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لمزوايا المثمى وبعض المتغيرات البيوميكانيكية لميارتى  دراسة مقارنة
تدريبات مشابية كدالة لوضع  كيزامى ماواشى جيرى وماواشى جيرى 

 "لألداء لالعبي الكاراتيو
 د/أمل نادى محمد مدطود *                                              

 ومشكمة البحث: مقدمة
ميكانيكررا   ويةيرر  قررة ملعمرر    ع ررةم   تررة تتررتم بعا  رر  ةتو يرر  تعتبررا            

 ألع ء  إلن انة م تخعمًا قة ذ ر  س را يو ةة رام  متناينر ل ة  رذم يعرتم    رة 
  بيةميكانيكة  معيااي    واك ل ويث يجتز   نوث   تعايف   كيفة   خصامص  

 مردعم   مرا ا   طرة(    -زةيرا   ج رم -  مع ةمات   بيةميكانيكي  )معم   واكر 
ةغيرررا   مرررا ا ة رررذي  ننوررراث يمكررري   رررتخع متا  م يرررا ألي   مرررعاو ا مرررا يكرررةي 

  16: 61قاعا   ة مالوظ  نعض  ذي   متغيا ت.)
ي           لرع ات سي ويرث م رتما ة  اقرى   تلعم عاجات إ ى   ةصة(    عة ة  

 برررررة ال    فرررررام   ألع ء يعتبرررررا ويرررررث   المورررررعةع    لرررررعا ت   نعررررراي  تعتبرررررا مررررري
   نعرام   ألع ء نطبيعر  ة  معاقر    تصرةا ة  رذم يتعرعم م رتةم    ع يا   م تةيات

 . إل جاز وعةع  إلنجاز   نعام إ ى عاجات ةصة(   ى ع يالً 
 ةذ ر   ألع ءل تعخيص قة  إلجا مي    نة وة عا    س مي  تأتى  نا ةمي

  رررر   ع ا  إخضررررا تا ةكيفيرررر    واكرررر ل مرررر    تعامرررر  س ررررا يو خررررال( مناقعرررر  مرررري
  81: 1  مةضة ي .)

   ماتنطررر    مترررام كاقررر  مررر    تعامررر  سع     واكرررة   تو يررر  ويرررث يعتبرررا        
 إ ررى   ررعخة(   ررى ةقة  ررعي س  رر  قررة   تو يرر   ررذ  ويررث يعتمررع   مترراام  نرراألع ء
   ماتنطر    ع رةم مري   ععيع إقاع ت خال( س ا اي مي ةكعف   نعام   ألع ء  م 

 ة  واكرررات   تعرررايوي  يخرررتص ناأل ررر  مرررا قررراع ت إل  رررذي س رررم ةمررري ناإلن رررايل
                                                           

ة  ةم   واك  ك ي   ةمعا  تعايو اياضات   عقاع  ي   نف  نل م   تعايو   اياض *
 مصا. - اياضي  جامع  س يةط  تا ي   
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 بيمر  ظر  قة قا  ي   ألع ء زياع  قة م ا متتا ةس ا يو   ج م ألجز ء  أل ا ي 
 . 38:  1  طبيعي )   لة نيي مي   ععيع توكمتا ميكانيكي 
 ة يرررع يعرررع  رررم   اياضررري  نا مناق ررر    فرررةز سي ةمررري خرررال( مرررا  رررب  يتضررر       

 تعتمرع   ترة ة  عم ي    ع مي  ة  خبا ت   نوث ة  تجااو  ي ناتج ة كن    صعق ل
 ةقررة نيي نظايررات مرري   منتلررا    منرراعا  أل ا رري  مرري مجمة رر    ررى قة متررا قررة

   ميكانيكررا   ررم   واكرر ل   ررم)   نعررام    ج ررم   واكررة نا نعرراط   ماتنطرر    ع ررةم
 ة ضرو ة  نطايلر   رت   صرياغتتا ترم ة  ترة   ألخام    ع ةم مي ةغيا ا   ويةي ل
تجميرر   إمكانيرر  ة  ال برريي   مررعا يي ةيترري   نن رراي واكرر  يف ررا تطبيلررة ةنعررك 
   مجرررررا( قرررررة   تعميمرررررات  كررررر    ع مرررررة  أل رررررا  تعرررررك   ايضررررر    ميررررر  مررررراع 

 بررريي مناق ررر    رررعة ة   م رررتةم    رررى   اياضررري    مناق ررر  يجعررر  ممرررا   اياضرررةل
 .يية  ال ب   معا يي جنو م  إ ى جنناً    معتاك    عة(   ماء
ةقتررم   بيةميكانيرر   رريدعم وتمررا إ ررى قتررم  أل ا رريات   متع لرر  نررا نة وة  

  تعايوي  ة  ف ية ةجي  ة  ميكانيكي   واك    اياضة ة ذ   ي ا ع نرال عر  قرة 
تع رررم ةتع ررريم   متررراا ت ةتو ررريي  ألع ء   واكرررة   رررعقي ل ناإلضررراق  إ رررى سي قترررم 

  رى إعا     خطرأ  نرع   تلرعيا    مناعا   بيةميكانيكي  ت ا ع   ال رو قرة قعاتر 
ي   ميررز ت   بعنيرر   ال برريي  ي ررت    ععررة مة أل رر ةو ن ررو معرريي خصةصررًا ة  
متماث   قيما بينتم )كا لة  ة   ا   ة  تة ق  ة  لعا  ة  ماةن  ة  ميز ت   ج ماني   

:  7ناإلضاق  إ ى  عم تماث    خة ص   نف ي  مما قع يدعم إ ى نتامج  ك ي .)
31) 

تتضرمي م ررانلات متعرعع  يتعراض   ال رو سة   ال نرر       كاا تير ةاياضر
خال ترررا إ رررى مة قرررف متغيرررا  ةمتنة ررر  تتط رررو   ععيرررع مررري  ن رررتجانات  رررذ  قمررري 
  ضرررراةات  مرررررتال    ال ررررو سة   ال نررررر  قرررررعا ت خاصرررر  مررررري سجرررر  تنفيرررررذ ت ررررر  
 إل ررتجانات نأ رر ةو مثررا ة يولرر    تررعا مرري سع متررال ةق  ررف  اياضرر    كاا تيرر  

تررا مكةنررات   تيكرر    بنررامة   خاصرر  ويررث   ف  ررف  تتمثرر  قررة عقرراع   ال ررو تظ
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ضررع  جررةم ثررم سع ء   تجررةم   مضرراع نا ررتخع م س ررا يو    كررم ة  ضرراو ة  اكرر ل 
ةينج  قة سع ء ت    أل ا يو إذ  ستخرذ ةضر  سترز ي ثابرت سثنراء  ألع ء  ب را يو 

توررا    ال ررو ق نرر     تجةميرر  وتررى ة ررة كرراي ذ رر   فتررا   وظررات عقيلرر ل سمررا إذ 
  631:  3يتخذ  تجا ات  يا مالمم  بتعا تولي    تعا مي   تجةم.)

إي   ررتخع م م( 3002عمىىى ميمىىى البيىىك  عمىىاد الىىدين عبىىاس  ةيررذكا       
  تعاينات   ترة تتعرابت  قرة واكاتترا ةتكةينترا ةمتط ناتترا ةمة قفترا  تجراي   عمر  

اق رر  تعتبررا نمثانرر   إل ررع ع   مناعررا بتررا مرر  ت رر    واكررات   تررة ترردعم سثنرراء   من
ورررعم   ة رررام   تطرررةيا وا ررر    ترررعايو  ال برررة   م رررتةيات   اياضررري    عا يررر ل  ة  
ويث تعم  تماينات   مناق     ى ا ط   عناصا   مكةن    وا ر    تعايبير  تورت 

   361: 66  ظاةا   تى تتلااو سة تتف  ةعاةط   مناق  .)
كينت    معابت   بع ء سكثا سنرة ع  ترعاينات   لرة   ننلناض  إليزة  ةيعتبا       

  633: 6كت او   لة    ماتنط  ناألع ء   واكة.) ثياً    ى أت
   نطةنت ة  م انلات ةال بيي قةمعا عتتا     ناوث  خال( مالوظ  مي     

نوظررت   ألنعيرر    مخت فرر  ةمرري خررال(   تررعاينات قررة سثنرراء   مناق ررات ة  متانعرر  
ةع ضررعف قررة م ررتةم سع ء   مترراا ت قيررع   نوررث  ررعم  ينرر    نوررث ةجرر   ناوثرر 

نررا اغم مرري   ررتخع متا نصررةا  كثيررا  قررة   مناايررات ويررث تتصررف  ررذي   مترراا ت 
نا  ا     عا ي  قة سع متا ةتتط و عاج   ا ي  مري  نترز ي نمرا سي   راكالت تعرع 

  إ رى مرا ي رى مي س م   متاا ت   تجةمي  قة اياض    كاا تي  ةتاج  ت    أل مي
)م رراق    اكرر  تجعرر    مترراجم قررة سمرراي سكثررا مرري   تعرراض   كمررات سة   تعرراض 
  تجرررةم   مضررراع مررري قبررر    منررراق ل قرررة   ضرررالت   ررراج يي تجعررر    اكررر  سقرررةم 
ةسكثا تأثيا    ى   مناق ل ةتعتبا   اكالت مي سكثا   متاا ت ترأثيا    رى  ترز ي 

ذ  تم سع متا نا طايل    صويو    رةا يوصر    ال رو   متراجم   رى   مناق  ة  
ثررالث نلرراط  نررع سع متررا قررة منطلرر    جررةع ي ةنلطترريي  نررع سع متررا قررة   عررةع يل 
ةتعرريا   ناوثرر    ررى  سي تطررةا  ألع ء ت   متاايرر  ةطرراخ   تررعايو   خاصرر  بتررا 
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نورة   تعمر  قرى قترم طراخ  ألع ء   ن تمرامسصنوت بعاج  كبيرا  تتط رو تةجير  
يرر  ةمكةناتتررا نأ رر ةو سكثررا تفصرريال نغرراض   تعرراا   ررى   مترراا ت   واك ة  فنرر

ت ررتي  تطررةيا  ةقررع ي ررا م قررة  تررا     مميررز  ةة  تاكيررو   واكرر  خصررامص   فنيرر  
 ت ة رة إ رتغ ت  رذي   متراا    متاا ت قيع   نوثةةض  س ا يو   تنمي    منا ن  

  كةميتيرر    صرروي  ق نرر  يمكرري  ال ررو  ة إل ررتغال(  ألمثرر  نوررة م رراا ا   واكرر
   جةع يقى منطل    ت  متاا نعض تولي  ثالث نلاط  نع ك  ما  ي تخعم قيتا 
   رراكالت   رتخع مزمرري قصريا  نررع  ةسم يمكري  ري طايلتررا سي تنتترى   منرراا  قر

ة ذ  ما سثاا   ناوث  ةكاي ع قعا     مواة   ثالث ما ت متتا ي  نصةا  صويو  
البيوميكانيكيىىة لميىىارتى لمزوايىىا المثمىىى وبعىض المتغيىىرات  دراسىىة مقارنىة مر  

تىدريبات مشىابية لىألداء كدالىة لوضىع  كيزامى ماواشىى جيىرى وماواشىى جيىرى 
 .لالعبي الكاراتيو

 اىمية البحث والحاجة الية:
يعع  ذ    نورث إورعم   موراةنت   ع مير   ااتلراء نم رتةت  ألع ء   متراام  -

  خررال(  ال بررة   كاا تيرر  ويررث ي ررعة  ررذ    نوررث  تلررعيم نمررةذج  كثررا عقرر
  تو يرر    واكررة كمررة ةكيفررة ويررث يمكرري  ال ررو ة  مررعاو  ن ررتعان  بتررا 

   متاا ت قيع   نوث.

قرع يعتبررا  ررذ    نوررث نمثانرر  ماعررع  مرر    مررعاو ة  مررعا   تليرريم   م ررتةت  -
 .  متاام قة تولي  س  ة م تةت 

ةكرررذ   تظترررا  أل ميررر    تطبيلررر    نورررث  نررر  يرررتم توةيررر   ألاقرررام   خاصررر   -
  ميكانيكيرر  نأ طامتررا عن رر  قررة ضررةء   تو يرر    كمررى   مترراا ت  نررا متغيا ت
 قيع   نوث.

 ىدف البحث:
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  زة يررررا   مث ررررى ةنعررررض   متغيررررا ت  عا  رررر  ملاانرررر يتررررعا  ررررذ    نوررررث   ررررى     
كع  ررر   ةضررر    مترررااتى كيز مرررى ماة عرررى جيرررام ةماة عرررى جيرررام    بيةميكانيكيررر 

 .تعاينات معابت   بع ء  ال بة   كاا تي 
 الت البحث :تساؤ 
مررررا   متغيررررا ت   ز ةيررررا  تمررررااتى كيز مررررى ماة عررررى جيررررام ةماة عررررى جيررررام  -6

   كاا تي ؟    ال بة
 تمررررااتى كيز مررررى ماة عررررى جيررررام ةماة عررررى    متغيررررا ت   بيةميكانيكيرررر مررررا  -3

   كاا تي  ؟   ال بةجيام 
 متااتى كيز مى ماة عى    متغيا ت   بيةميكانيكي ما   فاةخ   كمي   نعض  -8

   كاا تي  ؟   ال بةماة عى جيام ة  جيام 
مررا   تررعاينات   معررابت   رربع ء   ملتاورر  قررى ضررةء   زة يررا   مث ررى ة  فرراةخ  -4

   كاا تي  ؟  ال بةةماة عى جيام    كمي   متااتى كيز مى ماة عى جيام 
 مصطمحات البحث:

  :البيوميكانيكية المتغيرات -
عبرررا  نترررا  رررى مجمررر  مرررا يطررراس   رررى ماكرررز ثلررر    ج رررم مررري تغيرررا ت ي

 ةتاصرررررع مررررري خرررررال( )   رررررا   ة  عج ررررر  ة  لرررررة  ة  رررررعق  ةنلررررراء كميررررر    واكررررر  .
(3 :4  
                              Exercises similar to the performance المشابية لالداء:التدريبات  -

نأي  ننلناض   متعابت   بع ء  ة  ننلناض   ذم يتم قي  إنتراج سقصرى 
  كامرر   واكرر    مفاصرر  سة مجمة رر  سجررز ء   ج ررمل ة ررذ  يررتم تررةتا   ررى   مررعم 

بة  رررط    رررتوكم قرررى  رررا     واكررر  ةيتط رررو  ألمرررا واكررر    ج رررم نأكم ررر  قمررري 
  ممكرري تلنرريي   ومرر   رربع ء نررا تة زي   م ررتما  مواكررا    م رراا   واكررى   مترراا  

  68: 4) نأكم  .
 ة:الدراسات السابق

 وال: الدراسات العربيةأ
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استخدام  تأثير"ة نة نتا   8)  م3161) امة عبد الرحمن بكرى""اسعا     -6
تدريبات القوه الوظيفيو عمىي بعىض المتغيىرات البدنيىة الخاصىة ومسىتو  

ل "جيىىىر ( لىىىد  العبىىىي الكاراتيىىىو -اداء ميىىىارة الركمىىىة الدامريىىىة  ماواشىىىي
إ رررى تصررميم بانررامج ترررعايبة ملترراح نا ررتخع م ترررعاينات  ررذ    نوررث تررعا ي

ثيا ررا   رى نعررض   متغيرا ت   بعنيرر  ةم ررتةم  ع ء أيفيرر  ةمعاقر  ت  لرة    ةظ
  رتخعم لجيات   عم ن بة اياض    كاا تي -متااي   اك     ع ماي  )ماةعة

  ناوررث   مررنتج   تجايبررىل ةتررم  ختيرراا  ينرر    نوررث نا طايلرر    عمعيرر  ة ررم 
ختناا ت ) ن ن بى   كاا تي ل ة  تخعم   ناوث  عة ت جم    بيانات  نتي :

تو ررريي ةكانرررت   رررم   نترررامج    بعنيررر  ة  متاايررر  ة  ليا رررات  ننثاة ةمتايررر  ل
م رررررتةم   لرررررعا ت   بعنيررررر  ة  متاايررررر   ررررري طايررررر    رررررتخع م ترررررعاينات   لرررررة  

 ل ة  م   تةصيات ضاةا  تطبي    بانامج   تعايبى.  ةظيفي 
برنىام  تىدريبي " ة نة نتا (5 م(3000سعيد حسين سعيد خاطر" " عا    -3

مىىي ضىىوء محىىددات الداء الميىىار  وتىىأثيره عمىىى معاليىىة الركمىىة الدامريىىة 
"ل يترررعا   نورررث إ رررى   تعررراا   رررى   متط نرررات   بعنيررر  لالعبىىىي الكاراتيىىىو

جمررر   ل  متمث ررر  قرررة  ناصرررا    ياقررر    بعنيررر    خاصررر    متررراا  قيرررع   نورررث
  ترم  ختيراا  ينر .  ناوث بيي   منتجيي   منتج   ةصفة ة  منتج   تجايبرة

  نوررررث نا طايلرررر    عمعيرررر   ال ررررو ة وررررع مرررري ن بررررة   منتخررررو   مصررررات 
  كاا تيرر  ويررث تررم  نختيرراا نا تنررااي مرري سقضرر  ن بررة   منتخررو قررة سع ء 

ةيمثر   رذ    ال رو   عينر   أل ا ري   Mawasshay giery  رذي   متراا 
  ل رررم   ثرررانة ترررم  .ة  ترررة ترررم   يترررا  م يررر    تو يررر    بيةميكرررانيكة   متررراا 

ن بريي مرري نراعت طنطرا   اياضررة م رج يي نانتوراع   مصررات  61تيراا  خ
 .  كاا تيررر  واصررر يي   رررى   ورررز م  أل رررةع يمث رررةي   عينررر    تجايبيررر    نورررث

ةكرررراي مرررري س ررررم   نتررررامج سي   بانررررامج   تررررعايبة قررررة ضررررةء موررررعع ت  ألع ء 
 .  متاات قع ظتا تأثياي   ى قعا ي    اك     ع ماي   ال بة   كاا تي 
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 تررررا نة نة   63م )3118) "عمىىىىرو يوسىىىىر عبىىىىد الىىىىرؤف أحمىىىىد"   رررر عا  -8
التحميل البيوميكانيكى لميارة الرمىع والىدمع كاسىاس لمتىدريبات المشىابية "

  رررررتتعقت   عا  ررررر     تعررررراا   رررررى   خصرررررامص ل "مىىىىىى رياضىىىىىة الجىىىىىودة
ع ء   متميرررز  متررراا    اقررر  ة  رررعق  نا ملعرررع  ةةضررر  تصرررةا ب  كينماتيكيررر   ررر

)ت رةام كرةمى نة ي  خاص  نمتراا    اقر  ة  رعق  نا ملعرع  ملتاح  تعاينات 
  عينرررر  نا طايلرررر   ة  ررررتخعم   ناوررررث   مررررنتج   ةصررررفى ة ختيررررات جةعررررى ل

  عمعي  ن و جةعة واص    رى عاجر    ورز م  ن رةع مري   ماتنر    ثانير  
  مير  ماو ر   خرال(   ترة زي ةيتط رو   ةضر   نبتررع مى  ةكانرت   رم   نترامج

 ررتجان    واكيرر  ةتتط ررو ماو رر    اقرر  ة  ررعق  نا ملعررع    ررى   ررى  ررا    ن
 . ن تمام نا لة    عض ي 
 ثانيا الدراسات االجنبية:

  ة نة نترررا 64م  )Rudy Andries (6114رودى أنىىىدريس " عا  ررر  -4
التحميل الكينماتيكة والديناميكيى لميارى الركىل الدامريىة  ماواشىى جىرى( "

  رر    تعرراا   ررى   متغيررا ت   كينماتيكرر  "ل  ررعا   عا مىىى رياضىىة الكاراتيىىة
ة  عيناميكيى  متاام   اك    ع ماي )ماة عى جام ل   تخعم   ناوث   منتج 

ن بررة   عاجرر  مرري    عمعيرر   ةصررفىل  ينرر    نوررث تررم  ختياا ررا نا طايلرر  
 ل  عة ت جمرررررر    بيانررررررات بانررررررامج   تو يرررررر    واكررررررىل  ن برررررريي1)   ثأنيرررررر 

ل   رررم   نترررامج قررراقيي جرررة ايي  مرررا سي   مبترررعميي ة  ليا رررات  ألنثاة ةمتايررر 
يفلررعةي تعضرريع   لررعم   ة ررط  ثنرراء  ألع ء ة  ثررأنى ةنيجيررعةي  ناتررع ع نعرررع 

   ألع ء.
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 طرق واجرات البحث:
 مني  البحث:

نا ررتخع م   تصررةيا )عا  رر    وا رر    ة  ناوثرر    مررنتج   ةصررف   ررتخعمت
 . طبيع    نوث  مالمم     ينمامة ة  تو ي    كينماتةجا قة

 مجتمع البحث:
 ررررن   63قررررةخ )  مررررةمة اجررررا(منتخررررو   رررريةط يمثرررر  مجتمرررر    نوررررث        

برررريي  نعيرررر  ةما كررررز عررررناو ةجمعيرررر    عررررناي   م رررر ميي ة  م رررروييي  كةميتيرررر  مررررا
 نا يةط.

 عينة البحث:
نا طايلر   ختيرااي ةترم   عاجر   ألة رة باياضر    كاا تير  ن برة  مري ن و  

 .قة سع ء   متاا ت قيع   نوث ي   مميزييبي  ال مي بيي   عمعي  
 (0  جدول رقم

 توصير عينة البحث
درجظ  الوزن الطول الدن االدم م

 الحزام
الطمر 

 التدريبى
 البطوالت

 31 دمحم صالح دمحم 6
  ن 

  ة( مواقظ  -  ن 61 3ع ي  كم11  م671
 ثا ث جمتةاي -

 ختيار عينة البحث:أ أسباب
  ةع.  وز م  أل  ى ة ى واص يي ساج   ين    نوث ن بة ع -
  نة ت. 61يل   ي    عما   تعايبة ن -
 .قيع   نوثتتة قا  عم  ين    نوث   عاةط   فني    متاا ت  -
 . تواع   مصات   كاا تيناأل   ين    نوث م ج  -
 .س يةطة( منتخو كةمتي   مةمة اجا( قة منطل  ستعتبا  ين    نوث  -

 ادوات جمع البيانات: 
 ميل الحركي:التح

  أواًل: إعداد موقع التصوير والدوات:
 تضمي  ذ    مةق  مجمةع مي  ألعة ت  ة:
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 عيجيتا( زةةمل بتا خاصي   إلضاء    ع خ ي .  Sony 330كاميا  قيعية  -
 وام  كاميا  ثالثة مزةع نميز ي مامةل عايط قيا . -
 .B xنطااي  كمصعا   طاق   تعغي    كاميا ل عايط م ج  مامة  -
 إليصرررررا تا نا كررررراميا   اديررررر   ألع ء بةضرررررةح  لةصرررررالت طاقيررررر  لوا رررررو إ رررررة -
   وكام.   
  81تم و او   خطأ قة عقر    ليرا  ويرث ب رط   طرة(   عرة اض   م رتخعم   -
 مرررم ة نورررا ا معيررراات صرررفا ةياجررر    ناورررث  81مرررم   رررى   صرررةا نمتة رررط    
 كاميا  سيضا.ذ    ةجةع ميز ي   ماء نا وام  ة  تخع م  م       

 ثانيًا: تجييز الالعب
 اترررعم   ال رررو عرررةات ة ترررم تتيمتررر  برررعنيا ة ت رررة ذ ررر  تجفيرررف ج رررم  

 ةةض    عالمات  إلاعاعي    ى نلاط   مفاص .
 استخراج البيانات لمحصول عمى بعض المتغيرات البيوميكانيكية. :ثالثا

 (3جدول رقم  
 لخبراء مي تحديد أمضل محاولةالسادة ا آلراء والنسبة الممويةالدرجة المقدرة 

 (00  ن= لمميارات قيد البحث
 المكارات                     م

 المحاوالت
 كيزامى ماواذى جيري ماواذى جيري

 الندبظ  المئويظ موافق الندبظ المئويظ موافق
 %31 3 %11 1 الولى 6
 %11 1 %31 3 الثانية 3
 %71 7 %611 61 الثالثة 8
 %31 3 %71 7 الرابعة 4
 %31 3 %71 7 الخامسة 1
 %611 61 %31 3 السادسة 1

سا ء    رررراع    خبررررا ء قررررة توعيررررع سقضرررر    سي 3يتضرررر  مرررري جررررعة( اقررررم )
%  611: %71) سي   ن رررن    ممةيررر  قرررع تا ةورررت مرررا بررريي: كمىىىا يمىىىي مواة ررر 

%  611ةكانرررت سقضررر    موررراةنت   واصررر     رررى س  رررى ن رررن  ممةيررر  ة رررى )
  جيررررات مترررراا    اك رررر    نصررررف ع مايرررر  )ماة عررررى وررررث كتررررا ة:   مترررراا ت قيررررع   ن

متاا    اك     نصف ع ماي    لصريا  )كيز مرى ماة عرى جيرات  ة  ل  ثا ث مواة     
 .   اع  مواة     
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 الدراسة االستطالعية:
م إ ررى 6/61/3161يررةمة   ثالثرراء   مة قرر  تررم إجررا ء عا  رر    ررتطال ي  

غرراض منتررا   تعرراا   ررى   صررعةنات   تررة   مل 3/61/3161 نا عرراء   مة قرر  
قررع تعتررات إجررا ء ت   تطبيرر  ةتررة قا  ألجتررز  ة  معررع ت   الزمرر   عم يرر    تصررةيا 
ة  تو يررر  ةمرررعم منا رررن    ةقرررت   مخصرررص إلجرررا ء   تجا ررر  ةةقرررت   عينررر  قيرررع 

ل كما تم  ن تلا ا   ى   متغيا ت   ميكانيكي  قيع   عا     كةنتا تتنا و   عا   
 .   نطالخ   ج م ةما ينتج  ن  مي عق   ماكز ثل    ج م  مامام  طبيع

 المعالجة اإلحصامية:
 . ننوا ا   معياام  -    .  متة ط   و ابة -
 .   ى قيم  –   . ختناا ت  عن     فاةخ  -
 معام   ناتناط -     .ق  قيم س -

 عرض النتام  ومناقشتيا:
 (2  جدول رقم

جير  وماواشى  -ماواشى كيزامياحل الداء لميارة الزمن والنسبة المموية لمر 
 مي رياضة الكاراتيو جيرى 

 المجموع النكائيظ الرئيديظ التمكيديظ المحور المكارات
كزامى 
ماوشى 
 جيرى 

 631 71 61 81  عع   كاا ت
 ث6.31 ث1.71 ث1.6 ث1.81   زمي

 %611 %11.3 %3 %86.3   ن ن    ممةي 
ماواشى 
 جيرى 

 611 11 64 11 ت عع   كاا 
 ث6.11 ث1.11 ث1.164 ث1.11   زمي

 %611 %13.63 %3.43 %88.88   ن ن    ممةي 

   سي   ماورر    فنيرر   مترراا  كز مررة ماة عررى جيررام 8) يةضرر  جررعة( اقررم
  نتاميرر   قكرراي زمرري  -  امي رري  -تنل ررم إ ررى ثالثرر  ما ورر  تتمثرر  قررة )  تمتيعيرر 

 ررررى   تررررة  ة بن ررررن  ممةيرررر  تمثرررر  ث   1.71ث ل)1.6ث ل)1.81كرررر  ماو رررر  )
% ل ةمتاا  ماة عى جيام تنل م إ ى ثالث  ما و  11.3% ل )3% ل )86.3)

  نتاميررررررررر   قكررررررررراي زمررررررررري كررررررررر  ماو ررررررررر   -  امي ررررررررري  –)  تمتيعيررررررررر  تتمثررررررررر  قرررررررررة
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ث    ررررررررررررى   تررررررررررررة  ة بن ررررررررررررن  ممةيرررررررررررر  تمثرررررررررررر  1.11ث ل )1.64ث ل)1.11)
 % .13.63% ل )3.43% ل )88.88)

 (4جدول رقم  
 - كيزامي ماواشى القصيرة ت الزاوية لميارة الركمة النصر دامريةالمتغيرا
 جيرى( مي رياضة الكاراتيو -وميارة الركمة نصر دامرية  ماواشى جير (

البنىىىىىاء  جير ( - كيزامي ماواشىلميارة  المتغيرات الزوايا جيرى( -لميارة  ماواشى  المتغيرات الزوايا

 الحركي

ادر
الك

 

 الفخذ اليمن الركبة اليمني الكاحل اليمن الفخذ اليمن اليمني الركبة الكاحل اليمن

العجمة 

 الزاوية

السرعة 

 الزاوية

الزوا

 يا

العجمة 

 الزاوية

السرعة 

 الزاوية

الزوا

 يا

العجمة 

 الزاوية

السرعة 

 الزاوية

الزوا

 يا

العجمة 

 الزاوية

السرعة 

 الزاوية

الزوا

 يا

العجمة 

 الزاوية

السرعة 

 الزاوية

الزوا

 يا

لعجمة ا

 الزاوية

السرعة 

 الزاوية

الزوا

 يا

816.43 64.13 311.18 3611.11 -7.16 611.33 6418.11 -6.31 614.88 -433.18 37.38 388.76 137.17 -68.61 613.73 6131.18 7.16 617.37  

المرحمىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 التمييدية

3 

-671.11 11.64 314.41 -3116.11 -17.43 611.73 -331.31 -63.33 611.31 -4143.34 -83.13 388.76 -6111.61  -63.31 613.31 113.33 71.43 611.11 6 

114.33 618.81 366.41 -3111.14 -441.61 641.33 -6164.13 -17.11 613.76 -1771.13 -348.41 386.14 -3314.13 -11.11 617.81 -3686.11 16.17 676.41 9 

61811.86 -38.14 316.36 6186.83 -644.11 638.38 -6373.13 -316.11 673.17 -3331.33 -186.17  366.13 66184.16 -683.61 616.31 -773.11 -18.66 676.64 04 

-6711.11 11.11 317.31 3141.47 614.14 638.77 -

64.81.17 

-861.11 611.13 831.38 36.11 611.78 316.81 -881.11 644.41 -66116.13 -714.33 641.11 39 

-1811.33 -617.31 617.18 -4773.31 471.71 611.11 6618.74 -386.13 611.76 -4186.38 -16.11 616.48 1783.33 1.11 687.11 6111.71 -383.11 664.61 24 

8686.73 -163.11 631.13 -4133.71 836.61 613.13 68183.33 -186.11 34.33 4131.41 -616.13 634.14 64881.11 113.13 641.43 67166.13 -863.86 71.36  

المرحمىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 الرميسية

40 

63661.43 681.34 671.13 6763.31 871.43 677.84 63116.71 77.63 71.33 786.46 811.71 631.13 -68131.18 764.61 631.71 6811.11 361.61 36.81 45 

-67381.31 64.71 618.44 -7671.48 47.14  631.13 -3164.81 363.86 31.11 -68146.16 641.34 613.13 -61118.31 846.31 611.13 -8161.43 681.13 31.13 47 

-64431.38 -667.81 616.38 -4411.81 -63.18 631.33 -63377.18 671.47 37.11 -6131.16 -317.11 631.13 -7614.36 -31.33 611.17 8113.38 13.17 31.11  

 

 

 

المرحمىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 النيامية

50 

61681.14 -71.87 673.83 343.33 31.11 631.31 4417.78 818.11 11.11 8833.61 -631.37 633.77 118.67 38.18 633.13 1377.64 831.17 11.33 55 

-3138.41 817.13 313.13 -3473.71 -433.31 631.77 1131.17 611.16 661.41 61611.38 417.16 636.18 -66313.38 -346.14 637.88 3813.43 148.13 661.11 60 

6173.81 -343.63 617.48 -3111.14 -461.73 617.31 -1631.41 461.31 681.31 -1318.31 813.16 313.16 -6318.31 -731.63 611.11 -1377.31 471.36 641.16 65 

4767.11 -611.13 337.13 -741.74 -341.81 637.47 3436.43 41.13 617.36 -61113.36 341.31 331.81 64113.44 -317.44 643.61 -8314.18 373.11 611.17 70 

-1171.63 641.36 341.31   4174.73 -867.17 613.16 4337.41 76.74 618.74 7886.81 -688.31 367.17 8118.11 638.18 648.11 -3311.66 314.33 611.13 75 

-7164.16 -818.33 381.61 61771.73 887.17 13.81 -3831.86 371.81 638.11 -6831.13 314.68 336.81 -786.81 611.11 611.11 -3371.31 77.17 676.11 80 

333.76 16.78 367.73 -7331.37 417.71 641.61 -8131.13 611.81 611.61 6133.31 -31.11 333.11 -111.84 634.13 611.16 3133.37 31.11 673.71 85 

-6116.17 -31.68 364.31 6133.13 673.66 611.74 -618.36 46.11 613.68 -4131.13 316.11 333.33 -118.13 31.84 611.48 -3111.73 37.37 673.78 90 

811.13 -17.78 361.13 -8816.67 643.11 617.71 -6341.81 47.13 611.83 -7141.43 -11.33 341.31 -141.71 -66.17 613.11 637.38 -48.18 636.61 008 

8617.87 -1.64 317.71 -3174.41 -83.76 611.17 681.13 -36.31 613.43 3867.33 4.83 341.11  133.81 1.43 611.33 6331.43 -1.33 674.11 035 

  متغيرا ت   ز ةير     ةجرةع  ختالقرات ة ضرو  قرى4يتض  مي جعة( اقم)
  ترررى ترررم   وصرررة(    عج ررر    ز ةيررر   -   رررا     ز ةيررر  –ةيرررا تتمثررر  قرررة )  ز   ترررى 

  يترررا مررري خرررال(  م يررر    تو يررر    كمرررى   متررراا ت قيرررع   نورررث نجرررز ء   ج رررم 
تغيرا ت   ز ةير    موعع ل ويث كاي سكبا سجزء   ج م خرال(   ماو ر    امي ري    م

  ة قر  قيمر    فخرذ Ø 613.13نا ن ن    ز ةي  كانرت    رى قيمر    كاور  ةتمثر )
ةجررراءت    رررا     ز ةيررر   ل   متررراا   كز مرررة ماة عرررى جيرررام Ø 31.13) ةتمثررر 
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ألجز ء   ج م ويث كانت سكبا قيمر  خرال(    را     ز ةير  كانرت   اكنر  ةكانرت 
ةسقرر  قيمرر  كانررت   كاورر  ويررث  مترراا  كز مررى ماة عررى Ø/S) 764.61تمثرر  )

 جيام.  متاا  ماة عى Ø/S)681.34ب غت قيمت  )
بع ير   ماو ر  قرة   ج رم ألجرز ء   عج ر  قرة ةت    ز    تغيا قيم  كانت كما 

 ليمررررررررر   فخرررررررررذ ةن  رررررررررة تعجررررررررريالً  سكثا رررررررررا ةكررررررررراي ةترررررررررتاتف قرررررررررع   اكرررررررر  ة  اكررررررررر 
(67166.13/S2 Ø    عج ررررر  مترررراا  كز مررررى ماة عررررى جيرررررامل ةكانررررت قيمرررر   
    متاا  ماة عى جيام.S2 Ø/ 6763.31  اكن  نليم  ) قة سق   ز ةي  

 (5جدول رقم  
ميارة الركمة النصر دامرية القصيرة  كيزامي لالمتغيرات البيوميكانيكية 
 جير ( مي رياضة الكاراتيو -ماواشى

داء
ا ال
حل 

مرا
 

ادر
الك

 

 الكاحل الركبة الفخذ

 كمية الحركة كجم/م/ث الدمع ك /ث القوة كجم كمية الحركة كجم/م/ث الدمع ك /ث القوة كجم م/م/ثكمية الحركة كج الدمع ك /ث القوة كجم

X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y 

عي 
متي
   ت
و  
ما
  

 

3 404.60 750.84 153.75 285.32 -0.96 0.00 26.29 35.16 9.99 13.36 0.00 0.00 -0.79 36.53 -0.30 13.88 0.00 0.00 

6 350.18 514.23 133.07 195.41 0.80 2.33 405.49 408.78 154.09 155.34 0.47 0.50 64.39 188.82 24.47 71.75 0.01 0.35 

9 -26.03 498.46 -9.89 189.41 1.21 3.62 672.32 824.13 255.48 313.17 2.04 2.11 257.15 368.84 97.72 140.16 0.38 0.99 

04 -510.29 624.65 -193.91 237.37 -0.56 6.43 -78.54 742.96 -29.84 282.33 4.09 6.13 284.48 593.27 108.10 225.44 2.02 3.42 

39 -1560.05 -88.33 -592.82 -33.57 -0.88 0.32 -602.98 367.37 -229.13 139.60 0.23 16.62 -104.07 64.91 -39.55 24.67 1.50 9.70 

24 1734.35 -1398.37 659.05 -531.38 -7.16 7.08 -457.08 -786.01 -173.69 -298.68 -2.45 16.18 49.14 -153.87 18.67 -58.47 1.25 9.41 

 ي 
 امي
 

 40 -16.56 19.72 -1.66 1.97 0.00 0.00 988.76 -2435.91 98.88 -243.59 -4.02 7.07 -203.28 -369.37 -20.33 -36.94 1.73 8.60 

45 -1048.97 -424.32 -104.90 -42.43 -2.01 0.00 94.31 -811.64 9.43 -81.16 6.59 -0.97 -204.72 -1752.88 -20.47 -175.29 -0.21 3.85 

47 -380.94 -659.35 -38.09 -65.94 -4.18 -1.29 -752.17 -583.92 -75.22 -58.39 4.66 -1.37 146.12 -1634.48 14.61 -163.45 -0.15 0.60 

مي 
نتا
    
او 
  م

 
50 1048.97 238.98 891.63 203.13 -2.01 -2.65 -482.38 -894.78 -410.03 -760.56 -0.80 -3.58 45.86 -1039.37 38.98 -883.47 0.58 -2.67 

55 -26.82 184.56 -22.79 156.87 0.00 0.00 287.85 -629.60 244.68 -535.16 0.54 -6.43 -363.06 -635.45 -308.60 -540.13 -0.66 -5.92 

60 116.73 -184.56 99.22 -156.87 0.00 0.00 -220.16 -429.81 -187.14 -365.34 -0.13 -8.94 -184.75 -242.04 -157.04 -205.73 -1.85 -7.21 

65 -35.49 -516.60 -30.17 -439.11 1.53 -2.65 78.54 -287.20 66.76 -244.12 -0.03 -10.42 -72.66 -39.68 -61.76 -33.73 -2.33 -8.52 

70 -85.18 64.67 -72.40 54.97 -0.72 -3.86 -179.09 33.85 -152.22 28.77 -0.34 -11.59 151.77 387.63 129.00 329.49 -2.26 -7.53 

75 3.94 636.48 3.35 541.01 0.00 0.08 -255.98 557.31 -217.58 473.71 -1.17 -9.85 136.13 358.20 115.71 304.47 -1.47 -6.11 

80 -48.11 59.15 -40.89 50.28 0.00 0.00 -68.68 602.00 -58.38 511.70 -2.11 -7.27 59.00 305.37 50.15 259.57 -1.06 -4.64 

85 1888.15 -2308.52 1604.93 -1962.25 3.70 -4.50 76.56 447.55 65.08 380.42 -2.01 -4.92 -49.01 218.52 -41.66 185.74 -1.02 -3.36 

90 -1653.90 2031.69 -1405.82 1726.94 3.70 -4.50 -87.74 176.46 -74.58 149.99 -2.04 -3.75 -10.51 202.75 -8.94 172.34 -1.33 -2.63 

008 0.00 1460.67 0.00 1241.57 0.00 -0.88 191.90 224.76 163.12 191.05 0.20 -0.23 52.95 43.89 45.01 37.30 0.01 -0.28 

035 274.47 424.32 233.30 360.67 0.00 0.00 -55.86 9.86 -47.48 8.38 0.00 0.07 -21.68 -59.92 -18.43 -50.93 0.00 -0.01 

 (5جدول رقم  تابع 
ميارة الركمة النصر دامرية القصيرة  كيزامي لالمتغيرات البيوميكانيكية 
 جير ( مي رياضة الكاراتيو -ماواشى



 
 

 

                                                                                                                   8631    

 لتربيظ الرياضيظ/جامطظ أديوط  الرياضظ قوة وطن وردالظ دلالم الطلمى الدولى  لكليظ ا مؤتمرال

داء
ا ال

حل 
مرا

 

در
كا

ال
 

 جيرى( –مكارة )كزامى ماواذى 

 الكاحل الركبظ الفخذ

القوة 
 كجم

الدفع 
 كج/ث

كميظ 
الحركظ 

 /م/ث
القوة 
 كجم

الدفع 
 كج/ث

ظ كمي
الحركظ 

 كجم/م/ث
القوة 
 كجم

الدفع 
 كج/ث

كميظ 
الحركظ 

 /م/ث

Abs abs abs Abs abs Abs abs abs Abs 

عي 
متي
   ت
و  
ما
  

 

3 852.92 324.11 0.96 43.90 16.68 0.00 36.54 13.88 0.00 
1 622.14 236.41 2.47 575.78 218.80 0.69 199.50 75.81 0.35 
1 499.14 189.67 3.81 1063.58 404.16 2.94 449.63 170.86 1.06 
64 806.59 306.50 6.46 747.10 283.90 7.37 657.95 250.02 3.97 
31 1562.55 593.77 0.94 706.08 268.31 16.62 122.65 46.61 9.82 
84 2227.87 846.59 10.06 909.25 345.52 16.36 161.53 61.38 9.49 

 ي 
 امي
 

 

41 25.75 2.58 0.00 2628.94 262.89 8.13 421.61 42.16 8.77 
41 1131.54 113.15 2.01 817.10 81.71 6.66 1764.79 176.48 3.85 
47 761.49 76.15 4.37 952.22 95.22 4.86 1641.00 164.10 0.62 

مي 
نتا
    
او 
  م

 

11 1075.85 914.47 3.33 1016.52 864.05 3.67 1040.39 884.33 2.73 
11 186.49 158.52 0.00 692.28 588.44 6.45 731.85 622.07 5.96 
11 218.37 185.62 0.00 482.92 410.48 8.95 304.49 258.82 7.44 
11 517.82 440.14 3.06 297.74 253.08 10.42 82.79 70.37 8.84 
71 106.95 90.91 3.93 182.26 154.92 11.60 416.28 353.84 7.86 
71 636.49 541.02 0.08 613.28 521.29 9.92 383.19 325.71 6.29 
31 76.25 64.81 0.00 605.90 515.01 7.57 311.02 264.37 4.76 
31 2982.35 2534.99 5.83 454.05 385.95 5.32 223.95 190.36 3.51 
11 2619.76 2226.80 5.83 197.07 167.51 4.27 203.02 172.57 2.94 
613 1460.67 1241.57 0.88 295.54 251.21 0.31 68.78 58.46 0.28 
631 734.47 624.30 0.36 56.60 48.11 0.03 40.34 34.29 0.11 
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 لتربيظ الرياضيظ/جامطظ أديوط  الرياضظ قوة وطن وردالظ دلالم الطلمى الدولى  لكليظ ا مؤتمرال

كمية الحركة( الجزاء الجسم  -الدمع -( يوضح محصمة  القوة0  شكل رقم
 المحددة خالل المرحمة الرميسية

 جيرى  –( يوضح التسمسل الحركى لميارة كزامى ماواشى 3  شكل رقم
   ي   متغيرا ت   بيةميكانيكير  6) ةعرك  اقرم  1) يتض  مي جعة( اقرمة  

جرراءت نلرريم مخت ررف خررال( مترراا  كز مررى ماة عررى جيررام ويررث كرراي سكبررا سجررز ء 
ةكانررت سقرر   لكجررم  1337.1)   ج رم   مخت ررف سنتاجررًا   لررة   قليررا   اكنرر  ة  غررت

كانرت   فخرذ كجرم  ةا  ريًا كانرت    رى قيمر   61.11- ألجز ء قرة    فخرذ ةتمثر )
 كجرررررررررررررررررررم  ة قررررررررررررررررررر  قيمررررررررررررررررررر  كانرررررررررررررررررررت   اكنررررررررررررررررررر  ةتمثررررررررررررررررررر  61.73ةتمثررررررررررررررررررر )

كجرررررم ل بينمرررررا كررررراي س  رررررى عقررررر  ا  ررررريا نررررراتج مررررري   اكنررررر  ة  غرررررت 138.13-)
كجم/ث ل ة كبا عق  6.11-) كجم/ث  ة ق  كانت   فخذ ةتمث  13.33قيمتتا)

 كجرررررم  ة قررررر  كانرررررت   اكنررررر  ة  غرررررت قيمتترررررا6.17ا  ررررريا كانرررررت   فخرررررذ ةتمثررررر )
 ل ةكمرررا كانرررت كميررر    واكررر  نليمررر  س  رررى  قليرررا قرررى   اكنررر  كجرررم/ث13.81-)

 كجم/ث .1.11ةسق  قيم    فخذ ةتمث  )لكجم/ث 1.11) ة  غت
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 لتربيظ الرياضيظ/جامطظ أديوط  الرياضظ قوة وطن وردالظ دلالم الطلمى الدولى  لكليظ ا مؤتمرال

 (6جدول رقم  
جير ( مي  -ميارة الركمة النصر دامرية  ماواشىلالمتغيرات البيوميكانيكية 

 رياضة الكاراتيو

داء
ا ال

حل 
مرا

 

ادر
لك

ا
 

 الكاحل الركبظ الفخذ

 الدفع كج/ث جمالقوة ك

كميظ الحركظ 

 الدفع كج/ث القوة كجم كجم/م/ث

كميظ الحركظ 

 الدفع كج/ث القوة كجم كجم/م/ث

كميظ الحركظ 

 كجم/م/ث

X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y 

عي 
متي
   ت
و  
ما
  

 

4 578.12 -285.51 329.53 -162.74 3.14 -3.67 -174.16 206.69 -99.27 117.81 0.47 -1.11 -41.79 -12.88 -23.82 -7.34 0.01 -0.01 

61 699.58 26.03 398.76 14.84 9.00 -1.29 371.65 -43.05 211.84 -24.54 2.78 -0.67 68.33 134.03 38.95 76.40 0.23 0.35 

31 26.82 272.10 15.29 155.10 12.46 4.10 1165.87 64.73 664.55 36.90 9.65 -0.97 509.04 -16.69 290.15 -9.51 2.45 1.50 

81 -1121.53 522.91 -639.27 298.06 6.99 6.99 -818.54 529.05 -466.57 301.56 12.76 8.04 179.36 444.00 102.24 253.08 6.28 2.18 

41 -1276.12 586.00 -727.39 334.02 0.80 13.02 -991.71 -444.60 -565.28 -253.42 2.08 16.95 

-

326.00 1009.55 

-

185.82 575.44 5.08 8.09 

11 -51.27 -135.66 -29.22 -77.32 0.00 0.00 55.86 -493.56 31.84 -281.33 -1.88 12.96 

-

145.46 -275.28 -82.91 -156.91 1.29 10.08 

 ي 
 امي
 

 

11 365.96 -25.24 36.60 -2.52 0.16 0.00 483.37 -1095.88 48.34 -109.59 -1.21 10.35 85.02 -339.01 8.50 -33.90 1.70 9.55 

14 50.48 989.03 5.05 98.90 2.17 1.93 706.16 -1125.46 70.62 -112.55 2.55 4.42 

-

367.79 -1363.14 -36.78 -136.31 0.94 6.35 

11 -428.26 -989.03 -436.83 

-

1008.81 0.80 1.94 -749.87 -1071.56 

-

764.86 

-

1093.00 1.94 1.57 156.63 -805.35 159.76 -821.46 0.23 0.17 

امي 
 نت
    
ماو

  
 

71 -365.96 -888.08 -373.28 -905.84 0.16 0.48 -757.09 -1393.59 

-

772.24 

-

1421.46 0.97 0.27 225.09 -669.09 229.59 -682.47 

-

0.51 -0.31 

71 0.00 -6.31 0.00 -6.44 0.00 0.00 402.86 -676.59 410.92 -690.12 0.90 -5.53 

-

143.88 -993.91 

-

146.76 

-

1013.79 0.87 -3.71 

31 -368.32 1744.60 -375.69 1779.50 1.37 -6.67 8.87 190.92 9.05 194.73 -0.17 -7.87 

-

130.74 210.63 

-

133.36 214.85 -1.42 -7.02 

11 -8.68 331.25 -8.85 337.88 0.00 1.05 -139.00 440.00 

-

141.78 448.80 -0.37 -6.26 28.51 309.05 29.08 315.23 -1.59 -5.15 

661 68.62 -717.72 69.99 -732.07 -2.89 -7.16 -144.91 -913.18 

-

147.81 -931.44 -0.84 -7.00 

-

195.26 189.87 

-

199.17 193.67 -3.18 -2.39 

631 984.30 664.87 1003.98 678.17 -7.08 

-

11.26 -798.50 72.95 

-

814.47 74.41 -4.32 

-

12.50 56.76 83.18 57.90 84.84 -3.89 -1.94 

681 -828.92 -679.07 -845.50 -692.65 -3.06 -3.14 -120.60 1529.96 

-

123.01 1560.56 

-

10.12 -4.92 55.19 -218.65 56.29 -223.02 -3.39 -2.25 

641 -833.66 176.67 -850.33 180.20 -9.49 1.13 708.13 15.44 722.30 15.75 -8.17 1.61 263.72 262.54 268.99 267.79 -2.88 -2.80 

611 22.87 474.01 23.33 483.49 -6.35 1.61 -29.90 327.61 -30.50 334.17 -3.35 0.64 149.93 145.46 152.93 148.37 -0.50 -0.83 

 611 394.35 -201.91 402.24 -205.95 -3.94 0.00 488.96 -191.57 498.74 -195.41 -2.21 0.70 -18.79 -69.51 -19.17 -70.90 -0.16 -0.62 

611 752.42 106.47 767.47 108.60 -2.81 0.00 356.20 -37.13 363.33 -37.87 -0.03 0.37 40.47 154.66 41.28 157.75 -0.11 -0.01 
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 لتربيظ الرياضيظ/جامطظ أديوط  الرياضظ قوة وطن وردالظ دلالم الطلمى الدولى  لكليظ ا مؤتمرال

 (6جدول رقم  تابع 
جير ( مي  -ميارة الركمة النصر دامرية  ماواشىلالمتغيرات البيوميكانيكية 

 رياضة الكاراتيو

الدا
ل ا 

راح
م

 ء

در
كا

ال
 

 جيرى(–مكارة )ماواذى 
 الكاحل الركبظ الفخذ

القوة 
 كجم

الدفع 
 كج/ث

كميظ 
الحركظ 

 كجم/م/ث
القوة 
 كجم

الدفع 
 كج/ث

كميظ 
الحركظ 

 كجم/م/ث
القوة 
 كجم

الدفع 
 كج/ث

كميظ 
الحركظ 

 كجم/م/ث
Abs abs abs Abs abs Abs abs abs abs 

عي 
متي
   ت
و  
ما
  

 

4 644.78 367.52 4.82 270.28 154.06 1.20 43.72 24.92 0.02 
61 700.06 399.03 9.10 374.13 213.25 2.86 150.44 85.75 0.42 
31 273.42 155.85 13.12 1167.67 665.57 9.70 509.32 290.31 2.88 
81 1237.44 705.34 9.89 974.63 555.54 15.08 478.86 272.95 6.65 
41 1404.23 800.41 13.05 1086.81 619.48 17.08 1060.88 604.70 9.56 
11 145.02 82.66 0.00 496.71 283.12 13.10 311.35 177.47 10.16 

 ي 
 امي
 

 

11 366.83 36.68 0.16 1197.75 119.77 10.42 349.51 34.95 9.70 
14 990.32 99.03 2.90 1328.65 132.87 5.10 1411.89 141.19 6.42 
11 1077.77 1099.33 2.10 1307.88 1334.04 2.50 820.44 836.85 0.29 

مي 
نتا
    
او 
  م

 

71 960.52 979.73 0.51 1585.97 1617.69 1.01 705.94 720.05 0.60 
71 6.31 6.44 0.00 787.44 803.19 5.60 1004.27 1024.36 3.81 
31 1783.06 1818.72 6.81 191.12 194.95 7.87 247.91 252.87 7.16 
11 331.37 337.99 1.05 461.43 470.66 6.28 310.37 316.57 5.39 
661 720.99 735.41 7.72 924.61 943.10 7.05 272.36 277.80 3.97 
631 1187.81 1211.57 13.29 801.82 817.86 13.22 100.70 102.71 4.34 
681 1071.56 1093.00 4.38 1534.71 1565.40 11.25 225.51 230.02 4.07 
641 852.17 869.21 9.55 708.30 722.47 8.33 372.12 379.56 4.02 
611 474.56 484.05 6.55 328.98 335.56 3.41 208.89 213.07 0.97 
611 443.03 451.89 3.94 525.15 535.65 2.32 72.01 73.45 0.64 
611 759.92 775.11 2.81 358.13 365.30 0.37 159.87 163.06 0.11 

جررراءت نلررريم   ي   متغيرررا ت   بيةميكانيكيرررس  1) جرررعة( اقرررمةيتضررر  مررري 
مخت رررف خرررال( متررراا  ماة عرررى جيرررام ويرررث كررراي سكبرررا سجرررز ء   ج رررم   مخت رررف 

ةكانت سق   ألجز ء قة    كاور   لكجم 711.61) سنتاجًا   لة   قليا   اكن  ة  غت
 بينمررا كرراي س  ررى عقرر  نرراتج مرري   كاورر  ة  غررت  قيمتتررا لكجررم 611.18ةتمثرر )

كجرررم/ث ل ةكمرررا  81.11ةسقررر  عقررر  كررراي   فخرررذ ة  غرررت ) لكجرررم/ث  611.71)
ة  كاور  كأقر   لكجرم/ث 3.11كانت كمي    واكر  نليمر  س  رى قرة   اكنر  ة  رط)

 كجم/ث .6.71قيم  ةتمث  )
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 لتربيظ الرياضيظ/جامطظ أديوط  الرياضظ قوة وطن وردالظ دلالم الطلمى الدولى  لكليظ ا مؤتمرال

 (7جدول رقم  
 لميارتى كيزامى ماواشى جيرى  المتغيرات البيوميكانيكيةالفروق الكمية لبعض 

 لكاراتيولالعبى ا وماواشى جيرى 
 

 المكارة
أجزاء 
 الجدم

مراحل 
 األداء

 
 الزاويظ

الدررظ 
 الزاويظ

 الطجلظ
 الزاويظ

كميظ الحركظ  الدفع كج/ث كج/ث القوة كجم
 كجم/م/ث

X Y X Y X Y 

 
 
 

كيز مة 
ماة عى 
 جيات 

 
   فخذ

 3.30 1.26- 57.09 24.88 150.25 65.46 1702.13- 242.97- 157.22   تمتيعي 

 0.43- 2.06- 35.47- 48.22- 354.65- 482.16- 5289.92 12.81 82.06 ي   امي 

 1.72- 0.56 161.56 114.58 190.08 134.80 22.15- 197.75 149.16   نتامي 

 
   اكن 

 6.92 0.73 100.85 2.18- 265.40 5.75- 2447.55 99.22- 158.09   تمتيعي 

 1.58 2.41 127.71- 11.03 1277.16- 110.30 6379.82- 541.14 172.72   امي ي 

 6.08- 0.72- 14.65- 55.25- 17.24- 65.00- 360.99- 68.32- 165.20   نتامي 

 
   كاو 

 3.98 0.86 69.57 34.85 183.08 91.72 3695.35- 143.27- 215.42   تمتيعي 

 4.35 0.46 125.23- 8.73- 1252.24- 87.29- 2774.68- 137.68 189.73   امي ي 

 4.44- 1.04- 38.64- 19.78- 45.46- 23.27- 167.53- 71.70 214.76   نتامي 

 
 
 
 

ماة عى 
 جيات 

 
   فخذ

 3.19 5.40 93.66 108.72- 164.31 190.73- 107.98- 247.79- 170.92   تمتيعي 

 1.29 1.04 304.14- 131.73- 8.41- 3.94- 7693.21 78.55- 82.04   امي ي 

 2.18- 3.10- 93.17 16.97- 91.34 16.63- 292.39- 153.67 217.59-   نتامة

 
   اكن 

 4.45 5.55 35.66 50.95- 62.56 89.38- 622.28- 18.16- 146.86   تمتيعي 

 9.24 0.18- 167.82- 50.27 904.97- 415.13 3363.29- 246.40 178.15   امي ي 

 3.57- 2.34- 154.82- 104.88- 151.78- 102.82- 561.26- 19.61- 154.38   نتامي 

 
   كاو 

 2.42 2.81 177.61 44.34 311.60 77.79 561.18 2.19- 203.81   تمتيعي 

 8.66 1.31 109.04- 37.06- 659.14- 142.74- 1520.09- 155.72- 186.58   امي ي 

 2.44- 1.49- 144.26- 41.46 141.43- 40.65 1046.78- 47.87- 211.69   نتامي 

خرال(   سي   فاةخ   كمير    متراا ت قيرع   نورث 7) يتض  مي جعة( اقم 
  ماو رررر    امي رررري  تتمثرررر  قررررة   متغيررررا ت   ميكانيكيرررر    مخت فرررر  ألجررررز ء   ج ررررم 
  موررعع ل ة نررا   خررتالا قررة   زة يررا   مترراا ت قيررع   نوررث ةجرراءت   فخررذ نليمرر  

ة  اكنرررر     ررررى ةتمثرررر     خررررال( مترررراا  كز مررررى ماة عررررى33.11Ø) س  ررررى ةتمثرررر 
(637.61Ø قى متاا  ماة عى جيام ة  كاو    ى قرى متراا  كز مرى ماة عرى  

ةجرراءت    ررا     ز ةيرر  ألجررز ء   ج ررم ويررث كانررت سكبررا  ل 631.78Øةيمثرر  )
خرررال( مترراا  كز مررى ماة عرررى ةسقرر  قيمررر  Ø/S) 146.64قيمرر    اكنرر  ةتمثررر )
 اة عى جيام.خال( متاا  م Ø/S)611.73-  كاو  ة  غت قيمت )
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بع ير  ةنتاير   قرة   ج رم ألجرز ء   عج ر  قة ةت    ز    تغيا قيم  كانت كما 
  S2 Ø/7118.36) ليمرر   فخررذ ن  ررة تعجرريالً  سكثا ررا ةكرراي ةتررتاتف قررع   اكرر 

-  اكن  نليمر  ) قة سق  ز ةي      عج  خال( متاا  ماة عى جيامل ةكانت قيم  
1871.33 /S2 Ø.قة متاا  كز مى ماة عى   

نلررريم مخت رررف ويرررث كررراي سكبرررا سجرررز ء   ةجررراءت   متغيرررا ت   بيةميكانيكيررر 
كجررم  خررال( مترراا   461.68  ج ررم   مخت ررف سنتاجررًا   لررة   قليررًا   اكنرر  ة  غررت)

كجرررم  خرررال(  433.61ماة عرررى جيرررامل ةكانرررت سقررر   ألجرررز ء قرررة    فخرررذ ةتمثررر )
 مترررررراا  كز مررررررى ماة عررررررىل بينمررررررا كرررررراي س  ررررررى عقرررررر  نرررررراتج مرررررري   اكنرررررر  ة  غررررررت

كجرررم/ث   686.78-كجرررم/ث  ةسقررر  عقررر  كررراي   فخرررذ ة  غرررت ) 11.37قيمتترررا)
ةكمررا كانررت كميرر    واكرر  نليمرر  س  ررى قررة   اكنرر   لخررال( مترراا  ماة عررى جيررام 

 .كجم/ث  قة متاا 3.11-كجم/ث  ة  فخذ كأق  قيم  ةتمث  )3.46ة  غت)
ةتررررررام   ناوثرررررر  مرررررري خررررررال(   عرررررراض    رررررراب   لرررررريم   متغيررررررا ت   ز ةيرررررر   
ميكانيكيررر  سنترررا مخت فررر    متررراا ت قيرررع   نورررث ويرررث كانرررت متررراا  ماة عرررى ة  بية 

جيررام كررا  ى قرريم نا ن ررن    ز ةيرر  ة   عج رر    ز ةيرر  ة نترراج  كبررا قررة  ةعقرر  قررى 
 .  فخذ ة  اكن 

 نرع  ع ء  (م3005اسماعيل عبد الحميد الياشمى   محمودةيدكع ذ    
 ا يرًا قرة عرك  نصرف ع مرام تتورا    اكنر    خ فير  سمامرا  متراا  ماة عرى جيرام 

ةقرررة نفررر    ةقرررت يرررتم   رررعةا ي   رررى   لرررعم   ثابتررر    خرررااج ة  جانرررول ةقرررة نفررر  
  خصرم ة  ضراو    ةقت يلةم   ال رو نفراع اكنر    لرعم   ضراا   سمامرًا قرة ستجراي

 بةج    لعم قة   ظتا سة   ةج .
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 (8جدول رقم  
لميارة  كيزامى  داءاال مراحل خالل المقترحة التدريبات المشابية لالداء

 االمتغيرات بعض ضوء مى العالى االستعداد وضع من جير (–ماواشى 
 الكاراتيو رياضة مى البيوميكانيكية

 التمرين المقترح خصائص المرحلظ المرحلظ الكادر

 التمييدية 3-24

  ةتمثرررررررررر  ن ررررررررررن  ث0.29زمرررررررررري   ماو رررررررررر  )
    لرررررررة     رررررررى  قليرررررررا ة قررررررر  ا  ررررررريا 20.3%)

كانرررررت   موصررررر    قررررر  ثرررررم ة  عكررررر    اكنررررر  ة 
   ررررىل   ررررعق   قرررر   قليررررا ة   ررررى ا  رررريا بينمررررا 
  موص    ق  قب    ةصة( ن  ى نلطر   ري 
بع يت  ةكذ   كمي    واكر  كانرت    رى ا  ريا 
ة قررر   قليرررا بررريي   زيررراع  ة  نلصررراي قرررة  جرررز ء 

   ج م   فخذ ة  اكن  خال(  ذي   ماو  .

ورررامط   ةقرررةا  تثبيرررت   ة رررط نورررز م مطررراط قرررة   ) -
يلرررررررةم   ال رررررررو نرررررررأع ء تررررررراعع ت  رررررررايع  سقليررررررر    رررررررى 

   معطيي.
)  ةقةا  يلةم   ال و مي ةض   أل رتعع ع   عرا ة  -

باق    اج يي م  ةجةع سنثناء قة   راكبتيي ة  جرات قرة 
   مكاي م    تناع(.

 نف    تمايي    اب  ة كي   ى   اج    ي ام. -
 ى.نف    تمايي    اب  ة كي   ى   اج    يمن -
)  ةقرررةا  ةيرررتم اقررر    اجررر    يمنرررى مررر   نثنررراء قرررة  -

  اكن    يمنى م   نثناء قة   اكن   بمام ةس  ى ةثنات 
  اج    وا    رى   ة راع  اقر    اجر    يمنرى  ا يرًا ثرم 

 نزة تا سمامًا ثم اق  ة بةط خ فًا.
 نف    تمايي    اب    ى   اج    ي ام. -

 الرميسية 40-47

   %8  ةتمثررر  ن ررررن  )ث0.0زمررري   ماو ررر  )
نا ن ررررررن    فخررررررذ خررررررال(   لررررررة  ة  ررررررعق  ةكميرررررر  
  واك     ى  قليا ة قر  ا  ريا ة  عكر    اكنر  

  بينما كانت موص     عق     ى ثم  ق .

)  ةقرةا  تثبيرت   ة رط نورز م مطراطة قرة   وررامط  -
ةس ف     اخ نورز م مطراطة قرة  ألاض ثرم  ألنطرالخ 

  بمام.
 ء   متاا  نصةا  قاعي .يلةم   ال و نأع  -
 سع ء   متاا  سمام   ماس   تععي   ألع ء. -
 نف    تمايي    اب  م  ةجةع كي   كم. -
 يلةم   ال و نا توا    جانبة ثم  ع ء   متاا . -
ةضرررر  ثالثرررر  سقمرررراع   ررررى عررررك  مث ررررث ثررررم   جررررات  -

 بمررررام ة  اجررررةع   خ ررررف ثررررم  ع ء   مترررراا   نررررع   ثالثرررر  
 زة يا.

 نياميةال 50-035

  ةتمثرررررررررر  ن ررررررررررن  ث0.76زمرررررررررري   ماو رررررررررر  )
    لرررررررة   قررررررر   قليرررررررا ة   رررررررى ا  ررررررريا 60.8%)

ةكررذ     موصرر   زيرراع  ثررم نلصرراي قررة جميرر  
   متغيا ت.

)  ةقةا  ا ط س ف     اخ نوز م مطاطة ةموأة    -
  ألتز ي ة  اجةع   لعم أل ف .
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 (9جدول رقم  
 –لميارة  ماواشى االداء حلمرا خالل المقترحة التدريبات المشابية لالداء

 البيوميكانيكية االمتغيرات بعض ضوء مى العالى االستعداد وضع من جير (
 الكاراتيو رياضة مى

 التمرين المقترح خصائص المرحلظ المرحلظ الكادر

 التمييدية 4-55

  ةتمث  ن ن  ث0.55زمي   ماو   )
  كاي معع(  نتاج   لة  22.22%)

كاو  ةكانت    ى نا ن ن    فخذ ة  
 ق  نا ن ن    اكن ل بينما ملع ا   عق  
كاي    ى نا ن ن    اكن  ة  كاو  ة ق  

 ما كمي    واك  كانت لنا ن ن    فخذ
تز يعي  نا ن ن    فخذ ة  اكن  ةيوعث 

 ثنات   كاو  ثم تز يع.

يلف   ال و   ى ملعع  ةيعم ةمواة   اق   -
م تةم   فخذ   اج    ا ك   م   نثناء قى   اكن  قى 
 ثم   تبةط ةتكا ا ذ    ع  ما ت متتا ي .

 يلف   ال و سمام ما ي ةتنفيذ   متاا . -
يلف ن بيي سوع ما يلةم ناألع ء ة ألخا نا صع ثم  -

   تبعي .

 الرميسية 59-69

  ةتمث  ن ن  ث0.04زمي   ماو   )
كاي معع(  نتاج   لة    3.43%)

   ى نا ن ن    اكن  ة  كاو   م  
  فخذ كانت تناقصي   نع   اك  ثم 

 ما ملع ا   عق   لتز يعي   ثناء   اك 
ويث جاءت   اكن  ة  كاو  نملاا 

قكاي ملع ا    ى   عق   ما   فخذ 
بينما كانت كمي    واك   ل  عق   ق 

   ى   فخذ ة  اكن  ة ق  نا ن ن  
   كاو .

  ةثو ع خ    عة ما   ما ةم  نويث يتم   ةثو  -
  يمنى   ى   ع ما   ألة ى ثم   طعي ناوي   نا لعم

  يميي ثم   ي اا ثم   ةثو نا لعم   ي ام ة  طعي 
ناوي    ي اا ثم   يميي ةتكا ا  ألع ء وتى  ننتتاء 

   اك   مي   عة ما   مةضة   ةيدعم   ال و
   ةثو مي قةخ   ملا ع    ةيعي  ثم  ع ء   متاا . -
  متاا .  جات قة   مكاي ثم تنفيذ   -
يةض    م تة ق  ثم   توا  نا جانو   ى ك   -

 ما   ثم سع ء   متاا .
 نف    تمايي    اب  ةم    توا  مة جت   بمام. -
   ةثو ع خ   ألطة خ نلعم ة وعي ثم سع ء   متاا . -
 نف    تمايي    اب  م    ةثو نا لعميي معًا. -
   توا  قة عك  ع ماي   خااج ة ع ء   متاا . -

يلةم   ال و نا خطة   جانبة قةخ   واجز نا لعم  -
يميي عما( ثم   عةع     اك    يمنى ثم   ي ام ةسع ء 

عما(    اك    خطة نا لعم   ي ام ثم   يمنى ةسع ء 
 يميي ة كذ .

70-
 النيامية 065

  ةتمث  ن ن  ث0.96زمي   ماو   )
كاي معع(  نتاج   لة     ى   58.08%)

بينما  لة ق    فخذ ة  اكن نا ن ن    كاو  
كاي ملع ا   عق     ى   فخذ ة  كاو  ة ق  
  اكن ل ةجاءت كمي    واك     ى   فخذ 

 ة  اكن  ة ق    كاو .

)  ةقةا  ا ط س ف     اخ نوز م مطاطة ةموأة    -
  ألتز ي ة  اجةع   لعم أل ف .
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يرررع   تو يررر    كمرررى   متررراا ت ق  سي 7)  1)  1) يتضررر  مررري جرررعة( اقرررم
  ملتاو  قة ضةء ما تم   تةص  إ ي  مي  عايناتةزمي سع ء   ما و  ة  ت   نوث

تفاصرري   وظيرر    متغيررا ت   بيةميكانيكيرر    تررة قررع يتةقررف   يتررا إنجرراز   تررعا 
سي   تماينات   تة تم   تةص    يتا تعتمع   ى زياع  ل ة   ميكانيكة إ ى وع كبيا

ةع ملأةمرر  يمكرري   ررتوكم قيتررا   عمرر  صررعةن   ألع ء قررة نفرر  ستجرراي   واكرر  بةجرر
  ررى   ت رراد( ة ررذ   تمررت  نجانرر   قررة ظرراةا  قرراو مررا يكررةي  ما ورر   ألع ء.

ما   ترعاينات   معرابت   ربع ء   ملتاور  قرى ضرةء   زة يرا   مث رى ة  فراةخ    ا ن :
 ة ماة عى جيام  ال بة   كاا تي  ؟   كمي   متااتى كيز مى ماة عى جيام 

 االستخالصات:
ي ضىىوء أىىىداف البحىىث وتسىىاؤالتو  ومىىي حىىدود المىىني  المسىىتخدم مىى

ومىىن خىىالل النتىىام  التىىى أسىىفر عنىىاه   وعينىىة البحىىث وأدوات جمىىع البيانىىات
 البحث أمكن التوصل إلي االستخالصات التالية: 

  ة قرر  قيمرر  Ø 613.13نا ن ررن    ز ةيرر  كانررت    ررى قيمرر    كاورر  ةتمثرر ) -
 كز مى ماة عى جيام.     متاا Ø 31.13  فخذ ةتمث )

كمير    واكر   ويرث كراي  -  عق -قة ضةء   متغيا ت   بيةميكانيكي  )  لة   -
 461.68) سكبرررا سجرررز ء   ج رررم   مخت فررر  سنتاجرررًا   لرررة   قليرررًا   اكنررر  ة  غرررت

كجرررررم  خرررررال( متررررراا  ماة عرررررى جيرررررامل ةكانرررررت سقررررر   ألجرررررز ء قرررررة    فخرررررذ 
 ى.كجم  خال( متاا  كز مى ماة ع 433.61ةتمث )

 سكثا ا ةكاي ةتتاتف قع   ج م ألجز ء   عج   قة ةت    ز    تغيا قيم  كانت -
  خال( متاا  ماة عى جيامل S2 Ø/7118.36) ليم   فخذ ن  ة تعجيالً 

   اكن  نليم   قة سق  ز ةي      عج  ةكانت قيم  
(-1871.33 /S2 Ø.قة متاا  كز مى ماة عى   

   الع ء قى ضةء   تو ي    كمة   تةص  إ ى س م   تعاينات   معان -
   متاا ت قيع   نوث

 التوصيات:
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مي ضوء ما أسفرت عنو نتام  البحىث الحىالي مىن استخالصىات يمكىن 
 ان تقدم الباحثة التوصيات التية:

س مي  ةجةع سجتز    تو ي    واكة قرة سمراكي   ترعايو ةذ ر    تعراا   رى  -
  ترررعايو   يترررا ة  ترررة مررري    خصرررامص   بيةميكانيكيررر    متررراا ت   ترررة يرررتم

خال تررررا سكتعرررراا  ألخطرررراء ة  عمرررر   رررر  تصررررويوتا   تةصرررر  إ ررررى  ألع ء 
   مثا ة.

ضرررراةا  تطبيرررر    ترررررعاينات   معررررابت   ررررالع ء قرررررى صررررةا  بانررررامج ترررررعايبى  -
   متاا ت قيع   نوث.

 نع   تعايو   ى   متاا ت قيع   نورث نبرع مري ما  رات   متغيرا ت   ز ةير   -
     ناتج  مي  ذ    نوث.ة  بيةميكانيك

 (( عـــــــــــــــــــالمراج)) 
 اوال: المراجع الطربيظ

"  ترررعايو   اياضرررة  أل ا رررة  م(:0997أبىىىو العىىىال عبىىىد الفتىىىاح أحمىىىد  -6
   ف ية ةجي "ل ع ا   فكا   عا ة   نعال   لا ا .

 : "مة ة   موعع ت   تعايو   اياضرى م3005أحمد محمود دمحم إبراىيم  -3
ة  تطبيليررر   تخطررريط   برررا مج   تعايبيررر "ل ع ا   نعرررا   نظايررر  

 -منعا    معااا نان كنعاي ل ك ير    تا ير    اياضري    بنريي
 سبةقيال جامع   ن كنعاي .

  رررتخع م ترررعاينات   لررررةي  " ترررأثيا(:م3006اسىىىامة عبىىىد الىىىرحمن بكىىىرى"  -8
  رررة نعرررض   متغيرررا ت   بعنيررر    خاصررر  ةم رررتةت     ةظيفيررر

جيرررات   رررعت ن برررة  -    ع مايررر  )ماة عرررة ع ء متررراا    اك ررر
ك يررر    تا يررر    اياضررري  جامعررر   ل ا رررا   ماج رررتيال  كاا تيررر "
   يةط.
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"تررررأثيا بانررررامج تررررعايو  :م(3007  خالىىىىد عبىىىىد الموجىىىىود عبىىىىد العظىىىىيم -4
سيزةكينيرر    ررى تنميرر    لررعا    عضرر ي    كمرر    صررا ع   ررعم 

ياضرري ل ن بررة   مالكمرر "ل ا ررا   ماج ررتيال ك يرر    تا يرر    ا 
 جامع  س يةط.

بانامج تعايبة قرة ضرةء مورعع ت  (:"م3000سعيد حسين سعيد خاطر   -1
 ألع ء   مترراات ةترررأثياي   رررى قعا يررر    اك ررر    ع مايررر   ال برررة 

جامعرر   ل  تا يرر    اياضرري  ك يرر  لا ررا   ماج ررتيا "ل  كاا تيرر 
 طنطا.

  توعيرررررع س رررررم   متغيرررررا ت   كينماتيكيرررررم(: 3003دمحم عبىىىىىد العىىىىىال   سىىىىىيا -1
  م رررتم  قرررة سع ء متررراا    رررعةا    تة ميررر    خ فيررر    م رررتليم  

ل ك يرر    تا يرر  ي  تبررةط   ررة  ااضرر    تررة زيل ا ررا   عكتررةا  
   اياضي  بناتل جامع   ن كنعاي .

 : تطبيلرات   بيةميكانير  قرة   ترعايو م3000عبد الكريم الفضمي  صريح -7
  مم كر    اياضة ة ألع ء   واكةل ع ا ج     نعا ة  تةزير ل 

   عا ي   ألاعني    تاعمي .
عا  ررر  ملاانررر  نا رررتخع م نمرررةذج م(: "3009مىىىاروق عبدالصىىىمد   طىىىارق  -3

كنع ي  رنعض   متغيرا ت   بيةميكانيكير   نرع  ع ء  ننطرالخ 
  عرررررا ة  )  مورررررعةع ة  مفترررررةح  مررررري ةضررررر   ن رررررتعع ع   ك رررررى

 ال بررة   ررةزي   مفتررةح قررة اياضرر    كاا تيرر "ل  نترراج   مررىل 
 .عةال ك ي    تا ي    اياضي ل جامع  س يةطنوث من

ق  ررف    ميكانيكررا   ويةيرر    منرراعا م(: 3004مىىاروق عبدالصىىمد   طىىارق  -1
 أل ا رري   فتررم   مترراا ت ةتصررميم   تماينررات  ع ا ررى   تا يرر  

   اياضي ل   عا مي    نعا ة  تةزي ل   لا ا .
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مررر  بررريي   ميكانيكرررا   ويةيررر  ة  تكام(: 0983عبىىىد البصىىىير عمىىىي   عىىىادل -61
ل ماكررررررز 3  نظايرررررر  ة  تطبيرررررر  قررررررة   مجررررررا(   اياضررررررةل  ط

   كتاو   نعال   لا ا .
  مرعاو   اياضرى قرى  م(:"3002عمى ميمى البيك  عماد الدين عباس   -66

تخطررررريط ةتصرررررميم   برررررا مج ة نومرررررا(  – ن عررررراو   جما يررررر 
 ل ع ا   معااال  إل كنعاي ."تطبيلات –نظايات –  تعايبي 

"  تو يررر    بيةميكرررانيكى  متررراا  م(: 3002وف و يوسىىىر عبىىىد الىىىرؤ ر عمىىى -63
 ررررررا    تررررررعاينات   معررررررابت  قررررررى اياضرررررر  أ  اقرررررر  ة  ررررررعق  ك

ك يرررر    تا يرررر    اياضرررري    بنررررييل    جررررةعةل ا ررررا   ماج ررررتيال
 جامع  و ة ي.

 :"  كاا تيررر "ل ماكرررز م3005اسىىىماعيل عبىىىد الحميىىىد الياشىىىمى   محمىىىود -68
   كتاو   وعيث   نعال   لا ا .

 جع االجنبيظالمرا :ثانيًا
14- Rudy Andries (1994): Kinematics and dynamics 

analysis of the mawashi gheri, proceeding of 

the 12 th international symposium on 

biomechanics  in sports  july. 


