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أثر بر مج تصحيح األخطاء �ستخدام التحليل الكينماتيكي على تعلم 

  األداء احلركي للمشي الر&ضي
  سنة 15 - 14 حبث جترييب أجري على صغر&ت فريق مجعية تيارت

محدد.    جامعة مستغامن -معهد الرتبية البدنية والر&ضية   أحسن أ

  ملخص البحث

يف دراسة احلركة، حبيث �تم طريقة التحليل  لقد أصبح للتحليل احلركي دور أساسي     
الكينماتيكي للمهارات احلركية بتوضيح ووصف أنواع احلركات املختلفة &ستخدام عدة وسائل،  
كالتصوير السينمائي الذي يساعد عل إعادة العرض املفصل للحركة لتكرار املالحظة يف أي 

وخاصة عند العرض البطيء، فتحليل  وقت مع إمكانية التعرف على التفاصيل الدقيقة لألداء
إن استخدام الطريقة التقليدية يف التدريب الفيلم صورة صورة يعطي صورة واضحة عن األخطاء.

والتعلم، واليت تعتمد على املالحظة املباشرة ال تسمح &لوقوف على دقائق األمور خاصة يف 
لية التعلم وتصحيحها مباشرة، اكتشاف األخطاء حلظة حدوثها من أجل الرتكيز عليها أثناء عم

ألن التأخر يف ذلك سيشكل صعوبة أثناء مرحلة االرتقاء &ملستوى Zهيك عن إهدار الوقت 
ضة طبيعية &لنسبة جلميع املنافسات يف ألعاب القوى، واجلهد. ضي ̀ر ومن هذا ويعترب املشي ال̀ر

فيديو الستخدامه يف التحديد املنطلق ارbينا استخدام التحليل احلركي عن طريق التصوير &ل
 املبكر لألخطاء الشائعة يف بداية تعلم األداء واالستفادة منه يف عملية التعلم والتدريب.

ضيات من 06وقد اعتمدZ يف حبثنا على املنهج التجرييب، حيث مشلت عينة البحث (      ) ̀ر
لتصوير السينمائي، وقد مجعية تيارت معتمدين يف ذلك على طريقة التحليل احلركي عن طريق ا

 مت التوصل إىل النتائج التالية:
ثين الركبة وعدم اتصال القدمني &ألرض من أكثر األخطاء الشائعة يف تعلم األداء احلركي  - 1

ضي.   للمشي ال̀ر
ضي  - 2 ساهم برZمج تصحيح األخطاء إجيا& يف التعليم الصحيح لألداء احلركي للمشي ال̀ر

x قل وقت وجهد.والتخلص من األخطاء 

ضي.  - األداء احلركي   -التعلم   - التحليل الكينماتيكي   :املصطلحات   املشي ال̀ر
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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. 
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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 . 
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 . 
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  مقدمة البحث:. 1

لقد أخذ البحث العلمي يف ا¢ال احلركي مكانة فائقة يف عصرZ احلايل معتمدا يف ذلك      
على التحليل احلركي الكيفي والكمي، الذي يدرس حركة اإلنسان دراسة حتليلية دقيقة ويسمح 

ضي والزال البحث مستمرا بتقييم وفهم  حمددات املهارة، كما يهدف إىل حتسني األداء الفين لل̀ر
ت، حيث أن جناح أي حركة مقرتن  عن تعلم األداء األمثل وتطويره إىل أعلى املست̀و
ضي وكذلك مبستوى تعلم األداء احلركي، وهذه األخرية مرتبطة ارتباطا  &ستعدادات وقدرات ال̀ر

  .)2003(عبد البصري عادل،  أطراف اجلسم املستعملة أثناء األداء وثيقا &لتناسق بني
ويف عصرZ أصبح من الصعب معرفة اخلصائص الدقيقة لألداء احلركي، سواء أثناء مرحلة      

التعلم أو التدريب ¯دف االرتقاء &ملستوى من خالل التحليل &ملالحظة، وذلك راجع إىل 
ضية وما صاحبه من تطور يف األداء احلركي، ممّا التطور الكبري الذي تشهده خمتل ف األنشطة ال̀ر

ضية xكثر موضوعية  (متويل، استوجب البحث عن تقنيات جديدة تساعد يف دراسة احلركة ال̀ر
2001(.  

وقد أصبح للتحليل احلركي دورا أساسيا يف دراسة احلركة، حبيث �تم طريقة التحليل      
كية بتوضيح ووصف أنواع احلركات املختلفة &ستخدام عدة وسائل،  الكينماتيكي للمهارات احلر 

كالقياس اللحظي بواسطة اخلال` الضوئية، التصوير &ألثر الضوئي، تصوير النبضات الضوئية، 
  جهاز تسجيل السرعة والتصوير &لفيديو.

ث يساعد عل ويعترب التصوير &لفيديو من أهم الوسائل املستعملة يف التحليل احلركي، حي     
إعادة العرض املفصل للحركة لتكرار املالحظة يف أي وقت، مع إمكانية التعرف على التفاصيل 
الدقيقة لألداء وخاصة عند العرض البطيء، فتحليل الفيلم صورة صورة يعطي صورة واضحة عن 

  .)1999(قاسم حسن حسني، األخطاء 
ما يفعله الطفل عندما يقف على قدميه هو  و&لنسبة ملسابقات امليدان واملضمار، فإن أول     

ض املشي واجلري ة املشي وعندما يشتد منوه يبدأ يف اجلري والقفز، أي انه بطبيعته ميارس ̀ر
ضة املشي  ضة األوىل اليت ميارسها اإلنسان هي ̀ر (رويب، والقفز والرمي، وعلى ذلك فإن ال̀ر

2001(.   
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ضي، يساهم بقدر كبري  إن استخدام الوسائل التكنولوجية يف      تعلم األداء احلركي للمشي ال̀ر
يف توفري الوقت واجلهد عن طريق االكتشاف املبكر والدقيق لألخطاء وتصحيحها بصورة فردية 
وفق خطة علمية مقننة، ومن هذا املنطلق ارbينا توضيح أمهية استخدام التحليل احلركي الكمي 

ضي.والكيفي &ستخدام التصوير يف تعلم األ   داء احلركي للمشي ال̀ر

  مشكلة البحث:  -2

ضة املشي هي األكثر طبيعية &لنسبة جلميع املنافسات يف ألعاب القوى، ولكنها       إن ̀ر
مقيدة بقانون بسيط ينظمها يتمثل يف التقدم خبطوات، مع احملافظة على أال ينقطع االتصال 

ة األرض قبل أن تالمسها األوىل وهذا &ألرض، ففي كل خطوة جيب أال تغادر القدم اخللفي
  خيتلف عن اجلري يف انعدام مرحلة الطريان.

وهذا يعين احملافظة على سرعة املشي القصوى على طول مسافة السباق، مع االلتزام      
ضي فيها أن يبقى بتماس دائم  الشديد &ألنظمة والقواعد القانونية للعبة، واليت جيب على ال̀ر

ضي وبشكل مع سطح األرض  و&ستمرار، وأن أي كسر هلذه األنظمة والقواعد من قبل ال̀ر
Áبت يقرره حكم السباق، الذي يراقب املتنافسني &ستمرار وخاصة يف مرحلة رفع األقدام عن 

  سطح األرض يؤدي إىل استبعاد هذا مباشرة من السباق ويضيع التعب واجلهد.
تدريب والتعلم واليت تعتمد على املالحظة املباشرة، ال إن استخدام الطريقة التقليدية يف ال     

تسمح &لوقوف على دقائق األمور خاصة يف اكتشاف األخطاء حلظة حدوثها من أجل الرتكيز 
عليها أثناء عملية التعلم وتصحيحها مباشرة، ألن التأخر يف ذلك سيشكل صعوبة أثناء مرحلة 

  اجلهد.االرتقاء &ملستوى Zهيك عن إهدار الوقت و 
ومن هذا املنطلق، ومواكبة للتقدم العلمي يف استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة يف جمال      

ضي، والتقليل من األخطاء وخاصة  التحليل احلركي املساعد يف تعلم األداء احلركي للمشي ال̀ر
`ضي يف اختصاص يف املرحلة التعليمية للمبتدئني، ألÄا اخلطوة األوىل اليت ينطلق منها كل ر 

ضي &عتبار التكنيك هو العنصر األساسي الذي يعتمد عليه، وعليه ارbينا استخدام  املشي ال̀ر
التحليل احلركي عن طريق التصوير &لفيديو الستخدامه يف التحديد املبكر لألخطاء الشائعة يف 

  بداية تعلم األداء، واالستفادة منه يف عملية التدريب.
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  اؤالت التالية: وعليه نطرح التس
ضي؟ ت يف تعلم األداء احلركي للمشي ال̀ر   * ما هي األخطاء الشائعة عند الصغ̀ر

* هل يساهم برZمج تصحيح األخطاء عن طريق التحليل احلركي &ستخدام الفيديو يف سرعة 
ت؟  ضي عند الصغ̀ر   تعلم األداء احلركي للمشي ال̀ر

  أهداف البحث: -3

ضة املشي عند املبتدئني.* حتديد األخطاء الشائع   ة يف ̀ر
* التعرف على مدى مسامهة برZمج تصحيح األخطاء عن طريق التحليل احلركي &ستخدام 

ت. ضي عند الصغ̀ر   الفيديو يف سرعة تعلم األداء احلركي للمشي ال̀ر

  البحث: ياتفرض -4

ت يف تعلم * ثين الركبة وعدم اتصال القدمني &ألرض من أكثر األخطاء الشائعة عند  الصغ̀ر
ضي.   األداء احلركي للمشي ال̀ر

يساهم برZمج تصحيح األخطاء عن طريق التحليل احلركي &ستخدام الفيديو يف سرعة تعلم * 
ت ؟ ضي عند الصغ̀ر   األداء احلركي للمشي ال̀ر

 مصطلحات البحث: -5

  عالقة بينها.هو جتزئة الكل إىل أجزاء ليتم تقرير طبيعة تلك األجزاء وال التحليل: - 

هو حتليل احلركة حتليال جمردا &ستخدام مدلوالت السرعة واملسافة  التحليل الكينماتيكي: -
  والزمن.

التعلم سلوك يقوم به الفرد من شأنه أن يؤثر يف سلوكه املقبل ويزيده قدرة على  التعلم: -
   التكيف. 

خيتلف عن خطوة الركض من يتحدد أداءه &التصال املستمر &ألرض، و  املشي الر&ضي: - 
  حيث املسار وكذلك من حيث عدم وجود مرحلة طريان بل وجود مرحلة ارتكاز.

  الدراسات املتشاrة: -6

دراسة قاسم حممد حسن وآخرون "التحليل احلركي لرمي القرص ألبطال العراق (دراسة  - 

الدراسة إىل حتديد و�دف  عالقات إرتباطية لبعض املتغريات البايوكينماتيكية واإلجناز)"
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وتشخيص بعض متغريات األداء احلركي لرامي القرص املتقدمني يف العراق ومقارنتها، والتعرف 
أيضا على العالقات اإلرتباطية بني هذه املتغريات واإلجناز، وقد مت تطبيق البحث على عينة مت 

ر املتقدمني واملشرتكني يف اختيارها &لطريقة العمدية، واليت متثلت يف ستة العبني من العيب القط
احملافظات، وقد مت استخدام طريقة التصوير التلفزيوين املعدل كتكتيك قياس سريع يف جمال 
ضية، وذلك الستخراج بعض املتغريات  التحليل الكيفي والكمي البسيط للحركة ال̀ر

ج اليت مت التوصل الكينماتيكية لعينة البحث وذلك بعد تطبيق الربZمج التدرييب، ومن أهم النتائ
  إليها:

مل تظهر عالقة إرتباط بني متغري االجتاه، وكل من زمن التحضري للدوران وزمن الطريان وزمن  - 1
 التحضري للرمي وزمن التخلص لعينة البحث.

 ظهرت عالقة إرتباط دالة بني زاوية إنطالق القرص واإلجناز لعينة البحث. - 2
 سرعة اإلنطالق وإرتفاع نقطة اإلنطالق واإلجناز.ظهرت عالقة إرتباط غري دالة بني  - 3
كانت الفروق معنوية بني املستوى الدويل والعراقي، ولصاحل املستوى الدويل يف إجناز رمي   - 4

 القرص.
كانت الفروق معنوية بني املستوى الدويل والعراقي، ولصاحل الدويل يف متغريات اإلنطالق (   - 5

 إرتفاع نقطة اإلنطالق). زاوية اإلنطالق، سرعة اإلنطالق،

دراسة عبد اجلبار شنني علوة اجلنايب "حتليل العالقة بني بعض املتغريات الكينماتيكية  -

و�دف الدراسة إىل التعرف على القيم الرقمية لبعض  ومسافة اإلجناز يف فعالية رمي الرمح"
مي الرمح والتعرف أيضا على املتغريات البيوميكانيكية يف اخلطوة األخرية (خطوة الرمي) لفعالية ر 

العالقة اإلرتباطية بني بعض املتغريات البيوميكانيكية ومسافة اإلجناز يف فعالية رمي الرمح، وقد مت 
تطبيق البحث على عينة مت اختيارها &لطريقة العمدية واليت متثلت يف أفضل الالعبني الذين 

اب الساحة وامليدان، وقد مت استخدام طريقة شاركا يف بطولة اجلائزة الكربى لإلحتاد العراقي أللع
التصوير التلفزيوين املعدل كتكتيك قياس سريع يف جمال التحليل الكيفي والكمي البسيط للحركة 
ضية، وذلك الستخراج بعض املتغريات الكنماتيكية لعينة البحث وذلك بعد تطبيق الربZمج  ال̀ر

  ليها:التدرييب، ومن أهم النتائج اليت مت التوصل إ
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إن التباين الكبري يف طول اخلطوة بني الرمية واألخرى، لدى عينة البحث، عكس انعدام  - 1
الثبات يف املسار احلركي للخطوة مسبًبا اختالف يف زمن اخلطوة وسرعتها بني رمية وأخرى، وهذا 

 Zتج عن وجود عقد انتقال يف القوة &جتاه الرمح.
) لعينة البحث، ابتعدت كثريا عن مثيلها 57- 43ق ما بني (إن القيم الرقمية لزاوية االنطال - 2

دة املركبة العمودية  36-31لدى الرماة اجليدين يف العامل واليت تراوحت بني ( ) ممّا أدى إىل ̀ز
  كثريا، على املركبة األفقية واليت هي األساس يف إجناز أكرب مسافة للرمح.

العالقات الكينماتيكية خلصائص أداء دراسة  صر عمر الوصيف عمر وسليمان حممد " -

�دف هذه الدراسة مهاريت اإلعداد والضرب وأثرها على مسار املقذوف يف الكرة الطائرة" 
حملاولة التعرف على العالقات الكينماتيكية املركبة بني مهاريت اإلعداد والضرب الساحق يف الكرة 

ىل امللعب املنافس، حيث تتوقف نتائج الطائرة وأثرمها على مسار الكرة املضروبة واملوجهة إ
ت على الضرب الساحق الذي يعتمد بل يتوقف جناحه وخصائص أداؤه على اإلعداد  املبا̀ر
اجليد والذي يعترب بدوره مهزة الوصل بني الدفاع واهلجوم، وأÄما مًعا حيددان خصائص مسار 

  الكرة وإحداثي مكان سقوطها بعد اهلجوم.

احثان املنهج الوصفي والتحليل احلركي، وقد طبقت الدراسة على عينة ولقد استخدم الب     
) 5) ضاربني ومعد بفرق الدرجة األوىل بشمال الصعيد، أدى كل منهم (5عمدية من أفضل (

) حماوالت للمعد، ومن 5) للمعد مت اختيار أفضل حماولة لكل ضارب و&لتايل (25حماوالت و(
  ا:أهم النتائج اليت مت التوصل إليه

التغري الزاوي االنسيايب ملفاصل الرجلني لالعب املعد خالل اإلعداد فكلما كانت أصغر مث  - 1
 اجتهت للكرب كان الناتج كرة أعلى وأبعد.

التغري الزاوي االنسيايب ملفاصل الذراعني املتزامن مع حركة زوا` مفاصل الرجلني، وخاصة  - 2
 متغريات خروج الكرة املعدة .زاوية الرسغني حلظة املرير واليت تتحكم يف 

  بناءا على مشكلة الدراسة مت استخدام املنهج التجرييب.منهج البحث:  -7

ت فريق ألعاب القوى عينة البحث:  -8 ضي  15- 14مشلت صغ̀ر سنة اختصاص املشي ال̀ر
  وعددهم مخسة كعينة جتريبية إضافة إىل العبة واحدة كنموذج.
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  جماالت البحث: -9

ضي لوالية تيارت.ري: * ا�ال البش ضي ال̀ر ت الفريق ال̀ر   صغ̀ر

ضي لوالية تيارت (ملعب قايد أمحد).* ا�ال املكاين:    امللعب ال̀ر

   * ا�ال الزمين:
 .20/02/2013مرحلة التصوير األوىل يوم  - 
 24/02/2012مرحلة تطبيق الربZمج املقرتح من  - 
 .2013/ 03/ 24مرحلة التصوير النهائي  - 

حساب زاوية الرجل األوىل (االستناد)  - حساب زاوية الذراع املتغريات الكينماتيكية:  -10
 حساب طول اخلطوة. - حساب زاوية الرجل الثانية  - 

 يسار)، حيث مت: - وقد مت التصوير من كال اجلهتني (ميني 
 * تصوير أويل لعينة البحث ¯دف حتديد األخطاء الشائعة.

 ميدانية عالية وألقاب وطنية وعربية ¯دف املقارنة.و كفاءة ذ* تصوير النموذج 
ضيات ملالحظة األخطاء بدقة كل على حدة،  * حتليل األداء فرد` وإعادة عرضه على ال̀ر

  وتوضيح التكنيك الصحيح للوصول إىل اإلجناز املثايل.

ات تطبيق الوحد املقابلة، التصوير السينمائي، املالحظة امليدانية،أدوات البحث:  -11
وحدة مبعدل ثالث وحدات يف األسبوع وبزمن ساعة  12التدريبية على العينة حيث بلغ عددها 

  لكل وحدة.

حامل ثالثي   - صورة/Sonike 25  Á كامريا  1عدد األدوات اخلاصة �لتصوير:  -12
جهاز كمبيوتر لتحليل النتائج  - أشرطة فيديو للتسجيل  - القاعدة خاص &لكامريا املستخدمة 

 .KinoveaبرZمج  - 

م،  8,5وضعت على مسافة  HDمت استخدام آلة تصوير من نوع إجراءات التصوير:  -13
) صورة &لثانية، مت حتليل األفالم 25على ارتفاع مرت واحد من مستوى األرض وكانت بسرعة (

  حلساب الزوا` وطول اخلطوة بعد أن مت تقطيع األفالم. KinoveaبربZمج 

  ائي للمتغريات:الضبط االجر  -14
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 جتانس أفراد العينتني يف القامة والوزن والعمر. - 1
إشراف فريق العمل على عملية التدريب يف نفس الظروف الزمنية حيث استخدم النموذج   - 2

 كعينة ضابطة.
اإلشراف املباشر على إجناز التصوير القبلي والبعدي على العينة مبساعدة فريق العمل  - 3

  وف الزمنية واملكانية. املدرب يف نفس الظر 

  عرض النتائج ومناقشتها: -15

 أوال: حتليل نتائج املقابلة الشخصية مع احلكام:

لقد مت إجراء مقابلة شخصية مع حكام ذوي مستوى دويل و قاري ووطين والذين بلغ      
 ):01كما يوضحه اجلدول (  20عددهم 

  شي) يوضح مستوى وخربة للحكام يف ر&ضة امل01جدول رقم (

 حكم فدرايل دويل حكم فدرايل قاري حكم فدرايل وطين درجة التأهيل

 %50 %42.85 %7.14 العدد

 سنة 30-15 اخلربة

  ومتحورت أسئلة املقابلة كاآليت:     
ضي عند املبتدئني.  -    األخطاء الشائعة يف اختصاص املشي ال̀ر
  أسباب حدوث هذه األخطاء وكيفية تصحيحها. - 

ضي، هو رجل االرتكاز اليت وكانت النتائج   كاآليت: إن العامل األساسي يف تكنيك املشي ال̀ر
ضي أن يبقي بتماس دائم على سطح األرض، خاصة  جيب أن تكون دائما مستقيمة وعلى ال̀ر
يف مرحلة رفع األقدام على األرض وأي كسر أو جري أو قفز يعترب خطأ، وعليه فإن األخطاء 

  الشائعة هي:
 اتصال القدمني &ألرض.     عدم استمرار - 
  إنثناء يف الركبة. -   
 اجلري.                            - 
 عدم االرتكاز &لكعب على األرض. -  االرتقاء والقفز. - 
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حملددة من طرف احلكام02جدول رقم (   ) عدد األخطاء ا

 العدد األخطاء املرتكبة يف املشي الر&ضي

 11 ثين الركبة

 07 ولة االتصال &ألرض)التموج (عدم مدا

 06 اجلري

 03 االرتقاء والقفز

 03 عدم االرتكاز &لكعب على األرض

أما يف ما خيص احللول، فقد اقرتح احلكام أن يكون املدرب متحكما يف اختصاص املشي     
ضي، مع ضرورة الرتكيز على التكنيك واملشاركة يف العديد من املنافسات لتحسني املشي  ال̀ر

  تكنيك).(ال
ضي، وكذا التسرع والرغبة على حتقيق النتائج، يؤدي إىل        كما أن نقص االستيعاب لدى ال̀ر

ارتكاب األخطاء (عدم الرتكيز يفقد التكنيك) وخاصة يف مرحلة رفع األقدام على األرض، فأي  
  كسر أو جري أو قفز يعترب خطأ.

  §نيا: حتليل نتائج التصوير القبلي:

  الحظة (التصوير البطيء):* �ستخدام امل

  مت اكتشاف األخطاء يف التكنيك ومتثلت فيما يلي:    
  عدم استمرار اتصال القدمني &ألرض.  - 
  انثناء كبري يف الركبة لرجل االستناد حلظة الوضع العمودي للجسم. - 
  عدم وضع كعب قدم االستناد على األرض حلظة االستناد. - 
  خطوة قصرية جدا. - 
  لفخذ.مرجعية ا - 
  تشنج عضالت الكتفني والرقبة أثناء املشي  - 
  احنراف القدم  عند وضعها على األرض  - 
  ميل اجلذع للخلف أثناء املشي. - 
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 * �ستخدام التحليل الكمي:

  ) يبني نتائج احلد األدىن واحلد األعلى لزاوية الذراع للتحليل القبلي03جدول رقم (

 زاوية الذراع

 النموذج عينة البحث

01 °103-°73 

°108- °101 

02 °108- °57 

03 °66 - °17 

04 °94 - °56 

05 41°- 79° 

)، والذي حيدد الفرق بني النموذج وعينة البحث أن هناك 03لقد اتضح من اجلدول رقم(     
فارق &ملقارنة مع النموذج والذي يؤثر سلبا على طول اخلطوة، حبيث يقلل من الدفع لألمام 

 زاوية كوع الذراع ينقص يف مرجحة الذراعني يف اجتاه اخلطوة، وينقص يف مرجحة فالنقص يف
  الرجل يف اجتاه املشي. و&لتايل ال يوجد تناسق وتوافق بني األطراف العلوية والسفلية.

  ) يبني نتائج احلد األدىن واحلد األعلى لزاوية رجل االستناد للتحليل القبلي.04جدول رقم (
 وىل (رجل االستناد)زاوية الرجل األ

 النموذج عينة البحث

01 125°-185° 

180° 

02 168°-190° 

03 173°-191° 

04 169°-187° 

05 180°-183° 

)، والذي كان على مستوى رجل االستناد &لنسبة للنموذج 04لقد اتضح من اجلدول رقم (     
كبري يوضح خطأ رفع الركبة،   ، أما &لنسبة لعينة البحث فقد وجد فرق°)180فقد حدد بـ(

 وهذا راجع لالنثناء الكبري يف ركبة رجل االستناد حلظة الوضع العمودي للجسم.
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  ): يبني نتائج احلد األدىن و احلد األعلى لزاوية الرجل الثانية للتحليل القبلي05جدول رقم (
 زاوية الرجل الثانية

 النموذج عينة البحث

01 128 °- 178° 

123 °- 125° 

02 111 °-132° 

03 141 °- 132° 

04 121 °- 173° 

05 125 °-140° 

)، والذي هو على مستوى الرجل الثانية الفرق &لنسبة للنموذج 05بني لنا اجلدول رقم (     .
أما &لنسبة لعينة البحث فارق كبري ومتذبذب، والذي يؤكد عدم وضع  °) 125 - 123°(

تخدام حركيت احلوض والكتفني التعامدية واحنراف القدم كعب قدم االستناد ونقص يف اس
 للخارج  عند وضعها على األرض.

  ) يبني نتائج احلد األدىن واحلد األعلى لطول اخلطوة للتحليل القبلي.06جدول رقم (

 طول اخلطوة

 النموذج عينة البحث

 سم 46.50 -سم 39.00 01

 سم 50.55 -سم 48.27

 سم 62.50 -سم 49.00 02

 سم 62.52 -سم 50.00 03

 سم 52.29 -سم 50.85 04

 سم 55.50 -سم 48.27 05

)، والذي حيدد الفرق بني النموذج وعينة البحث على مستوى طول 06واجلدول رقم (     
) مل يتم احتساب اخلطوات لعدم وضع كعب قدم 05)، (01اخلطوة أما &لنسبة لعينة البحث (

م الثانية أي عدم اتصال القدمني &ألرض يعترب خطأ و ال حتتسب الستناد على األرض مع القد
) فهناك تفاوت يف عدد تكرار طول اخلطوة لكل 04)، (03)، (02خطوة برجل واحدة. أما (

  واحد على حدة. 
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   §لثا: حتليل نتائج التصوير البعدي:

  :أوال: �ستخدام املالحظة (التصوير البطيء)
  لة اخلمس خطوات األوىل املصورة.نالحظ ال وجود لألخطاء طي - 

 §نيا: �ستخدام التحليل الكمي:

  يبني نتائج احلد األدىن واحلد األعلى لزاوية الذراع للتحليل البعدي) 07جدول رقم (

 زاوية  الذراع

 النموذج عينة البحث

01 64 °- 76° 

101°-108° 

02 41 °- 78° 

03 51 °- 86° 

04 62° - 78° 

05 126 °- 103° 

)، والذي حيدد الفرق بني النموذج وعينة البحث مع 07لقد اتضح من اجلدول رقم (     
، أما &لنسبة لعينة البحث 07مستوى الذراع حبيث نتائج احلد األدىن واحلد األعلى هو 

متقارب، حبيث معظم العينة الفرق بينها ليس كبريا ممّا يؤدي إىل حتسن يف زاوية كوع الذراع، 
دة املرجحة للذراعني يف اجتاه  ونالحظ أن نتائج التحليل البعدي فيها ختفيض يف السرعة و̀ز
  اخلطوة.

  ): يبني نتائج احلد األدىن و احلد األعلى لزاوية رجل االستناد للتحليل البعدي.08جدول رقم (

 زاوية الرجل األوىل (رجل االستناد)

 النموذج عينة البحث

01 180°-181° 

180° 
02 180°-180° 

03 181°- 181° 

04 180°-181° 



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة لعلم�ةالمجلة ا                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

152 

05 180°-180° 

)، والذي هو على مستوى رجل االستناد الذي يؤكد xنه ال 08لقد تبني من اجلدول رقم (     
يوجد فرق كبري بني النموذج وعينة البحث، عكس ما أظهرته نتائج التحليل القبلي الذي كان 

  ).04، 03، 02، 01ذو تفاوت كبري &لنسبة لـ: (
  يبني نتائج احلد األدىن واحلد األعلى لزاوية الرجل الثانية للتحليل البعدي): 09جدول رقم(

 زاوية الرجل الثانية

 النموذج عينة البحث

01 113°-134° 

125°- 123° 

02 114°- 181° 

03 110°-129° 

04 135°-145° 

05 65° -71° 

لذي هو على مستوى زاوية الرجل الثانية حيث أن )، وا09لقد اتضح من اجلدول رقم (     
) فالفرق كبري 02، 01، أما &لنسبة لعينة البحث (°)125 -°123الفرق &لنسبة للنموذج (

) فالفرق جد معقول أما &لنسبة 05، 04، 03بني احلد األعلى واحلد األدىن، أما &لنسبة (
ليل القبلي اليت كانت النتائج ذات فرق ) فهو يف املستوى املطلوب عكس نتائج التح04الرقم (

  متفاوت جدا ومتذبذب &لنسبة  لعينة البحث.
  ) يبني نتائج احلد األدىن واحلد األعلى للخطوة البعدي.10جدول رقم (

 اخلطوة

 النموذج عينة البحث

 سم 43.34 -سم 25.50 01

 سم 50.55 -سم 48.27

 سم 58.03 -سم 41.34 02

 سم 50.01 -سم 34.50 03

 سم 45.86 -سم 29.00 04

 سم 44.68 -سم 26.02 05



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة لعلم�ةالمجلة ا                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

153 

)، والذي هو الفرق بني النموذج وعينة البحث على مستوى 10نالحظ  من اجلدول رقم (     
سم)، أما احلد األدىن واألعلى لعينة البحث ليس بفرق  48.27 -50.50طول اخلطوة (

الفرق كبريا بني احلد األدىن واألعل،ى وكل متفاوت عكس نتائج االختبار القبلي اليت كان فيها 
خطوة وقياسها عكس نتائج االختبار البعدي الذي يدل على استقرار طول اخلطوة &لنسبة 

  جلميع العينة.                                                                              

  االستنتاجات: -16

ضي عند . أثبتت خربة احلكام وكذا ع1 ملية التحليل، على أن األخطاء الشائعة يف املشي ال̀ر
 املبتدئني هي كاآليت:

  عدم استمرار اتصال القدمني &ألرض. - 
  انثناء كبري  يف الركبة لرجل االستناد حلظة الوضع العمودي للجسم. - 
  عدم وضع كعب قدم االستناد على األرض حلظة االستناد. - 
  خطوة قصرية جدا. - 
  عضالت الكتفني والرقبة أثناء املشي.  تشنج - 
  احنراف القدم  عند وضعها على األرض.  - 
  ميل اجلذع للخلف أثناء املشي. - 
. أظهر برZمج تصحيح األخطاء على أساس التحليل الكينماتيكي، أثرا إجيابيا على سرعة 2

ضي عن طريق احلد من األخطاء املرتكبة، وت صحيحها بصورة تعلم األداء احلركي للمشي ال̀ر
  فردية وفق منوذج متقارب.

 التوصيات: -17

ضي عند املبتدئني، من 1 . االستفادة من نتائج الدراسة يف جمال تعليم األداء احلركي للمشي ال̀ر
 حيث الرتكيز على أهم األخطاء الشائعة.

ركات . استخدام طرق التحليل احلركي املمكنة يف جمال تعلم األداء احلركي، يف خمتلف احل2
ضية ¯دف االقتصاد يف الوقت واجلهد.  ال̀ر

 . استخدام الوسائل التكنولوجية يف جمال التعليم والتدريب والبحث العلمي.3
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 املالحق:

  منوذج من الوحدات التدريبية

  احلجم  الشدة  املالحظة  التكرار  التوقيت  أهداف الوحدة  الوحدة

اخلطوات التعليمية واالرتقاء مبستوى   01

    املشي:

ضي املشي العادي على خطوط  - تعليم ال̀ر
 مستقيمة

املشي العادي مع اخذ خطوات أطول  -
 ويف خطوط مستقيمة.

بق مع مالحظة دوام نفس التمرن السا -
 اتصال إحدى القدمني &ألرض.

نفس التمرين السابق مع بداية االستناد  -
&لقدم األمامية على كعب القدم مث 

الدحرجة على جانب &طن القدم وانتهاء 
  مبشط القدم

60  06  
  
  
  
  

06  

حركات املشي يف خطوة 
مستقيمة االمتشاط 

لألمام دائما نقل جيدا 
(دحرجة) من الكعب 

جانب &طن القدم  إىل
  إىل األمشاط

50  50  

تعليم حركات الذراعني وتوافقهما مع   02

  حركات الرجلني: 

تعليم حركات الذراعني مع الكتفني  -
وتوافقهما مع حركة احلوض( تعامد إحدى 

 الكتفني واحلوض &ستمرار)

ضي  - الرتكيز على إجناز خطوة املشي ال̀ر
ضي  حتت شروط و القانون املشي ال̀ر

  تكنيك.

60  06  
  
  

06  

حركات الذراعني يف 
اجتاه املشي لألجسام 
بزاوية قليلة يف مفصل 

 الكوع.
 

توافق حركات الذراعني 
 والرجلني .

 
اسرتخاء عضالت 

  الكتفني والرقبة.

50  50 

حتسني والتقدم بتكنيك خطوة املشي   03

  العادي:

املشي على خطوط مستقيمة، األمشاط  -
دة .   لألمام، ̀ز

على خطوط مستقيمة مع تشبيك  املشي -
  األيدي خلف الرفية.

املشي على خطوط مستقيمة مع فشيك  -

60    
  

03  
  
  

03  
  

  
دة السرعة تدر    جييا̀ز

م)               30-100(
  
م)              30-50(
   

دة السرعة تدرجييا   ̀ز

50 50 
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  األيدي على الصدر.
  التدريب على املشي على العقيبني. -
  التدبري على املشي على املشطني. -
املشي الكعبني مث الدحرجة على جانب  -

 &ن القدم حىت املشطني

م)               30-100( 03

  


