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الدائرة الخلفية الكبري  التي تحكم اداء كينماتيكيةال بعض المتغيرات دراسة
  الرجال العقلة والحلق في جمبازعلي جهازي 

 
 م.د. احمد محمد عبدالعزيز                                                                                

 محمود م.د. محمد سامي                                                                                
 :مقدمة ومشكلة البحث

داء حركلللن ءالللصءا مصزلللص غيغلللن  اللللا  غلللر  يلللا اوداءاه الحركغللل  اوملللر   اا ل للل ا الءالللصء ألكللل  
ي ازللتص ا المصزلل  ال للن   ملل   ر غءللص يحللددا ليري اللل  يللا اورللراءاه الحركغلل  ال للن غ كلل ا يا للص 

 يثلل   للن اارللصن  ارللح حركللن يحللدد لللا يوللصح ا النياغلل   لللا دغاصيغكغ للا المصزلل    غلل    ال للن  
يا مال  ءرايج ال حلغ  الحركن   لك ءغرض  حلغ  اوداء  ال عرف اللن المزصئص الكغايص غكغ 

الي صر  للي صراه الرغصضغ  اليم لت  لل عرف اللن الي غغراه اليغكصاغكغ  ال ن  حك  الءاصء الحركن 
اللن يري ال  يا اليحدداه الدغاصيغكغل  ال لن  للك   ع يدحركغ    ةص ءصال ءصر اا ا  ي صر ا لك  ي

 (12:  3) . ن يريل ص الءاصء الحركن للي صرة
 

اا الياحالللللن المزصئزللللن لتلللللا اوداء اويثلللل  لرغصضللللل  يلللللا  (9111) جيررررررد ثوخمررررروث غللللر  
الللر   اليغكصاغكغل  الحغ غل   الرغصضصه غعكس اوو مدا  اويثل  للول ااغا اليغكصاغكغل  الللن اولصس

 ال لدف اووصولن ليع ل    الحركن لالاوصا الر صن صايصه اليغكصاغكغ  الي   رة  مزصئا  اول ن 
  للل ا يعالللص  يلللا  ر للل  ا لللر   غلللا يلللص  للل  اولللرال  ا للل    االللللنااللل اال اوالللل   الرغصضلللغ   للل   حو

لل ر ف المصررغ  )ال ثلح كءر  در  ن ا رص صه يضصدة أاليغكصاغكص الحغ غ  ء   لغ  يغكصاغكن ء
كيللص غعاللن  لللك اغضللص اولل غال  ال ص للصه اليغكصاغكغلل  وحللدا   ليوللص   ا لل   ا  اور تللصال واللللن(

حرك  ءلصاللن دررل  )يثلص   للك الالد الوغلص  ءحركلصه اللد راا ( ا  ءل   ر لد يغكلصاغكن ءحلد ا زلن 
 (323:  6). )  ع يوص   يعغا   ن ا   نيا ييكا(

 
أا ال حلغل  الحركلي غع ءلر ال رغول  اليثصلغل  لحل  اليللكاله  )9111 (نطلحة حسرام الرديغلغر   

الير ء   ءصألداء الي صر  حغل  غولصالد  ل ا ال حلغل  الللن دراول  األداء الءللر  يلا ملال   زلف 
 (12 -13 : 7(الي صرة  اك لصف األم صء  ا  راح وء   زحغح ص. 

 لللللللللللللللللللللللللللللللل
 .مدينة الساداتجامعة  –نات والجمباز بكلية التربية الرياضية * مدرس بقسم التمري 
 .مدينة الساداتجامعة  –* * مدرس بقسم التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية  
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  .John et alوجررون واخرررون  (9191يوسررا الشرري  )  للي  لل ا الوللغصا غلللغر كلل  يللا 
اللي اا اليلغل  ال حلغل  الحركلي  Christiare, et al. (9119) واخررون  وكريستير (9111)

اوي ر ال صي   ي     كغتغ  اداء الي صراه الرغصضغ   ال عرف اللي  يا للمزصئص الءغ يغكصاغك  
  اللل ءغعللل  اليللل  ارلللناء  يتصزللل  الروللل   كللل لك الي غغلللراه المصزللل  ءيركلللن ثوللل  الروللل  يلللا اني

ام لصء اوداء  ال زل    اناحصه  ورالصه    لك ء زف الي صرة   ضع الحلل   الياصولء  لعلال  
 (  26:  22( )21:  27( )237:  22) و ض  الا صئج.

 
اا  Paul & Duane  (9111)بررول ودوان   Engber (9191)انجبررر  غؤكللد كللال يللا 

اليغكصاغكلص الحغ غل  للدل العلصيلغا  لي يرلص     ال حلغ  الحركي   ا ر  درا كءغرا يا اليعل يصه ح  
ل علرف الللي الاللص  الرغصضلي اللل ل غعيلل ا  غلا  لغرعل   اكثلر ثولل  ال لدرغح للا اوثلر الكءغلر  للي ا

 للي اليل لل  حغلل  غوللصالد    لللك اللللي   لل غر ءللرايج ال للدرغح   زللحغء اوم للصء    لل غر اوداء 
 (12:  21( )21:  23الءغا. )التاي  ياع حد   اوزصءصه ءغا الال

 
ل وللغل  اليا وغلل  ال للن غرللر  ا اغوزللد ءلتلل   حلغلل   للن الحللصوه اليم لتلل  لليعر لل  اواوللصاغ  االل  

ال الدراو  ءعد  رنئ  ص الن الاصزر ص او لغ  اووصوغ  اليك اا ل ص   ءيو ضص ص  اص   ال ص رة ي ض
حغلل  اءحلل   للن  لل   العاصزللر كللال اللللن حللدة  حوغوللص لت لل  االيللا لل للص رة ككلل  كيللص اا  رنئ  للص 

مصزل  ا ا كصاله  ل     رة ككل كصا اودراك اللي لن لل لص لغس  د ص  ن حد  ا ا  اايص  وغل  وي
يا مال   ريغع اورناء  العاصزر   م ص ءحرك  الكصئا الحن  ال   وغيكا  حوغو  او ال ص رة

 (123:  21) . ن  حدة ي كصيل 
 
ي كصيلللل  لل كاغللللك ال كاغللللك الرغصضللللن اللللل   غؤدغلللل  الرغصضللللغ ا  لللل  حصللللل  اوللللءغ   وغ رللللد ايلللل      

ا الءغ يغكصاغكغلل  غيكللا ال  زلل  الللن اليولل    ال كاغكللن    يللا مللال  الولل ااغالرغصضللن و  والللح
كللن اليثلصلن  الل   غلل   يلا ملال  اليعر لل  الكصيلل   الد غول  ءرلل  ر الحركل  يلا مللال  ال حلغل  الحر 

  لل لك  لصا الءغ يغكصاغلك غعلد اولصس ال كاغلك الرغصضلن  لن اولعلصح الي كصي   اللد غا ل ل   الحركل 
 ( 132:   1) .صلمصزغ  التردغ  للرغصضنالرغصضغ  اليم لت  يع اور ءص  ء

 
ر غا لللر الءغ يغكصاغلللك اللللن ال كاغلللك الرغصضلللن ءصال ءلللصر  ا صيلللص دغاصيغكغلللص يعولللدا لال علللص   العاصزللل  

   الوصئيل  الللن اوول مدا  اويثل   اليرللد لاليكصالصه  الولدراه اللءعضعضل ص ءالحركغ  الير ء   ء
يلللللا ملللللال  الءحللللل    الدراولللللصه  الغلللللا  زللللل الحركغللللل  لالاللللللح  اا ال كاغلللللك اليثلللللصلن  لللللد  للللل  ال 
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 للللك  ءلللغا اللل ايغس   ءلللصئع ال ركغلللح الءغ يغكلللصاغكن للللالداء الحركلللن  كللل لك  الءغ يغكصاغكغللل  ال لللن 
 (1:  3). المزصئص التردغ  لالء ص 

 
اا كلل  حركللصه الريءللصن غلل    علغي للص  ال للدرغح اللغ للص   للا  الللن( 8119) محمررد سررام  غلللغر  

 حلللدد للللك  األداء الحركلللن  كلللغ   يلللص رلللصء  غلللا يلللا  علغيلللصه    االلللدالللللك  اليحلللدد ءولللصا ا ال ح
ركلصه الي ل ءل   لن اإل  زصد  ن الر د يءلدأ  لص  ح لن غل   زارلصن ريغلع الح   كيص اا يءدأللي صرة

   غللأ ن  لللك الللا  رغللا   ا للا األداء لللك  ريللل  حركغلل   يللع الللد  ال زلل   الللن يرحللل  ال عللح
أداء الي لصرة ءصاولغصءغ  كيلص أا الول ااغا ال ءغعغل   يا لص الللن  اإلغوصال الياضء  ءغا أرناء الرول    

وء  ليتصز  الرو   يص ل ص يا أ يغ  مصز  اوءغ  اليثص    ااغا اغ  ا للحرك   الي  الر ا ع ءصل
:  9) .األكءلر اليلغل  اإل  زلصد  لن الر لد  ن زارصن ال ارح الحركلن الرغلد   ل  يلص غول   ءصلولدر

21) 
 
وغل  ل لل   الدراول   للي أا للص يحص لل  ل ن غللد العلصيلغا  للي يرلص   للدرغح الريءللصن  ررلع األ يغلل  ال  ءغ  

ءللءعض اليعلللصرف  اليعل يللصه ال لللي  ولللصالد  للي  عللللغ  الاصلللئغا لللللدائرة الملتغللل  الكءللر  الللللن ار لللنة 
يلا اناحلصه  العول   الحلا اللا  رغلا اللرض    زلغف ءعلض الي غغلراه الكغايص غكغل  ل ل   الي لصرة

   تغا  يوصر يركلن ثول  الرول  اثالصء اداء اللدائرة الملتغل  الكءلرل الللي الر لصنغا ورالصه  ن اغص الك
  ارللراء ال حلغلل  الءغ يغكللصاغكيالءحلل   للن ك ا للص يحص للل  الليغلل  لدراولل   كل اللللن  لللك  لل لمص يللل  

 تولللغر   يحص لللل  صرف الللللن أ للل  مزصئزللل عللللل أر لللنة العولللل   الحللللا لللللدائرة الملتغللل  الكءلللر  الللللن 
 .اللي الر صنغا     الي صرةالالالح أثاصء أداء  لاص ر  ياا الكغايص غكغ  هالي غغرا ءعض

 
ناثررد الارربا   ي للصر ي الءحلل  يللا الي للصراه ال للي  حللد  حلل   اليحلل ر العرضللي اللل ل   زللتا 

ءصاللا اليحللل ر اللل ل غيلللر يللا رصالللح لرصاللح املللر للرولل  يم ر لللص  (9111وجمررال عررردء الررردين )
ك ا   يلي كيلص غحلد  الالد  ول س الرل ال ملتلص ا  ثاغلا ايصيلص اليو  ل الرصاءي    ا اليح ر ايص غ

 ايللص غكلل ا حوغوللي كيللص غحللد  الاللد اداء الللدائرة الكءللرل اللللي العوللل   ايللص غكلل ا حوغوللي    للي ثلل  
 (221:  21غ ح   الي يح ر   يي كيص  ي اللولء  اويصيغ  اللي الغدغا. )

 
العولل   لصا اليحل ر حوغولي  ثصءله  ي ر لصنالللحث ا ااا الالد اداء اللدائرة الملتغل  الكءلرل  غرل الءص

اداء الللدائرة الملتغلل  الكءللرل  ي اولل  اثاللصء ي حللرك ا  صرة ءغايللص غكلل ا حوغوللي  لكاللامللال  اداء الي لل
 اللي الحلا.



4 

 

اللدائرة الملتغل  الكءلرل الللي  الللي المزلصئص الكغايص غكغل  لي لصرة يا  اص غرغلد الءلصحث ا ال علرف 
حل   اليحل ر العرضلي ال لي  يوصر دائرل يركن الثو   ي رو ر صنل العول   الحلا  يدل حرك  

 .ح لا الي صرة ؤدل 
 

 :اثداا البحث
 الدائرة الملتغ  الكءر  اللن ر لصنلال عرف اللن المزصئص الكغايص غكغ  ال ن  حك  أداء ي صرة  -

 .العول   الحلا
داء ي للصرة الللدائرة لمزللصئص الكغايص غكغلل  ال للن  حكلل  أل  رللا ال لللصءا  اوملل الفأ ال عللرف اللللي -

  الحلا. العول  ر صنل الملتغ  الكءر  اللن
 

 :تساؤالت البحث
يللص ي ا لل  المزللصئص الكغايص غكغلل  ال للن  حكلل  أداء ي للصرة الللدائرة الملتغلل  الكءللر  اللللن ر للصنل  -

 العول   الحلا؟
ئرة لمزللصئص الكغايص غكغلل  ال للن  حكلل  أداء ي للصرة الللدال  رللا ال لللصءا  اوملل الفأ يللص  للن أ لل  -

 الملتغ  الكءر  اللن ر صنل العول   الحلا؟
 

 الدراسات السابقة 
 الءغ يغكصاغكغ  الي غغراه ءعض دراو " ءعا اا دراو ءصرراء  (9111) غلولز  إبراثيم ص   -2

 "لآلاوصه اور تصال يم لت ص  الي  انغا للررص  العول  ر صن اللن الكءر  الملتغ  الدائرة لي صرة
 لعغا  ال زتي اليا ج الءصح  للي صرة  او مد  الءغ يغكصاغكغ  الي غغراه أ   اللن ال عرف ء دف
 اليوصر ام الف الا صئج أ    كصاه اليزرل  الو يي الترغا أالضصء يا  والء صا والءصا   اي ص

 الي صرة أداء نيا  كصا  اآلاوصه الررص  ءغا الدراو   غد للي صرة الكلي الرو  ثو  ليركن الحركي
 النا غ  للورال  يودار أ زن أا كيص لآلاوصه ءصلاوء  األداء نيا يا أ   للررص   الدراو  غد

 الراءع الرءع ا صغ   ي ار تصال  اصك أا كيص الثصل  الرءع  ءداغ  الثصاي الرءع  ي كصا للررص 
  ءداغ  الثصاي الرءع ا صغ    ي األ   الرءع ا صغ   ي كصاه لآلاوصه النا غ  للورال  يودار  أ زن

 (2) .الراءع الرءع  ي  نغصدة الثصل  لرءعا
 
 لي لصرة الءغ يغكصاغكغل  الي غغراه ءعض دراو " دراو  ءعا ااباجراء  (9111) رماح ندا صيه  -2

 ء لدف ال علرف الللي لآلاولصه"  اور تلصال يم لت لص الي ل انغا ر لصن الللن الكءلر  األيصيغل  اللدائرة
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 يم لت لص الي ل انغغا ر لصن الللن الكءلر  األيصيغل  ةاللدائر  لي لصرة الءغ يغكصاغكغل  الي غغلراه ءعلض
 الريءلصن  رغا ضيا والء صا   اي ص لعغا  ال زتي اليا ج الءصحث   او مديه لآلاوصه اور تصال
  التمل غا الك تلغا الن اغص الحركغ  اليوصراه  لصءا الا صئج أ    كصاه ءصإلوكادرغ   وء ر اج ءاصدل
 الللن  ع يلد الحركل   ص ل  أا كيلص الي لصرة يلا األ   لازلفا  لي النا غل  اإلناحلصه  لي   ناغلد

 ( 23. )ال ا ن الوز ر  الن  النا غ  الورال  ي غغرل
 
ال غغللللر الكيللللي لالللل ا ج الللللد ائر الكءللللرل ءللللصرراء دراولللل  ءعالللل اا " (9111محمررررد حسررررن ) للللص   -3

ال ا ج  ال علرف الللي ء لدف  "دغاصيغكغص  الال  ا ءيو  ل زع ء  ا صغصه الري  الللي ر لصن العولل 
الدالللرة اويصيغلل   الملتغلل  الكءللرل دغاصيغكغللص  الال لل   لل   الالل ا ج ءيولل  ل زللع ء  الا صغللصه اللللي 

ا ل  الا لصئج  كصاله   احلد واللح د للي  اول مد  الءصحل  اليلا ج ال زلتي الللي الغال ر صن العول  
ئرة الملتغل  يصيغل  اللا اللدا لف  ي اللدائرة اوملك  اليتصز   د ا م ه لك  ي  ال غغراه النا غاا 

صء   للغ  ن اغللص للل ءنغللصدة زللع ء  الا صغلل  اليللؤداة    للنداد  لل   ال غغللراه   م لللف    غ ص  للص الكءللرل 
  (21. )اوا الا

 
دراول   حلغلغل  لللدائرة الكءلرل الملتغل  " ءلصرراء دراول  ءعال اا (9119امل عبدالرحمن )  صيله -2

ال علللرف الللللي الي غغلللراه ء لللدف  "ر تلللصالالللللي العصرضللل  العلغلللص الير تعللل  للعصرضللل غا اليم لت لللص او
لعصرضلل غا اليم لت للص الءغ يغكصاغكغلل  لي للصرة الللدائرة الكءللرل الملتغلل  اللللي العصرضلل  العلغللص الير تعلل  ل

والء لغا يلا والءلصه اليا ملح الول يي  لعغال    اي لصاليلا ج ال زلتي  اور تصال  او مديه الءصحث 
   العصرضللل  العلغلللص د ائلللر ءصازلللصف ا  لللصر روللل  ارلللناء الروللل  حللل ا للل  الا لللصئج  كصاللله  اليزلللرل

لتملل غا  للي  غ للي الك تللغا  ا  لناغللاليوللصراه الحرك لللصء    ي ءصغالل  غحللدد ص ءعللد يركللن ثولل  الرولل 
 ر د الال   الكوغ  ءلغا اليتول د يلا  ف يوصدغر الن  الوز ر ال ا ي ام ال  حوغا  كاغك الي صرة 

 ( 2) .ال ص   الد رااغ   يو  ل اداء الغا  الءح 
 
 الكءلر  الملتغل  اللدائرة أداء ءغ يغكصاغكغل ءلصرراء دراول  ءعال اا " (8191ابرراثيم خليرل ) لص   -3

ءعللض  اللللن ال عللرفء للدف الال الي"  لل لدرغح الررللص  كأوللصس ريءللصن  للي الر للصن ءلصم الف
  الي  انغغا الحلا أر نة اللن الكءر  الملتغ  الدائرة ي صرة أداء  حك  ال ن الكغايص غكغ  المزصئص

 الملتغل  اللدائرة ي لصرة  عللغ  ي ل  ولصالد  لد ال لن الا الغل  ال لدرغءصه يلا يري الل  ضلعل    العولل  
   او مد  الءصح  اليا ج ال زتي اللي الغا    اي لص  العول   الي  انغغا الحلا أر نة اللن الكءر 

 دراو ال ي ض ال للي صرة الءغ يغكصاغكن ال حلغ  ض ء والح د لي  احد  كصاه ا   الا صئج ااا  ي
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  عللغ  الللن  ولصالد  لد ال لن  الي صرغل  الءداغل  الا الغل  ال يرغالصه يلا يري الل  الءصحل  اول ا ج
 ( 1) .الدراو  ي صرة   درغح

 
الوه الدراوصه الوصءو  الض ء اللي كثغر يا اليعصل  ال ي  تغد الءح  الحصلي يا الدة ر ااح   د 

  ز  الغ ص  ي  لك الءح   (الا صئج ال ي    ال  –اود اه اليو حدي   –) العغا  
 

 اجراءات البحث
 عينة البحث:

 للي ري  رغلل  يزللر العرءغلل  ءصليا مللح الولل يي  ضلل  والللح أل ل  ام غللصر العغالل  ءصل رغولل  العيدغلل  
 لي رغصضل  الريءلصن  الءحل  ءللك  يي لصن ءالصء الللن أراء المءلراء   اليحكيلغا يغو   ءأداء ي لصرا 

 .ر  يا مال    ن  ءء  ل  الري  رغ  ن  لك ال  ه  ك لك ءاصءا اللي ا صئ
 

 منهج البحث:
ءصول مدا  ال زل غر ءصلتغلدغ   ”The Descriptive Method“او مد  الءصحل  اليلا ج ال زلتي 

 ا رًا ليالئي ا ل ءغع  الءح  .
  

 .MTA Motion Track Analysis)خصائص برنامج التحليل الحركى ) -

 وحدة المعايرة للبرنامج -

 

 

 (1شكل )

  MTA)معايرة الخاصة ببرنامج التحليل الحركى )وحدة ال

 غولللل  غع الءراللللصيج  للللراءة أل  حللللدة يعللللصغرة يعل يلللل  ال لللل    للللن ال ءغعلللل  يرئغلللل  داملللل  
 الكصدر.
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  غا غ    منغا ا ص  اليعصغرة  ن  اكرة الحصوح اآللن لك  كصيغرا الللن حلدة   ل  ر لصن 
اليوللللص صه  لللللن ال ءغعلللل  يلللللا     د ر   حدغللللد1531× 1531×  1531  عصيللللد أءعللللصد  كصل لللللصلن 

 الكصدراه. 
 

 أمكانية البرنامج.  -

د رااغلللل (  –غولللل   الءراللللصيج ءعيلللل  ال حلغلللل  الحركللللن الللللالن  أل  ي للللصرة حركغلللل  ) م غلللل  
 غيكااص أا احزل  يلا مالللا الللن اللدد يلا الي غغلراه الءغ يغكصاغكغل  للرول  ككل   لكل  رلنء 

 لللللللللن اإل رص لللللللللصه ال صلغللللللللل  يلللللللللا أرلللللللللناء الروللللللللل  ملللللللللال  كللللللللل  لح للللللللل  يلللللللللا يراحللللللللل  األداء 
(x,y,z,xy,zy,zx,zyx  ))يالللص غكن( الللل   )ال حلغللل  الكغ   ال لللن   يثللل   لللن )ال حلغللل  النيالللن

يغلل  األرللناء اللللن      نا غللصغح لل   اللللن اليوللص    اإلناحلل   الوللرال   العرللل   ن اغللص اليتصزلل 
( ال   غ يث   ن  ص    غكن غاص   العرل  النا غ   )ال حلغ  الكاليو    األ ون   الورال  النا غ 

الحرك   الو ة  اللغ   الودرة  العن   الو ة ال صردة اليركنغ   كيغ  الحرك   كيغ      ص  ال ضع
 .  الوز ر الد راانالحرك  النا غ 

  
 إجراءات إستخراج البيانات والنتائج بإستخدام برنامج التحليل الحركى والحاسب اآللى 

 مراجعة عمليات التصوير - أ

رعلل  اليلغللصه ال زلل غر اللللن  حللدة يعصلرلل  التغللدغ  إلروللصل ص الللن ر للصن الحصوللح  لل   يرا
 الا  رغا كصره التغدغ ا. 3D*mapاآللن ال   غح    اللن ءراصيج ال حلغ  الحركن 

 
 Video scanningفحص الفيلم داخل البرنامج. 

ة ال للن وللغءدأ كيءغلل  ر ثلل  زولل دالصء  داملل  الءراللصيج غلل    حدغللد الت للر لءعللد  مللنغا التللغل  داملل  ا
  غا  ن يا الاد ص ال حلغ . 

 

 تحديد المواصفات الخاصة بعملية التحليل وهى كالتالى . - ب

 حدغلللد الاولللص  اليررعغللل  للعغاللل  أثالللصء يراحللل  األداء اليم لتللل    لللد  لللص  الءصحللل  ءصم غلللصر الاولللص  
الغلد  او       ) أالللن اللرأس  الر ءل   اليوعلدة  يوديل  يلل 29 الدد ص  اليررعغ  للرو  كك 

غد الغيان  ير ا الغلد الغيالن  يتزل  الك لف األغيلا   يثلغل    الل راال الغولر     روغ الالغيان
   يثللغل   يوديلل  يللل  الوللد  األغيللا  روللغ الوللد  األغيللا  الركءلل  الغياللن  يتزلل  التملل  األغيللا

الي رلل د  للن الءراللصيج   لللك ل حدغللد يركللن  atwa modelالررلل  الغوللر (   عرغت للص للايلل    
 رغللا اليعصلرللصه  لثولل  العللص  للرولل   أرللناء   ءللص ن الي غغللراه الكغايص غكغلل   الكغاغ غكغلل  الللاا
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  حغللل  غللل    ولللدغر يركلللن الثوللل  العلللص  ءصوللل مدا  ال  نغلللع الاولللءي ليراكلللن ثوللل  الرغصضلللغ  الءح للل 
جرريمس ثررا  األرللناء  كلل ا اللل نا الاوللءن لسرللناء كاوللء  يللا اللل نا الكلللن للرولل    لللك الللا 

James G. Hay (9191)(27. )م 
   

  Data Outمخرجات البرنامج: 

  Stick Figure:  األشكال العصوية.  أولا 

 احز  اللن األلكص  العز غ   ن اليو  غصه الثالث  ال صلغ .
 xy         (Said plan)اليو    الرصاءن 
 zy                    (Frontal plan)اليو    األيصين 

 xz         (Horizontal plan)اليو    األ ون 
الل راالغا  مل  الك لف  مل    لكل  رلنء يلا أرلناء الرول  الللن حلد    اللرأس  الرلنال  اللررلغا )

   م  الك ف  الح ض (  ن ز رة رو   الز غ   عءر الحرك الح ض
   لك مال  يراح  الحرك  كك  .

  Data outثانيا ا: التقرير الخاص بالبيانات الرقمية. 

احز  اللن ريغع الءغصاصه الر يغ  و اء كصاه ي غغراه ) كغايص غكغ  أ    ن  لك ال ورغر 
لك  رنء  كاغ غكغ  ( للحرك  ال ن غ    حلغل ص     لك  ن األ رص صه ثالثغ  أ  ثاصئغ  الءعد  )

  يا أرناء الرو  اللن حد    الرأس  الرنال  الررلغا  ال راالغا  م  الك ف  م  الح ض
     لك مال  يراح  الحرك  كك .رة ردا  ح ض (   ن ز  م  الك ف  ال

 

  Graphsثالثا ا: المنحنيات الخاصة بالبيانات الرقمية. 

  ن  لك اليمر  احز  اللن ريغع الياحاغصه و اء كصاه للي غغراه ) كغايص غكغ  أ  
      ئغ  األءعصد    لك  ي او رص صه ثالثغ  األءعصد أ  ثاص غكغ  ( للحرك  ال ي غ    حلغل صكاغ
لك  رنء يا أرناء الرو  اللن حد    الرأس  الرنال  الررلغا  ال راالغا  م  الك ف  م   )

   لك مال  يراح  الحرك  كك .   م  الك ف  الح ض (  ن ز رة لك  ءغصايالح ض
 :تحديد المتغيرات الكيناماتيكية المستخرجة للمهارات قيد البحث وهى   -

 الءح . يا ال ركغح النيان )ءصلثصاغ ( لليراح  التاغ  لي صر  -2
 الءح . ا يلي صر اليوص   األ وغ   الرأوغ  )ءصلي ر( ليركن الثو   ن  -1  
 الءح . ا يلي صر ن اغص الك ف األغيا )ءصلدرر (   -3
 الءح .  ا يلي صر ) / ( ليركن الثو   زل الورال  اليح - 2
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 عرض ومناقشة النتائج

 لعقلة والحلقعل  ا الدراسةة أداء مهار زمن لالنسب المئوية عرض  - أ

 
 (9) رقم جدول

 الدراسةتي النسبة المئوية لزمن أداء مهار 
 

الربرررررررر   ألجهزة ا
 األول

الربررررررررررررررررر  
 الرب  الثالث الثاني

 الرب  
 الراب 

 المجموع

 العقلة
 ث8691 ث1691 ث1611 ث1611 ث  1611 )ث ( الزمن

 % 911 % 1961 %9162 % 9162 % 8262 % النسبة

 الحلق

 ث 8611 ث 1628 ث1611 ث1611 ث  1611 ) ث( الزمن

 % 911 % 1161 % 92611 % 92611 % 8161 % النسبة

 

( الاوللح اليئ غلل  لللنيا اداء ي للصرة الللدائرة الملتغلل  الكءللرل اللللي ر للصنل 2)ر لل  غ ضللء يللا رللد   
 .العول   الحلا

 
اء الللدائرة الملتغلل  دالرءللع الثللصاي  الرءللع الثصللل  يللا ا ( اا نيللا اداء2غ  للر لاللص يللا رللد   ر لل  )

يللا الللنيا %  2657ءاوللء       ( 1536ءللنيا  للدر )  ي وللص غصا صالكءللرل اللللي ر للصن العوللل  كصالل
الرءللع  نيلا ا لل  يلا%   1757  (  ءاولء   1561الكللي  ايلص  للي الرءلع او    ولد كللصا اللنيا ) 

رءللللع او   يللللا الللللد راا غللللؤدل يللللع الرص ءغلللل  حغلللل  اا ال %  3159  ( ءاوللللء   1512)  الراءللللع
اورضللغ  ءعكللس الرءللع الراءللع اللل ل غللؤدل ضللد الرص ءغلل  اورضللغ    لل  اويللر اللل ل غرعلل  الرءللع 

   ك ا  غا العرل   وزغرغ  ضد الرص ءغ  اورضغ . الراءع غو غرا    ص اكءر
ءلللرل الللللي ر لللصن الحللللا   لللد رلللصء نيلللا الرءلللع الثلللصاي  الرءلللع الثصلللل  يلللا اداء اللللدائرة الملتغللل  الك

 كلل لك % يلا نيللا اوداء الكللي  27563  ( ءاولء   للدر ص  1536ي ولص غصا اغضللص ءلنيا  للدرة ) 
% يللا الللنيا الكلللي ا لل  يللا نيللا  1952  ( ءاوللء   للدر ص  1561رللصء نيللا اداء الرءللع او   ) 

نيللا الرءللع  % يللا نيللا اوداء الكلللي  ار تللصال 3353  ( ءاوللء   للدر ص  1571اداء الرءللع الراءللع ) 
  الراءع غعنل الي ااا غؤدل ءعرل   وزغرغ  ضد الرص ءغ  اورضغ . 
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 (2لك  ر   )
ي صرة   العز ل لرو  الالالح اثاصء اداء اللك

 الدائرة الملتغ  الكءرل اللي ر صنالعول 

 
 

 (1لك  ر   )
يركن ثو  الالالح اثاصء اداء ل ال ادوي يوصرال

 لتغ  الكءرل اللي ر صن العول الدائرة الم
 

( اولكص  العز غ  لرو  الالالح اثاصء اداء اللدائرة الملتغل  الكءلرل الللي 2غ ضء يا لك  ر   )
( يولصر يركلن ثول  رول  الالاللح اثالصء اوداء  غ  لر 1ر صن العول  كيص غ ضلء يلا الللك  ر ل  )

 د ر ح ل ص الالالح   لاص اا الالالح غو   ءعي  لك  دائرل كصي  يركن  العول  ال ي غ
 
 

 
 

 (3لك  ر   )
  العز ل لرو  الالالح اثاصء اداء الدائرة اللك

 الحلاالملتغ  الكءرل اللي ر صن 

 
 

 (2لك  ر   )
يركن ثو  الالالح اثاصء اداء ل ال ادوي يوصرال

 الدائرة الملتغ  الكءرل اللي ر صن الحلا
 

ص  العزلل غ  لرول  الالالللح اثاللصء اداء اللدائرة الملتغلل  الكءللرل  ( اوللك3غ ضلء لاللص يلا لللك  ر لل  )
( يوصر يركن ثو  الالاللح اثالصء اداء اللدائرة 2اللي ر صن الحلا  ك لك غ ضء لاص يا لك  ر   )
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الملتغل  الكءلرل الللي ر لصن الحللا  غ ضلء لالص االا ءلصلر   يلا اا الالاللح غول   ءعيل  دائلرة كصيللل  
 ك لك اداء الدائرة الملتغ  اللي الحلا او اا الالالح و غو   ءعيل  ءيركن ثولا اللي ر صن العول  

اللللي ر للصن الحلللا   لللك وا ر للصن الحلللا رءيللص غ حللرك لاليللص   للملللف  غرللح لللك  دائللرة كصيللل  
اللي الالالح اا غو   ءصلوغ رة اللغا  ي حد يعغا  او  صا اوداء لا غك ا زحغحص يلا الالاللح 

الالاللح اثالصء اوداء  ءلصلر   يلا كل ا يحل ر اللد راا حوغولي  لي ءتع  الو ل ال ي و وغ ر الللي 
الر صنغا العول   الحلا  لغس يح ر   يي كصل ل غحد  اثاصء اللد رااصه  لي ال ل اء او اا  حلرك 
ر صن الحلا لاليص   للملف ءلك  ءاد لي و غيكا الالالح يا الي      الدائرة الكصيل  اوو دارة 

اا يحلص ر  (9111) ناثرد الاربا  وجمرال عردء الردينالصر اللي  للك كيص  ي ر صن العول    د 
الد راا ايص يحص ر حوغوغ  مال  كصي  اوداء  ايص يحص ر حوغوغ     ح   اللي يحلص ر   يغل  الالد 
ءللدء الللد رااصه اللللي اورض ا  اللللي ر للصن  اولل كيصل ص  للي ال لل اء    حلل   ءعللد  لللك الللي يحللص ر 

  (221:  21اء الد رااصه الكصيل   ي ال  اء. )  يغ   ايص يحص ر   يغ  الاد اد
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 (8جدول رقم )
 األفقية والرأسية لمركز ثقل الجسم االزاحة

 (الحلق –في الدائرة الخلفية الكبر  عل  )العقلة 

 الزمن الصور
 حلقال العقلة

 الزاحة

 األفقية

 الزاحة

 الرأسية

الزاحة 

 األفقية

الزاحة 

 الرأسية

1 0000 0000 1001 -0001 1001 

1 0011 -0000 1001 0000 00.0 

3 0010 -0011 00.0 -0000 1000 

0 0030 -003. 00.3 -0000 00.0 

5 0000 -0050 0000 -0000 0000 

0 0000 -0001 0001 -0003 0001 

0 0001 -1000 003. -0000 0010 

0 0000 -1013 0000 -0005 -0030 

. 00.0 -1000 0000 -0000 -1001 

10 1000 -0051 1011 -0000 -101. 

11 1010 0010 1010 -0001 -0000 

11 1031 0001 1000 0001 -0010 

13 1000 1001 0030 -0003 0010 

10 1050 1001 0010 -0000 005. 

15 1000 0000 0003 -0000 0000 

10 1000 0001 00.1 -0000 00.0 

10 10.1 0030 1003 -0011 1003 

10 1000 0013 1000 -0010 1000 

1. 1010 -0000 00.0   

الدائرة الملتغ   اثاصء اداء اوناح  األ وغ   الرأوغ  ليركن ثو  الرو  (1غ ضء يا رد   ر   )
 الحلا(  )العول   ر صنل الكءر  اللن
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 (3لك  ر   )

الدائرة  اثاصء اداء اوناح  األ وغ  ليركن ثو  الرو 
 الحلا(  ل  )العو ر صنل الملتغ  الكءر  اللن
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 ( 6لك  ر   )
الدائرة  اثاصء اداء اوناح  الرأوغ  ليركن ثو  الرو 

 الحلا(  )العول   ر صنل الملتغ  الكءر  اللن
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 (1جدول رقم )
 مفال الكتا زوايا 

 الحلق( –ف  الدائرة الخلفية الكبر  عل  )العقلة 

 الزمن الصور
 العقلة

 الكتف(زوايا مفصل )

 الحلق

 تف(الكزوايا مفصل )

1 0000 150010 103000 

1 0011 100001 100000 

3 0010 100000 1550.0 

0 0030 101001 151001 

5 0000 100000 101000 

0 0000 1030.0 103055 

0 0001 10100. 100000 

0 0000 103011 151000 

. 00.0 101000 100010 

10 1000 100000 105015 

11 1010 100010 00010 

11 1031 10000. 00003 

13 1000 100000 0.000 

10 1050 11.000 .001. 

15 1000 1300.1 103000 

10 1000 155013 10000. 

10 10.1 150003 103010 

10 1000 100011 100000 

1. 1010 100000  

 الدائرة الملتغ  الكءر  اللن ن اغص يتز  الك ف اثاصء اداء (3غ ضء يا رد   ر   )
 الحلا(   )العول  ر صنل
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 (7لك  ر   )

 الحلا(  )العول   ر صنل الدائرة الملتغ  الكءر  اللن ن اغص يتز  الك ف اثاصء اداء
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 (1) رقم جدول
 السرعة المحالة لمركز ثقل الجسم
 (الحلق -ف  الدائرة الخلفية الكبر  عل  )العقلة

 الحلق العقلة الزمن الصور

1 - >1 0011 1015 0035 

1 - >3 0010 1030 0000 

3 - >0 0030 1000 0010 

0 - >5 0000 1000 1010 

5 - >0 0000 1030 10.1 

0 - >0 0001 3013 3001 

0 - >0 0000 3000 0051 

0 - >. 00.0 5000 5031 

. - >10 1000 5000 0000 

10 - >11 1010 5000 0050 

11 - >11 1031 5000 300. 

11 - >13 1000 500. 3000 

13 - >10 1050 0000 10.1 

10 - >15 1000 3000 1001 

15 - >10 1000 3000 1015 

10 - >10 10.1 1013 0003 

10 - >10 1000 100. 0000 

10 - >1. 1010 1003  

 ن الدائرة الملتغ  الكءر  اللن  الورال  اليحزل  ليركن ثو  الرو ( 2غ ضء يا رد   ر   )
 الحلا( -)العول 
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 (1لك  ر   )
 الحلا( - ن الدائرة الملتغ  الكءر  اللن )العول    اليحزل  ليركن ثو  الرو الورال
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( اوناحل  او وغل   الراولغ  ليركلن ثول  الالاللح  6   3(  للك  ر ل  )1غ ضء لاص يا رلد   ر ل  )
ءلغلله اوناحللل    تلللي ر للصن العولللل   ل العولللل   الحلللان اثاللصء اداء الللدائرة الملتغللل  الكءللرل الللللي ر للص

(  اللل ل غوللع  للي الرءللع الثللصاي يللا الللد راا  كلل لك ءلغلله 1  (  للي الكللصدر ر لل  ) 2523-او وغلل  ) 
(  اللل ل غوللع  للي الرءللع الراءللع يللا الللد راا ءغايللص 22  (  للي الكللصدر ر لل  ) 2511اوناحلل  او وغلل  ) 

(  اللل ل غوللع  للي الرءللع 1  (  للي الكللصدر ر لل  ) 1512كصالله اوناحلل  الراوللغ   للي ا لل   غيلل  ل للص ) 
(  الل ل غولع  لي 22  (  لي الكلصدر ر ل  ) 1511)  الراولغ  ءغايلص ءلغله اوناحل  يلا اللد راا الثصاي

   1527 -    ي الدائرة الملتغ  الكءرل للحلا ءلغه ا زي اناحل  ا وغل  ) الرءع الراءع يا الد راا
 -) ( 21 لي الكللصدر ر لل  ) اوناحلل  الراوللغ  (  للي ا صغلل  الحركل  ءغايللص كصاله29) (  لي الكللصدر ر ل 

  (  2512  (   للي ا صغلل  الحركلل  ءلغلله اوناحلل  الراوللغ  ا زللي  غيلل  ل للص حغلل  كصالله )  2529
حلل   يحلل ر ءغايللص رللصءه   لل ا غللد  اللللي اا الحركلل   للي الحلللا للل   كللا دائرغلل  ءللصليعاي اليت لل   

 الءا ءصللولء  الملتغ  ا را لعد  ثءصه او   ار كصن الغدغا الاد يح ر الد راا.
 

ر الللنا ل ليتزلل  الك للف  للي الللدائرة الملتغلل  غلل( ال غ7(  اللللك  ر لل  )3   ر لل  )غ  للر لاللص يللا رللد
الكءرل اللي ر صنل العول   الحلا حغ  غ ضلء لالص اا الالاللح اول  صال الحتلص  اثالصء اداء اللدائرة 
الملتغ  الكءرل  ي العول  اللي اا غك ا ال غغر النا ل للك تغا  لغ  رلدا  غو لرح يلا الحتلص  الللي 

( 23دررلل ( مللال  اداء الللد راا او االلا  للي الكللصدر يللا ر لل  ) 211ليولل وغي  يللع الرلل ال )النا غلل  ا
(  رح ا صغ  الرءع الراءلع  لص  الالاللح ءغللا نا ل يتزل  الك لف لل عللح الللي 27الي الكصدر ر   )

الرص ءغ  اورضغ   ك لك وغوصف الحرك  ح ي  ك ي  الدائرة الملتغ  الكءرل لل ز   لل   ف اللي 
ا اللللي العوللل  ) العلل دة لل ضللع اوء للدائي للحركلل  (  ءغايللص  للي الللدائرة الملتغلل  الكءللرل اللللي الغللدغ

( ال 22اللي الكلصدر ر ل  )( 22ر صن الحلا  ص  الالالح ءغلا نا غ  الك ف يا ءداغ  الكصدر ر   )
يللا يا زللف الحركلل  رءيللص وا ر للصن الحلللا    وللص ل ركغءلل  غرعلل  الالالللح غ ارللا  حللدل الوللغ رة 

الر للصن اثاللصء اوداء ييللص غرعلل  الالالللح يللا الزللعح ءتللرد  راالغللا  للي اولل وصي  يللع الرولل  اللللي 
 ل لك غعي  الالالح  لدر   ي حرك  ءاد لغ  الحلا لاليص   للملف ر صن اوير ال ل غؤدل ء حرك

اليو  صال اللي  لا نا غل  الك تلغا ءصلاولء  للرل ال   ل ا غرعل  اللدائرة الملتغل  الكءلرل الللي ر لصن 
 ا ءصللولء  الملتغ .ءلالحلا ا

 
( الولرال  اليحزلل  ليركلن ثول  رول  الالاللح  لي 1(  الللك  ر ل  )2 غ ضء لاص يا رد   ر ل  )

الحللا(     لر لالص الا لصئج اا ا زلي ولرال  ليركلن  –الدائرة الملتغ  الكءلرل الللي ر لصنل )العولل  
( حغ  21(  الكصدر ر   )22ثو  الالالح  ي الدائرة الملتغ  الكءرل للعول  كصاه ءغا الكصدر ر   )

  لي   /  (   لك ءعد يا زف الحرك  وو يرارغ  ال غلح اللي الرص ءغ  اورضلغ  3517ءلغه ) 
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اا الثالي الولرغع الكرءلصري غعيل  الللي نغلصدة الولرال   (9111يحيري الحريرري )  ا الزدد غل كر 
وص يللل  الرص ءغللل  للروللل   لللي ا رلللص  اللللد راا  لللي الت لللرة ال لللي غزلللعد  غ لللص الروللل  اللللي االللللي ضلللد ي

رة ئءغايللص رللصءه ا زللي وللرال  ليركللن ثولل  الالالللح  للي الللدااورضللغ   للي اارللصن ال ارللح الحركللي  
 / (  3531حغ  ءلغله )( 9(  الكصدر ر   )1اللي ر صن الحلا ءغا الكصدر ر   )الملتغ  الكءرل 

 للء  ال  لي يا زلف الحركل   يصيلص   ل  يلص غتولر حركل   غغلر ولرال  يركلن ثول  الالاللح الالديص غ
 الي ا   يو  ل  ي ا رص  اورض لغعص د اور تصال واللي  ي ا رص  لءا م ي  لغس دائرل.

 
 االستنتاجات:

نيللا اداء الللدائرة الملتغلل  الكءللرل اللللي ر للصن العوللل  اكءللر يللا نيللا اداء الللدائرة الملتغلل  الكءللرل  -
 اللي ر صن الحلا.

اللدائرة الملتغل  الكءلرل الللي ر لصنل العولل   وص ل نيا اداء الرءع الثصاي  الرءع الثصلل   لي اداء  -
   الحلا.

نيلا اداء الرءللع الراءلع  للي اداء اللدائرة الملتغلل  الكءلرل اكءللر يلا نيللا اداء الرءلع او    للي اداء  -
 الدائرة الملتغ  الكءرل اللي ر صنل العول   الحلا. 

ولل  غرول  للكال دائرغلص يوصر يركلن ثول  الالاللح  لي اداء اللدائرة الملتغل  الكءلرل الللي ر لصن الع -
ح   يح ر الد راا )العول ( ءغايلص يولصر يركلن ثول  الالاللح  لي اداء اللدائرة الملتغل  الكءلرل الللي 

 ر صن الحلا غرو  لكال م غص ) ء  ص ووت   زع دا واللي( 
غ    لا نا غ  الك ف يع الر ال الاد اداء الدائرة الملتغ  الكءرل اللي ر صن الحللا ءللك  اكءلر  -

اللد اداء الللدائرة الملتغل  الكءللرل اللللي ر للصن العولل    لللك لل غلللح الللي الحركلل  الءاد لغلل  ال للي يالا ال
   حد  يا ر صن الحلا.

غلل   اداء الللدائرة الملتغلل  الكءللرل اللللي ر للصن العوللل  ءوللرال  اكءللر يا للص الاللد اداء الللدائرة الملتغلل   -
 الكءرل اللي ر صن الحلا.

 

 التوايات: 
الاص ر  يا ال حلغ  الحركي لي صرة الءح  اللي ر صنل العول   الحلا  ضر رة او مدا  الءغصاصه -

  .الاد ال درغح  ال علغ  يا مال  الوصئيغا اللي  لك
الالد  ولدغ  ال لدرغءصه المصزل   )العولل   الحللا( ة الللي الر لصنغايراالصة ال ركغح المصص ءصلي صر  -

يوللصر الحركللي ليركللن الثولل  اثاللصء ءللصل علغ   ال للدرغح ا للرا وملل الف لللك  اوداء  املل الف لللك  ال
  .)العول   الحلا( اداء الي صرة اللي الر صنغا
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 الللن أ  الر صنال احلد الللن الي للصء   الي لصراه ءلغا يوصرالصه  اليل  يللصء   ءحل   زرلراء -

 أثلر اا ولص  الللن غعيل  كيلص  اليلدرح الالاللح  ر لد   له  ل  غر غل    ءل لك اليم لتل  األر لنة
 اليغكصاغكغل  الي غغلراه    ل  ل لص الللكلي للسداء اللد غا الت ل  ءعلد اليم لتل  الي لصراه ءلغا ال درغح
  . غ ص اليؤثرة

او  يص  ءصل حلغ  الحركي  ي دراو    توغر الي صراه الحركغ  لل ز   الي ا ض  اداء ييكلا  -
  ي ض ء ال ر ف المصز  ءصوداء.

ع اليؤووللصه ال علغيغلل   ال درغءغلل  ضللر رة  لل  غر يعيلل  ورللراء ال حلغلل  الءغ يغكللصاغكي  للي ريغلل -
 ال ي      ء علغ    درغح اوداء التاي للي صراه الرغصضغ  اليم لت .
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 المراجع
  -أول المراجع العربية:

 

 لي صرة الءغ يغكصاغكغ  الي غغراه ءعض دراو ( 9111): ن ل   وعد زءرا غ  -2
 للررص  العول  ر صنل اللن الكءر  الملتغ  الدائرة

 يصرو غر روصل  لآلاوصه  اور تصال يم لت ص لي  انغغا ا
 رصيع  للءاغا     الرغصضغ ال رءغ  كلغ  يال رة   غر

 .الن صنغا
 

( ءغ يغكصاغك  اداء الدائرة الملتغ  الكءرل 1121:) اءرا غ  الءدالرانا اللي ملغ  -1
ءصم الف الر صن  ي ريءصن الررص  كأوصس لل درغح 

 غر يال رة  كلغ  ال رءغ   الا الي  روصل  يصرو غر
 الرغصضغ   رصيع  اليا  غ .

 
(  أثغر ءراصيج يو رح لل درغح الا الي اللي 1111): احيد يحيد الءدالعنغن -3

يو  ل اداء ي صرة الكح اليول ح اللي ر صن العول  
للاصلئغا  ي الريءصن  روصل  يصرو غر  غر يال رة  كلغ  

 ال رءغ  الرغصضغ   رصيع  اليا  غ .
  

"دراو   حلغلغ  للدائرة الكءرل الملتغ  اللي ( 2992:) اي  رغصض يحيد الءدالرحيا -2
 العصرض  العلغص الير تع  للعصرض غا اليم لت ص اور تصال"
روصل  يصرو غر  غر يال رة  كلغ  ال رءغ  الرغصضغ  

 .للءاصه  رصيع  حل اا
 

 الحركصه يغكصاغكصءغ    ن يعيلغ  ( دراوصه2992:) الدغا الالء يحيد ريص  -3
 . اإلوكادرغ  الثصلث   ال ءع    اليعصرف دار   الرغصضغ 

 
( اليغكصاغكص الحغ غ    را الءح  العليي 2999:) رغرد   مي   -6

للحركصه الرغصضغ    رري  كيص  الءدالحيغد  يركن 
 الك صح للالر  الوص رة.
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   دار التكر ( يءصدئ ال لمغص العليي للحرك2992):  لح  حوص  الدغا -7
 العرءي  الوص رة.

 
( الءغ يغكصاغك  الرغصض   اليك ء  ال  اغ    2917): لؤل  صا  الزيغدالي -1

 ءغداد.
 

(   رغا يح  ل ءراصيج  درغءي  ي ض ء 1111): يحيد وصيي يحي د  -9
يحدداه ال وغغ   ي الوصا ا الد لي للريءصن اللي ر صن 

رة  كلغ  ال رءغ  حزصا الحلا  روصل  دك  راة  غر يال  
 الرغصضغ   رصيع  اليا  غ .

 
( "ال غغر الكيي لا ا ج الد ائر الكءرل دغاصيغكغص 2991): يحيد يحي د رنا حوا -21

 الال  ا ءيو  ل زع ء  ا صغصه الري  اللي ر صن 
العول " روصل  يصرو غر  غر يال رة  كلغ  ال رءغ  

 الرغصضغ  لءاغا  رصيع  الن صنغا.
 

( اليغكصاغكص الحغ غ     ءغوص  ص  دار اليعصرف  2916):  وف اللغخيحيد غ -22
  الوص رة.

 
اص د اا ر الزءصغ  ريص   -21

 يحيد الالء الدغا
 

 ( الل  الحرك   ال ءع  ال صوع .2999):

 لي صرة يغكصاغكغ   الءغ الي غغراه ءعض دراو " (2996): ادا حصيد اءرا غ  ريصح -23
 يم لت ص الي  انغا ر صن اللن الكءر  األيصيغ  الدائرة

 كلغ  يال رة   غر يصرو غر لآلاوصه" روصل  اور تصال
 الن صنغا رصيع  للءاصه  الرغصضغ   ال رءغ 

  
(  حلغ  كغايص غكي للد ر غا ال  ائغ غا 2993: ) غحغي نكرغص الحرغرل -22

العليغ  حاغ غا لل ء   يا العول   اليرل  اويصيغ غا اليا
الثصيا  رصيع     الرغصضغ  للءاصه  العددءكلغ  ال رءغ
 اووكادرغ .



21 

 

 
 ثانيا المراجع األجنبية:

: (2991) biomechanical analysis or sprinting 

to improve individual technique international 

symposium in biomechanics sport, university 

of Konstang, Germany. 
 

23- Christiare B., George 

B., Rai F., 

: (2913) elements of advanced karate, library 

of congress, U. S. A.  
 

26- Engber, L.,  

: (2971) The biomechanics of sports 

techniques, Inglewood, cliffs, N.J., prentice 

hall, U. S. A. 
 

27- Hay, J, 

: (2991) analysis of sport motion, w m c, 

brown company pub. U S A. 
 

21- John, w., Gene A., 

Wayne, E., 

: (2999) Basic of biomechanics 1nd
 edition, 

leisure press. U. S. A. 

29- Paul. J., Duane, K.,  
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 ملخص البحث 

 
دراسة بعض المتغيرات الكينماتيكية التي تحكم اداء الدائرة الخلفية الكبري 

 علي جهازي العقلة والحلق في جمباز الرجال 
 

 م.د. احمد محمد عبدالعزيز                                                                                
 م.د. محمد سامي محمود                                                                                

 
 اثداا البحث:

ال عرف اللن المزصئص الكغايص غكغ  ال ن  حك  أداء ي صرة الدائرة الملتغ  الكءر  اللن ر لصنل  -
 لعول   الحلا.ا
ال عرف اللي أ را ال لصءا  اوم الف للمزصئص الكغايص غكغ  ال ن  حك  أداء ي صرة الدائرة  -

  الملتغ  الكءر  اللن ر صنل العول   الحلا.

 منهج البحث:
ءصول مدا  ال زل غر ءصلتغلدغ   ”The Descriptive Method“او مد  الءصحل  اليلا ج ال زلتي 

 ءح  .ا رًا ليالئي ا ل ءغع  ال
  

 .MTA Motion Track Analysis)خصائص برنامج التحليل الحركى ) -

 وحدة المعايرة للبرنامج -

 

 

 (1شكل )

  MTA)وحدة المعايرة الخاصة ببرنامج التحليل الحركى )
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 غولللل  غع الءراللللصيج  للللراءة أل  حللللدة يعللللصغرة يعل يلللل  ال لللل    للللن ال ءغعلللل  يرئغلللل  داملللل  
 الكصدر.

  غا غ    منغا ا ص  اليعصغرة  ن  اكرة الحصوح اآللن لك  كصيغرا الللن حلدة   ل  ر لصن 
   د ر   حدغللللد اليوللللص صه  لللللن ال ءغعلللل  يلللللا 1531× 1531×  1531 عصيللللد أءعللللصد  كصل لللللصلن  

 الكصدراه. 
 االستنتاجات:

نيللا اداء الللدائرة الملتغلل  الكءللرل اللللي ر للصن العوللل  اكءللر يللا نيللا اداء الللدائرة الملتغلل  الكءللرل  -
 اللي ر صن الحلا.

اللدائرة الملتغل  الكءلرل الللي ر لصنل العولل    وص ل نيا اداء الرءع الثصاي  الرءع الثصلل   لي اداء -
  الحلا. 

نيلا اداء الرءللع الراءلع  للي اداء اللدائرة الملتغلل  الكءلرل اكءللر يلا نيللا اداء الرءلع او    للي اداء  -
 الدائرة الملتغ  الكءرل اللي ر صنل العول   الحلا. 

عولل  غرول  للكال دائرغلص يوصر يركلن ثول  الالاللح  لي اداء اللدائرة الملتغل  الكءلرل الللي ر لصن ال -
ح   يح ر الد راا )العول ( ءغايلص يولصر يركلن ثول  الالاللح  لي اداء اللدائرة الملتغل  الكءلرل الللي 

 ر صن الحلا غرو  لكال م غص ) ء  ص ووت   زع دا واللي( 
غ    لا نا غ  الك ف يع الر ال الاد اداء الدائرة الملتغ  الكءرل اللي ر صن الحللا ءللك  اكءلر  -

الاللد اداء الللدائرة الملتغل  الكءللرل اللللي ر للصن العولل    لللك لل غلللح الللي الحركلل  الءاد لغلل  ال للي يالا 
   حد  يا ر صن الحلا.

غلل   اداء الللدائرة الملتغلل  الكءللرل اللللي ر للصن العوللل  ءوللرال  اكءللر يا للص الاللد اداء الللدائرة الملتغلل   -
 الكءرل اللي ر صن الحلا.

 
 التوايات: 

او مدا  الءغصاصه الاص ر  يا ال حلغ  الحركي لي صرة الءح  اللي ر صنل العول   الحلا ضر رة  -
 الاد ال درغح  ال علغ  يا مال  الوصئيغا اللي  لك. 

يراالصة ال ركغح المصص ءصلي صرة الللي الر لصنغا )العولل   الحللا( الالد  ولدغ  ال لدرغءصه المصزل   -
ء  املل الف لللك  اليوللصر الحركللي ليركللن الثولل  اثاللصء ءللصل علغ   ال للدرغح ا للرا وملل الف لللك  اودا
  اداء الي صرة اللي الر صنغا )العول   الحلا(.

 الللن أ  الر صنال احلد الللن الي للصء   الي لصراه ءلغا يوصرالصه  اليل  يللصء   ءحل   زرلراء -

 أثلر اا ولص  الللن غعيل  كيلص  اليلدرح الالاللح  ر لد   له  ل  غر غل    ءل لك اليم لتل  األر لنة
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 اليغكصاغكغل  الي غغلراه    ل  ل لص الللكلي للسداء اللد غا الت ل  ءعلد اليم لتل  الي لصراه ءلغا ال درغح
  . غ ص اليؤثرة

او  يص  ءصل حلغ  الحركي  ي دراو    توغر الي صراه الحركغ  لل ز   الي ا ض  اداء ييكلا  -
  ي ض ء ال ر ف المصز  ءصوداء.

الءغ يغكصاغكي  ي ريغع اليؤووصه ال علغيغ   ال درغءغ   ضر رة    غر يعي  ورراء ال حلغ  -
  ال ي      ء علغ    درغح اوداء التاي للي صراه الرغصضغ  اليم لت .

 

Study of some kinematic variables that control the 

performance of the back grand circle on the Horizontal bar 

and ring in men's gymnastics 

 *Ahmed, M., Abdelaziz and  

*Mohamed, S., Mahmoud   

Objectives: 

- Identify the kinematic characteristics that control the performance of the skill of the 

back grand circle on horizontal bar and ring. 

- To identify the similarities and differences of kinematic characteristics that controls 

the performance of the skill of the back grand circle on horizontal bar and ring.  

Methodology: 

The researchers used the descriptive method using video filming due to the suitability 

of the nature of the research. 

- Identification the kinematic variables extracted for the study skills namely: 

1 - Installation time (s) for the technical phases for the study skills. 

2 - Horizontal and vertical distance (m) of the center of gravity for the study skills. 

3 - Right shoulder angles (degrees) for the study skills. 

4 - Resultant velocity (m / s) to the center of gravity for the study skills. 

Conclusions: 

- The time of the performance of back Grand circle on horizontal bar is greater than 

the time of the performance of back Grand circle on the ring. 

- Equal to the time of the performance of the second quarter and the third quarter in 

the performance of the back Grand circle on horizontal bar and ring. 
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- The time of the performance of the fourth quarter in the performance of the back 

Grand circle is greater than the time of the performance of the first quarter in the 

performance of the back Grand circle the on horizontal bar and ring. 

- The path of the center of gravity of the player in the performance of the back grand 

circle on horizontal bar draws a circular shape around the rotation axis (horizontal 

bar), while the path of the center of gravity of the player in the performance of the 

back grand circle on the ring draws a liner shape (down to the bottom and up to the 

top) 

- the shoulder angle with the trunk closed when the performance of the back grand 

circle on the ring larger than in the performance of back grand circle on horizontal bar 

so as to overcome the pendulum movement  which occur from ring machine. 

- The performing of back grand circle on horizontal bar machine more quickly them 

when the performances of the grand back circle on the ring machine. 

  

Recommendations: 

- Necessary to use the resulting data from the analysis of motor for the research skills 

on the horizontal bar and ring when training and teaching through based in that fields. 

- Taking into account makeup skills in both machines (horizontal bar and ring )when 

submitting exercises for training and teaching because the different form of 

performance and different form of kinetic path to the center of gravity during a 

performance of skill on both machines. 

- procedure similar research and comparisons between similar skills on same machine 

or on different machines and thus saving time and effort for the player and the coach 

is also working on a transition effect of training between different skills after a exact 

understanding of the performance of its formal and understanding of the mechanical 

variables affecting. 

- Attention of kinetic analysis in the study and interpretation of the motor skills to 

reach the best possible performance in the light of the particular conditions of 

performance. 

- Necessary to provide a laboratory for the biomechanical analysis in all educational 

and training institutions that are interested teaching and training of the technical 

performance of the various sports skills 

 

 
 


