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 ملخص البحث
 بالتنس لخلفيةفي أداء الضربة األرضية االمساهمة نموذج لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية أالعالقة السببية في بناء 

من الضربات المهمة والواسعة االستخدام على طول المباراة المؤدا لذلك وجب معرفة ماهية المتغيرات الضربة الخلفية بالتنس تعد 
التي تساهم في أداء الحركة بأفضل تمثيل كي تتم عملية التدريب بالشكل الذي يحسن من مستوى أداء الالعب مع توفير الوقت 

عبي التنس ثثناء تأدية التمارين بحيث يعتمد التكرارات المتعددة ثثناء والجهد المبذولين نتيجة التجربة والخطأ الذي يعتمدوه ال
عملية التدريب المهاري لضبط وتحسين األداء ، ثال أن هذا ليس كافيا بل يجب خضوع عملية التدريب ثلى االنسجام التام بين 

ذا ال يتم ثال عن طريق تعاون كل من علم عملية التدريب وضبط المتغيرات البايوميكانيكية المهمة لتحسين مستوى االنجاز وه
 البايوميكانيك وعلم التدريب الرياضي كي يتم السيطرة على مجمل الحركة المستخدمة  

على قيم دقيقة تبين  العتمادهاأكثر فاعلية وذلك  التدريبيةوتكمن أهمية البحث في توفير وسيلة علمية تجعل من المناهج      
وأسبقياتها أحدها على األخر من خالل الكشف عن العالقات المراد استخدامه جب أن يتضمنها المنهج أولويات المتغيرات التي ي

ما من شأنه أن يكون حلقة وصل في العملية التدريبية وبالتالي بناء قاعدة  ثغفالالظاهرة والمستترة مما ال يبقى معه شك عن 
لظواهر التي يعتمد عليها األداء المهاري لكي يتم وضع الخطط التدريبية منها من قبل الباحثين في دراسة ا االستفادةعلمية يتم 

 . بواقع الفعاليات الرياضية المختلفة لالرتقاءالصحيحة والمدروسة 

ظهرت مشكلة البحث من عدم معرفة أهم المتغيرات التي يجب التعامل معها أثناء عملية التدريب ، :  أما مشكلة البحث         
المتغيرات تؤثر بمتغيرات أخرى للخروج بحصيلة أداء متقدمة لهذا النوع من الضربات هذا من جانب ، ومن جانب أخر وان هذه 

فأن طبيعة العمل اإلحصائي المستخدم يوفر ثلية أسبقية هذه المتغيرات بعضها على بعض مما يسهل العمل التدريبي لتوفير 
  الوقت والجهد المبذولين .

 ويهدف البحث ثلى 
 التعرف على العالقات المباشرة وغير المباشرة للمتغيرات البايوميكانيكية بمهارة الضربة األرضية الخلفية في التنس  -1
 بناء نموذج سببي لعالقة أهم المتغيرات البايوكينماتيكية بمهارة الضربة األرضية الخلفية بالتنس  -2
 فرضا البحث :أما 

رى غير مباشرة بين المتغيرات المستقلة والوسيطة والتابعة لمهارة الضربة وجود عالقات معنوية متبادلة مباشرة وأخ -1
 األرضية الخلفية .

( 18-17بالعبي التنس بأعمار )تمثل مجتمع واستخدم الباحثان المنهج الوصفي بأسلوب العالقات السببية . و     
ا ، وتم اختيار عينة البحث بالطريقة ( العب60سنة ممن يمثلون أندية المنطقة الجنوبية والوسطى والبالغ عددهم)

العمدية من الالعبين الذين يمارسون الفعالية ضمن نطاق الالعبين المتقدمين وللمناطق واألندية المذكورة وبلغت عينة 
. وتم تحديد متغيرات البحث من خالل مجموعة من الخبراء وتم اجراء تصوير العينة واستخدام  ( العبا28البحث )

  kinovea)يرات عن طريق برنامج التحليل الحركي )تحليل المتغ
 واستنتج الباحثان ما يلي 

 صحة النموذج السببي في بيان ترتيب المتغيرات البايوكينماتيكية المستخدمة . -1
أتضح وجود تأثيرات تفاعلية في الضربة الخلفية بين متغيرات البحث اتخذت أشكاال مختلفة من المسارات منها ما  -2

زاوية بين  -زاوية أطالق الكرة  -زاوية الكتف  -ومؤثر في األداء مثل ) زاوية المرفق لليد الضاربة هو مباشر 
 الفخذين (

 أما التوصيات 
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 عملية التدريب للضربة األرضية الخلفية ترتيب من الناحية العلمية إلخضاعه في  النموذجقبول  -1
 تبع لتطوير الضربة األرضية الخلفية .ترتيب القدرات التدريبية من خالل مقترحات النموذج الم -2

 الفصل األول
 التعريف بالبحث  -1
 املقدمة وأهمية البحث :  1-1
قدم نتيجة جهود الخبراء والمختصين في مجال هذا الت ويأتييشهد العالم تقدما واسعا في مجال لعبة التنس األرضي       

وينسجم  يالءمبما  تطور االداء الحركيالتدريبية والية  مناهجللالتدريب الرياضي والتحليل الحركي في خلق فرص التقدم العلمي 
 مع قدرة الكائن البشري .

لمعرفة مدى وقدرة ذلك الجسم بالتعامل مع  يالحركة الرياضية والية التدريب ال تتم بمعزل عن العمل البايوميكانيك أنكما      
تودي الحركة المطلوبة بالشكل الصحيح  أنممكن  اإلنسانركات جسم ح أنالمهارة وبهذا نستطيع القول  ألداءالمقدرات الحركية 

 بواسطة التحليل الميكانيكي للحركة بشكل جيد .  آالوهذا ال يتم عليها  التعلم والتدريببعد عملية 

لذلك وجب  المؤدابالتنس تعد من الضربات المهمة والواسعة االستخدام على طول المباراة  الخلفية األرضيةوبما ان الضربة      
الحركة بأفضل تمثيل كي تتم عملية التدريب بالشكل الذي يحسن من مستوى أداء  أداءماهية المتغيرات التي تساهم في معرفة 

يعتمد تأدية التمارين بحيث  ثثناءالتنس  يالالعب مع توفير الوقت والجهد المبذولين نتيجة التجربة والخطأ الذي يعتمدوه العب
عملية التدريب المهاري لضبط وتحسين األداء ، ثال أن هذا ليس كافيا بل يجب خضوع عملية التدريب  ثثناءالتكرارات المتعددة 

االنسجام التام بين عملية التدريب وضبط المتغيرات البايوميكانيكية المهمة لتحسين مستوى االنجاز وهذا ال يتم ثال عن  ثلى
  ستخدمة البايوميكانيك وعلم التدريب الرياضي كي يتم السيطرة على مجمل الحركة الم طريق تعاون كل من علم

على قيم دقيقة تبين  العتمادهاأكثر فاعلية وذلك  التدريبيةوتكمن أهمية البحث في توفير وسيلة علمية تجعل من المناهج      
وأسبقياتها أحدها على األخر من خالل الكشف عن العالقات المراد استخدامه أولويات المتغيرات التي يجب أن يتضمنها المنهج 

ما من شأنه أن يكون حلقة وصل في العملية التدريبية وبالتالي بناء قاعدة  ثغفالالظاهرة والمستترة مما ال يبقى معه شك عن 
ي لكي يتم وضع الخطط التدريبية منها من قبل الباحثين في دراسة الظواهر التي يعتمد عليها األداء المهار  االستفادةعلمية يتم 

 . بواقع الفعاليات الرياضية المختلفة لالرتقاءالصحيحة والمدروسة 
 مشكلة البحث : 1-2
همالعملية التدريب على مبدأ التركيز على متغيرات بايوميكانيكية معينة  ثثناءيعتمد المدربون       كثير من المتغيرات  وا 

الشخصية للمدرب بمعزل عن تداخل العلوم الخاصة يعتمد على الخبرة  آذهذا العمل ال يمثل حالة علمية  أن ثال األخرى
والمساهمة في عملية التدريب كما تفعل المدارس األجنبية المتخصصة بالفعاليات الرياضية ومنها فعالية التنس األرضي حيث 

وتتم عملية تحسين الضربة بشكل جيد ثال أن ذلك ال يعتبر أساس بل  فيةلخلاللضربة األرضية يتم التدريب على مبدأ التكرارات 
خضاع قيم هذه المتغيرات ثلى نظام ثحصائي والبت بعملية  يجب أن تخضع العملية ثلى برنامج خاص من العمل التحليلي وا 

ومن هنا ظهرت مشكلة البحث من عدم معرفة أهم المتغيرات نموذج للمتغيرات المساهمة في األداء . أمن بناء فاعلية أكثر 
التي يجب التعامل معها أثناء عملية التدريب ، وان هذه المتغيرات تؤثر بمتغيرات أخرى للخروج بحصيلة أداء متقدمة لهذا النوع 

ية هذه المتغيرات بعضها من الضربات هذا من جانب ، ومن جانب أخر فأن طبيعة العمل اإلحصائي المستخدم يوفر ثلية أسبق
 .على بعض مما يسهل العمل التدريبي لتوفير الوقت والجهد المبذولين 

 هدفا البحث : 1-3
 التعرف على العالقات المباشرة وغير المباشرة للمتغيرات البايوميكانيكية بمهارة الضربة األرضية الخلفية في التنس  -3
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 اتيكية بمهارة الضربة األرضية الخلفية بالتنس المتغيرات البايوكينم أهمبناء نموذج سببي لعالقة  -4
 فرضا البحث : 1-4
وجود عالقات معنوية متبادلة مباشرة وأخرى غير مباشرة بين المتغيرات المستقلة والوسيطة والتابعة لمهارة الضربة  -2

 األرضية الخلفية .
ايوكينماتيكية لبناء نموذج سببي لمهارة وجود تأثير ايجابي للعالقات المعنوية المباشرة وغير مباشرة بين المتغيرات الب -3

 الخلفية في التنس . األرضيةالضربة 
 جماالت البحث :  1-5
 الجنوب والوسط الندية( سنة 18 -17: الالعبين المتقدمين بالتنس فئة )  المجال البشري 1-5-1
 : مناطق تواجد الالعبين حسب أنديتهم . المجال المكاني 1-5-2 

 . 2/2014/ 11ولغاية  2013/ 1/10: المدة من  المجال الزماني 1-5-3

 الفصل الثالث
 امليدانية  وإجراءاتهمنهجية البحث  -1

 منهج البحث : 3-1
  .أستخدم الباحثان المنهج الوصفي بأسلوب العالقات السببية لمالئمته وطبيعة البحث 

 جمتمع وعينة البحث :  3-2
( 60والبالغ عددهم)( سنة ممن يمثلون أندية المنطقة الجنوبية والوسطى 18-17بالعبي التنس بأعمار )تمثل مجتمع     

 ، وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من الالعبين الذين يمارسون الفعالية ضمن نطاق الالعبين المتقدمينالعبا 
وتم أجراء التجانس ألفراد   (% 46،66وبنسبة مئوية بلغت ) ( العبا28وبلغت عينة البحث )وللمناطق واألندية المذكورة 

للقدرة العامة بالتنس ( كي  (1)داير اختبار) رالعينة من ناحية الوزن والطول والعمر والعمر التدريبي باإلضافة ثلى االختبا
 يتم ثبعاد كل فرد يؤثر على النتائج المستخرجة 

  لألداء االختبار املستخدم  3-3

 االختبار : قياس دقة وسرعة األداء الفني .هدف 

طريقة األداء : يقسم الملعب إلى أربعة أقسام تسجل من خاللها 

أربعة مناطق رئيسية وهي تمثل مناطق الدقة كما موضح في 

 الشكل التالي

ارتداد الكرة بعد اصطدامها باألرض تعبر عن مقدار  -
سرعة الكرة القادمة من وقد تم ترتيب درجات االرتداد 

( 2م يعطى لالعب ) 3ارتداد الكرة  –( درجة 1م يعطى لالعب ) 2ثلى أربعة درجات وكاالتي : ارتداد الكرة لمسافة 
 ( درجة .4م فما فوقها يعطى لالعب ) 5  كرة ارتداد ال –( درجة 3م يعطى لالعب ) 4ارتداد الكرة  –درجة 

                                                           
 . 202، ص  2002: مطبعة الطيف ،  العاب الكرة والمضرب التنس األرضيعلي سلوم الحكيم :  - 1
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كادر بالثانية وكاميرا علوية  300كاميرا أربعة منها ذات سرع عالية تم تبويبها بسرعة ( 5 (تصوير الالعب من خالل -
حيث يتم تبويب جميع  –م وكما موضحة في الشكل أعاله  6فوق الالعب بواسطة جهاز حامل حديدي بارتفاع 

( ثلى أربعة أجزاء في شاشة عرض واحدة )التزامن ( ليتم تقيمها  (Dart Fishالضربات بواسطة برنامج التحليل 
مهاريا من خالل مجموعة من الخبراء المختصين في مجال اللعبة ، حيث يتم تقييم أداء الضربات األمامية والخلفية 

للخبير ثعطاء الدرجة التي يستحقها الالعب من خالل مالحظة األداء عبر درجات متسلسلة ويحق  )10من خالل )
 . والفيدي
طريقة الحساب : لقياس نسبة األداء أو الفعالية يجب ربط الفعالية بمخرجات األداء ، حيث يمكن التعبير عنها  -

 .         (1)بنسبة قيمة المخرجات الفعلية ثلى المخرجات المتوقعة أو المخططة 
 قيمة المخرجات الفعليةالفعالية  =    

 قيمة المخرجات المتوقعة
 100 ×  

( محاوالت الختبار العينتين الضابطة  10( محاوالت الستخراج المواءمة ، و)3عدد المحاوالت : لكل العب ) -
 والتجريبية .

 األدوات واألجهزة املستخدمة يف مجع املعلومات  3-4
                                                مضارب تنس  -1
 كرات  -2
 4( صورة بالثانية عدد 1200سعة ) Sonyكاميرا سريعة  -3
 2( صورة بالثانية عدد 60سعة ) Sonyكاميرا  -4
 شريط قياس  -5
 شريط الصق  -6
 ميزان طبي -7
 جهاز حاسوب  -8
 المصادر والمراجع  -9
 المقابلة الشخصية  -10
 المالحظة  -11
 5 جهاز حامل للكاميرا عدد -12
 جهاز حديدي حامل للكاميرا العلوية فوق الالعب . -13

 البحث امليدانية : إجراءات 3-5
 :كينماتيكية حتديد املتغريات البايو 3-5-1

المتغيرات الخاصة بفعالية التنس ، وللتأكد من هذه  ثلىبعد المسح المرجعي للمصادر والدراسات العلمية المتوفرة تم التوصل     
 ثذ األهمية النسبية لكل متغير استخراجالمتغيرات تم عرض هذه المتغيرات على مجموعة من الخبراء المختصين وبعد ذلك تم 

 2. (8اء )ما هو أدنى من ذلك وكان عدد الخبر  واستبعاد( %75)  تم قبول المتغيرات التي تزيد أهميتها النسبية عن 

                                                           
 . 71، ص  1األردن ، ط –، دار وائل للنشر ، عمان  منظمات األعمالمحفوظ جودة وآخرون  ،  - 1
 أسماء الخبراء كاألتي  - 2
 د . حسين مردان عمر -
 د . أالء عبد الوهاب علي -
 د . هشام هنداوي هويدي  -
 د . أحمد عبد األمير عبد الرضا -
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 خطوات تنفيذ الدراسة : 3-6
 استخراج املتغريات البايوكينماتيكية :  3-6-1

بعد استكمال عملية التصوير تم استخراج المتغيرات البايوكينماتيكية لعينة البحث وبواسطة برنامج التحليل       
ويعتبر هذا البرنامج من برامج التحليل  توذلك بعد ان يتم تجميع مقاطع التصوير من الكاميرا (kinovea)الحركي 

 .الحركي في مجال البايوميكانيك 
 مراحل بناء النماذج للمواءمة البايوكينماتيكية : 3-6-2

تتكون النماذج السببية من منظومة من المعادالت تتضمن مجموعة من المتغيرات الداخلية والخارجية والمعامالت السببية     
(Causal parameter) .بناء أنموذج يتوجب ثتباع  نظرية علمية تحدد األولوية السببية للمتغيرات أو استخدام التسلسل  فعند

،  الزمني للحوادث لغرض الحصول على عالقات سببية بين المتغيرات أو ثتباع األسس المنطقية في تحديد هذه العالقات
 :ويمكن تلخيص خطوات بناء وتحليل النموذج كما يلي

ية ومراعاة التسلسل الزمني الذي يجب مقة بين المتغيرات باالعتماد على األسس المنطقية أو النظريات العلتحديد العال .1
من األسس الواجب ثتباعها عند  دأخذه بنظر االعتبار عند ترتيب المتغيرات ومالئمة البيانات مع النموذج المفترض تع

 (1) بناء النماذج السببية.
لألنموذج وتدعى هذه الخطوة بالتخصيص ويقصد بها تحويل الفروض النظرية ثلى مجموعة تحديد الشكل الرياضي  .2

 معادالت لغرض تشكيل األنموذج السببي.
 Identification.)(2)(تشخيص كل معادلة في النموذج  .3
 ثيجاد التقديرات اإلحصائية للمعلمات في األنموذج المفترض. .4
 تقييم أداء النموذج بإجراء االختبارات المناسبة.   .5
 .(3)تحليل النموذج وتفسير النتائج ووضع التوصيات المالئمة  .6

     األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة 3-7
لتحليل البيانات المختلفة في إنجاز التحليل  SPSSلقد تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية        

في تقدير قوة "معالم النموذج البنائي" وتم استخدام   Amosلإلحصاءين "الوصفي" و"االستداللي"،  كما استخدمت برمجية 

 . البحثفي فحص فرضيات  Path Analysisأسلوب تحليل المسار 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها -4
 منوذج الدراسة للضربة اخلفية ومتغرياتها : أ  4-1

                                                                                                                                                                                            
 د . قاسم محمد عباس  -
 أ . جميل كاظم جواد -
 م.م  محمد معاذ -
 م .م أرشد وسام -
 

  .752 - 715، ص 1985،القاهرة ، دار الفكر العريب ، تحليل البيانات في البحوث النفسية والتربوية(صالح الدين حممود عالم : 1(
(2(Wright S :Correlation and  causation , J , Agric , Res ,1921, p557-585. 
(3) Bollen, Kenneth A. Structural Equations with Latent Variables ، John Willey & Sons. New 
York . 1989,p523. 
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يوضح أنموذج الدراسة النظري التالي عالقة التأثيرات للمتغيرات المستقلة المتمثلة بالمتغيرات البايوكينماتيكية بكافة أبعادها     
في مستوى األداء للضربة الخلفية كمتغير كلي تابع ، آذ يمكن من خالل أنموذج الدراسة االستدالل على طبيعة التأثيرات 

 (2شكل )، والشكل األتي يوضح األنموذج النظري للدراسة  القائمة بين تغيرات الدراسة

 

 ( 2شكل )
 أنموذج الدراسة النظري للضربة الخلفية

ومن خالل الشكل أعاله تبين أن جميع المتغيرات قيد الدراسة قد تفاعلت فيما بينها إلظهار ارتباطات مباشرة وأخرى غير      

 مباشرة للتأثير في المتغير التابع ) األداء ( وكما يلي 

 في أداء الضربة الخلفية . ةمستقل تم تسجيل أربعة متغيراتالمتغيرات المستقلة :  -أوال

 الركبة الخلفية في الوضع التحضيري زاوية -أ
 زاوية الركبة األمامية في الوضع التحضيري  -ب
 زاوية الركبة الخلفية في لحظة الضرب  -ت
 زاوية الركبة األمامية في لحظة الضرب  -ث

ذات متغيرات بايوكينماتيكية وسيطة في مجمل األداء للضربة الخلفية ول خمسة مستوياتالمتغيرات الوسيطة : ظهرت  –ثانيا  

 ظهرت بخمسة مستويات . دالتأثير وق

 المتغير التابع : األداء  -ثالثا

المتغيرات الساقطة : تم تسقيط خمسة متغيرات لم يكن لها التأثير الواضح على مجمل األداء او المتغيرات  –رابعا 

 زاوية الرأس ( –سرعة محيطية  –سرعة زاوية  –زمن حركة المضرب  –البايوكينماتيكية األخرى وهي ) الزمن الكلي 

( لبيان مختلف التأثيرات المباشرة وغير المباشرة في موقف األداء تبعا path Analysisوتم اعتماد تحليل المسار )     

والمتغيرات التعرف على المتغيرات المستقلة ) المؤثرة والمسببة (  إمكانية. وهذا التحليل يتيح  ةالبايوكينماتيكيللمتغيرات 

 في المتغير التابع ) األداء( الوسيطة 
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 X1التأثيرات المباشرة والمعنوية للمتغيرات البايوكينماتيكية ، ويقصد بالتأثيرات المباشرة تأثير متغير  التالييوضح الجدول و     
بصورة مباشرة وتمثل في النموذج المستخدم بواسطة )        ( أي ان المتغير األول يؤثر بالمتغير الثاني  X2في المتغير 

 ويتحدد باتجاه معين يعبر عنه معامل المسار 

 وتبين أن المتغيرات المؤثرة في األداء كانت كاألتي : 

 (0.736مع األداء بقيمة )  اإلطالقزاوية  -1
 (0.139-داء بقيمة ) زاوية بين الفخذين مع األ -2
 (0.113المسافة بين القدمين لحظة الضرب مع األداء بقيمة )   -3
 ( 0.097سرعة الكرة مع األداء بقيمة )  -4
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(  يتضح بان هناك عالقات غير مباشرة بين المتغيرات البايوكينماتيكية في تمثيل األولوية السببية 6من خالل الجدول )      
وكما هو الحال في التأثيرات المباشرة فأن المتغير الذي يحمل القيمة األكبر يكون ذات نسبة مساهمة أكبر من ، للمتغيرات 

 .بة التأثير الغير مباشر األكثر قوة من المتغيرات األقل قيمة المتغيرات األقل قيمة لذلك تكون القيمة األكبر هي صاح
 املعيارية للمتغريات املستقلة على املتغريات التابعة :  االحندارعرض وحتليل ومناقشة نتائج قيم أوزان  4-2-3

 (3جدول )
 المعيارية االنحداريبين معنوية أوزان 

 مستوى الداللة الخطأ المعياري أوزان االنحدار المتغيرات التابعة التأثير المتغيرات المستقلة

الركبة خ ضرب –ز   *** 0439. 3991. أرتفاع الورك ---> 

الركبة  أ ضرب –ز   0016. 0560. 2939. أرتفاع الورك ---> 

الركبة  أ ضرب –ز   *** 0692. 5606. زاوية الورك ---> 

 0055. 1152. 2277. زاوية الورك ---> أرتفاع الورك

 0228. 0532. 2569.- زاوية ميالن الجذع ---> زاوية الورك

 3634. 0747. 1026. زاوية ميالن الجذع ---> أرتفاع الورك

ميل حزام الكتف -ز ---> زاوية ميالن الجذع  .4518 .0853 *** 

ميل حزام الكتف -ز  *** 1797. 4494. زاوية الكتف ---> 

ميل حزام الكتف –ز  ضاربة زاوية المرفق --->   .3065 .4041 .0012 

الركبة خ تحضيري –ز   0695. 1044. 1902. م بين القدمين تحضيري ---> 

ركبة أ تحضيري –ز   2501. 1898. 1205. م بين القدمين تحضيري ---> 

 *** 1162. 2836. زاوية المرفق حرة ---> زاوية الكتف

 *** 0551. 7379. زاوية المرفق حرة ---> زاوية المرفق ضاربة

 *** 0509. 7983. م بين القدمين ضرب ---> م بين القدمين تحضيري

 *** 0870. 1.049- زاوية المضرب مع الساعد ---> زاوية المرفق ضاربة

 *** 0894. 5186. زاوية المضرب مع الساعد ---> زاوية المرفق حرة

 *** 0813. 7133. زاوية بين الفخذين ---> م بين القدمين ضرب

 *** 0113. 5212. زاوية االطالق ---> زاوية المرفق حرة
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 *** 0127. 3523. زاوية االطالق ---> زاوية المضرب مع الساعد

 1092. 0221. 1399. زاوية االطالق ---> زاوية الكتف

 2718. 0412. 1087.- سرعة الكرة ---> ارتفاع الورك

اإلطالقزاوية   *** 0485. 7360. األداء ---> 

 1376. 0379. 0979. األداء ---> سرعة الكرة

 1388. 0102. 1392.- األداء ---> زاوية بين الفخذين

 2264. 0119. 1138. األداء ---> م بين القدمين ضرب

 

 من الجدول يتضح وجود نوعين من العالقات المقبولة معنويا وهما

متغير وأخر فالزيادة في متغير يعني انخفاض المتغير  العالقة ذات اإلشارة السالبة : وتمثل العالقة العكسية بين -1
 ( وظهر من خالل الجدول كثير من هذه المتغيرات وكاألتي  P ≥ 0.05 ≤ 0.01األخر وبمستوى معنوية )

العالقة االيجابية وهي العالقة الطردية بين متغير وأخر فكلما زاد مقدار احدهما أثر في زيادة األخر و بمعنوية  -2
(0.01 ≥ P ≥ 0.05  وظهر من خالل الجدول كثير من هذه المتغيرات وكاألتي ) 

 عرض وحتليل ومناقشة قيم األوزان االحندارية املعيارية للمتغريات املرتابطة : 4-2-4
 ( 4جدول )

 يوضح العالقات األرتباطية بين المتغيرات البايوكينماتيكية من خالل قيم األوزان االنحدارية 

أوزان  المستقلةالمتغيرات  التأثير المتغيرات المستقلة

 االنحدار
الخطأ 

 المعياري
مستوى 

 الداللة

الركبة  أ التحضيري  -ز ركبة خ  تحضيري -ز <-->   .4010 27.3236 *** 

ركبة خلفي ضرب  –ز  ركبة أمامي ضرب  –ز  <-->   .5302 36.6088 *** 

ركبة خلفي ضرب –ز  ركبة خ  تحضيري -ز <-->   .2566 37.8048 .0022 

ركبة أمامي ضرب –ز  الركبة  أ التحضيري -ز <-->   .1377 15.7579 .0887 

  يبين الجدول العالقات التبادلية بين بعض المتغيرات المستقلة ، آذ ظهرت عالقات ارتباط وبمعنوية عالية بين المتغيرات      
) زاوية الركبة األمامية والخلفية في الوضع التحضيري ( و ) زاوية الركبة األمامية والخلفية في لحظة الضرب ( وهذا ما تؤكده 

 قوة المسارات ذي االتجاهين من خالل النموذج المذكور 
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 الضربة اخللفية : عرض وحتليل ومناقشة اختبار حسن مطابقة حتليل املسار لنموذج  4-2-5
 (5جدول )

 يبين اختبار حسن مطابقة تحليل المسار لنموذج الضربة الخلفية

 Chi-square البيان
Degrees of 
freedom 

Probability level GFI AGFI 2X  /df 

نموذج 

الدراسة 

 المقترح

512.721 134 0.000 0.780 0.659 3.826 

يبين الجدول سالمة وصحة التقديرات للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة والكلية في األنموذج وهو اختيار لحسن المطابقة     
 لألنموذج وتم استخدام مجموعة من االختبارات الخاصة بذلك وفق المؤشرات المستخرجة لجودة النموذج باستخدام األتي :

(  0.000( وكانت الداللة )134( وبدرجة حرية )512.721اإلحصائية )بلغت قيمته :  Chi Squareمربع كاي  -1
و درجة القبول في  (3.826على درجة الحرية تكون النتيجة) 2Xوعند تقسيم نتيجة  مما يعني أن النتيجة معنوية

تدل ( 5على درجة الحرية واستخراج النتيجة فإذا كانت أقل من ) Chi Squareتحليل المسار يكون بقسمة نتيجة 
 .1( تدل على أن النموذج مطابق تماما للبيانات 2على قبول النموذج ولكن أذا كانت أقل من )

 Goodness-of-Fit Index (GFI) - المطابقة جودة أو حسن مؤشر   -2
تتراوح قيمة مؤشر حسن المطابقة بين الصفر والواحد ، وهو يحدد مقدار التباين الناتجة عن النموذج حيث بلغت  

 .2( وهو ما يشير ثلى قبول صحة النموذج 0.780قيمة هذا المؤشر   )
  Adjusted Goodness Of Fit Index ( AGFI) -مؤشر حسن المطابقة المعدل   -3

( وتشير النتيجة المرتفعة ثلى مطابقة النموذج حيث بلغت قيمة هذا 1،  0تقبل ومطابقة النموذج محصورة بين )   
 .3( وهو ما يؤكد صحة وقبول النموذج المذكور 0.659المؤشر )

ده على ومن خالل الجدول أعاله يتبين للباحث بان األنموذج المستخدم مطابق مع متغيرات العينة ويمكن اعتما     
  . مبينصحة الفرضيات المستخرجة وبذلك يمكن العمل به وفق ما 

 الفصل اخلامس
 االستنتاجات والتوصيات  -1
 االستنتاجات  5-1
 صحة النموذج السببي في بيان ترتيب المتغيرات البايوكينماتيكية المستخدمة . -1
أشكاال مختلفة من المسارات منها ما هو أتضح وجود تأثيرات تفاعلية في الضربة الخلفية بين متغيرات البحث اتخذت  -2

 زاوية بين الفخذين ( -زاوية أطالق الكرة  -زاوية الكتف  -مباشر ومؤثر في األداء مثل ) زاوية المرفق لليد الضاربة 

                                                           
 . 7، ص  2009، معهد الدراسات والبحوث األحصائية ، جامعة القاهرة ،  التحليل العاملي التوكيديعبد الحميد العباسي :  - 1

الخصائص السيكومترية والتحليل العاملي التوكيدي لمقياس أعراض غادة خالد والنيال ، مايسة أحمد وعبد الخالق ، أحمد محمد :  - 2
 . 140، ص  2009( ، 3( ، العدد )10. مجلة العلوم التربوية والنفسية المجلد )الوسواس القهري لدى عينة من طالب جامعة الكويت 

هارات التفكير الناقد والتحصيل األكاديمي لدى نمذجة العالقات بين مداخل تعلم األحصاء ومفهد عبد اهلل عمر العبدلي المالكي :  - 3
 . 50قسم علم النفس ، السعودية ، ص  –، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية  طالب جامعة أم القرى بمكة المكرمة
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)زاوية ميل  المسارات غير المباشرة للمتغيرات البايوكينماتيكية المؤثرة في أداء الضربة الخلفية كانت كاألتي -3
زاوية ميالن حزام الكتف مع  -مسافة بين القدمين ضرب مع زاوية بين الفخذين  -لكتف مع زاوية الكتف حزام ا

 زاوية ميالن الجذع مع زاوية المرفق لليد الضاربة (  -زاوية أطالق 

الزمن  –زمن حركة المضرب  –تم تسقيط المتغيرات التالية من الضربة الخلفية )زاوية مفصل المرفق لليد الحرة  -4
 السرعة المحيطية ( كونها لم تساهم بعالقات ارتباطيه واضحة . –زاوية المضرب مع خط الساعد  –الكلي 

 التوصيات  5-2
 قبول النموذج من الناحية العلمية إلخضاعه في ترتيب عملية التدريب للضربة األرضية الخلفية -1
 ير الضربة األرضية الخلفية .ترتيب القدرات التدريبية من خالل مقترحات النموذج المتبع لتطو  -2
 ثضافة متغيرات أكبر وأوسع الستخدامها في الكشف عن أولويتها أثناء عملية التدريب . -3

 املصادر العربية واالجنبية

 .1985،القاهرة ، دار الفكر العريب ، تحليل البيانات في البحوث النفسية والتربويةصالح الدين حممود عالم :  -1

 ،  2009، معهد الدراسات والبحوث األحصائية ، جامعة القاهرة ،  التحليل العاملي التوكيديعبد الحميد العباسي :  -2
 . 2002: مطبعة الطيف ،  العاب الكرة والمضرب التنس األرضيعلي سلوم الحكيم :  -3
الخصائص السيكومترية والتحليل العاملي التوكيدي لمقياس غادة خالد والنيال ، مايسة أحمد وعبد الخالق ، أحمد محمد :  -4

( ، 3( ، العدد )10. مجلة العلوم التربوية والنفسية المجلد )أعراض الوسواس القهري لدى عينة من طالب جامعة الكويت 
2009 . 

ر الناقد والتحصيل األكاديمي لدى نمذجة العالقات بين مداخل تعلم األحصاء ومهارات التفكيفهد عبد هللا عمر العبدلي المالكي :  -5
 قسم علم النفس ، السعودية –، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية  طالب جامعة أم القرى بمكة المكرمة

 .األردن  –، دار وائل للنشر ، عمان  منظمات األعمالمحفوظ جودة وآخرون  ،  -6
7-Bollen, Kenneth A. Structural Equations with Latent Variables ، John Willey & Sons. New York . 
1989 . 

, J , Agric , Res ,1921. Correlation and  causation:Wright S  -8 

Abstract 

Causal relationship in building a model for some of the variables contributing to the performance 

Albiyukinmetekih strike the back hand in tennis 

The strike ground back hand in tennis is one of the strikes the task and the wide use along the game so 

must know what the variables that contribute to the performance of the movement the best 

representation so is the process of training a manner that improves the level of the player's performance 

while saving time and effort expended as a result of trial and error that adopt it to tennis players while 

performing the exercises so dependent duplicates multiple During the process of skills training to adjust 

and improve performance, but this is not enough, but must undergo the process of training to perfect 

harmony between the training process and adjust variables Albiyumkanikih mission to improve the level 

of achievement and this can only be achieved through the cooperation of all of science Albiyumikanek 

and science sports training in order to be control of the movement as a whole used  

      The importance of research in providing a means of scientific make training curriculum more 

effective so as to reliance on accurate values indicate the priorities of the variables that must be 

included in the curriculum to be used and its priorities, one of which on the other by revealing 

relationships phenomenon and hidden, which does not stay with him a doubt for the omission of what 
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would be a link in the training process and thus build a scientific base is utilized by researchers in the 

study of phenomena that reliable performance skills in order to develop training plans are correct and 

studied to improve the rate of various sporting events . 

          The research problem : the research problem of lack of knowledge of the most important 

variables that must be dealt with during the training process, and that these variables affect other 

variables to exit the outcome of advanced performance for this type of strikes this side, and the other 

hand, the nature of the statistical work, the user provides a mechanism primacy of these variables each 

making it easier for some training work to save time and effort expended . 

The research aims to  

 1- to identify the relationships of direct and indirect variables Albiyumkanikih skillfully strike the rear 

floor in tennis 

2- build a model of a causal relationship the most important variables Albiyukinmetekih skillfully strike 

the rear floor in tennis  

The obligatory Search : 

1-the presence of significant mutual relations directly and indirectly between the other independent 

variables, intermediate and skill of the strike the rear floor . 

The researchers used the descriptive manner causal relationships. The community famous tennis aged 

(17-18 years) who represent clubs southern region and Central's (60) as a player, was chosen as the 

research sample way intentional players who practice effectively within the scope of the players 

applicants for the regions and clubs mentioned amounted research sample (28) players. Find variables 

were identified through a group of experts was conducted imaging analysis of the sample and the use of 

variables by kinetic analysis program (kinovea)  

The researchers concluded the following  

1-approva model causal order of variables in a statement Albiyukinmetekih used 

2-turns out the presence of interactive effects of the strike in the back hand between the research 

variables taken different forms of tracks including what is direct and influential role in the performance 

(such as angle of attachment to the hand striking - angle of the shoulder- the ball launch angle - the 

angle between the thighs)  

 tracks indirect Albiyukinmetekih variables affecting the performance of the strike, the back hand was as 

follows (angle of inclination angle of the shoulder strap with shoulder - distance between the feet hit 

with the angle between the thighs - Milan corner shoulder strap with launch angle - the angle with the 

trunk Milan angle attached to the hand Strike ) 

The recommendations  

1- admission form from a scientific point of the subject in the order of the training process to strike the 

rear floor  

2-Sort training capacity through proposals paradigm for the development of the strike the rear floor  


