
التحليل الكينماتيكى ملهارة دائرة املقعدة اخللفية للوقوف على اليدين كأساس 
 للبناتعلى جهاز عارضىت خمتلفىت االرتفاع  للتمرينات النوعية

 د/محمد سامى محمود * 
 د/ياسر على قطب* 

 :املقدمه ومشكله البحث 
لى الوصول مما الشك فية أن عملية التدريب فى مجال الجمباز تهدف بالدرجة األو  

باألداء العلى مستوى حيث تستهدف رياضة الجمباز تطورًا ملحوظًا فى تنوع المهارات الحركية ، 
ومع التطور السريع الذى اجتاح كافة األنشطة الرياضية عامة والجمباز على وجة الخصوص 
من حيث مكونات الممارسة اصبح من الصعب على العاملين فى مجال الجمباز متابعة كل 

باسلوب أكثر تفصياًل للتعرف  المهاريةحدث ، ولقد اظهرت المنافسة اهمية دراسة المكونات ماي
 على خصائصها الدقيقة ، ووضع أساليب التنمية المناسبة بهدف الوصول إلى مثالية األداء . 

كما يجب أن تتوافر المعلومات لدى المدرب من خصائص أداء المهارة لكى تتم عملية  
 رة واضحة . التدريب فى صو 

ة كيناوالتحليل الحركى يهدف بالدرجة األولى إلى التعرف على الخصائص البيوميك 
اءات المختلفة من ناحية والعالقات الديناميكية التى تحكم التركيب الفنى للمهارات من المميزة لألد

ناحية أخرى ، وتوظيفها باسلوب علمى تطبيقى خالل التدريب تتمثل فى صياغة الفقرات 
 . التعليمية والتدريبات األساسية لهذه المهارات بشكل يضمن تحقيق أعلى المستويات األداء 

  (2  :22 ) 
ودراسة طرق األداء الفنى للممارسة الرياضية )التكنيك الرياضى( يعتمد باألساس األول  

 على األسلوب العلمى ويظهرذلك بوضوح فى دراسة مهارات الجمباز حيث يعتمد األداء على
تطبيق قوانين الحركة باعتبار الجسم خاضع فى تحركه إلى تلك القواعد واألسس الحركية 

 ( 202:  4والميكانيكية والبيولوجية . ) 
م( بأن التحليل الحركى 2002ويرى كاًل من محمد إبراهيم شحاتة وأحمد فؤاد الشاذلى ) 

نظريات وقوانين العلوم فى رياضة يعتمد على مجموعة من المبادئ األساسية المتبناه من 
 المرتبطة بنشاط الجسم البشرى . 

ومع التطور السريع لكافة األنشطة الرياضية على مستوى العالم وحيث مكوناتها المهارية  
أصبح لزامًا على المتخصصين فى مجال التدريب الرياضى مالحظة األساليب التطورية للكشف 

ية والعالمية ظهر أهمية دراسة المكونات المهارية عن عيوب األداء ومن خالل المناقشات المحل

 جامعة المنوفية . –* مدرس بقسم التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية 
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والمسارات الكلية والجزئية وذلك للتعرف على أدق المواصفات والخصائص التى تتميز بها 
 (  240:  5لوصول إلى فن مثالية األداء .) المهارات بهدف أفضل أساليب التنمية ل

ينات الخاصة واستخدامها ( إلى أهمية التمر 4994كما أشار طلحة حسين حسام الدين ) 
يمس التدريب النوعى أو التمرينات النوعية حيث يشير إلى أهمية التدريب النوعى أو التمرينات 

ة فى أماكن معينة تصف بالخصوصية فى تنمية الصفات البدنية والقدرات الحركيتالنوعية التى 
 ( 55،55:  2من الجسم . )  

تمرينات الخاصة يجب أن تكون بها تطابق ( أن ال4994ويرى السيد عبد المقصود ) 
ديناميكى بين مسارها وبين مسار التكنيك ، وتؤدى أيضًا إلى تطوير الصفات الديناميكية للتكنيك 

 ، مع ضرورة محاكاه المسار الزمنى والتمرينات الخاصة تأخذ أشكااًل متعدده : 
 ركة . أشكال تدريبية إعدادية لتعليم التكنيك الرياضى وخصائص الح -
 ( 450:  4تدريبات المحاكاه )  -

  .Hip circle to H.stdدائرة المقعدة الخلفية للوقوف على اليدين مهارة ونظرًا لصعوبة  
أن هناك صعوبة   انوجد الباحثسنوات  9على جهاز عارضتى مختلفتى االرتفاع للبنات تحت 

ت طويل وبأداء فنى متواضع ومن فى تدريب وتعليم هذه المهارة وأن الالعبات يتعمونها فى وق
لألداء المهارى أن دراسة التركيب الحركى من خالل التحليل الحركى  انخالل ذلك يرى الباحث

ستخدام نتائ  هذا التحليل فى صياغة مجموعة من التدريبات النوعية التى تعتمد على الجوانب ال
 عليمية والتدريبية . العلمية للمساهمة فى تسهيل مهمة المدربين فى وضع برام  الت

 Hip دائرة المقعدة الخلفية للوقوف على اليدينعلى مهارة  انوقد وقع أختيار الباحث 

circle to H. std.   ن المتطلبات حيث أنها معلى جهاز عارضتى مختلفتى االرتفاع للبنات
ت يمكن تطوير هذه المهارة إلى مهارا من جانب أخرو انب جمن هذا الخاصة على الجهاز 

       أخرى مما يزيد من حصيلة الالعبة المهارية . 
 أهداف البحث :

دائرة المقعدة الخلفية لمهارة  الكينماتيكيةالخصائص على  يهدف البحث إلى التعرف 
كأساس للتدريبات النوعية للبنات العارضتين مختلفتى األرتفاع على جهاز للوقوف على اليدين 

  -من خالل : 
دائرة مهارة لمركز ثقل الجسم ومسار مشط القدم لخصائص الكينماتيكية التعرف على ال -4

 . قيد البحثعلى جهاز العارضتين مختلفتى األرتفاع للبنات المقعدة الخلفية للوقوف على اليدين 
دائرة المقعدة الخلفية للوقوف التعرف على التغير الزاوى لمفصل الكتف والحوض لمهارة  - 2

 قيد البحث .للبنات  العارضتين مختلفتى األرتفاع على جهازعلى اليدين 
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دائرة المقعدة الخلفية للوقوف على اليدين  النوعية لتعليم مهارة التمريناتمجموعة من  وضع - 2
 . قيد البحث للبنات على جهاز العارضتين مختلفتى األرتفاع فى ضوء الخصائص الكينماتيكية

 البحث :تساؤالت 
نماتيكية لمركز ثقل الجسم ومسار مشط القدم لمهارة دائرة المقعدة الخصائص الكيما هى  -4

  تلفتى األرتفاع للبنات قيد البحث ؟الخلفية للوقوف على اليدين على جهاز العارضتين مخ
التغير الزاوى لمفصل الكتف والحوض لمهارة دائرة المقعدة الخلفية للوقوف على  ما هو – 2

 لفتى األرتفاع للبنات قيد البحث ؟اليدين على جهاز العارضتين مخت
وضع مجموعة من التمرينات النوعية لتعليم مهارة دائرة المقعدة الخلفية للوقوف هل يمكن  – 2

تلفتى األرتفاع للبنات على اليدين فى ضوء الخصائص الكينماتيكية على جهاز العارضتين مخ
  قيد البحث ؟ 

 : الدراسات املشابهة
  ( بعنةةةوان التركيةةةب الحركةةةى لمرجلةةةة التمهيةةةد لمهةةةارات 2002)دراسةةةة يوسةةةف محمةةةد يوسةةةف

التحةةرر واعةةادة القةةبض كأسةةاس للنعلةةيم علةةى جهةةاز العقلةةة ، يهةةدف التعةةرف علةةى التركيةةب 
وصةةةةياغة الحركةةةةى للمرحلةةةةة التمهيديةةةةة والمرحلةةةةة األساسةةةةية لمهةةةةارتى كوفةةةةات  وبالبةةةةانوت . 

( . اسةةةتخدم  )بالبةةةانوف –( تمرينةةةات غرضةةةية مقترحةةةة لتعلةةةيم كةةةاًل مةةةن مهةةةارتى )كوفةةةات  
الباحةةث المةةةنه  الوصةةةفى باسةةتخدام التحليةةةل الكينمةةةاتيكى باسةةتخدام التصةةةوير وقةةةد أختيةةةرت 

ليةةةل مةةةن الشةةةريط المسةةةجل للتصةةةوير للمهةةةارات عينةةةة البحةةةث وألةةةة حالمحةةةاوالت المالئمةةةة للت
        صةةةةورة فةةةةى الثانيةةةةة باسةةةةتخدام جهةةةةاز التحليةةةةل الحركةةةةى 25تصةةةةوير تليفزيةةةةونى ذات تةةةةردد 

( للتحليل الحركةى ، وخرجةت نتةائ  الدراسةة بالتوصةيف الكامةل  Win cvnslysir) جهاز 
 (5)للمهارتين عينة البحث وبمجموعة من التمرينات الخاصة بكل مهارة . 

  بعنةةوان الخصةائص البيومميكانيكيةة للمهةةارات ( 2004) ياسرر لسسرريد محمرد عا روردراسةة
نهايةات حركيةة مختةارة علةى جهةاز العقلةة يهةدف التحضرية كأساس لوضع تمرينات نوعية ل

التعةةرف علةةى بعةةض الخصةةائص البيوميكانيكيةةة لعمةةل أجةةزاء الجسةةم فةةى المهةةارة التحضةةرية 
للنهايات الحركية على حهاز العقلة . واسةتخدم الباحةث المةنه  الوصةفى علةى عينةة قوامهةا 

واسةتخدم الباحةث فةى  العب واحةد مةن المنتخةب القةومى للجمبةاز قةام بةاداء مهةارات الدراسةة
 Sisni motionالتحليةل الكينمةاتيكى الحاسةب األلةى عةن طريةق برنةام  التحليةل الحركةى 

Analysis  وكانت أهم نتائ  هذه الدراسة أن قيم سرعة وزاويا األنطالق كانت فى مهارة ،
فةةةةى مهةةةةارة الةةةةدورتين الةةةةثالث دورات هوائيةةةةة خلفيةةةةة أكبةةةةر مةةةةن قةةةةيم سةةةةرعة زوايةةةةة األنطةةةةالق 

راديةةةن(  2055كنهايةةةة الهبةةةوط مةةةن العقلةةةة والتةةةى كانةةةت ) تينتةةةين المفةةةروديلفائيتين الخالهةةةو 
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( ويمثةةل نصةةف قطةةر الةةدوان والسةةرعة الزاويةةة أهميةةة كبيةةرة فةةى التقلةةب علةةى نةةوة 20وزاويةةة )
 (  2) الطرد المركزى . 

 ( بعنةةةةوان الةةةةدائرة الكبةةةةرى علةةةةى جهةةةةاز المتةةةةوازى بهةةةةدف 2002دراسةةةةة سةةةةبيروس براسةةةةاس )
علةى البيانةات الوصةفية المميةزة لمهةارة الةدائرة الكبةرى علةى جهةاز المتةوازى وتمثلةت  التعرف

 20محةةةةاوالت ألربعةةةةة العبةةةةين تةةةةم تصةةةةويرهم باسةةةةتخدام كةةةةاميرات ذات تةةةةردد  4العينةةةةة فةةةةى 
( ، وتةةةم أختيةةةار محةةةاولتين فقةةةط للتحليةةةل . وقةةةد وجةةةد APASكةةةادربث باسةةةتخدام برنةةةام  )

أداء مهةةةارة الةةةدائرة الكبةةةرى علةةةى المتةةةوازى وعلةةةى العقلةةةة مةةةن خةةةالل النتةةةائ  تماثةةةل  انالباحثةةة
 (  9) والحلق ولكن مع اختالفات تتعلق بارتفاع المتوازى . 

 ( بعنةوان تحليةل كينةاتيكى لمهةارة الةدائرة الكبةرى علةةى 2004دراسةة جةون تسوشةيا وأخةرون )
رة الكبةةرى جهةةاز المتةةوازى يهةةدف التعةةرف علةةى الخصةةائص الكيناتيكيةةة المميةةزة لمهةةارة الةةدائ

 2علةةةى حهةةةاز المتةةةوازى ومقارنتهةةةا بةةةنفس المهةةةارة علةةةى جهةةةاز العقلةةةة وتكونةةةت العينةةةة مةةةن 
الحوض باسةتخدام التصةوير  –الكتف  –محاوالت تم تصويرها بالفديو لحساب زوايا الركبة 

ط تميةز أداء المهةارة علةى جهةاز المتةوازى عنةه علةى اثنائى األبعاد وأوجةدت النتةائ  عةده نقة
 ( 5) متغيرات مرحلة الصعود من أسفل المتوازى .  بخاصةلة و جهاز العق

 اجراءات البحث :
 منهج لسبحث :  -1

دائةةرة المقعةةدة الخلفيةةة لمهةةارة اسةةتخدام التحليةةل الكينمةةاتيكى بالمةةنه  الوصةةف   سةةتخدما تةةم
لطبيعةةةة  ناسةةةبةلم نظةةةرا علةةةى جهةةةاز العارضةةةتين مختلفتةةةى األرتفةةةاع للبنةةةات للوقةةةوف علةةةى اليةةةدين 

 . بحثال
 لسبحث : عينة -2

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من أحد العبات الجمباز الفنى بنادى 
كز اوالمسجلة باالتحاد المصرى للجمباز الفنى بنات والحاصلة على المر  هليوبوليس

الجمهورية تحت القاهرة و على جهاز العارضتين مختلفتى األرتفاع للبنات فى بطولة  ىاألول
 . م 2044 -م  2040للموسم الرياضى ة سن 44
 : هزة لسمسخدمةلألدولت ولألج -3

  . رستاميتر لقياس الطول والوزن 

 . جهاز العارضتين مختلفتى األرتفاع للبنات 

 . مراتب مختلفة األرتفاع 

 . بار متوازى أرضى 
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  .  نظام المعايرة الخاص بالبرنام 

 . عالمات ضابطة إرشادية 

  وحدة معالجة الفيديوmonitor  . 

 . )مصدر كهربائ  ذات  )بطاريات شحن الكاميرا 

 . عالمات فسفورية لتحديد نقاط مفاصل الجسم 

 ( كادر 25( كاميرا ديجيتال ذات تردد )4عدد )بث 

 ( حامل ثالثى 4عدد ) 

  . شريط فديو 

  جهاز كمبيوتر . 

  برنام  التحليل الحركىMotion track  جهاز القياس  ( ثالثى األبعاد (.  

 :  ملتغريات امليكانيكية املستخدمةا
علةةةةى جهةةةةاز دائةةةةرة المقعةةةةدة الخلفيةةةةة للوقةةةةوف علةةةةى اليةةةةدين مسةةةةار مركةةةةز ثقةةةةل الجسةةةةم لمهةةةةارة  -4

 العارضتين مختلفتى األرتفاع للبنات . 
علةى جهةةاز العارضةةتين دائةةرة المقعةدة الخلفيةةة للوقةوف علةةى اليةةدين مسةار مشةةط القةدم لمهةةارة  - 2

 لبنات. مختلفتى األرتفاع ل
على جهاز دائرة المقعدة الخلفية للوقوف على اليدين التغير الزاوى لمفصل الكتف لمهارة  - 2

 .  العارضتين مختلفتى األرتفاع للبنات
على جهاز دائرة المقعدة الخلفية للوقوف على اليدين التغير الزاوى الحوض لمهارة  – 4

 . العارضتين مختلفتى األرتفاع للبنات
 ألساسية : الدراسة ا

م وذلك  2044ب  5ب  42لموافق الخميس االدراسة االساسية للبحث يوم ء اقام الباحثان بإجر  
على جهاز دائرة المقعدة الخلفية للوقوف على اليدين بنادى هليوبوليس الرياضى لمهارة 

يار محاوالت وتم إخت 2العارضتين مختلفتى األرتفاع للبنات الباحثان بتصوير الالعبة لعدد 
، وذلك عن طريق أختيار أفضل أفضل محاولة إلجراء التحليل البيوميكانيكى لهذه المحاولة 

 (. 4محاولة من لجنة تحكيم المعتمدين من األتحاد المصرى للجمباز وبرئاسة حكم دولى مرفق)
 

 عرض ومناقشة النتائج : 

 
 (   1جدول )  

 قدم اليمنى فى مهارة المسافة األفقية والرأسية لمركز ثقل الجسم مشط ال
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  على جهاز العارضتين مختلفتى األرتفاعدائرة المقعدة الخلفية للوقوف على اليدين 

 الزمن الصور
 مشط القدم اليمنى مركز ثقل الجسم

المسافة 
 األفقية

المسافة 
 الرأسية

المسافة 
 األفقية

المسافة 
 الرأسية

1 0 070.0 07000 0 17... 

2 0700 0702. 07020 -0711. 17.01 

3 0711 07010 07001 -0732. 171.. 

. 072. -07011 070 -07.03 171.3 

0 0733 -07000 07.01 -07000 170.1 

1 07.1 -070.0 07.03 -07... 17..0 

. 07.. -0712. 07.11 -07003 172.. 

0 070. -0710. 07122 -1703. 07... 

. 0710 -071.0 07000 -1710 07.03 

10 07.3 -07230 07300 -170.0 -070.2 

11 0701 -0720. 071.. -070.0 -07121 

12 07. -07213 07002 07100 -07100 

13 07.0 -07202 -0711 070.. -07200 

1. 1701 -07201 -072.1 07310 0720. 

10 171. -0702. -07301 -07113 0730. 

11 1722 071.0 -07321 -07221 07. 

1. 173 07302 -07003 -07133 071.. 

10 1730 07301 07211 -07001 17010 

1. 17.1 0731 07.. 07012 17310 

20 1700 07310 0710 071.0 17001 

21 1713 07201 07.23 07231 17.0. 

22 17.1 07210 07003 072.. 17.01 

23 17.. 071.1 0703. 072.1 17030 

2. 170. 070.. 07031 -07021 17... 

 
 

 
 

 ( 1شكل ) 

  دائرة المقعدة الخلفية للوقوف على اليدين لمهارةالتسلسل الحركى 
  على جهاز العارضتين مختلفتى األرتفاع
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 (   2شكل ) 

دائرة المقعدة الخلفية للوقوف على  فى لمهارة  المسار الهندسى لمركز ثقل الجسم والرجل اليمنى 
  لعارضتين مختلفتى األرتفاععلى جهاز االيدين 

 

المسافة األفقية والمسافة الرأسية لمركز ثقل الجسم ومشط القدم (  4يتضح من جدول )  
دائرة المقعدة الخلفية للوقوف على اليدين على جهاز العارضتين مختلفتى اليمنى فى مهارة 

فى  والرجل اليمنى المسار الهندسى لمركز ثقل الجسم(  2( )  4شكلى ) األرتفاع كما يوضح 
خالل  دائرة المقعدة الخلفية للوقوف على اليدين على جهاز العارضتين مختلفتى األرتفاعلمهارة  

( ويتضح من المرحلة النهائية  –المرحلة الرئيسية  –مراحل األداء المختلفة ) المرحلة التمهيدية 
زمن األداء فى المرحلة التمهيدية أقل من  التحليل البيوميكانيكى أن زمن أداء المرحلة الرئيسية

وهذا يدل على أن االعبة تتميز بسرعة األداء خالل مرحلة األنتقال من وضع السقوط فى نهاية 
المرحلة التمهيدية وبداية المرحلة الرئيسية وسرعة نقل حركة الجذع والرجلين من وضع السقوط 

وتبدأ  إلى الربع الثانى والربع الثالث بسرعةإلى الدوران بالمقعدة واألنتقال من الربع األول للحركة 
فى نهاية الربع الثالث من الحركة فى أنخفاض بسيط فى زاوية الحوض وأنخفاض فى زاوية 
الكتف يساعد على سرعة الحركة خالل نهاية الربع الثالث لمقاومة االنخفاض فى السرعة النات  

تمهيدًا ران حول عارضة المتوازى وذلك بتقصير نصف قطر الدو من قوة الجاذبية االرضية 
للدخول فى الربع الرابع من الحركة وتبدأ فى مد مفصل الكتف ثم يليه مفصل الحوض ولذلك 

وتتفق هذه النتائ  مع كل من "ياسر السيد محمد . للوصول إلى وضع الوقوف على اليدين 
 Junتشيو  وجون( ،  5م ( )  2002( ، "يوسف محمد يوسف" )  2( )  2004عاشور " ) 

Tsuchiya   (2004  ( ) واسبيروا برس  5م ، )Spiros Prassas      (2004  ( ) 9م  )
 . 
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 (  2جدول ) 

 دائرة المقعدة الخلفية للوقوف على اليدينالتغير الزاوى للكتف األيمن والفخذ األيمن فى مهارة  
  على جهاز العارضتين مختلفتى األرتفاع

 الفخذ األيمن الكتف األيمن الزمن الصور

1 0 1.070.1 1..7.20 

2 0700 112700. 1.27100 

3 0711 1..731. 1.17012 

. 072. 13170.1 1.07... 

0 0733 1337110 1..7001 

1 07.1 1237.10 1.0701. 

. 07.. 10.730. 1.170. 

0 070. 10072. 11.71.1 

. 0710 0.7211 1117.01 

10 07.3 .17.13 1117002 

11 0701 .07012 10.72.. 

12 07. 3.733 1.07202 

13 07.0 00702 1207.11 

1. 1701 ..71.1 1217.0. 

10 171. 0.7..3 .17011 

11 1722 007001 1027.0. 

1. 173 .170.1 1.1731 

10 1730 12711. 1117102 

1. 17.1 .27013 1.171.0 

20 1700 ..7311 1..721 

21 1713 122720 1.070.. 

22 17.1 111730 1..70.0 

23 17.. 11073.. 1.07001 

2. 170. 1.1720. 1.07... 
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الكتف األيمن الفخذ األيمن

 
 (   3شكل )  

 دائرة المقعدة الخلفية للوقوف على اليدين للكتف األيمن والفخذ األيمن فى مهارة التغير الزاوى 
  على جهاز العارضتين مختلفتى األرتفاع

التغير لكتف األيمن و لمفصل االتغير الزاوى (  2وشكل ) (  2كما يتضح من جدول )  
ة المقعدة الخلفية للوقوف على اليدين على جهاز دائر الفخذ األيمن فى مهارة الزاوى لمفصل 

، حيث تظهر نتائ  التحليل البيوميكانيكى أنخفاض زاوية الكتف  العارضتين مختلفتى األرتفاع
األيمن تدريجيًا خالل الربع األول والثانى مع بقاء وثبات زاوية مفصل الفخذ فى حالة المد ومع 

هارة بدأ األنخفاض الملحوظ فى زاوية مفصل الكتف بداية دخول الالعب فى الربع الثالث للم
ومفصل الفخذ وذلك لخفض نصف قطر الدوران وزيادة سرعة الحركة ، ومن خالل نتائ  التحليل 
البيوميكانيى تظهر بداية أرتفاع زوايا مفصل الكتف فى بداية الربع الرابع من الحركة مع الحفاظ 

للوصول لوضع الوقوف على اليدين وفى نهاية الربع على ثبات زويا مفصل الحوض تمهيدًا 
الرابع تظهر نتائ  الزوايا المد الكامل لمفصلى الكتف والحوض وذلك للوصول لوضع الوقوف 

( )  4002وتتفق هذه النتائج مع كل من "ياسر السيد محمد عاشور " )  على اليدين .

  Jun Tsuchiya( ، وجون تشيو  7م ( )  4002( ، "يوسف محمد يوسف" )  6

 ( . 9م ( )  2004)      Spiros Prassas( ، واسبيروا برس  8م ( )  2004) 
دائرة المقعدة الخلفية للوقوف وأمكن للباحثان من خالل التحليل البيوميكانيكى لمهارة  

للبنات من وضع مجموعة من التمرينات  على اليدين على جهاز العارضتين مختلفتى األرتفاع
 .   للبناتتعليم وتحسين األداء المهارى لالعبات على جهاز العارضتين مختلفى األرتفاع النوعية ل

 

 النوعية :  التمرينات
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النوعية البدنية المهارية من خالل تحديد المراحل الفنية للمهارة وعن  التمريناتتم وضع    
دائرة المقعدة الخلفية رة طريق توصيف المهارة فنيًا وبيوميكانيكًا من خالل التحليل الحركى لمها

المهارة إلى  وتم تقسيم مراحلعلى جهاز العارضتين مختلفتى األرتفاع للبنات  للوقوف على اليدين
السقوط  "المرحلة الرئيسية  – " الوقوف على الذراعين " المرحلة التمهيدية ثالث مراحل فنية وهى

 " . المرحلة النهائية " الوقوف على الذراعين  –والدوران " 
 " :  مرحلة لسوقوف على لسذرلعين"  المرحلة التمهيدية

 دائرة المقعدة الخلفية للوقوف على اليدينمن خالل نتائ  التحليل البيروميكانيكى لمهارة  
 450.544تبين أن زوايا الكتف تراوحت بين على جهاز العارضتين مختلفتى األرتفاع للبنات 

درجة وحتى  459.925حت زوايا الفخذ بين درجة ، كما تراو  422.505درجة وحتى 
درجة ، لذا قام الباحثان بأقتراح تدريبات بدنية ومهارية نوعية تعمل على تقوية  452.405

على جهاز العارضتين  دائرة المقعدة الخلفية للوقوف على اليدينالعضالت العاملة لمهارة  
  -ة وتخدم األداء الحركى وهى : وفى نفس المسار الحركى للمهارامختلفتى األرتفاع للبنات 
 أواًل : لستدريبات لسبدنية

 وقوف على لسيدين - 1
 الهدف من التدريب  الحفاظ على زوايا الكتف والفخذ ممتدة مع مراعاة عدم قبض مفصل الفخذ .

 

  

 
 

 ( 4التدريب رقم ) 
اظ على زوايا تقوم الالعبة بالوقوق على اليدين على األرض مع مراعاة الخفوصف التدريب : 

 الكتف والفخذ وممتدة وعدم قبض مفصلى الكتف أو الفخذ خالل أداء التدريب . 
 

 

 ثانيًا : لستدريبات لسمهارية
 وقوف على لسيدين مسك لسبار بمساعدة لسمدرب . – 2

 :  الحفاظ على زوايا الكتف والفخذ ممتدة مع مراعاة عدم قبض مفصل الفخذالهدف من التدريب 



-11- 

 

 
 

 

 ( 2ب رقم ) التدري
 

مراعاة مع  من على بار المتوازى األرضىتقوم الالعبة بالوقوق على اليدين وصف التدريب : 
الخفاظ على زوايا الكتف والفخذ وممتدة وعدم قبض مفصلى الكتف أو الفخذ خالل أداء التدريب 

 .، ويقوم المدرب بسند الالعبة أثناء أداء التدريب 
 بار بدون لسمساعدة .وقوف على لسيدين مسك لس – 3

 :  الحفاظ على زوايا الكتف والفخذ ممتدة مع مراعاة عدم قبض مفصل الفخذالهدف من التدريب 
 

 
 

 ( 2التدريب رقم ) 
تقوم الالعبة بالوقوق على اليدين من على بار المتوازى األرضى مع مراعاة وصف التدريب : 

مفصلى الكتف أو الفخذ خالل أداء التدريب الخفاظ على زوايا الكتف والفخذ وممتدة وعدم قبض 
 ، بدون سند من المدرب .

 

 

 

 لسمرحلة لسرئيسية  : مرحلة لسسقوط ولسدورلن
 دائرة المقعدة الخلفية للوقوف على اليدينوميكانيكى لمهارة من خالل نتائ  التحليل البي

درجة  25وحت بين تبين أن زوايا الكتف تراعلى جهاز العارضتين مختلفتى األرتفاع للبنات 
درجة ، لذا قام الباحثان  455درجة وحتى  92درجة ، كما تراوحت زوايا الفخذ بين  422وحتى 
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دائرة المقعدة بأقتراح تدريبات بدنية ومهارية نوعية تعمل على تقوية العضالت العاملة لمهارة  
وفى نفس المسار ت على جهاز العارضتين مختلفتى األرتفاع للبنا الخلفية للوقوف على اليدين

 -الحركى للمهاراة وتخدم األداء الحركى وهى : 
 أواًل لستدريبات لسبدنية :

 . رفع لسذرلعين خلف لسرأس مع رفع لسرجلين ( لسرقود على ظهر )  – 4
 االنغالق: تقوية العضالت المسئولة عن الحفاظ على شكل الجسم فى وضع الهدف من التدريب 

 راعة أمتداد مفصل الكتف والفخذ . أثناء مرحلى السقوط مع م

 

 
 

 ( 4التدريب رقم ) 
تقوم الالعبة بالرقود على الظهر ورفع الذراعين والرجلين للوصول لوضع وصف التدريب : 

 ثم الثبات فى هذا الوضع . األنغالق

 ثانيًا : لستدريبات لسمهارية :
 أنبطاح مائل عاسى على لسبار – 5

العضالت المسئولة عن منطقة الحزام الكتفى والحفاظ على وضع :  تقوية الهدف من التدريب 
 الكتف والفخذ . زوايا  مدالسقوط مع  ةأثناء مرحل األنغالق

 

 

 

 ( 5التدريب رقم ) 
تقوم الالعبة بالوقوف على اليدين مع مسك البار األرضى والذراعين على وصف التدريب : 

وبداية  األنغالقعلى الحائط حيث تأخذ شكل كامل أمتداهما  ومد الكتفين مع سند المشطين 
 السقوط ثم الثبات فى هذا الوضع .

 أنبطاح أفقى على لسبار – 6
:  تقوية العضالت المسئولة عن منطقة الحزام الكتفى والحفاظ على وضع الهدف من التدريب 

 أثناء مرحلة السقوط مع قبض زوايا الكتف ومد زوايا الفخذ .  االنغالق
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 ( 2رقم )  التدريب
 

تقوم الالعبة بعمل وضع االنبطاح االفقى مع مسك البار األرضى والذراعين وصف التدريب : 
الحفاظ على على كامل أمتداهما  وقبض زوايا الكتفين مع سند المشطين على عقل الحائط حيث 

 بداية السقوط ثم الثبات فى هذا الوضع .وضع 

 أنبطاح مائل على لسبار – 7
:  تقوية العضالت المسئولة عن منطقة الحزام الكتفى والحفاظ على وضع تدريب الهدف من ال

 التقوس أثناء مرحلة السقوط مع قبض زوايا الكتف ومد زوايا الفخذ . 

 

 
 

 ( 5التدريب رقم ) 
مع مسك البار األرضى والذراعين  المائلتقوم الالعبة بعمل وضع االنبطاح وصف التدريب : 
الحفاظ على حيث  االرضوقبض زوايا الكتفين مع سند المشطين على   على كامل أمتداهما

 بداية السقوط ثم الثبات فى هذا الوضع .وضع 

 

 

 تدريب على جهاز لألرتدلد – 8
:  تقوية العضالت المسئولة عن منطقة الحزام الكتفى والبطن والحفاظ على الهدف من التدريب 

 ومد زوايا الكتف من الحركة ومد زوايا الفخذ . أثناء مرحلة السقوط مع قبض االنغالقوضع 
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 ب     أ 

 
 د     ج

 ( 5التدريب رقم ) 
تقوم الالعبة بعمل الوقوف على اليدين مع مسك البار األرضى والذراعين على وصف التدريب : 

فخذ وتم كامل أمتداهما ثم السقوط على جهاز األرتداد وذلك بقبض زوايا الكتفين مع ومد زوايا ال
 الحفاظ على وضع " السقوط " واالرتداد لوضوع الوقوف مرة أخرى وتكرار الحركة .

 على جهاز لسعقلةأدله مساعدة تدريب  – 9
:  تقوية العضالت المسئولة عن منطقة الحزام الكتفى والبطن والحفاظ على الهدف من التدريب 

 كتف من الحركة ومد زوايا الفخذ .أثناء مرحلة السقوط مع قبض ومد زوايا ال األنغالقوضع 

   
 

 ج  ب  أ

 

 ( 9التدريب رقم ) 
تقوم الالعبة بعمل الوقوف على اليدين مع مسك جهاز العقلة باستخدام أداه وصف التدريب : 

مساعدة " الخية " ، والذراعين على كامل أمتداهما ثم السقوط على يد المدرب وذلك بقبض زوايا 
 قوس " السقوط " .الفخذ وتم الحفاظ على وضع الت اياالكتفين مع ومد زو 

 لسدحرجة لسخلفية سلوقوف على  لسيدين – 11
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:  تقوية العضالت المسئولة عن منطقة الحزام الكتفى والبطن والرجلين الهدف من التدريب 
أثناء مرحلة الدوران مع قبض ومد زوايا الكتف من الحركة وقبض  األنغالقوالحفاظ على وضع 

 وايا الفخذ .ومد ز 
 

       
 

 ج    ب  أ

 

         
 و    هـ             د 

 

 ( 40التدريب رقم ) 
 

 بعمل دحرجة خلفية للوقوف على اليدين . تقوم الالعبة من وضع الوقوفوصف التدريب : 

 

 لستعلق مقلوب على لسبار . – 11
زام الكتفى والبطن والرجلين :  تقوية العضالت المسئولة عن منطقة الحالهدف من التدريب 
أثناء مرحلة الدوران مع قبض زوايا الكتف ومد زوايا الفخذ والحفاظ  األنغالقوالحفاظ على وضع 

 على وضع الرأس بحيث يتم النظر على مشط القدم .
 

 

 ( 44التدريب رقم ) 
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الدوران تقوم الالعبة بالتعلق على جهاز المتوازى بحيث تأخذ شكل مرحلة وصف التدريب : 
على جهاز العارضتين مختلفتى األرتفاع للبنات  دائرة المقعدة الخلفية للوقوف على اليدينلمهارة 

 والثبات فى هذا الوضع .
 لسسقوط ولسدورلن على لسبار باستخدلم لسسند ولسترمبوسين . – 12

لفخذين :  تقوية العضالت المسئولة عن منطقة الحزام الكتفى والبطن واالهدف من التدريب 
أثناء مرحلة الدوران مع قبض ومد زوايا الكتف ومد زوايا الفخذ  األنغالقوالحفاظ على وضع 

والحفاظ على وضع الرأس بحيث يتم النظر على مشط القدم والحفاظ على وضع الراس فى هذا 
 الشكل ، ويتم األداء فى المسار الحركى للمهارة قيد البحث  .

 

 
 د    ج    ب    أ  

 
 و   هـ

 ( 42التدريب رقم ) 
بالوقوف على جهاز الترمبولين مع مسك العقلة باستخدام أداة تقوم الالعبة وصف التدريب : 

ثم السقوط  االنغالق وضعمساعدة " الخية " ، ثم تقوم الالعبة بالدفع على الترمبولين وعمل 
دائرة للمسار الحركى لمهارة  والدورام على العقلة الداء الدوران بمساعدة المدرب ، وذلك وفقاً 

مع تكرار على جهاز العارضتين مختلفتى األرتفاع للبنات  المقعدة الخلفية للوقوف على اليدين
 . أداء المهارة

 

 لسمرحلة لسنهائية :
 دائرة المقعدة الخلفية للوقوف على اليدينمن خالل نتائ  التحليل البيوميكانيكى لمهارة 

درجة  424تبين أن زوايا الكتف تراوحت بين تى األرتفاع للبنات على جهاز العارضتين مختلف
درجة ، لذا قام  459درجة وحتى  450درجة ، كما تراوحت زوايا الفخذ بين  454وحتى 

دائرة الباحثان بأقتراح تدريبات بدنية ومهارية نوعية تعمل على تقوية العضالت العاملة لمهارة  
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وفى نفس على جهاز العارضتين مختلفتى األرتفاع للبنات  ينالمقعدة الخلفية للوقوف على اليد
 -المسار الحركى للمهاراة وتخدم األداء الحركى وهى : 

 أواًل : لستدريبات لسبدنية :
 ) وقوف . مسك لسبار لسذرلعين لمامًا ( رفع لسذرلعين علياً  – 13

 تفى .:  تقوية العضالت المسئولة عن منطقة الحزام الكالهدف من التدريب 

   
 ج     ب   أ

 ( 42التدريب رقم ) 
: تقوم الالعبة من وضع الوقوف الذراعان أمامًا مسك البار الحديدى برفع وصف التمرين 

 الذراعين عاليًا ، ثم تكرار األداء .
 .مائاًل أسفل( رفع لسذلعين عاسياً ) رقود على جهاز مساعد مسك لسبار لسذلرعين لمامًا   - 14

:  تقوية العضالت المسئولة عن منطقة الحزام الكتفى من األنقباض إلى المد لتدريب الهدف من ا
 فى نفس المسار الحركى للمهارة .

       
 

 ب        أ

 
 ج

 

 ( 44التدريب رقم ) 
 

: تقوم الالعبة من وضع الرقود على الجهاز المساعد بمد زوايا الكتف  مع وصف التمرين 
 حث يكون النظر لمشط القدم ، ويتم تكرار األداء .الحفاظ على وضع الرأس ب

 

 ثانيًا : لستدريبات لسمهارية .
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لسسقوط ولسدورلن سلوقوف على لسيدين ألدلء لسمهارة كاملة على لسبار باستخدلم لسسند   - 15
 ولسترمبوسين .

ين :  تقوية العضالت المسئولة عن منطقة الحزام الكتفى والبطن والفخذالهدف من التدريب 
أثناء مرحلة الدوران مع قبض ومد زوايا الكتف ومد زوايا الفخذ  االنغالقوالحفاظ على وضع 

والحفاظ على وضع الرأس بحيث يتم النظر على مشط القدم والحفاظ على وضع الراس فى هذا 
 .بحيث يتم تكرار أداء المهارة كاملة  ،، والوصول لوضع الوقوف على اليدين الشكل 

 

   
 ج    ب          أ

     
 

 هـ             د

 

 ( 45التدريب رقم ) 

تقوم الالعبة بالوقوف على جهاز الترمبولين مع مسك العقلة باستخدام أداة وصف التدريب : 
ثم السقوط  االنغالقمساعدة " الخية " ، ثم تقوم الالعبة بالدفع على الترمبولين وعمل حركة 

بمساعدة المدرب ، وذلك وفقًا للمسار الحركى لمهارة  هارة كاملةالمعلى العقلة الداء  والدوران
مع على جهاز العارضتين مختلفتى األرتفاع للبنات  دائرة المقعدة الخلفية للوقوف على اليدين

 تكرار أداء المهارة .
 

 األستنتاجات : 
ركى أستنت  من خالل مشكلة البحث وأهدافه وما توصل إليه الباحثان من نتائ  التحليل الح 

   -الباحثان ما يلى : 
على جهاز العارضتين بلغ زمن األدا لمهارة دائرة المقعدة الخلفية للوقوف على اليدين  – 4

 ث ( .  4.55للبنات )  مختلفتى األرتفاع
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لالعبة خالل أداء ومشط القدم  توصل الباحثان إلى المسار الهندسى لمركز ثقل الجسم – 2
 للبنات . على جهاز العارضتين مختلفتى األرتفاعالخلفية للوقوف على اليدين مهارة دائرة المقعدة 

(  405.25:  450.544تراوح زاوية مفصل الكتف االيمن خالل المرحلة التمهيدية )  – 2
( وخالل المرحلة النهائية تراوحت  25.22:  59.224وخالل المرحلة الرئيسية تراوحت بين ) 

 .  ( 454.255:  42.054بين ) 
( 422.454:  459.925تراوح زاوية مفصل الحوض االيمن خالل المرحلة التمهيدية ) - 4

( وخالل المرحلة النهائية  92.024:  422.502وخالل المرحلة الرئيسية تراوحت بين ) 
 ( .  459.595:  402.554تراوحت بين ) 

لمهارة دائرة المقعدة  " بدنى ومهارى "  ( تمرين نوعى 45توصل الباحثان إلى وضع )  – 5
 للبنات . على جهاز العارضتين مختلفتى األرتفاعالخلفية للوقوف على اليدين 

 
 التوصيات : 

من خالل مشكلة البحث وأهدافه وما توصل إليه الباحثان من نتائ  التحليل الحركى يوصى  
   -الباحثان ما يلى : 

على جهاز عدة الخلفية للوقوف على اليدين أستخدام التمرينات النوعية لمهارة دائرة المق – 4
 للبنات لتعليم وتحسين األداء المهارى .  العارضتين مختلفتى األرتفاع

األهتمام بزوايا الجسم المختلفة خالل األداء المهارى حيث يعتبر األساس فى شكل الجسم  - 2
 .  البطوالتمما يؤثر على درجة األداء فى 

قيم األداء المهارى خالل مرحلة التعليم لتحسين األداء تيكانيكى لاستخدام التحليل البيوم – 2
 المهارى .

 إجراء مزيد من الدراسات على المهارات المختلفة للبنات .  – 4
 
 
 
 
 
 

 املراجع :
السيد عبد المقصود : نظريات التدريب الرياضى توجية وتعديل مسار مستوى اإلنجاز ،  - 4

 م .  4994مكتبة المساء ، القاهرة ، 
سعيد عبد الرشيد خاطر : ) المتغيرات البيوميكانيكية واألداء فى رياضة الجمباز ب مقال  - 2

 م  2004علمى كلية التربية الرياضية بالسادات ، حامعة المنوفية ، 



-20- 

 

) األسس الحركية والوظيفية للتدريب الرياضى ، دار الفكر  :طلحة حسين حسام الدين  - 2
 م  4994العربى ، القاهرة ، 

 م .   4994: مبادئ التشخيص العلمى الحركى ، دار القكر العربى ،  ةةةةةةةةةةةة - 4
محمد إبراهيم شحاتة وأحمد فؤاد الشاذلى : التطبيقات الميدانية للتحليل الحركى فى الجمباز  - 5

 م . 2002، المكتبة المصرية للطباعة ، 
 مميكانيكية للمهارات التحضرية كأساس لوضعالخصائص البيو : " ياسر السيد محمد عاشور - 2

، رسالة دكتوراه "  تمرينات نوعية لنهايات حركية مختارة على جهاز العقلة
 م . 2004غير منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة  حلوان  ، 

ض يوسف محمد يوسف : "التركيب الحركى لمرجلة التمهيد لمهارات التحرر واعادة القب - 5
كأساس للنعليم على جهاز العقلة " ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية 

 م .  2002الرياضية للبنين ، جامعة  حلوان  ، 
8 - Jun Tsuchiya : Kinetic analysis of vackword giant awing on 

para;;wl bars , faculity of sport scince , Wesda 

university , 2004 .  

9 - Spiros Prassas : Giant swing of para;;e; bar , California state 

unvieast bay Hayward . usa , 2004 .  
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 ملخص البحث 

التحليل الكينماتيكى لمهاره دائره المقعده الخلفيه للوقوف على 

س للتمرينات النوعيه على جهاز عارضتى مختلفتى اليدين كأسا

 األرتفاع للبنات

 د/محمد سامى محمود 
 * د/ياسر على قطب

 

وضع مجموعة من التمرينات النوعية لتعليم مهارة دائرة المقعدة الخلفية للوقوف  يهدف البحث إلى
تفاع على اليدين فى ضوء الخصائص الكينماتيكية على جهاز العارضتين مختلفتى األر 

تم اختيار و للبنات.وتم استخدم المنه  الوصف  باستخدام التحليل الكينماتيكى لمهارة البحث .

والمسجلة  عينة البحث بالطريقة العمدية من أحد العبات الجمباز الفنى بنادى هليوبوليس
باالتحاد المصرى للجمباز الفنى بنات والحاصلة على المراكز األولى فى بطوالت 

وضع التمرينات النوعية البدنية و المهارية من خالل  يث كانت أهم النتائ الجمهوريه.ح
تحديد المراحل الفنية للمهارة وعن طريق توصيف المهارة فنيًا وبيوميكانيكًا من خالل التحليل 

 . الحركى لمهارة البحث
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Kinematic analysis of his skils clear hip circle to 

hands stand on as abasis for the specific exercises 

on un even pars for girls 

 

The research aims to develop a set of specific exercises to teach 

the skill of the circle of the hind leg of the hands-on in the light 

of the kinetic characteristics of the two models of un even pars 

of the girls. The descriptive method was used by using the 

kinetic analysis of the research skill. The research sample was 

deliberately chosen from one of the gymnasts at the Heliopolis 

Club And registered in the Egyptian Federation of artistic 

gymnastics of girls and holds the top positions in the republican 

championships. The most important results were the 

development of physical and skillful physical exercises through 

the identification of the technical stages of the skill and by 

technically defining the skill And biomechanics through motor 

analysis of research skill. 

 

 


