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 امللخص

 : إلى ىجف البحث
 الخيذة العبي لجى األمامية اإلبعاد ضخبة ألداء الكيشساتيكية الستغيخات بعس قيم عمى التعخف -

 .الصائخة
 .الصائخة الخيذة العبي لجى األمامية اإلبعاد ضخبة ألداء الجقة اختبار قيم عمى التعخف -
 لجى األمامية اإلبعاد لزخبة الجقة وقيم الكيشساتيكية الستغيخات بعس بين العالقة عمى التعخف -

 .الصائخة الخيذة العبي
 : الباحثهن  افتخض البحث أىجاف من التحقق وألجل
 اإلبعاد لزخبة الجقة وقيم الكيشساتيكية الستغيخات بعس قيم بين معشهية داللة ذات عالقة وجهد -

 .الصائخة الخيذة العبي لجى األمامية
 عيشة أما البحث، شبيعة لسالئستو وذلك االرتباشي باالسمهب الهصفي السشيج هن الباحث استخجم

 الصائخة الخيذة في السستازة الجرجة أنجية العبي من العسجية بالصخيقة البحث عيشة اختيار تم فقج البحث
 من متقجمين العبين( ٚ) من البحث عيشة تكهنت إذ الصائخة، لمخيذة السخكدي  االتحاد لجى والسدجمين

 واالختبار واالستبيان والسقابمة العمسية والسخاجع السرادر هن الباحث واستخجم الصائخة، الخيذة العبي
 كيشساتيكيةال الستغيخات تزسن البحث وقج البيانات، لجسع كهسائل التقشية العمسية والسالحظة والكياس
 .األمامية اإلبعاد ضخبة ميارة ودقة

 يسثمهن  مشيم( ٗ) البحث عيشة افخاد تهاجج بدبب مختمفين مهقعين في الخئيدة التجخبة إجخاء تم 
 أربيل، محافظة في الخياضي أكاد نادي يسثمهن  العبين( ٖ)و ،بغجاد في الصائخة لمخيذة الهششي السشتخب

 وعمهم البجنية التخبية كمية في األول الترهيخ إجخاء تم التقشية العمسية السالحظة تحقيق أجل ومن
 اسمعايختي تم( Casio EX-ZR200) نهع رقسية ترهيخ آلتي استخجام تم إذ بغجاد، جامعة/الخياضة
 بعج وعمى لالعب الزاربة الحراع جانب عمى األولى الترهيخ آلة وضعت ،(ثانية/صهرة ٕٓٗ) بدخعة
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 الترهيخ آلة ووضعت األرض، سصح مدتهى  عن( مٕ٘,ٔ) الترهيخ آلة عجسة بؤرة وبإرتفاع( مٗ)
 سصح مدتهى  عن( مٕ٘,ٔ) الترهيخ آلة عجسة بؤرة وبإرتفاع( مٖ٘,ٖ) بعج عمى الالعب أمام الثانية

 رقسية، ترهيخ آلتي استخجام تم إذ أربيل،/كاوه عين آكاد نادي في الثاني الترهيخ إجخاء وتم األرض،
 لالعب الزاربة الحراع جانب عمى وضعت( Casio high speed exilim) نهع األولى الترهيخ آلة

 ضبصيا تم األرض، سصح مدتهى  عن( مٜٕ.ٔ) الترهيخ آلة عجسة بؤرة وبإرتفاع( مٖ٘.٘) بعج وعمى
 الالعب أمام وضعت( Casio high speed) نهع الثانية الترهيخ آلةو  ،(ثانية/صهرة ٖٓٓ) بدخعة
 ضبصيا تم األرض، سصح مدتهى  عن( مٜٕ.ٔ) الترهيخ آلة عجسة بؤرة وبإرتفاع( مٓٚ.ٖ) بعج عمى

 (.ثانية/صهرة ٕٓٔ) بدخعة
 شةاسبه  الجراسة قيج الستغيخات استخخاج تم إذ الحاسهب جياز إلى الخقسي الفمم تحهيل وتم

 بخنامج بإستخجام إحرائيا البيانات وعهلجت( AutoCAD 2007, Kenovea) الحخكي التحميل بخامج
(SPSS )االرتباط معاملو  االختالف، معاملو  السعياري، االنحخافو  الحدابي، الهسط) عمى لمحرهل 

 (.البديط
 : الباحثهن  واستشتج
 السخحمة في (ج.ك.ث.م) لـ(  الدخعة ومحرمة فكيةاأل الدخعةو  فكية،األ االزاحة) لستغيخات إن -

 .الجقة مع معشهية عالقة الختامية
 .الجقة مع الصائخة الخيذة انصالق سخعة بين شخدية عالقة ىشاك -
 الداعج زاوية مع وعكدية الزاربة الحراع رسغ مفرل زاوية متغيخ مع شخدية عالقة لمجقة إن -

 .لمسزخب إرجاع أقرى لحظة في السزخب مع
 الجقة مع( حجا عمى كل) السزخب مع الداعج وزاوية الكتف زاوية بين شخدية العالقة كانت -

 .الخيذة ضخب لحظة
 .الخئيدة السخحمة في الجقة مع معشهيا ارتبط السزخب مع لمداعج الداوي  الفخق  زيادة إن -
 السخحمة في الجقة مع السزخب مع لمداعج الداوية الدخعة متغيخ بين شخدية عالقة ىشاك -

 .الخئيدة لمحخكة
 : الباحثهن  يهصي االستشتاجات خالل ومن

 .الصائخة الخيذة لسيارات الفشي لألداء السثالية بالدوايا االىتسام عمى الالعبين تهجيو ضخورة -
 ينستخرروال الخبخاء بأحج االستعانة أو الحخكي التحميل بخامج إستخجام عمى السجربين تهجيو -

 .السجخدة بالعين تخى  ال التي الالعبين أداء أخصاء بعس لترحيح الحخكي التحميل في

 الخيذة وتعميم تجريب مجال في العاممين قبل من مشيا لإلستفادة الحالية الجراسة بشتائج االىتسام -
 .الصائخة

 .(كيشساتيك، الخيذة الصائخة، ضخبة االبعاد األمامية، الجقة) سفتاحية :الكلسات ال
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ABSTRACT 
The study aimed to: 

1. Recognizing the values of a number of kinematical variables for the 

performance of the forehand clear stroke for badminton players. 

2. Recognizing the values of the accuracy test for the performance for the 

forehand clear stroke of badminton players. 

3. Recognizing the relationship between a number of kinematical variables and 

the accuracy values of the forehand clear stroke for badminton players. 

In order to verify the objectives of the study, the researcher had assumed the 

following: 

- There is a significant relationship between the values of a number of bio 
kinematical variables and the accuracy values of the forehand clear stroke for 

badminton players. 

The researchers used the descriptive approach with the correlational  style, for  

its suitability to the  study nature, The research sample was selected from the players 

of the elite clubs registered with the Iraqi Badminton Federation, and the research 

sample consisted of (7) players. The researcher used the resources, scientific 

references, interviews, questionnaires, testing, measurement and scientific observation 

as means of data collecting, the study included biokinematical variables, and the 

accuracy of the forehand clear stroke skill. 

The main experiment was conducted in two different locations due to the 

presence of the research sample (4) of them representing the Iraqi national badminton 

team in Baghdad and (3) players representing the Akad Sports Club in Erbil province, 

and in order to achieve the first scientific and technical observation, two digital 

cameras were used. At a speed (240 f /s), the first camera was placed on the side of 

the player's hitting arm at a distance of (4 m) and with a  lens height  (1.25 m) , and 

the second was placed in front of the player at a distance of (3.35 m) With a  lens 

height (1.25 m) . 

In order to achieve the second scientific and technical observation, two digital 

cameras were used. The first camera was placed on the side of the player's hitting arm 

at a distance (5.35 m) and a lens height (1.29 m), it was set at speed (300f /s), and the 

second camera was placed in front of the player at a distance (3.70 m) and with a lens 

height (1.29 m), and it was set at speed (210 f/s). 

mailto:muhabdgani1989@gmail.com
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The data were statistically handled using the (SPSS) program to obtain (the 

arithmetic mean, standard deviation, coefficient of variation, simple correlation 

coefficient, and T-test for independent samples. 

The researchers concluded: 

- The variables (horizontal displacement, horizontal velocity and velocity 
resultant) for BMC in the final phase of the forehand clear stroke skill had a 

positive significant relationship with accuracy. 

- The shuttlecock starting velocity in the forehand clear stroke skill had a direct 
relationship with accuracy. 

- Accuracy has a direct relationship with variable of the striking arm wrist joint 
angle and inversely with the forearm angle with the racket variable at the 

moment of maximum return of the racket in the forehand clear stroke skill. 

- The relationship was direct between (shoulder angle, forearm angle with the 

racket) variables (each separately) with the accuracy at the moment of 

shuttlecock impact in the forehand clear stroke skill. 

- The increase in the angular deference of the forearm with racket was 
significantly correlated with accuracy in the main phase of the forehand clear 

stroke skill . 

- There is a direct relationship between the angular velocity of the forearm with 
the racket variable with the accuracy in the main phase of the forehand clear 

stroke skill . 

Through the conclusions, the researchers recommend: 

- The necessity to direct the players to pay attention to the ideal angles of 
technical performance of badminton skills. 

- Directing the coaches to use a kinematic analysis programs or seeking the help 

of an expert and specialist in kinetic analysis to correct some of the players' 

performance errors that are not seen with the naked eye. 

- Paying attention to the results of the current study for use by workers in the 
field of badminton training and education. 

Keywords: (Kinematic, Badminton, Forehand Clear stroke, Accuracy). 

 التعريف بالبحث : -1
 من السدتخجم التكشيك مسيدات أو العيهب عمى والهقهف األداء تحميل إن : السقدمة وأهسية البحث 1-1
 الحي التجريب نهع وتحجيج تعيين عمى البجنية التخبية مجرس أو السجرب يداعج أن يسكن الالعب قبل

 أو مثال التحسل صفة أو لالعب القهة صفة نقز في العيب يكهن  فقج أدائو، لتحدين الخياضي يحتاجو
 أداء إنلمتكشيك، و  نفدو الالعب أداء في أو الحخكة سخعة نقز في أو معيشة، عزمية مجسهعات في

 األداء في ذلك كان سهاء ميسا   متغيخا   يتصمب الخياضية الفعاليات أو الحخكية السيارات من الكثيخ
 الجقة عمى السجربين من الكثيخ واىتسام تخكيد أىسية جاءت ىشا من الجقة، وىه أال االنجاز أم الحخكي

 الحجيثي،) والجقة الدخعة من عال مدتهى  إلى يرل أن إلى تجريجيا األداء سخعة من يديج بعجىا أوال
 السمعب حجود عمى المعب سيسا وال الصائخة الخيذة لعبة مثل رياضة إلى بالشدبة، (ٖٕٔ ،ٖٕٔٓ

 تشفيح يتم لم ما تقخيبا، دائسا إرجاعيا يتم الزخبات ألن مالءمة أكثخ تعخيفا   الجقة تتصمب الخارجية،
 عمى الحكم الرعب من الصائخة الخيذة مدار  يجعل مسا البعيجة السمعب حجود عمى قخيبة متقشة ضخبات

 الخيذة ضخب إلى السشافدين معظم يسيل لحلك المعب، مداحة خارج أو داخل تيبط الخيذة كانت إذا ما
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 سقهط مكان عمى تعتسج الصائخة الخيذة في الجقة صالحية أن أي السأزق، ىحا لتجشب تخكيا من بجال
 ذوي  الالعبين بين السياري  األداء في السدتهى  إن تقارب، (Vial, 2016, 1) اليجف من الخيذة

 أداء في التفهق  لغخض ججيجة متغيخات عن يبحثهن  والستخررين السجربين جعل العالية السدتهيات
 في أساسيا دورا تؤدي والتي أىسية األكثخ السيارات عمى التخكيد وكحلك العبييم لجى المعبة ميارات
 الباحثهن  يأمل والتي كيشساتيكيا تحميال   األمامية األبعاد ضخبة تحميل خالل السباريات، ومن نتائج حدم
 .األداء بجقة أرتباشيا عشج بخاصة لمسيارة الفشي األداء مدتهى  رفع التهصل الى خالليا من
 ضعف ىشاك واوجج الالعبين من كثيخ مومذاىجتي هن الباحث مالحظة خالل من:  مذكلة البحث 1-9
 لمحرهل المعب بسهاقف التحكم لالعب يتيح ال مسا والخمفية االمامية بشهعييا االبعاد ضخبة تهجيو في
 أكثخ من ياكهن والجراسة لمتحميل وإخزاعيا األمامية اإلبعاد ضخبة اختيار تمإذ  لرالحو، نقصو عمى

 .البحث مذكمة تبخز ىشا من السيارات، ةيلبك ا  أساس وتعج الصائخة الخيذة كخة في شيهعا الزخبات
 تحميل خالل من العمسية الحمهل بهضع لمسداىسة السهضهع ىحا دراسة هن الباحث ارتأى لحا

 عشج بخاصة لمسيارة الفشي األداء مدتهى  رفع في يمتد قج والتي كيشساتيكيا   تحميال   األمامية األبعاد ضخبة
 الصائخة الخيذة فعالية تخجم نتائج إلى التهصل خالليا من هن الباحث يأمل والتي األداء، بجقة أرتباشيا
 .ومجربين العبين من بيا والعاممين

 : البحث أهداف 1-3
 الخيذة العبي لجى األمامية اإلبعاد ضخبة ألداء الكيشساتيكية الستغيخات بعس قيم عمى التعخف .ٔ

 .الصائخة
 .الصائخة الخيذة العبي لجى األمامية اإلبعاد ضخبة ألداء الجقة اختبار قيم عمى التعخف .ٕ
 لجى األمامية اإلبعاد لزخبة الجقة وقيم الكيشساتيكية الستغيخات بعس بين العالقة عمى التعخف .ٖ

 .الصائخة الخيذة العبي
 : البحث فرض 1-4

 لزخبة الجقة وقيم الكيشساتيكية الستغيخات بعس قيم بين معشهية داللة ذاتارتباط  عالقة وجهد -
 .الصائخة الخيذة العبي لجى األمامية اإلبعاد

 : البحث مجاالت 1-5
 .الستقجمين الصائخة الخيذة العبه:  البذخي  السجال -
 ـ بغجاد جامعة في الخياضة وعمهم البجنية التخبية كمية في السغمقة القاعة:  السكاني السجال -

 .اربيل ـ كاوه عين في اكاد نادي في السغمقة الخياضية والقاعة الجادرية،
 ٕٕٓٓ/ٜ/ٛ إلى ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٓ من ابتجاء  :  الدماني السجال -

 إجراءات البحث : -3
 شبيعة لسالئستو وذلك االرتباشي باالسمهب الهصفي السشيج استخجم الباحثهن  : مشهج البحث 3-1

 .البحث
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 العبين( ٚ) من البحث عيشة تكهنت إذ العسجية، بالصخيقة البحث عيشة اختيار تم : عيشة البحث 3-9
 .في الخيذة الصائخة متقجمين من انجية الجرجة السستازة

، والكياس االختبارو ، االستبيانو ، السقابمةو ، العمسية والسخاجع )السرادر : البيانات جسع وسائل 3-3
 .التقشية( العمسية السالحظةو 
 ذات رقسية ترهيخ آلة بإستخجام تم تحقيق السالحظة العمسية التقشية : التقشية العلسية السالحظة 3-4

 األمامية اإلبعاد ضخبة لسيارة الفشي األداء تتبع لغخض الحقا ، بيا َسُشَعخِّْف ( ٗ) عجد عالية اتسخع
 .البايهكيشساتيكية الستغيخات عمى لمحرهل

 : االبعاد ضربة مهارة اختبار مهاصفات 3-5
 .االبعاد ضخبة ميارة أداء دقة قياس:  االختبار من الغخض
( ٕٗٗ) بارتفاع اضافية قهائمو  مصاشي، حبلو  الصائخة، الخيذة كخاتو  ريذة، مزارب:  الالزمة األدوات
 مخصط ريذة ممعب عن فزال   معمهمات، استسارةو  ،(كخات قاذف جياز) الخير إلرسال مداعجو  سم،

 (.ٔ) الذكل في كسا االختبار بترسيم

 
  ختباراال بترسيم مخطط الطائرة الريذة ملعب يهضح( 1) الذكل

 كل يعصى ثم لإلحساء مشاسبا وقتا السختبخون  يعصى لمسختبخين االختبار شخح يتم أن بعج:  األداء شخيقة
 من اليو السخسمة الخيذة بخد ويقهم( X) السحجدة السشصقة في الالعب يقف تجخيبية، محاوالت( ٘) مختبخ
 الذبكة فهق  من تسخ أن ويذتخط ،لو السقابمة لمجية عالية ابعاد ضخبة شكل عمى( F) السحجد السكان
 الجرجة ذات السشصقة في الخيذة اسقاط محاوال( سم ٕٗٗ) يختفع الحي الحبل فهق  من تعبخ ثم ومن

 .األعمى
 .فقط محاوالت( ٓٔ) أفزل وتحتدب محاولة،( ٕٔ) بأداء الالعب يقهم:  التدجيل

 بعج( سم ٓ٘) بسدافة السحجدة السشصقة في الخيذة سقهط حالة في نقاط( ٖ) السختبخ يعصى -
 .لمسمعب الخمفي الخط

 بين( سم ٙٚ) بسدافة السحجدة السشصقة في الخيذة سقهط حالة في نقاط( ٘) السختبخ يعصى -
 .البعيج الدوجي االرسال خط وبجاية لمسمعب الخمفي الخط

 بعج( سم ٓٚ) بسدافة السحجدة السشصقة في الخيذة سقهط حالة في نقاط( ٗ) السختبخ يعصى -
 .البعيج الدوجي االرسال خط
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 التي( سم ٕٗٔ) بسدافة السحجدة السشصقة في الخيذة سقهط حالة في نقصتين السختبخ يعصى -
 .الحبل أسفل السستج الهىسي بالخط وتشتيي( ٗ) الشقصة نياية من تبجأ

 لمخيذة نقصة أية تعصى وال نقصتين بين خط عمى الخيذة سقهط حالة في األعمى الجرجة تعصى -
 .بالذبكة تعمق أو السمعب حجود خارج تدقط التي

( ٓ٘) ىه محاوالت( ٓٔ) أفزل في تدجيميا السختبخ يدتصيع التي لمشقاط األعمى الحج يكهن  -
 .نقصة

 .خمفية أو أمامية برهرة االبعاد ضخبة ميارة أداء يسكن -
 (ٛٙ-ٚٙ ،ٕٕٔٓ الحدين، عبج( )ٖٔٗ-ٖٓٗ ،ٜٕٓٓ والدىيخي، االشهي )

 : البحث في السدتخدمة واألدوات األجهزة 3-6
، تأشيخ قممو ، الكتخوني ميدانو ، قياس )شخيط وىي األدوات من مجسهعة باستخجام هن الباحث قام 

( ٗ.ٕ) بارتفاع( ٕ) عجد إضافية أعسجةو ، (ٕ) عجد تثبيت قهاعجو ، سشتيستخ( ٗ) بعخض الصق شخيطو 
 الخيذة كخاتو ، (ٕ) عجد الرشع ياباني( Yonex) نهع ريذة مزاربو ، أمتار( ٙ) بصهل حبلو ، متخ

 محتهياتو بكامل الصائخة الخيذة ممعبو ، (ٕٓ) عجد الرشع ياباني بالستك نهع( Yonex) الصائخة
 حاملو ، متخ( ٔ) بصهل رسم مكياسو ، تدجيل استساراتو ، االبعاد ضخبة ميارة اختبار بترسيم ومخصط
 كخات قاذف جيازو ، حاسهب جيازو ، (ٗ) عجد عالية سخعات ذات رقسية كاميخاتو ، (ٕ) عجد كاميخات
 (.ٔ) عجد مرشع الصائخة الخيذة

 البحث عيشة افخاد تهاجج بدبب مختمفين مهقعين في الخئيدة التجخبة إجخاء تم : التجربة الرئيدة 3-7
 الخياضي أكاد نادي يسثمهن  العبين( ٖ)و ،بغجاد في الصائخة لمخيذة الهششي السشتخب يسثمهن  مشيم( ٗ)
 التخبية كمية في األول الترهيخ إجخاء تم التقشية العمسية السالحظة تحقيق أجل ومن أربيل، محافظة في

 تم( Casio EX-ZR200) نهع رقسية ترهيخ آلتي استخجام تم إذ بغجاد، جامعة/الخياضة وعمهم البجنية
 لالعب الزاربة الحراع جانب عمى األولى الترهيخ آلة وضعت ،(ثانية/صهرة ٕٓٗ) بدخعة ضبصيا
 آلة ووضعت األرض، سصح مدتهى  عن( مٕ٘,ٔ) الترهيخ آلة عجسة بؤرة وبإرتفاع( مٗ) بعج وعمى

 عن( مٕ٘,ٔ) الترهيخ آلة عجسة بؤرة وبإرتفاع( مٖ٘,ٖ) بعج عمى الالعب أمام الثانية الترهيخ
 آلتي استخجام تم إذ أربيل،/كاوه عين آكاد نادي في الثاني الترهيخ إجخاء وتم األرض، سصح مدتهى 
 لالعب الزاربة الحراع جانب عمى وضعت( Casio exilim) نهع األولى الترهيخ آلة رقسية، ترهيخ
 معايختيا تم األرض، سصح مدتهى  عن( مٜٕ.ٔ) الترهيخ آلة عجسة بؤرة وبإرتفاع( مٖ٘.٘) بعج وعمى
 الالعب أمام وضعت( Casio high speed) نهع الثانية الترهيخ آلة ،(ثانية/صهرة ٖٓٓ) بدخعة
 ضبصيا تم األرض، سصح مدتهى  عن( مٜٕ.ٔ) الترهيخ آلة عجسة بؤرة وبإرتفاع( مٓٚ.ٖ) بعج عمى

 (.ٕ، انظخ الذكل )(ثانية/صهرة ٕٓٔ) بدخعة
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 .مهاقع آالت الترهير يهضح( 9) الذكل
 :  السقاسة البحث متغيرات 3-8

 كيشساتيكية الخاصة لكل من :هن عمى بعس الستغيخات الاعتسج الباحث

ىي السخحمة التي تبجأ من أقرى إرجاع لمسزخب حتى لحظة تخك الخيذة  السرحلة الرئيدة : -
 السزخب )السخجحة األمامية والزخب(.

ىي الحخكة الكاممة التي تبجأ من لحظة حخكة السزخب حتى آخخ نقصة وصل  الحركة الكلية : -
 إلييا السزخب )نياية الحخكة(.

لمحخكة الكمية والسخحمة  (م.ث.ك.ج)كية واالزاحة العسهدية لـ شسمت متغيخات كل من االزاحة األف 
وزاوايا مفاصل الجدم في لحظة أقرى إرجاع لمسزخب  (م.ث.ك.ج)الخئيدة باالضافة إلى ارتفاع 

ومتغيخات األداة )الخيذة  في السخحمة الخئيدة وكحلك الفخق الداوي لتمك السفاصل ،ولحظة الزخب
 .(ٖالذكل )انظخ لحظة الزخب، الصائخة( 

 .األفقي والخط الجحع خط بين السحرهرة الداوية ىي:  الجحع زاوية -
 نقصة الى القجم مشترف نقصة من الهاصل الخط بين السحرهرة الداوية ىي:  الجدم ميل زاوية -

 .األفقي الخط مع (ج.ك.ث.م)

 
 .للحركة الكلية متغيرات البحثبعض  يهضح( 3) الذكل

 :  السدتخرجة البحث متغيرات 3-8
 : اآلتي شسمت وقج السدتخخجة الستغيخات حداب تم السقاسة البحث متغيخات عمى باالعتساد
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 الخاص( Kinovea) بخنامج شخيق عن الكمية والحخكة السخحمة الخئيدة زمن حداب تم : الزمن متغير
 وبعج الكمية، والحخكة الفشي األداء مخاحل من مخحمة كل ونياية بجاية تحجيج بعج وذلك الحخكي بالتحميل
 : نإ إذ مخحمة لكل الرهر وعجد الترهيخ آلة سخعة تحجيج

 الترهيخ آلة سخعة/  ٔ=  الهاحجة الرهرة زمن
 (ٔ - الرهر عجد) X الهاحجة الرهرة زمن=  األداء زمن

 : عمى يشز الحي الدخعة قانهن  استخجام تم : الدرعة متغير
 . ثا/  م ووحجتيا الدمن،/  اإلزاحة=  الدخعة

 (ٕٗٔ، ٕ٘ٔٓالكخمجي،)
 تشز والتي فيثاغهرس نظخية تصبيق خالل من الدخعة محرمة استخخاج تم : الدرعة محرلة متغير
 : عمى

 ²(العسهدية الدخعة+ ) ²(األفكية الدخعة=   ) الدخعة محرمة
 (ٓٔ ،ٕٙٔٓ راغب،) 

 : عمى يشز الحي الداوية الدخعة قانهن  استخجام تم :الزاوية الدرعة متغير
 .ثا/  درجة ووحجتيا الدمن،/  الداوي  الفخق =  الداوية الدخعة

 (ٗٙ ،ٕٛٔٓ الخحسن، وعبج عسخ)
 : التالي االسحيصية الدخعة قانهن  استخجام تم: السحيطية الدرعة متغير

 القصخ نرف X الداوية الدخعة=  السحيصية الدخعة
 (ٕ٘ ،ٜٜٓٔ عمي،)

، الحدابي الهسط : اآلتية االحرائية السعالجات اجخاء تم : السدتخدمة االحرائية الهسائل 3-9
 هن الباحث استعان إذ (.بيخسهن ) البديط االرتباط معاملو ، االختالف معاملو ، السعياري  االنحخافو 

 .احرائيا   البيانات لسعالجة( SPSS) اإلحرائية بالحدمة
 : ومشاقذتهاعرض نتائج التحليل الكيشساتيكي لسهارة ضربة اإلبعاد األمامية  -4
عرض نتائج التحليل الكيشساتيكي لستغيرات م.ث.ك.ج للحركة الكلية لسهارة ضربة اإلبعاد  4-1

 : األمامية ومشاقذتها
 والدقة لزربة االبعاد االمامية للحركة الكلية الكيشساتيكية بين الستغيرات االرتباط معامالت يبين قيم (1الجدول )

وحدة  الستغيرات ت
 ع± س¯ القياس

 قيسة ) ر( الدقة
 الداللة sig السحتدبة

 ع± س¯
 40475 40448 متخ ج.ك.ث.م لـ االزاحة االفكية 1

630346 40476 

 غيخ معشهي  40836 40438
 غيخ معشهي  40435 40783 40444 40454 متخ ج.ك.ث.م لـ االزاحة العسهدية 9
 غيخ معشهي  40444 40774 40447 40374 ثا زمن الحخكة الكمية 3
 غيخ معشهي  40346 40448 40433 40445 متخ / ثا ج.ك.ث.م لـ الدخعة االفكية 4
 غيخ معشهي  40434 40688 40447 40443 متخ / ثا ج.ك.ث.م لـ الدخعة العسهدية 5
 غيخ معشهي  40333 40444 40437 40448 متخ / ثا ج.ك.ث.م لـ محرمة الدخعة 6

  2025≥  الخطأ احتسالية ندبة عشد معشهي * 
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 (م.ث.ك.ج)( أن قيم ) ر( السحتدبة بـين الستغيـخات البايهكيشساتيكيـة لــ ٔمن الججول )يتبين لشا  
محرـــمة الدـــخعة( و الدــخعة العسهديـــة، و الدـــخعة االفكيـــة، و الـــدمن, و االزاحـــة العسهديــة، و )االزاحــة االفكيـــة، 

( وباالعتسـاد عمـى داللـة ٛٙ٘.ٓ-ٙٔٔ.ٓبمغـت مـا بـين )والجقة قج  لزخبة االبعاد االمامية لمحخكة الكمية
( الخاصـة sig( نالحظ أن جسيع قيم االرتباط غيخ معشهية، وذلك ألن قيسـة داللـة السعشهيـة )sigمعشهية )

 (.٘ٓ.ٓبيا كانت أكبخ من مدتهى احتسالية الخصأ )

لسهارة ضربة اإلبعاد  عرض نتائج التحليل الكيشساتيكي لستغيرات م.ث.ك.ج في السرحلة الرئيدة 4-9
 : األمامية ومشاقذتها

 لزربة االبعاد االمامية الرئيدة في السرحلة الكيشساتيكية بين الستغيرات االرتباط معامالت يبين قيم (9الجدول )
 والدقة

 الستغيرات ت
وحدة 
 ع± س¯ القياس

 قيسة ) ر( الدقة
 الداللة sig السحتدبة

 ع± س¯
 40444 40453 متخ ج.ك.ث.م لـ االزاحة االفكية 1

630346 40476 

 غيخ معشهي  40433 40633
40633 - 40444 40443 متخ ج.ك.ث.م لـ االزاحة العسهدية 9  غيخ معشهي  40476 
 غيخ معشهي  40833 40435 40443 40446 ثا زمن السخحمة الخئيدة 3
 غيخ معشهي  40544 40664 40468 40548 متخ / ثا ج.ك.ث.م لـ الدخعة االفكية 4
40634 - 40434 40484 متخ / ثا ج.ك.ث.م لـ الدخعة العسهدية 5  غيخ معشهي  40435 
 غيخ معشهي  40346 40467 40436 40533 متخ / ثا ج.ك.ث.م لـ محرمة الدخعة 6
 غيخ معشهي  40348 40477 40473 40345 متخ ارتفاع م.ث.ك.ج 7

  2025≥  الخطأ احتسالية ندبة عشد معشهي * 
)م.ث.ك.ج( ( أن قيم ) ر( السحتدبة بـين الستغيـخات البايهكيشساتيكيـة لــ ٕمن الججول )يتبين لشا  

محرـــمة الدـــخعة و الدـــخعة العسهديـــة، و الدـــخعة االفكيـــة، و الـــدمن, و االزاحـــة العسهديـــة، و )االزاحـــة االفكيـــة، 
االماميـة والجقـة قـج بمغـت مـا بـين لزخبة االبعاد  الخئيدة وارتفاع م.ث.ك الجدم عن األرض( في السخحمة

( نالحــظ أن جسيــع قــيم االرتبــاط غيــخ معشهيــة، sig( وباالعتســاد عمــى داللــة معشهيــة )ٜٜٗ.ٓ-٘ٗٓ.ٓ)
 (.٘ٓ.ٓ( الخاصة بيا كانت أكبخ من مدتهى احتسالية الخصأ )sigوذلك ألن قيسة داللة السعشهية )

)الريذة الطائرة( لسهارة ضربة اإلبعاد األمامية عرض نتائج التحليل الكيشساتيكي لستغيرات األداة  4-3
 : ومشاقذتها

لزربة االبعاد لألداة )الريذة الطائرة(  الكيشساتيكية بين الستغيرات االرتباط معامالت يبين قيم (3الجدول )
 والدقة االمامية

وحدة  الستغيرات ت
 القياس

 ع± س¯
 قيسة ) ر( الدقة

 الداللة sig السحتدبة
 ع± س¯

 40474 40443 متخ ارتفاع الخيذة لحظة الزخب 1

630346 40476 

 غيخ معشهي  40434 40783
40843 - 440344 540643 درجة زاوية االنصالق 9  غيخ معشهي  40454 
* 40333 30478 530343 متخ / ثا سخعة االنصالق 3  معشهي  40464 

  2025≥  الخطأ احتسالية ندبة عشد معشهي * 
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 ( اآلتي :ٖمن الججول )يتبين لشا 
أن قيم ) ر( السحتدبة بين متغيخ سـخعة انصـالق الخيذـة الصـائخة لزـخبة االبعـاد االماميـة والجقـة  .ٔ

( وباالعتسـاد عمـى داللـة ٘ٓ.ٓ( وأمـام مدـتهى معشهيـة )٘( عشج درجة حخيـة )ٚٚٚ.ٓقج بمغت )
( sigقيســة داللــة السعشهيــة )( نالحــظ أن ىشــاك ارتبــاط معشــهي مهجــب، وذلــك ألن sigمعشهيــة )

ذلـك إلـى أن كمسـا  هن (، ويعـدو البـاحث٘ٓ.ٓالخاصة بيا كانت أقل من مدتهى احتسالية الخصأ )
زادت ســـخعة االنصـــالق زادت بالسقابـــل الجقـــة، وذلـــك ألنـــو يتصمـــب مـــن الالعـــب ايرـــال الخيذـــة 

لمحظية الـحي يـشز الصاشخة إلى نياية السمعب لتدجيل أعمى درجة لمجقة، وحدب قانهن الدخعة ا
عمـــى أصـــغخ فـــخق فـــي السدـــافة عمـــى أصـــغخ فـــخق فـــي الـــدمن، فـــإن دفـــع الخيذـــة فـــي مخحمـــة 

 االصصجام إلى تخك الخيذة السزخب تكهن سخعة الخيذة عالية ججا .

 (ٔٗ، ٕٕٓٓ)مجيج وشمر،  

أن قيم ) ر( السحتدبة بين متغيخ ارتفاع الخيذة الصائخة لحظة الزخب وزاويـة االنصـالق لزـخبة  .ٕ
( وباالعتســـاد عمـــى داللـــة ٜٕٙ.ٓ-ٜٙ٘.ٓمـــع الجقـــة قـــج بمغـــت عمـــى التـــهالي ) االبعــاد االماميـــة

( sig( نالحـــظ أن قـــيم االرتبـــاط غيـــخ معشهيـــة، وذلـــك ألن قيســـة داللـــة السعشهيـــة )sigمعشهيـــة )
 (.٘ٓ.ٓالخاصة بيا كانت أكبخ من مدتهى احتسالية الخصأ )

مفاصل الجدم في لحظة أقرى إرجاع للسزرب لسهارة  عرض نتائج التحليل الكيشساتيكي لزوايا 4-4
 : ضربة اإلبعاد األمامية ومشاقذتها

في لحظة أقرى لزوايا مفاصل الجدم  الكيشساتيكية بين الستغيرات االرتباط معامالت يبين قيم (4الجدول )
 والدقة ارجاع للسزرب لزربة االبعاد االمامية

 الستغيرات
وحدة 
 ع± س¯ القياس

 قيسة ) ر( الدقة
 الداللة sig السحتدبة

 ع± س¯

ربة
زا
ع ال

حرا
ال

 

 430363 4740734 درجة زاوية مفرل الكتف

630346 40476 

- 40488  غيخ معشهي  40333 
 غيخ معشهي  40484 40354 530383 4530438 درجة زاوية مفرل السخفق
* 40347 440465 4740643 درجة زاوية مفرل الخسغ  معشهي  40443 

* ٙ٘ٚ.ٓ - 440476 830373 درجة زاوية الداعج مع السزخب  معشهي  40463 
حخة
ع ال

حرا
ال

 

 غيخ معشهي  40644 40534 430343 340373 درجة زاوية مفرل الكتف
 غيخ معشهي  40448 40757 550336 4440465 درجة زاوية مفرل السخفق
40447 - 440774 4360373 درجة زاوية مفرل الخسغ  غيخ معشهي  40333 

ئجة
القا
جل 

الخ
 

40663 - 60345 4830346 درجة زاوية مفرل الهرك  غيخ معشهي  40546 
40473 - 30453 4830444 درجة زاوية مفرل الخكبة  غيخ معشهي  40344 
 غيخ معشهي  40644 40533 440833 4580444 درجة زاوية مفرل القجم

كاز
الرت
ل ا
رج

 

 غيخ معشهي  40344 40447 70387 4850438 درجة الهركزاوية مفرل 
40847 - 440344 4850373 درجة زاوية مفرل الخكبة  غيخ معشهي  40474 
40746 - 470383 4480444 درجة زاوية مفرل القجم  غيخ معشهي  40453 

دم
الج

 

 غيخ معشهي  40844 40465 50443 350643 درجة زاوية الجحع
 غيخ معشهي  40564 40643 30844 4480346 درجة الجدمزاوية ميل 

  2025≥  الخطأ احتسالية ندبة عشد معشهي * 
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 ( اآلتي :ٗمن الججول )يتبين لشا 
في لحظة أقرى ارجاع لمسزـخب لمحراع الزاربة أن قيم ) ر( السحتدبة بين متغيخ زاوية الخسغ  .ٔ

( نالحـظ sigوباالعتسـاد عمـى داللـة معشهيـة )( ٘ٓٛ.ٓلزخبة االبعاد االمامية والجقة قـج بمغـت )
( الخاصــة بيــا كانــت أقــل sigأن ىشــاك ارتبــاط معشــهي مهجــب، وذلــك ألن قيســة داللــة السعشهيــة )

ذلــك إلــى أن إرجــاع الــحراع إلــى الخمــف  هن (، ويعــدو البــاحث٘ٓ.ٓمــن مدــتهى احتساليــة الخصــأ )
ف والرــجر يدــاعج عمــى مــج ، كــحلك تشذــيط عزــالت الكتــســهف يــؤدي إلــى إزاحــة زاويــة كبيــخة

الحراع لزخب الخيذة بزخبة خاشفـة مـن مفرـل الخسـغ بقـهة ودقـة متشاليـة )الرـسيجعي ورشـيج، 
خة ويكـهن الخسـغ ىـه آخـخ جـدء مـن ي زيادة في سخعة ضخب الخيذة الصـائوبالتال (ٙ٘ٙ، ٕٛٔٓ

الــحراع الــحي يـــؤدي الحخكــة ويكـــهن ىــه السهجـــو لمسزــخب، حيـــث يقــهم الالعـــب بحخكــات كالســـج 
والثشـــي وتهجيييـــا ويـــتم نقميـــا إلـــى الخســـغ الـــحي يقـــهم بـــجوره بتهجيـــو السزـــخب والخيذـــة باالتجـــاه 

( إن أىـم مـايسيد ٖٜٜٔ، حدـام الـجين)الرحيح والحي يحقق دقة عالية في األداء وىحا مـا أكـجه 
ىـه أن األشـخاف السذـاركة فـي األداء تعسـل مـع بـاقي أجـداء  ةرئيدـ ةط حخكيـانسـأكالجفع والخمي 

)الهصمة األبعج عـن السحـهر األصـمي لمجدـم(  الجدم كدمدمة من الهصالت وأن الهصمة الهاحجة
شساتيكيـة تكهن حخة الحخكة وتعسل عمى تهجيو كل ما يحجث في باقي الهصـالت مـن متغيـخات كي

 .تخجم ىحا األداء

 (ٕٗٚ، ٖٜٜٔ)حدام الجين، 

أن قيم ) ر( السحتدبة بين متغيخ زاوية الداعج مع السزخب في لحظة أقرى ارجـاع لمسزـخب  .ٕ
( نالحـظ sig( وباالعتسـاد عمـى داللـة معشهيـة )ٙ٘ٚ.ٓلزخبة االبعاد االمامية والجقة قـج بمغـت )

( الخاصة بيا كانت أقل مـن sigداللة السعشهية ) أن ىشاك ارتباط معشهي سالب، وذلك ألن قيسة
ذلك إلى أنو كمسا قمت ىـحه الداويـة يعشـي عـجم  هن (، ويعدو الباحث٘ٓ.ٓمدتهى احتسالية الخصأ )

وىـحا مـا  ،الحرهل عمى فـخق زاوي لمسزـخب وبالتـالي تقـل الدـخعة الداويـة لمسزـخب مـع الدـاعج
ة زادت الجقــة أنـو كمسـا زادت سـخعة األدا يـؤثخ عمـى سـخعة انصـالق الخيذـة لحظـة الزـخب، حيـث 

 وبالعكذ.

)زاويــة الكتــف، تسثــل كيشساتيكيــة لدوايــا مفاصــل الجدــم ر( السحتدــبة بــين الستغيــخات الأن قــيم )  .ٖ
زاويـة ميـل الجدـم( و زاويـة الجـحع، و ، لكاحـلزاويـة او زاوية الخكبـة، و زاوية الهرك، و زاوية السخفق، و 

-ٜ٘ٓ.ٓوالجقـة قـج بمغــت مـا بــين ) االبعـاد االماميــةفـي لحظـة أقرــى ارجـاع لمسزـخب لزــخبة 
( نالحـظ أن قـيم االرتبـاط غيـخ معشهيـة، وذلـك ألن sig( وباالعتساد عمى داللة معشهيـة )ٕٖٚ.ٓ

 (.٘ٓ.ٓ( الخاصة بيا كانت أكبخ من مدتهى احتسالية الخصأ )sigقيسة داللة السعشهية )
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ل الجدم في لحظة ضرب الريذة الطائرة لسهارة عرض نتائج التحليل الكيشساتيكي لزوايا مفاص 4-5
 : ضربة اإلبعاد األمامية ومشاقذتها

 لزوايا مفاصل الجدم الكيشساتيكية بين الستغيرات االرتباط معامالت يبين قيم (5الجدول )
 والدقة في لحظة ضرب الريذة لزربة االبعاد االمامية

وحدة  الستغيرات
 ع± س¯ القياس

 قيسة ) ر( الدقة
 الداللة sig السحتدبة

 ع± س¯

ربة
زا
ع ال

حرا
ال

 

 440556 4640465 درجة زاوية مفرل الكتف

630346 40476 

40335 *  معشهي  40455 
 غيخ معشهي  40353 40473 30335 4730465 درجة زاوية مفرل السخفق
40448 - 430634 4330373 درجة زاوية مفرل الخسغ  غيخ معشهي  40334 

* 40356 440355 4640444 درجة الداعج مع السزخب زاوية  معشهي  40444 

حخة
ع ال

حرا
ال

 

 غيخ معشهي  40633 40543 440333 740643 درجة زاوية مفرل الكتف
 غيخ معشهي  40433 40834 540483 340373 درجة زاوية مفرل السخفق
 معشهي غيخ  40347 40478 30634 4330438 درجة زاوية مفرل الخسغ

ئجة
القا
جل 

الخ
 

40648 - 80738 4340346 درجة زاوية مفرل الهرك  غيخ معشهي  40575 
 غيخ معشهي  40884 40446 440844 4780465 درجة زاوية مفرل الخكبة
 غيخ معشهي  40683 40554 430384 4430465 درجة زاوية مفرل القجم

كاز
الرت
ل ا
رج

 

 غيخ معشهي  40365 40455 80486 4340438 درجة زاوية مفرل الهرك
40463 - 30584 4880346 درجة زاوية مفرل الخكبة  غيخ معشهي  40734 
40864 - 440446 4440734 درجة زاوية مفرل القجم  غيخ معشهي  40444 

دم
الج

 

 غيخ معشهي  40434 40688 60453 340643 درجة زاوية الجحع
 غيخ معشهي  40878 40443 30436 4460373 درجة زاوية ميل الجدم

  2025≥  الخطأ احتسالية ندبة عشد معشهي * 
 ( اآلتي :٘من الججول )يتبين لشا 
أن قيم ) ر( السحتدبة بين متغيخ زاوية الكتف لمـحراع الزـاربة فـي لحظـة ضـخب الخيذـة لزـخبة  .ٔ

( نالحــظ أن sig)( وباالعتســاد عمـى داللــة معشهيـة ٖٜٚ.ٓاالبعـاد االماميـة مــع الجقـة قــج بمغـت )
( الخاصــة بيــا كانــت أقــل sigبــاط معشــهي مهجــب، وذلــك ألن قيســة داللــة السعشهيــة )ٙىشــاك ارت

ذلــك إلـــى أن زاويـــة الكتـــف فـــي لحظـــة  هن (، ويعـــدو البـــاحث٘ٓ.ٓمــن مدـــتهى احتساليـــة الخصـــأ )
الزــخب تكــهن فــي أكبــخ مــجى ليــا حيــث يجــب عمــى الالعــب فــي أداء الحخكــة الرــحيحة لمــحراع 

مـن تكبيـخ زاويـة الكتـف واالسـتعجاد لسخحمـة ضـخب الخيذـة مـن خـالل دوران الكتـف إلـى  الزاربة
اثشــاء ضــخب الخيذــة حيــث أن الالعــب يحــاول أن يقــخب الــحراع فــي الــجاخل وكــب حخكــة الدــاعج 

نحه محهر الجوران قجر االمكان وذلك لمحرهل عمى أكبخ سخعة دائخية البعاد الخيذـة إلـى أبعـج 
عمى دقة عالية وعميو كمسا كبـخت زاويـة الكتـف فـي لحظـة أقرـى إرجـاع  مدافة مسكشة لمحرهل

 لمسزخب يدداد بالسقابل دقة األداء لمسيارة.

 (ٖٔٓ، ٖٜٜٔ)حدام الجين، 

أن قيم ) ر( السحتدبة بين متغيـخ زاويـة الدـاعج مـع السزـخب فـي لحظـة ضـخب الخيذـة لزـخبة  .ٕ
( نالحــظ أن sigوباالعتســاد عمـى داللــة معشهيـة )( ٖٗٛ.ٓاالبعـاد االماميـة مــع الجقـة قــج بمغـت )
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( الخاصـة بيـا كانـت أقـل مـن sigىشاك ارتباط معشـهي مهجـب، وذلـك ألن قيسـة داللـة السعشهيـة )
كمســا زادت الداويــة تــدداد الجقــة  وذلــك إلــى أنــ هن (، ويعــدو البــاحث٘ٓ.ٓمدــتهى احتساليــة الخصــأ )

ه الــحي يهجـو السزـخب باالتجـاه الــحي وذلـك ألن مفرـل الخسـغ ىـه آخــخ جـدء يـؤدي الحخكـة وىـ
( أن ٜٜٗٔوىـــحا مـــا يؤكـــجه )الخـــهلي،  ،يخيـــجه الالعـــب لمحرـــهل عمـــى ســـخعة عاليـــة فـــي األداء

الخيذــة الصــائخة تتصمــب الجقــة فــي إرســال الخيذــة وضــخبيا لألمــاكن الرــالحة لميجــهم فــي ممعــب 
ســتجابة ســخيعة وردود السشــافذ ونظــخا لخفــة الخيذــة وســخعتيا الفائقــة عشــج ضــخبيا فيــي تحتــاج ال

فــي ( وىـحا مــا يقـهم بــو الالعـب ٚٗ، ٜٜٗٔفعـل خاشفـة وقــهة وسـخعة ورشــاقة عاليـة. )الخــهلي، 
أثشــاء أداء حخكـــة االبعـــاد مـــن خــالل عسميـــات الشقـــل الحخكـــي الرــحيح لمحخكـــة مـــن الجـــحع إلـــى 
قـة مفاصل الحراع السختمفة إلى لحظة ضخب الخيذة وتهجيييا بالذكل الرحيح والحرهل عمى د

 عالية.
عرض نتائج التحليل الكيشساتيكي للفروق الزاوية لسفاصل الجدم في السرحلة الرئيدة لسهارة  4-6

 : ضربة اإلبعاد األمامية ومشاقذتها
 للفرق الزاوي لسفاصل الجدم كيشساتيكيةلا بين الستغيرات االرتباط معامالت يبين قيم (6الجدول )

 الدقة مع االماميةفي السرحلة الرئيدة لزربة االبعاد 

 الستغيرات
وحدة 
 ع± س¯ القياس

 قيسة ) ر( الدقة
 الداللة sig السحتدبة

 ع± س¯

ربة
زا
ع ال

حرا
ال

 

 460486 450734 درجة مفرل الكتف

630346 40476 

- 40455  غيخ معشهي  40847 
40534 - 470483 530444 درجة مفرل السخفق  غيخ معشهي  40533 
 غيخ معشهي  40533 40534 460453 840734 درجة مفرل الخسغ

*40333  430344 340465 درجة الداعج مع السزخب  معشهي  40448 

حخة
ع ال

حرا
ال

 

40434 - 30586 440643 درجة مفرل الكتف  غيخ معشهي  40384 
40447 - 440334 430373 درجة مفرل السخفق  غيخ معشهي  40344 
40647 - 440547 440438 درجة مفرل الخسغ  غيخ معشهي  40577 

ئجة
القا
جل 

الخ
 

 غيخ معشهي  40363 40434 60874 70734 درجة مفرل الهرك
40438 - 30444 440373 درجة مفرل الخكبة  غيخ معشهي  40743 
 غيخ معشهي  40833 40436 440337 450444 درجة مفرل القجم

كاز
الرت
ل ا
رج

 

40436 - 70537 30444 درجة مفرل الهرك  غيخ معشهي  40337 
40483 - 30883 440373 درجة مفرل الخكبة  غيخ معشهي  40343 
40645 - 30533 30734 درجة مفرل القجم  غيخ معشهي  40566 

دم
الج

 

 غيخ معشهي  40385 40434 40448 50465 درجة الجحع
 غيخ معشهي  40733 40474 40378 40346 درجة ميل الجدم

 2025≥  الخطأ احتسالية ندبة عشد معشهي * 

أن قيم ) ر( السحتدـبة بـين متغيـخ الفـخق  الـداوي لمدـاعج مـع  ( اآلتي :ٙمن الججول )يتبين لشا 
( وباالعتســاد عمــى ٜٛٛ.ٓالسزــخب فــي السخحمــة الخئيدــة لزــخبة االبعــاد االماميــة مــع الجقــة قــج بمغــت )

( sigمهجـــب، وذلـــك ألن قيســـة داللـــة السعشهيـــة )( نالحـــظ أن ىشـــاك ارتبـــاط معشـــهي sigداللـــة معشهيـــة )
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ذلك إلى أنو كمسا زاد الفـخق  هن (، ويعدو الباحث٘ٓ.ٓالخاصة بيا كانت أقل من مدتهى احتسالية الخصأ )
أثشـاء  فـي الداوي زادت الدخعة الداوية إلكداب الخيذة الصائخة الدخعة السشاسبة لمتغمب عمى مقاومـة اليـهاء

 الصيخان والهصهل إلى نياية السمعب لمحرهل عمى درجة دقة عالية، وحدب قانهن الدخعة الداوية : 

 (ٗٙ ،ٕٛٔٓ الخحسن، وعبج عسخ)الدخعة الداوية = الفخق الداوي / الدمن 

كيشساتيكي للدرع الزاوية والسحيطية في السرحلة الرئيدة لسهارة عرض نتائج التحليل ال 4-7
 : اد األمامية ومشاقذتهاضربة اإلبع

 للدرع الزاوية والسحيطية كيشساتيكيةال بين الستغيرات االرتباط معامالت يبين قيم (7الجدول )
 والدقة لزربة االبعاد االمامية في السرحلة الرئيدة

وحدة  الستغيرات ت
 ع± س¯ القياس

 قيسة ) ر( الدقة
 الداللة sig السحتدبة

 ع± س¯
 4460348 6360448 درجة / ثا الداوية لخسغ الحراع الزاربةالدخعة  1

630346 40476 

 غيخ معشهي  40563 40643
40734 - 4380833 5540563 درجة / ثا الدخعة الداوية لسخفق الحراع الزاربة 9  غيخ معشهي  40434 
* 40353 4460483 7360746 درجة / ثا الدخعة الداوية لمداعج مع السزخب 3  معشهي  40444 
40463 - 4330545 3370573 درجة / ثا الدخعة الداوية لمحراع الزاربة مع السزخب 4  غيخ معشهي  40374 
40433 - 470583 430333 درجة / ثا الدخعة الداوية لمجحع 5  غيخ معشهي  40334 
 غيخ معشهي  40843 40454 70434 440333 درجة / ثا الدخعة الداوية لسيل الجدم 6
 غيخ معشهي  40434 40636 4440443 3870344 ــ الدخعة السحيصية لمحراع الزاربة مع السزخب 7
 غيخ معشهي  40633 40543 50844 430755 ــ الدخعة السحيصية لسيل الجدم 8

  2025≥  الخطأ احتسالية ندبة عشد معشهي * 
متغيخ الدـخعة الداويـة لمدـاعج مـع أن قيم ) ر( السحتدبة بين  ( اآلتي :ٚمن الججول )يتبين لشا 

( وباالعتسـاد عمـى داللـة ٖٜٚ.ٓالسزخب في السخحمـة الخئيدـة لزـخبة االبعـاد االماميـة والجقـة قـج بمغـت )
( الخاصـة بيـا sig( نالحظ أن ىشاك ارتباط معشهي مهجب، وذلك ألن قيسـة داللـة السعشهيـة )sigمعشهية )

ذلك إلى أنو في السخحمة الخئيدة تتحـخك  هن ويعدو الباحث (،٘ٓ.ٓكانت أقل من مدتهى احتسالية الخصأ )
الحراع الزاربة من الخمف إلى األمام مع مج الـحراع الزـاربة ويـتم ضـخب الخيذـة الصـائخة مـن فـهق الجبيـة 

( وعميـو كمســا كبـخ الفــخق الـداوي لمدـاعج مــع السزـخب كانــت Hicks, 1973, 13بحخكـة رسـغ ســخيعة، )
هل عمى دقة جيجة وىـحا يـجل عمـى أن أداء الحخكـة كـان بذـكل صـحيح لمـحراع الدخعة الداوية أفزل لمحر

مـن اتخـاذ الالعـب  ( أن اليـجف الـخئيذٕٙٔٓجه )راغـب، الزاربة من البجاية حتـى الشيايـة، وىـحا مـا يؤكـ
الهضع الرحيح لدوايا الحراع ىه استغالل الحخكة الرحيحة لمحراع الزاربة من خالل زوايا مفاصـل ىـحه 

 (ٜ، ٕٙٔٓ)راغب، الحراع. 
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 االستشتاجات والتهصيات: -5
 : االستشتاجات 5-1

 .الجقة مع الصائخة الخيذة انصالق سخعة بين شخدية عالقة ىشاك -
 الداعج زاوية مع وعكدية الزاربة الحراع رسغ مفرل زاوية متغيخ مع شخدية عالقة لمجقة إن -

 .لمسزخب إرجاع أقرى لحظة في السزخب مع
 الجقة مع( حجا عمى كل) السزخب مع الداعج وزاوية الكتف زاوية بين شخدية العالقة كانت -

 .الخيذة ضخب لحظة
 .الخئيدة السخحمة في الجقة مع معشهيا ارتبط السزخب مع لمداعج الداوي  الفخق  زيادة إن -
 السخحمة في الجقة مع السزخب مع لمداعج الداوية الدخعة متغيخ بين شخدية عالقة ىشاك -

 .لمحخكةالخئيدة 
 التهصيات : 5-9

 .الصائخة الخيذة لسيارات الفشي لألداء السثالية بالدوايا االىتسام عمى الالعبين تهجيو ضخورة -
 ينتخرروالس الخبخاء بأحج االستعانة أو الحخكي التحميل بخامج إستخجام عمى السجربين تهجيو -

 .السجخدة بالعين تخى  ال والتي الالعبين أداء أخصاء بعس لترحيح الحخكي التحميل في

 الخيذة وتعميم تجريب مجال في العاممين قبل من مشيا لإلستفادة الحالية الجراسة بشتائج االىتسام -
 .الصائخة

 السرادر
 كتاب السزخب، كخة العاب( : مٜٕٓٓ) محسهد سبيان والدىيخي، هللا وعج وليج األشهي، .ٔ

 والشذخ، لمصباعة االثيخ ابن دار الخياضة، وعمهم البجنية التخبية وأقدام كميات لصمبة مشيجي
 .السهصل جامعة

 والشذــخ لمجراســات العــخاب دار ،ٔط الحخكــي، الــتعمم( : ٖٕٔٓ) ســميسان ابــخاليم خميــل الحــجيثي، .ٕ
 .سهريا دمذق، والتخجسة، والشذخ لمجراسات حهران، نهر دار والتخجسة،

 العخبـــي، الفكـــخ دار والتصبيكيـــة، الشظخيـــة واألســـذ السيكإنيكـــا( : ٖٜٜٔ) شمحـــة الـــجين، حدـــام .ٖ
 .القاىخة

 .مرخ القاىخة، العخبي، الفكخ دار ،ٕط الصائخة، الخيذة( : مٜٜٗٔ) أنهر أمين الخهلي، .ٗ
 السشرــهرة، جامعــة الحخكــة، عمــم فـي عميــا دراســات محاضــخات(: ٕٙٔٓ) عبجالدــالم دمحم راغـب، .٘

 .مرخ

، دار ٔالبايهميكانيــك الخياضــي، ط( : ٕٛٔٓالرــسيجعي، لــؤي غــانم ورشــيج، ســعج هللا  بــاس ) .ٙ
 السعتد، عسان، األردن.
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 التخبية كمية والسشافدة، السسارسة بين الصائخة الخيذة( : ٕٕٔٓ) صالح وسام الحدين، عبج .ٚ
 .كخبالء جامعة الخياضة، وعمهم البجنية

 فــي والتصبيــق الشظخيــة بــين والتكامــل الحيهيــة السيكانيكــا( : ٜٜٓٔ) البرــيخ عبــج عــادل عمــي، .ٛ
 .مرخ بهرسعيج، لمشذخ، الكتاب مخكد ،ٔط الخياضي، السجال

 الخياضــية، الحخكــات فــي ميكانيــك البــايه( : ٕٛٔٓ) أيــاد الــخحسن، وعبــج مــخدان حدــين عســخ، .ٜ
 .العخاق الشجف، السارد، شخكة مصبعة ،ٕط
 كميــة ،ٔط الحخكــي، والتحميــل الحيهيــة السيكانيكــا مبــاد ( : ٕ٘ٔٓ)  صــالح عــارف الكخمــجي، .ٓٔ

 .اليسن الحجيجه، جامعة الخياضية، التخبية
التحميــل الحخكــي، كتــاب مشيجــي لصمبــة  ( :ٕٕٓٓ) ، نجــاح ميــجيوشــمر ، ريدــان خــخيبطمجيــج .ٔٔ

، دار الثقافـة لمشذـخ ٔالجراسات األولية والعميا لكميات التخبيـة الخياضـية فـي الجامعـات العخبيـة، ط
 والتهزيع.

12. Vial, S. M. (2016): Accuracy in the badminton short serve,  

methodological and kinematic study, Edith Cowan University. 


