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 فئة للمعاقين الطاولة تنس لفعالية باالنجاز وأثرها العليا لألطراف األنثروبومترية والقياسات البيوكينماتيكية الخصائص

(9,8F )شباب 

 م. دنيا صباح علي

 )*(م.م ثامر ارحيم حسين

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/  مثنىالجامعة 
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 تاريخ استالم البحث: 
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 البحث ملخص

 العليا لألطراف االنثروبومترية القياسات بعض على للتعرف الى الدراسة هدفت

 فئة معاقينلل الطاولة تنس لفعالية واالنجاز البايوميكانيكية والخصائص

(8,9F.)العليا لألطراف االنثروبومترية القياسات بعض بين العالقة على و شباب 

 وعلى. شباب( 8,9F) فئة للمعاقين الطاولة تنس لفعالية البايوميكانيكية والخصائص

 تنس لفعالية واالنجاز العليا لألطراف  االنثروبومترية القياسات بعض بين العالقة

 .شباب( 8,9F) ةفئ للمعاقين الطاولة

 بعض بين إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة بوجود تضمنت فقد البحث فروض أما

 تنس لفعالية البايوميكانيكية والخصائص العليا لألطراف االنثروبومترية القياسات

 بعض بين إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة وهناك(.8,9f) فئة للمعاقين الطاولة

 فئة للمعاقين الطاولة تنس لفعالية واالنجاز العليا لألطراف ةاالنثروبومتري القياسات

(8,9f.)واإلنجاز والبايوكينماتيكية االنثروبومترية القياسات بين فروق وهنالك 

 البشري المجال وتضمنت(. 8,9f) فئة للمعاقين الطاولة تنس لفعالية العليا لألطراف

 ولغاية2017/  25/12 من الفترة الزماني أما للمعاقين السماوة نادي العبي

  السماوة لنادي األلعاب قاعة فهي المكاني أما 23/3/2018

 مع لمالءمته وذلك االرتباطية العالقات بأسلوب الوصفي المنهج الباحثان استخدم وقد

 . البحث مشكلة طبيعة

 وبالطريقة  الطاولة بتنس السماوة نادي العبي من البحث مجتمع المجتمع حدد حيث

 عينة أفراد عدد وبلغ , شباب( 8,9f)لتصنيفهم وفقا أثنين العبين اختيار تم العمدية

 عشر العب كل إعطاء ,وتم فئة لكل واحد العب بواقع  أثنين العبين البحث

 واستخراج تحليلها تم محاولة( 20) للمحاوالت النهائي العدد بذلك ليصبح محاوالت

       .متغيراتها
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Biochemistry and anthropometric measurements of upper limbs and their impact on 

the performance of table tennis for the disabled (9.8F) Youth 
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Abstract 

The aim of the study was to identify some anthropometric 

measurements of the upper limbs and the biomechanical 

characteristics and achievement of table tennis for the 

handicapped (class 8,9F), youth and the relationship between 

some anthropometric measurements of the upper limbs and the 

biomechanical characteristics of table tennis for the disabled 

(8,9F). And the relationship between some anthropometric 

measurements of the upper limbs and the achievement of the 

table tennis effectiveness of the disabled group (8,9F) youth. 

The results of the study included a statistically significant 

correlation between some anthropometric measurements of the 

upper limbs and the biomechanical characteristics of table tennis 

activity for the disabled group (8,9f). There is a statistically 

significant correlation between some anthropometric 

measurements of the upper limbs and the achievement of table 

tennis for the disabled (8) , 9f.) There are differences between 

anthropometric, biochemical and achievement measurements for 

upper extremities of table tennis for the disabled (8,9f). The 

human field included the players of the club Samawah for the 

disabled, the temporal period from 25/12/2017 to 23/3/2018 The 

venue is the games hall of the club Samawa 

The researcher used the descriptive approach in the method of 

associative relationships in order to suit the nature of the 

research problem. 

(8,9 f). The number of members of the research team was two 

players, one player per category, each player was given ten 

attempts to become the final number of attempts. (20) attempts 

have been analyzed and extracted variables. 
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 . المقدمة 1-1

 من الرياضي المتكامل اإلعداد التدريبية العملية في يتطلب

 كما , والنفسية والخططية المهارية و  البدنية النواحي كافة

 في األكبر األثر له كان الرياضي التخصص إن شك وال

 متطلبات ازدادت حيث , الرياضية االنجازات تطور

 الممارس النشاط لطبيعة وفقا   العالية المستويات إلى الوصول

 االنثروبومترية والقياسات , الخاصة االحتياجات لذوي

 للوصول المكملة المتطلبات تلك إحدى هي العليا لألطراف

 يعني وذلك , الطاولة تنس فعالية في العالية المستويات إلى

 يمتلك ال الذي( المعاق أو السوي الشخص سواء) الفرد إن

 يمارسه الذي النشاط لنوع بةالمناس االنثروبومترية القياسات

 إلى تقوده( وفسلجية الكينماتيكية) مشاكل إلى يتعرض سوف

 يمتاز الذي الفرد يبذله ما يفوق والوقت الجهد من مزيد بذل

 المطلوب االنجاز إلى للوصول تؤهله انثروبومترية بقياسات

 . الزمن بنفس

 الذ رياضية فعالية أو لعبة لكل جسمية صفات هناك كان ولما

 ليست إنها إال , الرياضيين اختيار عند مالحظتها من البد

 إن إذ , العالية المستويات إلى للوصول الوحيد المتطلب

 الميكانيكية والقوانين االنثروبومترية القياسات بين ما الترابط

 المتغيرات وبعض والمهاري الخططي واألداء البدنية واللياقة

 الالعب لياقة إن إذ , ةمنافس أي نتيجة تحدد التي األخرى

 كبيرة وبدرجة تتحدد الرياضي النشاط بمستلزمات لإلبقاء

 لألداء العضلي والنمو الهيكلي التركيب مالئمة بمدى

 من البد بدنية  صفات فعالية أو لعبة لكل إن كما , المطلوب

 وفعالية أيضا الرياضيين اختيار عند األخرى هي مراعاتها

 األعوام في شهدت التي الشعبية األلعاب من الطاولة تنس

 التي الفعالية قواعد في عدة وتغيرات تطورات األخيرة

 تأثير تزايد نتيجة الفعالية تعزيز في كبيرا   دعما   أعطت

 قدرات تتطلب الفعالية هذه أن من الرغم وعلى , التصنيف

 بدنية قدرات نفسه الوقت في تتطلب إنها إال مهارية

 الظروف مواجهة اجل من خاصة جسمية ومواصفات

 . الفعالية في المتغيرة

 -: الدراسة من الغرض -2

 وعالقتها العليا لإلطراف االنثروبومترية القياسات دراسة

 الطاولة تنس لفعالية واالنجاز الكينماتيكية بالخصائص

 فئة تشمل حيث تصنيفهم يبين ما وذلك( 8,9f) فئة للمعاقين

(9F )فئة أما العليا لألطراف الدماغي الشلل أو والبتر وقوف 

(8F )الشقي والشلل والبتر وقوف وتشمل. 

 

 اإلجراءات: و الطريقة 2-1

 :البحث وعينة مجتمع 3-1

 العالقات بأسلوب الوصفي المنهج الباحثان استخدم

  البحث مشكلة طبيعة مع لمالءمته وذلك االرتباطية

 بتنس السماوة نادي العبي من البحث مجتمع تحديد تم

 وفقا أثنين العبين اختيار تم العمدية وبالطريقة  لةالطاو

 العبين البحث عينة أفراد عدد وبلغ , شباب( 8,9f)لتصنيفهم

 عشر العب كل إعطاء ,وتم فئة لكل واحد العب بواقع  أثنين

( 20) للمحاوالت النهائي العدد بذلك ليصبح محاوالت

 . متغيراتها واستخراج تحليلها تم محاولة

 :البحث ومستلزمات أجهزة و المعلومات معج وسائل3-2

 بالقياسات الخبراء رأي استطالع استمارة 3-2-1

 : االنثروبومترية

 تقوم سوف التي االنثروبومترية القياسات تحديد اجل من

 استمارة بإعداد قامت الدراسة هذه في باختيارها الباحثان

 التي االنثروبومترية القياسات من بعض تتضمن استبيان

 وتم , المشابهة والدراسات العلمية المراجع من عليها لتحص

 الخبرات ذوي من مجموعة على االستبيان استمارة عرض

 و   والقياسات االختبارات مجال في والمتخصصين

 لالعبين االنثروبومترية القياسات أهم لتحديد وذلك  الفسلجة

 عدوب , خصوصا   والالعب عموما  ( الطبية للفئة) الطاولة تنس

 التي االنثروبومترية القياسات استبعاد تم االستمارات تفريغ

 الباحثان لدى تكون وبذلك الخبراء اتفاق على تحصل لم

 هذه في تناولتها التي االنثروبومترية القياسات من مجموعة

 الجذع طول , الكف طول كاملة, الذراع طول) وهي الدراسة

 ( .الساعد العضد,طول طول ,

 بالخصائص الخبراء رأي استطالع استمارة 3-3-2

 : الكينماتيكية

 االرتباط ذات الكينماتيكية الخصائص أهم تحديد أجل من

 استمارة بإعداد الباحثان ستقوم الطاولة تنس بلعبة

 عرض وتم , الكينماتيكية الخصائص تتضمن االستبيان

 الخبرات ذوي من مجموعة على االستمارة هذه

 أهم لتحديد ميكانيكالبايو مجال في والمختصين

 تفريغ وبعد الالعب, لدى الكينماتيكية الخصائص

 اتفاق على تحصل لم التي العناصر واستبعاد االستمارات

 التي  الكينماتيكية الخصائص إن الباحثان وجدت الخبراء
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 وهي  والمختصين الخبرات ذوي رأي عليها استقر

 . الدراسة قيد تكون التي العناصر

 : استخراجها وطريقة لبحثا متغيرات 3-3-3

 الضربة لمهارة البيوكينماتيكية المتغيرات على االطالع بعد

 أراء الستبيان استمارة أعداد سيتم الطائرة بتنس األمامية

 :التالي النحو على وهي المتغيرات بهذه والمختصين الخبراء

 وهي(  : المرفق زاوية(  المرفق مفصل في انثناء أقصى -1

   من وتقاس والساعد العضد بين ورةالمحص الزاوية

 . بالدرجة وتقاس.الجانب

)  العضد خط بين المحصورة الزاوية وهي:  الكتف زاوية -2

 خط مع(  الكتف مفصل نقطة الى المرفق مفصل نقطة من

 (. الورك مفصل نقطة إلى الكتف مفصل نقطة من)  الجذع

 الكف بين المحصورة الزاوية وهي:  اليد رسغ زاوية -3

 .الداخل من وتقاس والساعد

 الجانب من تصويرها تم المتغيرات هذه جميع مالحظة -4

 . الضاربة لليد

 : البحث في المستعملة واألجهزة الوسائل -3-3-4

 :اآلتي الباحثان الباحثان استخدم وقد

 الصنع يابانية( Sony)نوع من فيديوية تصوير آلة-1

 ( 1)عدد

 نوع من( Inspiron . 1520) توب الب حاسوب جهاز -2

 (DELL  )الصنع ارلندي 

   قياس شريط -3

 (.5)عدد  الكرة أداة -4

  المستخدم التطبيقي البرنامج -5

 :الفديوي التصوير3-4

 نوع من فيدوية تصوير كإمره الباحثان  استخدم وقد

(National M7 )البحث عينة تصوير ,لغرض يابانية 

 تحديد تم األفقي لبعدا بمواجهة الكامرة وضع  وتم الرئيسية

 خبير أشراف تحت للكاميرات بالنسبة المسافات هذه

 الضاربة الذراع مقابل لتكون وذلك  بايوميكانيك باختصاص

. 

 : الحاسوب بواسطة التحليل3-5

  -: اآلتية بالخطوات بالحاسوب التحليل أجراء يتم  

 صيغة إلى تيب الفديو فلم من المصورة المادة تحول -1

 Fps 16 Fas 6t) التحويل كارت باستعمال( Files)ملفات

video in-out) (Mjpeg carde )األقراص إلى ثم ومن 

 .التحليل خطوات لتسهيل وذلك( CD) الليزرية

-Make Morie) برنامج بواسطة الحركة تقطيع تم -2

Bitmpsqence )المحددة المتغيرات الستخراج صور إلى 

 حافظة في ملفات شكل على الصور تلك وخزن البحث ضمن

 ( .My Document) الحاسبة داخل الملفات

 هذه نقل يتم تحليليها المراد المقاطع تحديد تم أن بعد-3

 الزوايا قياس ليتم( Auto cad) برنامج إلى الصور

  (.1) رقم الشكل في كما تحليلها المراد والمسافات

 

 (1) رقم شكل

 الزوايا استخراج يوضح

 : الطاولة تنس لمهارة األمامية ربةللض الدقة اختبار 3-6

 .األمامية الضربة دقة قياس:االختبار من الهدف

 للمنطقة المقابلة الجهة في المختبر يقف:  األداء وصف

 يراها التي الجهة وحسب للطاولة الزوايا أحدى وفي المقسمة

 صحيح والعكس اليمنى باليد أالعب كان إذا) له مناسبة

 على من الكرة بإسقاط المختبر يقوم (.األعسر لالعب بالنسبة

 من األرض عن الطاولة سطح ارتفاع من(  سم 30) ارتفاع

 بعد( 2) رقم الشكل في والموضحة( سم40× سم40) منطقة

 المنطقة باتجاه الضربة بتنفيذ المختبر يقوم الكرة ارتداد

 باستخدام الضربة أداء يكون أن ويجب تسجيال األعلى

 وهكذا لها القانوني األداء ويراعى ميةاألما الدافعة الضربة

( 10) تنفيذ من انتهاء حين إلى الضربات بتنفيذ يستمر

 .متتالية ضربات



 
 

 59-48( ص 2018)1الجزء 2المجلد 1اضية العددمجلة المثنى لعلوم التربية الري/  دنيا صباح ، ثامر ارحيم
 

53 
 

 :االختبار شروط

 . األمامية الضربة بأسلوب الضربات تنفيذ .1

 .البدء قبل تجريبية محاولتان المختبر الالعب يعطى .2

 لغرض المقترح االرتفاع في الكرة بإسقاط الزميل يقوم .3

 .العشر وللمحاوالت االختبار فيذتن

 .مرقمة مسطرة بواسطة سم( 30) االرتفاع يثبت .4

 باالرتفاع االلتزام عدم حالة في الكرة إسقاط محاولة تعاد .5

 .الطاولة سطح عن(  سم30) ومقداره المعتمد

  على المختبر يحصل- : التسجيل

 (.5) رقم في الكرة سقوط عند نقاط( 5) 

 (.  4) رقم في رةالك سقوط عند نقاط( 4) 

 (.3) رقم في الكرة سقوط عند نقاط( 3) 

 (.  2) رقم في الكرة سقوط عند نقاط( 2) 

 (.1) رقم في الكرة سقوط عند نقطة( 1) 

 .الملعب خارج في الكرة سقوط عند نقاط( صفر) 

 في الشبكةب الكرة ارتطام عند صفر على المختبر ويحصل

 في سقطت ثم بالشبكة الكرة ارتطمت إذا أما. المختبر جهة

 .سقوطها مكان وحسب تحسب المقسمة المنطقة

 تحسب المناطق بين الفاصل الخط على الكرة سقطت إذا

 تسجيال   األعلى للمنطقة النقطة

 وأقل( درجة 50) هي المختبر عليها يحوز درجة أعلى-

 (. صفر) هي درجة

 

 (2) رقم شكل

 ماميةاأل للضربة األداء دقة الختبار الملعب يوضح

 : االنثروبومترية القياسات تطبيق 3-7

 ىراع البحث لعينة االنثروبومترية  القياسات تأخذ سوف

 : األتي الباحثان

 . المطلوبة التشريحية النقط من القياسات اخذ -ا

 . مريح وضع في والالعب القياسات إجراء – ج

 . القياس في ذاتها األدوات استخدام -د

 : ةاالستطالعي التجربة 3-8

 اختيار بهدف  االستطالعية التجربة الباحثان أجري   

 مستوى على الوقوف ولغرض وأدواته البحث أساليب

 التي السلبية الجوانب ومعرفة واختيارها المستخدمة األجهزة

 قاعة في 2018/  1/  2      بتاريخ ولذلك العمل ستواجه

 . المساعد فريق السماوة نادي في األلعاب

 :الرئيسية التجربة 3-9

 الساعة 2018/  1/   9  بتاريخ الرئيسية التجربة أجراء تم

 أعطاء تم وقد(  . السماوة نادي)قاعة على. عصرا  (  4,30)

 يقف حيث.  لهم االختبار شرح بعد العب لكل محاولة( 10)

  المدرب ويقوم  للطاولة مقابلة الجهة في المعد الالعب

 الالعب قبل من ضربها ليجع بشكل الالعب إلى الكرة بإعداد

 مناطق على الضربات تلك تقع أن بشرط.   أمامية بضربة

 موضح كما. المعد خلف الواقعة الملعب في المرسومة الدقة

 االختبار رسم طريقة يوضح الذي(  2)  الشكل في

 محاولة أفضل بأخذ الباحث يقوم وسوف.التصوير وإجراءات

 على لمحاوالتا عرض بعد دقتها مع وتحليلها العب لكل

 . لألداء مقومين

  

 (2) رقم شكل

 التصوير وكاميرات أالعب وقوف يوضح
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  اإلحصائية الوسائل 3-10

 : اآلتية اإلحصائية الوسائل الباحثان سيعتمد

  الحسابي الوسط -1

  المعياري االنحراف -2

   البسيط االرتباط معامل -3

 : ومناقشتها وتحليلها النتائج عرض – 4

 البايوكينماتيكية المتغيرات قيم نتائج  عرض-4-1

 :ومناقشتها وتحليلها الطاولة تنس فعالية في المؤثرة

 (1) الجدول

 للمتغيرات المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط قيم يبين

 (9,8f) لفئة للمعاقين  الطاولة تنس فعالية في المؤثرة البايوكينماتيكية

 يبين البحث عينة رادألف المستخرجة البيانات ضوء في

 خالل من البايوكينماتيكية المتغيرات قيم( 1) الجدول

 واالنحرافات الحسابية األوساط نتائج على الحصول

 لزاوية الحسابي الوسط بلغ(  9F) فئة أن حيث المعيارية

 زاوية أما( 3,18)معياري بانحراف( 106,7) المرفق

 ياريمع وبانحراف( 59,3) الحسابي الوسط بلغ الكتف

 الوسط بلغ الرسغ زاوية إلى بالنسبة وأما( 1,21)

 أما( 5,147) معياري بانحراف( 146,03) الحسابي

 لزاوية الحسابي الوسط بلغ فقد(  8F) لفئة بالنسبة

 زاوية أما( 3,15)معياري بانحراف(106,6) المرفق

 وبانحراف( 58,85) الحسابي الوسط بلغ الكتف

 بلغ الرسغ زاوية إلى بالنسبة وأما( 1,22) معياري

( 5,13) معياري بانحراف( 144,7) الحسابي الوسط

 تنس فعالية في البحث عينة أفراد طبيعة تمثل وحيث

 كانت حيث البحث في المستخدمة للمعاقين الطاولة

 المتغيرات قيم تحقيق في تختلف العينة وخصائص طبيعة

 قتحقي إن علمنا ما إذا وخاصة المثلى  البايوكينماتيكية

 البد للمعاقين  الطاولة تنس فعالية في المطلوب الهدف

 بحيث للمهارة المثالي التكنيك خصائص مراعاة من

 التكنيك وان.الميكانيكية للمبادئ الجيد االستغالل يعكس

 لحل البايوكينماتيكية عملية تعني حركة ألي الرياضي

 واألسس الصفات أساس على حركي واجب

 أساس على وكذلك إنسان كل ويهايحت التي البيوميكانيكية

   المتوفرة الميكانيكية الشروط

  عررررض نتررررائج قرررريم بعرررث القياسررررات االنثروبومتريررررة4-2

 :المؤثرة في فعالية تنس الطاولة وتحليلها ومناقشتها

 (2الجدول) 

يبين  قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسات 

ية تنس الطاولة للمعاقين االنثروبومترية  المؤثرة في فعال

 (9,8Fلفئة )

 يبين البحث عينة ألفراد المستخرجة البيانات  ضوء في

 الحصول خالل من االنثروبومترية القياسات قيم( 2)الجدول

  حيث   المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط نتائج على

(  51)  الجذع لطول الحسابي الوسط بلغ( 9F) لفئة

 الوسط فبلغ الكف طول وأما( 4,32)  معياري بانحراف

 وبالنسبة( 0,759)  معياري بانحراف( 15,55)  الحسابي

 وبانحراف( 10,3) الحسابي الوسط بلغ الكف عرض إلى

 الوسط بلغ العضد طول إلى وبالنسبة( 0,65)  معياري

 طول وأما( 0,88)  معياري بانحراف( 24,45)  الحسابي

 معياري وبانحراف( 25,35)  الحسابي الوسط بلغ  الساعد

 لطول  الحسابي الوسط بلغ( 8F) لفئة بالنسبة وأما( 0,93)

 طول وأما(  0,911)معياري وبانحراف( 61,1) الجذع

 معياري بانحراف( 18,3) الحسابي الوسط فبلغ الكف

 الحسابي الوسط بلغ الكف عرض إلى وبالنسبة( 0,470)

 طول إلى وبالنسبة( 0,825) معياري وبانحراف( 9,95)

 معياري بانحراف( 31,2) الحسابي الوسط بلغ العضد

( 28,5) الحسابي الوسط بلغ  الساعد طول وأما( 1,005)

 أفراد طبيعة تمثل وحيث( 0,686) معياري وبانحراف

 البحث في المستخدمة للمعاقين الطاولة تنس فعالية في العينة

 قيم تحقيق في تختلف وخصائصها العينة طبيعة كانت حيث

 الهدف تحقيق إلى يشير ما وهذا االنثروبومترية القياسات

 القياسات وان.للمعاقين الطاولة تنس فعالية من

 الجسم قياسات يدرس   الذي العلم هي االنثروبومترية

   فيه التركيبية االختالفات إلظهار إجراءاته و اإلنساني

 مقادير حساب على أساسا الجسم لقياس الطريقة تعتمد لذلك
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 الخارجي الجسم تراكيب اصفاتمو

 إمكانية تعطي االنثروبومترية والقياسات(المورفولجي)

 متابعتها ومقادير   البدني النمو وخصائص مستوى تحديد

 تأثير تحت(ديناميكيتها)حركتها ودراسة والجنس للسن

 البدني النمو خصائص ووضع  الرياضية األنشطة مزاولة

      ضيةالريا التخصصات لمختلف للرياضيين

 البايوكينماتيكية المتغيرات بين العالقة نتائج عرض4-3

 : (8,9F) بفئة للمعاقين الطاولة تنس لفعالية واألنجاز

 (3) الجدول

 في واالنجاز البايوكينماتيكية المتغيرات بين االرتباط قيم  يبين

 (9,8F) لفئة للمعاقين الطاولة تنس فعالية

( 0,05) داللة مستوى ندع(0,433) الجدولية القيمة بلغت

 في كما المستخرجة البيانات ضوء في(. 19)حرية وبدرجة

 المتغيرات  قيم في البحث عينة ألفراد(  3)الجدول

 تختلف العينة وخصائص طبيعة كانت حيث البايوكينماتيكية

 المثلى البايوكينماتيكية المتغيرات قيم تحقيق في بعضها عن

 الشباب من هم(البحث عينة) إن إلى اإلشارة من البد وهنا

 واآللية الثبات مرحله وهي متقدمة مرحله إلى وصلوا الذين

 قيم في االختالفات هذه ظهور إلى أدى مما األداء عند

 المطلوب الهدف تحقيق إن علمنا ما إذا وخاصة المتغيرات

 مراعاة من البد للمعاقين  الطاولة تنس فعالية أداء في

 الجيد االستغالل يعكس يثبح للمهارة التكنيك خصائص

 .    الميكانيكية للمبادئ

 األنثروبومترية القياسات بين العالقة نتائج عرض 4-4 

                            (8,9F) بفئة للمعاقين الطاولة تنس لفعالية واالنجاز

 (4) الجدول

 في واالنجاز األنثروبومترية القياسات بين االرتباط قيم  يبين

 (9,8F) لفئة للمعاقين الطاولة نست فعالية

 داللة مستوى عند( 1,433) الجدولية القيمة بلغت*

 البيانات عرض خالل من(.19) حرية وبدرجة(  0,05)

 ذات ارتباط عالقة وجود إلى أشارت( 4)رقم الجدول في

 والقياسات االنجاز مستوى بين ايجابية إحصائية داللة

 عرض,  الكتف طول,  الجذع طول) مترية االنثروبو

( 8F) للفئة بالنسبة أما( 9f) لفئة(  الساعد طول,  الكتف

 تم وكما الساعد لطول فقط   إحصائية داللة وجود عدم

 الرياضة في مستوى أعلى إلى الوصول إن يبين عرضه

 تتالءم انثروبومترية مواصفات وجود على  يعتمد

 االنثروبومترية القياسات إن وبما  النشاط نوع وتناسب

 لذلك الجسم وتركيب شكل تحدد التي العوامل من تعتبر

.   االنجاز مستوى وبين بينها ايجابية عالقة هناك إن تأكد

 شكله ناحية من الجسم دراسة إن الباحثان ترى وكما

 للتنبؤ بها االسترشاد يتم التي المؤثرات من وحجمه

 والنفسية والصحية البدنية الحالة وأيضا االنجاز بمستوى

 التكنيك خصائص مراعاة من البد ذلك من بالرغم  دللفر

 للمبادئ الجيد االستغالل إلى  يؤدي حيث للمهارة

 من المطلوب الهدف تحقيق اجل من وذلك الميكانيكية

 . للمعاقين الطاولة تنس فعالية أداء

 األنثروبومترية للقياسات المقارنة نتائج عرض 5-4

 الطاولة تنس لفعالية واالنجاز والبايوكينماتيكية

 : (8,9F) فئتي بين للمعاقين

 (5) الجدول

 والبايوكينماتيكية األنثروبومترية للقياسات المقارنة قيم  يبين

 (9,8F) فئتي بين  للمعاقين الطاولة تنس فعالية في واالنجاز

 البايوكينماتيكية القياسات لمقارنة  قيم( 5)الجدول يبين

 نتائج على الحصول خالل من واالنجاز واألنثروبوميرية

 المحتسبة وت  المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط

)  فئتي بين معنوية داللة ذات فروق  هنالك كان حيث
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9,8F )يلغ حيث  الدراسة قيد المتغيرات اغلب في  

 بينما( 2,54)  هو(  9F) لفئة لالنجاز الحسابي الوسط

 الوسط بلغ حين في(1,31) المعياري االنحراف

 وأما( 0,51) معياري بانحراف و( 8F)  لفئة حسابيال

 من أكبر وهي( 6,487) فبلغت المحتسبة( ت) قيمة

( 38) حرية درجة تحت( 2,24) البالغة الجدولية القيمة

  معنوية فروق وجود على يدل مما( 0,05) خطأ ونسبة

 بلغ فقد الجذع طول إلى بالنسبة أما( 8F) فئة  لصالح

(   4,32)معياري بانحراف( 51) الحسابي الوسط

( 8F)  لفئة الحسابي الوسط بلغ بينما( 9F) لفئة ولذلك

 وأما( 0,91)معياري بانحراف(  61,1)  الجذع لطول

 من أكبر وهي( 10,202) فبلغت المحتسبة( ت) قيمة

( 38) حرية درجة تحت( 2,24) البالغة الجدولية القيمة

  نويةمع فروق وجود على يدل مما( 0,05) خطأ ونسبة

 الوسط فبلغ الكف طول إلى بالنسبة أما(.8F) فئة  لصالح

 لفئة( 0,759) معياري بانحراف(  15,55) الحسابي

(9F )معياري بانحراف( 18,3) الحسابي الوسط وبلغ 

 فبلغت المحتسبة( ت) قيمة وبلغت(  8F) لفئة(  0,47)

 البالغة الجدولية القيمة من أكبر وهي( 13,773)

( 0,05) خطأ ونسبة( 38) حرية جةدر تحت( 2,24)

 فئة  لصالح  معنوية فروق وجود على يدل مما

(8F.)الحسابي الوسط بلغ الكف عرض إلى وبالنسبة 

 أما( 9F)لفئة(  0,65)  معياري وبانحراف( 10,3)

 وبانحراف( 9,95) بلغ فقد( 8F) لفئة الحسابي الوسط

 بلغت المحتسبة( ت) قيمة و( 0,825) معياري

( 2,24) البالغة الجدولية القيمة من أقل وهي (1,484)

 يدل مما( 0,05) خطأ ونسبة( 38) حرية درجة تحت

 لطول(  8,9F) لفئة معنوية غير  فروق وجود على

 بانحراف( 24,45)  الحسابي الوسط بلغ العضد

 الوسط بلغ حين في( 9F) لفئة(  0,88)  معياري

 لفئة(  1,005)  معياري وبانحراف( 31,2) الحسابي

(8F  ) )( 22,516) فبلغت المحتسبة( ت) قيمة وبلغت

 تحت( 2,24) البالغة الجدولية القيمة من أكبر وهي

 على يدل مما( 0,05) خطأ ونسبة( 38) حرية درجة

 طول وأما(. 8F) فئة  لصالح  معنوية فروق وجود

 وبانحراف( 25,35)  الحسابي الوسط بلغ  الساعد

( 8F) لفئة بالنسبة وأما (9F) لفئة(  0,93)  معياري

 وبانحراف( 28,5)  الحسابي الوسط بلغ

 المحتسبة( ت) قيمة وبلغت( 8F) لفئة( 0,686)معياري

 البالغة الجدولية القيمة من أكبر وهي( 10,423) فبلغت

( 0,05) خطأ ونسبة( 38) حرية درجة تحت( 2,24)

(.  8F) فئة  لصالح  معنوية فروق وجود على يدل مما

( 106,7) الحسابي الوسط بلغ فقد المرفق ويةزا وأما

 الوسط وبلغ( 9F) لفئة( 3,18) معياري بانحراف

 لفئة( 3,15) معياري بانحراف( 106,6) الحسابي

(8F  ) )( 0,50) فبلغت المحتسبة( ت) قيمة وبلغت

 درجة تحت( 2,24) البالغة الجدولية القيمة من أقل وهي

 وجود على ليد مما( 0,05) خطأ ونسبة( 38) حرية

 زاوية  إلى وبالنسبة(. 8,9F) لفئة  معنوية غير فروق

 معياري وبانحراف( 59,3)الحسابي الوسط بلغ الكتف

( 58,85) الحسابي الوسط وبلغ(  9F) لفئة( 1,21)

 قيمة وبلغت(  9F) لفئة( 1,22) معياري وانحراف

 الجدولية القيمة من أقل وهي( 1,164) المحتسبة( ت)

 خطأ ونسبة( 8F) حرية درجة تحت( 2,24) البالغة

 لفئة  معنوية غير فروق وجود على يدل مما( 0,05)

(8,9F .)الحسابي الوسط بلغ الرسغ زاوية أما 

( 9F) لفئة( 5,147) معياري بانحراف( 146,03)

 معياري وبانحراف( 144,7) الحسابي الوسط  وبلغ

 المحتسبة( ت) قيمة وبلغت( 8F) لفئة(  5,13)

( 2,24) البالغة الجدولية القيمة من أقل هيو( 0,84)

 يدل مما( 0,05) خطأ ونسبة( 38) حرية درجة تحت

 يتضح مما(.8,9F) لفئة  معنوية غير فروق وجود على

 في( 8,9F) الفئتين بين معنوية فروق هنالك إن أعاله

 وهذا العضد وطول الكف وطول الجدع طول المتغيرات

 كانت وأن( 8F) للفئة الضاربة غير الذراع إن يدل مما

 عند  الالعب لدى الحركة في تأثر أعطت إنها إال مشلولة

 الجذع ميل زيادة إن حين في  األمامية الضربة أداء

 عضالت مجموعة عن المتولدة القوة استثمار إلى يؤدى

 الرمي أثناء الخلفية العلوية والظهر والكتف الصدر

 إلى الجسم ندورا وإن , القوة وباتجاه كامال استثمارا

 سرعة إلى ويؤدى مهما الطولي المحور حول األمام

 ثم ومن الذراع إلى السرعة ونقل العلوي الجزء حركة

 السرعة هذه مع يتناسب بزمن األداة إلى ثم الرسغ إلى

 الدوران( 9F) فئة بينما( 8F) فئة في نجده ما وهذا.

 ,.  الضاربة غير للذراع البتر بسبب مستقر غير  يكون

 من أن( ) 1993) الدين حسام طلحة مع الباحثين تفقوي

 ان هو رئيسية حركية كأنماط والرمي الدفع يميز ما أهم

 أجزاء باقي مع تعمل األداء في المشاركة األطراف

          الواحدة الوصلة وأن الوصالت من كسلسلة الجسم

 تكون(  للجسم االصلى المحور عن األبعد الوصلة) 

 باقي في يحدث ما كل توجيه على ملوتع الحركة حرة

 أما.  األداء هذا تخدم كينماتيكية متغيرات من الوصالت

 غير الفروق  تكون الكينماتيكية للمتغيرات بالنسبة

 يجب ألنه وذلك الدراسة قيد  الزوايا جميع في معنوية
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 تكبير أي الرامية للذراع الصحيحة الحركة استغالل

 قليلة زاوية سرعة ىعل للحصول المرفق مفصل زاوية

 عكسيا تناسبا   يتناسبا   الذي الزاوية السرعة قانون حسب

 إلى يؤدى الزاوية السرعة تقليل وأن القطر نصف مع

 الدقة مع طرديا   تناسبا   يتناسب الزمن وأن الزمن زيادة

    من كل أكده ما وهذا , الالعب دقة تزداد وبالتالي

(finch  ),(AlFRED  ( )من ئيسيالر الهدف أن 

 هو المرفق لزاوية الصحيح الوضع الالعبين اتخاذ

 خالل من الرامية للذراع الصحيحة الحركة استغالل

 سرعة على الحصول في الذراع هذه ومفاصل زوايا

 تكون ولكي السرعة هذه مع يتناسب بزمن جيدة حركية

 مفصل في انثناء هناك يكون أن يجب جيدة الزاوية السعة

 : اآلتية المعادلة خالل من مالحظته نيمك والتي المرفق

  القطر نصف/  المحيطية السرعة=  الزاوية السرعة

 الالعب عليها التي  اإلعاقة حالة هو  ذلك يعيق ما لهذا

 بالكامل الصحيحة الحركة استغالل عدم  إلى تسبب مما

 . الضاربة للذراع

 التوصيات و األستنتاجات.  5

 : األستنتاجات 1ـ5

 تم التي إحصائيا البيانات وتحليل البحث ئجنتا ضوء في

 توصل , الفديوي التصوير خالل من عليها الحصول

 : اآلتية االستنتاجات إلى الباحث

 تصاحب التي الحركية المشكالت عن الكشف يمكن -1

 القياسات عن الكشف بمجرد الفعالية هذه أداء

 القيم ارتباط خالل من األداء عند االنثروبومترية

 الثاني يتأثر األول فبتأثير تتابعي بشكل وسةالمدر

 لهذه المناسبة الحلول وضع من يتمكن وبالتالي

 .المشكالت

 العليا األطراف في المتكونة الكينماتيكية السلسلة إن-2

 بأداء المؤثرة المفاصل طريق عن مرتبطة تكون التي

 في آثر لها ظهرت التي االرتباط نتائج خالل من المهارة

 .األنجاز

 والخصائص االنثروبومترية القياسات إن-3

 الشروط مراعاة ألالعبين تلزم آثر لها البايوميكانيكية

 أخطاء ارتكاب عدم يضمن بحيث المهارة ألداء القانونية

 ناحية من الحركية الطاقة على والحفاظ ناحية من قانونية

 . أخرى

 : التوصيات 5-2

 أسفر وما حثانالبا بها قامت التي الدراسة ضوء في      

 التي التوصيات بعض وضع تم الحركي التحليل عنه

 سبيل في اإلمكان قدر منها االستفادة الباحثان تأمل

 الطاولة تنس فعالية في عالية مستويات إلى الوصول

 : كاألتي وهي  للمعاقين

 التي الكينماتيكية القوانين على التركيز ضرورة -1

 من االنثروبومترية القياسات كل في أساسي بشكل تتحكم

 ساهمت معنوية فروق من القيم هذه حققت ما خالل

 . اقل وبجهد األداء مستوى ارتفاع في فعال بشكل

 لتنس األمامية بالضربة المشتركة  بمتغيرات االهتمام

 إمكانيات من قدر بأكبر االستفادة يمكن حتى الطاولة

 وفق المناسب المستوى تحقيق في المتوفرة الالعب

 .العليا لألطراف بالنسبة تهمقدرا

 المعاقين لفئة التدريب عملية على القائمين إلمام ضرورة

 المبادئ على تعتمد التي الحركي التحليل بقواعد

 والميكانيكا والتشريح الحركة علم من لكل األساسية

 . بالحركة المرتبطة األخرى والعلوم الحيوية

 :المصادر

 البايوكينماتيكية اتالمتغير بعض)  األمير عبد احمد-1

 المهارات لبعض االستعداد لوقفة وضع أفضل إليجاد

 رسالة الطائرة الكرة في األداء بدقة وعالقتها الدفاعية

 . 2008) القادسية جامعة\الرياضية التربية كلية;ماجستير

 المجال في القياس,بيك فهمي خاطروعلي محمد احمد-2

 .1987,المعارف دار,3ط,الرياضي

:  محمود وسبهان عبدهللا وليد:  والزهيري األطوي-3

 األثير أبن دار,  الموصل جامعة,  المضرب كرة العاب

 .269-256ص,2009, والنشر للطباعة

 في مقترح تدريبي برنامج أثر:  محمد عمار الهاللي-4

 الجانبي بالدوران والواطئ العالي اإلرسال تطوير

,  لطاولةا بتنس الثالثة بالضربة الهجوم على والخلفي

,  الرياضية التربية كلية,  منشورة غير ماجستير رسالة

 .    1999,  الموصل جامعة

 القياسات بعض عالقة,اسي عوديشو اوديد -5

 جمباز أجهزة على المهاري األداء بمستوى الجسمية

 جامعة, الرياضية التربية كلية, ماجستير رسالة, الرجال

 1990, الموصل

 البحث وطرق الحيوية انيكاالميك.  هوخموث جيرد-6

 الحميد عبد كمال(  ترجمة: ) الرياضية للحركات العلمي

 24-23 ,ص 1999 , للنشر الكتاب مركز:  القاهرة ,
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 الحركي التحليل:  شلش مهدي نجاح,  خريبط ريسان-7

  1992,  والنشر للطباعة الحكمة دار,  البصرة, 

 تطبيقات.  الفضلي الكريم عبد صريح -8

 واألداء الرياضي التدريب في ميكانيكالبايو

 .17-16ص,2007,العكيلي عدي مطبعة,بغداد,الحركي

  القاهرة , الحيوية الميكانيكا. الدين حسام طلحة -9

 1993 , للطباعة الفكر دار: 

 البايوميكانيك ,كيرهادميرز ,نصيف علي عبد -10

 .1972,بغداد,الميناء مطبعة,

  , بايوميكانيككال.  السامرائي توفيق فؤاد -11

 .   13ص(  1988, والنشر للطباعة الكتب دار الموصل)

 في البحث طرق: شاكر إيمان,  حسين حسن قاسم-12

,  عمان,  والنشر للطباعة الفكر دار,  الحركي التحليل

1998. 

 تمرينات اثر, العلي وحسين حسين حسن قاسم -13

 وضع من البداية تطور على بالسرعة المميزة القوة

 لكليات الثاني العلمي المؤتمر في منشور بحث,لجلوسا

 .1986,البصرة جامعة,الرياضية التربية

 المتغيرات بعض عالقة: الموسوي الجبار عبد ليث-14

 األبعاد ضربة بدقة مساهمتها  ونسبة البيوكينماتيكية

 ,منشورة غير,ماجستير رسالة, الطائرة بالريشة األمامية

 .م2005, القادسية جامعة\ الرياضية التربية كلية

 الدين نصر محمد,عالوي حسن محمد -15

 الفكر دار,الحركي األداء اختبارات,رضوان

 21ص,2001,القاهرة,العربي

 التربية في والتقويم القياس, حسانين صبحي محمد-16

  1996, القاهرة ,العربي الفكر دار, 1ط ,2ج, الرياضية

 المنعم عبد وحمدي حسانين صبحي محمد -17

 القياس وطرق الطائرة للكرة العلمية األسس,

 293ص1997,القاهرة,للنشر الكتاب مركز,1ط,والتقويم

 في المرجع,رضوان الدين نصر محمد -18

 .1997 ,القاهرة ,العربي الفكر دار, الجسمية القياسات

 سمير احمد,العال عبد احمد, رجب خالد وليد -19

 الطاولة بتنس اميةاألم الضربة دقة اختبار بناء:العال عبد

 جامعة\ التربية كلية\ الفنية التربية مديرية, منشور بحث

 .2001,العراق,  الموصل

 الرياضية األلعاب: إبراهيم المجيد عبد مروان -20

 .1997,الفكر دار, للمعوقين

 النظرية واألسس الميكإنيكا: الدين حسام طلحة -21

  1993,القاهرة, العربي الفكر ,دار والتطبيقية

21- www.bdnia.com/?p=1492 

22- Doris. Miller and Richard C . Nelson; 

Biomechanics of sport ( Philadeiphia, lea 

and febigfr,1973) 

23- Dorisl .Miller and Richard c. Nelson 

Op.Cit  ,  

24- Mthew S.D.K.mea sumentin-:Physical 

Education,5thed,ph mode 1phial 

 25- W.Bsandersco,1978, 

26- Susani.Hall ; Basic biomechanics, 

Second edition (u.s.a)new York : (2) mc 
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 (1ملحق رقم )

 استمارة استبيان لتحديد أهم القياسات االنثروبومترية لألطراف العليا الخاصة المراد دراستها

 المحترم السيد...............................

 تحية طيبة..

 ا الموسوم :مالقيام بإجراء بحثه الباحثانروم ي

الخصائص البيوكينماتيكية و القياسات االنثروبومترية لألطراف العليا وأثرها باالنجاز لفعالية تنس الطاولة  للمعاقين )

 (شباب9،8فئة

 

( √اء الرأي بشان المتغيرات المعروضة على الصفحة التالية بوضع عالمةة)ونظرا للمكانة التي تتمتعون بها في هذا المجال ,يرجى من سيادتكم إبد

 في الحقل المخصص للتأشير,وهل هناك متغيرات أو مالحظات ذات أهمية لم تعرض مع تلك المتغيرات.

 

 مع فائق الشكر والتقدير

 التوقيع:

 اسم الخبير:

 اللقب العلمي:

 مكان العمل:

 االختصاص:                   

 الباحثان                                                                    

 المالحظات التأشير وحدة القياس القياسات ت

   سم    طول الجذع 2

   سم      عرض الكف 3

   سنة     طول الكف 5

   سم      طول الساعد 6

   سم    طول العضد 7

 

 مالحظة:

 لة وجود أي قياس أخر يساهم بشكل رئيسي في فعالية تنس الطاولة  يرجى ذكر القياس مع الشكر.األستاذ الفاضل في حا
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 (2ملحق رقم)

 

 استمارة استبيان الستطالع أراء الخبراء والمختصين في المتغيرات البيوكينماتيكية المراد دراستها.

 السيد ................................. المحترم

 حتية طيبة..
 الموسوم:ما القيام بإجراء بحثه الباحثانم روي

الخصائص البيوكينماتيكية و القياسات االنثروبومترية لألطراف العليا وأثرها باالنجاز لفعالية تنس الطاولة  للمعاقين )

 (شباب9،8فئة

يةرات المعروضةة علةى الصةفحة التاليةة بوضةع ونظرا للمكانة العلمية التي تتمتعون بها في هذا المجال,يرجى مةن سةيادتكم إبةداء الةرأي بشةان المتغ

 ( في الحقل المخصص للتأشير ,وهل هناك متغيرات أو مالحظات ذات أهمية لم تعرض مع تلك المتغيرات.√عالمة)

 التوقيع:

 اسم الخبير:

 اللقب العلمي:

 مكان العمل:

 االختصا

 مع فائق الشكر والتقدير                                                                       

 

 

 

 المالحظات التأشير وحدة القياس المتغيرات البايوميكانيكية ت

   درجة زاوية مفصل الرسغ 1

   درجة زاوية مفصل المرفق 2

   درجة زاوية مفصل الكتف 3

   درجة زاوية االنطالق الكرة 4

   ثا\م سرعة االنطالق للكرة 5

   متر لكرةارتفاع نقطة االنطالق ل 6

   ثا\م السرعة المحيطية للذراع الضاربة 7


