
 
 
 
 
 

( عالقة بعض المتغیرات البیوكینماتیكیة  ونسبة مساھمتھا بدقة عنوان الرسالة 
 ضربة األبعاد األمامیة بالریشة الطائرة )

 
 الباحث                                                                     المشرف                

 أ.د. علي سلوم جواد الحكیم                              لیث جبار نعمة الموسوي                
 
 

 :  الباب االول
 

 التعریف بالبحث :   
وتم الطرق من خاللھ الى لعبة الریشة الطائرة وأسباب أنتشارھا وماتتمیز بھ من مھارات تحمل 

ألرتب�اط الوثی�ق في طیاتھا الرشاقة واألتزان والجمالیة ف�ي األداء وعالقتھ�ا بعل�م البیومیكانی�ك وا
بینھما وال�ذي یعتب�ر م�ن الوس�ائل المھم�ة ف�ي المج�ال الریاض�ي وك�ذلك ت�م التط�رق ال�ى العالق�ة 
المباشرة بین لعبة الریشة الطائرة وعامل الدقة في تحقی�ق االنج�از (الف�وز بالمب�اراة ) وق�د أتخ�ذ 

 الباحث من علم البیومیكانیك كوسیلة لتحقیق  االھداف وھي :
قیم بعض المتغیرات البیوكینماتیكة لمھارة دقة ضربة األبع�اد األمامی�ة بالریش�ة  التعرف على-۱

 الطائرة .
التع��رف عل��ى العالق��ة ب��ین بع��ض المتغی��رات البیوكینماتیك��ة ودق��ة ض��ربة األبع��اد األمامی��ة -۲

 بالریشة الطائرة .
د االمامی�ة التعرف على نسبة مساھمة بع�ض المتغی�رات البیوكینماتیك�ة ف�ي دق�ة ض�ربة األبع�ا-۳

 بالریشة الطائرة .
 
 

 البحث:  افرض
ھن��اك عالق��ة أرتب��اط ذات دالل��ة أحص��ائیة ب��ین بع��ض المتغی��رات البیوكینماتیك��ة ودق��ة  -۱

 الضربة بالریشة الطائرة .
ھن��اك نس��ب مس��اھمة متباین��ة ل��بعض المتغی��رات البیوكینماتیك��ة لمھ��ارة ض��ربة األبع��اد  -۲

 األمامیة بالریشة الطائرة .
 
 
 
 

مستخلص 
 الرسالة

 ي



 
 البحث : مجاالت

-المج��ال البش��ري : العب��و المنتخ��ب ال��وطني العراق��ي بالریش��ة الط��ائرة (الرج��ال ) لع��ام  -۱
 م.۲۰۰٥

 م ۲۰۰٥/ ۱۰/ ۲۰لغایة  ۲۰۰٥/ ٥/ ۲٥المجال الزماني :  -۲
 المجال المكاني : قاعة الشعب لاللعاب الریاضیة .بغداد  -۳

 
 الباب الثاني 

 الدراسات النظریة والدراسات المشابھھ.
ھذا الباب الى المواضیع التي تخ�ص البح�ث بش�كل أساس�ي وھ�ى موض�وع التحلی�ل  تطرقت في

الحركي والدقة والمراحل الفنیة الداء مھارة ضربة األبع�اد األمامی�ة ومھ�ارات الریش�ة الط�ائرة 
 بشكل عام .وتم التطرق الى الدراستان المشابھھ لموضوع البحث .

 
 

 الباب الثالث
 نیة .جراءاتھ المیداإمنھج البحث و

) ۹أشتمل ھذا الباب على منھج البحث ال�ذي أس�تعملتھ الباح�ث وعین�ة البح�ث الت�ي تكون�ت م�ن (
العبین من المنتخب الوطني العراقي بالریشة الطائرة . وقد استعمل الباحث وسائل وأدوات عدة 

) ص��ورة بالثانی��ة . وق��د ت��م تحلی��ل ۲٥لجم��ع المعلوم��ات ومنھ��ا أل��ة التص��ویر الفدیوی��ة بس��رعة (
التص��ویر الف��دیوى بواس��طة جھ��از الحاس��وب الس��تخراج المعلوم��ات الم��راد البح��ث فیھ��ا وھ��ى 

 المتغیرات وأخیرا المعالجات اإلحصائیة المستعملة في البحث .
 
 

 الباب الرابع 
 ومناقشتھا عرض النتائج

تم في ھذا الباب عرض النتائج التي توصلت الیھا عن طری�ق المعالج�ات اإلحص�ائیة ومقارنتھ�ا 
بالقیم الجدولیة المقابلھ لھا بع�د ذل�ك ت�م تحلی�ل النت�ائج ومناقش�تھا وف�ق المص�ادر العلمی�ة العربی�ة 
واالجنبی��ة وق��د خ��رج الباح��ث بعالق��ات معنوی���ة وأخ��رى غی��ر معنوی��ة ب��ین متغی��رات البح���ث 

 المدروسة  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ك



 
 

 الباب الخامس 
 االستنتاجات والتوصیات

 االستنتاجات:
 

ترتبط بعض المتغیرات البیوكینماتیكی�ة أرتباط�اً معنوی�اً بدق�ة ض�ربة األبع�اد األمامی�ة والت�ي   -۱
تمثلت بالمتغیرات التالیة ( زاویة إنثناء الركبة الیمنى أثناء مرحلة الضرب ،الزمن ،زاویة می�ل 

 الجذع ،زاویة الرسغ للید ،زاویة المرفق) .
 
اء ال�تالمس ی�ؤدي ال�ى زی�ادة ف�ي ال�زمن إن اإلنثناء الحاصل ف�ي مفص�ل الركب�ة أثن� -۲

 المستغرق ألداء ضربة األبعاد األمامیة .
 
إن زیادة زاویة میل الجذع یؤدي الى أستثمار القوة المتحققة من كتلة الجذع لتحقیق   -۳

 مبدأ التطبیق السریع للقوة المتجھة.
 
ن إن تحقی��ق مب��دأ الس��رعة المحیطی��ة یتوق��ف عل��ى العالق��ة ب��ین نص��ف قط��ر ال��دورا -٤

والسرعة الزاویة لذا أعتمدت عینة البحث على تقلیل زاویة المرفق م�ن أج�ل زی�ادة 
 السرعة المحیطیة للمضرب.

 
ت��رتبط بع��ض المتغی��رات الكینماتیكی��ة أرتباط��اً عش��وائیاً بدق��ة ض��ربة األبع��اد األمامی��ة والت��ي      -٥

زاوی�ة ال�ورك ،زاوی�ة تمثلت بالمتغیرات التالیة ( زاوی�ة إنثن�اء الركب�ة الیمن�ى قب�ل ال�تالمس ،
 الكتف  ،السرعة المحیطیة ) .

 
 

ھناك نسب مساھمة كبی�رة ل�بعض المتغی�رات البیوكینماتیكی�ة ودق�ة ض�ربة األبع�اد .أذ أس�ھم  -٦
%. وال���زمن الكل���ي بنس���بة ۹۲متغی���ر زاوی���ة إنثن���اء الركب���ة الیمن���ى قب���ل ال���تالمس بنس���بة 

ق وھى النسبة األكثر مساھمة %. ومتغیر زاویة المرف۹۸%.ومتغیر زاویة الجذع بنسبة ۹٦
 %.۹۹بلغت 

 
إن لعملیة النقل الحركي دوراً مھم�اً ف�ي تفعی�ل الحرك�ة وأخراجھ�ا بالص�ورة الص�حیحة بع�د  -۷

أتباع التسلسل الحركي في نقل الحركة بشكل إنس�یابي خ�اٍل م�ن األخط�اء م�ن الج�زء الس�فلي 
 الى الجزء العلوي إنتھاءاً بمفصل الرسغ .

 
 
 
 
 

 ل



 
 
 

 :التوصیات 
 
 

زیادة ثني الركبتین ومدھما  في المرحلة التحضیریة ومرحلة الضرب شرط إن یكون توافق  -۱
 بین عملیتي المد والثني من جھة ومراحل األداء الفني لمھارة ضربة األبعاد من جھة أخرى .

 
التأكی��د عل��ى أھمی��ة زاوی��ة می��ل الج��ذع وزاوی��ة الكت��ف ف��ي مرحل��ة الت��دریب ك��ون ھات��إن  -۲

 بطتین أرتباطاً مباشراً بالدقة .الزاویتإن  مرت
 
 

یج��ب عل��ى الم��دربین اإللم��ام بأس��س وقواع��د البیومیكإنی��ك والتحلی��ل الحرك��ي باإلض��افة ال��ى  -۳
 العلوم األخرى لكي یتسنى لھم التدریب الصحیح وفق األسس العلمیة والمعلومات الصحیحة .

 
 
جھا بالصورة الصحیحة إن لعملیة النقل الحركي دوراً مھماً في تفعیل الحركة وأخرا -٤

بعد أتباع التسلسل الحركي في نقل الحركة بشكل إنسیابي خاٍل من األخط�اء م�ن الج�زء 
 السفلي الى الجزء العلوي إنتھاءاً بمفصل الرسغ .

 
ضرورة إجراء دراسات مشابھھ عل�ى العین�ة نفس�ھا الس�تخراج المتغی�رات الت�ي ل�م  -٥

 الة التصویر المناسبة للسرعة .یأخذھا الباحث والتي لم تظھر لعدم توفر 
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