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جامعة بنها. –كلية التربية الرياضية للبنين  –استاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة   

 بناء مقياس ملهارات التحليل البيوميكانيكي بالتقنيات احلديثة لدى مدربي بعض الرياضات املختارة

 أ.م.د/ تامر حسين الشتيحي
Tamer.alshetaihy@fped.bu.edu.eg 

01005402100 
 مقدمة ومشكلة البحث:

وري  الحديثة مجاالت زت التكنولوجيا غ   ن تصل أالحياة المختلفة فكان من الضر
 إىل المجال الرياضر

  تلي  
ية طبيعية من خالل أبراز ويات ويساعد الالعب والمدرب عىل إبالمست ق  فضل ما لديهم من قدرات بشر

ر وتطوير أس  ب التدريب والتحكيم و اليتحسي 
 
  صناعة ال  أيضا
ر
 (12:  5المساعدة للتدريب. ) دواتف

  هو محصلة ل عد التحليل البيوميكانيك  يو 
يكتسبها القائم بالتحليل  لمعلومات والمعارف والمفاهيم الت 

ة إعداده االكاديم  أسواء المدرس     و المدرب خالل في 
ر
وممارسته المهنة ، لذلك  وتصقل خالل التدريب الميدان

 أ ن نع  أعلينا 
ً
جراء التحليل بصورة إعندها ونقول ها نحن قادرين عىل  توقفننه ليست هناك حدود نهائية أوال

لمام بالنظريات والعلوم تنا عىل التحليل وذلك من خالل اإلمن قدر  ن ننم  أة منتهية المعطيات بل علينا  اليمث
ية )ميكانيكا حيوية  بية –علم النمو  –تعلم حرك   –المرتبطة بدراسة الحركة البشر  ( ووضعها عىل درجة أهميةالي 

  أداء ما  إىلواحدة عند النظر 
 منها جميعها حت  تستطيع واحدة أ ، وينبعر

 
 حياديا

 
أكير من تلك و أن تتخذ موقفا

 في  نحوها  لقيد التحلي الداءن تجذب العلوم أ
 
   ش  ف

ر
 (9:  16)الموضوعية.  إىلقرب ما تكون أسياقها بصورة  ف

 وأيبالقابلة للتطتائج البحوث الل نغتواسن المعرفة العلمية أكما 
 
 هاما

 
 ق تلعب دورا

 
  ساسيا
ر
تصميم  ف

ر ظروف أداء  نسبأفضل و الرياضية المبتكرة والبحث عن أ دواتوال  الجهزةنتاج إو  الخامات والعمل عىل تحسي 
  
  نجازات الرياضية مع االقتصاد فضل اإل ألتحقيق  الرياضر

ر
 (11:  19) . الطاقة والجهد والوقت ف

، إذ يرتبط الوصول أالمستويات العليا بعدة عوامل من  إىلويتحدد وصول الالعب   
همها المدرب الرياضر

 بمدى قدرة المدرب عىل إدارة عملية التد إىل
 
ا  مباشر

 
ي تخطيط وتنظيم عملية أ، ريبتلك المستويات ارتباطا

  التدريب وعىل قدرته عىل رعاية وتوجيه و 
المدرب من حيث أنه  إىل، وبذلك يمكن النظر إرشاد الفريق الرياضر

ر  و قائد يقوم بعملية اإلدارة الفنية للفريق أ   الالعبي 
ر
 (19: 15. )الرياضة التخصصية ف

 ن نتيمكننا أ
ً
 هائال

 
  وقع تطورا

ر
 وأجيا المعلومات فالحواسب الشخصية ستصبح لو و تكن ف

 
ر صغأقل سعرا

 وأ 
 
   توفر قواعد بيانات ىلإضافة راض باإل بكل االغ  كير دقة وتعتر حجما

تحتوي عىل حجم هائل من  فورية الت 
  المعلومات 
ر
ء  ف  

اء عن بعد وإتمام الصفقات  كل شر   مثل الشر
ر
البنوك والحجز عن بعد وكل متطلبات الحياة سيتم  ف

  نها تستخدم نسان نظم اتصاالت الحواسب ل م اإل عن بعد وسوف يستخد
ر
  كل مكان   ف

ر
ل والسيارة  ف ر المير

  العامة. ن العمل والنادي و والجامعة، ومكا
ر
 المبان

  ه يإللحياتنا المستقبلية حيث نحتاج  وإذا كان الكمبيوتر هام وأساش  
ر
المدراس لتنظيم العملية  ف

  التعليمية وتنظيم العملية التدريسية و
ر
كات و ف   المصانع والشر

ر
ات المختلفة لذلك فإن الرياضيون الوزارات والهيئ ف

   هه ، حيث نستطيع ان نستخدميإلحوج ما يكون أ
ر
جاعها كما نحتاج  تخزين المعلومات ف   ه يإلالرياضية واسي 

ر
 ف

  يمكن تحديد االعمال التدريبية المقننة 
 د فيلكمبيوتر، كما نستأجهزة ا باستخدامطرق التدريب الحديثة والت 

 
 أيضا

   منه
ر
ات الفسيولوجية قبل و  الجهزة ف   وكذلوبع أثناءالقياسية الخاصة بتحديد المتغي 

ك تحليل د النشاط الرياضر
، كما هو معروف أن أجهزة التحليل البيوميكانيك   الداء

ر ات تصوير من أن اآل الحرك  لالعبي  صبحت مزودة بكامي 
 مختلفة وبأجهزة كمبيوتر حديثة. زوايا 

  بأن معظم البحوث  جمال عالء الدينويضيف 
ر
أجهزة مجال الميكانيكا الحيوية تعتمد كلية عىل  ف

ورية للحصولحببذلك اص الكمبيوتر المتطورة وأنها   (247، 246: 23دق النتائج لالستفادة منها. )أعىل  ت ضر
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ة ال  ر   هو الركي 
  ساسية فالمدرب الرياضر

ر
، لخطوات التطبيقية بعملية التدريبالقيام بتخطيط وتنظيم ا ف

  و 
ر خالل المنافسات وإنهاء عمليات التدريب الرياضر   ها يعتمد ح، ونجاتوجيه الالعبي 

ر
توافر  ساس عىلال  ف

 (18: 24ومعارف ومهارات محددة لدى المدرب. )خصائص وسمات وقدرات 

  هو صميم عملية التدريب، فإن تغيي  شكل  الداءن أبما 
  هو العنض الجوهري  الداءالرياضر

الرياضر
  والوع  به  الداءمبادئ الميكانيكا الحيوية عىل ن فهم تطبيق ز قيمة هذه العملية ومن الواضح أالذي يي  

الرياضر
 
 
 هاما

 
 (228: 22وراق الفنية للمدرب. )من اليشكل جزءا

 ما يحتاج  و أفالمدرب 
 
  للحركات حت  يتمكن من اختيار  إىلالمدرس غالبا

وسائل  نسبأتحليل منطق 
   يحققه له هذا ما عىل  ، بناءً وطرق التعليم والتدريب

ات الت     الداءتفش  التحليل من دراسة للمتغي 
ر
اته  ف ضوء خي 

 (201: 7ه ومعلوماته. )السابقة ومعارف

  ما قد حدث من تطور هائل و 
ر
  تكنولوجيا القياس والتقويم والتشخيص  ف

ر
مجال علوم الحركة والعلوم  ف

  وبرمجياته  ىل  والحاسب اآل ةالطبي
ر
 – التحويل الرقم   –البيانات لجمع  الداءربعة لتقويم وتحليل المراحل ال ف

  تمكنت من تسجيل وتحليل ومعالجة كم هائل من – هيماتيكيالمعالجة المات
البيانات  عرض النتائج والت 

ر صول الولوجيه ذات ال والكهروفسي والقياسات الكينماتيكيه والكيناتيكيه يائية والحيوية المختفة لألداء الحرك  في 
  و
ر
  ا ف

ر
وعىل ضوء كل هذه االعتبارات  الداءو دقائق قليلة من االنتهاء من الظروف الطبيعية للمباريات بعد ثوان

 من التبسيط غي  المحمود. يومها القدهبمف بح الوقوف عند االختبارات والمقاييسصأ
 
 م نوعا

 ب( : 4)

، وه  وقد ظهر العديد من الوسائل الوتومات  
 يكية للقياس سواء لإلعداد العام أو لمتابعة حالة الرياضر

 عن ذي قبل، لكنها أ
 
  شع أكير تعقيدا

ر
   ف

والباحث بالدالالت والنتائج والمنحنيات الدالة  إمداد المدرب والرياضر
ات الميكانيك   ة للحركة يعىل الخصائص المطلوب دراستها ومنها المتغي 

ر
 المستويات المتقدمة  ف

 
، التعرف عىل أيضا

يحية والمرفولوجية  ر الوسائل العلمية والعلوم  فو للوقالنواح  التشر   مستخدمي 
ر
عىل مستوى التطور البدن

 : المختلفة لجل

 تزيد من فع  
 ية البحوث العلمية. لازيادة معدالت التطور لألجهزة الت 

 إيجاد الحلول للعديد من المشاكل المعقدة . 
 ( ية   الرياضيات( استخدام العمليات الجي 

ر
   ف

بوية الت  .  تعد أهم الظواهر للالعلوم الي   تقدم العلم 
   ته. فيوكي االرتفاع بمتطلبات نوعية االنتاج العلم 

  ن يتوافر لذلك البد أ
ر
ت والكفاءات والقدرة التدريبية التطبيقية من خالل االمدرب الناجح المهار  ف

  النظرية والعملية المفاهيم والمعلومات 
ر
 (18: 24مجال التخصص. ) ف

  خرجت  الجهزةف
 للمفاهيم العلمية والتقن إىلالرياضية الت 

 
  تعي  عن يالعالم وفقا

ة المتطورة ه  الت 
  تخدم مستوى تكنولوجيا العض الحديث حيث يوجد اآل

اعات المتنوعة الت  ن عدد هائل من االبتكارات واالخي 
  يرجع 

خالل  ة منقة لتنمية وسهولة العملية التدريبيسباب الحقيها ال يإلالمجاالت الرياضية المختلفة والت 
همية التكنولوجيا الرياضية ها كما يمكن بسهولة شديدة إدراك أسهولة الحصول عىل المعلومات وتسجيلها وتحليل

  من خالل نظرة شاملة وشيعة عىل االنجازات الرياضية والولمبية والعالمية حيث نالحظ مدى التقدم الهائل 
ر
 ف

و المهارات رقام القياسية أيم الالمختلفة ومدى شعة تحطات الحرك  والمهاري لبطال الرياض الداءمستوى 
  يوجد بها مخاطرة بشكل يدعو أالرائعة 

دم التق إىلعجاب حيث يرجع ذلك الدهشة واإل  إىلو الحركات الت 
ة للنهوض يلان يحل الكثي  من المشاكل والمعوقات لتقديم الحلول المثأ عالتكنولوح   الهائل الذي استطا 

  والمساهمة الفاعلة بالمستوى الري
  اضر

ر
ية لتحقيق  ف أفضل النتائج وتقليل فرص اإلصابة. تخط  حدود البشر

(19 :11( )5 :12) 

ر عىل المدرب تحليل مستوى    هامة يرتكز عليها المهاري كوسيلة  الداءلذلك يتعي 
ر
مجال التدريب  ف

ر حلول يمكن عن طريقها توجيه ع إىلل و للوص النتائج فضل أالحرك  لتحقيق  الداءملية التعليم والتدريب وتحسي 
. )ال  باستخدام  (197: 9سلوب العلم 
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  ن متطلبات التقنية الحديثة إ
ر
  من االستفادة أ مجال التدريب الحديث ه   ف

ن يستطيع المدرب الرياضر
  الكاملة من التقنية الحديثة المتطورة سواء 
ر
  يمكن االستفالتكنولوجية  الجهزةو أجهزة التدريب أ ف

ادة منها الت 
ة    بطريقة مباشر
ر
ر للمستويات الععملية التدريب لال ف ية، لذا كان عليه أن يطلع عىل كل لارتقاء بقدرات الالعبي 

ن التقنية لك وحيث أة ويحصل عىل الدورات العلمية المؤهلة لذفين يطور قدراته المعر مستجدات العض وأ
  الحديثة 
ر
ر يوم مجال التدر  ف ة بي    متغي 

: وليلةيب الرياضر  ، لذا وجب عىل المدرب مراعاة ما يىل 

  اك أاالهتمام بتثقيف   نفسهم واالشي 
ر
الكمبيوتر  باستخدامالحديثة  الجهزةرات المؤهلة لتشغيل الدو  ف

ة جانب التعرف عىل التقنيات الحديثة ال  إىل   خي 
ر
 االتصاالت.  مجال ف

 ورة اهتما   تمكن مبية بتنظييولم االتحادات الرياضية واللجنة الضر
م الدورات المؤهلة لذلك والت 

  رب من التعرف عىل كل ما هو جديد المد
ر
  عالم التدريب و ف

ر
ة فيالكفاءة الوظيمجال القياسات البدنية و  ف

  ، أسوة بما يحدث والمجال النفس  
ر
 العالم.  ف

 وخاصة مدرن   المستويات الع 
ر ورة تثقيف المدربي  كل ما هو جديد   لتعرف عىلة والفرق القومية لاليضر

  
ر
نت( لإللمام يب عىل استخدام شبكة المعلومات )ر والتدر تعالم الكمبيو  ف بكل ما هو جديد عىل االني 

 (223، 222: 23مستوى العالم. )

  استخدام تقنيات جديدة وتطويعها  إىلحيث تتسابق الدول المتقدمة 
ر
كير مجال التدريب بغرض تدريب أ  ف

  ت
  حدث جودة لمقابلة التحديات الت 

ر
  المحافل الرياضية العالمية والحصول عىل المراكز المتقدمة  ف

ر
الت البطو  ف

 العالمية والدورات الولمبية. 

 يجب يسس الميكانيكن ال كما أ
 
 هاما

 
  ن يأخذ به المدرب أة لألداء الحرك  تعتي  عنضا

ر
ية تخطيط لسياق عم ف

نامج التدريت   منظو  . )كير نجفعالية وأ كير أ  مة متكاملة تجعل الي 
 
 (227: 22احا

بوية    ومن خالل المالحظات الي 
ر
ر ميدان التدريب لوحظ أ ف   ن عدد كبي  من العاملي 

ر
هذا الميدان ال  ف

  التدريبية التقليدية ال ت ن الطرقأن تعرف أبعد يتها وخاصة خدموا هذه التقنيات بالرغم من أهميست
بحاجات  قر

 تدريب وال تحقق الهداف المنشودة. ال

  وتتحدد مشكلة البحث 
ر
 اس لمهارات التحليل البيوميكانيك  بناء مقي إىلكونها محاولة علمية تهدف   ف

ن التحليل أالتقنيات الحديثة لدى مدرن   بعض الرياضات المختارة وذلك لن االعتقاد السائد  باستخدامالكم  
 اآلىل  جهزة الحاسب أن تقدمت أالمحك بعد صبح عىل أن هذا القول أفه باهظة الثمن مع يلاالبيوميكانيك  الكم  تك
ت مما جعلها    وانتشر
ر
ة من ال ف يحة كبي  ت معها التطبيقات المختلفة عىل الحاسب متناول شر  اآلىل  فراد وانتشر

ر إالتحليل ال يتم  جراء هذا التحليل البيوميانيك  كما أن االعتقاد بأن إ ومن ضمنها برامج ال عىل الصفوة من الرياضيي 
 اىل  وهذا القول الع اءالدذوي 

 
رياضة محددة  إىلنقوم بتوجيه المبتدئ من البداية لننا صبح محل دراسة أ أيضا

نوع الرياضة حسب انتقاء علمية  محدد بعملياتعدد ات ثم ضالمبتدئ انواع  مختلفة من الريان يمارس دون أ
   الخطاءيقل عدد  الداءالممارسة فكلما زاد مستوى 

ر
  يقوم بها المبتدئون تكون واضحة  الخطاءو  الداء ف

الت 
ة وسهلة االكتشاف ومع التقدم ب وتصبح صعبة المالحظة واالكتشاف وعليه يكون  الخطاءيقل حجم  الداءوكبي 

وري استخدام التحليل البيوميكانيك  الكم  
  لك  يساعد  العاليةمع المستويات  من الضر

ر
 الخطاءاكتشاف هذه  ف

 أها وذكرت فيمعتقد ومع الصعوبات ال
ً
  وال
ر
ف اليذكر الباحث أنه مع التقدم التكنولوح   قلت التكفيهذا المقطع  ف

عىل الشبكة الدولية للمعلومات  من حيث انتشار الحواسب المحمولة )الب توب( وكير مستخدميها وظهرت
نت   ( برامج التحليل البيوميكانيك  المتنوعة و)اإلني 

ر
ات الرقمية قلل أحيان مجانية كما بعض ال  ف ن انتشار الكامي 

  عىل المدرب أفيمن التكلفة المادية 
  حدثت ويوفر الوقت والجهد جن يتعامل مع هذه المستبق 

دات العضية الت 
بناء مقياس يهدف لقياس مهارات التحليل البيوميكانيك   إىلالباحث  ا مما دع أساس علم  ويكون عمله عىل 

ر     بالتقنيات الحديثة لدى المدربي 
ر
 بعض الرياضات المختارة.  ف

 :هدف البحث

لدى مدرن   بعض لمهارات التحليل البيوميكانيك  بالتقنيات الحديثة بناء مقياس  إىليهدف البحث 
 الرياضات المختارة. 
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 :البحث فيالتعاريف والمصطلحات المستخدمة 
مالحظة وتحليل مدى ما يتحقق يتضمن المعلومات المرتبطة بخصائص الحركة والقدرة عىل  :التحليل الكمي

  لخصائص من هذه ا
ر
. ) الداء ف ر  (201: 7المعي 

  التقنيات الحديثة: 
  يمكن االستفادة بها  الجهزةمجموعة  تعتر

  والوسائل التكنولوجية المتطورة والت 
ر
تطوير  ف

ر   (331: 6المنافسات. ) أثناءتقاء بمستوياتهم ر التدريب لال أثناءقدرات الالعبي 

  يتم بمقتضاها تناول الظاهر  ةالوسيلة المنطقي التحليل:
 (134: 9الدراسة بعد تجزئتها. )موضع  ةالت 

   :تصالاال
 (26: 19ما بينهم. )فيالتفاهم  إىليتم بها انتقال المعرفة من شخص آلخر وتؤدي الطريقة الت 

ر االهتمام :المالحظة عوامل الحاسمة عىل ال القدرة عىل تحديد الخصائص والمواصفات لموضوع الدراسة وتركي 
 (28: 7المرتبطة بالموضوع. )

ر  التقييم الحركي:   )المؤدى الداء( و اىل  النموذح   )المث الداءمقارنة بي 
وتحديد  الخطاءللكشف عن  (الفتر

 (46: 16درجتها. )

وري إل  (:التدخل )توجيه التعليمات  و  من خالل التغذية الرجعية الخطاءصالح إمداد الالعب بالمعلومات ضر
 
 أيضا

 (46: 16. )الداء يتم بها االرتقاء ب

(الداء مدرب لتحقيق المستهدف من هو التصور الموضوع من قبل ال اإلعداد والتجهيز:  
 
 . )تعريف إجران

 الدراسات السابقة:

 طريقة تقويم السلوك التدريت   للمدرب "بعنوان  "(12) (م1984"فرج حسن بيوم  )دراسة 
ر تقني 

  عىل البيئة 
ر طريقة تق "المضيةالرياضر   م السلوك واستخدام المنهج الوصيو واستهدفت تقني 

)دراسات  قر
ر ل (مسحية ر تخصص كرة القدم والممارسي  ت العينة بالطريقة العمدية من بي  جمع  أدواتلعبة وكانت لواختي 

حة وكانت أهم النتائج   عىل تسجيل السلوك التدريت   إالبيانات طريقة التقويم المقي 
ر  مكانية تدريب المالحظي 

ة من الصدق والثبات. للمدرب يت  صف بدرجة كبي 

خالل  اليد كرة   المهاري لالعت    الداءتقويم فاعلية "ن ابعنو  "(13) م(1988قدري سيد مرش  )"دراسة 
 الفريق خالل المباراة المهاري لالعت    الداءتقويم موضوع  لفاعلية نموذج ت الدراسة تصميم واستهدف "المباراة

  واستخدام المنهج الوص
ت العينة العت   الدوري الممتاقر   كبار ز  ، واختي 

ر
البيانات جمع  أدوات، وكانت اليد كرة   ف

ر فاعلية ،النموذج المصمم للتقويم  المهاري ونتائج المباراة.  الداء وأهم نتائجها وجود عالقة بي 

  "( بعنوان 17) (م1991)محمود عبدالحليم عبدالرحيم "دراسة 
 "تحديد كفايات عملية التدريب الرياضر

  الالزمة لنجاح مدرن   فرق 
الرياضية  النشطةواستهدفت الدراسة تحديد كفايات عملية التدريب الرياضر

  واستخدام المنهج الوص
ت عينة البحث بالطريق قر المقابلة )جمع البيانات  أدواتالعشوائية وكانت  ةواختي 

ذ فيالتدريب التن نجاح عمليةم النتائج أن الكفايات الالزمة إل وأه ،(الباحث استمارة استبيان من إعداد  -الشخصية 
ر ورعايت  هم. لعملية التدريب يليها التخطيط واإلعداد يليها توجيه سلوك الالعبي 

  طوس "اسة در 
 
ر "بعنوان  "(20) (م1999)مدحت شوف الكفايات التدريبية التطبيقية لمدرن   الناشئي 

  
ر
ر  "داليكرة   ف   واستهدفت الدراسة تحديد الكفايات التدريبية التطبيقية لمدرن   الناشئي 

ر
واستخدم د اليكرة   ف

  المنهج الوص
ر  قر اء التدريب ومدرن   الناشئي  ر خي  ت العينة من بي    واختي 

ر
جمع البيانات  أدواتوكانت  اليد كرة   ف

ئج الكفايات الوىل الخاصة الكفايات الخاصة بالتخطيط انتوكانت أهم  (المقابلة الشخصية -ائق تحليل الوث)
  
ر
 المهاري يليها الكفايات الشخصية.  واإلعداد يليها الكفايات الخاصة باإلعداد البدن

 باستخدامتأثي  التغذية الراجعة المدعمة "بعنوان  "(14) (م2002)محمد أحمد عبدالرازق "دراسة 
  التحليل الكي
بة الجزاء  قر ات البدنية الخاصة ودقة ومستوى ضر   عىل بعض المتغي 

ر
، واستهدفت "كرة القدم  ف

  التحليل الكي باستخدامالدراسة التعرف عىل تأثي  التغذية الراجعة المدعمة 
ات البدنية  قر عىل بعض المتغي 

ر  باستخداممستوى المهارة قيد البحث الخاصة ودقة و  ت العينة بالطريقة العمدية من بي  المنهج التجريت   واختي 
ر فيال)البيانات جمع  أدواتطالب التخصص وكانت  وأهم ديو( فيآلة تصوير  - الرستاميي   – ديو طريقة المحكمي 
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  الكيديو والتحليل فيال باستخدامنتائجها ان استخدام التغذية الراجعة المدعمة 
 له تأثي  إيجان   عىل تطوير  قر

ات الدراسة.   متغي 

 الدراسات السابقة: مدى االستفادة من

  يجب ان تتوافر به ومن أ تناولت الدراسات المدرب من نواح  شت  و 
كدت عىل عدد من الكفايات الت 

 ، وتناولت ايات المتعلقة بالناحية المهاريةبينها الكف
 
ر لطرق المالح أيضا ر للمدرب أ ظة سواءالتقني  ، وإبراز و الالعبي 

  همية استخدام التحليل الحرك  أ
ر
  ن الدراسات لم تدخل أال إ الداءتطوير  ف

ر
  يجب أ ف

ن تتوفر تفاصيل المهارات الت 
. لدى المدرب عند   إجراءه للتحليل الحرك 

 :إجراءات البحث
 :المنهج المستخدم

  استخدم الباحث المنهج الوص
 وطبيعة البحث.  وب المسح  لمناسبتهسلبال  قر

 مجتمع البحث:

 مدرن   الرياضات المختارة وه  )الجمباز اىل  ويمثل مجتمع البحث الح
ر  –الكاراتيه  –المالكمة  -بي 

ة يزيد عىل  –المصارعة   ( مدرب. 200تدريب وقد بلغ قوامها )سنوات  10القوس والسهم( وذوي خي 

 :عينة البحث

توصيف ( 1الرياضات المختارة ويوضح جدول ) من مدرن   ( مدرب 25عينة عشوائية قوامها )تم اختيار 
 العينة. 

 أسباب اختيار الرياضات:

 رياضات ليست رقمية.  .1
2.  

 
 هاما

 
  تلعب الناحية الكمية جزءا

ر
 الرياضة.  ف

 . الداء ن الالعب هو أساس أي رياضات فردية أ .3

 (1جدول )

 توصيف عينة البحث

 جمتمع البحث الرياضات
 )عدد املدربني(

 النسبة املئوية عينة البحث
 )لعينة البحث االساسية (

 %15 5 30 رياضة الجمباز
 %20 5 40 رياضة المالكمة
 %20 5 40 رياضة المصارعة
 %40 8 80 رياضة الكاراتيه

 %5 2 10 رياضة القوس والسهم
 %8 25 200 المجموع

ر عينة ( عينة البحث المختارة حيث كان أ1يوضح جدول )  البحث هم مدرن   رياضةقل عدد من المدربي 
 عددهم مدرن   رياضة الكاراتيأ القوس والسهم و 

مدرب من كل نشاط  200وقد اشتمل مجتمع البحث عىل  هكير
نة مدرب كما يوضح الجدول النسبة المئوية لكل رياضة من مجموع العي 25عىل حدة وكانت العينة االساسية 
 االساسية كما هو موضح بالجدول. 
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 :اسخطوات إعداد المقي

 :السابقةاإلطالع على الدراسات واألبحاث  -1

   بحاث والمراجع والدراسات المرجعيةطالع عىل ال حيث قام الباحث باال 
  ساهم ت الت 

ر
تحديد واختيار  ف

اء    محتوى استمارة استطالع رأي الخي 
ر
  توصل الموافقة عىل المهارات )المحاورمدى  ف

 الباحث.  إليها ( الت 

 السابقة:تحليل المراجع والدراسات  -2
 . تم تحليل المراجع والدراسات السابقة لمعرفة مهارات التحليل الميكانيك  المستخدمة

 داد إستمارة إستطالع رأي الخبراء:إع -3
ستمارة قة بمجال البحث تم تحديد وصياغة ابعد إطالع الباحث عىل المراجع والدراسات السابقة المتعل

  تناولت المهارات ا
اء الت   التالية:  (المحاور)ستطالع رأي الخي 

اإلعداد  –التقييم  –المالحظة  –اإلجراءات الفنية للتحليل  –توجيه التعليمات( التدخل ) –تصال اال 
 . ر  والتجهي 

 لخبراء على استمارة جمع البيانات:ستطالع رأي اا -4
اء من أساتذة علوم الحركة والمالكمة والجمباز والمصارعة والكاراتيه 10وقد استعان الباحث ب ) ( خي 

بية الرياضية   والقوس والسهم بكليات الي 

وط اآلتية:   ممن توافرت لديهم الشر

  
ر
  الحصول عىل الدكتوراه كحد أدن

ر
من جدوى  بداء الرأي والتأكد المجاالت السابق ذكرها وذلك إل  ف

 صالحية محاور االستمارة. 
  ة   لديه خي 

ر
  مجال التدريب  ف

ر
مع  ال يقل كالمهما عن خمس الرياضات المختارة وكذلك التدريس الجا ف

 ( 1مرفق )        سنوات. 

 المقابلة الشخصية: -5

اء  عقام الباحث بإجراء المقابالت الشخصية م   الخي 
ر
ة من  ف  ( 1مرفق ) م25/4/2012 إىل م12/3/2012الفي 

اءاوقد تم     ستطالع رأي الخي 
ر
اء  ر محاو  ف :  ىلإاالستمارة فأشارت نتائج العرض عىل الخي   ما يىل 
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 (2جدول )

مدى مناسبة  فيلمهارات التحليل البيوميكانيكي بالتقنيات الحديثة  ءراء الخبراالنسبة المئوية آل
 المحاور(المهارات )

 النسبة المئوية التفاق اراء الخبراء غير موافق موافق المهارة )المحور( م
 %90 1 9 المالحظة 1
 %70 3 7 اإلعداد والتجهيز 2
 %100 - 10 إجراءات التحليل الفنية 3
 %70 3 7 التقييم 4
 %80 2 8 التدخل )توجيه التعليمات( 5
 %40 6 4 تصالاال  6

اء عىل محاور المقياس )مقياس مهارات التحليل (2يتضح من جدول ) : أن نسبة موافقة الخي 

ر  عىل  %70وقد ارتضر الباحث نسبة موافقة  %100 إىل %40البيوميكانيك  بالتقنيات الحديثة( قد تراوحت بي 
اء وتكون المحاور الخمسة 5المحاور ) وبذلك يكون عدد  تصالستبعاد محور اال اذلك يتم  ( بعد العرض عىل الخي 

ر   التدخل )توجيه التعليمات((  –التقييم  –إجراءات التحليل الفنية  –المالحظة  –ه  )اإلعداد والتجهي 

 :إعداد عبارات المقياس

  بعد تحديد محاور المقياس قام الباحث بوضع عبارات لكل محور وتم عرض المقياس 
ر
صورته الولية  ف

اء وقد 4مرفق )  آل)حذف وتعديل وإضافةتم اجراء بعض التعديالت  ( عىل الخي 
 
اء ( وفقا  . راء الخي 

 (1مرفق )

، هام بدرجة   
ر
ان ثالن ر ة )  وذلك من خالل تقدير مي   –درجات(  3هام بدرجة متوسطة ) -درجات(  5كبي 

  هام بدرجة ضعيفة 
؛ من المجموع الكىل  للتكرارات %70تقل نسبتها عن  )درجة واحدة( وقد تم حذف العبارات الت 

 (. 3كما يوضحها جدول )

 (3جدول )

 (10)ن= أجلهللغرض الذي وضع من  ثالثيمدى مناسبة تقدير الميزان ال فيأراد المحكمين 

حد ما  إىلمناسب  درجات( 5مناسبة متامًا ) البيان
 درجات( 3)

 (درجة 1غري مناسب )

  - 2 8 عدد أراء المحكمين
 46 الدرجة المقدرة

 %92 النسبة %

ان التقدير 3يتضح من جدول ) ر ر لمناسبة مي     ( ان نسبة آراء المحكمي 
ر
للغرض الذي وضع من أجلة  الثالن

 لهميتها النسبية كما يىل   كما تم؛  92%
 
 -: ترتيب العبارات وفقا

 (4جدول )
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األهمية النسبية والترتيب للعبارات المعبرة عن المحول األول )مهارة اإلعداد والتجهيز( إحدى 
مختارة وفقاً لرأي مهارات التحليل البيوميكانيكي بالتقنيات الحديثة لدى مدربي بعض الرياضات ال

 (10)ن=         الخبراء 

الدرجة  أهميتها للمدرب عبارات )حمور( مهارات اإلعداد والتجهيز م
 املقدرة

 الرتكيب %

الفني  األداءلتقييم  مثاليإعداد تصوير نموذج  1
 للمهارة 

10 - - 50 100 1 

 م1 100 50 - - 10 معرفة قواعد وقوانين النشاط أو الرياضة  2
ات الفنية األداءمعرفة المعلومات والمعارف عن  3

 الرياضية 
 م6 78 49 1 1 7

 م10 100 50 - - 10 معرفة الهدف أو الغرض من المهارة  4
 2 92 46 - 2 8  فعاليةالفني االكثر  األداءمعرفة خصائص  5
ديد ما إذا كانت المهارة المراد تحليلها تؤدي على تح 6

 مستوى فراغي واحد ام منفردة المستويات 
10 - - 50 100 1 

 2 88 11 - - 8 التي تؤدي بها المهارة  األداءتحديد عدد مرات  7
 4 84 42 1 2 7 تحديد الكاميرا ومكان التصوير  8
 5 80 40 1 3 6 تحديد نظام المعايرة  9
 ح 64 32 3 3 4 ستخدم كاميرا واحدة فقط أن أستطيع أ 10
 ح 64 32 2 5 3 حدد مواقع ثابتة لوضع الكاميراأ 11
 ح 28 14 8 2  ال أغير مواقع الكاميرا أبدًا  12

النسبة المئوية للعبارات = 
مجموع الدرجات المقدرة×𝟏𝟎𝟎 

ان تقدير) ز ن(أعىل مي 
 / = الناتج  

ر ( أو الخاص بالم4يتضح من جدول ) عبارات لعدم  3( أنه قد تم حذف حور الول )اإلعداد والتجهي 
اء واهميتها النسبة وبذلك  %70حصولهم عىل نسبة  صبح العدد الكىل  للعبارات داخل أعىل االقل من اراء الخي 

 عبارات  9هذا المحور 

  

 م: مكرر
 ح: عبارة محذوفة
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 (5جدول )

( إحدى مهارات مهارة المالحظةاألهمية النسبية والترتيب للعبارات المعبرة عن المحور الثاني )
 التحليل البيوميكانيكي بالتقنيات الحديثة لدى مدربي بعض الرياضات المختارة وفقأً لرأي الخبراء 

 (10)ن=        

الدرجة  أهميتها للمدرب عبارات )حمور( مهارات اإلعداد والتجهيز م
 املقدرة

 الرتكيب %
5       3    1           

 فيتحديد زوايا الرصد وأجزاء الجسم المشتركة  1
  األداء

10 - - 80 100 1 

 5 84 42 1 2 7 الفني  األداء فيخطاء تحديد تعريف لأل 2
 إعادةو معينة  حالة فيتحديد وضع الجسم أو أجزاءه  3

 عند مرحلة البداية او النهاية وإنتاج بعض القوى  له
 م1 100 50 - - 10

المدى الحركي للجسم أو الحرارة خالل مراحل  تحديد 4
 معينة من المهارة 

7 1 2 40 80 6 

 4 88 44 1 1 8 ًا المهارة فة التسلسل الحركي للمهارات وخصوصمعر  5
عالقة زمن أداء حركات أجزاء الجسم  معرفة 6

 ا البعض هة ببعضفالمختل
 م5 84 42 2 - 8

 2 96 48 - 1 9  تحديد العيوب الجوهرية لألداء المهاري  7
 م1 100 50 - - 10 المهارات  فية متحديد النقاط الحاس 8
استخدام عالمات مساعدة على االرض كمرشد على  9

 مسار الحركة واتجاهها 
8 2 - 46 92 3 

الهجوم والدفاع او  أثناءدة ئيتم إسقاط الحركة الزا 10
 الممارسة بوجه عام 

 م6 80 40 1 3 6

 ح 60 30 - 10 - ككل ثم تجزئته  األداءتمكن من تحديد ي 11

  ( 5يتضح من جدول )
ر
( أنه قد تم حذف عبارة واحدة لعدم حصولها المالحظة) والخاص بالمحور الثان

اء وأهميتها النسبية وبذلك أصبح العدد  %70عىل نسبة  الكىل  للعبارات داخل هذا المحور  عىل القل من آراء الخي 
 ت. عبارا 10
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 (6جدول )

 األهمية النسبية والترتيب للعبارات المعبرة عن المحور الثالث

 ( إحدى مهارات التحليل البيوميكانيكي بالتقنيات الحديثة لدى)مهارة إجراءات التحليل الفنية

 (10)ن=    مدربي بعض الرياضات المختارة وفقاً لرأي الخبراء 

الدرجة  أهميتها للمدرب الفنيحمور( مهارة إجراءات التحليل ت )عبارا م
 املقدرة

 الرتتيب %
5 3 1 

 2 96 48 - 1 9 ترتيبًا منطقيًا  األخطاءترتيب  1
 1 100 50 - - 10  األداءتحديد المدخل الميكانيكي لدراسة  2
 م1 100 50 - - 10 تحديد الهدف الميكانيكي االساسي عن المهارة  3
 3 92 46 - 2 8 واحداثيات النقط  األداءمعرفة ازمنة  4
كل وضع من  فيزمنة واالحداثيات استخدام اال  5

 االوضاع المأخوذة لدراسة ديناميكية الحركة 
7  1 42 84 5 

 6 80 40 1 2 6 تحديد بيانات االوضاع مستقلة ثم ربطها بعنصر الزمن  6
االحداثيات للمحاور  فيمعرفة اي تغيير  7

 والمفاصل ومراكز الثقل 
 م6 80 40 1 3 6

 7 76 38 2 1 7 تحديد التغيرات المطلوب الحصول عليها من البيانات 8
 م5 84 42 1 2 7 تحديد المسارات الحركية للمهارة  9
تحديد الطريقة  فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  10

  حساب الخاصية القصورية فيالتي تستخدم 
 م4 88 44 1 1 8

تحديد القوانين  فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  11
 الميكانيكية المميزة لنوع المدخل المستخدم 

 م2 96 48 - 1 9

تحديد اسلوب  فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  12
 منحنيات(  –الحصول على البيانات )تمثيل بياني 

 م4 88 44 1 1 8

معرفة إحداث  فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  13
حالة  فيالنظرية لنتائج القوانين المستخدمة 

 إليهاالحاجة 

 م3 92 46 - 2 8

جمل مقارنة  فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  14
 للنتائج الفعلية لألداء

 م1 100 50 - - 10

 م4 88 44 1 1 8 تحديد االحداثيات  فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  15
 م1 100 50 - - 10 التصوير االفقي  فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  16
 م1 100 50 - - 10 تخزين المعلومات  فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  17
 ح 56 28 5 1 4  األداءتحليل  فياالستفادة من خصائص الحركة  18
 ح 56 28 4 3 3 فسر توقع الالعب لحركاته وحركات المنافس أ 19
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نه قد تم حذف عبارتان لعدم لثالث اإلجراءات الفنية للتحليل أ( والخاص بالمحور ا6يتضح من جدول )
 عبارة.  17وبلغ عدد عبارات المحور  %70حصولهما عىل نسبة 

 (7جدول )

( إحدى مهارات ارات المعبرة عن المحور الرابع )مهارة التقييماألهمية النسبية والترتيب للعب
 البيوميكانيكي بالتقنيات الحديثة لدى مدربي بعض الرياضات المختارة وفقاً لرأي الخبراء التحليل 

 (10)ن=       

عبارات )حمور( مهارة إجراءات التحليل  م
 الفني 

أهميتها 
 للمدرب 

الدرجة 
 املقدرة 

 الرتتيب  %

5 3 1 
 1 100 50 - - 10  األداء في األخطاءتحديد العيوب و  1
 1 100 50 - - 10 إصالح الخطأ فورًا وخصوصًا الذي يؤدي إلصابة  2
 2 96 48 - 1 9 معرفة كم من الوقت احتاجه لتصحيح الخطأ  3
معرفة هل هذا الخطأ نتيجة خطأ حدث مبكرًا خالل  4

  األداء
10 - - 50 100 1 

 فيقصور  إلىالخطأ هل يرجع  فيمعرفة السبب  5
  األجهزةو  دواتتصميم األ

9 1 - 50 96 2 

 1 100 48 - - 10 التقييم  فيالقاء الجانب الذاتي  6
إجراء  فياستخدام النتائج المستخرجة من التحليل  7

 التقييم
10 - - 48 100 1 

 2 96  - 1 9 تفسير النتائج باألدلة والبراهين  8
تصنيف  فيالعرض على المتخصصين للمساعدة  9

 الالعبين وفقًا لمستوياتهم 
8 1 1  88 3 

ة عن المحور والخاص بالمحور الرابع )التقييم( أنه قد تم قبول كل العبارات المع (7يتضح من جدول ) ي 
 . ( عبارات9وعددها )
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 (8جدول )
 األهمية النسبية والترتيب للعبارات المعبرة عن المحور الخامس

 البيوميكانيكي بالتقنيات الحديثة)مهارة التدخل( )توجيه التعليمات( إحدى مهارات التحليل 
 (10)ن=   لدى مدربي بعض الرياضات المختارة وفقاً لرأي الخبراء 

الدرجة  أهميتها للمدرب عبارات )حمور( مهارة إجراءات التحليل الفني م
 املقدرة

 الرتتيب %
5 3 1 

 4 80 40 1 3 6 تناسب مع فهم الالعب استخدام لغة ومصطلحات ت 1
 3 55 44 - 3 7  األداءهمية أعن طبيعة و أقدم معلومات مختصرة لفظية  2
صورة منفصلة  فيالمهارات او جزء منها أحاول تصحيح  3

 يسهل فهمها 
8 1 1 5 88 3 

 1 100 50 - - 10 النموذجي  األداءلم خاص بفييعرض على الالعب  4
 2 96 48 - 1 9 المرة الواحدة  فيتصحيح خطأ واحد  5
 2 96 48 - 1 9 ينبغي تأدية المهارة كاملة  6
 3 88 44 1 1 8 لالعب األخطاءتوضيح  فيصوية ستخدام االشكال العا 7
اعمل على عرض مقاطع متحركة للمهارة التي يتم  8

 التدريب عليها ببطء وبسرعة 
9 - - 48 96 2 

 1 100 50 - - 10 إعادة عرض الحركة للوقوف على نقاط الضعف  9
تم تطويره  المسجل لالعب مع ما األداءمقارنة  10

 لنفس الالعب 
10 - - 50 100 1 

اوضح لالعب ما الذي ينبغي ان يكون عليه شكل  11
 دون وجود اخطاء  األداء

10 - - 50 100 1 

 1 100 50 - - 10 أقدم تعليماتي قبل أداء المهارة  12
 ح 68 34 2 4 4 او بعد المهارة  أثناءقدم تعليماتي أ 13

( أنه قد تم حذف عبارة التدخل وتوجيه التعليمات( والخاص بالمحور الخامس )8يتضح من جدول )
اء وأ %70لعدم حصولها عىل نسبة واحدة   صبح العدد الكىل  أهميتها النسبية وبذلك عىل القل من آراء الخي 

 عبارة.  12عبارات داخل هذا المحور لل

 المقياس:بيان بعبارات 
 (9جدول )

 بيان بالعبارات المعبرة عن كل محور من محاور المقياس لدى مدربي بعض الرياضات المختارة

 العبارات املقبولة العبارات املستبعدة العبارات األولية احملاور
 9 3 12 اإلعداد والتجهيز 

 10 1 11 المالحظة 
 17 2 19 إجراءات التحليل الفنية 

 9 - 9 التقييم 
 12 1 13 ( التعليماتتوجيه التدخل )

 57 7 64 المجموع 
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 ات( عبار 7( عبارة وتم استبعاد )64اس قبل االستبعاد )ي( أن عدد العبارات الكلية للمق9يتضح من جدول )
اء وبلغ آمن  %70لعدم حصولهم عىل نسبة   عبارة.  (57)عدد عبارات المقياس  اىل  جمإراء الخي 

 ( 4مرفق )

 :للمقياسحساب المعامالت العلمية 
 :التوزيع للعبارات اليةحساب اعتد

 (10جدول )
 (25)ن=  ة توزيع عبارات المقياساليحساب اعتد

 معامل االلتواء رقم العبارة معامل االلتواء رقم العبارة معامل االلتواء رقم العبارة
1 -390. 21 -498. 41 -934. 
2 -244. 22 040. 42 -565. 
3 233. 23 753. 43 -619. 
4 -1.623 24 -828. 44 -476. 
5 -657. 25 -916. 45 -811. 
6 -250. 26 -543. 46 -973 
7 -641. 27 -588. 47 -1.002 
8 -433. 28 474. 48 933. 
9 -414. 29 -411. 49 927. 
10 -704. 30 -704. 50 10959. 
11 -464. 31 -798. 51 965. 
12 -040. 32 -1.040 52 1.569 
13 -753. 33 -753. 53 1.975. 
14 -828. 34 -823. 54 1.829 
15 611. 35 -1.673 55 1.729 
16 453. 36 -543. 56 -662. 
17 -588. 37 -498. 57 565. 
18 -476. 38 -040.   
19 -464. 39 -753.   
20 -704. 40 -288.   

ر )أ( 10يتضح من جدول ) اوح بي 
+ن معامل االلتواء يي 

  أ3-
 حاور مناسبة. جميع عبارات المن ( وهذا يعتر

 أوالً/ الصدق:

 صدق المحكمين   -أ

 اق الداخلي ستصدق اال  -ب

 

 صدق المحكمين -أ

  وتم عرض المقياس عليهم 
ر
  صورته المبدئية و ف

ر
ضوء مالحظتهم تم إجراء بعض التعديالت وتم عرض  ف

  ت اان جميع العبار  إىلشارت النتائج أخرى لحساب معامل الصدق عىل المقياس وقد أالمقياس عليهم مرة 
ر
 ف

ر  عاليةالمقياس قد حققت معامالت صدق  حسب صدق االتساق الداخىل  وتم حساب قيمة معامل االرتباط بي 
   إليها درجة كل عبارة عىل حدة والدرجة الكلية للمقياس وذلك عىل عينة البحث السابق االشارة 

ر
 (1جدول ) ف
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 صدق االتساق الداخلي  -ب

ر درجة كل عبارة تم حساب صدق االتساق  الداخىل  للمقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بي 
 ومجموع المحور و 

 
 درجة كل عبارة والمجموع الكىل  للمقياس ويوضح ذلك  أيضا

ر حساب قيمة معامل االرتباط بي 
 ( 11جدول )

 (11جدول )
 (25معامل االرتباط بين درجة العبارات ومجموع المحور والمجموع الكلي للمقياس )ن=

0,388قيمة )ر( الجدولية = 

رقم 
العبارة 

ر و بالمح
 األول

استاق 
مع 

 المحور

اتساق 
مع 

المجموع 
الكلي 
 للمقياس

رقم 
العبارة 
بالمحور 

 الثاني

اتساق 
مع 

 المحور

اتساق 
مع 

المجموع 
الكلي 
 للمعيار

رقم العبارة 
بالمحور 

 الثالث

استاق 
مع 

 المحور

استاق 
مع 

المجموع 
الكلي 
 للمحور

رقم 
العبارة 
بالمحور 

 الرابع

اتساق 
 مع

 المحور

اتساق 
مع 
ع و المجم
 الكلي

رقم 
العبارة 
بالمحور 
 الخامس

استاق 
مع 

 المحور

استاق 
مع 

 المجموع
 الكلي

1 972. 956. 1 860. 846. 1 866. 846. 1 742. 742. 1 720. 724. 

2 843. 824. 2 746. 742. 2 758. 742. 2 827. 829. 2 811. 729. 

3 898. 897. 3 832. 829. 3 841. 829. 3 869. 866. 3 859. 866. 

4 905. 706. 4 862. 866. 4 868. 866. 4 874. 877. 4 890. 877. 

5 906. 897. 5 871. 877. 5 871. 877. 5 835. 836. 5 855. 836. 

6 863. 863. 6 825. 836. 6 827. 836. 6 862. 780. 6 880. 880. 

7 902. 906. 7 866. 871. 7 872. 871. 7 832. 759. 7 825. 815. 

8 852. 850. 8 826. 821. 8 806. 821. 8 792. 784. 8 783. 784. 

9 825. 676. 9 788. 704. 9 765. 784. 9 911. 675. 9 899. 915. 

   10 921. 915. 10 915. 915.    10 749. 749. 

      11 729. 846.    11 675. 675. 

      12 616. 727.    12 659. 966. 

      13 720. 616.       

      14 614. 720.       

      15 763. 684.       

      16 665. 763.       

      17 735. 665.       

( ان كافة العبارات دالة احصائيًا عند ارتباطها بمجموع المحور 11يتضح من جدول )         
 (0,388) 0.05والمجموع الكلي للمقياس عند مستوى داللة 
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 ً  الثبات: /ثانيا

 :Test-retestات بطريقة تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه بحساب الث -أ

(  هبتطبيق المقياس ثم إعادة تطبيققام الباحث  ر   قدره )أسبوعي 
عىل نفس عينة البحث بفارق زمتر

ر الرتباط اول وتم حساب معامالت يوم عند التطبيق ال 15 ر درجات الالعبي    بي 
ر
ول والتطبيق التطبيق ال ف

  وكانت النتائج كما 
ر
   الثان

ر
 التاىل  جدول ال ف

 (12جدول )

 االول والثانيباط بين التطبيق معامالت االرت
 (25ن=)

الصدق  قيمة التطبيق الثاني التطبيق األول احملاور(املهارات ) م
 احنراف متوسط احنراف متوسط الذاتي

 .959 .921 6.968 39 7.762 38 اإلعداد والتجهيز 1
 .953 .909 7.925 4.270 8.088 42.580 المالحظة 2
 .930 .865 13.069 74.290 13.731 72.45 اإلجراءات الفنية للتحليل 3
 .839 .705 6.590 40.320 7.267 38.270 التقييم 4
 .857 .735 8.850 53.430 9.750 51.210 توجيه التعليمات(التدخل ) 5

 0,288 قيمة )ر( الجدولية =

ر 12يتضح من جدول ) . وه  921 إىل. 705( ان معامل االرتباط لمحاور المقياس الرئيسية وتراوح بي 

 0.05 مستوى دالة عند 

 ة معامل ألفا كرونباخحساب الثبات بطريق -ب

 حيث تم إيجاد معامل ألفا كرونباخ للمحاور وذلك عن نفس عينة البحث 

 (13جدول )

 (25)ن= ستمارة االستبيان بطريقة ألفا لكرونباخاثبات 

 حنرافاال املتوسط معامل ألفا احملاور
 7.762 38.00 .976 اإلعداد والتجهيز

 8.088 42.580 .974 المالحظة
 13.731 72.450 .993 اإلجراءات الفنية للتحليل

 7.276 38.270 .978 التقييم
 9.750 51.210 .971 (توجيه التعليمالتدخل )

 .982 المجموع

 عالية. مما يدل عىل ثبات االستبيان بدرجة 982ألفا ( أن قيمة 13يتضح من جدول رقم )
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 اإلحصائية:  اتالمعالج

 النسبة المئوية.  -رتباط معامل اال -لتواءمعامل اال -نحراف المعياري اال  -المتوسط الحسان   

 عرض وتفسير النتائج:

  ن المقياس أصبح أ (13) إىل (1)يتضح من خالل عرض الجداول 
ر
وأنه  (5)صورته النهائية مرفق  ف

  صادق وثابت 
ر
 آلء ما أسفرت عنه النتائج ضو  ف

 
اء بجدول )وطبقا  . (2راء الخي 

ر كانت النسبة المئوية ال  عداد وذلك إن محور اإل  اء  قتفاوالتجهي  ومحور المالحظة  %70أراء الخي 
اء عليها كانت بنسبة موا اء عليه بنسبة أجماع أما محور إجراءات التحليل الفنية فكان إ %90فقة الخي  راء الخي 

  بعد ذلك محور التقيي 100%
 
اء علية ثم يأن ذي ثم محور التدخل ال %70م الذي كانت نسبة موافقة الخي 

اء علية   %80كانت موافقة الخي 

ر قد حصلت عىل وكانت مهارة اإل  اء ل  %70عداد والتجهي  نها تعتي  نقطة البداية من نسبة موافقة الخي 
  يبدأ بها التحليل البيوميكانيك  

ويرجع ارتفاع نسبة المالحظة لتنوع  %90ثم مهارة المالحظة وحصلت عىل  الت 
  جمع البيانات مع تنوع الهدف منها فقد استخدمت  أدواتاستخدامها كأداة من 

ر
كدراسة تقييم الداة؛   ف

 (. م1981) ""جمال عالء الدين

ر " ("م1987"فاتن جرجس ) ("م1985)هاي " ("م1985)حمد خاطرة "أ "قدري  "(م1988)بروسي 
 أكما استخدمت   ("م1991)عيد عوض " ("م1988مرش  )

 
، (28)، (2)، (4)خرى لحض تكرار المهارات أحيانا

(11) ،(25) ،(13) ،(10) . 

   ههميتأجراءات الفنية للتحليل ويرجع ذلك لمدى يىل  ذلك مهارة اإل 
ر
التحديد الدقيق لمراحل  ف

 الداء. الحركة والتطبيق لخصائصها بما يسمح بتطوير 

 كتوجيه التعليماتثم جاء محور مهارة التقييم ثم محور التدخل )
 
ر إ( ويعد ذلك منطقيا ن أجراء يتعي 

  بعد انتهاء التقييم والوقوف عىل مواضع الضعف ب
 
ذلك استخدام التغذية الرجعية لدى كل بويقصد  الداءيأن
و محور االتصال أما يتعلق بمهارة فيو  ؛(29) ،(18) م("1992)محمود فتح  محمود " م("1989)لوراك "من 

  عدم تحقيقه النسبة المطلوبة 
 ل  إىلفال يعتر

 
 خاصة عند االستغناء عنه كليا

 
جراء إنه يتم المرور عليه ضمنيا

" )حسطلحة "لذلك ويشي  المالحظة  ر  (. 8(، )27(، )26م(؛ )1997م( "دوان" )1994ي 

ر ( الخاص بمحور اإل 4يتضح  من جدول ) بارات داخل هذا المحور عن العدد الكىل  للأعداد والتجهي 
 عبارات وي (9)

 
  لهمية العبارات رجع تباين ترتيب العبارات نظرا

ر
ر  ف توضيح حاجة المدرب لإلعداد والتجهي 

تيب ال ( لتقييم مثاىل  ول لعبارات إعداد تصور)نموذج لعملية التحليل البيوميكانيك  ويتضح ذلك من خالل الي 
  للمهارة بأهمية بلغت  اءالد

ر النشاط أو الرياض %100الفتر  ةوتتساوى معها عبارات معرفة قواعد وقواني 
 ىها تؤدلالغرض من المهارة وكذلك عبارات تحديد ما إذا كانت المهارة المراد تحليوعبارات معرفة الهدف او 
  واحد 

ر
 أم متعدد المستويات. عىل مستوى فراع

  تساعد 
  ومن العوامل الت 

ر
   الداءإنجاح ذلك عبارة معرفة خصائص  ف

 بلغتحيث  فعاليةالكير  الفتر
   الداءوعبارة تحديد عدد مرات  %92هميتها أ

  %88هميتها أ لغتببها المهارة حيث   تؤدىالت 

عبارات داخل هذا  (10)ن العدد الكىل  للعبارات ( والخاص بمحور المالحظة أ5ويتضح من جدول )
 ل المحور ويرجع تباين

 
  همية العبارات واختالف ترتيب العبارات نظرا

ر
توضيح قدرة المدرب عىل االستفادة  ف

  من المالحظة لتال
ر
تيب ااإل  ف   قد يتعرض لها الالعب ويتضح ذلك من خالل الي 

ول لصابات والعقوبات الت 
كة  لعبارة تحديد زوايا الرصد وأجزاء   الجسم المشي 

ر
  معها عبارة تحديد النقاط الحاسمة  وتتساوى الداء ف

ر
 ف

  تساعد  100 تها هميأالمهارة حيث بلغت 
  % كما أنه من العوامل الت 

ر
إنجاح ذلك ما جاء بعبارة تحديد العيوب  ف

 %96 ا الجوهرية لألداء المهاري حيث بلغت أهميته
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الشكل بارات بهذا صبح العدد الكىل  للعجراءات الفنية للتحليل وأ( والخاص باإل 6)ويتضح من الجدول 
 
 
  الحتياجات المدرب لمحك خارح   يستند عليه نظرا

ر
داء العبيه واالستفادة من تطبيقات الحاسب أتطوير  ف

   اآلىل  
ر
القائم بعملية  نه عىلض هذه النتيجة أعضيمقارنة النتائج والتصور الرقم  وتخزين المعلومات و  ف

 عىل ترتيب أو التعليم التدريب أ
 
 وكذلك استخدام تطبيقات الحاسب  الخطاءن يكون قادرا

 
 منطقيا

 
  ترتيبا

ر
 ف

ر الميكانيكي ة لنوع المدخل ومعرفة الزمنة واإل تحديد القواني  ر حداثيات وكذلك الحصول عىل مخرجات ة الممي 
همية أشكال ولذلك قدم المهتمون بالمكيانيكا الحيوية وعلم الحركة أو ليل البيوميكانيك  سواء منحنيات أالتح

 . علم الحركة والميكانيكا الحيويةالغة الستخدام المعلومات بالتحليل البيوميكانيك  من خالل ب

أصبح العدد الكىل  لعبارات المحور فوالخاص بالمحور الرابع مهارة التقييم  (7)ويتضمن جدول 
ة لما ي (9)وعددها    عىل المدرب عبارات ويرجع القبول لكافة العبارات بأنها جاءت معي 

القيام به خالل نبعر
  تؤدي  الخطاءضل تحديد العيوب و فجراءات التحليل البيوميكانيك  حيث من الإ

 الت 
 
 وخصوصا

 
 إىلفورا

 لتصحيح الخطأ.  ومعرفة كم من الوقت يحتاجه ؛صابةإ

أصبح العدد الكىل  لعبارات المحور فوالخاص بمحور التدخل توجيه التعليمات  (8)ويتضح من جدول 
ة ع (12)   قبول العبارات بكونها معي 

 
وظيفة التدخل حيث نقد التغذية المرتدة وسيلة أوىل لتعزيز  نعبارة ويأن

  السليم وهذا يخدم  الداء
ر
تأدية  أثناءالمساعدة عىل تغيي  اتجاهات الفرد ثبات السلوك كما يشي  ما حيل أن  ف

  المهارة والتحكم 
ر
  معينة  جزئيات إىلجسمه وتوجيه انتباهه  أجزاء ف

ر
ر  إىلالمهارة تحتاج  ف دق مما يجعل أتركي 

ة الخطاءالتخلص من   . مباشر

ر )( أ10)كما يتضح من جدول  +ن معامل االلتواء تراوح بي 
  أ3_ 

ن جميع عبارات المحاور ( وهذا يعتر
  اتبعت 

  مناسبة وعينة البحث ويرجع ذلك لإلجراءات الت 
ر
النسبية ة والخاصة بالهمي (8 -4)الجداول من  ف

 لعبارات محاور المقياس. 

ر بلغ 3)كما يتضح من جدول  %92( أن صدق المحكمي 

بي (11)كما يتضح من جدول    من خالل الجذر الي 
 
 0,05ع  لمعامل الثبات وهو دال عندالصدق الذان

ة  قياس ثابت بطريقة تطبيق االختبار الم أن (12)كما يتضح من جدول  يوم  15وإعادة تطبيقه بفي 
اوح    0,921 إىل 0,705من التطبيق الول حيث بلغ معامل االرتباط لمحاور المقياس تي 

حساب الثبات بمعامل كرونباخ مما يوضح درجة ثبات المقياس حيث بلغ  13كما يتضح من جدول 
ر تجهالعبارات لمحور اإلعداد و  9عبارة بواقع  57الكىل  لعبارات المقياس  العدد  عبارات لمحور المالحظة  10وي 

محور التدخل )توجيه عبارة ل 12عبارات لمحور التقييم و 9عبارة لمحور االجراءات الفنية للتحليل و 17و
 التعليمات(. 

 االستنتاجات:

  يمكن تطبيق المقياس  .1
ر
ر مدة زمنية ت ف اوح بي 

 دقيقة.  15-10ي 
يمكن قياس التحليل الحرك  بالتقنيات الحديثة لدى مدرن   الرياضات المختارة من خالل مهارات  .2

 (. التدخل العالح    –التقويم  –التحليل الحرك   –)المالحظة 

 التوصيات:

بية الرياضية ةاالهتمام بالتحليل الحرك  بالتقنيات الحديث .1 ودورات  داخل مقررات الدراسة بكليات الي 
. التأهيل وا ر  لصقل للمدربي 

بناء مقياس مهارات التحليل الحرك  بالتقنيات الحديثة لدى مدرن   الرياضات المختارة كأداة لتقييم  .2
ر وتصنيف المدر    حتياجاتهم لمراعاتها عند تأهيلهم. ومعرفة ا بي 
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 المراجع العربية:

في المجال الرياضي؛  أسس التحليل البيوميكانيكي : أحمد فؤاد الشاذلي -1
 م.2001منشورات ذات السالسل؛ الكويت؛ 

دراسة تحليلية لفاعلية األداء الحركي لالعبي فريق كرة  : أحمد محمد خاطر -2
بحث منشور؛  1982القدم الكويتي خالل كأس العالم 

مجلة دراسات وبحوث جامعة حلوان، المجلد الثامن، 
 م.1985 ،العدد السادس

طريقة معدلة الستخدام التصوير التلفزيوني كتكنيك قياس  : جمال عالء الدين -3
سريع في مجال التحليل الكيفي والكمي البسيط؛ المجلة 

كلية التربية الرياضية  العلمية للتربية البدنية والرياضية،
 .م1981، جامعة حلوان ،بنين

والمهاري سس المترولوجية لتقويم مستوى األداء البدني األ : جمال عالء الدين  -4
 منشأة المعارف، اإلسكندرية، ،والخططي للرياضيين

  .م2007
لكتروني لتعديل نظام التحكيم إ ميتحكتصميم جهاز  : بسمات محمد على  -5

االعتباري ومدى مساهمته في نتائج مباريات الكوميتيه، 
 .م2003، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المنيا

في تحكيم بعض  كترونيةلاإلتقويم استخدام األجهزة  : شريف محمد هنوهم  -6
رياضات المنازالت، رسالة ماجستير غير منشورة، تربية 

 م.1999رياضية بنين حلوان، 
، دار الفكر العربي 1مبادئ التشخيص العلمي للحركة، ط : الدينطلحة حسين حسام  -7

 م. 1994القاهرة، 
 ،طلحة حسين حسام الدين -8

 عبدالصمد،طارق فاروق      

 محمد فوزي عبدالشكور      

 .م2006، الدار العالمية للنشر والتوزيع ،التحليل الكيفي :

 الميكانيكا الحيوية والتكامل بين النظرية والتطبيق في : عادل عبدالبصير -9
  .م1998، ، مركز الكتاب للنشر1، طالمجال الرياضي

مرحلة ما قبل المدرسة، طفال أدراسة لتطور اللقف لدى  : محمدعبير عوض  -10
 م.1991، سكندرية بنينإ ،كلية تربية رياضية
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طفال مرحلة ما ليل حركي لتطور مهارة الرمي لدى أتح : فاتن جرجس ميخائيل -11
 ،كلية التربية الرياضية ،ماجستير ،قبل المدرسة

 .م1987 ،سكندريةاإل
الرياضي تقنين طريقة تقويم السلوك التدريبي للمدرب  : فرج حسن بيومي -12

على البيئة المصرية، المؤتمر الخامس للبحوث للتربية 
 .م1984، باإلسكندرية ،الرياضية

تقويم فاعلية األداء المهاري لالعبي كرة اليد خالل  : قدري سيد مرسي -13
، المباراة، مجلة المؤتمر العلمي بتربية رياضة المنيا

 .م1988
الداعمة باستخدام التحليل الكيفي  تأثير التغذية الراجعة : محمد أحمد عبدالرازق  -14

على بعض المتغيرات البدنية الخاصة ودقة مستوى 
جامعة  ،ضربة الجزاء في كرة القدم، كلية التربية الرياضية

 م.2002، األول الجزء ،أسيوط
 م.2000، شوتوكان كاراتيه، القاهرة : محمد السعيد عبداللطيف -15
 محمد جابر بريقع، -16

 خيرية إبراهيم السكري       
 .م2010اإلسكندرية،  ،التحليل الكيفي، منشأة المعارف :

 ،تحديد كفايات عملية التدريب الرياضي، جامعة أسيوط : دالحليم عبدالكريمعبمحمود  -17
 .م1992يناير ،العدد الثامن

استخدام التصوير بالفيديو والتصوير الفوتوغرافي في  : محمود فتحي محمود -18
المجلة لعاب القوى، أ التحليل البيوميكانيكي لألداءات في

 .م1992ضية القاهرة ، تربية رياالعلمية للتربية الرياضية
 .م1990اإلسكندرية،  ،تكنولوجيا التجهيزات الرياضية : مختار سالم -19
، اليدالتطبيقية لمدربي الناشئين في كرة بية يالكفايات التدر  : مدحت شوقي طوس -20

 م.1999، أسيوط
تأثير التغذية المرتدة باستخدام الفيديو على مراحل التعلم  :  منى عوض حسين -21

 .م2000، الحركي للوثب الثالثي، أسيوط
 .م2004 ،القاهرة منظومة التدريب الرياضي، دار الفكر، : نبيلة احمد عبدالرحمن -22
ب التقليدية والتقنية الحديثة اليالمدرب الرياضي بين األس : الحاوي  يحيى السيد اسماعيل -23

، ، القاهرةمجال التدريب، المركز العربي للنشر في
 .م2002
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 (1مرفق )
 قائمة اخلرباء

 

 علوم حركة   محمد عبدالحميد حسنأ.د/  .1
 قوس سهم م.م/ أحمد طه  .2
 مالكمة  د/ وائل مبروك .3
 جمباز  د/ بهاء الدين عبدالفتاح  .4
 علوم حركة  –قوس وسهم  أ.م.د/ محمد يحيى غيده  .5
 علوم حركة أ.م.د/ تامر حسين الشتيحي  .6
 علوم حركة  –قوى  أ.د/ خالد شافع  .7
 مالكمة  أ.د/ ضياء العزب .8
 علوم حركة  –كاراتيه  د/ أحمد يوسف  .9

 علوم حركة  –مصارعة  ط د/ هيثم زل .10
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 (2مرفق )
 اخلرباءاستمارة استطالع رأي 

 حول األهمية الخاصة بكل مهارة عن مهارات التحليل الحركي

 إستمارة استطالع رأي الخبراء 
 السيد االستاذ الدكتور / 

 

 تحية طيبة وبعد
التقنيات الحديثة لدى  باستخداميقوم الباحث بإجراء دراسة لقياس مهارات التحليل الحركي 

 مصارعة(  –مالكمة  –قوس وسهم  –تيه اكار  -مدربي بعض الرياضات )جمباز
مهارات هي اإلعداد والتجهيز االتصال  6طالع على الدراسات والمراجع تبين وجود عدد وباال

توجيه التعليمات( الرجاء من التدخل ) –التقييم  –اإلجراءات الفنية للتحليل  –المالحظة  –
 لطبيعة الدراسة  وفقاً  ة األهمية الخاصة بكل مهارةتحديد درج فيسيادتكم إبداء الرأي 

 والعونالتوجيه  لديكمجد ويسعدني أن أ

 
 الباحث

 تامر حسين محمد الشتيحي
 أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة

 جامعة بنها –كلية التربية الرياضية للبنين 
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 هامة بدرجة ضعيفة هامة بدرجة متوسطة هامة بدرجة كبرية املهارات م
    والتجهيزاإلعداد  1
    تصال اال  2
    التقييم  3
    التدخل  4
    المالحظة  5
    تحليل لاإلجراءات الفنية ل 6
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 (3مرفق )

 استمارة استطالع رأي الخبراء حول إدراج العبارات
 

 استمارة استطالع رأي الخبراء
 

 السيد االستاذ الدكتور / 
 

 حتية طيبة وبعد

لحديثة لدى مدربي بعض دراسة لقياس مهارات التحليل الحركي بالتقنيات ايقوم الباحث بإجراء 
 ( قوس وسهم –تيه اكار  –مصارعة  -مالكمة –جمباز الرياضات )

وبالرغم من إتقان المدرب للمهارات األساسية الخاصة برياضته إال أنه على حد علم الباحث 
داة تحديد مدى قدرة المدرب على استخدام مهارات التحليل الحركي بالتقنيات الحديثة أال توجد 

 بالرغم من أهميتها 
عدد من العبارات  إلىطالع على المراجع والدراسات السابقة توصل الباحث ومن خالل اال

 مدى الموافقة على هذه فيتحت المحاور ويقوم الباحث بعرضها على سيادتكم إلبداء الرأي 
 الباحث  إليهاالمهارات )المحاور( التي توصل 

 
 ويسعدني أن أجد لديكم التوجيه والعون 

 

 الباحث
 تامر حسين محمد الشتيحي

 أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
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 أهميتها للمدرب (عبارات احملور األول )اإلعداد والتجهيز م
5 3 1 

    الفني للمهارة  األداءلتقييم  مثاليإعداد تصوير نموذج  1
    معرفة قواعد وقوانين النشاط او الرياضة  2
    ات الفنية الرياضية األداءمعرفة المعلومات والمعارف عن  3
    معرفة الهدف او الغرض من المهارة  4
     فعاليةالفني األكثر  األداءمعرفة خصائص  5
إذا كانت المهارة المراد تحليلها تؤدي على مستوى فراغي واحد أم منفردة  ديد ماتح 6

 المستويات 
   

    التي تؤدي بها المهارة  األداءتحديد عدد مرات  7
    تحديد الكاميرا ومكان التصوير  8
    ة تحديد نظام المعاير  9

    ستطيع أن استخدم كاميرا واحدة فقط أ 10
    احدد موقع ثابتة لوضع الكاميرا  11
    ال أغير مواقع الكاميرا ابدًا  12
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 أهميتها للمدرب  (الثاني )املالحظة عبارات احملور م
5 3 1 

     األداء فيتحديد زوايا الرصد وأجزاء الجسم المشتركة  1
    الفني  األداء فيألخطاء تحديد تعريف ل 2
البداية أو  رحلةم عند له إعادةو حالة معينة  فيتحديد وضع الجسم أو أجزاءه  3

 النهاية وإنتاج بعض القوى 
   

    تحديد المدى الحركي للجسم أو الحرارة خالل مراحل معينة من المهارة  4
    معرفة التسلسل الحركي للمهارات وخصوصًا المهارات  5
    معرفة عالقة زمن أداء حركات أجزاء الجسم المختلفة ببعضها البعض  6
    تحديد العيوب الجوهرية لألداء المهاري  7
    المهارات  فية متحديد النقاط الحاس 8
    على مسار الحركة واتجاهها  استخدام عالمات مساعدة على االرض كمرشد 9

    الهجوم والدفاع أو الممارسة بوجه عام  أثناءدة يتم إسقاط الحركات الزائ 10
    ككل ثم تجزئته  األداءأتمكن من تحديد  11
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 أهميتها للمدرب  (لثالث )اإلجراءات الفنية للتحليلعبارات احملور ا م
5 3 1 

    ترتيبًا منطقيًا  األخطاءترتيب  1
     األداءتحديد المدخل الميكانيكي لدراسة  2
    تحديد الهدف الميكانيكي االساسي عن المهارة  3
    واحداثيات النقط  األداءمعرفة أزمنة  4
كل وضع من االوضاع المأخوذة لدراسة ديناميكية  فياستخدام األزمنة واالحداثيات  5

 الحركة 
   

    تحديد بيانات االوضاع مستقلة ثم ربطها بعنصر الزمن  6
    حداثيات للمحاور والمفاصل ومراكز الثقل اإل فيمعرفة اي تغيير  7
    تغيرات المطلوب الحصول عليها من البيانات متحديد ال 8
    تحديد المسارات الحركية للمهارة  9

ة يحساب الخاص فيتحديد الطريقة التي تستخدم  فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  10
 ة يالقصور 

   

تحديد القوانين الميكانيكية المميزة لنوع المدخل  فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  11
 المستخدم 

   

تمثيل بياني الحصول على البيانات ) تحديد أسلوب فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  12
 ( منحنيات –

   

 فيمعرفة إحداث النظرية لنتائج القوانين المستخدمة  فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  13
  إليهاحالة الحاجة 

   

    جمل مقارنة للنتائج الفعلية لألداء فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  14
    تحديد االحداثيات  فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  15
    التصوير االفقي  فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  16
    تخزين المعلومات  فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  17
     األداءتحليل  فياالستفادة من خصائص الحركة  18
    أقسر توقع الالعب لحركاته وحركات المنافس  19
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 أهميتها للمدرب  (عبارات احملور الرابع )التقييم م
5 3 1 

     األداء في األخطاءتحديد العيوب و  1
    إصالح الخطأ فورًا وخصوصًا الذي يؤدي إلصابة  2
    معرفة كم من الوقت احتاجه لتصحيح الخطأ  3
     األداءمعرفة هل هذا الخطأ نتيجة خطأ حدث مبكر خالل  4
     األجهزةو  دواتتصميم األ فيالخطأ هل يرجع على قصور  فيمعرفة السبب  5
    التقييم  فيالقاء الجانب الذاتي  6
    اجراءات التقييم  فياستخدام النتائج المستخرجة من التحليل  7
    دلة والبراهين تفسير النتائج باأل 8
    تصنيف الالعبين وفقًا لمستوياتهم  فياعرض على المتخصصين للمساعدة  9
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 أهميتها للمدرب  عبارات احملور اخلامس )توجيه التعليمات( م
5 3 1 

    استخدام لغة ومصطلحات تتناسب مع فهم الالعب  1
     األداءأقدم معلومات مختصرة لفظية عن طبيعة وأهمية  2
    صورة منفصلة يسهل فهمها فيت أو جزء منها اأحاول تصحيح المهار  3
    النموذجي  األداءل خاص بفييعرض على الالعب  4
    المرة الواحدة  فيتصحيح خطأ واحد  5
    ينبغي تأدية المهارة كاملة  6
    لالعب  األخطاءتوضيح  فيستخدام األشكال العصوية ا 7
    أعمل على عرض مقاطع متحركة للمهارة التي يتم التدريب عليها ببطء وبسرعة  8
    إعادة عرض الحركة للوقوف على نقاط الضعف  9

    تطويره لنفس الالعب  المسجل لالعب مع ماتم األداءمقارنة  10
    دون وجود اخطاء  األداءأوضح لالعب ما الذي ينبغي ان يكون عليه شكل  11
    أقدم تعليماتي قبل أداء المهارة  12
    أقدم تعليماتي قبل أداء المهارة  13
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 (4مرفق )
بالتقنيات احلديثة لدى مدربي بعض  مقياس مهارات التحليل البيوميكانيكي

 الرياضات املختارة

 

 إعداد
 د/ تامر حسين محمد الشتيحي

 عزيزي املدرب /           
 حتية طيبة وبعد

 تقوم به خالل التدريب أو المباريات فعليًا  ضوء ما في التاليةرجاء من سيادتكم االجابة على العبارات 
 بيانات املدرب

 االسم : 
 اللعبة : 

 عدد سنوات الخبرة : 
 المؤهل : 

 الدورات التي حصلت عليها : 
 

 دورة أساسية  دورة تأهيل  دورة صقل  دورة دولية  دورة أوملبية  الدورة 
      ضع عالمة 

      عدد الدورات 
   

 يسعدني أن أجد لديكم التوجيه والعون 
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 للمدربأهميتها  عبارات احملور األول )اإلعداد والتجهيز( م
5 3 1 

    الفني للمهارة  األداءلتقييم  مثاليإعداد تصوير نموذج  1
    معرفة قواعد وقوانين النشاط أو الرياضة  2
    ات الفنية الرياضية األداءمعرفة المعلومات والمعارف عن  3
    معرفة الهدف او الغرض من المهارة  4
     فعاليةالفني األكثر  األداءمعرفة خصائص  5
تجديد ما إذا كانت المهارة المراد تحليلها تؤدي على مستوى فراغي واحد أم منفردة  6

 المستويات 
   

    التي تؤدي بها المهارة  األداءتحديد عدد مرات  7
    تحديد الكاميرا ومكان التصوير  8
    ة تحديد نظام المعاير  9
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 أهميتها للمدرب عبارات احملور الثاني )املالحظة( م
5 3 1 

     األداء فيتحديد زوايا الرصد وأجزاء الجسم المشتركة  1
    الفني  األداء فيألخطاء تحديد تعريف ل 2
إعادة عند مرحلة البداية او النهاية و حالة معينة  فيتحديد وضع الجسم أو أجزاءه  3

 ى وإنتاج بعض القو 
   

    تحديد المدي الحركي للجسم أو الحرارة خالل مراحل معينة من المهارة  4
    معرفة التسلسل الحركي للمهارات وخصومًا المهارات  5
    معرفة عالقة زمن أداء حركات أجزاء الجسم المختلفة ببعضها البعض  6
    تحديد العيوب الجوهرية لألداء المهاري  7
    المهارات  فية متحديد النقاط الحاس 8
    استخدام عالمات مساعدة على االرض كمرشد على مسار الحركة واتجاهها  9

    الهجوم والدفاع أو الممارسة بوجه عام  أثناءدة ئيتم إسقاط الحركات الزا 10
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 أهميتها للمدرب عبارات احملور الثالث )اإلجراءات الفنية للتحليل( م
5 3 1 

    ترتيبًا منطقيًا  األخطاءترتيب  1
     األداءتحديد المدخل الميكانيكي لدراسة  2
    تحديد الهدف الميكانيكي االساسي عن المهارة  3
    واحداثيات النقط  األداءمعرفة أزمنة  4
كل وضع من االوضاع المأخوذة لدراسة ديناميكية  فياستخدام األزمنة واالحداثيات  5

 الحركة 
   

    تحديد بيانات االوضاع مستقلة ثم ربطها بعنصر الزمن  6
    األحداثيات للمحاور والمفاصل ومراكز الثقل  فيمعرفة اي تغيير  7
    تغيرات المطلوب الحصول عليها من البيانات متحديد ال 8
    تحديد المسارات الحركية للمهارة  9

ة يحساب الخاص فيتحديد الطريقة التي تستخدم  فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  10
 القصورية 

   

تحديد القوانين الميكانيكية المميزة لنوع المدخل  فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  11
 المستخدم 

   

تمثيل بياني ديد أسلوب الحصول على البيانات )تح فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  12
 ( منحنيات –

   

 فيمعرفة إحداث النظرية لنتائج القوانين المستخدمة  فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  13
  إليهاحالة الحاجة 

   

    لألداء جمل مقارنة للنتائج الفعلية فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  14
    تحديد االحداثيات  فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  15
    التصوير االفقي  فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  16
    تخزين المعلومات  فياستخدام تطبيقات الكمبيوتر  17
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 أهميتها للمدرب ()التقييم عبارات احملور الرابع م

5 3 1 
     األداء في األخطاءتحديد العيوب و  1
    إصالح الخطأ فورًا وخصوصًا الذي يؤدي إلصابة  2
    معرفة كم من الوقت احتاجه لتصحيح الخطأ  3
     األداءمعرفة هل هذا الخطأ نتيجة خطأ حدث مبكر خالل  4
     األجهزةو  دواتتصميم األ فيالخطأ هل يرجع على قصور  فيمعرفة السبب  5
    التقييم  فيالقاء الجانب الذاتي  6
    اجراءات التقييم  فياستخدام النتائج المستخرجة من التحليل  7
    دلة والبراهين ر النتائج باألتفسي 8
    تصنيف الالعبين وفقًا لمستوياتهم  فياعرض على المتخصصين للمساعدة  9

 
  



34 
 

 أهميتها للمدرب (احملور اخلامس )توجيه التعليمات عبارات م
5 3 1 

    استخدام لغة ومصطلحات تتناسب مع فهم الالعب  1
     األداءأقدم معلومات مختصرة لفظية عن طبيعة وأهمية  2
    صورة منفصلة يسهل فهمها فيأحاول تصحيح المهارت أو جزء منها  3
    النموذجي  األداءخاص ب ملفييعرض على الالعب  4
    المرة الواحدة  فيتصحيح خطأ واحد  5
    ينبغي تأدية المهارة كاملة  6
    لالعب  األخطاءتوضيح  فيستخدام األشكال العصوية ا 7
    أعمل على عرض مقاطع متحركة للمهارة التي يتم التدريب عليها ببطء وبسرعة  8
    إعادة عرض الحركة للوقوف على نقاط الضعف  9

    تم تطويره لنفس الالعب  المسجل لالعب مع ما األداءمقارنة  10
    دون وجود اخطاء  األداءأوضح لالعب ما الذي ينبغي ان يكون عليه شكل  11
    أقدم تعليماتي قبل أداء المهارة  12

 


