
 

 علىم احلركتهذخل –الفرلت االوىل 
 71/3/0202احملاضرة يىم الثالثاء املىافك 

    احلركت بعلن الذراست طرق

ذ ذإىل ذحباجة ذأغػدـا ذرد ذاصرطة ذسؾم ذدرادة ذيف ذاظشروع سؾىذذاالرالعجمرد

اظؽتبذواضرباتذاطعؿؾقةذاطعاصرةذأوذاطاضقةذأوذاظرؤؼاذاطدتؼبؾة.ذوانذاضربةذاطعؿؾقةذ

اظدرادةذاظتجرؼبقةذبإخضاعذاألداءذظؾتحؽمذوععرصةذتأثريذذالنمط األولذمنطنيذزتاجذإىلذ

ذوععرصةذ ذصفم ذاظطالبذواظداردنيذسؾى ذطداسدة ذاظطرؼؼة ذػذه ذوتدتخدم عتغرياتذسؾقه.

ربقعةذوصعوباتذاظتحركذوؼتمذاظتأطقدذسؾىذاظبداؼةذاستؿادا ََذسؾىذاظتحؾقلذاظؽقػيذععذضدرذ

دةذعاذؼدتخدمذيفذذظكذاطدجلذضؾقلذعنذاظبقاغاتذاظيتذتوصفذبشؽلذسامذاألداء،ذوسا

)اظػقدؼو(،ذصإغهذؼدؿحذباظدخولذيفذتػاصقلذاألداءذواطداسدةذسؾىذعالحظةذبعضذذاطرئي

 اصرطاتذاظدضقؼةذواظيتذؼتعذرذسؾىذاظعنيذاجملردذعالحظتفا.
 

ذ-ضقاسذاظؼوةذ-طؿاذميؽنذادتخدامذبعضذاطؽوغاتذواألجفزةذاالظؽرتعقوجراف

اظتؼققمذبادتخدامذاصادوبذصفذهذاظطرقذتؽونذذائعةذصتؾكذاالدتخداعاتذتعطىذصرصةذ

ذاطعرصةذاطتعؾؼةذبعؾمذاصرطةذظػفمذاظتحركذاظبشرى.ذيفأطربذظؾتعؿقذ

ذسؾىذاظتطبقؼاتذوذالنمط الثاني ذؼعتؿد ذتتمذذاظيتعنذاضرباتذاطعؿؾقة ذعا سادة

ذاضاصة ذباظدرادات ذدواء ذؼوعقة ذاظؾقاضةذذبصورة ذعتخصصي ذأو ذاطفـقني باطعاشني

ذواظتؿرؼـات.

 

 

وتتعاعلللذسواعلللذاظوصللفذاصرطلليذعللعذاشدللمذاظبشللرىذبؽوغللهذغؼطللةذتتحللركذيفذذذ

اظػلراغ(ذذذ-اطوضلعذ-1اظػراغذوظذاذصقؿؽنذدرادتفاذوتػفمذذؽؾفاذعلنذخلاللذثالثلةذسواعللذ)ذذذذ

Location-االساػاتذ-2ذOrientation-اطػاصلذ-3ذJointلذتتحلدذيفذذ(ذوػذهذاظعواع

صفمذاظشؽلذاظظاػريذظؾحرطة،ذوظذظكذظتحؼققذاظوصفذظؾجدمذخاللذ)ضطلعذعدلاصةذععقـلة،ذذذذ

 ذاساهذععني(.ذ-ادتغراقذزعنذععني

 
 
 
 

 



  الكيفي التحليل هفهىم

بصػةذساعةذإرجاعذاطوضوعذضقدذاظدرادةذإىلذعؽوغاتهذذAnalysisؼؼصدذباظتحؾقلذ

 .األدادقةذوالذشـىذسنذاظتحؾقلذيفذطاصةذغواحيذاصقاة

 

 

 

 مذبأغه1991وظؽنذغعرفذاظتحؾقلذاظؽقػيذتؼالذسنذعوردونذ

 أجةةل مةةن اإلندةةان ظ الحركةةظ جةةو ة رلةة  االدةةبنطاطي والحكةةم المنظمةةظ المالحظةةظ)
 (. األ اء لبحد ن وذلك المالئمظ الطالج ظ الب خالت أفضل بػ  م

 مطنةةة  وإرطةةةاء وبنظةةة م بجم ةةة  رمل ةةةظ) سبلللارةذسلللنذذObservationصاطالحظلللةذ
وؼعللرفذاظتللدخلذاظعالجلليذذ ،(اإلندةةاني الحركةةي طةةاأل اء الخاصةةظ الحدةة ظ للمطلومةةات

Interventionأو والبصح ح، الراجطظ، البعذ ظ بػ  م) غهيفذاظتحؾقلذاظؽقػيذسؾىذأذ 
وؼعتلربذطللذعلنذاطالحظلةذواظتلدخلذذذذذذ ،(األ اء لبحد ن وذلك الط ئظ في آخر بع  ر أي

اظعالجيذمبثابلةذاطفلامذاظرئقدلقةذاطتضََلؿـةذيفذغطلاقذاظعؿؾقلةذاضاصلةذباظتحؾقللذاظؽقػليذذذذذذذذذذ

مبعـلىذسلامذوأودلعذذذذذPerformanceظؾحرطةذاإلغداغقة.ذودوفذؼدلتخدمذعصلطؾحذألاألداءألذذذ

 والخاصةظ  المة    قصة رة  والغطال ةظ  المة    طو لظ الغطال ظ من كل) طيذؼشتؿلذسؾى
 (.الؼ ف بحػ ق في الذخص طحركظ

 الكيفي التحليل همابل يف الكوي التحليل
سبارةذسنذحؽمذذاتيذبطبقعته،ذوػذاذالذؼعـىذأغهذشريذعـظمذأوذذإن البحل ل الك غي

اصؼقؼلةذدلوفذغلرىذأنذاظتحؾقللذاظؽقػليذؼتطؾلبذععؾوعلاتذذذذذذذذذيفعبفمذشاعضذأوذسشوائيذو

ذللاعؾةذعللنذاظعدؼللدذعللنذاظـظرؼللاتذواظعؾللومذاألخللرى،ذطؿللاذأغللهذؼتطؾللبذ طقطللًا،ذوطللذظكذذ

ذخطواتذعـظؿةذحتىذحيؼقذأطربذاألثرذوأضصىذدرجاتذاظػعاظقة.

صإغهذؼؼومذسؾىذضقاسذاألداء،ذصإذاذعاذطلانذعلنذاطؿؽلنذاظتعلبريذذذذذ الكمي البحل ل أما

سنذاألداءذيفذصورةذأرضامذأوذأسداد،ذصإنذاظتحؾقلذؼؼومذسؾىذبقاغاتذأوذععؾوعاتذطؿقةذيفذ

تؾكذاصاظة،ذإنذاظتؼدؼرذاظؽؿيذظؾبقاغاتذ)يفذصورةذثلواغى،ذوأضلدام،ذوأعتلار،ذواطدلتوؼاتذذذذذ

ضدذتؽونذذبعلضذاظذاتقلةذيفذزدؼلدذعؽلانذوضلعذذذذذذاظتؼدؼرذاظؽؿيذأؼضاذذيفيفذطلذثاغقة(ذذو



ذرؼطذاظؼقاسذأوذأؼنذؼتمذأخذذعؼقاسذعتعددذاألشراضذواظتؼدؼرذاظؽؿيذالذؼضلؿنذاظصلدقذذذ

واظثباتذبصورةذآظقةذطؿاذأنذاالصتؼارذإىلذاظتؼلدؼرذاظؽؿليذيفذاظتحؾقللذاظؽقػليذالذؼعـلىذأنذذذذذذ

نيذواطلدربنيذاظتحؾقللذذذاظتؼققمذأضللذصلدضًاذأوذثباتلًاذبصلورةذآظقلة،ذوؼدلتخدمذععظلمذاطعؾؿلذذذذذذذذ

 اظؽقػيذيفذعواضفذاطؿاردةذيفذاصقاةذاظقوعقةذظتشخقصذاألخطاء.

 

 

 املستىياث املختلفت للتحليل احلركي

 

ذمذذأنذظؾتحؾقلذاصرطيذظهذأربعةذعدتوؼات:1993ؼشريذرؾحهذحدنيذحدامذاظدؼنذ

 .للمؼارة البكن ك ظ الخصائص رل  البطرف طعرض البحل ل  -األول: المدبو 
وؼعتربذػذاذاظـوعذعنذادفلذأغواعذاظتحؾقلذحقثذتتمذدرادةذاطدلاراتذاصرطقلةذذذ 

ظؾؿفارةذعنذحقثذجمؿوسةذاضصائصذاطقؽاغقؽقةذاظيتذمتقزػاذطأنذتتمذدرادةذاطداراتذ

اصرطقةذبؼواغنيذاصرطةذاضطقةذأوذاظدوراغقةذصدابذضلقمذاطلتغرياتذاطؿقلزةذظؾؿدلاراتذذذذذ

 . وزدؼدذأػمذاضصائص

 البحل ل طعرض الكذف رن ر وب األ اء. -الثاني:المدبو  

وؼعتؿدذػذاذاطدتوىذسؾىذاطعرصلةذاطدلبؼةذالػلمذاضصلائصذاظتؽـقؽقلةذاطؿقلزةذذذذذذذ

ظؾؿفللارةذاطدرودللةذوضللقمذػللذهذاضصللائصذسؾللىذأدللاسذأنذاظتحؾقلللذؼللتمذمبؼارغللةذضللقمذذذذذذذذ

ذاطتغرياتذيفذطؾتاذاصاظتنيذظؾتعرفذسؾىذاوجهذاظؼصورذ

 البحل ل طعرض مػارنظ األ اء طالمنحن ات النظر ظ. -المدبو  الثالث:
وتتؿثللللذصلللعوبةذػلللذاذاظـلللوعذعلللنذاظتحؾقللللذيفذادلللتـتاجذاطـحـقلللاتذاظـظرؼلللةذذذذذ

ظؾخصائصذاطرادذعؼارغةذأداءذاألرػالذبفاذوعدىذعاذميؽنذاضرتاحهذعنذتطوؼرذيفذأدؾوبذ

اظيتذتشلريذذاألداءذبفدفذحماوظةذاظوصولذبؼقمذاطتغرياتذاطدرودةذإىلذاصدودذاظؼصوىذ

 إظقفاذاطـحـقاتذاظـظرؼةذ.

 

 .النماذج لحركات النظر ظ ال رادظ طعرض البحل ل -الراط : المدبو 
وػللوذاصللعبذأغللواعذاظتحؾقلللذواطثللرذتؼللدعفاذحقللثذتللتمذدرادللةذعدللاراتذبعللضذذذذذذذذذ

اطفاراتذاظرؼاضقةذسؾىذاظـؿاذجذاطصـعةذبفدفذدرادةذإعؽاغقلةذزفلورذاحتؿلاالتذحرطقلةذذذذذ

اظـؿاذجذعنذغاحقلةذواعؽاغقلةذتطبقؼفلاذسؾلىذاشدلمذاظبشلرىذعلنذغاحقلةذذذذذذذذذجدؼدةذسؾىذػذهذ

 أخرى.



 

Components of Kinesiology analysis   الكينسىلىجى  التحليل هكىناث 
إنذاظتحؾقلذبصػةذساعلةذيفذأيذعقلداغيذأوذجملالذالبلدذوأنذؼعتؿلدذسؾلىذاطـطلقذذذذذذذذ

وبـاءذخطةذوجيبذأنذتؽونذتؾكذاضطةذعتدؼةذوتتدمذبإعؽاغقةذاظتـػقذذعلنذضبللذاظؼلائؿنيذذذذ

 .ذاظبدغيباظتطبقق.ذصإنذطلذعنذاطدرسذواطدردةذوعتخصصذاظعالجذاظطبقعيذواظطبذ

مماردلللةذاظتحؾقللللذاظؽـدلللقوظوجىذواظؽلللذؼـطؾلللقذعلللنذاطعرصلللةذاضاصللةذبؽقػقلللةذذذ

ظؾؿفاراتذاصرطقة،ذصإنذاطعؾلمذؼـبغلىذأنذتأخلذذاطفلارةذاصرطقلةذعدلاحةذعلنذاظتخصلصذذذذذذذذذ

دواءذسؾىذعدتوىذعتابعةذاألداءذبصاالتذاظؾقاضلةذاظبدغقلةذأوذاطالسلبذوأنذؼ طلدذسؾلىذأىذذذذذذ

ذعنذغؼاطذاشدمذميؽنذأنذغؼدمذأجزاءذاشدمذوتظفرػاذإلجراءذاظتحؾقل.

ذػلليءذاظتشللخقصذاطعؼللدذاظصللعبذألخطللاءذواطؼصللودذػـللاذباألخطللاءذذوطللذظكذإلجللرا 

 . الذزدثذسػوؼًاذاظيتاطتؽررةذ

ذاظليتذاطفاراتذاصرطقةذجيبذأنذؼؽونذعؾؿًاذبأمنلاطذأوذاألضلرارذذذذيفواطتخصصذ

ذتؾحقذباألداءذوػذاذعاذجيعلذػذهذاطعرصةذػاعةذظدىذعتخصصذاظتأػقل.

اطػاصلذواحتؿاالتفلاذاصرطقلةذوخلاللذذذذوسؾىذاطدربذأؼضًاذأنذؼؽونذعؾؿًاذبعؿلذذ

األضلرارذذذيفاألداءذظلتالذذيفتدرؼبذاألبطالذجيبذصفمذاظعواعللذاظؽقـدلقوظوجقةذظتوجقففلاذذذذ

ذاصرطقة.

صإنذػذاذضدذؼبدوذدفاًلذوعػفوعًاذعـطؼقًاذوظؽنذسـدذاظتخطلقطذظلذظكذرلدذاظصلعوبةذذذذذذ

واصاجللةذاطادللةذإىلذتـظللقمذاطعؾوعللاتذاظللواردةذإظقـللاذإلجللراءذاظتحؾقلللذاظؽقـدللقوظوجي،ذذ

 عـظوعةذاظتحؾقلذوعؽوغاته.ذاظيتو

 

ذ-اظعضللالتذ-)اطعرصللةذباطػاصلللذيفتتؿثلللذذواظلليتإنذأدواتذاظتحؾقلللذاطعرصقللةذ

صصلولذتاظقلة.ذوإنذأدلاسذذذذذيفدوفذتعلرضذذذاظيتاطبادئذاطقؽاغقؽقة(ذوذ-اظعصيبفازذاش

ألجللزاءذاشدللمذدللوفذؼللتمذإؼضللاحفاذودللقتمذذللرحذطللاًلذعللنذاطالحظللةذذذذاصرطللياظوصللفذ

طػللاءةذاشدللمذإلزفللارذاخلراءذاضللا ذذذيفواطبللادئذاطقؽاغقؽقللةذواظتشللرحيقةذاطدللاػؿةذذ

ذباطفاراتذاصرطقة.

 

 



 جيذػوذتطبققذظؾؿعؾوعاتذوذظكذعنذخالل:واظتحؾقلذاظؽـدقوظو

  

 

 

 

 (9) شكل

 الكينسيولوجي التحميل مكونات 
 

 هكىناث التحليل الكينسيىلىجي

 وصف األداء

 الهدف األولى للمهارة المهارهشكل  تصنيف المهارة تتابع توقيت التحرك

 التحليل التشرحيي

 حركة المفاصل العضالت المشاركة المسبب العصبي المبادئ التشريحية

 التحليل امليكانيكي

 اإلخالل بالمبادئ
تطبيق المبادئ 

 الميكانيكية
 الهدف الميكانيكي طبيعة القوة

   حتسني األداء وتعذيله مبا يتناسب واملبادئ امليكانيكيت


