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 مستخلص البحث

الى التعرف على بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لمهارة األرسال ومؤشرات هدفت الدراسة         
الفروق في بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لمهارة االرسال  التركيب الجسماني وأيضًا التعرف على

ومؤشرات التركيب الجسماني لدى العبي منتخبات الجامعات العراقية لكرة الطاولة، وقد اشتملت 
جامعة )جامعات وهي ( 7)العبًامن منتخبات الجامعات العراقية والبالغ عددها(03)عينة البحث على

المشاركة في بطولة ( نولوجية، وبابل، والحدباء، والقادسية، وكركوكبغداد، والمستنصرية، والتك
الجامعات العراقية بكرة الطاولة، وقد َأختيرت العينة بالطريقة العمدية حيث قسمت الى مجموعتين 

. العبًا لكل مجموعة(51)وبواقع( مجموعة مثالية ومجموعة غير مثالية)حسب تركيبهم الجسماني 
ج احصائيًا استنتج الباحثون الى ان هناك فروق معنوية في بعض المتغيرات وبعد معالجة النتائ

البايوكينماتيكية قيد الدراسة لمهاة االرسال ومؤشرات التركيب الجسماني لدى عينة البحث ولصالح 
المجموعة المثالية، وقد أوصى الباحثون بالتأكيد على تنمية صفة السرعة ومركباتها لدى الالعبين 

من أثر كبير في تطوير مستوى أداء الفعالية وأيضًا التأكيد على قياس مؤشرات التركيب لما لها 
الجسماني لكونه مؤشر مهم لنشاط وأداء الالعبين في الفعالية قيد الدراسة وأخيرًا استعمال األسس 

 .الميكانيكية المنهجية أثناء التدريب لالعبين بما يحقق األداء األفضل

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

     This study aimed to know some bio kenematic variables  of serve 

skill amd the signes of physical structure-ltalso aimed to know some 

differences in some bio kinematic variables of serve skill and the 

signes of physical  structune for the Iraqi universities teams,players in 

the table ball game. 

        The research sample contained(30)players from the Iraqi 

universities team which are (7)universities. They are( Baghdad 

university, Al-mustansria ,technology,babil,al –quadessya and 

karkouk) thet participated in Iraqi universities legue of table ball game 

.this sample was chosen on purpose .it is divided in to two groups 

according to their physical structure(perfect group and unperfect 

group)-each group consists of (15) players .after  treating these 

results statistically ,the researchers has can cluded that  there ar 

immaterial differences in some biokinematic  variables  under study to 

the serve skill and signs of the physical structure for the research 

sample in the perfect group. 

            The researchers recommended on the emphasis of the 

developing of speed and it’s composition for the players , because of 

it’s big impact in developing the performance level of the activity, also 

the emphasis of the measurement of the signs of the physical 

structure because it is an important sign to the players activity and 

performance in this activity which is under study. 

         Finally , using the approach mechanic basis during the players’ 

practicing to achieve the best performance.      


