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  وعمهم الخياضة كمية التخبية البجنية /جامعة السهصل 
 4/0/8180في  قبل لمشذخ                                     89/00/8181 لمشذخ في قجم 

 ممخص البحث
 العبي لجى الخمفية اإلبعاد ضخبة ألداء البايهكيشساتيكية الستغيخات من عجد قيم عمى التعخف إلى البحث ىجف

 التعخفو  .الظائخة الخيذة العبي لجى الخمفية اإلبعاد ضخبة ألداء الجقة اختبار قيم عمى التعخفو  .الظائخة الخيذة
 .الظائخة الخيذة العبي لجى الخمفية اإلبعاد لزخبة الجقة وقيم البايهكيشساتيكية الستغيخات من عجد بين العالقة عمى

 تم فقج البحث عيشة أما البحث، طبيعة لسالئستو وذلك االرتباطي باالسمهب الهصفي السشيج هن الباحث استخجم
 االتحاد لجى والسدجمين الظائخة الخيذة في السستازة الجرجة أنجية العبي من العسجية بالظخيقة البحث عيشة اختيار

 واستخجم الظائخة، الخيذة العبي من متقجمين العبين( 7) من البحث عيشة تكهنت إذ الظائخة، لمخيذة السخكدي 
 كهسائل التقشية العمسية والسالحظة والكياس ختبارواال واالستبيان والسقابمة العمسية والسخاجع السرادر هن الباحث
 .الخمفية اإلبعاد ضخبة ميارة ودقة البايهكيشساتيكية الستغيخات الجراسة تزسشت وقج البيانات، لجسع

 كانت، الجقة مع طخدية عالقة الخمفية اإلبعاد لزخبة التحزيخية السخحمة زمن ديادةل إن هن الباحث واستشتج
 لمسزخب إرجاع أقرى لحظة الجقة مع الحخة الحراع مخفق وزاوية الزاربة الحراع كتف زاوية بين طخدية العالقة

 ومتغيخ الجقة بين طخدية العالقة كانت، السزخب مع الداعج زاوية متغيخ مع عكدية العالقة كانت حين في
 الحراع لخسغ الداوي  الفخق  لديادة كان، الخيذة ضخب لحظة الكاحل زاوية مع وعكدية القائجة الخجل ركبة زاوية
 الحراع لسخفق الداوية الدخعة متغيخ بين معشهية عالقة وجهدالجقة،  مع طخدية عالقة الخئيدة السخحمة في الحخة

 الدخعة لديادة إنالخئيدة،  السخحمة في الجقة مع( حجا عمى كل) السزخب مع لمداعج الداوية والدخعة الزاربة
 .الخئيدة السخحمة في الجقة مع طخدية عالقة السزخب مع الزاربة لمحراع السحيظية والدخعة الداوية

 ، الجقة.خمفيةبايهكيشساتيك، الخيذة الظائخة، ضخبة االبعاد ال كمسات مفتاحية :
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Abstract: 
The study aimed to Recognize the values of a number of bio kinematical variables for 

the performance of the backhand clear stroke for badminton players. Recognize the 

values of the accuracy test for the performance for the backhand clear stroke of 

badminton players. Recognize the relationship between a number of bio kinematical 

variables and the accuracy values of the backhand clear stroke for badminton players. 

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

convenience 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 sources, 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 and backhand clear strokes skill. 

The researchers concluded The increase of preparing phase time of the backhand 

clear stroke is directly related to accuracy, The relationship between the hitting arm's 

shoulder angle and the free-arm elbow angle with accuracy was direct at the 

maximum return of the racket, while the relationship was inverse with the forearm 

with the racket angle variable in the backhand clear stroke skill, The relationship was 

direct between accuracy and the lead leg's knee angle variable and inversely with the 

ankle angle at the moment of the shuttlecock impact in the backhand clear stroke skill, 

The increase in the free-arm wrist angular difference in the main phase had a direct 

relationship with the accuracy of the backhand clear stroke skill, There was a 

significant relationship between the (angular velocity of the hitting arm elbow, 

angular velocity of the forearm with the racket) variables (separately) with accuracy 

in the main phase of the backhand clear stroke skill, The increase in angular velocity 

and the circumferential velocity of the hitting arm with the racket has a direct 

relationship with the accuracy in the main phase of the backhand clear stroke skill. 

Key words: Bio Cinematic, badminton, Backhand Clear stroke, Accuracy. 
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 التعريف بالبحث : -1
 عمهم أحج يسثل كهنو البايهميكانيك عمم إلى ممحة الحاجة أصبحت :السقدمة وأهسية البحث 1-1

 الفخوق  أصبحت أنو إلى ذلك يخجع وقج األىسية، من كبيخة بجرجة األلعاب عمييا تعتسج التي الخياضة
 وكحلك السجخدة، بالعين مالحظتيا يرعب بجرجة محجودة العميا السدتهيات العبي بين( التكشيك) الفشية
 التي بالجرجة كبيخة والسشافدات التجريب وأدوات أجيدة عمى العسل أو األداء متظمبات تكهن  ما عادة

 يعتبخ البايهميكانيك أن كسا لإلصابة، التعخض دون  الخياضية حياتو الالعب يشيي أن معيا يرعب
 حخكات بتحميل ييتم الحي العمم أنو حيث والفشي، الحخكي أدائيم في الالعبين لتقجم األساس الحجخ

 الحخكة مدببات عمى التعخف إلى باإلضافة( الكيشساتيكي) الفيديائي الهصف عمى يعتسج تحميال اإلندان
 (.00-01 ،8101 الفزمي،) الجيج في وفعالية اقترادا يكفل بسا( الكيشاتيك) الخياضية

 أن إذ والدخعة، الجقة ىسا األىسية بالغي متغيخين عمى السياري  السدتهى  أو السيارة تعتسج
 يديخ متغيخين أنيسا رغم عاليا، السيارة ىحه مدتهى  أن تعشي السيارة أداء عشج عال بسقجار تهافخىسا
 في والديادة السيارة لتمك الجقة مدتهى  في خدارة يقابمو األداء سخعة في فالديادة اآلخخ عكذ أحجىسا
 أىسية جاءت ىشا من األداء، في الدخعة مدتهى  وانخفاض األداء زمن في زيادة يقابمو الجقة مدتهى 
 إلى يرل أن إلى تجريجيا األداء سخعة من يديج بعجىا أوال الجقة عمى السجربين من الكثيخ واىتسام تخكيد

 إرسال في الجقة تتظمب الظائخة الخيذة ولعبة(. 820 ،8102 الحجيثي،) والجقة الدخعة من عال مدتهى 
 السمعب لحجود الخيذة إرسال عمى والقجرة السشافذ، ممعب في لميجهم الرالحة لألماكن وضخبيا الخيذة
 الفائقة وسخعتيا الخيذة لخفة ونظخا   التخكيبية، لظبيعتيا نظخا   اليهاء في الخيذة بطء عمى والتغمب الخمفية

 الخهلي،) .عالية ورشاقة سخيعة قهة و خاطفة، فعل وردود سخيعة الستجابة تحتاج فيي ضخبيا عشج
0994، 47) 

 المحظة رياضة إنيا البعض، يترهرىا كسا سيمة رياضة ليدت الظائخة الخيذة لعبة: مذكمة البحث 1-2
 اليادئة األعراب رياضة بأنيا أيزا وتعخف الجدم، حخكة مع اليج حخكة ضبط عمى والقجرة السشاسبة

الظائخة،  الخيذة لعبة إتقان جهىخ ىسا عمييا واإلبقاء بالحخكة فالتحكم والتجريب، المعب أثشاء في القهية
 التهصل الى خالليا من هن الباحث يأمل والتي كيشساتيكيا تحميال لخمفيةا األبعاد ضخبة تحميل خالل ومن
 .األداء بجقة أرتباطيا عشج بخاصة لمسيارة الفشي األداء مدتهى  رفع
 :البحث أهداف 1-3



(، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

0882 
 

 العبي لجى لخمفيةا اإلبعاد ضخبة ألداء البايهكيشساتيكية الستغيخات من عجد قيم عمى التعخف .0
 .الظائخة الخيذة

 .الظائخة الخيذة العبي لجى ةلخمفيا اإلبعاد ضخبة ألداء الجقة اختبار قيم عمى التعخف .8
 لخمفيةا اإلبعاد لزخبة الجقة وقيم البايهكيشساتيكية الستغيخات من عجد بين العالقة عمى التعخف .2

 .الظائخة الخيذة العبي لجى
 
 
 :البحث فرض 1-4

 لزخبة الجقة وقيم البايهكيشساتيكية الستغيخات من عجد قيم بين معشهية داللة ذات عالقة وجهد -
 .الظائخة الخيذة العبي لجى لخمفيةا اإلبعاد

 :البحث مجاالت 1-5
 .الستقجمين الظائخة الخيذة العبي:  البذخي  السجال -
 .02/00/8181 إلى 82/00/8109 من:  الدماني 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،
 إجراءات البحث: -2
 طبيعة لسالئستو وذلك االرتباطي باالسمهب الهصفي السشيج استخجم الباحثهن  مشهج البحث: 2-1

 .البحث
 العبين( 7) من البحث عيشة تكهنت إذ العسجية، بالظخيقة البحث عيشة اختيار تم عيشة البحث: 2-2

 .في الخيذة الظائخة متقجمين من انجية الجرجة السستازة
 االختبار، االستبيان، السقابمة، العمسية والسخاجع )السرادر :والسعمهمات البيانات جسع وسائل 2-3

 .التقشية( العمسية السالحظة، والكياس
 هن الباحث قام التقشية، العمسية السالحظة عمى الحرهل أجل من :التقشية العمسية السالحظة 2-4

 اإلبعاد ضخبة لسيارة الفشي األداء تتبع لغخض (4) عجد عالية سخع ذات رقسية ترهيخ آالت بإستخجام
 .البايهكيشساتيكية الستغيخات عمى لمحرهل لخمفيةا
 :البحث في السدتخدمة واألدوات األجهزة 2-5

، تأشيخ قمم، الكتخوني ميدان، قياس )شخيط وىي األدوات من مجسهعة باستخجام هن الباحث قام 
، متخ( 8.4) بارتفاع( 8) عجد إضافية أعسجة، (8) عجد تثبيت قهاعج، سشتيستخ( 4) بعخض الصق شخيط
 الظائخة الخيذة كخات، (8) عجد الرشع ياباني( Yonex) نهع ريذة مزارب، متخ( 6) بظهل حبل
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(Yonex )ومخظط محتهياتو بكامل الظائخة الخيذة ممعب، (81) عجد الرشع ياباني بالستك نهع 
 كاميخات حامل، متخ( 0) بظهل رسم مكياس، تدجيل استسارات، االبعاد ضخبة ميارة اختبار بترسيم

 الخيذة كخات قاذف جياز، حاسهب جياز، (4) عجد عالية سخعات ذات رقسية كاميخات، (8) عجد
 (.0) عجد مرشع الظائخة

 البحث عيشة افخاد تهاجج بدبب مختمفين مهقعين في الخئيدة التجخبة إجخاء تم التجربة الرئيدة: 2-6
 الخياضي أكاد نادي يسثمهن  العبين( 2)و بغجاد في الظائخة لمخيذة الهطشي السشتخب يسثمهن  مشيم( 4)

 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 841) بدخعة معايختيا
 آلة ووضعت األرض، سظح مدتهى  عن( م0282) الترهيخ آلة عجسة بؤرة وبإرتفاع( م4) بعج وعمى

 مدتهى  عن( م0282) الترهيخ آلة عجسة بؤرة وبإرتفاع( م2222) بعج عمى الالعب أمام الثانية الترهيخ
 ترهيخ آلتي استخجام تم إذ أربيل،/كاوه عين آكاد نادي في الثاني الترهيخ إجخاء وتم األرض، سظح

 بعج وعمى لالعب الزاربة الحراع جانب عمى وضعت( Casio exilim) نهع األولى الترهيخ آلة رقسية،
 بدخعة معايختيا تم األرض، سظح مدتهى  عن( م0.89) الترهيخ آلة عجسة بؤرة وبإرتفاع( م2.22)
 بعج عمى الالعب أمام وضعت( Casio high speed) نهع الثانية الترهيخ آلة ،(ثانية/صهرة 211)
 بدخعة معايختيا تم األرض، سظح مدتهى  عن( م0.89) الترهيخ آلة عجسة بؤرة وبإرتفاع( م2.71)
 (.0، انظخ الذكل )(ثانية/صهرة 801)
 

 
 

 .الخئيدة التجخبة ترسيم يهضح( 0) الذكل
 : السقاسة البحث متغيرات 2-7

شسمت متغيخات كل من االزاحة األفكية واالزاحة العسهدية لـ م.ث.ك.ج لمحخكة الكمية  
والسخحمة الخئيدة باالضافة إلى ارتفاع م.ث.ك.ج وزاوايا مفاصل الجدم في لحظة أقرى إرجاع 
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ومتغيخات األداة  في السخحمة الخئيدة لمسزخب ولحظة الزخب وكحلك الفخق الداوي لتمك السفاصل
 .(8انظخ الذكل )لحظة الزخب، الظائخة( )الخيذة 

 

 
 .م.ث.ك.ج في السخحمة الخئيدة لمحخكة متغيخات يهضح( 8) الذكل

 :  السدتخرجة البحث متغيرات 2-8
 الستغيخات حداب تم لمحخكة الخئيدة األوضاع في السقاسة البحث متغيخات عمى باالعتساد

 : اآلتي شسمت وقج الكمية والحخكة الفشي األداء لسخاحل السدتخخجة
( Kinovea) بخنامج طخيق عن الكمية والحخكة الفشي األداء مخاحل زمن حداب تم : الزمن متغير

 والحخكة الفشي األداء مخاحل من مخحمة كل ونياية بجاية تحجيج بعج وذلك الحخكي بالتحميل الخاص
 أن إذ مخحمة لكل الرهر وعجد الترهيخ آلة سخعة تحجيج وبعج الكمية،

 الترهيخ آلة سخعة/  0=  الهاحجة الرهرة زمن
 (0 - الرهر عجد) X الهاحجة الرهرة زمن=  األداء زمن

 :عمى يشص الحي الدخعة قانهن  استخجام تم : الدرعة متغير
 (084، 8102الكخمجي،. )ثا/  م ووحجتيا الدمن،/  اإلزاحة=  الدخعة

 تشص والتي فيثاغهرس قانهن  تظبيق خالل من الدخعة محرمة استخخاج تم : الدرعة محرمة متغير
 : عمى

 ²(العسهدية الدخعة+ ) ²(األفكية الدخعة=   ) الدخعة محرمة
 (01 ،8106 راغب،) 

 : عمى يشص الحي الداوية الدخعة قانهن  استخجام تم :الزاوية الدرعة متغير
 .ثا/  درجة ووحجتيا الدمن،/  الداوي  الفخق =  الداوية الدخعة
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 (64 ،8108 الخحسن، وعبج عسخ)
 : التالي االسحيظية الدخعة قانهن  استخجام تم: السحيطية الدرعة متغير

 القظخ نرف X الداوية الدخعة=  السحيظية الدخعة
 (28 ،0991 عمي،)

 :السدتخدمة االحرائية الهسائل 2-9
 البديط االرتباط معامل، السعياري  االنحخاف، الحدابي الهسط) :التالية االحرائية السعالجات اجخاء تم
 (.بيخسهن )

 .احرائيا   البيانات لسعالجة( SPSS) اإلحرائية بالحدمة هن الباحث استعان حيث  
 
 
 
 
 
 
 
 
 نتائج البحث ومشاقذتها: -3
عرض نتائج التحميل البايهكيشساتيكي لستغيرات م.ث.ك.ج لمحركة الكمية لسهارة ضربة اإلبعاد  3-1

 : الخمفية ومشاقذتها
 (0الججول )

 ك.ج .ث.م لـ البايهكيشساتيكية بين الستغيخات االرتباط معامالت يهضح قيم
 والجقة لزخبة االبعاد الخمفية في الحخكة الكمية

 الستغيرات ت
وحدة 
 ع± س¯ الكياس

 قيسة ) ر( الدقة
 الداللة Sig السحتدبة

 ع± س¯
 0.227 0.576 متخ االزاحة االفكية 1

47.857 1.574 

 غيخ معشهي  0.992 0.005
 غيخ معشهي  0.508 0.304 0.053 0.061 متخ االزاحة العسهدية 2
 غيخ معشهي  0.706 0.176 0.177 0.576 ثا الدمن 3
 غيخ معشهي  0.875 0.074- 0.207 0.061 متخ / ثا الدخعة االفكية 4
 غيخ معشهي  0.557 0.271 0.035 1.517 متخ / ثا الدخعة العسهدية 5
 غيخ معشهي  0.887 0.067- 0.207 0.399 متخ / ثا الدخعةمحرمة  6

  1212≥  الخظأ احتسالية ندبة عشج معشهي * 
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ـــ م.ث.ك.ج 0مــن الجــجول )  ( يتبــين لشــا أن قــيم ) ر( السحتدــبة بــين الستغيــخات البايهكيشساتيكيــة ل
العسهديــة، محرــمة الدــخعة وارتفــاع )االزاحــة االفكيــة، االزاحــة العسهديــة، الــدمن, الدــخعة االفكيــة، الدــخعة 

-1.112والجقـة قـج بمغـت مـا بـين ) لزخبة االبعـاد الخمفيـة م.ث.ك الجدم عن األرض( في الحخكة الكمية
( نالحـــن أن جسيــع قـــيم االرتبــاط غيـــخ معشهيــة، وذلـــك ألن sig( وباالعتســاد عمــى داللـــة معشهيــة )1.214

 (.1.12من مدتهى احتسالية الخظأ ) ( الخاصة بيا كانت أكبخsigقيسة داللة السعشهية )

عرض نتائج التحميل البايهكيشساتيكي لستغيرات م.ث.ك.ج في السرحمة الرئيدة لسهارة ضربة  3-2
 : اإلبعاد الخمفية ومشاقذتها

 (8الججول )
 ك.ج.ث.م لـ البايهكيشساتيكية بين الستغيخات االرتباط معامالت يهضح قيم

 والجقة االبعاد الخمفية لسيارة ضخبة الخئيدة في السخحمة

وحدة  الستغيرات ت
 الكياس

 ع± س¯
 قيسة ) ر( الدقة

 الداللة Sig السحتدبة
 ع± س¯

 0.145 0.175 متخ االزاحة االفكية 1

47.857 1.574 

 غيخ معشهي  0.521 0.295-
 غيخ معشهي  0.309 0.451- 0.019 0.033 متخ االزاحة العسهدية 2
 غيخ معشهي  0.194 0.557- 0.109 0.211 ثا الدمن 3
 غيخ معشهي  0.630 0.223- 0.371 0.763 متخ / ثا الدخعة االفكية 4
 غيخ معشهي  0.915 0.050 0.136 0.180 متخ / ثا الدخعة العسهدية 5
 غيخ معشهي  0.809 0.113- 0.317 0.814 متخ / ثا محرمة الدخعة 6
 غيخ معشهي  0.653 0.209- 0.075 0.759 متخ ارتفاع م.ث.ك.ج 7

  1212≥  الخظأ احتسالية ندبة عشج معشهي * 

ـــ م.ث.ك.ج 8مــن الجــجول )  ( يتبــين لشــا أن قــيم ) ر( السحتدــبة بــين الستغيــخات البايهكيشساتيكيــة ل
)االزاحــة االفكيــة، االزاحــة العسهديــة، الــدمن, الدــخعة االفكيــة، الدــخعة العسهديــة، محرــمة الدــخعة وارتفــاع 

لزــــخبة االبعــــاد الخمفيــــة والجقــــة قــــج بمغــــت مــــا بــــين  الخئيدــــة الجدــــم عــــن األرض( فــــي السخحمــــةم.ث.ك 
( نالحـــن أن جسيـــع قـــيم االرتبـــاط غيـــخ معشهيـــة، sig( وباالعتســـاد عمـــى داللـــة معشهيـــة )1.121-1.227)

 (.1.12( الخاصة بيا كانت أكبخ من مدتهى احتسالية الخظأ )sigوذلك ألن قيسة داللة السعشهية )

عرض نتائج التحميل البايهكيشساتيكي لستغيرات لستغيرات األداة )الريذة الطائرة( لسهارة  3-3
 : ضربة اإلبعاد الخمفية ومشاقذتها

 (2الججول )
 لمخيذة الظائخة )األداة( البايهكيشساتيكية بين الستغيخات االرتباط معامالت يهضح قيم

 والجقة لزخبة االبعاد الخمفية
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  1212≥  الخظأ احتسالية ندبة عشج معشهي  *

وحدة  الستغيرات ت
 ع± س¯ الكياس

 قيسة ) ر( الدقة
 الداللة Sig السحتدبة

 ع± س¯
 0.238 1.973 متخ ارتفاع الخيذة لحظة الزخب 1

 

47.857 1.574 

 غيخ معشهي  0.265 0.489
 غيخ معشهي  0.292 0.466- 8.960 22.571 درجة زاوية االنظالق 2
 غيخ معشهي  0.585 0.253 4.885 36.089 متخ / ثا سخعة االنظالق 3

 

( يتبـين لشـا أن قـيم ) ر( السحتدـبة بـين الستغيـخات البايهكيشساتيكيـة لمخيذـة الظـائخة 2مـن الجـجول ) 
والجقـة قـج بمغـت  )ارتفاع الخيذة لحظة الزخب، زاوية االنظالق وسخعة االنظالق( لزـخبة االبعـاد الخمفيـة

( نالحــن أن قــيم االرتبــاط sig( وباالعتســاد عمــى داللــة معشهيــة )1.822-1.466-1.489التــهالي )عمــى 
( الخاصـة بيـا كانـت أكبـخ مـن مدـتهى احتساليـة الخظـأ sigغيخ معشهية، وذلك ألن قيسـة داللـة السعشهيـة )

(1.12.) 

رى إرجاع عرض نتائج التحميل البايهكيشساتيكي لستغيرات زوايا مفاصل الجدم لحظة أق 3-4
 : لمسزرب لسهارة ضربة اإلبعاد الخمفية ومشاقذتها

 (4الججول )
 لدوايا مفاصل الجدم البايهكيشساتيكية بين الستغيخات االرتباط معامالت يهضح قيم

 الجقة مع في لحظة أقرى ارجاع لمسزخب لزخبة االبعاد الخمفية

 الستغيرات
وحدة 
 ع± س¯ الكياس

 قيسة ) ر( الدقة
 الداللة sig السحتدبة

 ع± س¯

ربة
زا

ع ال
لحرا

ا
 

 15.141 79.286 درجة زاوية الكتف

47.857 1.574 

 معشهي  0.045 * 0.764
 غيخ معشهي  0.211 0.540- 39.513 102.714 درجة زاوية السخفق
 غيخ معشهي  0.630 0.224 26.850 222.714 درجة زاوية الخسغ

 معشهي  0.021 * 0.829- 19.627 122.286 درجة زاوية الداعج مع السزخب

حخة
ع ال

لحرا
ا

 

 11.335 20.857 درجة زاوية الكتف

47.857 1.574 

 غيخ معشهي  0.855 0.085-
 معشهي  0.029 * 0.805 22.134 134.286 درجة زاوية السخفق
 غيخ معشهي  0.262 0.492- 11.231 162.857 درجة زاوية الخسغ

مية
الما

ل ا
لخج

ا
 

 15.435 147.286 درجة الهرك زاوية

47.857 1.574 

 غيخ معشهي  0.193 0.558
 غيخ معشهي  0.562 0.268 23.122 151.429 درجة زاوية الخكبة
 غيخ معشهي  0.054 0.746- 6.754 100.429 درجة زاوية الكاحل

فية
لخم

ل ا
لخج

ا
 

 11.996 157.714 درجة زاوية الهرك

47.857 1.574 

 معشهي غيخ  0.441 0.351
 غيخ معشهي  0.216 0.535 15.832 147.000 درجة زاوية الخكبة
 غيخ معشهي  0.969 0.018- 6.619 97.857 درجة زاوية الكاحل

دم
الج

 

 6.644 86.143 درجة زاوية الجحع
47.857 1.574 

 غيخ معشهي  0.240 0.512
 غيخ معشهي  0.375 0.399- 8.533 84.857 درجة زاوية ميل الجدم

  1212≥  الخظأ احتسالية ندبة عشج معشهي * 



(، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

0889 
 

 ( يتبين لشا اآلتي :4من الججول )
أن قيسة ) ر( السحتدبة بين الستغيخ البايهكيشساتيكية )زاوية الكتف لمحراع الزاربة( لحظة  .0

( وباالعتساد عمى 1.764أقرى إرجاع لمسزخب لزخبة االبعاد الخمفية والجقة قج بمغت )
نالحن أن ىشاك ارتباط معشهي مهجب، وذلك ألن قيسة داللة السعشهية ( sigداللة معشهية )

(sig( الخاصة بيا كانت أقل من مدتهى احتسالية الخظأ )ويعدو الباحث1.12 ،) ذلك  هن
إلى أن أساس الحخكة لمحراع الزاربة لحظة أقرى إرجاع لزخبة اإلبعاد الخمفية تبجأ من 

كتف إلى العزج وإلى الداعج والسزخب ومن ثم زاوية الكتف الستسخار نقل الحخكة من ال
إلى الخيذة الظائخة الحي يسثل أساس الحخكة لمحرهل عمى الجقة السظمهبة، ألن الجقة 

، 0994)الخهلي،  تتظمب من الفخد الديظخة عمى الحخكات اإلرادية لتحقيق ىجف معين.
47) 

الداعج مع السزخب( لحظة  أن قيسة ) ر( السحتدبة بين الستغيخ البايهكيشساتيكية )زاوية .8
( وباالعتساد عمى -1.889أقرى إرجاع لمسزخب لزخبة االبعاد الخمفية والجقة قج بمغت )

( نالحن أن ىشاك ارتباط معشهي سالب، وذلك ألن قيسة داللة السعشهية sigداللة معشهية )
(sig( الخاصة بيا كانت أقل من مدتهى احتسالية الخظأ )ويعدو الباحث1.12 ،) ذلك  هن

إلى أن نرف القظخ الستسثل بالسزخب والداعج قل بدبب ثشي السخفق عشج لحظة أقرى 
إرجاع لمسزخب فكانت العالقة عكدية مع الجقة، حيث يكهن نرف القظخ في أقرى 
امتجاد لحظة الزخب وبحلك يحقق سخعة محيظية مشاسبة لمحراع الزاربة مع السزخب 

خعة السشاسبة لتحقيق الجقة السظمهبة كسا يذيخ كل من إلكداب األداة )الخيذة الظائخة( الد
نرف القظخ،  X( إلى أن الدخعة السحيظية = الدخعة الداوية 0998)حدين ومحسهد، 

 (092، 0998)حدين ومحسهد،  وىحه العالقة ليا أىسية كبيخة في حخكات مج الحراع كاممة.

اوية السخفق لمحراع الحخة( لحظة أن قيسة ) ر( السحتدبة بين الستغيخ البايهكيشساتيكية )ز  .2
( وباالعتساد عمى 1.764أقرى إرجاع لمسزخب لزخبة االبعاد الخمفية والجقة قج بمغت )

( نالحن أن ىشاك ارتباط معشهي مهجب، وذلك ألن قيسة داللة السعشهية sigداللة معشهية )
(sig( الخاصة بيا كانت أقل من مدتهى احتسالية الخظأ )ويعدو ال1.12 ،)ذلك  هن باحث

إلى تقخيب أجداء الجدم إلى الخط السشرف لمجدم استعجادا لمسخحمة الخئيدة ألن الحراع 
الحخة تؤدي دور ميم في انتاج نقل حخكي جيج عن طخيق شج عزالت الظيخ والكتف 
لسداعجة الحراع الزاربة في انتاج سخعة أكبخ لتحقيق درجة دقة مشاسبة لألداء وكسا يحكخ 

 إذا إال صحيحة برهرة تتم ال رياضية حخكة أي أن السعخوف أن من (8106)نعسو، 
 أجداء حخكات بين تام تشاسق كهن  أن شخط ، أدائيا في الجدم أجداء  جسيع اشتخكت
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تحكيقو .  السخاد الحخكي الهاجب إنجاز عمى جسيعا   تعسل وأن الجدم
(https://drdurgham.wordpress.com) 

أن قيم ) ر( السحتدبة بين الستغيخات البايهكيشساتيكية لدوايا مفاصل الجدم )زاوية السخفق،  .4
زاوية الهرك، زاوية الخكبة، زاوية الكاحل، زاوية الجحع، زاوية ميل الجدم( في لحظة أقرى 

( 1.746-1.108بين )والجقة قج بمغت ما  ارجاع لمسزخب لزخبة االبعاد الخمفية
( نالحن أن قيم االرتباط غيخ معشهية، وذلك ألن قيسة sigوباالعتساد عمى داللة معشهية )

 (.1.12( الخاصة بيا كانت أكبخ من مدتهى احتسالية الخظأ )sigداللة السعشهية )

 

عرض نتائج التحميل البايهكيشساتيكي لستغيرات زوايا مفاصل الجدم لحظة ضرب الريذة  3-5
 : الطائرة لسهارة ضربة اإلبعاد الخمفية ومشاقذتها

 (2الججول )
 لدوايا مفاصل الجدم البايهكيشساتيكية بين الستغيخات االرتباط معامالت يهضح قيم

 الجقة مع في لحظة ضخب الخيذة لزخبة االبعاد الخمفية

وحدة  الستغيرات
 ع± س¯ الكياس

 قيسة ) ر( الدقة
 الداللة sig السحتدبة

 ع± س¯

ربة
زا

ع ال
لحرا

ا
 

 8.502 111.571 درجة زاوية الكتف

47.857 1.574 

 غيخ معشهي  0.579 0.256
 غيخ معشهي  0.714 0.171 35.466 152.143 درجة زاوية السخفق
 غيخ معشهي  0.177 0.575 4.685 185.429 درجة زاوية الخسغ

 غيخ معشهي  0.547 0.278 42.906 143.429 درجة زاوية الداعج مع السزخب
حخة

ع ال
لحرا

ا
 

 5.964 21.714 درجة زاوية الكتف

47.857 1.574 

 غيخ معشهي  0.452 0.342-
 غيخ معشهي  0.056 0.741 15.000 149.000 درجة زاوية السخفق
 غيخ معشهي  0.352 0.417 6.817 177.857 درجة زاوية الخسغ

جل 
الخ

مية
الما

ا
 

 9.464 157.714 درجة زاوية الهرك

47.857 1.574 

 غيخ معشهي  0.374 0.400
 معشهي  0.026 * 0.814 11.221 153.286 درجة زاوية الخكبة
 معشهي  0.035 * 0.789- 9.895 104.286 درجة زاوية الكاحل

فية
لخم

ل ا
لخج

ا
 

 6.241 166.571 درجة زاوية الهرك

47.857 1.574 

 غيخ معشهي  0.182 0.570
 غيخ معشهي  0.211 0.540 21.847 138.429 درجة الخكبةزاوية 

 غيخ معشهي  0.653 0.209 18.248 104.000 درجة زاوية الكاحل

دم
الج

 

 2.430 92.714 درجة زاوية الجحع
47.857 1.574 

 غيخ معشهي  0.552 0.274-
 غيخ معشهي  0.717 0.169- 6.986 81.857 درجة زاوية ميل الجدم

  1212≥  الخظأ احتسالية ندبة عشج معشهي * 

 ( يتبين لشا اآلتي :2من الججول )

https://drdurgham.wordpress.com/
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لحظــة ضــخب الخيذــة لزــخبة  الماميــةأن قيســة ) ر( السحتدــبة بــين متغيــخ زاويــة الخكبــة لمخجــل ا .0
( نالحـن أن ىشـاك sig( وباالعتسـاد عمـى داللـة معشهيـة )1.804االبعاد الخمفية والجقة قج بمغـت )

( الخاصـة بيـا كانـت أقـل مـن مدـتهى sigألن قيسة داللة السعشهية )ارتباط معشهي مهجب، وذلك 
ذلــك إلــى أن زاويــة الخكبــة زادت قيستيــا عــن الهضــع  هن (، ويعــدو البــاحث1.12احتساليــة الخظــأ )

الدابق )لحظة أقرى ارجـاع لمسزـخب( فيـجل ذلـك عمـى امتـجاد أجـداء ومفاصـل الجدـم لمهصـهل 
ة عشــج اقرــى ارتفــاع تدــسح بــو أجــداء مفاصــمو فــي إلــى أقرــى مــج لمجدــم لزــخب الخيذــة الظــائخ 

االمتــجاد، فكمســا كــان ضــخب الخيذــة فــي أعمــى نقظــة كــان مــن الدــيل تحقيــق الجقــة السثاليــة عســا 
تزـــخب الخيذـــة الظـــائخة مـــن مدـــافة مشخفزـــة، حيـــث يمتقـــي رأس السزـــخب بالخيذـــة أمـــام القـــجم 

 (Hicks, 1973, 13القائجة في أعمى نقظة يسكن الهصهل إلييا بذكل مخيح. )

( لحظـــة يكيـــة )زاويـــة الكاحـــل لمخجـــل االماميـــةأن قيســـة ) ر( السحتدـــبة بـــين الستغيـــخ البايهكيشسات .8
( وباالعتسـاد عمـى داللـة معشهيـة -1.804ضخب الخيذة لزخبة االبعاد الخمفية والجقة قـج بمغـت )

(sig( نالحن أن ىشاك ارتباط معشهي سالب، وذلك ألن قيسـة داللـة السعشهيـة )sig الخاصـة بيـا )
ذلـــك بدـــبب قيـــام الالعبـــين  هن (، ويعـــدو البـــاحث1.12كانـــت أقـــل مـــن مدـــتهى احتساليـــة الخظـــأ )

بعسمية لف الجدم باالتجاه السعاكذ لمحخكة من أجل الحرهل عمى الشقل الحخكـي السشاسـب مـن 
ة، رد فعــل األرض إلــى الــخجمين ومــن ثــم إلــى الجــحع وإلــى الــحراع الزــاربة لتحقيــق الجقــة السشاســب

( مـن وقفـة االسـتعجاد Hicks, 1973وذلـك بدـبب نقـل القـجم القائـجة إلـى الخمـف وىـحا مـا يؤكـجه )
يقهم الالعب بجوران الجحع تجاه اليدار مع أخح خظهة بالقجم القائجة حهل قـجم االرتكـاز وبجهارىـا 

 (Hicks, 1973, 13تقخيبا، مع نقل ثقل الجدم عمى القجم الخمفية. )

دبة بين الستغيخات البايهكيشساتيكية لدوايا مفاصـل الجدـم )زاويـة الكتـف، زاويـة أن قيم ) ر( السحت .2
السخفــق، زاويــة الخســغ، زاويــة الدــاعج مــع السزــخب، زاويــة الــهرك، زاويــة الخكبــة، زاويــة الكاحــل، 

والجقـة قـج بمغـت  زاوية الجحع، زاوية ميل الجدم( في لحظة ضخب الخيذة لزخبة االبعـاد الخمفيـة
( نالحــن أن قــيم االرتبــاط غيــخ sig( وباالعتســاد عمــى داللــة معشهيــة )1.740-1.069مــا بــين )

( الخاصــة بيــا كانــت أكبــخ مــن مدــتهى احتساليــة sigمعشهيــة، وذلــك ألن قيســة داللــة السعشهيــة )
 (.1.12الخظأ )

عرض نتائج التحميل البايهكيشساتيكي لستغيرات الفرق الزاوي لسفاصل الجدم في السرحمة  3-6
 : الرئيدة لسهارة ضربة اإلبعاد الخمفية ومشاقذتها

 (6الججول )
 لمفخق الداوي لسفاصل الجدم البايهكيشساتيكية بين الستغيخات االرتباط معامالت يهضح قيم

 الجقة مع في السخحمة الخئيدة لزخبة االبعاد الخمفية
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وحدة  الستغيرات
 ع± س¯ الكياس

 قيسة ) ر( الدقة
 الداللة Sig السحتدبة

 ع± س¯

ربة
زا

ع ال
لحرا

ا
 

 13.524 32.286 درجة مفرل الكتف

47.857 1.574 

 غيخ معشهي  0.083 0.695-
 غيخ معشهي  0.300 0.460 59.565 49.429 درجة مفرل السخفق
 غيخ معشهي  0.758 0.144 22.998 37.286 درجة مفرل الخسغ

 غيخ معشهي  0.510 0.302 27.091 48.286 درجة الداعج مع السزخب

حخة
ع ال

لحرا
ا

 

 5.745 6.000 درجة مفرل الكتف

47.857 1.574 

 غيخ معشهي  0.844 0.092-
 غيخ معشهي  0.662 0.203- 12.589 17.857 درجة مفرل السخفق
 معشهي  0.014 * 0.855 9.781 15.000 درجة مفرل الخسغ

جل 
الخ

مية
الما

ا
 

 9.292 11.000 درجة مفرل الهرك

47.857 1.574 

 غيخ معشهي  0.346 0.422-
 غيخ معشهي  0.445 0.348- 11.703 11.571 درجة مفرل الخكبة
 غيخ معشهي  0.980 0.012- 3.780 5.571 درجة مفرل القجم

فية
لخم

ل ا
لخج

ا
 

 10.737 9.429 درجة مفرل الهرك

47.857 1.574 

 غيخ معشهي  0.959 0.024
 غيخ معشهي  0.099 0.670- 7.403 11.143 درجة مفرل الخكبة
 غيخ معشهي  0.769 0.138- 10.996 14.714 درجة مفرل القجم

دم
الج

 

 5.242 7.143 درجة الجحع
47.857 1.574 

 غيخ معشهي  0.152 0.603-
 غيخ معشهي  0.592 0.248- 8.611 9.857 درجة ميل الجدم

  1212≥  الخظأ احتسالية ندبة عشج معشهي * 

 يتبين لشا اآلتي :( 6من الججول )
أن قيسة ) ر( السحتدبة بين متغيـخ الفـخق الـداوي لخسـغ الـحراع الحـخة فـي السخحمـة الخئيدـة لزـخبة  .0

( نالحــن أن قــيم sig( وباالعتســاد عمــى داللــة معشهيــة )1.822االبعــاد الخمفيــة والجقــة قــج بمغــت )
انـــت أقـــل مـــن مدـــتهى ( الخاصـــة بيـــا كsigاالرتبـــاط معشهيـــة، وذلـــك ألن قيســـة داللـــة السعشهيـــة )

ذلــــك بدــــبب رد فعــــل الــــحراع الزــــخبة أثشــــاء لحظــــة  هن (، ويعــــدو البــــاحث1.12احتساليــــة الخظــــأ )
الزخب فيقهم الالعب بإبعاد رسغ الحراع الحخه لغخض التهازن، وحدب قانهن نيـهتن الثالـث الـحي 

، 0999يـــشص عمـــى أن لكـــل فعـــل رد فعـــل يدـــاويو بالسقـــجار ويعاكدـــو فـــي االتجـــاه. )الياشـــسي، 
022) 

أن قـــيم ) ر( السحتدـــبة بـــين الستغيـــخات البايهكيشساتيكيـــة لمفـــخق الـــداوي لسفاصـــل الجدـــم )مفرـــل  .8
، الجـحع، ل الـهرك، مفرـل الخكبـة، مفرـل الكاحـلالكتف، مفرل السخفق، مفرـل الخسـغ، مفرـ

-1.108والجقـــة قـــج بمغـــت مـــا بـــين ) ميـــل الجدـــم( فـــي السخحمـــة الخئيدـــة لزـــخبة االبعـــاد الخمفيـــة
( نالحــن أن قــيم االرتبــاط غيــخ معشهيــة، وذلــك ألن sig( وباالعتســاد عمــى داللــة معشهيــة )1.692

 (.1.12( الخاصة بيا كانت أكبخ من مدتهى احتسالية الخظأ )sigقيسة داللة السعشهية )

عرض نتائج التحميل البايهكيشساتيكي لستغيرات الدرع الزاوية والسحيطية في السرحمة الرئيدة  3-7
 : ضربة اإلبعاد الخمفية ومشاقذتهالسهارة 
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 (7الججول )
 لمدخع الداوية والسحيظية البايهكيشساتيكية بين الستغيخات االرتباط معامالت يهضح قيم

 الجقة مع لزخبة االبعاد الخمفية في السخحمة الخئيدة

 الستغيرات ت
وحدة 
 ع± س¯ الكياس

 قيسة ) ر( الدقة
 الداللة sig السحتدبة

 ع± س¯

الدخعة الداوية لخسغ الحراع  1
 الزاربة

 233.863 232.602 درجة / ثا

47.857 1.574 

 غيخ معشهي  0.143 0.613

الدخعة الداوية لسخفق الحراع  2
 معشهي  0.033 * 0.794 373.092 392.770 درجة / ثا الزاربة

الدخعة الداوية لمداعج مع  3
 معشهي  0.019 * 0.837 271.374 279.787 درجة / ثا السزخب

الدخعة الداوية لمحراع الزاربة  4
 معشهي  0.014 * 0.856 521.545 554.246 درجة / ثا مع السزخب

 غيخ معشهي  0.147 0.608- 16.727 27.739 درجة / ثا الدخعة الداوية لمجحع 5
 غيخ معشهي  0.973 0.016- 20.661 46.621 درجة / ثا الدخعة الداوية لسيل الجدم 6

الدخعة السحيظية لمحراع  7
 معشهي  0.010 * 0.872 500.871 482.632 ــ الزاربة مع السزخب

 غيخ معشهي  0.872 0.076- 16.412 35.914 ــ الدخعة السحيظية لسيل الجدم 8

  1212≥  الخظأ احتسالية ندبة عشج معشهي * 

 ( يتبين لشا اآلتي :7من الججول )
الستغيخ البايهكيشساتيكية )الدخعة الداوية لسخفق الـحراع الزـاربة( أن قيسة ) ر( السحتدبة بين  .0

( وباالعتسـاد عمـى داللـة 1.794في السخحمة الخئيدة لزخبة االبعاد الخمفية والجقة قج بمغت )
( sig( نالحن أن ىشاك ارتباط معشهي مهجب، وذلك ألن قيسـة داللـة السعشهيـة )sigمعشهية )

ذلــك بدــبب  هن (، ويعــدو البــاحث1.12ى احتساليــة الخظــأ )الخاصــة بيــا كانــت أقــل مــن مدــته 
كبــخ الفــخق الــداوي لمــحراع الزــاربة لحظــة الزــخب مقارنــة مــع وضــعيا األول )لحظــة أقرــى 
إرجاع لمسزخب( وبأقرخ زمن وذلك ألن العالقـة طخديـة بـين الفـخق الـداوي والدـخعة الداويـة 

اليـــة : الدـــخعة الداويـــة = الفـــخق وعكدـــية مـــع الـــدمن حيـــث يؤكـــج ىـــحا السعادلـــة الخياضـــية الت
 (20، 8101الداوي / الدمن. )الفزمي، 

أن قيسة ) ر( السحتدبة بين الستغيخ البايهكيشساتيكية )الدـخعة الداويـة لمدـاعج مـع السزـخب(  .8
( وباالعتسـاد عمـى داللـة 1.827في السخحمة الخئيدة لزخبة االبعاد الخمفية والجقة قج بمغت )

( sigىشاك ارتباط معشهي مهجب، وذلك ألن قيسـة داللـة السعشهيـة ) ( نالحن أنsigمعشهية )
ذلـك إلـى أنـو  هن (، ويعـدو البـاحث1.12الخاصة بيا كانت أقل مـن مدـتهى احتساليـة الخظـأ )

تسثل ىحه الدخعة الجدء الخئيدي لمحخكة وحمقة وصل بين زاوية السخفق والسزخب حيـث يـتم 
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لحرـهل عمــى أكبـخ سـخعة زاويــة مسكشـة لمدــاعج تشفيـح الهاجـب الحخكــي الخئيدـي عـن طخيــق ا
 كانــت الدــاعج مـع السزــخب زاويـة كبــخت كمسـا أن مـع السزــخب لتحقيـق الجقــة السثاليـة، ذلــك

 حخكـة اسـتسخارية يشـتج مسا الزخب لحظة لمسفرل الحخكة حخية في يداعج مسا أفزل الجقة
ـــؤدي الخســـغ مفرـــل وأن مشاســـب، بذـــكل الخيذـــة لخـــخوج السزـــخب مـــع الكـــف  ميســـا   دورا   ي

 يخيـــجه الـــحي باالتجـــاه ويهجييـــا السزـــخب حخكـــة قبـــل الحخكـــة يـــؤدي مفرـــل أخـــخ بهصـــفو
 أخيــخا   نقميــا ويــتم والســج كــالثشي الحخكــات مــن بسجسهعــة تقــهم الزــاربة الــحراع إن إذ الالعــب،

 اإلصــابة يحقـق الـحي اليـجف نحـه الخيذـة ثـم السزــخب، بتهجيـو بـجوره يقـهم الـحي الخسـغ إلـى
   (.874، 0992)حدام الجين، السعشية.  السشافذ مشظقة في الرحيحة

أن قيســة ) ر( السحتدــبة بــين الستغيــخ البايهكيشساتيكيــة )الدــخعة الداويــة لمــحراع الزــاربة مــع  .2
( وباالعتسـاد 1.826السزخب( في السخحمة الخئيدة لزخبة االبعاد الخمفية والجقـة قـج بمغـت )

رتبــاط معشــهي مهجـــب، وذلــك ألن قيســة داللـــة ( نالحـــن أن ىشــاك اsigعمــى داللــة معشهيــة )
ــــة الخظــــأ )sigالسعشهيــــة ) ــــل مــــن مدــــتهى احتسالي (، ويعــــدو 1.12( الخاصــــة بيــــا كانــــت أق

ذلــك إلــى أن الفــخق الــداوي كبيــخ جــجا مــع قرــخ زمــن السخحمــة الخئيدــية حيــث أن  هن البــاحث
ويؤكج حدـام الـجين الدخعة الداوية تتشاسب تشاسبا طخديا مع الفخق الداوي وعكديا مع الدمن، 

ىـه أن األطـخاف السذـاركة فـي  ي( أن من أىـم مـا يسيـد الزـخب كـشسط حخكـي رئيدـ0992)
)الهصــمة  األداء تعســل مــع بــاقي أجــداء الجدــم كدمدــمة مــن الهصــالت وأن الهصــمة الهاحــجة

األبعج عن السحهر األصمي لمجدم( تكهن حخة الحخكة وتعسل عمى تهجيو كل مـا يحـجث فـي 
من متغيـخات كيشساتيكيـة تخـجم ىـحا األداء، فزـال  عـن أنـو كمسـا كبـخت زاويـة  باقي الهصالت

الخسغ وكحلك زاوية السزخب مع الداعج اعظتشـا فخقـا  زاويـا  اكبـخ وزمشـا  اكبـخ مسـا يـؤدي إلـى 
 (.874، 0992تباطؤ في الدخعة وىحا مسا يداعج في زيادة الجقة، )حدام الجين، 

غيخ البايهكيشساتيكيـة )الدـخعة السحيظيـة لمـحراع الزـاربة مـع أن قيسة ) ر( السحتدبة بين الست .4
( وباالعتسـاد 1.878السزخب( في السخحمة الخئيدة لزخبة االبعاد الخمفية والجقـة قـج بمغـت )

( نالحـــن أن ىشــاك ارتبــاط معشــهي مهجـــب، وذلــك ألن قيســة داللـــة sigعمــى داللــة معشهيــة )
ــــل مــــن مدــــتsigالسعشهيــــة ) ــــة الخظــــأ )( الخاصــــة بيــــا كانــــت أق (، ويعــــدو 1.12هى احتسالي

ذلك لكبخ نرف القظخ التجريجي الحي بجأ من أقرى إرجـاع لمسزـخب إلـى لحظـة  هن الباحث
ضــخب الخيذــة لمحرــهل عمــى ســخعة مساســية مشاســبة لحظــة لســذ الخيذــة الظــائخة لمسزــخب 

يـة عن طخيق أكبخ فخق زاوي حقق بين الهضعين، إذ أن العالقة طخدية بـين الدـخعة السحيظ
ــة :  نصررا الرطررة  X لزاويرر = السررة   ا المحيطيرر السررة   ونرــف القظــخ حدــب السعادل

 .(9، 6102)راغب، 
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أن قيم ) ر( السحتدبة بين الستغيخات البايهكيشساتيكية )الدخعة الداوية لخسغ الـحراع الزـاربة،  .2
فــي  الدــخعة الداويــة لمجــحع، الدــخعة الداويــة لسيــل الجدــم، الدــخعة السحيظيــة لسيــل الجدــم(

ـــــة السخحمـــــة الخئيدـــــة ـــــين ) لزـــــخبة االبعـــــاد الخمفي ( 1602-1.106والجقـــــة قـــــج بمغـــــت مـــــا ب
( نالحن أن جسيع قـيم االرتبـاط غيـخ معشهيـة، وذلـك ألن sigوباالعتساد عمى داللة معشهية )

 (.1.12( الخاصة بيا كانت أكبخ من مدتهى احتسالية الخظأ )sigقيسة داللة السعشهية )

 والتهصيات:االستشتاجات  -4
 : االستشتاجات 4-1

 .الجقة مع طخدية عالقة الخمفية اإلبعاد لزخبة التحزيخية السخحمة زمن زيادة إن -
 لحظة الجقة مع الحخة الحراع مخفق وزاوية الزاربة الحراع كتف زاوية بين طخدية العالقة كانت -

 .السزخب مع الداعج زاوية متغيخ مع عكدية العالقة كانت حين في لمسزخب إرجاع أقرى
 لحظة الكاحل زاوية مع وعكدية القائجة الخجل ركبة زاوية ومتغيخ الجقة بين طخدية العالقة كانت -

 .الخيذة ضخب
 .الجقة مع طخدية عالقة الخئيدة السخحمة في الحخة الحراع لخسغ الداوي  الفخق  لديادة كان -
 مع لمداعج الداوية والدخعة الزاربة الحراع لسخفق الداوية الدخعة متغيخ بين معشهية عالقة وجهد -

 .الخئيدة السخحمة في الجقة مع( حجا عمى كل) السزخب
 الجقة مع طخدية عالقة السزخب مع الزاربة لمحراع السحيظية والدخعة الداوية الدخعة لديادة إن -

 .الخئيدة السخحمة في
 التهصيات : 4-2

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

 .الجراسة ىحه تتشاوليا لم التي األخخى  السيكانيكية الستغيخات دراسة -
 .الظائخة لمخيذة األخخى  السيارات تتشاول مذابية دراسات إجخاء -
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