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  املقدمة
 الرياضـية يحتاج العاملون يف املجال الريايض لتطوير مستوى اإلنجاز يف كافة األنشـطة

إىل رضورة االـملـام بكاـفـة املعلوـمـات املرتبـطـة بـنـوع الرياـضـة املامرـسـة، باالـضـافة إىل الوـسـائل 

ً الن قمة ما يصبوا اليه هوالء هو االرتقاء مبستوى الالعب فنيا. والربمجيات التي تساعد عىل ذلك

هـا تصـبح عدميـة  عـىل املوهبـة فقـط ألناالعـتامد، وهـذا يتطلـب عـدم ً وخططياً ونفسياًوبدنيا

تشـخيص وتقـويم االداء بـاالعتامد عـىل الوسـائل العلميـة والجدوى اذا مل يـتم صـقلها بـالعلم، 

واملوضوعية، وعدم االعـتامد فقـط عـىل املالحظـة بـالعني املجـردة التـي ال تتناسـب والحركـات 

 العلميـة الرياضية الرسيعة واملعقدة، كذلك تعترب غري كافية للحصول عىل املعلومـات والحقـائق

ـلـذلك يعـتـرب موـضـوع التحلـيـل الـحـريك بـشـكل ـعـام والربمجـيـات . يـقـة للحرـكـات الرياـضـيةقالد

املستخدمة يف التحليل خاصة يف صميمها من املوضوعات التي تجذب انتباه الكثري من الرياضيني 

الحركـة  مـن األخطـاء التـي تحـدث أثنـاء أداء لوقايـةواملدربني والباحثني ملا لها من أثر بالغ يف ا

ُوبالتايل  تحسني اإلنجاز، الن املدرب اليستطيع مها بلغت خربته أن يعد بطال دون االعتامد عـىل 

 النها تساعده يف الكشف عن مواطن القوة والضعف لدى الرياضيني يف مختلف ؛هذه الربمجيات

لحريك ملا لهـا وهنا تأيت أهمية تناول احدى الربمجيات املستخدمة يف التحليل ا. االلعاب الرياضية

  .من أثر كبري يف االرتقاء مبستوى االنجاز الريايض، ودراسة املنافس، وإدارة املنافسة
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مـن خـالل االهـتامم  يـدعم املكتبـة العربيـة ً علمياًويأمل املؤلفان أن يكون هذا الكتاب مرجعا

ضها بسهولة ، من خالل ما يقدمه من معلومات علمية تم عرلعلم البيوميكانيكالتطبيقي بالجزء 

وموضوعية، وبالتايل نرش الوعي لدى القامئني عىل الرياضـة العربيـة بإهميـة التحليـل الحـريك يف 

  .تطوير االنجاز الريايض

   ويل التوفيقالـلـهو

  

 املؤلفان
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  االهداء
  

  ...........لكل املسؤولني عن الرياضة يف االردن والوطن العريب

  ...............................بني والالعبنيلكل الباحثني واملدر

  ......................لكل الزمالء العاملني يف املجال الريايض

  ابائنا وامهاتنا................   لكل من منحانا حبهم وحنانهم

  

  

  

  

 املؤلفان

  

  

  

  



12

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



13

  
  الباب األول

  

 تحليل االداءالريايض* 

 تحليل يف الرياضةالتصوير وبرمجيات ال* 

 تحليل الفيديو املسجل* 

 ما هو تحليل االداء؟* 

 متطلبات تحليل األداء* 

  الربمجيات املستخدمة يف تحليل األداء* 
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 تحليل االداء الريايض

يعترب التحليل بشكل عام وسيلة من وسائل القياس يف امليكانيكا الحيوية، ويتم ذلـك مـن 

ًلحركة الرياضية بطريقة علمية معتمدا عىل القوانني والعوامل امليكانيكيـة املـؤثرة خالل دراسة ا

وبالتـايل دراسـتها بصـورة أكـرث تفصـيال مـام تعطيـه العـني داء الحريك للفعاليات الرياضية، يف األ

 :فالتحليل  يعني تقسيم الحركة إىل االجزاء االساسية املكونة لها ويقسم إىل . املجردة

 )Akinesiological analysis (يل الحريك التحل-1

 يهدف التحليل الحريك إىل تجزئة املهارة الحركية إىل عنارصها الرئيسة، وذلك لتحديد صـفة كـل 

 والترشيحية املناسبة لها، فهو يحاول اإلجابـة عـن التسـاؤالت ،حركة، وتحديد املبادئ امليكانيكية

 :تيةاآل

 الحركة؟ ما هي مفاصل الجسم املستخدمة يف -أ

  ما املفصل الذي يستخدم املدى الحريك كامال؟-ب

  ما العضالت املسؤولة عن املفاصل العاملة؟-ج

  ما طبيعة األنقباض العضيل ؟  -د
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 ) Mechanics analysis(  التحليل امليكانييك-2

 الشـكل التحليل امليكانييك يهدف إىل تحديد القوانني واملبـادئ التـي تسـاعد يف تفسـري وتحديـد

 .األنسب لتنفيذ هذة املهارة، وتحديد السبب امليكانييك للنجاح أو الفشل

 ) Biomechanics analysis(  التحليل البيوميكانييك-3

  والخارجيـة، )عضالت، مفاصل، عظـام (التحليل البيوميكانييك هو عملية تحديد القوى الداخلية

لـذلك نجـد أن . تأثري هذه القوى عىل هـذا االداءأثناء االداء الريايض و) ة الهواءماحتكاك، مقاو(

 :البيوميكانيك يستخدم يف وضع حلول مرتبطة بعنارص ثالثة هي

 )Function( الوظيفة -1

 ) Structure( الرتكيب -2

 .يوضح ذلك) 1( والشكل ،)Mechanics(  امليكانيكا-3
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  )Hall, Susan. 2005. Basic Biomechanics, 5th Edition(العنارص الثالثة . 1شكل 

 التصوير وبرمجيات التحليل يف االداء الريايض

   يعترب التصوير والربمجيات املستخدمة يف التحليل من األدوات االساسية لتحليل االداء الريايض، 

ن تصـوير األداء إ. ًوالتي تزيد مـن القيمـة العلميـة للتحليـل، بحيـث يكـون التقـويم موضـوعيا

جانب النتائج املوضوعية لـألداء العديـد مـن التطبيقـات التـي تسـاعد املـدرب ُالريايض يعطينا ب

 : والالعب يف  االرتقاء باالنجاز الريايض من خالل
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   التذكر بدقة كافة االحداث اثناء التدريب أو املنافسة-1

 )التعليم( استخدام تلك االحداث كاداة قيمة للتدريب -2

 : من خاللداءاأل  املساعدة يف عملية تحليل -3

  عرض الحركة الرسيعة بصورة بطيئة -أ

   توفري البيانات الرقمية -ب

  املساعدة يف املقارنة -ج

 تحليل الفيديو املسجل

ومـن املفيـد الجمـع .  الريايض من خالل مشاهدة الفيديواألداءيهدف تحليل الفيديو إىل تحليل 

 تحديد القيم الكمية ملكونات ذي يشري إىلوال )Quantitative analysis(ما بني التحليل الكمي 

يشمل وصـف عـام الذي  و)Qualitative analysis( ، والنوعي) امتار، ثالث ثواين5: الحركة مثل

 إىل دون اللجـوء األداء مبعنـى أنـه يعطـي شـكالً عـام عـن ،ًللحركة مستخدما املالحظة البرصيـة

ل، طويل  للحركات الرياضية، والتي  ضعيف، ثقي،تحديد قيم رقمية، ويستخدم كلامت مثل جيد

 الريايض مـن خـالل التعلـيم االبتكـاري املعتمـد عـىل التغذيـة الراجعـة األداءتساعد يف تحسني 

 .   الريايض هو نتيجة تفاعل الكثري من العوامل املتغرية باستمراراألداءعىل اعتبار أن . البرصية
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 :  التطبيقات االتيةوتوفر عملية معالجة الفيديو يف املجال الريايض

  عرض واعادة الفيديو بشكل بطيء-1

  تحليل النامذج-2

 )البيانات( جمع االحصاءات-3

  ارشفة الفيديو-4

  تحليل التكتيكات-5

 ) مسار الجسم،مسارة االداة(  تتبع املسارات -6

  تسليط الضوء عىل النقاط املهمة-7

 )رة القدم، التنس االريضجمباز، كرة الطائرة، ك ( املساعدة يف التحكيم-8

 ؟األداءما هو تحليل 

لـألداء، ) البيانـات الرقميـة/ بالصـور( هو إنشاء سجل صحيح وموثق األداءتحليل 

ـكـامريات، برمجـيـات ( ـمـن ـخـالل املالحـظـات املوـضـوعية واـسـتخدام التكنولوجـيـا

التحسن، التخلص مـن  نقـاط (، والتي ميكن تحليلها بهدف تسهيل التغري)التحليل

ً حيث تكون أصـغر الهـوامش سـببا ،وبالتايل التنافس بشكل اكرث فعالية) ضعفال

  أداة لجمـع البيانـات واملعلومـاتاألداءكذلك يعترب تحليـل . يف النجاح أو الفشل
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بانـه : تعريفـهوميكـن . للمساعدة يف تحقيق االنجاز من خالل توفري الكثري من الحلول التحليلية

. مات بهدف املساعدة يف تطوير وتحسني وترسيـع الوصـول إىل االنجـازتحليل البيانات أو املعلو

وتشري الدراسات العلمية إىل أن التعلم البرصي والتغذية الراجعة من االساليب االكـرث فعاليـة يف 

  .   األداءتحسني 

   الريايضاألداءمتطلبات تحليل 

 ويـتم ذلـك مـن خـالل إنشـاء مـا ،)املهارة(األداء الريايض إىل معرفة تفاصيل األداءيحتاج تحليل 

 التكنيـك، التكتيـك، ، والـذي يحتـوي عـىل نـوع النشـاط الريـايض،ُيعرف بامللف الخاص باملهارة

تطلـبـات امل، املتطلـبـات البدنـيـة، املتطلـبـات الفـسـيولوجية، األداءالعواـمـل الخارجـيـة اـملـؤثرة يف 

لنسـبة للمـدربني يف أنـه أداة وتكمـن أهميـة هـذا امللـف با. بيوميكانيكية واملتطلبات النفسـية

مساعدة لهم يف تطوير فهم أفضل للمهارة من خالل تسليط الضوء عىل نقـاط القـوة والضـعف، 

باإلضـافة إىل ذلـك يتطلـب .  ورصد فعالية برامج التـدريب،وتوفري وسيلة لرصد التقدم املتحصل

 واعطـاء قيمـة األداء تحليـل  إىل اإلملام بالوسائل والربمجيات العلمية التي تساعد يفاألداءتحليل 

ً ألن قمة ما يصـبوا اليـه هـؤالء هـو اإلرتقـاء مبسـتوى الالعـب فنيـا وبـدنيا ؛علمية لهذا التحليل ً

ًونفسيا وخططيا     .األداءمتطلبات تحليل ) 2(ويوضح الشكل. ً
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  األداءمتطلبات تحليل . 2شكل 

ازاحـة، (يـايض لتحسـني وزيـادة االنجـازوغالبا ما نستخدم التصوير وتحليل الفيديو يف املجال الر

  :من خالل عدة جوانب) لغطس، الجمباز درجة مثل ا،زمن

  :تحسني تكنيك الالعب وذلك من خالل -1

   تطبيق مبادىء علم البيوميكانيك-أ

  داء الالعب مع مرور الزمنأ مشاهدة التحسن املستمر عىل -ب

  خطاء تحديد األ- ج

  ثايل أو النموذجي املاألداء مقارنة أداء الالعب ب-د

   املقارنة مع النفس لقياس مدى التحسن املتحصل وصقل مهارة الالعب-ـه
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 واالعـتامد عـىل ، تحسني التغذية الراجعة، وذلك مـن خـالل االعـتامد عـىل النـواحي البرصيـة-2

رب فـأك. ، واملالحظـات املكتوبـة)االبتعاد عن املالحظة الذاتيـة (األداءاملوضوعية والدقة يف تقويم 

التغذية الراجعة لالعب، القدرة عىل تقديم  هي األداءالتحديات التي تواجه املدرب الذي يراقب 

  ً.فوجود صور التحليل والبيانات الرقمية تساعد يف مهمة املدرب واقناع الالعب ايضا

، املقارنـة )الصـور( زيادة دافعية الالعـب وذلـك مـن خـالل االعـتامد عـىل النـواحي البرصيـة-3

منع املنافس مـن اسـتخدام نقـاط القـوة لديـه (ة والضعف للمنافس ، تحليل نقاط القوطالباألب

  .)واستغالل نقاط ضعف الخصم

) improve communication(  زيادة انتاجية املدرب من خالل تحسـني االتصـال والتواصـل-4

عـب واملـدرب وبالتـايل مسـاعدة الال). increase efficiency(مع الالعبني وزيادة كفاءة املدرب 

 .عىل تحقيق االنجاز

   الريايض األداءالربمجيات املستخدمة يف تحليل 

يف املجال الريايض، وسوف يتم عرض هناك الكثري من الربمجيات املستخدمة يف التحليل الحريك 

  .بعض هذه الربمجيات
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   )Dartfish( رنامج الدارت فشب: اوالً

ُ اكرث الـربامج املختصـة بتكنولوجيـا الفيـديو تقـدما و من )Dartfish(برنامج الدارت فش  يعترب 

 وطرحت الدارت فش خمسة حـزم مـن الـربامج لتغطـي االحتياجـات املختلفـة، ،ُتطورا يف العامل

  :وهذه الربامج هي

  )Dartfish Team Pro( دارت فش تيم برو-1

  )Dartfish Pro Suite(  دارت فش بروسوت -2

  )Dartfish Live(دارت فش اليف  -3

  )Dartfish Connect( دارت فش كونيكت -4

  )Dartfish Classroom( كالس دارت فش -5

وميتاز الربنامج بواجهة تطبيق وتحليل سهلة االستخدام، وتحتوي عـىل الكثـري مـن األدوات التـي 

تساعد يف التحليل، فهو يسمح مبزامنة اربع من املهارات أو الحركات الرياضية مام يسمح بإجراء 

نات املتعددة، ويحتوي عىل ادوات تتضمن رسـم الخطـوط وقيـاس املسـافات والزوايـا مـع املقار

، ويـوفر الربنـامج امكانيـة تقطيـع إمكانية إضافة الشبكات االفقية والعامودية الغـراض التحليـل

  الفـيـديو والـعـرض املتسلـسـل، والكتاـبـة ـعـىل املـشـاهد املقطـعـة، ـكـذلك ـيـوفر الربـنـامج إمكانـيـة
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من خالل الضـغط عـىل وميكن الوصول إىل الربنامج . ل وعرضها ومشاركة أراء الخرباءحفظ االعام

ctrl+ click التايل عىل الرابط.  

http://dartfish-software.software.informer.com  

    )(Pro-Trainer1برنامج :  ًثانيا

ذا الربنامج يف انشـاء الصـور املتسلسـلة لـألداء بشـكل بسـيط ورائـع، وميكنـه حسـاب يساعد ه

 إذ يتعامـل dataُالفرتات الزمنية لألداء، كذلك ميكن الباحث من الحصول عـىل البيانـات بشـكل 

  .األداءالربنامج مبارشة مع برنامج األكسل وبالتايل ميكن معاملة البيانات إحصائيا مبارشة بعد 

تحرير ملفات الفيديو املراد تحليلهـا، الرسـم عـىل ملـف : ا الربنامج اإلمكانيات التالية ويوفر هذ

الفيديو مبارشة من خالل أدوات الرسـم املتـوفرة يف الربنـامج، حسـاب الزوايـا كافـة ويـتم ذلـك 

ًبـشـكل منفـصـل أو متـتـابع، حـسـاب الرسـعـة واملـسـافات واألزمـنـة واملتجـهـات تلقائـيـا، حـسـاب 

 الالعبني واملقارنة بـني أدائهـم املختلـف وميكـن بسـهولة اسـتخراج املسـار الحـريك الفروقات بني

  .التايل عىل الرابط ctrl+ click وميكن الوصول إىل الربنامج من خالل الضغط عىل .لألجسام

 http://pro-trainer.software.informer.com  
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 (MAXTRAQ)برنامج : ًثالثا

ينفرد هذا الربنامج  بصفة مميزة وهي امكانية تطبيق اجراءات التحليل عىل الصورة االوىل فقط 

لتنترش تلقائيا عىل الصور االخرى، أي ان الباحث فقط يحـدد نقـاط مفاصـل الجسـم لالعـب يف 

فاذا تم تحديد .  االخرى للفيديوالصورة االوىل ليجد ان هذه النقاط قد تحددت تلقائيا يف الصور

. زاوية معينة يف الصورة االوىل من الفيديو فان الصور االخـرى تتحـدد قـيم الزوايـا فيهـا تلقائيـا

 . عىل الرابط التايلctrl+ clickوميكن الوصول إىل الربنامج من خالل الضغط عىل 

http://maxtraq-lite.soft112.com 

 )Xsens (برنامج: ًرابعا

 بهـدف متكـني التفاعـل  وتقنية االستشـعار،)D3(ة ثالثية األبعادكيعترب هذا الربنامج رائد يف الحر

السلس األجزاء املادية والعامل الرقمي، وميتاز الربنامج بسهولة االسـتخدام واالعـدادات، ويحتـوي 

ًوميتـاز الربنـامج ايضـا . ، للتحليل الحريك والـتحكم الصـناعيالربنامج عىل أدوات للرسوم املتحركة

بامكانية استخدامه يف امللعب وخارجه، وميكن استخدامه يف مجـال ابحـاث امليكانيكـة الحيويـة 

 +ctrlوميكن الوصول إىل الربنامج من خالل الضغط عىل . وأبحاث إعادة التأهيل وعلوم الرياضة

clickعىل الرابط التايل . 

https://www.xsens.com/products/mvn-biomech 
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 )Sport motion(برنامج : ًخامسا

التقاط الصور، التشـغيل البطـئ : يقدم هذا الربنامج مجموعة متكاملة من املميزات التي تشمل

 مفاتيح للتحكم عن بعد، فتح نوافذ متعددة ،اتللحركة، تحليل وإيقاف الفيديو، أدوات للرسوم

، وميكـن الوصـول إىل الربنـامج مـن خـالل Excelمن الفيديو، ساعة إيقاف وتصدير البيانات إىل 

  . عىل الرابط التايلctrl+ clickالضغط عىل 

 http://www.sportsmotion.com  

   sports cad)(: ًسادسا

ً وكان مقترص عىل لعبة الجولف، واصبح فيام بعد صـالحا ،االستخداميتميز هذا الربنامج بسهولة 

 وجود فـوىض عـىل شاشـة التحليـل، وميكـن ملإلستخدام يف العديد من الرياضات، كام ميتاز بعد

اـلـتحكم يف ـشـكل وـصـياغة الربـنـامج لتتناـسـب وعمـلـك، وـيـوفر بياـنـات رقمـيـة فورـيـة، وميـكـن 

ج الطبيعي وعلم الحركة وكرة القـدم واملصـارعة والهـويك وميكـن الوصـول إىل ال يف العتخدامهاس

  . عىل الرابط التايلctrl+ clickالربنامج من خالل الضغط عىل 

    http://www.sportscad.com  
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  )utilius ® vs(برنامج : ًسابعا

، ويتيح هذا الربنامج  للمستخدم القدرة عـىل )Leipzig( الربنامج  يف اليبزغ تم تطوير هذا

مـن خـالل مـا يـوفره مـن معلومـات وبيانـات رقميـة قيمـة تحليل املباريات اثناء حدوثها 

، وميتاز الربنامج بسهولة أستخدام شاشة التحليل، وأمكانية عـرض األداءعن تفاصيل وفورية 

ضافة املزيد من املعلومـات إعد نهاية املباراة، كام يتيح الربنامج البيانات بعد الشوطني أو ب

 الجامعيـة، لأللعـاب وهو يف االصل برنامج لتحليل املباريـات . عىل شاشة الربنامجليةيالتفص

ويعتمـد بالدرجـة االسـاس عـىل بنـاء لوـحـة خاصـة ميكـن ان تحتـوي عـىل جميـع عـنـارص 

رات وطرق لعب واي تفاصيل يراها املسـتخدم املباريات من العبني واماكن ومساحات ومها

 بطريـق تشـابه األداء يتم استخدامها لرصـد كـل تفاصـيل اإلنشاء وبعد ،او املحلل رضورية

االستكشاف لكل لحظات املبـاراة ومـن ثـم تـوفري معطيـات وتفاصـيل املبـاراة عـىل شـكل 

، وكـرة ري يف كرة القدم   ويستخدم الربنامج بشكل كب.ولأ بالًبيانات او حتى رسوم بيانية او

 ت عىل مسـتوى العـامل حيـث يـزود املـدربني خـالل دقـائق املبـارة بكـل انـواع املهـارااليد

 او صـحيحة او اي تفاصـيل أ خطكذلك كانتاملستخدمة ومن قام بها من الالعبني وعددها 

 وهناك العديد من النسخ من الربنامج   تم تصميمها لـتالئم كـل رياضـة  .تطلب من املحلل

عىل حده كام تم ايجاد اصدارات حديثة لاللعاب الفردية،  كام ان هناك اصدارات شخصية 

 والتي  يستطيعون رشائها واستخدامه يف عملهـم اليـومي ®coach assist utiliusللمدربني 

  اثناء التدريب واملباريات التجريبية بحيث يسـتطيع املسـتخدم تحليـل اي نـزال فـردي الي
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 ومن ثـم بنـاء الـربامج التدريبيـة مسـتقبال وحسـب األداءالتحسن والتطور يف لعبة ملراقبة مدى 

 عـىل ctrl+ clickوميكن الوصول إىل الربنامج من خالل الضغط عىل . املعلومات واالرقام املتوفرة

  .الرابط التايل

utilius ® vs Handball - ccc software gmbh 
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 نقاط رئيسة

 التحليل الحريك، : التحليل  يعني تقسيم الحركة إىل االجزاء االساسية املكونة لها ويقسم إىل-1

 .التحليل امليكانييك، التحليل البيوميكانييك

التذكر بدقة كافة االحداث اثناء :  يوفر العديد من التطبيقات منهااألداء الريايض تصوير -2

 .التدريب أو املنافسة

عرض واعادة الفيديو : الجة الفيديو يف املجال الريايض يوفر العديد من التطبيقات منها مع-3

 .بشكل بطيء

 .لألداء) البيانات الرقمية/ بالصور( هو إنشاء سجل صحيح وموثق األداء تحليل -4

  تعترب املعرفة التفصيلية لألداء، ومعرفة برامج الكمبيوتر وتكنولوجيا الفيديو من متطلبات -5

 . الريايضاألداءتحليل 

 . يف املجال الريايض يهدف إىل تحسني وزيادة االنجازاألداء تحليل -6

 .Sport motion ،Dartfish : هناك الكثري من الربمجيات املستخدمة يف التحليل الحريك منها-7

 . عىل الرابط باللون األزرقctrl+ click وميكن الوصول إىل الربنامج من خالل الضغط عىل -8
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  الباب الثاين
  

 التعريف بالربنامج* 

 خصائص الربنامج* 

  تشغيل الربنامج* 

 طرق فتح الفيديو* 

 الرموز املستخدمة يف الربنامج*
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  )Kinovea( برنامج التحليل الحريك كينوفا

  التعريف بالربنامج

ً يعتـرب مصـدرا مفتوحـا لتحليـل كافـة الحركـات الرياضـية، )Kinovea(برنامج التحليـل الحـريك  ً

ويعتـرب مـن الـربامج املتاحـة عـرب . اإلنجليزية، الفرنسـية واإليطاليـة: فهومتوفر بعدة لغات منها

  . عىل الرابط التايلctrl+ clickخالل الضغط عىل اإلنرتنت بشكل مجاين من 

http://www.kinovea.org .ويتوفر بثالثة اصدارات هي :  

-1 Kinovea 0.8.24 exe  

 -2 Kinovea 0.8.20 exe  

-3 Kinovea 0.8.15 exe  

الربنامج مشغل فيديو، كذلك يعرض الفيديو بشكل بطيء، ويدعم وظـائف محـددة هذا ويعترب 

الرياضية، والتعليـق عـىل للمراقبة والتحليل والوصف ألداء الرياضيني، مام يتيح  دراسة الحركات 

  .من خالل تسجيل وكتابة املالحظات) التكنيك(  الفنياألداء
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  خصائص الربنامج

  :بالعديد من الخصائص منها) Kinovea( كينوفابرنامج يتمتع 

  ً واجهة التطبيق الرئيسه بسيطة وسهلة االستخدام مقارنة بالربامج االخرى-1

  ).ة امللفصيغ(يقبل أي أمتداد مللف الفيديو  -2

  : عىل الرابط اآليتctrl+ clickمجاين، وميكن تنزيله عرب االنرتنت من خالل الضغط عىل  -3

 http://www.kinovea.org  

   يحتوي عىل خصائص ملعالجة الصورة-4

سـاعد يسـاعد يف إجـراء إمكانية مشاهدة أكرث من فيديو يف وقت واحد، مـام ي الربنامج يوفر -5

  .املقارنات بني أكرث من محاولة لالعب، او مع الالعبني اآلخرين

  . يتيح إمكانية تحويل عرض الفيديو فيه من اليمني إىل اليسار والعكس-6

 يسمح الربنامج باملتابعة واملراقبة البرصية للفيديو والصور، مـام يتـيح لنـا التعـرف إىل نقـاط -7

  .داءاألالقوة والضعف يف 
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عـىل بعـض املميـزات اإلضـافية ) Kinovea 0.8.24 exe(ن الربنـامج أحدث إصدار مـ يحتوي -8

    ).Spotlight(، ودائرة الضوء )Human model (منوذج الجسم: منها

ً يقدم الربنامج نظرة عامة أو ملخصا للفيديو عىل شكل مجموعة من الصورة التي يتم عرضها -9

  .عكسمن األمام إىل الخلف أو ال

، مـام )Excel( يوفر الربنامج إمكانية الحصول عىل بيانات التحليل مـن خـالل ملـف ايكسـل-10

يتيح للمحلل أو الباحث متثيل البيانات عىل ِشكل جداول أو رسوم بيانيـة، او إيجـاد عالقـة بـني 

  .متغريين أو أكرث

 .   يوفر الربنامج شاشتني أو شاشة واحدة لتسجيل الفيديو- 11

  ؟ هذا الربنامجتاجماذا يح 

  .ستخدامءمة لال البرصية يف واجهة املستخدم ليصبح أكرث ماليقونات مزيد من األ-1

  . فعالةالل بعض األجزاء يف الربنامج غري تفعي -2

  . إضافة بعض املميزات مثل تقليل العني الحمراء-3
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   الربنامجنزيلت

 : عــىل الــرابط اآليتctrl+ clickوميكــن تنزيلــه عــرب االنرتنــت مــن خــالل الضــغط عــىل 

http://www.kinovea.org  

  تشغيل الربنامج

  :وات اآلتيةيتم تشغيل الربنامج وفق الخط

  

الخطوة 

  األوىل

  

الضغط بكبسة املاوس 

اليرسى مرتني عىل اختصار 

  الربنامج

   

                       

الخطوة 

  الثانية

ع حوار، يتم الضغط يظهر مرب

بكبسة املاوس اليرسى عىل 

  )Next(التايل
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الخطوة 

  الثالثة

  

يظهر مربع حوار، 

 I( نختار منه موافق

Agree(  

 

  

الخطوة 

  الرابعة

  

يظهر مربع حوار، 

نختار منه التايل 

NEXT  

 



38

  

الخطوة 

  الخامسة

  

يظهر مربع حوار، 

نختار تنزيل 

Install).(  

  

الخطوة 

  السادسة

  

  ظهر مربع حواري
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الخطوة 

  سابعةال

  

يظهر مربع 

نختار  حوار،

االنتهاء 

)Finish(.  

 

  

الخطوة 

  ةمناالث

  

تظهر شاشة 

الربنامج الرئيسة 

إلجراء عملية 

  التحليل
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(Opening video (الفيديو  ملف فتح  

  :طرق هيبأربع الفيديو فتح ملف ميكن 

 ثـم الضـغط عـىل فـتح ،يف رشيـط األدوات) File(عىل ملـف  ىيرس بكبسة املاوس ال الضغط -1

  ).Open Video File( امللف

 

 Open(دوات رشيط األ سفل رشيطأ ملف املوجودة رمزعىل  ليرسىبكبسة املاوس ا الضغط -2

Video File                      .(  
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                            )  Explorer File( كسبلورر إ ثم ملف من رشيط األدوات،)View(العرض  استخدام -3

  .ثناء فتح الربنامجيف لوحة مفاتيح الحاسوب أ) ctrl+ o( الضغط عىل -4

، يكون الفيديو موجود عىل الشاشة )Desktop(أذا تم حفظ الفيديو عىل سطح املكتب * 

  .  ًالرئيسة للربنامج تلقائيا

  )playing video(تشغيل الفيديو

  )3 ( املوضحة يف الشكلرموزمجموعة من البوساطة  تشغيل الفيديوالتحكم بيتم 

   تشغيل الفيديو-1

  إىل الصورة التاليةاالنتقال  -2
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  إىل الصورة السابقةاالنتقال  -3

  إىل نهاية الفيديواالنتقال  -4

  إىل بداية الفيديواالنتقال  -5

  دوات التحكم بالفيديوأ. 3شكل 

  الرموز املستخدمة يف الربنامج

الرموز املستخدمة يف التحليل واالختصارات التي ميكن ) 1( والجدول)  4(شكل يوضح ال

  .استخدامها من خالل لوحة مفاتيح جهاز الحاسوب
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 صور الرموز املستخدمة يف التحليل . 4          شكل 

 الرموز املستخدمة يف التحليل. 1جدول 

 عمل مفتاح الصورة املفتاح

 ) Add a Key Image (إضافة صورةاملفتاح. 

 

Move a drawing or move the whole image when zoomed in  

 كاملة عند التكبري نقل الصورة نقل الرسم أو

 Show the Comments Window)( إظهارإطارالتعليقات 

 

) Add a text label or edit an existing one( 

 .جودة تسمية النص أو تعديل واحدة مو إضافة

 ) Add a free hand drawing(الحر اليدوي الرسم إضافة 

 
)Add a line or arrow( أوسهم سطر إضافة 

 
) Add a cross marker( إضافة عالمة التقاطع 
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) Add an angle measure(إضافة قياس الزاوية 

 
) Add a stopwatch( إضافة ساعة التوقيت 

 

) Toggle perspective grid visibility( 

 تبديل شبكة اإلحداثيات

 
) Toggle magnifier visibility(تبديل مكرب الرؤية 

 

Display the color profiles dialog to modify, save or import a  color 

profile for the drawing tools 

  (عرض ملف اللون للتعديل أو للحفظ)

 

Hide the key images thumbnails. (Does not delete the key   images.  

 )صور املفتاح لحذف. الرئيسية املصغرة الصور إخفاء(

 

Lock/unlock the working zone start and end. 

 )فتح بداية منطقة العمل ونهايتة/ قفل (

 

. Set the current image as the start of the working zone  )تعيني الصورة الحالية

 )ة منطقة العملباعتبارها بداي

 
   .Set the current image as the end of the working zone  
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 )الحالية باعتبارها نهاية منطقة العمل تعيني الصورة(

 

 Reset the working zone to the whole video. 

 )كلها تعيني منطقة العمل إىل الفيديو إعادة(

 
Working zone selection bar )   اختيارمنطقة العملرشيط( 

Navigation cursor.) مؤرش االنتقال ( 

 
Markers for key images.) عالمات ملفتاح الصور( 

 Markers for stopwatches.) عالمات لساعات التوقيت( 

 
Markers for path tracking.) عالمات لتتبع مسار الحركة ( 

 

Marker for the synchronization point.  

 ) عالمة لنقطة التزامن(

 

Go Back to the beginning of the video  

 ) الرجوع لبداية الفيديو(

 
Go to the previous frame )االنتقال إىل الصورة السابقة ( 

 
 Play the video)تشغيل الفيديو( 

 Pause the video. ) إيقاف الفيديو ( 

 
Go to next frame)  لصورة التالية االنتقال ل( 
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Go to the last frame of the video   

  )إىل أخر صورة يف الفيديو االنتقال(

 Loop mode play )وضع تشغيل الحلقة( 

 Single mode play )وضع  التشغيل املفرد( 

 

Save a snapshot of the current frame                      

 )يةحفط لقطة من الصورة الحال(

 

Save a sequence of snapshots.   

 ) حفظ  سلسلة من الصور(

  Save the video) حفظ الفيديو( 

 

Save a diaporama of key images.    

 )حفظ مفتاح الصور بحجمها الطبيعي(

 

Save video with pauses on key images.   

 )الصور األساسيةمع التوقف عىل و حفظ الفيدي(
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  نقاط رئيسة 

  .من الربامج املتاحة عرب اإلنرتنت بشكل مجاينKinovea ) (يعترب برنامج  -1

  . يتوفر الربنامج بثالثة اصدارات-2

أن واجهة التطبيق الرئيسه بسيطة وسهلة :  يتميز الربنامج بالعديد من الخصائص منها-3

  .الربنامج  بالربامج االخرى، وسهولة تشغيلًاالستخدام مقارنة

 .يف رشيط األدوات) File(الضغط عىل :  ميكن تشغيل الفيديو باربع طرق منها-4
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  الثالباب الث
 إجراءات ما قبل التحليل* 

 تحديد مرجعية لبداية التحليل* 

 إجراءات ضبط الصورة* 

 ضبط رسعة الكامريا* 

 ضبط مقياس الرسم* 

 العنوان * 

 ضبط ملف االلوان* 

 تحديد الجزء املراد تحليله* 

  التحليلإجراءات* 

 تتبع مسار نقطة معينة* 

 تتبع الرسعة او املسافة* 

 قياس الزوايا* 

  قياس الزمن* 

  

 



50

 كتابة تعليق عىل الصورة* 

 ملخص الفيديو* 

 اجراءات ما بعد التحليل* 

  خيارات حفظ البيانات الرقمية* 
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  إجراءات التحليل

  ما قبل التحليلإجراءات : أوال

  التحليل: ًثانيا

  .إجراءات ما بعد التحليل، وسوف يتم تناولها بشكل مفصل: ًثالثا

  إجراءات ما قبل التحليل: أوال

   ضبط الشاشة-أ

متغـريات لل الص القيم الرقميـةستخاقبل البدء بالتحليل ويعرض الربنامج مجموعة من الخيارات 

  يف رشيـط األدوات،)View( عـىل عـرض ليمنىبكبسة املاوس ا، فمن خالل الضغط د الدراسةقي

  . )5(تظهر نافذة تحتوي مجموعة من الخيارات املوضحة يف الشكل

  

  خيارات عرض شاشة الربنامج. 5شكل 
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  .عىل شاشة كاملةواحد يسمح بعرض فيديو : كاملة عرض شاشة -1

  . بتشغيل فيديو واحد عىل شاشة الربنامجيسمح: اشةغيل فيديو واحد عىل الش تش-2

رث من فيـديو عـىل شاشـتني، أكيعرض هذا الخيار :  من الفيديوهات عىل شاشتنياثنني تشغيل -3

  )6( كام يوضح الشكل نفسهلالعبو محاولتني أ من الالعبني، اثننيمام يسمح بإجراء مقارنة بني 

 

  شاشتني لعرض الفيديو . 6شكل 
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التي تسمح لنا بالحصول عـىل بـث مبـارش مـن  )ثنائية األبعاد( تسجيل فيديو بشاشة واحدة -4

، وبعـد )7( التشغيل كام يوضح الشكل رمزعىل  ليمنىبكبسة املاوس االكامريا من خالل الضغط 

 هـذه امليـزة يف اسـتخداموميكـن . نتهاء من التصوير يتم حفظ التسجيل عىل جهاز الحاسـوباال

 نقاط القوة إىل للتعرف ً ثم حفظه ومتابعته برصيا،األداء الفردي من خالل تسجيل ألداءامتابعة 

، DV) ،(HDV ،Webcam ) كـامريا: ويدعم هذا الربنامج العديد من الكامريات مثـل. والضعف

(Network, camera.  

 

  تسجيل فيديو بشاشة واحدة. 7شكل 

  )8( الشكل يوضحه، كام )بعاد األتيثالثي( شاشتني استخدامتسجيل بال -5

   

   شاشتنياستخدامبالتسجيل . 8شكل 
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  .)9( يو يف شاشة أخرى كام يوضحه الشكل وتسجيل فيد، تشغيل فيديو يف شاشة-6

 

  شاشة للتسجيل وأخرى للعرض. 9شكل 

  لبداية التحليل) عالمة(  تحديد مرجعية-ب

أو إيجـاد الفيـديو، تحليـل عادة إيها عند لرجوع اللعالمة لبداية التحليل  يتم تحديد مرجعية أو

املوجـود ) / (الرمزعىل  يرسىبكبسة املاوس ال  ويتم ذلك من خالل الضغطقيم متغريات أخرى، 

، ورسـم خـط شارة إىل نقطة البداية، والضغط بزر املـاوس األيرسثم سحب اإل ،يف رشيط األدوات

 مـع .لرجوع فيها إىل نقطة بداية التحليل، بحيث تظهر هذه العالمة يف كل مرة يتم ارجعيةاملأو 

   .)10(كام يوضح الشكل .  التحليل الذي سيتم عىل الفيديويف ملرجعية هذه اتؤثر ال  أنمراعاة
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  تحديد مرجعية لبداية التحليل . 10شكل 

  إجراءات ضبط الصورة –ج

 فبعـدغريات املطلوبة،  املتالبدء بالتحليل وإيجاد قيميعرض الربنامج مجموعة من الخيارات قبل 

تظهر نافذة تحتوي عىل  ،يف رشيط األدوات) Image(عىل الصورة  ىليرسبكبسة املاوس االضغط 

  .)11( مجموعة من الخيارات املوضحة يف الشكل

 

  إجراءات ضبط الصورة. 11شكل 
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   معالجة االهتزازات يف الصورةيفساعد ي -1

 يتيح لنا مجموعة من الخيارات يوضحها  يساعد عىل تحديد نسبة عرض الصورة، حيث-2

   )12(الشكل 

  نسبة عرض الصورة. 12شكل 

ويفضل الفيديو من اليمني إىل اليسار أو العكس، الربنامج عرض  يتيح:  عكس عرض الفيديو-3

 .عرض الفيديو كام تم تصويره

  .)13(كام يظهر الشكل   يظهر لنا العديد من املرجعيات للمراقبة واملالحظة-4
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  مرجعيات ملراقبة الفيديو. 13الشكل 

 فتظهـر نافـذة ،ليمنـىاملـاوس ا عـىل املرجعيـة بكبسـة طغنضـ إلزالة أي من هذه املرجعيات* 

 كـام ،)Opacity(ملرجعيـة ا، وإعـدادات )Delete(مسـح املرجعيـة : ن هـام ي خيـارتحتوى عىل

  .)14( الشكل يوضح
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 إزالة املرجعيات والتحكم بها . 14شكل 

 تظهر نافـذة ، خارج الشبكةيمنى املاوس الالضغط بكبسة خالل منحداثيات،  يعرض نظام اإل-5

 ونسـخ الصـورة ،تتبع مسار مفصل أو نقطة معينة، حفظ الصورة:  من الخيارات منهاا عددتضم

 .)15(إىل الحافظة، وهذا ما يوضحه الشكل
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  خيارات نظام اإلحداثيات. 15شكل 

ثم الضغط عىل  ،أوالً )Image(  من خالل مشاهدة الصورةلصورة لنظام االصيل ل اضبط -6

  ).16( ، وهذا ما يوضحه الشكلً ثانيا)Apply( تطبيق
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  خيارات ضبط صورة الكامريا. 16شكل 

  مريا ضبط رسعة الكا-د

ثـم الضـغط ) Motion(عـىل  ىلـيرسبكبسة املاوس ايتم ضبط رسعة الكامريا من خالل الضغط 

حتـوى عـىل رسعـة  فيظهر مربع حـوار ي،)High – speed camera(  عىلرسىليبكبسة املاوس ا

 وهذا مـا يوضـحه )Apply(عىل تطبيق ثم ، والذي من خالله يتم ضبط رسعة الكامريا، والكامريا

  .)17( الشكل
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  خيارات ضبط الكامريا. 17شكل 

   ضبط مقياس الرسم-ه

، وذلـك  مع الفيـديو املـراد تحليلـههصويرمقياس الرسم هو عبارة عن قياس معلوم للباحث تم ت

  : ويتم ضبط هذا املقياس وفق الخطوات اآلتيةإليجاد القيم الحقيقية للمتغريات قيد الدراسة،

يف رشيط األدوات، فتظهر إشارة املاوس عىل ) ( عىل الرمز ليرسىبكبسة املاوس االضغط  -1

  .)18(كام يف الشكل (+) شكل 
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   لضبط مقياس الرسموىلالخطوة األ. 18شكل 

ثـم الضـغط بكبسـة  حتـى نهايـة املقيـاس، سـحبهعىل بدايـة املقيـاس و (+) الرمز يتم وضع -2

  .)19(  كام يف الشكل،)Calibrate( الصورة ضبطختيار إ، فتظهر نافذة يتم يمنى الاملاوس

 

  الخطوة الثانية لضبط مقياس الرسم. 19شكل 

  ر نافــذة يــتم مــن خاللهــا اختيــار املســافة تظهــ، مقيــاس الرســمضــبطختيــار إ بعــد -3

ــع األول ــة يف املرـب ــتم ،الحقيقـي ــاين ـي ــع الـث ــاسإ ويف املرـب ــار وحـــدة القـي ــةختـي    الحقيقـي
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( كـام هـو موضـح يف الشـكل) Apply( ثم الضغط عىل تطبيق ،)سم، مرت، قدم، االنش، الياردة( 

20(.  

  الخطوة النهائية لضبط مقياس الرسم. 20شكل 

  لوانأل ضبط ملف ا- و

 يرسى بكبسة املـاوس الـدوات املستخدمة يف التحليل من خالل الضغط أللوان اأيتم ضبط ملف 

دوات  يف رشيـط األدوات، فتظهـر نافـذة يـتم مـن خاللهـا ضـبط الـوان األ)(لـوان األرمزعىل 

 ساعة التوقيت، ولون الخط، كذلك يتم من خاللها التحكم بلونو الزاوية، :املستخدمة يف التحليل

  .)21(خط وحجمه، وهذا ما يوضحه الشكل ال
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  ضبط ملف األلوان. 21شكل 

   تحديد الجزء املراد تحليله من الفيديو-ز

وقـوف ك ، ويحتوي عىل أجزاء ال يحتاجهـا الباحـث،قد يكون الفيديو الذي تم تصويره طويال

ذلـك يكـون  مام يتطلب من الباحث إزالة هـذه األجـزاء، و،الالعب لفرتات طويلة دون حركة

 حتـى مـاملتشـغيل الفيـديو لأل)  (الرمزعىل  اليرسىس وبكبسة املامن خالل الضغط 

) (الرمـزعىل  يرسىبكبسة املاوس التم الضغط فيال،الوصول إىل بداية الجزء املراد تحليله

عـىل  يرسىبكبسـة املـاوس الـ، ثـم يـتم الضـغط )نقطـة البدايـة (الذي يحدد بداية الفيـديو

   وعند الوصول إىل نهاية الجزء املراد تحليلـه،،مام مرة أخرىيل الفيديو لأللتشغ) (الرمز
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وهذا ما فيتم تحديد نقطة نهاية للفيديو،  ،) (رمزعىل ال اليرسىبكبسة املاوس يتم الضغط 

  . )22(يوضحه الشكل

 

  تحديد الجزء املراد تحليله. 22شكل 

 املـاوس كبسة بالضغطط األدوات من خالل شكال املستخدمة يف رشييتم إزالة أي من هذه األ* 

 ،)(الرمـز ولتحريكها ونقلها إىل مكان آخر يتم الضغط عـىل .)Delete(ختيار مسحإ ويمنىال

  . إجراءات التحليليؤثر يف  إىل املكان الذي ال هثم الضغط عىل الشكل املراد تحريكه ونقل

  ت التحليلءاإجرا: ثانيا

  العاموديةواحة االفقية زالحصول عىل قيم متغريات اإل -1

  . مراعاة ضبط مقياس الرسم قبل البدء بإيجاد قيم هذه املتغريات*

ــىل  ــغط ـع ــالل الـض ــن ـخ ــريات ـم ــذه املتـغ ــيم ـه ــىل ـق ــول ـع ــتم الحـص ــاوسـي ــة اـمل   كبـس

ــيرسى  ــم يتحـــول مـــؤرش املـــاوساملوجـــود ) (عـــىل الرمـــز اـل ــط األدوات، ـث   يف رشـي
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 ،يـة وسـحب املـاوس إىل نقطـة النهايـةنقطة البداشارة عىل إل، وبعد ذلك يتم وضع ا(+)شكللل

  .)23( كام يوضحه الشكلفتظهر قيمة اإلزاحة األفقية والعامودية،

 

 متغريات اإلزاحة العامودية. 23شكل 

 وميكـن إضـافة .واالفقيـةزاحـة العاموديـة القيمة الرقميـة لإل ستظهر مقياس الرسم عند ضبط *

املوجـود عـىل )  ( عـىل الرمـزلـيرسىبسـة املـاوس اخالل الضغط بكتعليق عىل الصورة من 

 وميكن تغـري لـون الخـط وحجمـه مـن خـالل .و تعليق أو تاريخأضافة تسمية إلرشيط األدوات 

ولتحريـك هـذه .  ما يناسبك من مربع الحوار الذي يظهرواختياراليمنى املاوس  بكبسة الضغط 

 ثـم الضـغط عـىل الخـط املـراد ) (الرمـزعىل   اليرسىبكبسة املاوسالخطوط يتم الضغط 

  .تحريكه، ثم السحب إىل املكان املناسب
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ها يف التحليل كمفاصل استخدامعىل النقاط املراد ) فسفورية( فضل وضع عالمات ضوئية من األ*

  )24( كام يوضحه الشكل .األداءدوات املستخدمة يف الجسم، واأل

 

  عالمات ضوئية. 24شكل 

  و مفصل من مفاصل الجسم تتبع مسار نقطة معينة أ-2

املوجـود يف ) (رمـز عـىل ال يرسىبكبسـة املـاوس الـيتم تتبع نقطة ما من خـالل الضـغط 

فيظهـر اليمنـى  املـاوس بكبسـةتحديد النقطة املراد تتبعها بالضـغط عليهـا ثم . رشيط األدوات

 (+) الرمـزعىل اليرسى بكبسة املاوس ثم نضغط ) (مربع حوار نختار منه 

الشكل  ستمرارعىلاب الضغطدوات والضغط عىل النقطة املراد تتبعها، بعد ذلك يتم ألمن رشيط ا

لشـكل  ايوضـحها التتبـع،كام نهايـة إىل الوصـول يتم حتى التالية الصورة إىل نتقاللال) (

)25.(  
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 تتبع املسار. 25شكل 

  تتبع رسعة أو مسافة نقطة معينة -3

، ثـم تحديـد )(الرمـزعـىل ى الـيرسبكبسـة املـاوس  يتم تتبع نقطة ما من خالل الضـغط 

    منـه مربـع حـوار نختـار، فيظهـر ليمنـىملـاوس اابكبسـة بالضـغط عليهـا ة املراد تتبعهـا النقط

دوات مـن رشيـط األ (+) الرمـزعـىل لـيرسى بكبسة املـاوس ا ثم نضغط )(

فيظهر مربع حـوار )  (عىل الرمزوالضغط عىل النقطة املراد تتبعها، بعد ذلك يتم الضغط 

ونختار منـه تسـمية للنقطـة املـراد تتبعهـا ورسعـة أو   ،)Configuration(إعدادات تتبع املسار
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)  (الرمـز باستمرار عـىلالضغط ، ثم )Apply( ضغط عىل تطبيقلوا, النقطةهذه مسافة 

  ).26( إىل الصورة التالية حتى يتم الوصول إىل نهاية التتبع، كام يوضحه الشكل لالنتقال

 

  قياس الرسعة واإلزاحة. 26شكل 

   قياس الزوايا املختلفة-4

  الرـمــزـعــىل ـلــيرسى بكبـســة اـملــاوس اـيــتم قـيــاس الزواـيــا املختلـفــة ـمــن ـخــالل الـضــغط 

ــني مفصـــلني أو)( ــة  املوجـــودة ـب ــىل العالـم ــم وضـــعها ـع ــط األدوات، ـث ــن رشـي    ـم
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ظهـر قيـاس الزاويـة ي فخـرى،ضالع الزاوية ليصـل إىل النقطـة األإنقطتني، ثم يتم تحريك إحدى 

  ).27( املطلوبة، كام يوضحها الشكل

 

  قياس الزوايا. 27شكل 

، فيظهر مربع حوار نختار يمنىاملاوس الكبسة بالضغط وميكن قياس الزاوية الداخلية من خالل 

  .)28(  الشكلهكام يوضح) Invert angle(منه، الزاوية الداخلية 
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   والخارجيةليةقياس الزاوية الداخ. 28شكل 

، ليمنى املاوس ابكبسة الزاوية أو التحكم بإعدادات الزاوية من خالل الضغط قياس ميكن إزالة *

  .عدادات الزاويةإل) Color( لإلزالة، ولون) Delete(مسح ختيار او
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   الزمنقياس -5

عـىل ى يرسبكبسة املاوس اليتيح لنا الربنامج حساب زمن الحركة، أو جزء منها من خالل الضغط 

ثـم .  يف رشيط األدوات، ثم وضعها عىل شاشـة التحليـلstopwatch)  (ساعة التوقيترمز 

، حتوي عدة خيـاراتمربع حوار يظهر فيساعة التوقيت،  عىل رمز يرسىاملاوس ال بكبسة الضغط

عنـد نهايـة الحركـة ويف بدايـة الحركـة  ) Start stopwatch( نختار منها  تشغيل ساعة التوقيت

إلزالـة سـاعة  . )Stop stopwatch( عـىل سـاعة التوقيـت اليمنـى املـاوس لضـغط بكبسـةايتم 

ختيار إخفـاء سـاعة التوقيـت إ عىل ساعة التوقيت ويرسى املاوس البكبسة يتم الضغط التوقيت

)Hide stopwatch ( أو مسح ساعة التوقيت)Delete stopwatch ( كام يوضحه الشكل)29(.  

  قياس الزمن. 29شكل 
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  الضوء عىل نقطة مهمةتسليط -6

بكبسـة املـاوس لقاء الضوء عىل نقطة معينة بهدف الحصول عىل تفاصـيل أكـرث، يـتم الضـغط إل

لقاء الضوء عليهـا، إ النقطة املراد وتثبيته يف)  (Magnifierمكرب الرؤية  الرمز عىل ليرسى ا

من الشاشة، وميكن تحريكها إىل أي يرس أو ملعرفة تفاصيل أكرث، فتظهر صورة يف الجزء العلوي األ

 . )30( الشاشة، وهذا ما يوضحه الشكل منجزء 

 

  الضوء عىل نقطة معينةتسليط. 30شكل 

 عـىل الشاشـة، فتظهـر يمنىس الو املاكبسة بلضغط، يتم اجراء التعديالت عىل شاشة التكبري إل*

 Switch(ل إىل التكبري املبارشالتبديو، )Zoom(التكبريخيارات : نافذة تحتوي عدة خيارات، منها

to Direct Zoom( ،تتبع النقطة و)Track Path(، إغالق التكبريو)Close Magnifier(.  

 

 



74

   كتابة تعليق عىل الصورة-7

عـىل  يرسىبكبسـة املـاوس الـميكن إضـافة تعليـق أو تـاريخ عـىل الصـورة مـن خـالل الضـغط 

وميكن تغري لون الخط  وحجمـه مـن خـالل ، د كتابة التعليق ميكن حفظ الصورة، بع)(رمزال

كام يوضحه الشـكل  .ختيار ما يناسبك من مربع الحوار الذي يظهراواليمنى، الضغط بزر املاوس 

)31.(  

 

  الكتابة عىل الفيديو. 31الشكل 

  فيديوللإعطاء ملخص  -8

ــن خـــالل  ــك ـم ــتم ذـل ــاوس اـي ــيرسىالضـــغط بكبســـة اـمل ــة ـل ــىل حرـك   يف) Motion( ـع

ـط األ ـر يف ،واتدرشـي ـوار ظـه ـع ـح ـتم مرـب ـه ـي ـن خالـل ـار اـم ـام ختـي ـص ـع   ،)over view (ملـخ

  وفيهـــا يـــتم عـــرض صـــورة مـــوجزة للفيـــديو املعـــروض مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن
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 وميكـن .صور الفيديو التي يتم عرضها عىل فـرتات منتظمـة مـن خـالل ترتيـب الصـور ورؤيتهـا

 ملخص الفيـديوكن حفظ ملف تجاه العرض من اليسار إىل اليمني والعكس، ومياعرضها وتحديد 

 ـكـام يوـضـح ،)save(ختـيـار حـفـظ او، ـفـوق الـصـوريرسى  اـملـاوس اـلـبكبـسـة ـمـن ـخـالل النـقـر 

  .)32،33(الشكل

 

  فتح ملخص الفيديو. 32شكل 

  

 ملخص الفيديو. 33شكل 
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   من الفيديواثننيمقارنة  -9

  األدوات مـن رشيـط)View(عـىل عـرض  لـيرسىبكبسـة املـاوس ايتم ذلك من خـالل الضـغط 

 وذلـك ، من الفيـديواثنني، بعد ذلك يتم فتح )Tow playback screens( ختيار عرض شاشتنياو

 حيث تحتوى الشاشـة .، أو للمقارنة بني أكرث من العب نفسهبهدف املقارنة بني محاولتني لالعب

ميكـن عىل مجموعة من املفاتيح التي ميكن من خاللها التحكم بإرشطة الفيديو يف وقت واحد، و

  )34 (كام يوضحه الشكل. التحكم يف كل فيديو بشكل مستقل

 

  املقارنة بني الفيديوهات. 34شكل 
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  بعد التحليلما إجراءات : ثالثا

 يوفر الربنامج خيارت حفظ الصور والفيديو، كذلك حفظ البيانات التي  نتهاء من التحليلبعد اال

  .الحصول عليها من التحليلتم 

  لصورحفظ اخيارات  -أ

مربـع ظهـر ي عـىل الصـورة فاليمنـىاملـاوس لضـغط بكبسـة   يتم حفظ الصورة مـن خـالل ا-1

  ).Save image( حفظ الصورة نختار منهحوار

ساعد عىل حفظ ي الذي  يف رشيط األدوات )  (الرمز عىل الضغط  بكبسة  املاوس اليرسى -2

  .الصورة الحالية

الذي يساعد عـىل حفـظ  يف رشيط األدوات) (مز الضغط  بكبسة  املاوس اليرسى عىل الر  -3

  .سلسلة من الصور

  خيارات حفظ الفيديو -ب

  .حفظ الفيديوليتم يف رشيط األدوات، ) (الضغط  بكبسة  املاوس اليرسى عىل الرمز  -4

 حفظ الفيديو مـع ليتم   يف رشيط األدوات) (الضغط  بكبسة  املاوس اليرسى عىل الرمز  -5

  .حجمها الطبيعيمفتاح الصور ب
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 مـع   حفظ الفيديوليتميف رشيط األدوات، ) (الضغط  بكبسة  املاوس اليرسى عىل الرمز  -6

 . التوقف عىل الصور األساسية عند العرض مرة أخرى

ًالتـي تنـتج عنـد تشـغيل شاشـتني معـا، ويـتم  ، يسمح الربنامج بحفظ الصور والفيـديو الثنـايئ*

 .جودة يف رشيط التحكم املشرتك املولرموزالحفظ من خالل ا

  خيارات حفظ البيانات الرقمية-ج

الضـغط عـىل خـالل  القيم الرقمية للمتغريات التي تم تناولها يف الدراسة مـن الحصول عىل يتم 

ـتم  يف رشـيـط األدوات، فتظـهـر) File(مـلـف  ـارناـفـذة ـي  Export to( تـصـدير البياـنـات اختـي

Spreadsheet(  ومنها حفـظ البيانـات ، حفظ البياناتلحتوى عىل خيارات ، والتي تظهر نافذة ت

 والذي من خالله ميكن التعرف عىل قيم ).35(وهذا ما يوضحه الشكل  ،)Excel(اكسل يف ملف 

 شـكل والتي ميكن متثيلها عىلهذه القيم  كذلك إظهار ،املتغريات والعالقة بني املتغريات املختلفة

 . )36( كام يوضحه الشكل .رسومات بيانية
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 حفظ بيانات التحليل. 35الشكل 

  

  كسلإإظهار البيانات يف ملف . 36الشكل 
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  نقاط رئيسة

  . يجب ضبط مقياس الرسم قبل البدء يف التحليل-1

  .ة الربنامجش ميكن تشغيل أكرث من فيديو يف شا-2

  . ميكن الحصول عىل قيم رقمية ملتغريات الزمن، االزاحة، الرسعة والزمن-3

  . واألداة من خالل الربنامج،كن تتبع مسار الجسم مي-4

   ميكن حفظ الصور التي تنتج عن التحليل يف ملف -5

 ميكن تقديم القيم الرقمية للمتغريات يف ملف اكسل، مام يسمح بتمثيل هذه البيانات عىل -6

  شكل رسوم بيانية 
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  الرابعالباب 
  

 استخدامات الربنامج يف الحياة العامة*

 راسات استخدمت الربنامجد*

 االستنتاجات*

  املراجع العلمية*

  ارشادات عامة* 
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  ات الربنامج يف الحياة العامةاستخدامبعض 

  : الربنامج يفاستخدامميكن 

الفيـديو، وتـوفري معلومـات علميـة مـن أفـالم  تطوير حركة السري، من خالل تحليل مجموعة -1

  ,) Azam, et al,2014( كـام يف دراسـة ،ختناقـات املروريـةللحـد مـن اال قرارومفيدة لصانعي ال

  ).  37( الشكل  كام يوضح .والتي اجريت يف الهند

  

  تطوير حركة السري . 37الشكل 

  ).38( تحليل حوادث السري للوقاية منها مستقبال، وهذا ما يوضحه الشكل-2
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  تحليل حوادث السيارات. 38الشكل 

  )39( كام يوضحه الشكل ،م الربنامج يف تحليل حركة الحيوانات استخدا-3

  

  

  تحليل حركة الحيوانات. 39شكل 

شف عن أفضل القيم الرقمية للمتغريات املؤثرة يف الوقاية من يف الك  ميكن استخدام الربنامج -4

  )40(كام يف الشكل  . االصابات
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  قاية من االصابات يف الحياة العامةاستخدام الربنامج يف الو. 40              شكل 

   )41(، كام يف الشكل   يف العالج الطبيعي من خالل تحليل حركة االطراف-5

  استخدام الربنامج يف العالج الطبيعي. 41شكل 
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  :  مصادر التكنولوجيا املفتوحة يف تطوير تعلم البيوميكانيك من خالل استخدام -6

وذلك لتعزيز التحليل الكمي ) مجانا (املصادر املفتوحةىل تقنيات  تطوير منهجية تعتمد ع-ا

  .البيوميكانيكعلم للمهارات الرياضية كأداة يف 

   خالل العمل يف املختربات من تحليل الخربات وتحسني مستوى الطالب-ب

  . تحسني وتحفيز مشاركة الطالب، وزيادة خربتهم يف مصادر التكنولوجيا يف علم البيوميكانيك- ج

)Faro & Pedro, 2014(  
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  )Kinovea(ت برنامج الكينوفا استخدم التي دراساتبعض ال
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  نقاط رئيسة

 تحليل حوادث ،تطوير حركة السري:  ميكن استخدام الربنامج يف عدة مجاالت غري رياضية منها-1

السري، العالج الطبيعي، تحليل حركـة الحيوانـات، الكشـف عـن الطـرق املناسـبة للجلـوس أمـام 

  .صاباتالحاسوب للوقاية من اال

   هناك الكثري من الدراسات العلمية التي استخدمت هذا الربنامج -2
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  االستنتاجات

 ـبـديالً ـعـن ـعـن الـتـدريب الجـيـد، اال أـنـه أداة قيـمـة للـمـدرب األداءال يعـتـرب تحلـيـل 

فالتحليـل يسـمح بـترشيح املهـارة الرياضـية . والالعب، كذلك يعترب من عوامل النجاح االساسـية

 الن املدرب اليستطيع مها بلغت خربته ؛وموضوعية للعثور عىل االجزاء التي ميكن تحسينهابدقة 

من االحداث التـي % 50-30، فاملدرب يتذكر من األداءُأن يعد بطال دون االعتامد عىل تحليل 

باإلضـافة . تحصل اثناء املنافسة وذلك مع التدريب عىل املراقبة كام تشري الدراسات العلميـة

لك قدرة هوالء عىل التذكر تتأثر بالعديد من العوامل منها دوافعهـم ومعتقـداتهم كـام إىل ذ

وعليه فان الوصول إىل املستويات العليا واملنافسة بشكل . تشري ابحاث علم النفس التطبيقي

 االكرث موهبـة او البتعاد عن مصطلحاتالئق يتطلب االعتامد عىل مصطلح أفضل استعداد وا

تكامل كافة العلوم بحيـث يسـاهم كـل علـم يف الجـزء : ويتطلب تحقيق ذلكاالكرث تدريب، 

الخاص به، واسستخدام التصوير وبرمجيات التحليل يف الرياضة، حيث يعترب برنامج التحليـل  

Kinovea من الربامج سهلة االستخدام والـذي يـوفر العديـد مـن القـيم الرقميـة للمتغـريات 

 الريـايض هـو األداءوعـىل اعتبـار أن . املسافة، الـزمن، الزوايـاالكينامتيكية كالرسعة، االزاحة، 

 نتيجة تفاعل الكثري من العوامل املتغرية باستمرار، وكذلك لسهولة التصوير، فأنه ميكن تزامن

كجهـاز :  مع العديد من االجهزة االخرى والتي ترفع من القيمة العلمية للتحليلهذا الربنامج

، مـام يـوفر )EMG(وجهـاز تخطـيط العضـالت ) Force Plate Form(منصة قيـاس القـوة 

  ، ـمـام يـسـاعده يف تـقـديماألداءللـمـدرب بياـنـات رقمـيـة وموـضـوعية وتفاـصـيل حقيـقـة ـعـن 
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ُالتغذية الراجعة لالعب والتي تعترب اكرب تحدي له، كذلك ميتلك القدرة عىل حسـن الحكـم عـىل 

سب، ورفـع مسـتوى اإلنجـاز عـىل اعتبـاره  بسهولة وموضوعية، وبالتايل اجراء التعديل املنااألداء

  .الهدف الذي يسعى اليه الالعب واملدرب
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  الناجحللبحث العلمي والتصوير إرشادات عامة 

ان البحث العلمي الناجح يحتاج إىل ضبط كافة اإلجراءات للحصـول عـىل قـيم رقميـة صـحيحة 

  :وموضوعية ملتغريات البحث، وسيتم عرض مجموعة من االرشادات التي تساهم يف ذلك

   تحديد مشكلة الدراسة -1

 قيـد  تحديد متغـريات الدراسـة، ويف هـذا املجـال ميكـن االسـتعانة بخـربة الباحـث يف املهـارة-2

الدراسة، باإلضافة إىل الدراسات السابقة املشابهة، والتي من خاللها ميكن التعـرف إىل املتغـريات 

األكرث تأثريا يف اإلنجاز، كذلك التعرف إىل كيفيـة قيـاس متغـريات الدراسـة، وكيفيـة وضـع كـامريا 

ن األرض خـالل التصوير من حيث بعد الكامريا عن موضع أداء املهارة، كذلك ارتفـاع الكـامريا عـ

  .    التصوير

التحديد املسبق للمستوى او املستويات الفراغية التي تتم عليها الحركـة او املهـارة الرياضـية  -3

أن وهنا ال بد من اإلشـارة . ، كذلك تحديد املحور الذي يتعامد مع تلك املستوياتاملراد تصويرها

 الهدف منها تسهيل فهم ودراسة هذه املستويات واملحاور عبارة عن خطوط ومستويات وهمية

  :وهذه املستويات واملحاورهي. الحركة وكيفية سريها وتسميتها

 الذي يقسم الجسم إىل قسمني احدهام أمامي واآلخر خلفي،هو املستوى   و: املستوى األمامي-أ

  .السهميويتعامد عليه املحور 

 احدهام أميـن واآلخـر أيرس، وهو املستوى الذي يقسم الجسم إىل قسمني:  املستوى الجانبي -ب

  .)العريض( الجانبيويتعامد عليه املحور 
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وهو املسـتوى الـذي يقسـم الجسـم إىل قسـمني احـدهام علـوي  واآلخـر :   املستوى العريض-ج

  .يوضح املستويات واملحاور) 42( والشكل )الرأيس(سفيل، ويتعامد عليه املحور العامودي

  

  كة يوضح مستويات ومحاور الحر42شكل 

  .ان يحدد العينة التي سيتم تصويرها ومن ثم تحليلهاقبل التصوير يجب عىل الباحث  -4

العمـر، (إجراء بعض القياسات الواجب تسجيلها والتـي تحتـاج اليهـا بعـض الدراسـات مثـل  -5

  .)الكتلة، طول الجسم، اطوال اجزاء الجسم

  للمساعدة والتهم لوحة ترقيم تستخدم لرتقيم الالعبني او ترقيم محا اعداد-6

  . اثناء تحليل الفيلم

ــل التـصــوير يـجــب وـضــع عالـمــات فـســفورية ـعــىل مفاـصــل الجـســم ـمــن ـخــالل-7    قـب

   تحـســس املفـصــل بأـصــابع الـيــد، وان تـكــون ـهــذه العالـمــات ذات نوعـيــة جـيــدة ولونـهــا
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مـات عـىل األدوات الواذا دعت الحاجـة ميكـن وضـع تلـك الع. مغاير للون مالبس عينة الدراسة

  .يوضح ذلك) 43(خدمة، والشكل املست

  

  

  

  

  

 

     

 

  

  

  

  

  

   يوضح العالمات الفسفورية43الشكل 
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ًوضع آلة التصوير ثابتـا اثنـاء تصـوير الحركـة او املهـارة الرياضـية، ولغـرض م يجب ان يكون -8

حيث تثبت عليه الة التصـوير بشـكل ) حامل ثاليث(الحفاظ عىل ثبات الة التصوير يتم استخدام 

  .جيد

مـع )  درجـة90 (يجب ان يتحرك الالعب الذي يتم تصويره بزاويـة قامئـة :تعامد الة التصوير -9

وتعترب هذه النقطة غاية يف االهمية عندما يقوم الباحـث او ) البعد البؤري للعدسة(الة التصوير 

  .الدارس بقياس الزوايا للحصول عىل القيم الحقيقية ملتغريات الدراسة

 دورا مهام يف عملية التصوير وبشكل خاص عند التصـوير داخـل القاعـات لإلضاءة:  اإلضاءة -10

  :الداخلية او املختربات، وهناك مجموعة من العوامل تحدد شدة االضاءة املطلوبة وهي

فكلام كانت رسعـة تـردد الـة التصـوير عاليـة كلـام احتجنـا اىل شـدة : رسعة تردد الة التصوير -أ

  .اضاءة اكرب

فكلـام ازدادت املسـافة بـني الـة التصـوير ومكـان : ير عـن موضـع الحركـة   مكان الة التصو-ب

  .الالعب كلام كانت الحاجة اكرب لإلضاءة

مثـل تصـوير ( كلام كانت مسـافة الحركـة او املهـارة طويلـة : طول مسافة الحركة او املهارة  -ج

  .كلام كانت الحاجة لشدة اضاءة اكرب) الركضة التقربية للوثب الطويل

معلوم للباحث  ليتمكن من خالله القياس ) مقياس الرسم ( يجب استخدام  :سمالرقياس   م-11

 ويكون أول خطوة يف التحليل من خالل ضبط مقياس الرسم كـام تـم الحقيقي ملتغريات الدراسة

 اداء املهارة ويتم تصـويره قبـل البـدء بتصـوير  يتم وضع املقياس يف منطقةبحيث. رشحه سابقا

  . مراعاة عدم إطفاء الكامريا بعد ذلكمععينة الدراسة 
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 قبل البدء يف تصوير عينة الدراسة يجب تحضري عينة الدراسة، واختيـار كـامريا تصـوير ذات -12

  .رسعة تتناسب واملهارة املراد تصويرها

 ، للتأكد من صالحية الة التصوير ومدى مالمئـة بعـد وارتفـاع الكـامريا عـن منطقـة التصـوير-13

  .حاولة تجريبية  ثم يتم عرضها عىل الة التصوير ومشاهدة التصويرميكن تصوير م

 كبعـد الـة  قبل مغادرة مكـان التجربـة، مراعاة تسجيل كافة القياسات ايل يحتاجها الباحث-14

  . التصوير، ارتفاعها عن األرض

لعينـة من الة التصوير، وانها تحتوي عىل التصوير الكامل  التأكد قبل مغادرة مكان التصوير -15

  .الدراسة

  

  :ميكن التواصل من خالل

Atiyat63@hotmail.com 

 Osamhsaf-2811@hotmail.com 
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