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التنبؤ بفاعمية الهجوم عمى ضوء المتغيرات البيوميكانيكية لمهارتي الهجوم بالضربة 
 االمامية والخمفية في كرة الطاولة وفقًا لمتصنيف االنثروبومتري
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من االلعاب المشيورة عمى مستوى الممارسة الجماىيرية نظرًا كرة الطاولة  لعبة تعد   
لما تتميز بو من سيولة الممارسة وقمة االدوات المستخدمة ، ويعتبر التعرف العممي 

الجوانب  تعدعمى ىذه الفعالية من جوانب القصور عمى المستوى المحمي والعربي كما 
ا دور ميم في تحديد مستوى االنجاز في ىذه المعبة الميكانيكية من اىم الجوانب التي لي

. وال شك ان من اىم غايات المدربين والالعبين ىو تحقيق فاعمية ىجوم عالية من 
شانيا تحقيق االنجاز العالي لذا فقد تركزت مشكمة البحث في التعرف عمى المتغيرات 

يتين ىما )الضربة االمامية البيوميكانيكية التي ليا عالقة بفاعمية اليجوم لميارتين ىجوم
الدرجة التي من الممكن معيا تحديد مدى فاعمية اليجوم من  إلى، الضربة الخمفية( 

 : إلىخالل ىذه المتغيرات ومن ىنا فان ىذه الدراسة ىدفت 
تصنيف عينة البحث وفقًا لممتغيرات االنثروبومترية . .1

البحث في ميارتي اليجوم  معرفة الفروق في قيم المتغيرات البيوميكانيكية لعينة .2
بالضربة االمامية والخمفية .

معرفة العالقة بين المتغيرات البيوميكانيكية لكل ميارة وفاعمية اليجوم . .3

معادلة تنبؤية لفاعمية اليجوم عمى ضوء المتغيرات البيومكانيكية  إيجاد .4
المساىمة  فعميًا .

المتغيرات البيوميكانيكية  تصميم نموذج لميجوم الفعال في الميارتين عمى ضوء.5
 لكل منيا .



( 12اجراء دراستو عمى عينة مكونة من ) إلىوالجل تحقيق ىذه االىداف لجأ الباحث 
العبا يمثمون اندية مختمفة في محافظة القادسية ؛اذ تم تصوير احداث لعب حقيقي 

ميع وباتجاىات مختمفة لمحاولة تغطية ج( كاميرات بسرع متساوية 6باستخدام )
، كما استخدمت تقنية التحميل الثالثي المتغيرات )الكينماتيكية،الكينتيكية( قيد الدراسة 

االبعاد لمتعرف عمى ازوايا التي ال يمكن لمكاميرا تغطيتيا ، ومن ىنا فقد عمد الباحث 
ثالثة اصناف عمى ضوء متغيراتيم االنثروبومترية وبالتالي  إلىتصنيف عينة البحث  إلى

، االمر الذي ادى صنف وربط نتائج تحميميم الميكانيكي بفاعمية اليجوم  نتائج كل
التعامل مع ثالث نماذج لعينات ذات ميزات مختمفة ، كما تم مقارنة نتائج  إلىبطبيعتو 

معادالت تنبؤية لفاعمية اليجوم لكل صنف من  إلىاالصناف الثالث وتوصل اباحث 
عمى حدة مع وضع نموذج جوميتين االصناف الثالث في كل من الميارتين الي

ميكانيكي من شانو ان يعمل عمى تحقيق اعمى فاعمية ىجوم لالصناف الثالث عمى 
عدة  إلىوفق امكاناتيم التشريحية والمنطقية ، وكنتيجة اجمالية ليذا العمل تم التوصل 

 استنتاجات منيا :
 ان الصنف الطويل ىو االفضل في ميارة الضربة االمامية. .1
 ىو االفضل في ميارة الضربة الخمفية لقصيرنف اان الص .2
ممكن اقتراح قيم منطقية لبناء نموذج لميجوم الفعال من شانيا تغيير مستوى  .3

 فاعمية اليجوم في الميارتين اليجوميتين.
يمجا الالعب في ميارة اليجوم بالضربة الخمفية الى تبعيد عظم العضد ) زاوية  .4

لضربة االمامية .الكتف ( اكثر من ميارة اليجوم با

 
 
 



 عدة توصيات منيا : إلىوعمى ضوء ىذه االستنتاجات عمد الباحث 



تصميم مناىج تدريبية لتجاوز نقاط الضعف التي كشفتيا نتائج الدراسة من قبيل . 1
 زمن رد الفعل البديل.

ضرورة االىتمام بالمتغيرات التي حققت نسب مساىمة عالية من خالل التركيز . 2
 اء التدريب.عمييا اثن

ضرورة اعتماد آلية التحميل الثالثي االبعاد في كشف المتغيرات الميكانيكية . 3
المتعددة والتي يصعب الحصول عمييا نتيجة تعدد اتجاه الحركات في االلعاب 

 الرياضية المختمفة والسيما كرة الطاولة.
 

 



