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ي للمشي  ي على تعلم األداء الحر استخدام التحلیل الكینمات ح األخطاء  أثر برنامج تصح
اضي الر

ارت ة ت جمع ات فر على صغر بي أجر سنة15-14حث تجر

أحسن أحمد.د
"أ"أستاذ محاضر 

ة اض ة والر ة البدن س-معهد التر اد مستغانم- جامعة عبد الحمید بن 
حث ملخص ال

ة ي دور أساسي في دراسة الحر ح للتحلیل الحر ي ،لقد أص حیث تهتم طرقة التحلیل الكینمات
استخدام عدة وسائل ات المختلفة  ح ووصف أنواع الحر ة بتوض ر السینمائي ،للمهارات الحر التصو

ة التعرف على  ان وقت مع إم ة لتكرار المالحظة في أ ساعد عل إعادة العرض المفصل للحر الذ
قة لألداء وخاصة عند العرض  عطي صورة واضحة التفاصیل الدق طيء، فتحلیل الفیلم صورة صورة  ال

.عن األخطاء
ة في التدرب والتعلم اشرة ال تسمح ،إن استخدام الطرقة التقلید والتي تعتمد على المالحظة الم

یز علیها أثناء  األمور خاصة في اكتشاف األخطاء لحظة حدوثها من أجل التر الوقوف على دقائ
اشرة حها م ة التعلم وتصح المستو،عمل ة أثناء مرحلة االرتقاء  ل صعو ش ألن التأخر في ذلك س
ك عن إهدار الوقت والجهد .ناه

ع المنافسات في ألعاب القو ة لجم النس ة  ع عتبر المشي الراضي راضة طب ومن هذا ،و
ر  الفیدیو الستخدامه في التحدید الم ر  التصو ي عن طر ارتأینا استخدام التحلیل الحر المنطل

ة التعلم والتدرب ة تعلم األداء واالستفادة منه في عمل .لألخطاء الشائعة في بدا
حث  حثنا على المنهج التجربي، حیث شملت عینة ال ة ) 06(وقد اعتمدنا في  ات من جمع راض

ر السینمائي التصو ي عن طر ارت معتمدین في ذلك على طرقة التحلیل الحر وقد تم التوصل إلى ،ت
ة :النتائج التال

األرض من أكثر األخطاء الشائعة-1 ة وعدم اتصال القدمین  ي للمشي ثني الر في تعلم األداء الحر
.الراضي

ي للمشي الراضي والتخلص -2 ح لألداء الحر م الصح ا في التعل ح األخطاء إیجا ساهم برنامج تصح
أقل وقت وجهد .من األخطاء 

ي  :المصطلحات ي -التعلم -التحلیل الكینمات . المشي الراضي-األداء الحر
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Effet d’un programme  de correction de fautes par L’analyse cinématique sur
l’apprentissage de la technique de la marche sportive

Résumé :

L’analyse cinématique est devenue primordiale dans l’étude du mouvement, elle consiste à
éclaircir et décrire les différents mouvements à travers plusieurs moyens telle la photographie
cinématique qui aide à l’exposition en détail du mouvement a travers l’exposition lente qui
tarde car l’analyse d’un film image par image donne une idée très claire sur les erreurs.

Cependant l’utilisation de la méthode traditionnelle dans l’entrainement et l’apprentissage
qui s’appuie sur l’observation direct ne permet pas de découvrir touts les erreurs au moment
ou elles se produisent ce qui provoque une difficulté pendant  l’étape de promotion du niveau
ainsi que la perte de temps et d’efforts.

En plus, la marche sportive est un sport naturel concernant toutes les compétitions
athlétiques, c’est pour cela on a préférer l’analyse de mouvement à travers la photographie par
vidéo pour une découverte précoce des fautes communes au début d’apprentissage et
d’entrainement.

On s-est appuyé dans notre recherche sur la méthode expérimentale, en effet l’échantillon
comprend six sportives  de l’association de Tiaret s’appuyant sur la méthode d’analyse
quantitatif (cinématique) et qualitatif et on  arrivé à ces résultats :
1- Plier le genou et le nom contact des pieds avec la terre et l’une des fautes communes dans
l’apprentissage de la marche sportive

2- Le programme de la correction des fautes a contribué positivement dans l’apprentissage du
mouvement de la marche sportive et de s’en débarrasser rapidement et a moins d’ effort.

Mots clés: analyse cinématique - apprentissage - marche sportive.

The impact of program debugging using analysis Elkinmeteki to learn to walk motor
performance sports

Experimental research conducted on the smallest girls’s society team Tiaret 14-
15 years
Summary :

It has become the analysis of locomotor key role in the study of the movement so interested
in method of analysis Elkinmeteki psychomotor skills to explain and describe the types of
different movements using several methods such as cemantic  film , which helps at re-
detailed view of the movement to repeat the note at any time with the ability to identify the
exact details of the performance , especially when slow motion , The analysis of the film
image gives a clear picture of the errors .

The use of the traditional method of training and learning , which rely on direct observation
does not allow to stand on the minute things , especially in the discovery of errors the moment
they occur in order to focus on during the learning process and corrected immediately because
the delay in this would be difficult during the phase of upgrading not to mention the wasted
time and effort.

The treadmill is a natural sport for all competitions in athletics With this in mind , we decided
to use kinetic analysis via video cameras to be used in the early identification of common
errors in the beginning of the learning performance and benefit from it in the process of
learning and training .
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We have adopted in our research on the experimental approach , which included the research
sample (06) of the Mathematics Association of Tiaret relying on the method of analysis by
kinetic cinematography has been reached following results:
1 - bend the knee and is not connected to the land of the feet of the most common mistakes in
learning to walk motor performance sports .

2 - debugging program contributed positively in the proper education of the performance of
the motor sports for a walk and get rid of the errors less time and effort .

Terminology : Analysis Elkinmeteki - learning - motor performance - treadmill .

حث. 1 :مقدمة ال
انة فائقة في عصرنا الحالي معتمدا في ذلك على  ي م حث العلمي في المجال الحر لقد أخذ ال

في والكمي ي الك م وفهم ،التحلیل الحر سمح بتقی قة و ة دق ة اإلنسان دراسة تحلیل یدرس حر الذ
حث مستمرا عن تعلم األداء ما یهدف إل،محددات المهارة ى تحسین األداء الفني للراضي والزال ال

ات ره إلى أعلى المستو استعدادات وقدرات الراضي ،األمثل وتطو ة مقترن  حر حیث أن نجاح أ
ي تعلم األداء الحر مستو ذلك  بین أطراف الجسم ،و التناس قا  اطا وث طة ارت وهذه األخیرة مرت

صیر عادل، (المستعملة أثناء األداء .)2003عبد ال
ي قة لألداء الحر ح من الصعب معرفة الخصائص الدق سواء أثناء مرحلة التعلم ،وفي عصرنا أص

المالحظ من خالل التحلیل  المستو وذلك راجع إلى التطور الكبیر الذ،ةأو التدرب بهدف االرتقاء 
ي ه من تطور في األداء الحر ة وما صاح حث عن ممّ ،تشهده مختلف األنشطة الراض ا استوجب ال

ة أكثر موضوع ة  ة الراض ات جدیدة تساعد في دراسة الحر .)2001متولي، (تقن
ة ا في دراسة الحر ي دورا أساس ح للتحلیل الحر ي حی،وقد أص ث تهتم طرقة التحلیل الكینمات

استخدام عدة وسائل ات المختلفة  ح ووصف أنواع الحر ة بتوض اس اللحظي ،للمهارات الحر الق
ة ا الضوئ ة، جهاز تسجیل السرعة بواسطة الخال ضات الضوئ ر الن األثر الضوئي، تصو ر  ، التصو

الفیدیو ر  .والتصو
الفیدیو  ر  عتبر التصو يو ساعد عل إعادة ،من أهم الوسائل المستعملة في التحلیل الحر حیث 

وقت ة لتكرار المالحظة في أ قة لألداء ،العرض المفصل للحر ة التعرف على التفاصیل الدق ان مع إم
عطي صورة واضحة عن األخطاء طيء، فتحلیل الفیلم صورة صورة  قاسم حسن (وخاصة عند العرض ال

.)1999حسین، 
ه هو المشي  قف على قدم فعله الطفل عندما  قات المیدان والمضمار، فإن أول ما  ة لمسا النس و

والقفز شتد نموه یبدأ في الجر مارس راض،وعندما  عته  طب انه  والقفز والرمية أ ،المشي والجر
مارسها اإلنسان هي راضة المشي ي، (وعلى ذلك فإن الراضة األولى التي  .)2001رو

ي للمشي الراضي ة في تعلم األداء الحر بیر في ،إن استخدام الوسائل التكنولوج قدر  ساهم 
خطة  ة وف صورة فرد حها  لألخطاء وتصح ر والدقی االكتشاف الم توفیر الوقت والجهد عن طر
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ة استخدام التحلیل الح ح أهم ارتأینا توض ة مقننة، ومن هذا المنطل استخدام علم في  ي الكمي والك ر
ي للمشي الراضي ر في تعلم األداء الحر .التصو

حث- 2 لة ال : مش
قانون  ، ولكنها مقیدة  ع المنافسات في ألعاب القو ة لجم النس ة  ع إن راضة المشي هي األكثر طب

ینظمها یتمثل في التقدم بخطوات ل خطوة مع المحافظة على أال ینقطع االتصال ،س األرض، ففي 
في انعدام مرحلة  ة األرض قبل أن تالمسها األولى وهذا یختلف عن الجر یجب أال تغادر القدم الخلف

.الطیران
اق، مع االلتزام الشدید  على طول مسافة الس عني المحافظة على سرعة المشي القصو وهذا 

ة ة للع قى بتماس دائم مع سطح األرض والتي یجب على،األنظمة والقواعد القانون الراضي فیها أن ی
استمرار اق،و م الس قرره ح ل ثابت  ش سر لهذه األنظمة والقواعد من قبل الراضي و الذ،وأن أ

عاد هذا إلى است استمرار وخاصة في مرحلة رفع األقدام عن سطح األرض یؤد یراقب المتنافسین 
ع التعب و  ض اق و اشرة من الس .الجهدم

اشرة ة في التدرب والتعلم والتي تعتمد على المالحظة الم ال تسمح ،إن استخدام الطرقة التقلید
یز علیها أثناء  األمور خاصة في اكتشاف األخطاء لحظة حدوثها من أجل التر الوقوف على دقائ

اشرة حها م ة التعلم وتصح ة أثناء ،عمل ل صعو ش المستوألن التأخر في ذلك س مرحلة االرتقاء 
ك عن إهدار الوقت والجهد .ناه

ة الحدیثة في مجال التحلیل ،ومن هذا المنطل ة للتقدم العلمي في استخدام الوسائل التكنولوج ومواك
ي للمشي الراضي ي المساعد في تعلم األداء الحر والتقلیل من األخطاء وخاصة في المرحلة ،الحر

ة للمبت م ل راضي في اختصاص المشي الراضي ،دئینالتعل منها  ألنها الخطوة األولى التي ینطل
ي عن طر ه ارتأینا استخدام التحلیل الحر ه، وعل عتمد عل ك هو العنصر األساسي الذ ار التكن اعت

ة تعلم األداء ر لألخطاء الشائعة في بدا الفیدیو الستخدامه في التحدید الم ر  الستفادة منه في وا،التصو
ة التدرب .عمل

ة ه نطرح التساؤالت التال : وعل
ي للمشي الراضي؟*  ما هي األخطاء الشائعة عند الصغرات في تعلم األداء الحر
استخدام الفیدیو في سرعة تعلم األداء *  ي  التحلیل الحر ح األخطاء عن طر ساهم برنامج تصح هل 

ي للمشي الراضي عند الص غرات؟ الحر
حث- 3 :أهداف ال
.تحدید األخطاء الشائعة في راضة المشي عند المبتدئین* 
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استخدام الفیدیو في *  ي  التحلیل الحر ح األخطاء عن طر مساهمة برنامج تصح التعرف على مد
ي للمشي الراضي عند الصغرات .سرعة تعلم األداء الحر

حثاتفرض- 4 :ال
ة وعدم *  األرض من أكثر األخطاء الشائعة عند الصغرات في تعلم األداء ثني الر اتصال القدمین 

ي للمشي الراضي .الحر
استخدام الفیدیو في سرعة تعلم األداء *  ي  التحلیل الحر ح األخطاء عن طر ساهم برنامج تصح

ي للمشي الراضي عند الصغرات ؟الحر
حث- 5 :مصطلحات ال
عة تلك األجزاء والعالقة بینها:التحلیل-  .هو تجزئة الكل إلى أجزاء لیتم تقرر طب
ي- استخدام :التحلیل الكینمات ال مجردا  ة تحل .مدلوالت السرعة والمسافة والزمنهو تحلیل الحر
زده قدرة على التكیف:التعلم- ه المقبل و ه الفرد من شأنه أن یؤثر في سلو قوم  . التعلم سلوك 
اضي-  األرض:المشي الر االتصال المستمر  ض من حیث ،یتحدد أداءه  ختلف عن خطوة الر و

ذلك من حیث عدم وجود مرحلة طیران بل وجود مرحلة ارتكاز .المسار و
:الدراسات المتشابهة- 6
طال العراق "دراسة قاسم دمحم حسن وآخرون -  ي لرمي القرص أل ة دراسة عالقات (التحلیل الحر اط إرت

ة واإلنجاز ینمات ایو عض المتغیرات ال عض متغیرات األداء وتهدف الدراسة إلى تحدید و )"ل ص  تشخ
ي لرامي القرص المتقدمین في العراق ومقارنتها ة بین هذه ،الحر اط ضا على العالقات اإلرت والتعرف أ

ارها حث على عینة تم اخت ال ةالمتغیرات واإلنجاز، وقد تم تطبی والتي تمثلت في ستة ،الطرقة العمد
ین في المحافظات ر ،العبین من العبي القطر المتقدمین والمشتر وقد تم استخدام طرقة التصو
في و  اس سرع في مجال التحلیل الك ك ق تكت ة، و التلفزوني المعدل  ة الراض للحر س ذلك الكمي ال

عض المتغ ة لعالستخراج  حث و یرات الكینمات البرنامج التدربي، ومن أهم النتائج ینة ال عد تطبی ذلك 
:التي تم التوصل إلیها

بین متغیر-1 ا ل من زمن،تجاهااللم تظهر عالقة إرت التحضیر للدوران وزمن الطیران وزمن و
حثالتحضیر للرمي و  .زمن التخلص لعینة ال

ة إنطالق القر -2 دالة بین زاو ا حثظهرت عالقة إرت .ص واإلنجاز لعینة ال
غیر دالة بین سرعة اإلنطالق وٕارتفاع نقطة اإلنطالق و ظهرت عالقة إرت-3 .اإلنجازا
الدولي والعراقيانت الف-4 ة بین المستو الدولي في إنجاز رمي القرصو ،روق معنو .لصالح المستو
الدولي والعراقيانت الف-5 ة بین المستو ة ( الدولي في متغیرات اإلنطالق لصالح و ،روق معنو زاو

.)اإلنطالق، سرعة اإلنطالق، إرتفاع نقطة اإلنطالق
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ار شنین علوة الجنابي - ة ومسافة "دراسة عبد الج عض المتغیرات الكینمات تحلیل العالقة بین 
ة رمي الرمح عض المتغی"اإلنجاز في فعال ة ل م الرقم رات وتهدف الدراسة إلى التعرف على الق

ة في الخطوة األخیرة الب ان ة ) خطوة الرمي(یوم اط ضا على العالقة اإلرت ة رمي الرمح والتعرف أ لفعال
حث على  ال ة رمي الرمح، وقد تم تطبی ة ومسافة اإلنجاز في فعال ان عض المتغیرات البیوم بین 

ة و عینة الطرقة العمد ارها  طولة الجائزة الكبرالتي تمثلت في أفضل الالعبتم اخت ا في  ین الذین شار
الإلتحاد العراقي أللعاب الساحة و  ك ق تكت ر التلفزوني المعدل  س المیدان، وقد تم استخدام طرقة التصو

في و  عض المتغیرات سرع في مجال التحلیل الك ة، وذلك الستخراج  ة الراض للحر س الكمي ال
ع حث وذلك  ة لعینة ال البرنامج التدربي، ومن أهم النتائج التي تم التوصل إلیهاالكنمات :د تطبی

ات في -1 س انعدام الث حث، ع عینة ال ، لد ة واألخر این الكبیر في طول الخطوة بین الرم إن الت
ي للخطوة مسبًا اختالف ف ة و المسار الحر هذا ناتج عن وجود و ،أخري زمن الخطوة وسرعتها بین رم

اتجاه الرمحعقد انتق .ال في القوة 
ة االنطالق ما بین -2 ة لزاو م الرقم حث) 57- 43(إن الق الرماة ،لعینة ال ثیرا عن مثیلها لد ابتعدت 

ة ممّ ) 36-31(الجیدین في العالم والتي تراوحت بین  ثیرا، على المر ة  ة العمود إلى زادة المر ا أد
ة والتي هي األساس في إنجاز أ .كبر مسافة للرمحاألفق

مان دمحم - ة لخصائ"دراسة ناصر عمر الوصیف عمر وسل ص أداء مهارتي اإلعداد العالقات الكینمات
تهدف هذه الدراسة لمحاولة التعرف على العالقات "أثرها على مسار المقذوف في الكرة الطائرةوالضرب و 

ة بین مهارتي اإلعداد والضرب الساحالكینمات ثرهما على مسار الكرة أفي الكرة الطائرة و ة المر
ة و  ارات على الضرب الساحالمضرو عتمد الموجهة إلى الملعب المنافس، حیث تتوقف نتائج الم الذ

عتببل یتوقف نجاحه وخصائص أداؤه على اإلعداد الجید و  ر بدوره همزة الوصل بین الدفاع الذ
حددان خصائص مسارأنهماو ،والهجوم عد الهجومالكرة و مًعا  ان سقوطها  .ٕاحداثي م

ي احثان المنهج الوصفي والتحلیل الحر قت الدراسة على عی،ولقد استخدم ال ة من وقد ط نة عمد
شمال الضارین و ) 5(أفضل  فرق الدرجة األولى  ل منهم معد  للمعد ) 25(محاوالت و) 5(صعید، أد

ال ار أفضل محاولة لكل ضارب و محاوالت للمعد، ومن أهم النتائج التي تم التوصل ) 5(تالي تم اخت
:إلیها

انت أصغر ثم اتجهت -1 لما  ابي لمفاصل الرجلین لالعب المعد خالل اإلعداد ف االنس التغیر الزاو
عد رة أعلى وأ ان الناتج  .للكبر 

ا -2 ة زوا ابي لمفاصل الذراعین المتزامن مع حر االنس ة ،مفاصل الرجلینالتغیر الزاو وخاصة زاو
م في متغیرات خروج الكرة المعدة  .الرسغین لحظة المرر والتي تتح

حث- 7 لة الدراسة تم استخدام المنهج التجربي:منهج ال .بناءا على مش
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حث- 8 ألعاب القو:عینة ال سنة اختصاص المشي الراضي وعددهم 15- 14شملت صغرات فر
عینة  نموذجخمسة  ة واحدة  ة إضافة إلى الع .تجرب

حث- 9 :مجاالت ال
شر*  ارت: المجال ال ة ت الراضي الراضي لوال .صغرات الفر
اني*  ارت : المجال الم ة ت ).ملعب قاید أحمد(الملعب الراضي لوال
:المجال الزمني* 
ر األولى یوم -  .20/02/2013مرحلة التصو
البرن-  24/02/2012امج المقترح من مرحلة تطبی
ر النهائي -  .2013/ 24/03مرحلة التصو

ة-10 ة الذراع :المتغیرات الكینمات ة الرجل األولى - حساب زاو حساب -) االستناد(حساب زاو
ة  ة الرجل الثان .حساب طول الخطوة- زاو

ال الجهتین  ر من  :، حیث تم)سار- مین (وقد تم التصو
ر *  حث بهدف تحدید األخطاء الشائعةتصو .أولي لعینة ال
ر النموذج *  ة و ذتصو ة عال فاءة میدان ة بهدف المقارنةو  ة وعر .ألقاب وطن
ح *  ل على حدة، وتوض ات لمالحظة األخطاء بدقة  ا وٕاعادة عرضه على الراض تحلیل األداء فرد

ح للوصول إلى اإلنجاز المثالي ك الصح .التكن
حثأدو -11 ة،:ات ال ر السینمائي،المقابلةالمالحظة المیدان ة على ، التصو الوحدات التدرب تطبی

معدل ثالث وحدات في األسبوع و وحد12العینة حیث بلغ عددها  .زمن ساعة لكل وحدةة 
ر-12 التصو حامل ثالثي القاعدة خاص - ثا /صورةSonike25امیرا1عدد :األدوات الخاصة 

مبیوتر لتحلیل النتائج - أشرطة فیدیو للتسجیل - الكامیرا المستخدمة  .Kinoveaبرنامج - جهاز 
ر-13 ر من نوع :إجراءات التصو م، على ارتفاع 8,5وضعت على مسافة HDتم استخدام آلة تصو
األرض و مت سرعة ر واحد من مستو ة) 25(انت  الثان Kinoveaتم تحلیل األفالم ببرنامج ،صورة 

ا و  ع األفالملحساب الزوا عد أن تم تقط .طول الخطوة 
االجرائي للمتغیرات-14 :الض
.العمرجانس أفراد العینتین في القامة والوزن و ت-1
ة حیث استخدم النموذج-2 ة التدرب في نفس الظروف الزمن العمل على عمل عینة إشراف فر

طة .ضا
ر القبلي و شراف الماإل-3 العمل المدرب في اشر على إنجاز التصو مساعدة فر على العینة  عد ال

ة ان ة والم . نفس الظروف الزمن
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:عرض النتائج ومناقشتها-15
ام: أوال ة مع الح :تحلیل نتائج المقابلة الشخص

ام ذو ة مع ح ووطني والذین بلغ عددهم لقد تم إجراء مقابلة شخص دولي و قار ما 20مستو
):01(یوضحه الجدول 

درجة التأهیل م فدرالي وطني ح م فدرالي قار ح م فدرالي دولي ح
العدد 7.14% 42.85% 50%
الخبرة سنة15-30

.یوضح مستوى وخبرة للحكام في ریاضة المشي) 01(جدول رقم 
:اآلتية المقابلة وتمحورت أسئل

. األخطاء الشائعة في اختصاص المشي الراضي عند المبتدئین- 
حها-  ة تصح ف اب حدوث هذه األخطاء و .أس

اآلتي انت النتائج  ك المشي الراضي:و لتي یجب أن هو رجل االرتكاز ا،إن العامل األساسي في تكن
مة و  قي بتماس دائم على سطتكون دائما مستق ي مرحلة رفع خاصة ف،ح األرضعلى الراضي أن ی
سر أاألقدام على األرض و  ه فأ عتبر خطأ، وعل أو قفز  :ن األخطاء الشائعة هيإو جر

األرضع-  ة-.دم استمرار اتصال القدمین  .إنثناء في الر
.االرتقاء والقفز- .الجر- 
الكعب عل-  .ى األرضعدم االرتكاز 

اضي ة في المشي الر األخطاء المرتك العدد
ة ثني الر 11

األرض(التموج  )عدم مداولة االتصال  07
الجر 06

االرتقاء والقفز 03
الكعب على األرض عدم االرتكاز  03

ام) 02(جدول رقم  .عدد األخطاء المحددة من طرف الح
ما في فقد اقترح ال،أما في ما یخص الحلول ون المدرب متح ام أن  ،اختصاص المشي الراضيح

ة في العدید من المنافسات لتحسین المشي ك والمشار یز على التكن ك(مع ضرورة التر ).التكن
الراضي عاب لد النتائج،ما أن نقص االست ة على تحقی ذا التسرع والرغ إلى ارتكاب ،و یؤد

فق(األخطاء  یز  كعدم التر أو ،وخاصة في مرحلة رفع األقدام على األرض) د التكن سر أو جر فأ
عتبر خطأ .قفز 
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ا ر القبلي: ثان :تحلیل نتائج التصو
طيء(استخدام المالحظة * ر ال ):التصو

ما یلي ك وتمثلت ف :تم اكتشاف األخطاء في التكن
األرضعدم استمرار-  .اتصال القدمین 
بیر-  للجسمانثناء  ة لرجل االستناد لحظة الوضع العمود .في الر
عب قدم ا-  .الستناد على األرض لحظة االستنادعدم وضع 
.خطوة قصیرة جدا- 
ة الفخذ-  .مرجع
ة أثناء المشي -  تشنج عضالت الكتفین والرق
انحراف القدم  عند وضعها على األرض - 
.میل الجذع للخلف أثناء المشي- 

:استخدام التحلیل الكمي* 
ة الذراع زاو

حث عینة ال النموذج
01 °103-°73

°108- °101
02 °108- °57
03 °66 - °17
04 °94 - °56
05 41°-79°

ة الذراع للتحلیل القبليیبین نتائج الحد األدنى و ) 03(جدول رقم  .الحد األعلى لزاو
حث أن هناك فارق ،)03(لقد اتضح من الجدول رقم حدد الفرق بین النموذج وعینة ال والذ

ا على طول الخطوةلمقارنة مع النموذج و ا یؤثر سل ة ،الذ قلل من الدفع لألمام فالنقص في زاو حیث 
نقص في مرجحة الرجل في اتجاه المشي،وع الذراع ینقص في مرجحة الذراعین في اتجاه الخطوة . و

التالي ال یوجد ت ةو ة والسفل بین األطراف العلو وتواف .ناس
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ة الرجل األولى  )رجل االستناد(زاو
حث عینة ال النموذج

01 125° -185°

180°
02 168° -190°
03 173° -191°
04 169° -187°
05 180° -183°

ة رجل االستناد یبین نتائج الحد األدنى و ) 04(جدول رقم  .للتحلیل القبليالحد األعلى لزاو
ة للنموذج فقد حدد ،)04(لقد اتضح من الجدول رقم  النس رجل االستناد  ان على مستو والذ

حث فقد وجد ،)°180(بـ ة لعینة ال النس ة، و أما  بیر یوضح خطأ رفع الر هذا راجع لالنثناء الكبیر فرق 
للجسم ة رجل االستناد لحظة الوضع العمود .في ر

ة ة الرجل الثان زاو
حث عینة ال النموذج

01 128 ° -178°

123 ° -125°
02 111 ° -132°
03 141 ° -132°
04 121 ° -173°
05 125 ° -140°

ة للتحلیل القبلي): 05(جدول رقم  ة الرجل الثان .یبین نتائج الحد األدنى و الحد األعلى لزاو
هو،)05(بین لنا الجدول رقم  ة للنموذج والذ النس ة الفرق  الرجل الثان - °123(على مستو

بیر ومتذبذب) 125° حث فارق  ة لعینة ال النس عب قدم االستناد ونقص ،أما  د عدم وضع  یؤ والذ
ة وانحراف القدم للخارج  عند وضعها على األرض تي الحوض والكتفین التعامد .في استخدام حر

طول الخطوة
حثعینة  ال النموذج

01 سم46.50- سم39.00

سم50.55- سم48.27
02 سم62.50- سم49.00
03 سم62.52- سم50.00
04 سم52.29- سم50.85
05 سم55.50- سم48.27

.الحد األعلى لطول الخطوة للتحلیل القبليیبین نتائج الحد األدنى و ) 06(جدول رقم 
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طول الخطوة أما ،)06(والجدول رقم  حث على مستو حدد الفرق بین النموذج وعینة ال والذ
حث  ة لعینة ال عب قدم الستناد على األرض ) 05(، )01(النس لم یتم احتساب الخطوات لعدم وضع 

عتبر خطأ و ال تحتسب خطوة برجل واحدة األرض  عدم اتصال القدمین  ة أ ، )02(أما . مع القدم الثان
. فهناك تفاوت في عدد تكرار طول الخطوة لكل واحد على حدة) 04(، )03(

عد: ثالثا ر ال :تحلیل نتائج التصو
طيء(استخدام المالحظة : أوال ر ال :)التصو
ال وجود لألخطاء طیلة الخمس خطوات األولى المصورة-  .نالح
:استخدام التحلیل الكمي: اثان

ة  الذراع زاو
حث عینة ال النموذج

01 64 °-76°

101°-108°
02 41 °-78°
03 51 °-86°
04 62°-78°
05 126 ° -103°

عدین نتائج الحد األدنى و یب) 07(جدول رقم  ة الذراع للتحلیل ال .الحد األعلى لزاو
حث مع مستو،)07(لقد اتضح من الجدول رقم  حدد الفرق بین النموذج وعینة ال الذراع والذ

حث متقارب،07الحد األعلى هو حیث نتائج الحد األدنى و  ة لعینة ال النس حیث معظم العینة ،أما 
بیرا ممّ  س  فیها الفرق بینها ل عد أن نتائج التحلیل ال وع الذراع، ونالح ة  إلى تحسن في زاو ا یؤد

ض في .السرعة وزادة المرجحة للذراعین في اتجاه الخطوةتخف

ة الرجل األولى  )رجل االستناد(زاو
حث عینة ال النموذج

01 180° -181°

180°
02 180° -180°
03 181° -181°
04 180° -181°
05 180° -180°

ة رجل االستناد): 08(جدول رقم  عدیبین نتائج الحد األدنى و الحد األعلى لزاو .للتحلیل ال
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أنه ال یوجد فرق ،)08(لقد تبین من الجدول رقم  د  یؤ رجل االستناد الذ هو على مستو والذ
حث ة ،بیر بین النموذج وعینة ال النس بیر  ان ذو تفاوت  س ما أظهرته نتائج التحلیل القبلي الذ ع

).04، 03، 02، 01: (لـ

ة ة الرجل الثان زاو
حثعینة  ال النموذج

01 113° -134°

125°- 123°
02 114° -181°
03 110° -129°
04 135° -145°
05 65°-71°

عد): 09(جدول رقم ة للتحلیل ال ة الرجل الثان .یبین نتائج الحد األدنى والحد األعلى لزاو
ة ،)09(لقد اتضح من الجدول رقم  النس ة حیث أن الفرق  ة الرجل الثان زاو هو على مستو والذ

حث ،)°125- °123(للنموذج  ة لعینة ال النس بیر بین الحد األعلى والحد ) 01،02(أما  فالفرق 
ة  النس ة الرقم ) 04،05، 03(األدنى، أما  النس المطلوب ) 04(فالفرق جد معقول أما  فهو في المستو

س نتائج ا حثع ة  لعینة ال النس انت النتائج ذات فرق متفاوت جدا ومتذبذب  .لتحلیل القبلي التي 

الخطوة
حث عینة ال النموذج

01 سم43.34- سم25.50

سم50.55- سم48.27
02 سم58.03- سم41.34
03 سم50.01- سم34.50
04 سم45.86- سم29.00
05 سم44.68- سم26.02

عدیبین نتائج الحد األدنى و ) 10(جدول رقم  .الحد األعلى للخطوة ال
من الجدول رقم  طول ،)10(نالح حث على مستو هو الفرق بین النموذج وعینة ال والذ

س نتائج ،)سم48.27- 50.50(الخطوة  فرق متفاوت ع س  حث ل أما الحد األدنى واألعلى لعینة ال
بیرا بین الحد األدنى واألعل ان فیها الفرق  ار القبلي التي  س نتائج ،االخت اسها ع ل خطوة وق و

ع العینة ة لجم النس یدل على استقرار طول الخطوة  الذ عد ار ال .                              االخت
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:االستنتاجات-16
ة التحلیل. 1 ذا عمل ام و على أن األخطاء الشائعة في المشي الراضي عند المبتدئین ،أثبتت خبرة الح

اآلتي :هي 
األرضع-  .دم استمرار اتصال القدمین 
ة لرجل االستناد لحظة -  بیر  في الر للجسمانثناء  .الوضع العمود
عب قدم االستناد على األرض لحظة االستن-  .ادعدم وضع 
.خطوة قصیرة جدا- 
ة أثناء المشي-  .تشنج عضالت الكتفین والرق
.انحراف القدم  عند وضعها على األرض- 
.میل الجذع للخلف أثناء المشي- 
ح األخطاء على أساس التحلیل الكینما. 2 يأظهر برنامج تصح ا على سرعة تعلم األداء ،ت أثرا إیجاب

ة الحد من األخطاء المرتك ي للمشي الراضي عن طر نموذج ،الحر ة وف صورة فرد حها  وتصح
.متقارب

ات-17 :التوص
ي للمشي الراضي عند المبتدئین. 1 م األداء الحر من حیث ،االستفادة من نتائج الدراسة في مجال تعل

یز على أهم األخطاء الشائعة .التر
ي. 2 نة في مجال تعلم األداء الحر ي المم ة ،استخدام طرق التحلیل الحر ات الراض في مختلف الحر

.بهدف االقتصاد في الوقت والجهد
حث العلمي. 3 م والتدرب وال ة في مجال التعل .استخدام الوسائل التكنولوج

:المصادر والمراجع
ي. 1 مان رو ة للطفل بین النظرة والتطبی). 2001. (سل ة الحر ر : القاهرة. القدرات االدراك دار الف

.العري

صیر عادل. 2 ة جسم االنسان). 2003. (عبد ال في لحر ة المصرة: القاهرة. التحلیل الك ت .الم

ة بین ). 2001. (عصام الدین متولي. 3 ا الحیو ان ة والم ز : القاهرة. النظرة والتطبیعلم الحر مر
.الكتاب للنشر

ي). 1999. (قاسم حسن حسین. 4 حث في التحلیل الحر اعة والنشر: القاهرة. طرق ال ر للط .دار الف

قاتها في المجال). 2008.(أمال جاب. 5 ة وتطب ا الحیو ان الم اد ا الراضي، دارم الوفاء لدن
اعة و  .النشرالط
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سي أ. 6 قات المیدان) 1997.(حمدسطو اقات المضمار ومسا عة : القاهرة. س ر العري، الط دار الف
.األولى

قات ألعاب القو) 2009(عبد الرحمن الحمید زاهر. 7 ا تدرب وتدرس مسا ان ز : القاهرة. م مر
.1. الكتاب للنشر

ر. 8 م الس األساس) 2002(دمحم جابر برقع ، خیرة إبراه اد ة في المجال الم ا الحیو ان ة للم
ندرة . الراضي .منشأة المعارف. اإلس
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معھد علوم وتقنیات األنشطة
بمستغانمالبدنیة والریاضیة

:المالح
ة ب نموذج من الوحدات التدر

الحجمالشدةالمالحظةالتكرارالتوقیتأهداف الوحدةالوحدة
المشي01 مستو ة واالرتقاء  م :الخطوات التعل

على خطو- م الراضي المشي العاد تعل
مة مستق

مع اخذ خطوات أطول وفي - المشي العاد
مة مستق .خطو

مع مالحظة دوام اتصال - نفس التمرن الساب
األرض القدمین  .إحد

مع - القدم نفس التمرن الساب ة االستناد  بدا
عب القدم ثم الدحرجة على جانب  ة على  األمام

القدم مش اطن القدم وانتهاء 

6006

06

ات المشي في خطوة  حر
لألمام  مة االمتشا مستق

) دحرجة(دائما نقل جیدا 
اطن  من الكعب إلى جانب 

القدم إلى األمشا

5050

ات 02 ات الذراعین وتوافقهما مع حر م حر تعل
: الرجلین

ات الذراعین مع الكتفین وتوافقهما - م حر تعل
ة الحوض الكتفین ( مع حر تعامد إحد
استمرار )والحوض 

یز على إنجاز خطوة المشي الراضي - التر
ك و القانون المشي الراضي تكن .تحت شرو

6006

06

ات الذراعین في  اتجاه حر
ة قلیلة  المشي لألجسام بزاو

.في مفصل الكوع

ات الذراعین  حر تواف
.والرجلین 

استرخاء عضالت الكتفین 
ة .والرق

5050

ك خطوة المشي العاد03 :تحسین والتقدم بتكن
مة، األمشا- مستق المشي على خطو

.لألمام، زادة 
ك - مة مع تشب مستق المشي على خطو

ةاألید .خلف الرف
ك األید- مة مع فش مستق المشي على خطو

.على الصدر
.التدرب على المشي على العقیبین-
.التدبیر على المشي على المشطین-
ان - المشي الكعبین ثم الدحرجة على جانب 

القدم حتى المشطین

60

03

03

03

ا زادة السرعة تدرج
)               م30-100(

)              م30-50(

ا زادة السرعة تدرج
)               م30-100(

5050


