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 :قدمةم
 والجمررراداتات الحيررة موجرررودة فرري الكائنررر  ية وهرر يقررر خلة البدايرر  تعتبررر الحركررة ةررراهرة موجررودة منرررذ

وده علررى سرران منررذ وجرر اإلنإعتمررد وهرري نقرريس السرركون وقررد  كحركة االجرام مررثاعلى حد سواء 
 بعررس أشررركالها ابيرررل مررا يوضررر قصرررة قابيررل وهولنررا فررري قصررة  دم و ألرروان مختلفرررة مررن الحركرررة 

الترررراريل، علررررم االجتمرررراع  ، الفيزيررراء،الكيميرررراء)مثررررل  األخررررر الحركررررة مررررع العلررروم  ط علررررمويررررتب"
كررة فررري ر لررم الحي تتضررمنها، ويبحرر  ععلررى القرروانين والنةريرررات الترر  مررن خررات اعتمرراده ...إلررل(

ل الحركررري، الرررتعلم ليررر تحال الشررريخوخة،التطرررور الحركررري منرررذ الطفولرررة وحترررى  التاليرررة: التجاهررراتا
 لإلنسان.ي التاريخي  ر الحرك، التطو الحركي

ويبحرر  علررم الحركرررة أيضررا فرري الحركرررات الرياضررية واالساسررية والنرررواحي االجتماعيررة والتاريخيرررة 
ررررالتطررررور الحر  هرررررذه المحرررراةرات تقريرررر  علررررم الحركرررررة ى وقررررد حاولنررررا فرررر  ،كررررات الرياضررررية و يرهر

 أساسية  مواضيع  عدة   بعسمن خات    طالل
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 الحركةمدخل لعلم   :األولىرة  ضاحالم
 أوال: تطور الحركة عبر العصور

 علم الحركةي تطوير فين  مسلمعلماء الإسهامات نيا:  اث                      
 .الحركةيف علم  ر عم وتمفهو ثالثا:  

 ورعبر العص  ور الحركةطت  أوال:
لتررري ا والنقرررو الرسرررومات  مرررن خرررات الحضررراراتلمختلررر  ة لحركررر لرررم ار عو ةهررر الفضرررل ليرجرررع 

ر صررر مالرافررردين برررالعراب ومعابرررد بنرري حسرررن فررري حضررارة واد  ك هاتعبرر ر عرررن طبيعرررة وخصائصررر 
   ن.انيو الية في ولمباأل  والقر 

بدراسررة الشرركل  الغرراب ن اهتمامرراو مرر  هررم كررانوا يهتأن ور علررىى الصررخمنقوشة علرر وتدت الرسومات ال
   .الحركاتاصل أثناء أداء بعس  ي للمفالحرك  والمد اإلنسان    الخارجي لحركات

فررة وضررعيات مختل أو الخطرر  مررن والقفررزلجر  ركة األطراف عند ابأوضاع الجسم وشكله وحو 
 ثيررررايررة بكن علررى دزمنيررة كررارات الك الفترر دت على اإلنسان في تلي ممارزة؛ امبلاأو   ء الصيدأثنا
 .الحركة وأبعادهفنون ا نم

 الرياضرررية،كرررات ر منهرررا الح دروسرررة التررريتطرررورت الحركرررة وةهررررت الحركرررات الم سررراناإلن وتقررردم
 البهلوانية.  والحركات

هررا بهرردف نينكررة وتقر حالة ن إلررى دراسرر ات ةهرررت حاجررة اإلنسرراونةرًا لصعوبة تعلررم هررذه الحركرر  
 .  تعلمهال  األمثلسلو   التوصل إلى األ

واد  عدد  لم الحركة  الفضل في نشأة وتطورعل  عرجي:  ةلحركلم اد عرّوا    منهم:  نذكرمن الر 
م ضرر ت (اتأجررزاء الحيوانرر ) ترره مؤلفا هم منجزاتهمن أ : ق.م( 322 -385و طاليس ) سطأر   -

 سررري لحركرررة العضررراتليرررل هندحتمرررع  ضرررليوتتضرررمن وصرررفا للعمرررل الع مراحرررل النمرررو الحركررري
جرررة ئريررة الناتحويررل الحركررة الدات هرراعلررى أن   عنررد اإلنسرررانة المشرري حركرر  وصرر أوت مررن  يعتبرررو 
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الروافررع وأثرهررا الحركررة و وقرروانين  كررز الثقررللمر  وتعرررس انتقاليررة اتحركرر المفاصل إلى  ملععن  
 .  على حركة األجسام

الضرررغط الهدروسررررتاتيكي  قررررانون   تشررر كا :ق.م( 212 -287) أرشيييميدس )أرخمييييدس( - 
   مؤلفه )أسس قوانين الميكانيكا ومبادئها(ووصع ذلك في   بقانون ارخميدسمعروف  ائل الو سلل
العضرررات مرررل إلررى مررن الينتقررل إلنسررران ل يالحركرر الررردفع أن  برررهن  :(ق.م 1 -131)جيالن  -

ألعصررررا  اة و برررين األعصررررا  الحسررري هثرررر احفررري أب ب فررررر  يعتبررررر أوت مرررن و  ،بواسرررطة االعصرررا 
   .ةشدة العضليا يعرف بالوص  م وبذلك  رتخيةة والمت المتوتر واالعصا  والعضا  الحركية

ررررينا ) - م(، وهررررو أوت مرررررن درس الجهررررراز العضررررلي، واسرررررتعمل التمرررررارين 1037 – 930ابررررن سر
 .  الرياضية عاجا طبيعيا واكتش  مصطل  الراحة اإليجابية

فررري  ة اإلنسرراندراسررة حركرر  تررم   إهمررات جررالن()الم العررر  بررتالترري اعق الفترررة؛فرري  هامية: ةحظيالم 
مثررل والسررب  يعررود إلررى رفررس الكنيسررة لر الةلمات ى بعصميسبما قرنا  15قاربت  ةلمد  أوروبا
ك تطرررور مرررذهل فررري كررران هنرررا، فيمرررا واتهمرررت مرررن يخررروس فيهرررا بالزندقرررة والكفرررر البحرررو ؛هرررذه 

وثابرررت برررن قررررة  ،م(780-850) الخررروارزمي أمثرررات مرررن المسرررلمين ءامررر عل الجانررر  ا خرررر عنرررد
 م(1242 -1156) نسم(، وأبرررو الفرررتل برررن يرررو 1039 -965، وابرررن الهيرررثم )م(901 -836)

 بعد.الحدي  فيما جزء من   والذ  سنخصص لهو يرهم من العلماء  
 العرررالم طررررفمرررن  عرررد ذلررركبروبرررا فررري أو  نسررانبالبحررر  فررري حركرررة اإلوقررد ترررم  إحيررراء اإلهتمرررام  -
 نررا؛وفن اوقررد كرران مهندسررا  (؛م1519 -1452)الفترررة مررابين  فرري (دافنتشي )ليوناردو الي  إليطا
  به:ماقام    هم  وأ 
م فرررري الحركررررة فرررري الميكانيزاويررررة القواعررررد  نإهرررتم  بدراسررررة حركررررة اإلنسرررران مرررر  - كيررررة الترررري تررررتحك 

   (.الوث   ؛قوفالو   الجلوس؛)ات األساسية  مختل  الوضعي
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كمرررا  الصرررلبة.م لحيويرررة لاجسررراا انيكررر د الميكاى أن  الجسرررم تحكمررره نفرررس قواعررر إلررر  هانتبررر لفرررت اإل -
سرررنة مرررن  100لمرررا يقرررار   ة،الكنيسررر  تحرررت ضرررغط قيرررت أبحاثررره سرررريةدرس حركرررة الطيرررران وب

 .موته
رررراليلو؛ أحرررررد هرررررو  (:1679 -1608) ألفيييونس بيييورويّلي - ررررري تاميرررررذ جر ررررا  فر ت كتر نشرررررر أو 

 ةتجربرر ق الطريرر  د عررند  حرر  أوت مررنيعتبررر  "و(، انو يرر نررد الحع ركررةالح) بعنوان:حيوية الميكانيكا ال
شررراكل الحركرررة م كمرررا سررراهم فررري حرررل م1679عررام  إلنسرررانللجسرررم قرررل امركرررز ثموضرررع  العمليررة

أوت  والطبيعيرررة ويعتبرررر العةلررري إلرررى حررد مرررا يعمرررل وفرررق القرروانين الميكانيكيرررة وأوضرر  أن العمرررل
، 2011،حميياناييياد عبييد الر  ،دان عميير مر ن يحس) .كيةالطبيعي على أسس ميكاني تدريبات العاجمن وضع  

 (09  ص
)لبا ثم جاء -    رها.تدور حوت محو   األرسم( وهو أوت من قات إن 148 -973يروني 
 عاقرررة حررروتبحاثررره رت أتمحرررو يررر  اعتمرررد علرررى الرياضررريات و ح (:م1643 -564)جررراليلو  -
   والسرعة.ة  قة الزمن بالمسافاع، و الساقطةم  جساضية باألة األر لجاذبيا
فرري  الميكانيكرراوأسررس  قواعرردل فرري وضررع ه الفضرر كان ل (:م1727 -1642) إسحاق نيوتن -

   الحيوية.كانيكا  علم الميحركة و التي يستند عليها علم ال  ؛قوال  رياضية
  للطفل.تدت  عمالنشر كتابه عن القوام   (:م1741) يار دنقوال أن -
( رجار مييايبإدو حيررر  قرررام ) ية؛البشرررر لحركرررة راسرررة افررري د يرررة بالغرررةأهم صرررويرالت رهرررو لةن كرررا -

ورة منفصررلة؛ صرر 24تعمل متتابعة لتسجيل حركة حصان يجر ؛ وتررم  إلتقررا  كاميرا  24بوضع  
ر مسرررار الحركرررة ومرررداها، وتعتبرررر هرررذه أوت تجربرررة للتحليرررل س الصرررور متتابعرررة يةهررر وعنرررد عرررر 
   رياضيين.على    التجربة تطبيق نفستم   دهاوبعن طريق الصور،  عالحركي  

ا فرررت العررررس؛ السرررنمائي و التير و صررر لتت ا ال قرررام بتطررروير :ون يسييأدتوميياس  -   البرررا  ممررر 
   اإلنسان.أمام التحليل الحركي ودراسة حركة 



 كةمدخل لعلم الحر                                  محاضرات علم الحركة                       عبدلي نورالدينألستاذ  ا 

 

 
 5 

 متسررراوية؛ة دات زمنيررر وحرر  المتترررابع خررراتوير تصرر اختررررع ال (:م1904 -1830) ي مييار ل و شي -
 الجسررم ا نقرر  يرراس حركررةقلذات نقررا  سرراطعة  س فرري المختبرررلبت ءاختراع بدلة سودا  من  نوتمك  

   وتسلسلها.ة  حركالثناء أ
ررررة الكينيم :وفيشيييربيييراون  - نررررا مررررن إيجرررراد العاقر رررر و ، اتيكيررررة للحركررررة الرياضرررريةتمك  يجرررراد الر وزن ا 

   .شهيرجا بجدوت وخر   والنساء،لد  الرجات    الجسمعضاء  بي لكل  عضو من أ النس
منحنررررى د إيجرررانرررا مررررن تمك  المختلفرررة  جسررررم فررري األوضرررراعل الثقررر  ركرررزيجرررراد مباإلعتمررراد علرررى إو 
وير حركررة تنثلررة لتصرر م راتيكررام أربررعسررتخدما حيرر  ا، التسررارعمنحنررى  وتحديد من(الز /عة  لسر )ا

 .األربعالمشي من جهاته  
بأسلو  أسهل و المتتاالتصوير طور : نايتشبرن - )المسافة /أدب في تحديد منحبع   (.زمنلانى 

 يرراتطة المعمعالجرر  الغررة فرريأهميررة ب نرريكترو اإللوأجهررزة التصرروير يررا لتكنولوجاور كان لتطوأخيرا  
 " .عاليةدقة وب  عةر بسى

جررودة والقريبررة مو ال األخررر ة المجرراالت ومررع دراسرر وفي خضم هذا الطوفرران العةرريم مررن المعرفررة 
 ختيررار اسرررم لهررذه المسررراحةلررط والتكررررار اقترحررت مسرررميات عديرردة المررن هررذا المجرررات  لتجنرر  الخ

مررع معطيررات متعلقررة  امررل، والررذ  يتعkinesiology ننسررالإلاسررتخدم علررم الحركررة   دة فقدجديال
ة ضرررلي والعةمررري لجسرررم االنسررران، وفيمرررا بعرررد القرررت الدراسرررة المتعلقررر بعمرررل ووةيفرررة الجهررراز الع

الحركرررة جرررزك متكامرررل مرررن علرررم بتطبيرررق مبرررادك الميكانيكرررا علرررى حركرررة االنسررران قبررروال واسرررعا ك
فررري تحديررررد ه تحركرررة فقرررد صررراحية اصرررب  مرررن الواضررر  أن علرررم القطررر النذه ، وعنرررد هررر لإلنسررران

زء مرررن علرررم الحركررررة الرررذ  يتعلررررق برررا  مرررن الجهررررازين العضرررلي والعةمرررري أو صررر  هرررذا الجرررر و 
ى حركة االلنسان واقترحت عرردة مسررميات جديرردة كبرردائل وقررد حرراز مبادك الميكانيكا المطبقة عل

 ."  biomechanice  ويةسع وهو الميكانيكا الحيمسمى واحد بقبوت وا
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مررن الناحيررة ن البيوميكانيررك وأنرره فرررع منهررا ففي خين تر  ناهدة الدليمي أن علم الحركة أوسع م
هررذا العلررم علرروم البايوميكانيررك  ع عررنيتفررر بعلمرري التشررري  والفسررلجة و يرهررا  هوعاقت  التكنولوجية

 .ا ببعس  لوم بعضهذه العيجمع هوهومن  التطورالحركيو   ومالني و والتحليل الخرك

 تطوير علم الحركة:  إسهامات علماء المسلمين فيثانيا/  
سررهامات كبررر  فرري علررم الحركررة وكرران لهررم ال علماء المسلمينقدم لقد   فرري ل ضرر فجهدا عةيما وا 

مرررا  فعلرررى خرررا يء نيررروتن بسررربعة قررررون مجررر  قبرررل حركرررةال قررروانينب تشرررااكفررري ره خاصرررة طرررويت
للفلسرررفة  ةياتياضرر يفرري كتابرره المسررمى "المبررادك الر  نشرررها ه بعرردلرر ا تهنسرربمررن العرررف عليرره  جررر 
 رياضيي.ل  في قا  هاووضعها،  عيفي تجم الفضل  حي  كان له"،  ةيعيالطب

 :العطالة(  قانون ) لحركةل  األول  القانون 
 إال خرررجيال  هيرر ف اواقف كون يو  خصوصله موضع م احدل و إن  "األجسام ك الصفا:يقوت إخوان  

 "قسر قاسرب
فقررات: م( في كتابرره )اإلشررارات والتنبيهررات( 1036 – 981هر( )428 - 137ابن سينا )ه  ذكر و 
ر ِس  ولم وطباعه، يل   خ   اإذ الجسم أن لتعلم  كإن" ، تررأثير   ارج  خرر  مررن لرره َيعررِ د   لرره يكررن لررم  ريرر    برر 

 للجسررم المعاوقررة وليسررت ك،ذلرر  سررتيجا ا أدبرر م طباعرره فرري إنفرر  معين، وشكل ينمع  موضع  من
ة سرركون الرر أن الجسم يبقررى فرري حبمعنى ، "حاله على قاءالب يطل  فيه بمعنى بل جسم،  هو  بما

بررا ف و ر معرر الالعطالررة  قررانون ه وهررو حالرر من غييررر تقررو  خارجيررة  تؤثر عليه مامنتةمة أو حركة 
 .أدنى شك
 حركة:لل الثاني القانون 

)المعتبرررر م( فررري كتابررره 1164 -1087هرررر( )560 - 480) كرررا البغرررداد هللا برررن مل برررةقررروت هي
 أقصررر.. زمررن وفرري رعأسرر  ت حررر  ك األشررد   فررالقوة محالررة، ال انمرر ز  يففرر  ةكحر  وكل: "الحكمة(في  
 وفررري السرررعة، تتنرراه لررم ةلشررردا هتنررات لررم فررإذا الزمرران، فقصرررر ةالسرررع ازدادت وةالقرر  دتاشررت فكلمررا

فرري ، و "للشرردة مررا نهايررة السرررعة فرري الزمرران سررل  ألن شررد؛أ زمرران ر يرر  فرري حركةال  رتصي  كذل
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 فكلمرررا القررروة، اشرررتداد عنرررد السررررعة ترررزدادت بلفةررره: "اقررر  (خررراء)ال ع عشرررر الموسرررومالفصرررل الرابررر 
وهرررو  ".ددةلمحررر ا ةالمسررراف لقطرررع الرررزمن وقصرررر ،المتحررررك الجسرررم ةسررررع دتزا الررردفع قررروة زادت

 القرروة إنحيرر  قررات: " ركررةقررانون الثرراني للحوأسماه ال ضي،ريا ال في ق نتما نسقه نيو   بالضبط
ا تناسررًبا تتناس  للحركة  الازمة  ت قرراس هررافإن ترراليوبال وتسررارعه، الجسررم كتلررة مررن كررل    مررع طرديرر 

 طخرررر  علرررىو  قررروةال اتجررراه نفررررس فررري رعالتسرررا يكرررون  بحيرررر  تسرررارع،ال × الكتلرررة ضرررر  كحاصرررل
 ".هاميل

  :ةكللحر   الثالث القانون 
 بررين ةالمتجاذبرر  الحلقررة إن: "لحكمررة(تابرره )المعتبررر فرري افرري كملكررا   بنالبركات هبة هللا  أبوورد  أ

   لررر  إذا ولررريس ا خرررر، لقررروة مقاومرررة قررروة جرررذبها فررري جررراذبينمتال مرررن واحرررد للكررر  المصرررارعين
ذَ  اأحررردهم  مقهرررورة، موجرررودة القررروة تلرررك لبررر  ،رخررر ا   جرررذ وةقررر  نمررر  تخلررر  قرررد ن يكرررو  نحررروه َبَهاَفجرررَ

 ".جذ ال ذلك لك  إلى  ا خر جاحتا  لما  هاالو ول
 فقررات: ،(  ربرره )المنرراةفرري كتام( 1039 هررر / 430)ت  ن الهيررثمابرر ذكره الذ   وهو نفس المعنى

 لقائررره عنررد هيررر ف ةيرر وكانرررت القرروة المحركررة لررره باق مانعرره،يًا المتحرررك إذا لقرري فررري حركترره مانعررر إنَّ 
 ن قرروة حركترره فرري الرجرروعوتكررو  هررا تحرررك،الترري من كان في الجهررة  يمن ح رجعيالممانع، فإنه 

قوة الحركة التي كان تحرك بها األوت، وبحسرر  قرروة الممانعررة... ألن الحركررة المكتسرربة   بحس 
 فخر الدين الراز   ماإلما" ويقوت  تكون بحس  مقدار المسافة وبحس  مقدار الثقل  إنما
 عيررررات( حيرررر لطبيت والمشررررقية فرررري علررررم اإللهيرررام( فررري كتابرررره )المباحرررر  ا1209/ه606)ت 

 دواحررر  كرررل أن شرررك ال الوسرررط، فرري وقفرررت حترررى ناسررراويمت اذبررانج يجرررذبها التررري حلقرررةلا" يقرروت:
ًقا فعاً  فيها فعل  منهما قررات:  نحرريرياضرري في قالبه النيوتن  هصا  اموهو  ،ا خر" فعلب معوَّ

   جاه".التا يف له دومضا  مقدارال في له  مساو    فعل، رد فعل لكل"
ررررر  334ت) الهمرررررداني ركررررر ذ :ييييةذبالجا قيييانون  تيقترررررين تين العلجررررروهر بررررره )افررررري كتا( م945 -هر

يضاء( في سياب حديثه عن األرس وما يرتبط بهررا مررن ميرراه وهررواء: والب ئعتين من الصفراءامال
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 فوقهرررا، مرررنك قامتررره فررري الثابرررت فررري فهرررو س عنرررد األسرررفل(األر  ت)أ  تحررر  تحتهرررا كررران فمرررن"
 هرريف عليرره، دمررهق تثبرراوك ى،األعلرر  سررطحها ىإلرر  هكمسقط األسفل هاسطح لىإ  قدمهو   ومسقطه

 ".جان .. كل  إلى  دالحدي  قواه  تجذ    ذال  غناطيسالم  حجر  نزلةبم
و، عنررردما ه أرسرررطفرري تصرررحي  الخطرررأ الجسرريم الرررذ  وقرررع فيرر   البغرررداد ملكرررا بررن هللا هبرررة نجرر و 

 قيقرررةليو فررري إثبرررات الحجرررالي وسررربق سرررام الخفيفرررة،مرررن األجة أسررررع قرررات بسرررقو  األجسرررام الثقيلررر 
رررراقط سررررقوطً  ضرررري بررررأن سررررررعة الجسررررمتقي تررررر لمررررة الميررررة الهاالع رررر السر ذبيرررررة اجت تررررأثير الا حررررًرا تحر

ا علررى كتلترره، وذلررر  ية الاألرضرر  تخلررو الحركررة مررن أ  معوقررات خارجيرررة، ك عنرردما تتوقرر  إطاقررً
او  ..." مررررة" فيقررروت:فررري الحكلمعتبرررر هرررذه الحقيقررررة بكلماتررره فررري كتابرررره " ا ر عرررنعبررر وي  لررررو أيضرررً

 المخرررررو و  والصررررغير يررررروالكب والخفيرررر  يررررللثقا ةحركررر  تلتسرررراو  الخرررراء فرررري األجسررررام تحركرررت
 والررربطء؛ سررررعةال فررري ة،الواسرررع قاعدتررره علرررى المتحررررك رو المخررر و  لحرررادا رأسررره علرررى لمتحرررركوا

 لمخرررروب ا مقررراومال مرررن هتخرقررر  لمرررا خرقهرررا بسرررهولة األشرررياء هرررذهب ءمررراال فررري تختلررر  إنمرررا ألنهرررا
ة جديرررردة عرررررن ةررررراهر  ائقحقررررر  غرررررداد البخرررررر ، أضرررراف من ناحيرررررة أ".و يرهمررررا. هرررررواءوال ءكالمررررا

   إن حركتهرررا إلرررى أعلرررى عنرررد القرررذف، مرررن حيررر مقرررذوفاتلاسرررته لحركرررة خرررات دراالجاذبيرررة مرررن 
فرري الترري قررذف بهررا الجسررم إلررى أعلررى تعمررل قسيرة عل الجاذبية األرضية، أو أن القوة التعاكس ف

 وممقرررا ميرررل فيررره المقرررذوف رالحجررر  فكرررذلك "... يقررروت: ، فهرررورضررريةالجاذبيرررة األ مرررع قررروة تضررراد
 تضرررع  فهررري فيررره، ضررريةعر  اسررررةالق قررروةلا وألن اذف؛القررر  بقررروة مقهرررور أنررره إال القررراذف؛ للميرررل

 علرررى أولررره فررري القاسررر يرررلالم ون فيكررر  المخررروب.. ولمقاومرررة الطبيعررري لميررلوا القررروة هرررذه لمقاومررة
اوب ضرررع  بعرررد ضرررعًفا لحركرررةا بطرر وي ع يضررر  يرررزات وال لطبيعررري،ا للميرررل القهرررر  ايررة  بعرررد طئرررً

 ".تهجه  إلى  كر فيح  لطبيعيا  الميل  فيغل   الطبيعي،  الميل مقاومة عن  عجزي  حتى طءب
، بعيررًدا عررن علميررة حقررائقل إلررى توصرر فرري ال اميةاإلسرر  حضررارةلا علماء أن اسهامض   ا يتوهكذ

 الحركة.وخاصة علم    يما بعدوم فالعلمختل     هم في تطورأس  مما  فلسفيةا راء ال
 :لم الحركةعيف تعر مفهوم و ثالثا/  

https://islamstory.com/ar/artical/27703/index.php?option=com_content&Itemid=87&id=107&lang=ar&view=section
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راسررة حركررة اإلنسرران فرري العلررم الررذ  يهررتم بدك ذلرر لحركررة علررم ا مفهرروميرردت   الحركة:هية علم ام
ويكررراد  ؛والمكرررانيليهرررا الزمررراني ثنررراء تاديتهرررا فررري مجاسرررة عميقرررة أمختلررر  صرررورها وأشررركالها درا

ين في ميي كثررر تعقيرردا األوم ذا العلررم يعررد  مررن العلرر لررى أن  هرر عالحركة دان علم تفق معةم المختص 
ت بدراسررر  يتررر ال أ   اإلنسرررران؛ر المخلوقرررات تعقيررردا أال وهرررو ثكأبررر  باطررررهن وهرررذا الرتة اإلنسررراإهتمررر 

 سان.لإلنالحركي   ارتباطه بالسلوك
ه العلرررم الرررذ  يبحررر  ويحلرررل حركرررا يحة " ت اإلنسررران المفيررردة " الصرررحكمرررا يعنررري علرررم الحركرررة أنررر 

لرررررم ويرررررتبط ع منهررررا.تخل ص لرررر ل" الخاطئررررة "  ئيةشرررررواة منهررررا   والحركررررات العاإلسررررتفادو لتوةيفهررررا 
علررم التشررري  وعلررم وةررائ  األعضرراء؛  الفيزيرراء؛ الكيميرراء؛)ن العلرروم مثررل مرر  يرردع العدالحركررة مرر 

النةريرررات اعتمرراده علررى القرروانين و  مررن خررراتوذلررك  إلررل(.. الرررنفس ...علررم  الحيويررة؛كررا كانييالم
 تتضم نها.التي  

 :تعريف علم الحركة
أ  الولررد حرررك  نقرروت كهررو حررار ركررا وحركررة فح يحرررك حرك أ لفعل  مهو اس :لغةركة الحا/  

 تحرك او خرج عن سكونه و ام حرك أ  خفي  ذكي نشيط متقد الحيوية  
مصررطل  الحركررة او انتقررات اجزائرره فنجررد  .اخررروالحركة انتقات الجسم من مكرران الررى مكرران     
ايمررراءة ارة او ويقابلهررا اشرر  .يقرشرر سرررريع نشرريط  ركررة أ اني كثيرررة نقررروت خفيرر  الحقاصررد ومعرر مب
عرررة وخفرررة اليررررد نقررروت حركررررة فكريرررة ثقافيرررة سياسررررية تحرريرررة نقابيررررة را رة والبا المهرررراضررر عنررري ايوت

 واالنتقات.ةهر عام من مةاهر النشا   كل م  كذلب سياحية فهي
 : اصطالحاالحركة  / ب

العلمية عدة تعريفات لعلم الحركوردت ولقد   منها:  ة نذكرفي المراجع 
يرررة مركبرررة مرررن وهررري كلمرررة إ ريق هرررو دراسرررة الحركرررة( Kinesigology)المعنرررى اللغرررو  لكلمرررة  

 .وتعني دراسة  ology  وتعني الحركة وكلمة  Kinesisمقطعين  
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نسررران مرررن   هرررو العلرررم الرررذ  يبحررر  فررري حركرررة اإل Bewegungslehre)) ي اللغرررة األلمانيرررةفررر و 
   لحركة.ارجي لسير  يبح  في الشكل الخالذ  لعلم اأن ه اكورت ماينل" بويعر ف “كافة نواحيها  

المتعل قررة بحركررة اإلنسرران بهرردف الوصرروت  والمبررادكه ميدان دراسة القوانين بأن   “:اور ويعر فه " ب
كل أو التكرررروين العلررررم الرررذ  يبحررر  فرررري الشررر   خررررر: وهررروتعريررر   الحركيررررة. وهنررراكى الكفايرررة لررر إ

كرررة وتحديرررد خرررط دراسرررة ومعرفرررة شررركل الحر  ة يعنررريالحركررر  أ  أن  علرررم "؛المورفولررروجي للحركرررة
 فيها.ؤثرة  بعضها أثناء أداء الحركة والعوامل المء الجسم باقة أجزاسيرها وع

يحلرررل حركرررات االنسررران العشررروائية والمفيررردة علرررم الرررذ  يبحررر  و كمرررا يعررررف علرررم الحركرررة بأنررره ال 
 .تروحية  راسوالدفاع عن النفس وال   البدنية  منها للحفاظ على الصحة  لمفيدةلنا ا  ويسخر
ه " العلرررم الرررذ  يبحررر  فررري شرررركل وأداء نررر  بأبسطيوسررري أحمرررد بسطيوسررري علرررم الحركرررة  ويعررررف

م وتطرررور وا ى ه إلررر دتررر الة لررريس فقرررط منرررذ و المختلفررر  اإلنسررران وجمرررات حركررراتنتقرررات وسرررريان وتعلررر 
 ق إلى يومنا هذا عبر العصور.  شيخوخة ولكن منذ بدأ الخلال

كي  " العلم الذ  يعنى بدراسة االداء الحر  بأن ه:حامد أحمد عبد الخالق علم الحركة   ويعر ف
 .لى مستو  تسم  به إمكانات وطاقات البشران بغرس الوصوت باألداء إلى أعإلنسل

رس الوصوت شكل الحركة خارجيا بغ  اسة: در بأنهكر شا  لمجيد إيمانروان عبد اكما عرفه م
 .على مستو  تسم  به قدرات االنسانألالرياضي    إلى اإلنجاز

 )الّزمييانزمكانيييا  ةلحركييايهييتّم بدراسيية م علييهييو  ةكيير الحأّن علييم  :القييول  يمكيينسييب  مييا م
ى بقيدرة الفيرد علي الوصول ض غر ب لهاالمسببة  خارجيةوالية الداخل عوامل لادراسة و   (والمكان

  ممكن.  أعلى مستوى إلى   الحركي  ءدااأل
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 واعهاوتطورها وان ناالنسا حركة  الثانية:  محاضرةال
 اله كاسان وأشنحركات اال   اعأنو : أوال

 .التطور الحركي ومراحلهثانيا:  
 

م حرك: وأشكالها  حركات االنسان  أنواعأوال:   :ألسسبناء على مجموعة من ا  سانة اإلنتقس 
 :التشريحيةحية  االنمن   نسانحركات اال   / 1
ن يز ركرري )الجهرراالححيررة التشررريحية فررأن الجهرراز أن جسم االنسان بحكم تكوينه وتركيبه من النا 

فنجرررد أن كرررل  أنواعهرررا،الجسرررم بمختلررر   حركرررة أجرررزاءشرررؤون لي( هرررو المعنرررى بالعضررر مررري و العة
 لررذ  تررتم فيرره الحركررةمفصررل اال ةيعرر فررق مررع طبتتبحركررات خاصررة يسررم   الجررزاءجزء من هررذه ا

المختلفررة حيرر  تقرروم ويعتبر الجهاز العضررلي العصرربي هررو المسررؤوت عررن حركررة الجسررم واجزائرره 
الجهررراز العصررربي الرررى العضرررات لصرررادرة عرررن الشرررارات ابتوصررريل ا ةيررر عصررربية الحركال الخايرررا

 يم فررر حركرررات االساسرررية التررري ترررتضررري  المكرررن تو لكررري تنقررربس وتحرررد  الحركرررة. وبشررركل عرررام ي
 :جسم االنسان كما يلي

 بعضهما. نم  نيكر حتملا  نيمةعلا  بالثني تقري   الثني: ويقصدأ.  
 .بعسها عن بعض  م المتحركةابعاد العةا المد: هيب.  
 الجسم.نتص   لخط الممثل لمالجسم باتجاه ا عملية تحريك جزء  التقريب: هيج. 
   خط الممثل لمنتص  الجسملن ازء الجسم باالتجاه البعيد عج تحريك  عملية  التبعيد: هي د.
 .االعلى  لجسم الىرفع جزء من اجزاء ا الرفع: هي .ه
 .فلسااللى  لجسم ااأ  خفس جزء   عكس عملية الرفع  الخفض: وهي. و 
 للعةم.لي  ة حوت المحور الطو هذه الحال الحركة في  وير: تتمتدال. ز
تواجرره برراطن  ارج بحيرر الخرر  د من مفصل المرفررق الررىاعد والساو اليأ  تدوير اليد :  البطح  ح.

 االعلى.ى  اليد ال
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د او اليررد والسررراع ترردوير اليرررد بحركررة الكررر  يقصييدو  تمامررا  بطعمليررة الررر عكرررس  هييالكيب: و . ط
اجرره ةهررر بحيرر  تو  المحررور الطررولي للسرراعدالحركررة حرروت اخل وتررتم ق الررى الرردفر من مفصل الم

 .االعلىيد الى  ال
تشررمل هرررذه و حرررك يرسررم اثنرراء حركترره دائرررة المتبحركررة الرردوران ان الجررزء  صيديقو  ران:اليدو . ي

 .والتقري   المد،  التبعيد،  كالثني،حركات    الحركة مجموعة
 (زمانيسار وم  يندسهر مساتين )حيانإلى    تقسم  الميكانيكية:  يةحركة االنسان من الناح /2

 الهندسي:اشكال الحركة من ناحية مسارها   /1.2
 ط منحنرررييم أو خرر ترررتم إمررا فررري خررط مسرررتق هررانالسررميت برررذلك  (:االنتقالييية)خطيةالحركية ال /ا

فررالتي تررتم فرري خرررط مسررتقيم يتحرررك فيهررا جميرررع أجررزاء الجسررم فرري نفرررس اإلتجرراه، بمعرردت ثابرررت 
منحنرري  ط، أمررا الحركررة الخطيررة فرري خرر ، وحركة البررولينالع  االنزالب على الماءمثل    للسرعة

حركررة عنررد قررذفها وكام فرري الفرررا  مثررل حركررة االجسرر  حنرريفيتحرك خالها الجسررم فرري مسررار من
 المنرراورة خلرر  الررزورب، وحركررة الجسررم ككررل فرري الوثرر  العرراليب علررى المرراء فرري الع  االنزال
حقيقررررة أن الجسررررم بنررراءا علررررى  حركررررة انتقاليررررة فرررري خرررط منحنررررية الحركرررر  وتعتبرررررأو الطويرررل. 

ا المسررار، وأنرره بمجرررد توقرر  ذهرر يتحرك تخت تاثير قو   ير متعادلة تحافظ على وجوده في 
وف يتحررررك حركرررة خطيرررة انتقاليرررة فررري مسرررار ممررراس القرررو  فررري التررراثير علرررى الجسرررم سررر تلرررك 

لررردحرجتها فررري الرررذراع مرجحرررة كررررة فررري حركرررة ال ، فمسرررارلحةرررة تحررررره منهررراللمسرررار المنحنررري 
وعند تركها سوف تتحرك في مسار مماس مسررتقيم حتررى تبرردأ قررو   مسار دائر   يعتبرالبولنج  
في التاثير عالجاذبي  . ليها.ة واالحتكاك 

 ويكرررون الجسرررم اخرررل حررروت محرررور د  ر بشررركل دائررر  فيهرررا يسرررير الجسرررم الدورانييية:ة الحركيي/  ب
   الجمباز على العلقة  ة لهذا اللمحور مثات ذلك دوران الع ابعاد اجزاء الجسم ثابتة بالنسب

حرررك حيرر  يتت االنتقاليررة والدورانيررة لحركررامررن ا مركبررةوهي  المركبة: او مة عاالحركة الج /  
مثرررل  اال خطيرر انتقررا لقررت ينتقررر لو حررور الرردوران نفسررره وفرري نفررس ام وتكررات دائريررة حررر حر  جسررمال

   في الغطسهوائية  رة الالدو 
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 الحركة من حيث مسارها الزماني  اشكال   /2.2
 نية  الزما  لوحداتفي نفس ا  المكانية  تالوحدام نفس الجسيقطع   وفيها  منتظمة:كات  ر حأ/     
ية فرري نفررس الوحررردات متسرراو  ات  يرررالجسررم مسرراف هررا يقطررعفيو  منتظمية:غيير  حركياتب/   

   .المتساوية  ةينالزم
 الفيسيولوجية:الناحية  من   نساناال  كةحر   / 3
 كي  الشو   ل والحبللملات العصبية  المؤثر  من خاتها  يتحكم االنسان ب  ارادية:حركات ا /  
  دةال تخضع لارافهي القل  واالمعاء  كة كحر   :اراديةحركات ال  ب /     
 :كةيات ومحاور الحر تو مس /4
صررل الرررذ  تررتم فيررره مفالطبيعرررة و  تتفررق يسرررم  بحركررات خاصرررة جسرررم االنسررانء مررن كررل جرررز  نا

أحرررد و أوصررر  حركرررة االنسررران  عنررردمفيررردة حررراور مرررن األمرررور البرررر المسرررتويات والم، وتعتالحركرررة
 وهي:    مستوياتمحاور وثا  ء إلى وجود ثاولقد توصل العلما ،فة منهالمختل  األجزاء

للقررردمين وهمررري يمرررر مرررن الررررأس  خرررط وهرررو( vertical axis)الرأسررري  العمرررود ( )المحرررور -أ
م كمررا لجسرر حولرره ا علررى إلررى األسررفل فيرردورم مررن األترب الجسخي األفقي،    على المستو عمود
 الجليد.على  لتزحلق  الدوران حوت الجسم في افي 
 إلرررىمرررن الجانررر  خرررط وهمررري يختررررب  وهررر  (:axis profile)العررررس  الجرررانبي( )المحررور - 

 الررررركس، ز  لسررررط  األرس مثررررلاو مررررو لمسررررتو  الجررررانبي وهرررر ا خررررر عمررررود  علررررى االجانررر  
في   األمامية.وث  العالي الدحرجة  لور العارضة في ابعالمشي 

 و لررى المسررتعمررود  عو األمررام إلررى الخلرر   جسم مررنترب الخي العميق: السهمي( )المحور  -ج  
 ويسارا.يمينا    الجسميدور    ي ة حالبشريكما في العجلة   ،ارسواز  لاألمامي وم
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 كةمستويات ومحاور الحر مثل  : ي(01شكل رقم )

لك حركرررات حركررره اإلنسررران وكرررذ تعتبرررر المسرررتويات والمحررراور مرررن األمرررور المفيررردة عنرررد وصررر 
 المختلفة منه.االجزاء  

  سرر أن تن علررى  اصررطلالمنررتةم ، وقررد  المسررتو  الفرا رريية ) هررو ناحية الهندسن الو  ممستوال
ات لمسررتويوهررذه االثقلي عنررد نقطررة مركررز لتقرر ة تمسررتويات فرا يررة متعامررد ا ى ثة الجسم إلحرك

 هي :
ت جسرررم الرررذ  يمرررر مرررن خرررامسرررتو  العمرررود  ال وهرررو :frontal planeالمسررتو  االمرررامي  /أ

 نصررر متسرررا ويرررين  م إلرررى نصرررفينالجسررر  ويقسرررم ارليمرررين الرررى اليسررر ا مرررنجانررر  االنسررران مرررن ال
 للجانبين.جذع  ال  حركة ثني مثل:  يص  خلفي ونأمام
وهرررررو المسررررتو  العمررررود  الررررذ  يمرررررر  :sagittal plane )السررررهمي( بي  الجررررانالمسررررتو  / 

ر ن واألخررر نصرررفين متسررراويين أحررردهما جهرررة اليمررريلررى الجسرررم إ ويقسرررملررر  بالجسررم مرررن األمرررام للخ
 .الهوائية(  لبة)الشقتتم عليه    ت التيلحركات امثا  ليسارجهة ا

م ت الجسررر خرررا يمررر تو  الرررذ وهرررو المسرر  :Transverse axisي العرضرر  األفقررري  و تالمسرر  /ج
 .الجذع  دوران  ي تتم عليهسمه إلى قسمين أعلى وأسفل مثات للحركات التأفقيا ويق

 :ومراحله الحركيالتطور الحركي ا:  ثاني
    :الحركي رو طالت مفهوم /1
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 وتتضررمن تكوينرره، منررذ الفرررد بهررا يمررر الترري ئيةاإلنشررا يراتالتغ مجموعة" هو :نمو ف التعري -
 ةالداخلي واألعضاء والحجم والوزن  الطوت حي  من ةميالجس يلنواحا  جميع اتهذه التغير 

 .لنضجا  اتاكتم  تي تسير نحولارات  التغين  م  البعس بكونه سلسلة متتابعة رفهيع كما، 
 المتناسررقة النوعيررة يررراتالتغ مررن لةسلسرر  بكونرره ويعرررف نرروعي تغيررر هررو التطيور:تعرييف -

 واالنفعررالي المعرفرري والتطررور والمهررارات السررلوك فرري ةوالمتمثلرر  مرراماأل نحررو دائمررا المتجهررة
 .واالجتماعي

 غيرررالت علررى يطلررق التطررور نمررايب الجسررم حجررم فرري اتر يرر التغ مجمررل ىلرر ع النمررو يطلررق وعليرره
 .الحركية اومنه المهارات في والتقدم

التغيرررات فرري السررلوك الحركرري بأنه " 1996لخولي أمين أنور اعرفه  :التطور الحركيتعريف  -
 ه بكونررررهنرررري تعريفررر نكيموعليررره  "تغيررررراتهرررذه الؤولة عرررن مليرررات المسرررر ات حيررراة اإلنسرررران، والعخررر 

 هارات.لما  حو اكتماتالتي تسير ن  ركيفي السلوك الح  ابعة من التغيراتة متتسلسل
 :الحركي التطور مراحل  /2

 كررل سررمات علررى رفالتعرر  يررةبغ حركرريلا التطررور لمراحرر  إلررى الحركررة مرراءلع مررن الكثيررر تطرررب 
تطرررور مراحرررل اللالتقسررريمات ن مررر  هنالرررك كثيرررراقرررع الوا يفررر  ولكرررن ،لاحررر المر  مرررن هرررذه مرحلرررة

  :يأتي ما إلى قسمها الذ  ماينل تقسيم اتالتقسيم هذه ومن هاعديدة مناتجاهات  و 
- األوليررة ةدرسرر الم مرحلررة - المدرسررة لبرر ق مررا مرحلررة - الطفرروت مرحلررة - الرضرراعة ةحلر م -
 .الرجولة ةحلمر   -الثانية مراهقةلا ةمرحل - األولى قةراهالم رحلةم-  المتأخرة سةالمدر  رحلةم

دقررة وذكررر فرري  أكثرررتفصرريات بقة ل مرحلة من المراحل السالك اما وجيه محجو ، فقد اعطى
بحيرر   ةإلررى مرحلررة الكهولرر ن نرريتدأ مررن مرحلررة تكرروين الجحركي المصاح  مبال منها التطور  كل
( اذ قسررمها الررى لنرر ايراسررة )مالررى د أقررر وهرري ب دراسة خاصررة بررالعرا ج بين المراحل ووضعمد

 .يةاساس  مراحلسبعة  
لخررص ي والررذ  ,Gallahue ويرر جاهتمثلررة فرري المدرسررة الغريبررة المفرري  مثررلفي االخرررامررا االتجرراه ا

 :يأتيكما  ة  ليتامتة و بع مراحل متداخلركي لانسان الى ار حل النمو الحمرا
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مررن بدايررة  (reflexive movement phraseمرحلية الحركيات المنعكسية ) :لىاألو  المرحلة
 بتحريررك وذلررك اسرريةعكان حركررات فيهررا الجنين حركات ن : تكو أشهرأربعة ى لإ( ينلتكوين )جنا

 .األساسية حركته بداية وهي المختلفة الرفس وااللتواءات قطري عن والرجلين الذراعين
 رهالشرر  من :rudimentary movment phraseالولية مرحلة الحركات ا :الثانية ةمرحلال

 وال منتةمررة  يررر ئيةواعشرر  الحركررة تكررون  المرحلررة هررذه : فرريعشررر الثرراني الشررهر – الرابررع
 وتتطررور العينررين، حركررة علررى رةطيسرر  ايررة لرره المحرريط ولرريس ىعلرر  التغلرر  خالهررا مررن عيسررتطي
 شرري،الم وبعرردها والوقرروف الحبررو فررالجلوس ثررم الزحرر  ىلرر إ ثبرراتلا مررن ترردريجيا يررهلد الحركررة

 يررةبلقا لديرره والتكرررار تتطررور الررزمن وبمرررور حركاترره إدارة فرري دورا ةر الكبيرر  تالعضررا  وتلعرر 
 .وجيد ض او  بشكل والمسك السيطرة
 1 مررن fundamental movement phraseة اسيسالحركيات اال مرحلية :الثالثية المرحلية

 :سنوات – 5 سنة
 هررذه ناإتقرر  إلررى ويميررل األساسررية حركاترره الطفررل لهررااخ يررتعلم المدرسررة قبررل مررا ةحلرر مر  وهرري

 الواجبررات لحررل جاهرردا ويعمررل األداء سرررعة لديرره تتطررور وقررتلا مررروربو  .الحركررات وربطهررا
 لديرره الحركيررة اتالصررف وتةهررر حركاترره علررى ةيطر لسوا النشا  ويتميز بكثرة المطلوبة، حركيةلا

 والصررعود الكرررة ورمرري والقفررز لقتسرر ال هرري بهررا الترري يقرروم حركيررةلا نشررطةواأل واضرر ، بشرركل
 .الحركات من اهر يو  تنزو وال
 sport_relatedلرياضييات و االلعيياب الحركييات المتعلقيية با مرحليية :ةابعييالر  ةرحلييالم

movement phrase :وتسررمى األوليررة االبتدائيررة ةالمدرسرر  حلررةر م فرروب : فمررا سررنوات 6 مررن 
مررن  للكثيررر والمهررار  البرردني داداإلعرر  دأبرر ي إذ الرياضررية، اتهررار الم اءبنرر  حلررةبمر  المرحلررة هررذه
الفعاليررات  مررن يررركثلل العررالي للمسررتو  والتحضررير البرردء لررةمرح وهرري الرياضررية، يرراتلاعالف

 فرري الطفررل يأخررذها ترريال الحركيررة تالواجبررا وتلعرر  والسررباحة، سررتككالجمنا الرياضية واأللعا 
 الحركررات مررن وكررذلك رياضرريةلا التربيررة درس خررات نمرر  كاتررهور حر طرر ت في كبيرا دورا المدرسة
 قرروميو  نفسرره علررى الطفررل فيهررا ويعتمررد راجات،وركررو  الررد والتسلق لركساك األخر  واألنشطة
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 إلررى الررذكور ميررليف الجنسررين، الحركيررة بررين اتهررار الم لرر ختوت خرررين،ا  مسرراعدة دون  بأعماله
 .ةالخفيفرر  ةالمهررارات الحركيرر  إلررى اإلنررا  تميررل حررين فرري وعنرر  قرروة إلررى تحترراج الترري الحركررة
وتررتم  سررنة، 12 سررن إلررى اتسررنو  7 سررن مررن البدنيررة تافصرر لل ريجيالتررد التطررور يبرردأ وبعرردها
 تكررون  نتيجررة عررات كرريحر  ربررط  بمسررتو  ميررزويت العضررات علررى عاليررة طرةيسرر  تحررت حركاترره
 الحركية   الصفات  ة واكتسادنيبال الصفات
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 لسن ما قبل المدرسةركي  الح  رالتطو  :ةالثالث  رةالمحاض           
 مرحلة ما قبل المدرسة.مفهوم   /أوال           
 األساسيةم الحركات و مفه   يا/ثان           

 هاوبعض مالمح  المبكرة الطفولةمرحلة  ركي لدى الطفل فيتطور الحا/الثالث      
 .ة المتأخرةوسمات النمو الحركي في مرحلة الطفولئص  خصارابعا/             
 
   :المدرسةا قبل  مفهوم مرحلة م /أوال

اده يحةررة مرر ل ت ألولررى مررن عمررر الطفررل منررذسنوات الس ل سن المدرسة علىماقب مرحلةتطلق  
 كمرررلأن ي بررره الررردوت علرررى ضررررورةد ذلرررك الرررى مررراتلتزم سرررنة السادسرررة  ويعرررو تررى بلو ررره نهايرررة الح

ه يعنرري أن الطفررل اليحررق لرر ائيررة وهررذا نوات حتى يحق له إللتحاب بالمدرسررة إلبتدالطفل الست س
اء المؤسسررات يطلررق عليهررا اسررم  وانمررا هررذهمية قبل ذلك السررن بوية تعلير إللتحاب بأ  مؤسسة ت

الل ايررة النهاريرررة.....ألطفررات مراكز الرعدورة الحضررانة رياس لمررة المدرسررة  مرررثا: يررر ك أخررر 
دايرررة السررررنة بالثالثرررة الررررى  عررررودة(: ان هرررذه المرحلررررة تمترررد مررررن بدايرررة سررررنا يشررررير )محمرررد ينمررر  ب

يم دورة مرردة فرري تقسرر ألسررس المعتاميات تبعررا لتعرردد ددمن المسرر لهررا عرر ة من عمر الطفررل  و السادس
المبكرررة وفقررا  اس التربررو  والطفولررةلمدرسررة وفقررا لاسرر سم مرحلررة ماقبررل اعرفت بافنسان  حياة إل
سرراس المعرفرري كمررا األى اما اعتمررادا علرر  ،ميز وفقا لاساس الشرعيلوجي وقبل التبيو س اللاسا

 خررررون محجرررو  و يررره )وجكمرررا يشرررير  عمليررراتالاقبرررل عرفرررت باسرررم مرحلرررة مف يررره(وضرررعه )بياج
خولررره برررل دقسرررنوات أ  7-3مرررن  سرررنوات التررري  تمتررردالعلرررى  قلرررة تطلررر حر برررأن هرررذه الم( 2000

 .  ركيفقا لاساس الحللمدرسة و 
أمررررا  امتاكهرررا أوليرررة يعررردهررري مهرررارات حركيرررة  :ةسيييت الحركييية األسامفهييوم المهييارا / ثانيييا

وتنقسررم إلررى  اضررية،ريالبمررا فرري ذلررك مهررارات األنشررطة  مة،قدمتية جادة مهارات حركضروريا إل
 هما: قسمين رئيسين
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حركرررة العضرررات الكبرررر   طلررر تت هررري المهرررارات التررري كبرى(:العاميية)ال الحركييية المهييارات /1
هررارات باإلضررافة   هررذه الموتتطلرر  لوالحجل، الرر  والوث ، فز،، والجر ، والقكالمشي  الجسم،  في
دأ تطرررور معةرررم ويبررر  ترررزاناالوالعضرررلي الهيكلررري عنصرررر  التوافرررق و  بيالعصررر لررى سرررامة الجهررراز إ

كرررة والطفولررة لمبانهايررة الطفولررة  هررا علررى مررد تطور  لالطفولررة، ويكتمرر فرري مرحلررة  هرراراتهررذه الم
رررربتررررررة الحاسررررمة لتطررررور المرررراء يعتقررررد أن الفأن بعرررررس الع ىالمتوسررررطة، علرررر  صرررربية فررررري العكة لشر

 العامة هي حتى الخامسة من العمر.ت  هارالتحكم الحركي للملدما  المختصة باا
لحركيررة االنتقاليررة هررارات اهرري الم أنررواع،ثررة  ( إلررى ثالكبر أو ا)العامة المهارات الحركية   قسموتن
ة نيررررر ن معةرررررم األنشرررررطة البدالمناولرررررة ومعلررررروم أ تالنتقاليرررررة، ومهررررراراارات الحركيرررررة  يررررررا المهررررر و 

يتداخل فيها يقوم بها اإلنس  اضية التيوالري  ة.و أكثر من المهارات الحركية العامأ نوعانان 
ة التررري يرررتم فيهرررا لحركيررر شرررطة انرراء األنيرررتم تطورهرررا أث راتمهررراي وهررر  -االنتقالييية: مهيارات لا /أ

ن إلررى  خررر ريررك كامررل الجسررم مررن مكرراتلررك األنشررطة يررتم تح ي خررر. فرر كان إلى من م  قاتتناال
الحجررررل  الوثرررر ،قفررررز، لا الجررررر ،ة: المشرررري، تاليرررر ة الاألنشررررطة الحركيرررر  المهررررارات تلرررركمل وتشرررر 

 .التسلق  الزح ،  الدحرجة،،  التزحلق  النط،  ،الخب 
الطفرررل فررري  ثنررراء حركرررةأمهرررارات يرررتم تطورهرررا  وهررري ة:قاليييييير االنتالمهييارات الحركييية غب/ 

تلررررك  نتتضررررممنرررره، و عرررة أجررررزاء جررررزء مررررن الجسررررم أو مجمو كرررة حر  مررررن خررررات ءمكانررره، سرررروا
 ، الترررررأرج السررررح ، الررررردفع، االلتررررواء، نثنررررراء،الا التمرررردد،كيررررة التاليرررررة: ارات األنشرررررطة الحر مهرررر ال

 .فتفاالتعلق، االلاالتزان،  
و و ضرررررربه أتمريررررره أ وذف جسررررم أيررررة يررررتم فيهررررا قرررر حرك اراتمهرررر  يهرررر  المناولييية:هيييارات مج/ 

ررررا يرررررتم أثنررررر  ررررتقباله وعرررررادة مر تلرررررك المهرررررارات  .وتشرررررملسيلة..و  أواء ممارسرررررتها اسرررررتخدام أداة اسر
 نطيط.لتا  ر،مريالت اإلرسات،  الضر ، الركل،  لق ،لا  المسك،  ة:ركية التالياألنشطة الح

مرررع  امرررلة التررري تتعلرررق بالتعحركيررر ت الالمهرررارا يهررر  (:ة)الصييغرى لدقيقكييية االمهييارات الحر  /2
 ك مرررنه ذلررر شررراب اوتركيبهرررا، ومررر لعرررا  الصرررغيرة األ كوالرسرررم، وفررر كالكتابرررة،  الصرررغيرة،ألشرررياء ا

كمسررك  الدقيقررة،المهررارات  بعررس مررن وردأ تطرر ما يبرر .  و البا حركي ودقة أعمات تتطل  تحكم
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رررررة، ألشرررررياء ا رررررا،بالقبضر ررررر  فرررررري ك الر و تحريررررر أ وتركهر رررررات مختلفرررررة فرررررري محسر رررررة ااتجاهر ررررردلر  لمهر
ورهرررا إال فررري التررري تتطلررر  توافقرررا ال يكتمرررل تطات الدقيقرررة المهرررار   يرررر أن بعرررس والرضررراعة،

يعتقرررد أن س أن الررربع رمتوسرررطة،  يرر لاة الطفولررة ة أو بدايررة مرحلررر لمبكرررر لطفولررة انهايررة مرحلرررة ا
 .العمرالتاسعة من  ر حتى  يستم حركية الدقيقة والتوقيتالمهارات  لفترة الحاسمة لتطور الا

 :محهاض مالوبع  في مرحلة الطفولة المبكرةر الحركي لدى الطفل تطو لا/ثالثا

حركررري ال إن تسلسرررل التطرررور: ليية المبكييرةفييي مرحليية الطفو التطييور الحركييي لييدى الطفييل   /1
ي لررد  الطفررل المبرردأ مررو البرردنضررا عمليررة النمرران أيين يحكساسررين أعلررى مبرردأييتحدد بناء   للطفل

بررردء جرررزء العلرررو  مررن الجسرررم الررررأس للقرردم   أ  أن ال أن التطرررور الحركررري يحررد  مرررن وألوت هرر ا
لتطررور الحركرري ني الررذ  يشررمل امررا المبرردأ الثررامررن الجسررم .أأس   يتطررور قبررل الجررزء السررفلي بررالر 
رأس كم فررري الررر يرررتم الرررتح حيررر راف   ى األطررر لجرررذع إلررر حرررد  مرررن ايبررران التطرررور  نضرررج فيتمثرررلوال

ع   ينتشرررر فررري الجرررذ عرررد  حررردو  الرررتحكمن واليررردين  ثرررم بفررري الكتفررري حسرررن الرررتحكموالرقبرررة ثرررم يت
لحركرري لرررد  مةرراهر التطررور العل مررن أهررم والحرروس وأخيرررا إلررى السرراقين.و  الرروركين الررتحكم إلررى

ألساسرررية ة االحركيررر اراتررره تطرررور مهتم فيهرررا يررر حركررري لديررره. و وافرررق الحسررري الل هرررو تطرررور التالطفررر 
سرررعة لثررة مررن عمررره بالشرردة و نة الثافررل فرري بدايررة السرر تمترراز حركررات الطكمررا  .  (والدقيقةالعامة  )
ين وليترر فرري السررنتين األيهررا فبعررد إن كانررت حركاترره ات الترري يؤدة والتنوع في كمية الحركستجاباال

ية و يررر شررياء بصررورة عشرروائباألك مسرر السررم و جلعضرراء اوتحريررك أ  شمل على المشرريمن عمره ت
أسررفل، والقفررز  علررى إلررىر ، والقفررز مررن أ صررورًا شررتى كررالج حركات تأخررذإن هذه ال  دمنتةمة نج

أطررررراف األصررررابع، وركررررو   والسررررير علرررى والتزحلررررق وصرررعود ونررررزوت السررررلم، ت بعيرررردة،لمسرررافا
رة فرري كبيرر الت االعضرر  ىتمررد علرر لحركررات تعين، وان هررذه اجررات والعجلترر ا  عدراجررة ذات الررثال

فالطفرررل يسررررتطيع  مرررا قبرررل المدرسرررة خررررات مرحلرررةتررردريجيًا  ييتطرررور النمرررو الحركررر "و   الجسرررم. 
تتمثرررل بنمررررو امسرررة مررررن العمرررر تطرررورات أساسررررية بعررررد الخ ثيرررر مررررن حركاتررره، وتحرررد ضررربط الك

 مل فررري رمرررييرة التررري تسرررتعالعضررات الصرررغة مرررن ة وتشرررمل مجموعررر الحركررات الدقيقرررة المتناسرررق
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رًا علررى ة يكررون قررادعمررر السادسرر  دما يكررون الطفررل فرريهارة الكتابررة، وعنرر ي موف، هاومسك  تالكرا
في النشاطات واألة والمسلمتطلبات المدرسالتكي     األفراد"  لعا  معاهمة 

رررًا لررررد  األطفررررات ، إذ أمررررا تعلررررم الحركررررات فيكرررررون م      هررررم لشررررركل تعلم لررررى مقررررداريرررررتم عختلفر
الجديررررردة وتوجرررررد  دة أساسرررررية للحركررررراتقاعررررر ة ابررررر مثون بكررررر تتررررري والوالمعقررررردة كرررررات المتعرررررددة الحر 
 ا تطورهرررا الحركررري الرررذ ة لهررر لرررة الطفولرررة فلكرررل سررنسرررنين األولررى مرررن مرحة فررري الات كبيرررر فرر ااخت

مرررا قبرررل مرحلرررة واحررردة وتسرررمى مرحلرررة ولكرررن تؤخرررذ كن السرررنة التررري قبلهرررا أو بعررردها يختلررر  عررر 
ون قابليررة التقرردم فتكرر ا يضرر أ رديررةفلفررروب ال أسرراس الالحركي كذلك عرر ختل  التطور ة، ويالمدرس

فطفل لمركبرررررة،تنفيررررذ الحركررررات اركرررري والترررروازن، و البنرررراء الحعلررررى أسرررراس  تبالحركررررات والمهررررارا
ءه الحركرري. إن الحركررات ادسررة فرري أدال  عن طفررل السررنة الخامسررة والسثًا يختالسنة الرابعة م

يةهررر الرروزن لك كررذو  سررنيتح ةر للمهررا اء الحركرريرعة، وان البنرر بالقوة والسرر  تتميزهذه المرحلة   في
ألنهرررا غلت بشررركل صررحي ، حركرري إذا مرررا اسررتد مرررداها النررة إلرررى أبعرر و الحركرري وتصرررل المر  والنقررل

   حركية.رحلة إتقان الصفات الم

كيررة لحر هررارات االملم ه المرحلررة يررتعطيع القرروت بررأن الطفررل فرري هررذومن خررات مررا تقرردم نسررت      
ره طررو لتليهررا ج إلمتقدمررة الترري يحتررالمختلفررة والحركررات اا س جميععد أساوالتي تويتقنها   األساسية

تعداد الطفرررل إذ إن اسررر فررري ألعابررره المختلفرررة، هرررذه المهرررارات األساسرررية  الاحرررق ويةهرررر اسرررتخدام
لترررري ة االحركيررر  مرررا ألنتقدمرررة يعتمرررد اعتمررررادًا كبيررررًا علرررى بنررراء امراحلررره الم للتطرررور الحركررري فررري

لطفررل فرري داء الحركرري بررين ااأل رقًا فرريهناك ف نبأناحظ ابق، و ي وقت سالطفل ف دتكونت عن
، ومسررتو  ة األداءهررر هررذا الفرررب فرري كيفيرر امسررة ويةنة الرابعررة والخة والطفل فرري السرر سنة الثالثال

كرررري لحر و اارات حركيررررة أخرررر ، وترررررتبط سرررررعة تطرررور النمرررر لمهرررارات بمهرررر اإلتقررران، وربررررط هررررذه ا
 مختلفة.لا  لحركيةنشطة ارسة األله لمما  ةالفرص المتاحل بللطف

 المبكرة:  ي مرحلة الطفولةدى الطفل فالطبيعي ل طور الحركيمح التبعض مال /2
   سنوات: 3الى   2األطفال من  ▪
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 –يحجررل علررى رجررل واحررردة  –يجررر  برردون الوقرروع علررى األرس  كيية العامية:ر حلرات االمهياأ/
 واحرررردة رجررررل علررررى نررررهاتزا يضرررربط–خررررر  دما تلررررو  األا قرررر مسررررتخدم درجالرررر  علررررى يصرررعد وينررررزت

راجرررة يركررر  د -لمسرررافة قصررريرةغيرة كررررة صررر ي يرمررر  -يرررده مرررن فررروب الكتررر  يرمررري ب –للحةرررات 
  ذات ثا  عجات.

اللرررررو  يضرررررع األوتررررراد الخشررررربية فررررري  -العلبرررررة. اء    طررررر يفرررررت يقييية:لمهيييارات الحركيييية الدقاب/
خشررربية  مربعرررات ضرررعي–الكترررا   صرررفحاتيقلررر  -هبضرررتن قيمسرررك القلرررم بيرررده بررردال مررر -الخشررربي

 مستقيم. تقليد خط  يمكنه  -سها البععضب فوب 
   سنوات: 4الى   3ن األطفال م ▪
علررى قرردم اتزانرره  يضرربط -أكثررريحجل على رجل واحرردة مرررتين أو  :ة العامةالمهارات الحركيأ/

 وه.تتجه نحرة  كبييمسك بكرة -فوب الكت  بدقة مقبولة يرمي بيده من -واحدة لفترة قصيرة
-تقررراطعأو نررره مررن نسرررل دائرررة يمك-ريبررالكبرررار تقلقلررم كاك ايمسررر  :لدقيقيةالحركييية ا اراتالمهيب/

 بعضها البعس.    عات خشبية فوب مرب 9يضع    -قصلممستخدما ا  يقطع
   سنوات: 5إلى   4ألطفال من ا ▪
لرررى اعة لالكرررر يرمررري  -يرررنطط الكررررة ويمسررركها-يمسرررك الكررررة بيديررره :ات الحركييية العامييةهييار المأ/

قيم واضرررعا خرررط مسرررت يمشرري علرررى -انيثرررو  5-4 دةقررردم واحررر زانررره علررى ات يضررربط -ك بهرررا ويمسرر 
 األخر .قدما أمام  

مربعرررات خشررربية  10يضرررع  -يقطرررع بدقرررة مسرررتخدما المقرررص  :المهييارات الحركييية الدقيقييةب/
 يربط مسمارا لولبيا    –البعس.    وب بعضهاغيرة فص

   سنوات: 6إلى   5ن األطفال م ▪
يررنطط  -الدراجررةيركرر   -بنفسرره  لالحبرر ط يررن -ركررةتحكرررة م ليركرر  :اميةالعكية لحر ت االمهاراأ/
 .جيدة بدقة  يقذف الكرة-لكرةا

طررا يقطررع مسررتخدما المقررص نم -يتمكن من نسل مربع أو مثلرر  :مهارات الحركية الدقيقةلاب/
  غلق سحا  سترته.ي–يربط شريط حذاءه –يلون بشكل أكثر دقة –ومنحنيا  مستقيما  
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عتبرررر هرررذه المرحلرررة ت :المتييأخرةالطفوليية  حلييةلحركييي فييي مر و النمييا اتوسييم خصييائص /رابعييا
ل ال فالطفرررر  والطاقرررة،زيرررادة واضررررحة فررري القرررروة اهد فيهرررا حركرررري الواضررر  وتشرررر النشرررا  ال مرحلرررة

ثرررر قرروة ويسرررتطيع الطفرررل ا برررا حركرررة مسررتمرة وتكرررون الحركررة أسررررع وأكيضرررل سرراكنيسررتطيع أن 
رررر الرررررتح ذات الدراجرررررة  و وركررررر  والمطررررراردة  ر جررررر الل عررررر  مثررررر الل ظكم فيهرررررا بدرجرررررة أفضرررررل وياحر
 عا   سباب واأللتين والعلوم والالعجل

الترري فقررة لررد  الطفررل و   التي تصرررف الطاقررة المتدر ذلك من ألوان النشاالرياضية المنةمة و ي
للطفرررل قررررد  رثنررراء النشرررا  الحركررري المسرررتموأ قبرررل،اج إلرررى مهرررارة وشرررجاعة أكثرررر مرررن ذ  تحتررر 

أن األطفرررات فيبررردو وكررر  ا هرررو عملرريمررر  ى كررلالطفرررل إلررر  ليررر يمو  ة،الطفيفرر و  ر يتعرررس لررربعس الجررر 
فرررل إلرررى العمرررل ويرررود أن يشرررعر أنررره ويميرررل الطومثرررابرة  نشررراطا وحيويرررةئرررون صرررغار ممتل عمرررات
 .  شيئا لنفسه  يصنع
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 صائصهارياضية وخلحركات الاع اأنو   بعة:ار ال  المحاضرة
 يةالرياض  وم الحركةمفه  أوال/
 .الرياضيةع الحركات  أنوا  ثانيا/

  .يةالرياض  الحركات  ئصخصا  /ياثان     
 

 :كة الرياضيةالحر هوم مف أوال/
 علررى أنهررا: " جميررع التمررارين الترري تحقررق هرردفا حركيررا أو مسررتو  حركرري." الحركة الرياضررية  عرفت
 ين و بسررررعةمعررر اتجررراه  أجزائررره فررريو دوران الجسرررم أو أحرررد ات أانتقررر بانها "فهرررا جرررنس و شرررولتز عر وي

نشرررطة اس األنهرررا أسررر ، كمرررا أاء أو بررردونهااسرررتخدام األدء كررران ذلرررك بزمرررن معرررين سررروامعينرررة و فررري 
المختلفة و هي تحد   البا نتيجة انقباس العضررات الررذ  ينررتج عنرره حركررة للجسررم كلرره أو ألحررد 

 "دون إخراج قوة ماأجزائه، و من المستحيل أن تحد  الحركة  
 ةركررات الرياضرريالحصررن  تإلررى أنرره يمكررن ع معةررم المراجرر  تشررير :ةرياضييات الكر حأنواع ال  /انياث

 :التيحو االن  لىعأقسام أربعة  الى  
ا أكثررر الحركررات المركبررة لهرر و  يررة المراحررلنائرة ثت المتكررر حركرراالو  لحركات الوحيدة ثاثيررة المراحررلا-

 ركيةمكونة من مجموعات حوالكية  الجملة الحر   وأخيرا  من هدف حركي
 مراحررل:ولهررا ثاثررة  ،لمرررة واحرردة هاية وتؤد بداية ونلها  لةمتكامحركة وهي  :ةحيدو لاحركة  لا  /1

  ..إللة .لالوث  الطويل رمي الج  صقذف القر   :ومن امثلتهانهائية    يةة اساستمهيدي
ا حركررة ثنائيررة المراحرررل الترري تكرررر نفسررها بررنفس االسررلو  وتسررمى ايضرر  : وهرريالمتكيررةالحركية /2

 ن هما:نة من مرحلتيمكو  و كانتل  ةهر كماالحركة ت   ن
 رحلة النهائية.لى الميدية علمرحلة التمهكل من اتطابق    وهي:  المرحلة المزدوجة

 يتم انجاز الواج  الحركي.   وفيهاالمرحلة األساسية:  
 ت الهوائية.راجاالد وركو الجر ، السباحة    المشي،المتكررة،  أمثلة الحركات   ومن

 :  وهيأشكات   دةكررة بعركات المتالح وتؤد 
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 ي .ة: كحركة التجدكررة بسيطحركة مت -
 الدراجات الهوائية. وركو   والجر   والمشيلحرة  باحة ابادلة: كالستكررة متحركة م -
 : كسباحة الدلفين.حركة متكررة متازمة -
 حركة متكررة مركبة: كسباب الحواجز -
تبطتررران ين أو أكثرررر مر تين أساسررريتحلمررر ة ثرررم ديررة مشرررتركعرررن مرحلرررة تمهي عبرارة المركبيية:الحركية /3

مثرررل  يديرررة لحركرررة أخرررر حلرررة تمهتكرررون مر مكرررن أن ئيرررة مشرررتركة يثرررم مرحلرررة نهاا مباشررررة ببعضرررهم
فررري الرياضرررات الجماعيرررة، كالتهررردي  علرررى المرمرررى مرررن الوثررر  أو التهررردي  بررررالرأس أو  تالحركرررا

 .والسلةة اليد  التقا  الكرة في لعبة كر 
لمرحلررة بحيرر  تكررون ا ومختلفررةة كررات  يررر متماثلرر وصررل حر رة عررن هرري عبررا الحركيية: الجملية /4

الحركررات تلرر  مخصررل و ل مثرر حلررة التمهيديررة للحركررة الثانيررة، المر ي نفسها ألولى هئية للحركة االنها
 .في الجمباز

     :الحركات الرياضية  خصائص  ثانيا/
ل مرررن عمررر نة تضرررممرررا يللحركرررات و التقسررريم الزمنرررى  بأنرررة هريفررر تع الحركييي: يمكيين إليقيياعا -

 والتوق .لعمل  ا او  خاءاالستر لشد و ن ايبمتبادت ديناميكى  
ة مرررن حركررر ال جررزاءن الكرررى يعنررى فرررى النهايررة ميرررزاإليقررراع الحر ا انفرر  ومهررذا المفهررر  وانطاقررا مرررن

توزيرررع الجهرررد إيقررراع الحركرررات الرياضرررية  ويعنررريلمبذولرررة فرررى األزمنرررة المحرررددة. و  احيررر  القررر 
نقبرراس ل الثرر األم نررى التوزيررععييقرراع الحركررة أن إ ارة أخررر عبرر او ب الحركررة،من لى ز المبذوت ع

إليقرراع الحركرري موجررود فرري حركررات متكررررة و فرري ا انزمن الحركة ات ت خخاء العضاوارت
الحركرررررات الوحيررررردة و برررررنفس القررررردر و يمكرررررن التعررررررف علرررررى ابسرررررط االيقاعرررررات الحركيرررررة فررررري 

 المكان.  في الوثدي  و التج مثل:ل جسم متجانسة التي يتحرك فيها كالحركات ال
 والجرررررر المتكرررررررة كالمشررررري  كررررراتعنرررررد أداء الحر  وسرررررهاي واضرررررحا يقررررراع الجمررررراعإلا ويكرررررون 

حركيرررة أمررا إيجرراد إيقررراع جمرراعى عنرررد اداء الجمررل الصرررعوبته فرري الحركرررات  وتررزداد والتجرردي 
 األحيان.ى بعس  ف  استحيكون مللغاية وقد يلك امر صع  فان ذ
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 كيالحر لنقل ا
جميرررررع ركت اشررررت إذا إالحة رة صرررررحيصررررو ا  حركرررررة رياضررررية ال ترررررتم ب أن مررررن المعررررروف    
الجسرررم وان  زاءجررر ايكرررون هنررراك تناسرررق ترررام برررين حركرررات  نأشرررر  ي أدائهرررا،جسرررم فرررى ال اجرررزاء

 تحقيقه.د  ار م  حركيتعمل جميعا على انجاز واج  
 ة يرياضكات الخصائص الحر   مأه تبر النقل الحركى منيعفلذا  
 :لحركىاقل الن اعأنو 

 اف:األطر  ذع الىمن الج ل الحركةنق •
  حركررررة ترررى تتطلررر الت فرررى الحركررررا الجمبررراز، كرررراتضررررو  فرررى معةرررم حر ر هرررذا النررروع بو ويةهررر 
 مثا:حة  فى العا  القو  والسبا  والمشي  يهلكاراتاو   كالماكمة،  طرافألاة وقوية فى سريع
تصررطدم  والترريثررم قبضررة اليررد ع م الررذرا ن الجررذع ثرر تبدأ الحركة م )الماكمة(:اللكمة الخطافيةفي  
السرراعد ثررم  تبرردأ الحركررة مررن الجررذع إلررى العضررد ثررمائرة(: كرررة الطرر )السرراحقة  ربةالضرر و  لخصررم.با

 .لكرةل ومنهالذراعين  لتبدأ الحركة من الجذع ثم : (كرة القدم)  التماس  االكرة. أماليد ثم إلى  
 الى الجذع   رافطاألنقل الحركة من  •

لحركررة  خليررة المسررببةطررراف هرري مصرردر القرروة الدام أن تكون األتحتان إلنسيعة جسم اإن طب   
راف كمصرردر للقرروة المحركررة أو ت ي عتمررد علررى األطرر نه فرري أ لرر  الحركررانتقالية، لذا فالجسم االا

 كقوة مساعدة.
يمكررن و  كررات الرياضررية،الحركي من األطراف إلى الجررذع يةهررر بوضررو  فرري أ لرر  الحر   والنقل
 :يالالتنحو  فه على التصني

و مسرررراعدة أ ين هنررررا كقرررروةحركررررة الررررذراع وتعمررررل ع:حركرررري مررررن الررررذراعين إلررررى الجررررذالنقرررل ال -أ
 العالي.  والقفز: حركتي الوث  الطويل تمثا  ،الجذعموجهة لحركة 

الحركرررات  أكثرررر أنرررواع النقرررل اسرررتخداما فررري وهررروالجرررذع: النقرررل الحركررري مرررن الررررجلين إلرررى  - 
جميرررع مهرررارات العررررا   وفررري، والوثرررر  والحجرررل والجرررر لمشررري فررري حركررررة االرياضرررية، فيةهرررر 
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جميررع أنرررواع النقررل التررري هرررذا النقررل عرراما مشرررتركا فرري  ويعتبرررماعيررة، األلعرررا  الج وفرري، قررو ال
 ا عليها.تكلمن

 النقل الحركي من الرأس إلى الجذع: -ج
ت وران حررررو ء كرررران الررردفررري جميرررع حركررررات الررردوران سررروانجرررد هرررذا النرررروع مرررن النقرررل الحركرررري    

جيررره حركرررة نرررا أهميرررة الررررأس فررري تو ي ةهرررر ل وهرررذاأو حررروت المحرررور العرضررري،  راسرررير الالمحرررو 
 حرجة الخلفية، الدورات الهوائية.لدحرجة األمامية، الدفي رياضة الجمباز: ا تجسم. مثاال

 التوقع الحركي:
 يرالترري تشرر لتمهيديررة مررن خررات المرحلررة ا ويةهررر خصررائص الحركررة الرياضررية،  أحدالتوقع      

ة حلرررة األساسررررياألداء فررري المر   ومسرررتو شررركل  وأنالحركرررة األساسرررية، كمرررا  وطبيعرررةإلرررى شررركل 
عدة انواعهو يوحي لنا بشكل المرحلة النهائية  .و 

 التوقع الذاتي: -أ 
مرحلررة األساسررية يتوقرر  التوقررع الررذاتي علررى مررد  خبرررة الاعرر  الحركيررة، فهررو يتوقررع مسررتو  ال

نرررد هرررذا النررروع مرررن التوقرررع كثيررررا ع ويةهرررر ديرررة،حلرررة التمهيمر نجرررا  الحققررره مرررن  علرررى مرررد  مرررا
 لجمباز.عبي اال
 الغير:وقع حركة  ت - 

قرررع الاعررر  حركرررة الاعررر  الخصرررم أو حركرررة لجماعيرررة أن يتو يحرررد  كثيررررا فررري األلعرررا  ا    
لرررة و قررروة الكررررة مرررن خرررات المرحالاعررر  زميلررره، خاصرررة حرررراس المرمرررى فهرررم يتوقعرررون اتجررراه 

فريق الخاجدية لمهالتمهي  صم.م 
الخصررررم  و دراسررررة صرررفات إلررررى جانررر   ألداءرات اإن توقرررع حركرررة الغيررررر تحتررراج إلررررى خبررر     

 ، و الواقرررع أن توقرررع حركرررة الغيرررر مرررن أهرررم و ي مختلررر  المواقررر إمكانياترره و أسرررلو  تصررررفه فررر 
تقابل العبي الرياضات الجماعي  ة.أصع  المهام التي 

 توقع نتائج الموق : -ج
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رررردافع يشررررتركون بإم وأكثررررررن مهرررراجم ثرررررر مرررر نرررررا وجررررود أكه بررررالموق ويقصررررد     رررراتمررررن مر هم كانير
ر نترررائج با علرررى تقرررديد، مثرررات: حرررارس المرمرررى يجررر  أن يكرررون مررردرَ فررري موقررر  واحررر  وتوقعررراتهم

أن  وعليرررهالموقررر  عنررردما يهاجمررره عرررددا مرررن العبررري الخصرررم مرررع وجرررود عررردد مرررن المررردافعين، 
 لخصم.مهاجمي ا  وخطورةحدد كفاءة مدافعيه  ي
 الحركة(: ونةر م)االمتصاص  -
هرررو تحويرررل و لزائررردة، اص الطاقرررة اتصررر سرررم علرررى اممفاصرررل الجامتصررراص الحركرررة هررري قررردرة    

 زائد.إلى السكون تدريجيا دون تصل     حالة الجسم من الحركة
تهررري بسرررقو  الجسرررم مرررن الحركرررات التررري تن وجميرررعة الجمبررراز مثرررات: جميرررع النهايرررات علرررى أجهرررز 

 .األرس  كبير على ارتفاع
 االنسيابية

ررررري التوافرررررق األمثرررررل"     رررريابية الحركرررررة تعنر رررررين جميرررررع انسر ررررر أجرررررزاء ال بر رررررة م عنرررررد أداء جسر الحركر
ميررع أجررزاء الاعرر  علررى تطرروير ج وقرردرةالفنرري صحة األداء  الحركة تعني  وانسيابيةالرياضية.  

 برربعسة بعضررها إذا مررا ربطنررا مراحررل الحركرر  لنررا بوضررو  وتةهرجسمه النجاز هدف الحركة، 
 والمررررورثررر  الو  حركرررةقتررررا  و : تتمثرررل االنسررريابية فررري ربرررط مرحلرررة االلعررراليالوثررر  ا فررري مثرررات:
 العارضة. فوب 

 ع الجلة.في ربط مرحلة الزح  ومرحلة دفدفع الجلة: تتمثل االنسيابية   فيو 
ررررا فررررري  رررريابية فررررري وصرررررل المرحلرررررة الأمر مزدوجرررررة مرررررع المرحلرررررة الحركرررررات المتكرررررررة فتةهرررررر االنسر

ى، تين، األولرر ة الحركيررة، فرران االنسرريابية تةهررر بصررور جملو البة ألمركات احركال  وفي  ة.الرئيسي
يابية الحركررة مررن الةرررواهر نسرر وا فرري ربررط حررركتين متتررراليتين. والثانيررةكرررة بررط أجررزاء كررل حر فرري ر 

 فنرررىال األداء ةحيعنرررى صررر  االنسررريابية،افر لرياضرررية فترررو الترررى تثيرررر التسررراؤت عنرررد دراسرررة الحررررة ا
 إذا إالى الحركرررة وهرررذا ال يرررات نجررراز هررردفجسرررمة ال اجرررزاءيرررع ع تجمويررر تط ى  علررر عررر ة الاوقررردر 

 من:ن  تمكقد   ع كان الا
  .اطها الفنيةالتام لخط سير الحركة ونقفهم  ال  _
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   .يةفى المرحلة التمهيد  ألداء ةالازمصيل القوة  _ القدرة على تح
   .ى الطاقة والمجهودتصاد ف_ االق
   .ركةلحا بإيقاعحساس  _اال

 حركةجمال ال
هرررام فرررى  عررر  دورليمرررات الحركررة ع مراحررل الحركرررة وجلحركررة توافرررق وتترررابجمرررات امصرررطل   نررىيع

الجمبرراز ينررات الفنيررة و ر ممررا فررى التمهررا كلتقي سأسا األداءنوعية بعس الرياضات التى تعتبر فيها 
 اجرررزاء برررين الحركرررينقرررل م الركرررة صرررحي  وتررر د  الحمرررا كررران مررر  إذايمكرررن ان توصررر  بالجمرررات و 
يقررراعة يسرررياببان جسرررمال فيهرررا مرررا تررروافرت  إذاات وصررر  الحركرررة بالجمررر  علرررى ذلرررك يمكننرررام و يلسررر  وا 
 التالية:  خصائصال

   .ةلمسار الفنى للحركاكتمات ا -أ
 واجبها.ونجا  كل مرحلة فى انجاز  راحل الحركة بوضو   ر مةهو  - 
 لاداء.  اإليقاعوافر ت -ج 
 بانسيابية.حركة  احل الوصل مر  -د 
   األساسية.  لمرحلا ىة فاصوخسم  لجا  ءاجزان  بي  حركيالحد  النقل   -  ر ه
 .يالنهائالمرحلة   في  األداءعلى احتياجات    ةدذائتصاص الطاقة الام -و 
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 .اضيةالحركات الري  يمتقو   :مسةاخال  المحاضرة
 الرياضيفي المجال  أوال: مفهوم التقويم  

 ثانيا/ قواعد تقويم الحركات الرياضية: 
 ي  اضريقويم في المجال النواع التثالثا/ ا

 التقويم في المجال الرياضي:اف  أهدا/بعرا
 

رررررداراالحكام علررررررى الرياضييييي ال جييييفييييي الم تقييييويمم المفهييييو  /الو أ رررررويم اصر ررررري التقر ررررررياءاأل: يعنر  شر
وبرره ومحاسررنه أو هرررو لررى قيمررة الشررري  مررن خررات اكتشرررل  عيقيمتها ووزنهررا أو هررو الحكرررم عتقرردير 

ف المرسرررومة داهررر لرررى األصررروت إلو ا تسررراعد سرررلبا أو إيجابرررا علرررى دراسرررة الةرررروف والعوامرررل التررري
 .مسبقا

 قيمة.التقويم بأنه التحقق من ال(  1980ويعرف قاموس )ويستر 
يعنررري التقررردير لمسرررتو  أداء الطلبرررة لغررررس إصررردار الحكرررم المناسرررر  ة وبالنسررربة للتربيرررة الرياضررري

االحكررام علررى  رضررمن إصررداتيوأنرره  مسرربقا، كمررا ضرروء معررايير محررددةعلررى أدائهررم الحركرري  علررى
الرررة التدريبيررررة أو حر التطرررويي  فررري تحديررررد مرررد  فاعليتهرررا فرررري وأسررررالي  التررردر  دريبيرررةهج التامنررر ال

   .عدمها
 : الرياضية  اتالحركتقويم قواعد    ثانيا/

  :وهي  لرياضيةتقويم الحركة القواعد   هناك ثا   أنمعةم الباحثين على  تفق ي
 الهدف:مبدأ   -1
رررراالح انيكيرررررة وفيزيولوجيرررررة دف وترررررؤد  وفرررررق قواعرررررد وأسرررررس ميكية حركرررررات ذات هررررر رياضررررر ت الركر

وهرري العناصرررر بررالقوة أو الررزمن أو المسررافة  دائهرراال يقرراس صرررحة أ ، وكثيررر مررن الحركرراتونفسررية
كمرررن لحركرررات يالكميررة التررري تمكننرررا مررن إطررراب حكرررم كمرري علرررى الحركرررة والكررن نجرررد العديرررد مررن ا

ررررا فررررري أسرررررل ررررالالهررررردف للررررر  تقيررررريم يختو  العائرررررد مرررررن األداء" ولررررريسومرررررداه  األداء و واجبهر  اتر مهر
ويعررد الرروزن   رعةسرر سررباقات المختلرر  فرري التقررويم يعد الررزمن هرردف  ي ا حعهنو حس  اضية  ريال
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 قرررو لعررا  الأ فرريف "للتقررويم  لمسررافة هرردفا، كمررا تعررد امررثا هرردف التقررويم فرري رياضررة رفررع االثقررات
للوثرر  الوصرروت إليهررا ، والوثرر  العررالي  يهدف الوث  الطويل الى تحقيق اكبررر مسررافة يمكررن  مثا

لرررى هررردف التصررروي  اا وفررري كررررة القررردم ييمكرررن للوثررر  تخطيطهررر سرررافة تحقيرررق أعلرررى م يهررردف الرررى
 .  .ليهاإصابة الهدف ، لذلك يعتبر هدف المهارة من أهم محددات الحكم ع

 :االقتصاد في الجهد  قاعدة -2
ن يمكرر  وباقررل جهررد ممكررن فمررن المعررروف أن الكثيررر مررن الحركررات األمثل داءاألح  عن تعني الب
م عررزوم القرروة د فرري الجهررد فهررذا يعنرري اسررتخدا، فإذا حاولنا تطبيق االقتصاأكثر من طريقةأداؤها ب

مرررة المتمثلرررة بررراطوات هرررذه او وم المقلرررى عرررز ع لررر ء الجسرررم للتغالمناسررربة بمرررا يتناسررر  وأطررروات أجرررزا
لت اسرررتغاالقتصرررادية تعنررري أن القررروة والطاقرررة المبذولرررة قرررد  يررره أن الحركرررةوممرررا ال شرررك ف األجرررزاء

ائرردة التخرردم عررن طريررق أداء حركررات ذات فة جررد فاقررد مررن القرروة أو الطاقرر بأقصى ما يمكررن وال يو 
تغيرررر أسرررلو   قررردرياضرررية ات الركررر لحنرررر  أن كثيرررر مرررن ا األسررراسى هرررذا للررر ركررري و حالواجررر  ال

أنررره باإلمكررران إجرررراء  نسرررتنتج، وممرررا سررربق ثرررر إقتصرراديار أك   خررر أدائهررا الفنررري ليحرررل محلررره أسرررلو 
   .معينة وذلك لمعرفة أيهما أكثر اقتصاديا للجهد أسلوبين لفن أداء حركة بين مقارنة

 : قاعدة االصالة -3
علررى أسرراس تقيرريم  لبرر  األداءاليكررون تقويمهررا علررى أسرراس قيرراس نتررائج ة الرياضيركات لحا  ثير منك

هرري عمليررة التقررويم  ت الجمناسررتك وهنررا ال تكررون كاوشكل الحركة كما هو متبع في حر   األداءمستو   
جمرررررات نفسررررره والمقصررررود بررررره  األداءأو إقتصرررررادية الحركرررررة بررررل أصرررررالة  ألداءاإيجرررراد وتحديرررررد نتررررائج 

مشررتركة فرري أداء الواجرر  الحركررري بمعنررى تحقيررق االنسررجام بررين التوافررق الحركرري للحركررات ال .الحركررة
تحقررق الهرردف باقتصرراد فرري الطاقررة وفررق المحررددات والمواصررفات مكانررات الحركيررة لاعرر  ا  مع اإل

دأ مررررن برررأ  مبررر  تاإلخررر ن ايصرررب  األداء حاذقرررا والعكررررس صرررحي  فرررا  بحيررر الخاصرررة بهرررذه المهرررارة 
 .السابقة يؤد  الى الحكم بعدم أصالة المهارة وبالتالي الى رداءه األداء    المبادك الثاثة

 انواع التقويم في المجال الرياضي    /ثالثا
 :  Egocentric Evaluation  التقويم الذاتي -1
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ه التربيرررة يررر عو إلدنررروع تررر لبعمليرررة التقرررويم وهرررذا ا للقيرررامها وحرررديرررة اتييس الذمقررراالالفررررد إلرررى  لجرررأيوفيررره 
إال أن هرررذا المعلرررم لنفسررره"  لتلميرررذ لنفسررره وتقرررويمفررري كرررل مراحرررل التعلررريم، ومرررن أمثلتررره تقرررويم ا الحديثررة

 يعتمد في إصدار هذه األحكام على معايير ذاتيةالتقويم فى معةمه  
فحررص وترردقيق كافيرران لمختلرر  جوانرر   ال يسرربقها رات سررريعةراصررورة قرر  فرري فررردال وقد تكون أحكررام

ك الاعررر  الحكررم علررى سررلو  مثررات: -عورية بكونهررا ال شرر كمررا أنهررا تتصرر  أحيانررًا  المقرروم،الموضرروع 
نتبع    إلىالتقويم الذاتي   ولتقري أثناء أدائه في الملع  مثل الجمباز    التالي:موضوعي للحكام 

 األص .القرار    إلىة للوصوت  فسن للمنايمحكمد الزيادة عد -أ
 التقويم.. وجود لجنة لمراقبة سير التحكيم لنجا  عملية   
 المنافسة.عن أطراف  ين  المحكم ام بحياد. االلتز ج
قبل  د  القرار.المنافسة لمناقشة كيفية توحيد   وخات. عقد اجتماعات للمحكمين 
عنرررد  استرشرراددرجررة صررعوبتها ل وحسررا ة ساسررياأل والمهررارات. وضررع درجررات معياريررة للحركررات هررر 

 القرار.إصدار  
 دورية.ات  باختبار م  العلمية للحك  والمعرفةالخبرة العملية    على. التأكيد  و
لصررررقل للمحكمرررررين لمناقشررررة كرررررل جديررررد فررررري عمليررررة التقرررررويم للمنافسرررررات  ودراسرررررات. إقامررررة دورات ز

 الرياضية.
 :  Objectve Evaluationالتقويم الموضوعي   /2
عررن الةرراهرة أو مررات والماحةررات ع المعلو ة الدقيقررة فرري جمرر الموضرروعيلى المقاييس العلمية تمد ععي

اسررررتخدام المعرررايير أو المسررررتويات أو  ويتطلررر  (18ص ، 2010، ان ربييييعهيييدى مشيييع) هالحرررد  المرررراد تقييمرررر 
 .لوصوت إلى أحكام موضوعيةوالتقدير  لالمحكات  

 :  Subjective Evaluation التقويم االعتباري  /3
 لمستويات والمحكات بالمعنى اإلحصائييعتمد على المعايير واقويم ال إن هذا النوع من الت

اتجارات و راء خبفي ضو  ن للمفهوم، ويكو  ألنشطة  اهات القائمين بالقياس، وهناك العديد من  ء و 
  كنة ما أمشرو  موحدعلى هذا النوع من التقويم يتم تقويمها في ضوء   الرياضية التي تعتمد
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  من الموضوعية وهو نوع أقر  من التقويم  ار إلقتل  حكمينبين الم  يتم اإلتفاب عليها مسبقا
 .لموضوع  قويم اتى الالذاتي عنه إل

البطوالت التنافسية في الجمباز اإليقرراعي الترري يررتم التقررويم فيهررا بنرراًء علررى تقررويم المحكررات   مثات:
 لاع .درجة  ع درجاتهم وتأخذ متوسطها وتعطى الميتجم حده ثعلى   كاً 

 هداف التقويم في المجال الرياضي:أرابعا/  
 .لتدريبيةبرامج اة المعرفة مد  فاعلي -أ

في تحقيق  -   .األهدافمعرفة مد  فاعلية الوسائل التدريبية والعلمية 
التالحركي وال  األداءضع  والقوة في معرفة نقا  ال -ج  راد والجماعات.فلادريبية  برامج 
في التدري  الر معرفة قيمة التع -د   فيه.ياضي مد  التقدم  ليمات 
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 نسانحركة اإل   فيرة  المؤث ل عوامال  :سادسةال  ةر ضالمحا
 أوال العوامل المؤثرة على الحركة                 
 ى الحركةثرة علمؤ صائص الثانيا الخ                 

 
 الحركرري ومسررتواه وهرري: األداءعلى عوامررل تررؤثر عرردة  كهنررا الحركة:ى ثرة علالمؤ  ل العوام  :أوال
 امل الفسلجة وسامتها، سامة أجهزة الجسم(عو ال)سم  فية للجالوةي  سساأل -
 مل(تنمية رو  االخاب والر بة في العاالرادية و  )كالصفاتل النفسية  وامالع -
 جيل إلى  خر(  عوامل التي يحملها الفرد منال)ية  اثور الوامل  الع -
مررررررن ط معرررررين لرررررى أداءنمررررر بها عالتررررري تجبررررررر صررررراح )كالمهنرررررةالعوامرررررل االجتماعيرررررة والبيئرررررة  -

 ات(الحرك
 .  المرس -
ؤثر فرري جية تخار   قوة العةات فان هناك قو ن ضا عفالمؤثرة في نوع الحركة: العوامل    *
ن هررذه القررو  يمكرررن أن االحتكرراك، مقاو )القررو  ركررة ومررن هررذه حلا مرررة المرراء، مقاومررة الهررواء(، وا 

ركررة الرياضرري إلرررى حمرراء الرررذ  يعيررق الفمررثا  أو قرررو  معوقررة لرره ضرريتكررون قررو  مسرراعدة للريا
 نال، فررري حركتررره لامررررام الرياضرررريذلك االمرررام فررري السرررباحة مررررثا هرررو نفسررره عامررررل مسررراعد لررر 

، كرررذلك نجرررد الهرررواء الخلررر إلرررى  ديرررهيء لررره كررررد فعرررل لررردفع ن دفرررع المررراو دبررر يسرررتطيع ضرري اللرياا
   ى األمام.إلمسافة أبعد  ى حمل الرم   عل  يعيق حركة الرم  لامام هو نفسه يساعد  الذ

ن نتعرررف أ نرراوج  علينسان اال حركة جسم عند دراسة ثانيا الخصائص المؤثرة على الحركة:
 هازه الحركي والتي تميزه عن  يره من الكائنات.ز بها جالخصائص التي يتمي

تشرررريحية التررري يتميرررز بهرررا الجهررراز ضررروع العوامرررل الولنرررا مو تنا فررري / الخصييائص التشييريحية:1
ان نجررد ان جسررم االنسرران مكررون مررن مجموعررة مررن العةررام المتباينررة الطرروت الحركي لجسم االنس

 االحركررري، كمرررر  ومرررداها نهررراوتكويضررررها بمفاصرررل تختلررر  فررري شرررركلها بع مرررع والمتصرررلة والشررركل
 لجسك االنسان    الشكل الخارجيتكون   يالت  والعضاتاالوتار    وتكسوهاترتبط هذه العةام  
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رررروية "العةرررررام:أ/ ررررام مرررررن عناصرررررر عضر  واخرررررر تكسررررر  العةرررررام خاصرررررية المرونرررررة  تتكرررررون العةر
ةررام الجسررم حسرر  متطلبررات بة عصررا تلرر وتخةام ة العصابالمسؤولة عن  وهي يرعضوية  

قرردرا  اي يقررع عليهرر الفقرررات الترر  وعةررامفمررثا عةمررة الفخررذ الواقع على كل عةمررة   لحملواالعمل  
 .ميل نجد ان نسبة الجيرعاليةكبيرا من التح

مررع بعضرررها يختلرر  كرررل مفصررل عرررن االخررر بمرررا يتناسرر  مرررع  العةرررام لالمفاصررل: تتمفصرر  / 
مرررع بعضرررها  ويكسرررو رؤوس العةررام المتمفصرررلة المفصرررلفرري هرررذا ؤبرررة مطليرررة اللحركالمتطلبررات ا

عمرررل علرررى تسرررهيل المفصرررل سرررائل زاللررري يمرررا يوجرررد داخرررل لحركرررة ك ضررراري  ملسررراء لتسرررهل ا
 .ممكنةالحركة وتقليل االحتكاك الى اقصى درجة  

كل العرررام للجسررم وعرررادة ماتصرررل كرررون الشرر لتررري تهرري اطررري العةررام العضرررات و تغ ج/ العةررات:
عضررلة اكثررر مرررن وقررد يكررون لل كررون فرري احررداهما مايسرررمى بمنشررأ العةلررةالعضررلة بررين عةمتررين ي

  .أخر في عةمة  تندمج العضلة  واحد و منشأ  
ة تررري تقررردمها العضرررلةيفرررة الو الو مرررل انرررواع مرررن حيررر  نررروع العا 3تنقسررم عضرررات الجسرررم الرررى و 

 القل .عضلة   ية،ادار عضات ال   ارادية،عضات   :وهي
ة تجعلهررا قررادرة علررى ضررلي العجررودة فرر يررة المو المطاط إن الخاصيةانيكية: / الخصائص الميك2

يمكررن اف العضررات كمررا أن أليرر  طالة وهررذا مايسرراعد علررى زيررادة المررد  الحركرري للمفاصررلاالست
   بصورتين:ها  أن تؤد  عمل

مسررتو   حتررىمن األليرراف عملهررا  وهو أن تبدأ مجموعة الحرة:ي حالة ف - :المتتابعالعمل    -أ
   وهكذا.لياف  م مجموعة أخر  من األمعين ث

ي االنقبرراس ثررم تتنرراو  تبرردأ مجموعررة مررن األليرراف فرر وفيرره  الثاترر :ة العمل العضررلي في حال  -
هررا فرري اب العضررلة أو اسررتنفاذ طاقتعرردم إرهرر بهدف ذلك ويتم  وترتي ،باقي األلياف في تسلسل 

  قصير.وقت  
عنرردما د  هررذا فرري وقررت واحررد ويحرر وهو أن عمل جميررع أليرراف العضررلة  :زمالمتال العمل   -ب  

  قصير.وقت   قوة كبيرة في  إلىج  الحركي يحتاج يكون الوا
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تررابع اء فتاألدممررا سرربق نررر  أن العضررات يمكنهررا أن تررؤد  عملهررا بطررريقتين حسرر  متطلبررات 
لعمرررل المررتازم ينرررتج ا أمررا طويلرررة.وة محررردودة ولمرردة زمنيررة قبرراس أليرراف العضرررلة ينررتج عنررره قرر ان

 لمثات ا تي:وضي  ذلك نقدم اولت"  محدود،ولزمن   عنه قوة كبيرة
مجموعرررات فرررري وحررردة زمرررن مقرررردارها ثانيرررة فررررإن  خمررررس علرررىتعمرررل إذا كانرررت أليررراف العضررررلة 

لمرردة خمررس ثرروان من قوة العضلة في كررل ثانيررة و  1/5قدارها قوة معنه االنقباس المتتابع ينتج 
وة الناتجرررة مرررن فرررإن القررر المرررتازم  أمرررا األنقبررراس وهكرررذا.ولررري مررررة أخرررر  ألثرررم تبررردأ المجموعرررة ا

أ  القررروة القصرررو   5/5انيرررة واحرررد يسررراو  نقبررراس الخمرررس مجموعرررات مرررع بعضرررها فررري مررردة ثا
تكررون طويلرررة  األطرررافة فعةرررام نيكيرر يكاا المائفهرر عةررام الجسررم مرررع وةويتناسرر  شررركل  للعضررلة.
زيررررادة  جوانبهررررا وشررركلها االنبررروبي يسرررراعد علرررى كمرررا ان إنحنرررراء احررردهرررا تعمررررل كروافرررع حيررر  ان

ليررل القصرررور الررذاتي عنرررد بيا وهررذا يفيرررد فرري تقوزنهررا يعتبررر قليرررل نسرر تحملهررا، كمرررا ان بتها و صررا
ررررا المفاصرررررل التررررري تكرررررون الحركرررررات السرررررريعة أداء أو  ائرررررر ى شررررركل دو  علررررر العلررررر  سرررررطحها، أمر

جرراه واحرررد ومفاصررل الجسرررم ة الدورانيرررة فرري اتسررم  بحررردو  الحركرر اسررطواني أوهالرري فررران ذلررك ي
عمرررل مفاصرررل ، هررذا وتحررروت المحرراور الرررثا ركرررات الدورانيررة م  بالحالكررررة تسرر  ترري علرررى شرركلال
في أمكنتها.جسم كمحاور  ال  دوران وتعمل العةات على تثبيت هذه المحاور 
 جية:الفيزيولو  خصائص/ال3
الستجابة  ا  علىة والقدرة  الحركي  المثيرات استقبات  علىها  ت الجسم تتسم بقابليتر جميع عضاأ

لذ  يتمثل في قصر طوت العضلة فتقر  المسافة بين لها من طريق االنقباس العضلي ا
   الجسم.زاء  كة اجك حر منشئها والمد م وينتج عن ذل

بالمطا -  عن طولها عن طريق ن للعضلة أن تزيد طية والمرونة حي  يمكتتميز العضات 
   الطبيعي. ات طولهاد ثم تعود لمعدالش
 .  فيه.تغيير   شكلها وتقاوم أ   علىأن تحافظ   علىالقدرة   ر للعضلةج 
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 الحركي:للجهاز  مميزة  لصائص واالسس الميكانيكية االخ  :عةسابال  ضرةمحاال
 أوال/ تعريف اليير وافيييع                            
 لي لجسم االنسانضلروافع والعمل العانيا/ اث                            

 تصنيف الروافع  ثالثا/                            
 أنواع الروافع  رابعا/                            
 الروافع.قوانين ميكانيكا   سا/ بعضخام                            

 
 ع:يافيياليير و تعريف  /أوال
ورالرردوران أو محتسررمي  ة ثابتررةحرروت نقطرر  رو يرردصررل  سررم ج أنهرراب"يفهررا بصررورة عامررة مكررن تعر ي

نقطررة  والثانيررة االرتكررازأو ر أو المرتكررز نقطررة المحررو  األولررىفعة ثا  نقررا  للراو "  محور االرتكاز
البعرررد برررين المركررررز و  القررروةذراع ى يسرررمقررروة الو  زلمركرررر ، البعرررد برررين اثرررة نقطرررة المقاومرررةالقررروة والثال

   .ةلمقاوماذراع  يسمى  المقاومة  و 
في تو   .التي تفوب مقدار الجهد المبذوت بأقل قوة ممكنةمقاومة ال  علىل   لتغافيد الروافع 
ادت العررزم النرراتج عررن بررذوت يعرر الم دالجهرر نرراك حركررة فررإن العررزم النرراتج عررن  يكررون هالعندما   اأم

 .توازن المقاومة وهنا يقات أن الرافعة في حالة  
 لي لجسم االنسان:ضالروافع والعمل العثانيا/  

رافعرررة كعةرررام الجسرررم  مرررلنسررران، حيررر  تعمهمرررا فررري حركرررات جسررم اال ع دوراالروافررر  ةرررامن د يررؤ 
 ي:حدد نقاطها بالتالعةيمة وتت

 ا ضهما بعضيبان من بعه العةمان القر فصل علييتم  الذ  محور االرتكاز: هو المفصل -
 ؤهاد م العةلة وليس منشمنقطة تاثير القوة: هي   -
إذا كانت تمثررل جررزءا مررن الجسررم أو ومة، فعلى طبيعة تلك المقا نقطة تاثير المقاومة: تعتمد  -

 أو الوزن...إلل  األرضيثقا معينا أو الجذ   
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ي أمررراكن مراكرررز الثقرررل المختلفرررة، ومرررة فهررر ا المقابينمررر  لقررروةا اإلنقبررراس العضرررلي فيمثرررل عمرررل اأمررر 
  بإنتاجه.  والمفصلأجزاء الجسم  ى المقاومات التي تعمل أو تقع على  إل باإلضافةوالتي تعمل  

، أ  لجسررمناتجررة تختلرر  برراختاف وضررع اوة الخات زوايا مختلفررة، والقرر  ضلي يتم منوالشد الغ
عضرررلة وذراع محصرررورة برررين خرررط الاويرررة الوالز  عضرررلةالناتجرررة مرررن ال عاقرررة برررين القررروةأن هنررراك 

رها العضررلة  نرردما قرروة حيرر  أن أقصرري قرروة يمكررن أن تصررد، ويتوق  علررى طرروت ذراع الالرافعة
 .90زاوية الشد تساو   تكون 
 ا يلي:إلى روافع خارجية وأخر  تشريحية كم  وافعتصن  الر  الروافع:تصنيفات ثالثا/  

 :  الروافع الخارجية  /1 
هرررذه  ميرررة فرررالمطبل يحترررو  علررى عررردد كبيرررر مرررنحياتنرررا اليو م الروافرررع بشررركل مكثررر  فرري  تسررتخد
الميررراه الغازيرررة والمقرررص   رررع منهرررا علرررى سررربيل المثرررات فتاحرررات العلررر  وفتاحرررات زجاجررراتالروا 

الهررروكي العديرررد مرررن الرياضرررات كماضرررر  الجولررر  و ار  المسرررتخدمة فررري ...إلرررل وتعتبرررر المضررر 
ن األمثلررة الترري توضرر  جوحررة األطفررات مرر والتنس واالستكوا ...إلل عبارة عن روافررع، وتعتبررر أر 

ت معنرررى الرافعررررة بكررررل تفاصرررريلها، فررررإذا تسرررراو  وزنررري الطفلررررين علررررى جانرررر  األرجوحررررة وتسرررراو 
إال إذا  تتحررررك األرجوحرررة ، حرررد  الترروازن والات برررين مكرران كرررل طفررل ومحرررور األرجوحررةالمسرراف

 فيكررون نرراتج العررزمين لطفلررين فغيررر مررن طرروت ذراع عزمرره سررواء بالزيررادة أو الررنقصتحرررك أحررد ا
  . ير متعادت 

 التشريحية:الروافع  /2
ن، فكرررل لرررز الهيكلررري لإلنسررراالجهم الروافرررع فررري الحيررراة العامرررة لررره تطبيقاتررره العمليرررة فررري إن مفهرررو 

حررد ذاتهررا فالعةمررة فرري  ألطررراف ينةررر لهررا علررى أنهررا رافعررةعةمة من عةام الجسم وبخاصررة ا
ة، ويمثرررل اإلنقبررراس العةلررري ي حرررين يعمرررل المفصرررل كمحرررور للرافعررر تعمرررل كقضررري  متماسرررك فررر 

 فرررري القضرررربان المسررررتخدمة  عمصررردرا للقرررروة، ولرررريس بالضررررورة أن تتشررررابه الروافررررع التشررررريحية مررر 
ال ينطبرررق عليهرررا  ات العمرررود الفقرررر يرررة، فعةررران الجمجمرررة وحرررزام الكتررر  وفقرررر الروافرررع الميكانيك

حديرردها فرري يصررع  ت األحيررانكثيررر مررن المقاومررة فرري ر ثيأتنقطررة أن ، كمررا شكل الرافعة التقليد 
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، فليس مررن السررهل دائمررا تحديررد مررا إذا كانررت المقاومررة هرري وزن الرافعررة هذه الروافع  التشريحية
 .  .ربطة واألوتارن مقاومة عمل العضات المضادة أو األا أم أنها عبارة عنفسه
  من توسط كللمواضع  هناك ثاثة   :classification of levers روافع:ال أنواع  /رابعا

   :التالي  كلفي الشما ك  ثا  أنواع من الروافع  اينتج عنه  القوة والمقاومة،  محور االرتكاز

 
 أنواع الروافع  (: يمثل02شكل رقم )

القرروة  اعمررا ذر بينيكررون فرري الوسررط االرتكرراز محور يرره وف:  first class lever األول:نييوع ال
ن متضررادين مرررن محررور االرتكررراز هررذا النررروع قررادر علرررى تغييررر اتجررراه فرري اتجررراهي المقاومررةذراع و 

الحركرررررة حيررررر  أن محرررررور االرتكررررراز يقرررررع فررررري منتصررررر  المسرررررافة برررررين القررررروة والمقاومرررررة، مثرررررل 
 .ة أو المرجحةة السلصوي  في كر تال

عنرردما تعمررل القوترران فرري و  ،والمقاومررة دما يكررون المحررور بررين القرروةعنرر  ازنةة متو حرك هينتج عنو 
و حركررة مررد أخلرر  و الأمررام اس وثنيرره لأر حركة الرر  ن بينهما مثلار و جاه ويقع محور الدتنفس اإل

 ل ع لاسفا ر الذ
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 الروافعالنوع األوت من   (: يمثل03قم )شكل ر 

فرري اتجرراهين مختلفررين وفرري لقوترران عمل اما تعند : second class lever اليثانيي:وع لنيا
مثررل حركرررة (، المفصرررل)ن ار محررور الرردو  لوقررت توجرررد نقطتررا تأثيرهمررا فررري جهررة واحرردة مرررننفررس ا

نقطرررة  أ  أن  (303 ص، 2010،ريم الفضييليصييريح عبييد الكيي ) ...الرررل عنرررد المررردالعضرررد والسررراعد والفخرررذ 
 .ور االرتكاز ونقطة المقاومةمحالمقاومة بين 

 مقاومة كبيرة بواسطة قوة صغيرة نسبيا. يمكن تحريك كات حي الحر   قوة ينتج عنه -
كمرررا أن ، البنررردبكسرررارة و  اليرررد عربرررةفررري الحيررراة العامرررة: األبررروا  و مثلرررة علرررى هرررذا النررروع ومرررن أ-

 .الثانيالنوع  ره من يمكن اعتبا  الوقوف على المشطين
عنرررد الوقررروف علرررى االمشرررا  لرفرررع ف االنسررران هرررذا النررروع مرررن العرررتات يكرررون قليرررل فررري جسرررمو  -

القررردم  إصررربععنرررد مفصرررل  نقطرررة االرتكررراز وف تكررون سررر فررري المثرررات السرررابق  األعلرررى الرررى الجسررم
 calcaneus calcaneusع  القدم على ك لكاحل القوةتسلط العضلة القابضة لو  (A)الكبير
(F)  مفصل الكاحل   عندومة الجسم بواسطة القدم  لرفع مقاtibial articulation (R) 

          
 الروافعمن   ثانيالنوع ال  (: يمثل04شكل رقم )
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فرري أحررد الجررانبين والمقاومررة فرري  ور االرتكررازمحرر يقررع  : leverthird class الثيالييث:النييوع 

شررد إلرتكرراز والمقاومررة مثررل الزانررة أو المحررور ا تقع ما بررينالجان  ا خر بينما نقطة تأثير القوة 
يتطلرر  مقرردار كبيررر مررن القرروة لتحريررك  ، والالحركررة أكبرررينررتج عنرره سرررعة ومررد  و  العقلة،على  

 مقاومة صغيرة.
ج الروافررع مررن نمرراذ أنروافررع حيرر  ال توجد في الحياة العملية نمرراذج عديرردة لهررذا النرروع مررن الو   "

 أمرررررا بالنسررررربة للروافرررررع ،الهرررررزازة األبررررروا علرررررى سررررربيل المثرررررات منهرررررا  ،امحرررررددة جررررردالنرررروع الثالررررر  
ضرررلي الترري تتحرررك بفعرررل العمررل الع جسرررمأجررزاء ال معةررمفعديررردة ة مررن هرررذا النرروع فهرري التشررريحي

عررن قبضررة د ع، وذلررك عنرر ، والسرراعد يعتبررر نموذجررا جيرردا لهررذا النررو الثالرر  من النرروعتعتبر روافع  
 .  أوجانباا العضدية وكذلك في رفع الذراع أمام  والعضلة  طريق العضلة ذات الرأسين العضدية

 

     

  
 الروافعمن   الثال النوع    (: يمثل05شكل رقم )

 :الروافع  ميكانيكا قوانينبعض خامسا/ 
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 يحكررم حركررة الروافرر  عررامأن هنالررك مبرردأ يررع المتخصصررين جم يتفق العام: أوال: قانون الروافع
في لمنو لحركية اها والوةيفة اعو ن مهما كان  أن:طة بكل منها والمتمثل 

 .ذراعها ×المقاومة   =  ذراعها ×لقوة ا
 :الميكانيكيةقانون الفائدة ثانيا:  

 وةمة/القالمقاو ويساو    (و السرعةأالقوة  رب )يعني    الميكانيكيةقانون الفائدة 
 MA= AF/ARأو     MA= R/F ان: أ   مةالمقاو ع  را وة / ذع القا ر أو ذ 

 
 .من الروافع  ل ه النوع الثاويمثلة  السرعكون هناك رب  بي (1)قل من أة  كانت النتيجإذا   -
 ويمثله النوع الثاني من الروافعهناك رب  بالقوة كون ي (1)من   أكبرعندما تكون النتيجة  و  -
نماالسرعة  و أوة رب  بالق يوجد  يكون ال فهنا( 1) ساو يكان الناتج    إذاأما  -  هناك تعادت وا 

النو ،  بالقو  الروافع  ألوتاع  ويمثله  لهمن  يمكن  كما  يكون أكبر أو أصغر من نوع أن  ذا ال، 
(1). 

 ة:عاقة بين ذراع القوة وذراع المقاوم ناكى أن هبمعن
ن الرافعرررة تنرررتج قررروة أقرررل ذراع المقاومرررة فرررإ راع القررروة أقرررل مرررن حيررر  المسرررافة مرررنإذا كررران ذفررر  -

 .أطوت للحركةومد  وسرعة أكبر  
ذا كرران ذراع القرروة أك - بررر مررن ذراع المقاومرررة فررإن الرافعررة تنررتج قررروة أكبررر والكررن سرررعة ومرررد  وا 

 الحركة تكون أقل.
ى ل القرروة علررر تكرررون متوازنررة أ  التفضررر   ذراع المقاومررة فرررإن الرافعررة إذا كرران ذراع القرروة يسررراو  -

القررروة أو المقاومرررة هرررو الرررذ     الحركرررة أو العكرررس علرررى أ  حرررات مقررردارحسرررا  السررررعة ومرررد
 ام بها في هذه الحالة.مكن القيتي ييحدد الوةيفة ال

 تفضل القوة.  اعة عندهر من المقاومة فإن الرافبأكإذا كان القوة المبذولة   -
 .ةالسرعة ومد  الحركن القوة فإن الرافعة عندها تفضل  مإذا كانت المقاومة أكبر   -
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قرررل ث حمرررلل مرررن عضرررلة ذات الرأسرررين العضررردية توفيرهرررا المطلرررو مقررردار القررروة أحسررر   ثرررات:م
 عررن مفصررل المرفررق إذا علمررت m 0.35بمقرردار  تبتعررد( الررذراعة كتلرر  إهمررات )مع N 70مقداره  

 مرفق وبزاوية قائمررة مررع عةررم السرراعدعن مفصل ال متر 0.03أن مد م العضلة تبتعد بمقدار 

 فائدتها الميكانيكية؟  وبينالرافعة  هذه   م حدد من خات الرسم نوعث

 
   العضدية  رأسينالعضلة ذات ذولة من الالقوة المب  (: يمثل06شكل رقم )

 :الحل 
) :لدينا  والمقاومة وبالتالي    ز(محور االرتكافصل المرفق )م  بين توسطي (القوةمد م العضلة 

 . ولدينا:من النوع الثال  من الروافععمل العضلة ذات الرأسين  
 (AR)  عهارا ذ  ×((Rمقاومة  = ال (  AF  )عها  را ذ ×(  F)القوة 
( F)   =816.66 = 0.03 /0.35 × 70 
  N 66 816 =  الازمة القوة

لهذه ا  ع المقاومةرا ذ  / القوة  ذراع= المقاومة/القوة أو    MA  لرافعة:أما الفائدة الميكانيكية 
MA=  70/816.66 =   .0850   (01)من    عة ألن القيمة اقلاذن هناك رب  في السر. 
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 :الحركي حليل لتا  :ثامنةال  المحاضرة
  ليل الحركيأوال/ مفهوم التح

 أنواع التحليل الحركي    ثانيا /
    التحليل الحركي  أهميةثالثا/                                          

 
  مفهوم التحليل الحركي:أوال/ 
إلرررى  تجزئرررة الكرررلعمليرررة مسررارها أي وك حركرررة االنسررران أوسرررللتعريرر  تاحرررا تعنررري مفتحليرررل كلمررة 

 لحركةامررن خررات معرفررة دقررائق مسررار  بينهرراالعاقررة و  جررزاءاألطبيعررة تلررك  لكرري تررتم دراسررةاء  أجز 
فرري ذلررك المسررار، أ  تحويررا الةرراهرة المدروسررة إلررى تي تؤثر علىك العاقة بين المتغيرات الومد

 ودرجات.أرقام 
تعلم ة والرر الحركرر  مبعلرر المعنيررون ره اعتبرر و ري  التعررا نمرر  دديرر العلرره رت ةهرر  الحركرري فقرردالتحليررل  أم ا

س ه بعررر د عرفرر قررر ه و أدائرر ويم تقررر و ان ي لإلنسرر الحركرر  لوكتم بالسررر هرر ه يه كونررر عرر ن فرو مررر  رعفرر ي الحركرر 
ت الرياضرررية كرراير الحر علررى سرر بتطبيرررق القرروانين الميكانيكيررة  ومذ  يقرر م الرر ه العلرر ى انرر حثين علرر برراال

  .  بيولوجيةشرو   تحت
رررراكر إلررررى إن "التحليرررررل مرررررروان عبرررررد المجيررررد يررذه و رررران شر يمر الحركررررري علررررم يبحررررر  فررررري األداء  وا 

أفضرررل، راسرررة أجررزاء الحركرررة ومكوناتهررا للوصرروت إلرررى دقائقهررا، سرررعيًا وراء تكنيررك د ويسررعى إلررى
 .والتطويرهدف التحسين  ة الدقيقة للمسار بعرفائل الموس  أحدفهو 
 :أنواع التحليل الحركيثانيا/  
رررررم ا رررررر يقسر ررررررل الكينمر ررررررانيكي إلررررررى: التحلير ررررررل الميكر ررررراهر (، والتلتحلير رررررراتيكياتيكي )الةر ررررررل الكينمر  حلير

   بي()السب
  وصرر  األجررزاء الترري ة من خات وصفها، أاهريحية الةالنابيعتني  حليل الكينماتيكي:الت/1

في القياس الكميعلى حدة والوص  ا كل تمت تجزئته  .أولى خطوات التحليل 
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زوايرررا والسرررعة والتعجيرررل، زاحرررة والمسررافة والمررن جوانررر  الررزمن واال وهررو يصررر  حركررة االجسررران
ر )الكينماتيرررك الخطررري( أو حررروت محرررو اليامسرررتقيما ويسرررمى انتقي الحركررر اتيرررك يررردرس قسرررم الكينمو 
م إلى  و   ( دائر ت ويسمى )الكينماتيك الثاب  التحليل الكيفي  /    الكم ي؛التحليل   /أ نوعين:يقس 
ونررات المسررتخدمة للمكلمئويررة سرربة ايتعامل هذا النوع مع قياس الكميررة او الن :الكّميالتحليل    -أ

ميررة وتحديرردها لمتغيرررات الحركررة الترري تمثررل المعلومررات ر الكييء الكلي، بمعنى تعيررين المقررادللش
عاقرررر  تغييرررررر لحركررررة الرياضرررري، وعررررن توافقهرررررا وعررررن تقعيرررررة الموضرررروعية عررررن الخصررررائص الوا

 مرررديعت لتعجيرررل.عة واأوضرراع الجسرررم، وتمثررل المحرررددات الكميرررة لمتغيرررات اإلزاحرررة والزوايرررا والسررر 
ي مررررة فرررريوسررررائل علررررى  التحليرررل الكمرررر  ة السرررررعذات  الت التصرررروير  مثررررل لومرررراتعالمجمررررع  متقد 

 .المهار   األداءخا  وتسجيلها  يانات  البلقياس   و يرهااإللكترونية  والعقوت   المرتفعة،
علررى مرررد  الحاصررل الررذ  يرردت   تطررورسرررتو  الرفررة ملتحديررد الفرروارب الكميررة بررين الرياضرريين ومع

منو يبي أفعالية البرنامج التدر     عدمه. التعليمي 
قرررردرة المعنرررري علررررى تحليررررل هررررو  النرررروعيالكيفرررري أو التحليررررل : )النيييوعي( لكيفييييالتحلييييل ا -ب

تشرررخيص مررن خرررات الماحةررة وأعطررراء القررريم للمتغيرررات المرررراد قياسررها لررراداء بشررركل المهررارة وال
 الررردما ، قة فرريعلرررى مررا يمتلكرره مررن معلومرررات مسررب األعتمررادالحقيقرري ب قيررراسلدقرره للالررى اأقررر  

شرررررر مرررررن خرررررات ي علرررررى العررررررس المباشرررررر للمهرررررارة أو  يرررررر المباولهررررذا يعتمرررررد التحليرررررل النررررروع
صررور متسلسررلة( فرري ترروفير فرصررة أدب للماحةررة  مرئي،سجيل األعتماد على وسائل أخر  )ت

 . (ةلدقا)قيقة  الح  قر  الىيجة أوالتحليل وبالتالي أعطاء نت
يجرررة كررررون لتحليرررل الكمررري فرررري أعطررراء القيررراس والنتمرررن ا يررره يعرررد التحليرررل النررروعي أقررررل دقرررةوعل

اء القررريم. أمررررا الذاتيررررة التررري يتمتررررع بهرررا المقرررروم فررري أعطرررر  راتالتحليرررل النرررروعي يعتمرررد علررررى الخبررر 
في التحليل هي األساس في أعطاء  فاألجهزة المستخدمة   .القيمالتحليل الكمي 

بشرركل فعرررات فرري الوقررروف علررى نترررائج الحركررة فيجسرررم الرياضرري ذ  النةرررام  سرررهمانكمررا أنهمررا ي
 ".متغير باستمراروال  دالمعقالحركي  
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   :)السببي(  /التحليل الكيناتيكي2
 الحركررة والمسررؤولة عررن نجاحهررا اوالقررو  المررؤثرة فرري  عرفررةبمتهررتم الترري المتغيرات  دراسةيعني  ف

   .رسالغخاصة لهذا    ريق أجهزة  تستخرج عن ط لاال  ىي علا وهلهفش
يكررون  والطاقررة، وقرردلشررغل وا والزخم والقرروةوزن والكتلة كة االجسان من جوان  الوهو يص  حر 

 .( دائر ك الينماتييسمى )الكدائريا و الخطي( أو   اتيكا ويسمى )الكينمستقيمخطا   يكتاكينال
 :تحليل الحركيأهمية ال  /ثالثا
 وتوضيحها.  تعليل الحركات الرياضية -1
 ا وتطويرها.بح  قوانين الحركات الرياضية وشروطه.2
 المطلو .ك  التكنيضية أو  الرياتحسين الحركات  .3
 لق بالتعلم الحركي واإلنجاز الرياضي العالي.تي تتعتحليل يستخدم لحل المشكات الإن ال.4
ضررري او كيررر  يرررر مرررن األسرررئلة التررري تتعلرررق باإلنجررراز الرياالتحليرررل الحركررري يجيررر  عرررن الكث.5

 م الحركة.يمكن تحقيق الهدف المرسوم او كي  تت
ثانيًا.الحركة أوال ثم   ورعلى تصالمدر   ساعد إن التحليل الحركي ي.6  إيصالها إلى المتعلم 
ى والوصررروت إلررر  د علرررى توجيررره النصررائ  العلميرررة الدقيقرررة ممررا يسررراعد علرررى سرررعة الرررتعلميسرراع.7

   .حةالتكنيكات الصحي
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 تخطيطية:والخطوات ال الحركي لتحليل ااعد  قو   :تاسعةال  اضرةالمح

 .ركيالح  التحليل   خطوات التخطيطية فيو اعد  قو ال: و أ             
  ل المستخدمة في التحليل الحركيلوسائا  ثانيا/    
 لنوعيمؤهالت الشخص القائم بالتحليل اثالثا/       

 
 : التحليل الحركي طوات التخطيطية فيخقواعد و  /أوال

ي بق لكرررر يط المسررر التخطررر سررراس علرررى وضرررع يقيرررًا يعتمررررد باألل فررري التحليرررل الحركررري تطبأن العمررر 
وذج لهرررذا النررروع للتحليرررل الحركررري نرررا نمررر ويمكرررن أن نقترررر  ه ميرررة.علأكثرررر  منةمرررا يكرررون العمرررل
 ية:التالل وفقًا للخطوات  وهذا النموذج يتسلس  ستها.دراد  للمهارات المرا

لررررى أ  صررررن  د أسررررم المهررررارة الحركيررررة المررررر يجرررر  أن نحررررد -1 ترجررررع لاصرررررناف اد تحليلهررررا وا 
كرررة نط  برة علررى سرربيل المثررات الرر نررت المهرراذا كافررإ أعرراه.كيررة الحر  لمهاراتسيم امعتمدة في تقال

و الوثرر  الطويررل فررأن لطررائرة أو قفررزة فسرربور  أكبس باال القدم أو التهدي  السلمي بكرة السلة أو
 دقيق.كل م المهارة يثبت بشأس
 .دراسرررررتهامرررررراد ة الحركيرررررة الالحيرررررو  والمهرررررار  هرررررداف التحليرررررل الميكرررررانيكيأ تحديرررررد هررررردف أو  - 2
فررإذا كانررت المهررارة  الحركيررة.هررارة   للمحليل الميكررانيكي الحيررو ديده للتج  تحي يهدف األساسفال

الحركرررة علرررى سررربيل  ي أو الكررربس فيجررر  تحديررردليلهرررا شررركل مرررن أشررركات الرمررر ها وتحد دراسرررتالمررررا
رس أن  رررر  هررررل ساسرررري للحركرررة؟ مررررا هررررو الهررردف األ :التررراليأ  يجرررر  وضرررع السررررؤات  المثرررات.

 عة.سر لطويلة لتحقيق أقصى سطة أو االمتو ة القصيرة أو  لمسافسباب ا  هو  كةالحر 
إذا كررران فررر  المهرررارة.مها فرري تحليرررل اسرررتخدالقيرراس التررري سررريتم اتحديررد طريقرررة البحررر  وأجهرررزة  -3

يمكررن  قرروم باختيررار الجهرراز الررذ نوعيته أواًل وبعد ذلك ن يدفيج  تحد اتجريبي البح  مسحي أو
جهرراز اسررتخدام ل فرريمكن لمفاصرر اس مررد  حركررة اهو قيرر البح   رس منفإذا كان الغاستخدامه  
ذا كانررررت  ثررررات.الميل كأحررررد األجهررررزة المسررررتخدمة فرررري هرررذا المجررررات علررررى سررررب متررررر( )الجونيرررو وا 
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معرفررة المسررار ويهدف مررن خررات التحليررل إلررى كات السريعة جدًا تحليلها من الحر   لمرادالحركة ا
ررررأالحركرررري لمر  ررررألة اسرررررتخكرررررز ثقرررررل الجسررررم فر صرررررب  ليرررررة تالسررررررعات العا ت ذاتلكرررراميرادام ان مسر

قيد المطلية في قياس المتغيرات  ضرور  قياسها للمهارة   الدراسة.و  
الحركيررة ء الحركرري للمهررارة امررل المررؤثرة علررى األداوالقرروانين واألسررس والعو  تغيررراتتحديررد الم - 4

بينها وتحلغرس معرفة االرتبا    الحركي.واج   الي لخدمة الا المثديد مسارهطات المتداخلة 
د  العاقررة الموجرررودة برررين األداء ديررد مررر والقررروانين الجبريرررة لتححصررائيه ائل األاسررتخدام الوسررر  -5

 للمهارة.ثالي المطلو   اء المالفعلي واألد
كرهرررا مرررع وضررررع مررررن خرررات الخطررروات السرررابقة ذي ترررم التوصرررل إليهرررا اسرررتنتاج النترررائج التررر  -6

   . البح ة عليها نتائجوالمعتمدمناسبة  التوصيات ال
    الحركي:ل ل المستخدمة في التحليلوسائا:  ثانيا
   الماحةة.يعتمد أكثر على    المرئي؛التحليل بدون استخدام التسجيل   -
   (.الفيديو  السنما؛تخدام التصوير )التحليل باس -
 .  بياني(ب ور  عرس؛ لة   تصوير؛) لة ل باستخدام التصوير المرك    التحلي -
 مؤهالت الشخص القائم بالتحليل النوعي:ا/  ثالث
داء مسرررررتو  األور ي تطره فررررر أثيي وتررررر ل الرياضررررر ات العمررررر ي مجررررر عي فررررر و ل النررررر ة التحليررررر ألهميررررر  ار نةررررر 

دما عنررر  خصوصرراو (، درس، حكرررام، مرر )مررردر ل خص المحلرر ه الشرر ا يعكسررر ات مرر واالنجرراز مررن خررر 
نتطرررب الرررى يجررر  ان  ذلكة، لرر هدان المشررر ات مرر ت لحةرر اخررر مررن ر رااذ القررر اتخرر ى علررر ا ر ون مجبرر يكرر 

 مؤهات الشخص القائم بالتحليل النوعي وهي:
ررررر لررررر ون عان يكررررر  - ررررر يتفاصررررر بة ة عاليررررر ى معرفر رررررة  ية ذاتالرياضررررر  اتي للحركررررر ل األداء الفنر العاقر
 الختصاص.با
 للرياضة المعنية.  ينيل األداء الفصي تفاف  تص  يالتة  يوميكانيكيت الببالمعلوما  يلمان  - 
 وبسرعة.االولى    هدةالمشا نيل األداء متفاصى  علز ة والتركيةة الماحك دقيمتل -
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والضررع   ةو اطق القرر خيص منرر لي تشرر م وبالتررات  ان يرر ا يجرر م ومرر ترر  ة مررابقرر مطا ىدرة علرر ه القلدي  -
 في األداء الفني للرياضي.

 ولى.اال  اهدةن المشص ومخية والتشالماحةد ر بعاقر ال  ذارعة اتخى سلدرة عيمتاك الق -
التمرينرررات  اءة إلعطررر ر ة الكبيررر رة الميدانيررر ك الخبررر ان يمتلررر   حي  فيجررر ة التصررر ليررر ص عما يخررر فيمررر  -

 المشخص من المرة االولى.  ألتي من شأنها تصحي  الخطبة االمناس
وقرررات والفر  ءاألداي ع فررر لو  المتبررر   االسررر ن حيررر ين مررر ين الاعبررر ز بررر ى التمييررر درة علررر ك القررر يمتلررر  -

   .مية والبدنيةألخص القياسات الجسالفردية وبا
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   تيكي للمهارة الحركيةل الكيناالتحلي  :عاشرةال  المحاضرة

  :(عاب المختلطةايا/ األلالحركة الخطية والزو )
  .رة الحركيةأوال/ بعض القوانين الهامة في التحليل الكيناتيكي للمها

 .ور الذاتي في المهارات الحركةقانون القص تطبي لثانيا مثال 
  
و  التي تؤثر في الحركة  سة القمن خات درا  ة من الناحية الكيناتيكيةكن دراسة الحركيم

أو     في المجات الرياصيعتبار أن الخركة التي تحد   أ   قو  علىالهذه  ع  وكيفية التعامل م
عبارة عن تأثير متبادت بين  ضي أ  قواه الذاتية  ة للرياالقو  الداخليفي الحياة االعتياديةهي 

وة اإلحتكاك وقوة دفع الماء  بقوة الجاذبية األرضية وقوالقو  الخارجية المتمثلة    )العضلة(
بالفرد والتي تؤثر    .ر في اإلداءبشكل مباشالمحيطة 

 :للمهارة الحركية  التحليل الكيناتيكيبعض القوانين الهامة في  /أوال
   :low of Inertia انون القصور الذاتيق/ 1
رررررل  ىعلررررر  صنيررررر  رررررتمرار جسرررررم أن كر رررررالم ترررررؤثر علأو حركتررررره ه سررررركونفي يحررررراوت االسر ررررروة  هيررررر مر قر

فسررررره ويعنررررري ذلرررررك والرررررذات يعنررررري الشررررريء ن ،زإن القصرررررور يعنررررري العجررررر ، هحالتررررر  ريررررر تغأخرررررر  ل
ررررا أنررررره عررررراجز عرررررن إيقررررراف ذاتررررره ةو أن الجسرررررم قاصرررررر علرررررى تحريرررررك ذاتررررره إال بوجرررررود قررررر  ، كمر

  .إال بوجود قوة بذاته  
في الحر ن القانو  خصيأما ما    لقصورالذاتيا عزمب  هيطلق عليف  ة،يكات الدورانقصور الذاتي 

Moment of Inertia لل اسيمق  وھو   (.ةياو )الز   ةيجسم خات الحركة الدورانالقصورالذاتي 
بالدور  ليميلى إن أ  جسم  ع  نصيالقانون   ذاھو أثرت   ذا  إال ةيحركة زاو   ةيان بكملاستمرار 
 :ويعطى بالعاقة التالية  ،ةيعزم قوة خارج  هيعل

 2عزم القصور الذاتي = الكتلة × ن 
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في حسا  الحركة المنت  تستخدم امل  ا نتعةمة والمعلومة اإلبعاد إال أنه يصع  عندمالمعادلة 
من أجزاء مختلفة الشكل واالبعاد لذلك كتلتها  ير منتةمة      يتكون مع جسم اإلنسان الذ

م على حدة في زاء الجس، لذا عن طريق حسا  عزم القصور الذاتي لكل جزء من أجالتوزيع
كل وضع من األوضاع التي يتخذها أثناء الدوران، فلو أردنا معرفة عزم القصور الذاتي  

فمحور    حوتنها  دورا للذراع عند  .األجزاءعزم   حسا يمكن الكت  
 .(.الل...للساعد+  الذاتيللعضد +عزم القصور   الذاتيللذراع = عزم القصور الذاتي  عزم القصور 

 :law of Acceleration  التعجيل قانون   /2
رررررؤثرة تعجيرررررل إن ) رررررع القررررروة المر رررررا مر رررررم يتناسرررررر  طردير ررررردوتالجسر ررررروةحر ررررراه القر رررررة باتجر ( أو   الحركر

ررررردف رررررراو  التالر ررررررع يسر ررررررة غيير رررررة الحركر رررررري كمير ررررررت فر رررررررة كانر رررررتخدمة كبير رررررروة المسر ررررررا كانررررررت القر ، فكلمر
 ة الرئيسية للقانون بما يلي:كن صيا ة المعادويمالحركة أكبر والعكس صحي   

  الكتلة في التعجيل = القوة 
ررررررإن  ررررررذا فر ررررررزن ولهر رررررررة تر ررررررر  كر رررررروة 1ضر رررررر  بقر ررررررإن  10كر رررررروتن فر ررررررو نير رررررررة هر رررررراتج للكر ررررررل النر التعحير

رررررا/م10 رررررر  2ثر رررررران للكر رررررا إذا كر ررررررة بأمر ررررردارة كتلر ررررر  3مقر ررررروة كر ررررررس القر رررررتعمات نفر ررررررإن اسر رررررروتن 10 فر  نير
 .2اثم/5قدار  عجيا بمنتج تسي
ومنرره  ،منلز ا /السرعة  ×الكتلة  القوة = ولدينا الكتلة في السرعةكمية الحركة )الزحم( = إن  

 حسييين،حسيين )قاسييم  ة الحركررةيررر السررررعة أ  أن القرروة الزمنيرررة تسرراو  كم ×ة الرررزمن = الكتلرر  ×القرروة 

ه تلررك القرروة الترري ترررؤثر فرري فترررة زمنيرررة بأنررر لك تعريرر  الرردفع ويمكررن برررذ (245 ، ص1998أيمييان شيياكر،
   ئية(.دااإلبتالسرعة   –= الكتلة )السرعة النهائية  الزمن ×القوة فع = الدمعينة،  

فإننررا نسرررتعيس عررن القررروة بعرررزم  (ائريرررةالدالزاويررة ) فررري الحركرررات التعجيررلن قرررانو  خررصي مررا مررراأ
ررررذاتي وعررررن التعجيررررل الخطررررري بالتعجيررررل الررررزاو  ويكرررررون الكتلرررررة بعررررزم  الرررردوران وعررررن القصررررور الر

 زاويةسرعة الال ×  الذاتي  القصور = عزم  الدفع الدائري القانون كالتالي:  
فكررذلك فإنرره  قرروة فرري الررزمنبررأن دفررع القرروة هررو حاصررل ضررر  ال ا في الحركة الخطيةوكما ذكرن

 :  أنأ  وة في الزمنيساو  في الحركة الدائرية حاصل ضر  عزم الق
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 زاويةسرعة الال  × القصور الذاتي  عزم = الزمن ×قوة العزم 
مررا فرري حالررة تغيررر العررزم وبرردون سرررعة زاويررة إبتدائيررة أ في حالة ثبات إن القانون أعاه يستخدم

 ووجود سرعة زاوية ابتدائية تكون المعادلة كالتالي:العزم  
 عييزم القصيور الييذاتي) – (النهائيية زاويييةسيرعة الال × يالنهيائ عييزم القصيور الييذاتي)=  اليدفع اليدائري 

 .  (اإلبتدائي زاويةسرعة الال ×  اإلبتدائي

ج قرروة القصررور الررذاتي نررات وتسرراو  الجسررمالترري يمتلكهررا هو مقرردار الحركررة الزاويررة   زاو م الخز لفا
خررم زاو  وعنرردما تررزداد السرررعة ز لجسم سرررعة زاويررة فلرريس لرره ك افإذا لم يمتل..  .الزاويةعة  ر والس
يرررع وز أثيرا علرررى الررزخم الررزاو  هررو ت  والعامررل األكثررر ترر اسرر بالتن ديررة فررإن الررزحم الررزاو  سررريزداالزاو 

حرررور م نصررر  قطررررألن الرررزخم الرررزاو  يتناسررر  مرررع مربرررع  الررردوران وذلررركور بة لمحررر سررر نلبا كتلررةال
  :أن أ   "الدوران

 زاويةسرعة الال  × 2الكتلة × ن م( = خ)الز  الدورانية  كمية الحركة
 :قاء الحركة ينص على أنكما أن قانون ب

 قدار ثابت.م =  زاويةسرعة الال ×  القصور الذاتيعزم  
يكررون الحاصررل مقرردارا ثابتررا يعنرري ذلرررك  زاويررةسرررعة الال فرري عررزم القصررور الررذاتيأ  أن ضررر  

قصرررور الرررذاتي يرافقررره زيررادة فررري السررررعة الزاويرررة، أ  أن كميرررة الحركرررة أن أ  تقليررل فررري عرررزم ال
ي فررر  مليررراعالحقيقرررة م ويمكرررن ماحةرررة هرررذه ورانيرررة أل  جسررر أداء الحركرررة الدالزاويرررة ال تتغيرعنرررد 

في الماء أو الجمناستك على سبيل المثات.    فعاليات القفز والغطس 
 حظ أن دفع القوة أو كمية الحركة أوعزم الدوران أو القوة الدورانية كلها بمعنى واحد.ويا
 :law of Reaction رد الفعل قانون  / 3

هذا القانون يطبق على جميع    االتجاه. فيمضاد له لمقدار و ه في ال ساومفعل لكل فعل رد 
ا يج  فسوف يكون هناك ة الرياضية ألنه لو أستغل كمحركات الجسم وله أهمية في األنشط

 .والطاقة وبالتالي نحصل على نتائج أفضل  لجهدلإقتصاد 
 2التعجيل  ×  2الكتلة=   1التعجيل   ×  1الكتلة =< 2= القوة1القوة
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 ثانللجسم ال  التعجيل × التعجيل للجسم االوت = الكتلة ×  الكتلة
 قانون رد الفعل بصيغة زاوية كا تي:  يمكن أن يحددف  يةلحركات الزاو أما في ا

  بالمقدار ومعاكس  عزم دوران مساو لكل عزم دوران مسلط بواسطة جسم على  خر هنالك
  الجسم الثاني على الجسم األوت.باإلتجاه مسلط من  

 × ذ  2ذ = ق 1ق
تكون القوة في الحركة على شر  إن   ريغالت  على مقاومة  الجسم قدرة  عنيي خر    ريوبتعب

ون  قانال ذاھ منو   ،(ثقل الجسم)أ  تمر من مركز   ةيمركز  قوة  ھ  الحركة  ريتغ المؤثرة في
ون  من سك  اھیوعلھ  التي هقوة( بحالت هيبذلت عل  إذا)لجسم  اأ  محاولة أحتفاظ    تنتج أننس
   .هتمع كتل ايالقوة المقاومة للجسم( تتناس  طرد  ةيوحركة )كما

القصور الذاتي  تطبي لمثال   /ثانيا  :ةلأللعاب المختلط  الحركةالمهارات  في قانون 
ف وضرررع الجسرررم قبرررل م سررررعة معينررة يختلررر  بررراختا  جسررر ة المسرررتخدمة الكتسرررامقرردار القرررو إن 

لررر  م/ثرررا يتط10ه سررررعة يرره ثابترررا وأردنرررا إكسررابالجسرررم المرررراد الترررأثير ف اسررتخدام القررروة، فررراذا كرران
ذا كررران الجسرررم نفسررره فررري حالرررة حركرررة ولوبطيئرررة فإلكسرررابه قررروة، أمرررا إاالمرررر قررردرا معينرررا مرررن ال

وهرررذا مرررا يفسرررر لنرررا أهميرررة  مرررن الحالرررة األولرررىالقررروة المسرررتخدمة أقرررل سرررهاعندئذ تكرررون السررررعة نف
  في كثير من الفعاليات الرياضية.  الحركات التحضيرية

 تصرررارعيأن  مكرررني ال ذاھ ى، وعلررر الذاتيالقصرررور  زاد كررران كلمرررا كلمرررا زادت كتلرررة الجسرررممررا أنررره ك
وذلرررك الن صررراح  الكتلرررة األكبررررر  ( لررر ك 60) هكتلترررر  مصرررارع ( مرررع لررر ك 100) هع كتلتررر مصرررار 

ترررم  األسررراس ذاھوعلرررى  الكتلرررة األقرررل، وعررر  ذلاركرررة اح رييررر تغ مرررن جررردا تھس هيررر عل ن كو يسررر 
ورفرررع  االخرررر  ةيررر اللعرررا  القتالاحرررات فررري ال لكوكرررذ مھوفرررق كترررل الرررى أصرررناف نيالاعبررر  ميتقسررر 

  .ضاياألثقات ا
 ةيرر ذبالجاعلررى قرروة  للتغلرر  ليرر الاعرر  قصررور ذاترري قل متلرركيإلررى أن  اضرراتير بعس ال  وتحتاج

 ةيرر عنررد أداء الحركررات الدروان لجمناسررتكا عبرريت لاالحررا  ھ، كمررا أكبررر إنجاز قيمن اجل تحق
ون الرررى أن تكررر  اتاضررر يتحترراج بعرررس الر  وكرررذلك، زةھاألجمرررن   و بررر ھعند اتالقصرررور  ذاھ ادةيرر وز 
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 ةيرر حالررة الثابتررة إلررى الحالررة الحرك ريرر الترري تحرراوت تغ القررو  مررن اجررل أن تكررون  لررةيكتلة الجسم قل
كلمرررا اقترررر  الاعررر  مررررن   يررر ح مثرررل العررر  الوثرررر  العرررالي(،)لتغييرررر ا ذاھ ذيررر علرررى تنف ادرةقررر 

 قرررد اقترررر  مررررن أداء كرررون ي ،الرررذاتي(صررررور قال) اھت تعررررسي التررري مقاومرررةال ليررر أو تقل  يررر تخف
  ناج .  الحركة بشكل

 واداء بعرررس برررالتعلم الخاصرررة قررراتيالتطب فررري القرررانون  ذاھاو االسرررتفادة مرررن  قيررر تطب مكرررنيمرررا ك
 لقررردم،ا ة بكررررةمتحركررر الرررركات الثابترررة اوال عيررر جممثرررل ، اصرررة بررربعس األلعرررا الخ ةيررر حرررل الفنراالم

االلعرررا   حركرررات االتجررراه فررري بعرررس ريررر وحررراالت تغارعة المصررر  بالجمناسرررتك، اراتھبعرررس الرررم
)العا  الالم  كرة( …الل.نةمة 
ه القرروة يتناسرر  تناسرربا طرديررا مررع مقرردار وة، ومقدار هذافر القتتطل  تو  الجسم سرعة  ن تغييرأل

زادت يررراس القصرررور أل  جسرررم يتمثرررل فررري كتلتررره، وكلمرررا زادت الكتلرررة كلمرررا قصرررور الجسرررم، ومق
ر يزيرررد عرررن كررررة السرررلة أو كررررة القررردم أو كررررة الطبيرررة لهرررا قصرررو الكرة ، فررر الخاصرررية القصرررورية لهرررا

 .  التنس
لتأكيررد عليهررا ساس يكون مؤشررر عررزم القصررور الررذاتي مررن المؤشرررات الترري يمكررن ااألى هذا لعو  

علرررى ه الحركرررات يجرر  األخرررذ بنةرررر االعتبرررار عنررد تطبيرررق المهرررارات المختلفرررة وعنررد تررردريس هرررذ
يحة والتررررري تسرررررهل األداء الحركررررري وتسرررررهل عمليرررررة تعلرررررم هرررررذه اتخررررراذ الزوايرررررا المناسررررربة والصرررررح

عنررد تغيرررر االتجرراه فرري حركرررات المروا رره وحركررات العررر  كررررة القرردم كحركررات العرر   الحركررات
كررررة اليرررد وحركرررات رة السرررلة عنرررد أداء بعرررس المهرررارات الهجوميرررة والدفاعيرررة وحركرررات العررر  كررر 

 القرررو  وحركررراتالعبررري الرمررري بألعرررا   والثاثيرررة والعرررالي والزانرررة وحركرراتالعرر  القفرررز الطويرررل 
...... الل (.    الع  الهوكي 

يمثل الزيادة فرري طرروت هررذه االجررزاء زيررادة  )حي طوات كمقاومة لحركتها األيمكن استغات   كما
ألداء الترري تتحقررق نسرربية فرري زوايررا ا الحركررات بزيررادة تطبيررق بعررسفرريمكن  قصررورها(في عزوم  

علررى األجهررزة مثررل الحررواجز أو المرردرجات بحيرر  يكررون  أداء حركات القفزك الجسمفي مفاصل 
جز أوالمسررراط  وذلرررك يشررركل مقاومرررة حقيقيرررة لعضرررات الجسرررم ممررردودا عنرررد اجتيررراز هرررذه الحررروا
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وعنرردما ال  أخررر ،هررة مررن جو  .نون عزم القصور الررذاتيالجسم العاملة في هذه الحركات وفق قا
فيكرررون االتجررراه نحرررو زيرررادة كتلرررة  برررة،المطلو ننررا مرررن اسرررتخدام مؤشرررر الطررروت ليمثرررل المقاومررة يمك

ء لزيرررررادة المقاومرررررة والتررررري ينرررررتج عنهرررررا زيرررررادة فررررري القررررروة التررررري تتغلررررر  علرررررى هرررررذه هرررررذه االجرررررزا
سرررررات أداء حركرررررات الضرررررربة السررررراحقة أو اإلر  عنرررررد ولنأخرررررذ المثرررررات الترررررالي لرررررذلك ...المقاومرررررة،

كررررة السرررلة فأننرررا بررري الكررررة الطرررائرة أو الترررنس أو حركرررات التهررردي  لاعررر  السررراحق سرررواء لاع
نمرررا يمكننرررا  أن نضررري  كتلررره إلرررى اجرررزاء جرررل تصرررعي  الحركرررةاليمكرررن تغيرررر زاويرررا األداء أل ، وا 

م قصررورها ، وهرررذه الزيررادة فررري دة عررزو الجسررم العاملررة مرررن اجررل زيررادة المقاومرررة والررذ  يعنرري زيرررا
لزيرررادة والترري يجرر  إن تتكيرر  وفقررا للملقررى علررى العضررات العاملررة تعنرري زيررادة العرر ء االعررزوم 

وة فررري هرررذه العضرررات وفقرررا لزوايرررا العمرررل بالترررالي ، وبرررذلك نضرررمن تطررروير القررر فررري هرررذا المتغيرررر
 .تطوير القوة الخاصة باألداء

يكرررون يجرر  إن  نرررق()زن المضرراف أو بزيررادة طررروت الجسررم واء بإضررافة الرررو إن العمررل البرردني سررر 
  أن نحررردد شررردة يجررر ووفقرررا للحمرررل التررردريبي العلمررري، حيررر   الصرررحيحة،وفقرررا لاسرررس التدريبيرررة 

حيرر  يمكررن ان يكررون العمررل بهررذين  تطويرها،التدري  وحجمه وكثافته ووفقا لنوع الصفة المراد 
 القررروة االنفجاريرررة والسرررريعة وبهرررذا تكرررون شررردةوالسررررعة الزاويرررة و  جررراه تطررروير السررررعةالمبررردأين بات

   الشدة.من األقصى والراحة وفقا لهذه   واألقلالتدري  بحدودها األقصى  
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 :فاتلمقذو ا  :ةشر اعال  محاضرةلا
 ت أوال: مفهوم المقذوفا                                        

 مسار الجسم المقذوف  راتيمتغثانيا/                
 المحددة لحركة المقذوفات العوامل   /ثالثا               

 
 projectilesالمقذوفات هوم فمأوال: 

 سررررمىي نرررةيمع ةيرررر مرررع شرررريء أخرررر وبزاو  هاتصررررال كسرررريم جسرررر  ( أو.....جلرررة، )كررررةة إن أ  أدا 
 اء فررري مرحلرررةمرررع لوحرررة االرتقررر ه اتصرررال كسرررري ليررر فمرررثا العررر  الوثررر  الطو أوتسرررمى مقرررذوف، 

كررذلك عنررد المناولررة فرري كرررة  مقررذوف،صررطل  م الاعرر  على نطلق ناھو نةيمع  ةيبزاو   االرتقاء
الكرررررة  فتسرررمى الاعرررر  ديررر مرررع  هلصرررراات كسررررياألداة رة فرررران السرررلة أو اإلعرررداد فرررري الكررررة الطرررائ

االجسررام الترري لجسررام الحرررة أو السررقو  الحررر وهرري تلررك البد من توضي  ماهيررة ا  وهنا"  مقذوف.
 .همل خالها مقاومة الهواء"ا تدسقوطهعن
علرررى ان األداة أو  نصيررر والرررذ   الجررذ ،قرررانون  ريأثيقع تحرررت تررر لعمرررل بشررركل بسررريط سرر ن هررذا اإ
فرران كرررة السررلة  لمررا أسررلفنا سررابقام/  ، ومث 81 9مقررداره  ثابررت ليفي الفرا  بتعج  سقطيلجسم  ا

ثانيررة ال ةيرر ثررا وفرري الثان\م 9.81واحرردة  ةيرر ثان بعررد سررتبل  هاسرررعت فرران السرركون  مررن  هاسقوطعند  
 ثررا 3 قرردره زمنا هاسقوط فلو استغرقت الكرة عند (19.62=  9.81+  81 9)  هاتصب  سرعت

 ا.ث\م 29.43  هامقدار   بسرعة  األرس  ستصدم هافإن
/ الز ذ   الج للقانون:  قاووف    من.الز  xالجاذ   ومنه السرعة =  من  = السرعة 
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 سلةلكرة ال  السقو  الحرمقدار سرعة   (: يمثل07شكل رقم )

 ف:المقذو   مسار الجسم  راتيمتغثانيا/  
ررررررذوفات متغ ررررر للمقر رر ررررررم حركت راتير رررررددة تحكر رر رررررامتعر رر ررررردد هر رر ررررررار  وتحر رررررافة ،هامسر رر ررررر األفق فالمسر رر ررررررري  ةير التر

ررررر الررررررم  -بقات )كرررررالقرصمرررررن المسرررررا ديررررر للعد نهائيرررررا دفاهررررر عتبرررررر المقرررررذوف ت هررررراحققي (، ل.. الر
رررررر هررررردفا عتبررررررياالرتفررررراع الرأسرررررري  أن كمرررررا رررررالي الوثررررر  مثرررررل األخررررررر  المسرررررابقات فررررري أخر  العر

رررررذلك الو  رررررة لر رررررني القفرررررز بالزانر رررررادك علررررررى قيررررر طبت مكر رررررذوفات  عيررررر جم نفررررررس المبر رررررواع المقر ررررراأنر  ممر
 الرياضية  ةكلحر يل اتحل خات  مقذوف كل  دافھوأ ةيمراعاة خصوص  نايعل يفرس

 

  

 فمقذو  جسم  مسار  (: يمثل07شكل رقم )
  :وفاتالمقذكة العوامل المحددة لحر ا/  ثالث

الميراالمتغ  مأهعلى أن   كيكانيلمعلم ا نيقوانو   اتينةر تتتفق  فة ثرة على مساؤ ت الميكانيكية 
 جازهي:اإلن

 la vitesse d’envol (V)   االنطابالسرعة  
 l’angle (α)  رانيالط ةيزاو  -
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 la auteur d’envol (ho. )طاقةحةة انلثقل المركز  ارتفاع  -
 "  هواءالمقاومة  -
 االنطالق:سرعة  أ/  

األفقيرررة والعموديرررة لانجررراز وبمررررا أن  المسررررافةتعتبرررر مرررن اهرررم المتغيرررررات األساسرررية فررري تحديرررد 
الجسرررم لحةرررة  اة اولرررذلك فرررأن السررررعة االبتدائيرررة لررراد متجهرررة،هررري كميرررة  (Velocity)السررررعة 

ن عموديررررة ة إلررررى مرررركبتيتحليرررل هررررذه السررررعيمكرررن  وبالتررررالي واتجاهرررا،اب يتحررردد مقرررردارا االنطررر 
فالمركبررة العموديررة وهرري السرررعة  الجسررم. وافقية وبالتالي تدخل فرري تحديررد االرتفرراع الررذ  يصررله

او القررررص  والتررري تترررأثر بالجاذبيرررة األرضرررية ومقاومرررة الهرررواء كمرررا فررري رمررري(  yVالعموديرررة ) 
ر أن تصررل للصرررف يا بالنقصرران إلررىترردريج ا وسررتتغير قيمهررا ) السرررعة العموديررة (الرررم  و يرهمرر 

عررردها مسرررارا للهبرررو  ليأخرررذ بعلرررى قمرررة مرررن ارتفررراع األداة او مركرررز ثقرررل الجسرررم المقرررذوف أ فررري 
فترررزداد السرررررعة العموديرررة حتررررى تصرررل إلررررى أقصررراها قبررررل مامسرررة الجسررررم لرررارس او الهرررردف 

كبررررة ة المر عموديررررة تكررررون مركبتهرررا اقررررل قيمررررة مررررن قيمرررر قررررذوف والسرررررعة الاهرررره المالمصرررو  اتج
ولهررا  ( حي  يمتلك المقذوف معدت سرعة افقية قبررل انطاقرره xVفقية ) ا السرعة األأم،  األفقية

هميرررة كبيررررة فررري تحديرررد المسرررافة األفقيرررة المقطوعرررة ) االنجررراز( ، والسررررعة األفقيرررة تبقرررى ثابترررة أ 
ن لقررانو  م االسررتمرارية فرري الحركررة لامررام طبقرراالتي تكسرر  الجسرر  ران وهيعلى طوت مسار الطي

(.قانون القصو   نيوتن األوت )  ر الذاتي 
فقيرررة وتبلرر  اقصررراها عنرررد بدايرررة ديرررة واالأن محصررلة سررررعة االنطررراب نررراتج عررن السررررعتين العمو 

 ي الوثررر انطررراب االداة وتلعررر  سررررعة االنطررراب دورا فررري تحديرررد ارتفررراع مسرررار الطيرررران كمرررا فررر 
 عارضة.الزداد السرعة العمودية بهدف اجتياز  العالي عندما ت

نطررررراب االداة لهرررررا دور كبيررررر فررررري تحديرررررد المسرررررافة األفقيرررررة يرررررة اأن زاو  الق :زاويييية االنطيييب/ 
درجررة( مررن  45)حيرر  أن  زاويررة ذوف وهدفرره قرر مها طبقا التجاه مسار مركررز ثقررل المختل  قيوت

لمقرررذوف أطرروت مسرررافة أفقيرررة ؛ ا كرري يحقرررق الجسررمنطررراب لالناحيررة النةريرررة هرري أفضرررل زاويررة ا
مقاومرررة الهررواء وتسررراو  سرررط   ل مرررن انعرردام ترررأثيرإذا ترروافر كررر ويرررة تعتبررر مثاليرررة فعرررا وهررذه الزا
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( درجرررة وفقرررا المتطلبرررات  70 - 60تترررراو  بررين ) ف فرري الوثررر  العررراليأمرررا  ، اإلنطرراب والهبرررو 
( درجرررة 24 -20) ي الوثررر  الطويرررل ، أمرررا فررر الطيرررران باالتجررراه العمرررود  نحرررو فررروب العارضرررة 

 درجرررة مثاليرررة فررري 45الزاويرررة ان ، وتكرررون حركرررة الواثررر  قررردر االمكررر  وذلرررك للحفررراظ علرررى كميرررة
  ففرري رمرري الرررم  تتباين بين متطلبات مسابقة واخررر افقية و فعاليات الرمي لتحقيق أبعد مسافة 

ا إذا كرررراأ( درجررررة ، 38)  ر تكرررون الزاويررررة المثاليررررة قريبررررة لرررر    لهبررررو  أقررررل مررررن سررررطن سررررط  امرررر 
زاويرررة أقررل  قلررريا   ألمررر يتطلرر  فرررإن ا والمطرقررة؛والقرررص ة والررررم  اإلنطرراب كمررا فررري رمرري الجلرر 

ة وزاويررة االنطرراب لهررا مررن األهميررة الكبيرررة ( درجرر 42) ر اقررر  لرر و  رجررة 45من الزاوية المثاليررة   
 نجاز(.فة )االفي اكتسا  السرعة االبتدائية الازمة للمقذوف بهدف تحقيق المسا

 ع نقطة االنطالق:إرتفاج/ 
قررررذوف وتحقيرررق المسررررافة األفقيررررة ر طيررررران المالساسرررية المررررؤثرة فرررري مسررراوهرررو مررررن المتغيرررررات ا

ألرس لحةررة االنطرراب وكلمررا قررل االرتفرراع داة عررن اثقررل اال المناسبة ويقصد بها ارتفرراع مر ررز
إرتفرراع كرررة أفقيررا مررن  قررذف ثافمرر قلت زاوية االنطاب وبالعكس مما يؤثر على انجرراز الاعرر  

 19. 5)افة حررر ك كمقرررذوف لمسررر سرروف يجعلهرررا تت ثرررا(م/ 25) األرس بسرررعةمترررعن سرررط   3
ولكرررن  ثررا(م/25)كرررة بررنفس السرررعة نفررس ال فرري حررين أن  قررذف األرس؛م( طوليررا قبررل مامسررة 

   فقط.م( 16)م فقط سوف تقطع مسافة طولية أقل 2من ارتفاع  
ى زيررررادة الرررررزمن أد   إلرررر  (؛م3حالررررة األولررررى )رة فرررري الب الكررررر ارتفرررراع نقطررررة انطرررراوعليرررره فزيررررادة 

ا سررراعد فرري المسررتغرب   قطرررع الكرررة لمسررافة أكبرررر قبررل وصرررولها لررارس .؛ حيررر  فرري الهرررواء ممرر 
ة ألطررروت مسرررافة طوليرررة بأخرررذ بعرررين يلعررر    ة عررراما مسررراعدا لررردفع الجلررر  طررروت قامرررة رامررري الجلررر 

ة مررن  ة خروجهررالحةرر ذ  تنطلررق منرره الجلررة اإلعتبار المستو  المرتفع ال مقارنررة برردفع نفررس الجلرر 
ة فيررؤد  ة  وبنفس القوة ؛ حي  يررنطرف شخص  خر قصير القام خفس مسررتو  انطرراب الجلرر 

وبالترررالي ممكرررن ان تتررري  هرررذه المؤشررررات للمررردربين تصرررحي   رمررري.سرررافة الذلرررك إلرررى انخفررراس م
حيررر   ة والجسرررميةدنيررر مكانيررراتهم وخاصرررة الباألداء الفنررري لاعبررريهم نحرررو األفضرررل بمرررا يرررتائم وا
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ن التوافرررق طررراب مرررع تحقيرررق قررردر كررراف مررر نقطرررة االنيرررر فررري ارتفررراع طررروت الاعررر  لررره دور كب
 .الحركي
 مقاومة الهواء:د/ 

ررررررة  رر رررررواء ان مقاومر رر رر رررررام الهر رر رر ررررررة األجسر رر ررررررررعة حركر رر ررررررع سر رر رررررع مربر رر رر ررررررزداد مر رر ررررامتر رر رر ررررراقطة( )األجسر رر رر  السر
ررررررزداد مقاو  رر رر رر ررررررر تر رر رر رر ررررررر  خر رر رر رر ررررررم أ  بتعبير رر رر رر ررررررقو  الجسر رر رر رر رررررران سر رر رر رر ررررررع مكر رر رر رر ررررررا ارتفر رر رر رر ررررررواء كلمر رر رر رر ررررررة الهر رر رر رر مر

ررررررام ا رر ررررررالاجسر رر ررررررقو لسر رر رررررران السر رر رررررراع مكر رر ررررررا زاد ارتفر رر ررررررر كلمر رر ررررررى قطة اكثر رر ررررررظ ان اعلر رر ررررررذلك ناحر رر   لر
ررررر ا رر رر رررررري الغطر رر ررررررقو  العبر رر رررررراع السر رر ررررررو رتفر رر رررررراء هر رر رررررراع ت 10)س للمر رر رررررو ارتفر رر رر ررررررر وهر رر ررررره ( متر رر رر ررررررد فير رر عر

رررررة رر ررررررواء مقاومر رر ررررررواء  الهر رر ررررررة الهر رر ررررررؤثر مقاومر رر ررررررري ، وتر ررررررل الحركر رر ررررررد التحلير رر ررررررل عنر رر رررررذلك تهمر رر ررررررة لر رر قليلر
رررررذ  رر رر رررررري تاخر رر رر رررررذوفات التر رر رر رررررري المقر رر رر رررررة فر رر رر ررررررة االفقير رر رر رررررررى المركبر رر ررررررري.علر رر ررررررار المنحنر رر رر ررررررو  ال إن   المسر رر رر قر

ررررر  رر رر رررررواء مقابر رر رر ررررردفق الهر رر رر ررررروة تر رر رر رررررن قر رر رر رررررة عر رر رر رررررذوف ) أ  عالناتجر رر رر رررررم المقر رر رر ررررررري ل الجسر رر ررررره ( أو فر رر رر كسر
رررررر  رر رر ررررراه الرمر رر رر رررررانبي (  م  يإتجر رر رر ررررررأثير جر رر رر ررررررري ؛ تر رر ررررررار الرمر رر رر ررررررع مسر رر رر ررررراطع مر رر رر رررررر أو بالتقر رر رر ررررررات حركر رر رر ة ثر

ررررراحة  رر رر رررررياء ومسر رر رر رررررم االشر رر رر رررررا .حجر رر رر رررررا  واتجاههر رر رر ررررروة الرير رر رر رررررأثر بقر رر رر رررررواء تتر رر رر ررررري الهر رر رر ررررردم  فر رر رر رررررررة القر رر كر
 وة مقاومة الريا  ارتطامها بالهواء له تأثير على ق

 خاتمة: 
 اسيرر قفرري م تقديم بعررس المعررارف العلميررة للطررا قد وفقنا ل ا تم عرضه نرجو أنناممن خات 

النشررراطات البدنيررة والرياضرررية ور ررم سرررعة  مجرراتعلررم الحركررة والرررذ  يعتبررر ذو أهميرررة بالغررة فررري 
 .المستطاعالموضوع وتشعبه إال أننا حاولنا اإللمام بأهم موضوعاته وتبسيطها قدر 
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