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المعارف المسبقة المطلوبة

االطالع على أهم المعارف األساسيةٌ المتعلقة

اط أعضائه، النشووظائفجسم اإلنسان بمكونات 

البدني والرياضي والميكانيكا الحيوية



ةمعارف أساسية في الميكانيكا الحيوي1.

الجهاز الحركي2.

مستويات ومحاور الحركة3.

علم الحركة4.

مصادر علم الحركة5.

الحركة والحركات الرياضية6.

خصائص الحركة الرياضية7.

(البيوميكانيكي)التحليل الحركي 8.
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ي التنافسي –السنة الثالثة ليسانس 
بية وعلم الحركةالت  + تخصص التدريب الرياض 

  Kinesiologyعلم الحركة 
 
  ف

المجال الرياض 



...
:سيكون الطالب قادرا عىل

التعرف عىل الميكانيكا الحيوية وأقسامها وأغراضها

التعرف عىل أهداف الميكانيكا الحيوية ومجاالتها التطبيقية

التعرف عىل أهمية دراسة علم الميكانيكا الحيوية

ة رقم    Biomechanicsمدخل إىل الميكانيكا الحيوية (: 1)المحاض 
 
  ف

المجال الرياض 



...
ماهية الميكانيكا الحيوية

ياء وهو اأعلم الميكانيكا هو  لعلم حد فروع علم الفي  
  يالذ

 
سواء جسام المختلفةحركة وسكون ال يبحث ف

  
 
ةجسام الصغي  و ال أالكون كانت حركة الكواكب ف

ة رقم    Biomechanicsمدخل إىل الميكانيكا الحيوية (: 1)المحاض 
 
  ف

المجال الرياض 



...

قســـــــــام علــم الميكـانيكـــاأ

 

 

 

 

 

 

   

 

       

                                   

ة رقم    Biomechanicsمدخل إىل الميكانيكا الحيوية (: 1)المحاض 
 
  ف

المجال الرياض 



للميكانيكا الحيويةالمصطلح العلم  

  biomechanicsالميكانيكا الحيوية 
 
اللغة ف

BIOخر وال mechanicsتنقسم اىل قسمي   

وهو حياة

المبادىءو نها علم تطبيق القواني   أب: هوخموثيعرفها 
وط الميكانيكية عىل سي  الحركات الرياضية تحت شر

بيولوجية معينة

تعريف الميكانيكا الحيوية

ة رقم    Biomechanicsمدخل إىل الميكانيكا الحيوية (: 1)المحاض 
 
  ف

المجال الرياض 



  البحث العلم  
 
بية الرياضيةوفق التقنيات ف مجال الير

  
داء الحرك  تحكم ال تحديد القواني   الميكانيكية التر

تطوير مناهج البحث الخاصة بالميكانيكا الحيوية

  بحث طرق ال 
  داء الفت 

 
نشطةمختلف ال المثالية ف

(إلخ...القوة والرسعة)وضع التدريبات البدنية 

أغراض
الميكانيكا 
الحيوية

ة رقم    Biomechanicsمدخل إىل الميكانيكا الحيوية (: 1)المحاض 
 
  ف

المجال الرياض 



 
 
ويتمثل ف

عظام ، ) 
مفاصل ،
عضالت ،
انسجة ،
(أوتار

ويــهتم 
بدراسة 
وظائف 
جسم 
االنسان

وتشمل 
المقذوفات 
االحتكاك 
عنعلم الموا

كيبات  الير
السيكولوج   

ة
ناتجة من 
مالحظة
الحركة 

خرىعالقة الميكانيكا بالعلوم ال 

علم 
يــــح الترسر

ياالفسيولوج
الرياضيات
ياء والفي  

علم النفس

ة رقم    Biomechanicsمدخل إىل الميكانيكا الحيوية (: 1)المحاض 
 
  ف

المجال الرياض 



لدية القدرة على

مجال 
دراسة الحركة
الرياضية

التعلم الحرك  
مجال الصناعة

واالنتاج

المجال 
الطت   

مجال الحركة
  
 
الفراغف

مجال التطوير
لالنسانالحرك  

مجاالت الدراسة 

للميكانيكا الحيوية

ة رقم    Biomechanicsمدخل إىل الميكانيكا الحيوية (: 1)المحاض 
 
  ف

المجال الرياض 



...

يساعد الفرد عىل إتقان

والوصول داء الحرك  ال 

كفاءة إىل البالحركة 

يساعد الفرد عىل كفايةالو 

  
تفهم الحركات التر

يقوم بها

يوفر للفرد القدرة

عىل تحليل 
الحركات 

المختلفة

يوفر للفرد القدرة          

عىل تقويم

الحركات

يساعد الفرد عىل 
االحساس بالقوام 
المعتدل وحسن 

استخدام 
طراف الجسمأ

الميكانيكا الحيويةعلم دراسة هميةأ

1

3

2

4

5

امج  يساعد المدرب عىل وضع الي 
التدريبية

المناسبة تبعا للسن والجنس
6

ة رقم    Biomechanicsمدخل إىل الميكانيكا الحيوية (: 1)المحاض 
 
  ف

المجال الرياض 



سؤال؟؟؟

دراسة حركة جسم اإلنسان تعتمد فقط عىل تطبيق السس هل
؟والقواعد الميكانيكية

ة رقم    Biomechanicsمدخل إىل الميكانيكا الحيوية (: 1)المحاض 
 
  ف

المجال الرياض 



...
:سيكون الطالب قادرا عىل

التعرف عىل مكونات الجهاز الحرك  

ة رقم  يحية)الجهاز الحرك  ومكوناته (: 2)المحاضر (مقاربة تشر

التعرف عىل الحركات األساسية للمفاصل



ة رقم  يحية)الجهاز الحرك  ومكوناته (: 2)المحاضر (مقاربة تشر

بلقط،فالميكانيكيةوالقواعد األسستطبيقعىلفقطتعتمد ل اإلنسانجسمحركةدراسةإن

ر يؤخذ أنيجب يحيةالنواح  العتبار بعي    والفسيولوجيةالتشر
ر الت  أنحيثإلنسان،اجسمبها يتمي 

  الحركاتجميع
  سوىالفرد يؤذيها الت 

ر
تتمالحركيةالمهاراتلمختلفأدائهأثناءأو العاديةالحالت ف

ابطةرئيسية،أجهزةثالثةوظائفلتداخلنتيجة   بينها فيما مي 
ر
الجهاز عملآليةةنتيجتامتناسقف

  المركزيالعصت   
  تتمثلوالت 

ر
:ف

 والمتمثلالعظم  الجهاز  
ر
.العظامف

العضالت  
ر
.الجهاز العضىل  والمتمثل ف

 والمتمثلالمفصىل  الجهاز  
ر
.الجسممفاصلف



:   ( bonesام العظ)الجهاز الهيكىل  ( أول

ي    حعلممراجعأنمنالرغمعىل ،للجهاز مكونةعظمة206وجودإىلتشي  التشر ألنالهيكىل 

  المشاركةفقطمنها 177هنالك
ر
اعأن و أربعةإىلالجسمعظامتصنيفويمكن.الحركاتأداءف

:ه  رئيسية

الطويلةالعظامLes os Longs

ةالعظام Leالقصي  os courts

المستويةالعظامLes os plats

منتظمةالغي  العظامLes os irrégulières

  األساسيةالوظائفمنالعديد تضمنفه  أحجامها واختالفأشكالها تعدد لوبالنظر
:أهمهامنوالت 

وأجزائهالجسملحجمالخارح   الشكلإعطاء.

والقلبالدماغمثلالجسممنهامةأجزاءحماية.

ساعد ت  
ر
.الحمراءالدمكراتإنتاجف

ة رقم  يحية)الجهاز الحرك  ومكوناته (: 2)المحاضر (مقاربة تشر



العظامأنواعيوضحشكل

ة رقم  يحية)الجهاز الحرك  ومكوناته (: 2)المحاضر (مقاربة تشر



ة رقم  يحية)الجهاز الحرك  ومكوناته (: 2)المحاضر (مقاربة تشر



ر يجبما لكن كي 
  عليهالي 

ر
  ةالميكانيكياإلمكاناتهو الحيويةالميكانيكتخصصف

يتيحها الت 
  متعددةحركيةاحتمالت للجسميتيحميكانيك  كنظامالهيكىل  الجهاز 

المهاراتكلأساسه  والت 
:خاللمنوذلكالرياضية

  (طويلةعظام)للحركةالمطلوبةالروافعتوفي.

  (المفاصل)للحركةارتكاز محاور توفي.

 يزيد مما وانتظامنشوءمناطقللعضالتتوفر  
ر
  القوةف

.تنتجهاالت 

  الهيكىل  الجهاز وينقسم
ر
ر إىلاإلنسانف ر قسمي  :همارئيسيي 

:التاليةاألعضاءيشملوالذي:المحوريالهيكىل  الجهاز (أ

  الجمجمة
الذيالفقريالعمود عظمة،25منيتكونوالذيوالصدر عظمة،29منتتكونوالت 

vertèbres-الضلوعمنزوج16إىلباإلضافةعظمة26منيتكون   القفا عظاموكذلك-
تتكونالت 

.متصلةأجزاءثالثةمن

  الجهاز (ب
ر
ر منيتكونوالذي:الطرف .والسفىل  العلويالطرفي 

ر إىلالجهاز هذا وينقسم ر قسمي  منهما كلويحتوياأليش،و األيمنالعلويالطرفهما رئيسيي 
.منهمالكلعظمة31عىلويحتويواأليش األيمنالسفىل  والطرفعظمة،32عىل

ة رقم  يحية)الجهاز الحرك  ومكوناته (: 2)المحاضر (مقاربة تشر



ةالخصائص ر :للعظامالممي 

العلويةاألطرافعظاممنوحجما صالبةأكي  السفليةاألطرافعظام.

ةالعظام   مساهمتها القصي 
ر
.بالطويلةمقارنةضئيلةالحركةف

ر عىلعادةتعملالطويلةالعظام   واحد مفصلي 
ر
  منطرفكلف

ر
.العظمطرف

دورها المستويةالعظام  
ر
ولوحالحوضعظامعىلويقتص جدا محدود الحركةف

.الكتف

  العظاموتمثل
ر
  الحركةمصادر أو الدوافعدور الحرك  األداءف

لقوالت  ر خاللتالعضال عليها تير

يحيةوخصائصها ألشكالها معرفتنا فإنوبالتاىل  تقلصها  اإلنجاز خالليفها بتوظلنا تسمحالتشر

  الخاطئةواألوضاعاإلصاباتلتفاديوسليمجيد بشكلالحرك  
  كلالشعىلتؤثر الت 

 
النهائ

.للحركة

ة رقم  يحية)الجهاز الحرك  ومكوناته (: 2)المحاضر (مقاربة تشر



Muscles:العضالت( ثانيا

،الهيكللعظامالمحركةالقوةمصدر العضالتتعتي   وعنكزيالمر العصبوصولفعند العظم 

العضلةانقباضها عنيتسببكيميائيةتفاعالتإىل  الكهربيةاإلشارةهذهتتحولالعضلةعصبطريق

.مركزيالالعصت   الجهاز مناآلتيةالعصبيةاإلشارةمقدار عىل  وقوتهالنقباضمقدار ويتوقف

  جس  م النس  ان ح  واىل  
ر
للنس  اء، %36م  ن وزن الجس  م الك  ىل  للرج  ال و%42عض  لة مش  كلة 639يوج  د ف

، وعض    الت %50وتش    كل عض    الت األط    راف الس    فىل للجس    م ح    واىل   م    ن مجم    وع وزن العض    الت الك    ىل 

.%25-20، وعضالت الجذع والرأس تشكل حواىل  %25األطراف العليا تشكل حواىل  

  التجاه    ات المختلف     ة، وت
ر
نقس     م وم    ن المع     روف أن انقب    اض العض     الت يتس     بب عن    ه حرك     ة العظ     ام ف

  تقدمها العضلة وه  
:  عضالت الجسم إىل  ثالثة أنواع من حيث نوع العمل أو الوظيفة الت 

skeletal muscle. العضالت المخططة اإلرادية-1

smooth muscle. العضالت الملساء أو الالإرادية-2

cardiac muscle. العضالت القلبية-3

ة رقم  يحية)الجهاز الحرك  ومكوناته (: 2)المحاضر (مقاربة تشر



  العضالتأنواعيوضحشكل
ر
النسانجسمف

ة رقم  يحية)الجهاز الحرك  ومكوناته (: 2)المحاضر (مقاربة تشر



  العضالتموقعيوضحشكل
ر
  المفاصلف

ر
النسانجسمف

ة رقم  يحية)الجهاز الحرك  ومكوناته (: 2)المحاضر (مقاربة تشر



  العضالتأهميوضحشكل
ر
النسانجسمف

ة رقم  يحية)الجهاز الحرك  ومكوناته (: 2)المحاضر (مقاربة تشر



للعضالتالميكانيكيةالصفات:

التعبثناءأالعضالتوحالةالعضالتبتكوينتتعلقمعقدةميكانيكيةصفاتالعضالتتمتلك

،(والقوةوالنقباضواإلثارةوالنعكاسوالمرونةالمطاطية)الميكانيكيةالصفاتتشملوالراحة،

فتطولضىل  العوالتوتر الشد أثناءوالمتداد المطعىلقابليتها للعضالتاألساسيةالصفةوتعد 

.الحملهذا والز أثناءالتغي  هذا ويزولشكلها فيتغي  عليها الواقعالحمللتأثي  نتيجةالعضلة

  العضىل  الجهاز لنشاطاألساسيةالميكانيكيةالظاهرةتمتاز 
ر
:ف

.والتوترالعضىل  المطقوة-

  الشعة-
ر
.العضلةطولتغي  ف

  التغيي  وهذا 
ر
.العضىل  (التقلص)بالنقباضيسمالعضلةوضعيةف

ة رقم  يحية)الجهاز الحرك  ومكوناته (: 2)المحاضر (مقاربة تشر



والراحةالشدأثناءالعضلةطوليوضحشكل

ة رقم  يحية)الجهاز الحرك  ومكوناته (: 2)المحاضر (مقاربة تشر



JOINTS   :المفاصل (ثالثا

ر ارتباطعنعبارةهو المفصل ر بي  ر التحاد يكونأنيمكنكما أكي  أو عظمتي  وفةعظمبي  أو وغصر

ر  ر بي  وفي  وتنقسم.ربطةأهيئةعىلغالبا ضامنسيجيبعضها المفصلأجزاءجزئويربطأكي  أو غصر

  للطريقةتبعا أيلتكوينها تبعا المفاصل
التحاد هذا أنحيثوالغضاريفالعظامبها تتحدد الت 

  الحركةنوعيحدداناللذانهما وطريقته
  ،المفصلبها يقومالت 

مفاصلالتصنيفيمكنوالت 

  الموجودة
ر
:أساسهاعىلالجسمف

.الجمجمةعظاممفاصلكالحركةعديمةمفاصل-

.يالفقر العمود فقراتمفاصلكالحركةمحدودةمفاصل-

  وه  الحركةحرةمفاصل-
ساسيةاأل المحاور حولوالدائريةالمستقيمةالحركاتبأداءتسمحالت 

.والكتفالفخذ كمفصلللجسمالثالثة

ة رقم  يحية)الجهاز الحرك  ومكوناته (: 2)المحاضر (مقاربة تشر



شكال المفاصلأ:

  جمي   ع :Ball and Socket jointمفص   ل الك   رة والح   ق -
ر
وه   و المفص   ل ال   ذي يس   مح بالحرك   ة ف

  جس   م اإلنس   ان مفص   ل الكت   ف وم
ر
فص   ل التجاه   ات كم   ا يس   مح بال   دوران وم   ن أمثل   ة ه   ذا المفص   ل ف

.الفخذ

  اتج   اه واح   د وم   ن أمثلت   هىوه   و يس   مح بحرك   ة ذات م   د:Heng Jointالمفص   ل ال   رزي -
ر
كب   ي  ولك   ن ف

ر عظم    األوىل  والثاني  ة   والتمفص   ل الموج  ود ب   ي 
ر ر العنقيت   ي  ر الفق  رتي  ة وعظم   ة التمفص  ل ب   ي  ة الكع   ي 

  الساعد
ر
.العضد ف

-  
 
  حر : Gliduis Jointالمفص    ل اإلن    زلف

ر
ك    ة وت    تم في    ه الحرك    ة نتيج    ة لن    زل  العظ    ام ع    ىل  بعض    ها ف

ر عظام رسغ اليد ومشط القدم .محدودة وتوجد هذه الحركة بي 

ر الزن    : Gondytoid Jointالمفص    ل اللق    م  -   المفص    ل ب    ي 
ر
ر كم    ا ف   اتج    اهي 

ر
د وه    و يس    مح بالحرك    ة ف

  مفصل المرفق
ر
ة ف .والكعي 

ة رقم  يحية)الجهاز الحرك  ومكوناته (: 2)المحاضر (مقاربة تشر



أشكال المفاصل

ة رقم  يحية)الجهاز الحرك  ومكوناته (: 2)المحاضر (مقاربة تشر



ة رقم  يحية)الجهاز الحرك  ومكوناته (: 2)المحاضر (مقاربة تشر

الحركات األساسية للمفاصل في جسم االنسان:

.ويقصد بالثني تقريب العظمين المتحركين من بعضهما كما في الشكل:Flexionالثني-

.ويقصد بالمد إبعاد العظام المتحركة بعضها عن بعض كما في الشكل: Extensionالمد -



ة رقم  يحية)الجهاز الحرك  ومكوناته (: 2)المحاضر (مقاربة تشر

س م وه  عملية تحري ك ج زء م ن الجس م باتج اه الخ ط الممث ل لمنتص ف الج:Adductionالتقريب-

  الشكل
ر
.كما ف

الممث     ل بالتج     اه البعي     د ع     ن الخ     ط وه  عملي     ة تحري     ك ج     زء م     ن الجس     م : Abductionالتبعي     د -

  الشكل
ر
.لمنتصف الجسم كما ف



...
:سيكون الطالب قادرا عىل

Planeالتعرف عىل مستويات الحركة 

ة رقم  (Axes and Plane)مستويات ومحاور الحركة (: 3)المحاضر

Axesالتعرف عىل محاور الحركة 

  
نسبية الحركة والنظام اإلحداث 



سؤال؟؟؟

  جسم االنسان؟
ر
  ف
ر
كم مستوى فراغ

ة رقم  (Axes and Plane)مستويات ومحاور الحركة (: 3)المحاضر



ر منها عند حركة الجسم بأكمله أو جزء منه حركة معينة، فإنه يجب علينا لك  نصف الحركة أن نمي 

ل الحركة يتم المستويات تمثل مركز ثقل الجسم، وعند تمثيإلتقاءالمستويات والمحاور حيث أن نقطة 

  
ر
.القول بأن الحركة تتم حول المحور وتقع ضمن المستوى الفراغ

  تحدث حولها الحركة: المحور-
.هو النقطة الت 

  تحدث فيه الحركة: المستوى-
.هو الفراغ الت 

يوجد ثالث مستويات للحركة كالتال  : مستويات الحركة:

الجستتم إل ويقستم بالجستم متتن اممتام لل لتتف يمتر : Sagittal Plane( الجتتانت   )الستهي  المستتوى -1

ر وامخر جهة  ر أحدهما جهة اليمي  ر متساويي  (.الدحرجة اممامية)اليسار، نصفي 

ر : Frontal Planeاممتتا   المستتوى -2 ر ويقستتم اليستتار إل يمتتر بالجستتم متتن اليمتتي  الجستتم إل قستتمي 

، أحدهما أما   وامخر   
ر )خلفر   بجانبي 

(.المش 

3-  
  )المستوى امفف 

ر علوي : Transverse Plane(العرضر ،يقسم الجسم إل قسمي  وسفىل 

(.دوران الجسم حول نفسه)

ة رقم  (Axes and Plane)مستويات ومحاور الحركة (: 3)المحاضر



ة رقم  (Axes and Plane)مستويات ومحاور الحركة (: 3)المحاضر

شكل يوضح مستويات الحركة



 للحركة كالتال  محاور يوجد ثالث : الحركةمحاور:

الجستم متن امعتىل إل امستفل فيتدور حولته ي تي   : Longitudinal Axis( الترأ   )الطتول  المحتور -1

حلتت  عتىل  ر   الي 
ر
  التتدوران حتول الجستتم ف

ر
ر خت  وهتتي  يمتتر متن التترأ  للالجليتتد، وهتتو الجستم كمتتا ف قتتدمي 

  
.عمودي عىل المستوى امفف 

  ت  المحور 2
خ  وهي  ي تي   متن الجانتب إل الجانتب اعختر عمتودي هو : Transverse Axisالعرضر

  
ر
  الركض، عىل المستوى الجانت   وهو موازي لسطح امرض كما ف

.أماما وخلفاويدور المش 

Anteroposteriorالعمي  ت  المحور 3 Axis :   عمودي ال لف، الجسم خ  وهي  من اممام إل ي ي

 لألرض،  عىل المستوى امما   وموازي 
ً
ية حيث يدور الجسم يمينا   العجلة البش 

ر
 ويكما ف

ً
. سارا

ة رقم  (Axes and Plane)مستويات ومحاور الحركة (: 3)المحاضر

يحدث تتعامد المستويات على بعضها البعض، وتتالقى عند نقطة مركز ثقل الجسم ف

االتزان



ة رقم  (Axes and Plane)مستويات ومحاور الحركة (: 3)المحاضر

شكل يوضح محاور الحركة



  
Coordinate system and MotionRelative: نسبية الحركة والنظام اإلحداث 

ة رقم  (Axes and Plane)مستويات ومحاور الحركة (: 3)المحاضر

  
 
  D2النظام اإلحداث

D3النظام اإلحداث 



...
:سيكون الطالب قادرا عىل

التعرف عىل تطور ومفهوم علم الحركة

ة رقم  (التطور، األهمية، المجاالت )علم الحركة (: 4)المحاضر

التعرف عىل أهمية علم الحركة

التعرف عىل مجاالت علم الحركة



ية يعتبر أرسطو طاليس  أول من اهتم بدراسة الحركة البشر

صل إىل قانون الطفوأرخميدس أول من تو 

ر األعصاب الحسية واألعصاب الحركيةجالن  النغمة العضلية ، فرق بي 

ي 
اهتم بدراسة حركة اإلنسان من زاوية القواعد الميكانيكيةدافينشر

ي دراسة حركة اإلنسانكانت أبحاثه جاليليو 
ر
دعائم قوية ف

تطور 
الحركة 
عبر 

العصور

ة رقم  (التطور، األهمية، المجاالت )علم الحركة (: 4)المحاضر



إسحاق نيوتن وضه أسس علم الحركة وعلم الميكانيكا الحيوية

توماس أديسون طور أالت التصوير وفتح المجال أمام  التحليل الحركي 

ماري قام بتصوير بعض الحركات الرياضية

استطاع براون وفيشر إيجاد العالقات الكينماتيكية للحركة الرياضية

أصدر ماينل رائد علم الحركة كتابه المعروف بنظريات الحركة

تطور 
الحركة 
عبر 

العصور

ة رقم  (التطور، األهمية، المجاالت )علم الحركة (: 4)المحاضر



بعض التعاريف الخاصة بعلم الحركة

ي الشكل أو ال
ر
تكوين علم الحركة هو العلم الذي يبحث ف

ي  للحركةالمورفولوجر

:بأنهماينيلكورت عرفه  
ي لسب  ال" ي المظهر الخارجر

ر
"حركةالعلم الذي يبحث ف

ر والمباد: "باوررفه ع ئ بأنه ميدان دراسة القواني 
فاية المتعلقة بحركة االنسان بهدف الوصول إىل الك

"الحركية

ة رقم  (التطور، األهمية، المجاالت )علم الحركة (: 4)المحاضر



سؤال؟؟؟

ما أهمية علم الحركة وماهي مجاالته التطبيقية؟

ة رقم  (التطور، األهمية، المجاالت )علم الحركة (: 4)المحاضر



لدية القدرة على

مجال 
دراسة الحركة
الرياضية

التعلم الحركي 
مجال الصناعة

واالنتاج

المجال 
ي  الطبر

مجال الحركة
ي 
ر
الفراغف

مجال التطوير
لالنسانالحركي 

المجاالت التطبيقية

لعلم الحركة

ة رقم  (التطور، األهمية، المجاالت )علم الحركة (: 4)المحاضر



...

يساعد الفرد عىل إتقان

والوصول داء الحركي األ 

كفاءة إىل البالحركة 

يساعد الفرد عىل كفايةالو 

ي 
تفهم الحركات الب 

يقوم بها

يوفر للفرد القدرة

عىل تحليل 
الحركات 

المختلفة

يوفر للفرد القدرة          

عىل تقويم

الحركات

يساعد الفرد عىل 
االحساس بالقوام 
المعتدل وحسن 

استخدام 
طراف الجسمأ

علم الحركةدراسة هميةأ

1

3

2

4

5

امج  يساعد المدرب عىل وضع البر
التدريبية

المناسبة تبعا للسن والجنس
6

ة رقم  (التطور، األهمية، المجاالت )علم الحركة (: 4)المحاضر



...
:سيكون الطالب قادرا عىل

التعرف عىل مفهوم الحركة والعوامل المؤثرة فيها

ة رقم  (الجزء األول)الحركة والحركات الرياضية (: 5)المحاضر

التعرف عىل تقسيمات الحركة وأبعادها

الحركة والجهاز العصب   



سؤال؟؟؟

ما المقصود بالحركة عند االنسان؟

ة رقم  (الجزء األول)الحركة والحركات الرياضية (: 5)المحاضر



الحركة

:بأنهاسولتي  عرفها 

ر  ورسعة معينة وهانتقال أو دوران الجسم أو أحد أجزائ"   اتجاه معي 
ر
  ف

ر
ر زمنف سواء معي 

البا تحدث غوه  ،أو بدونها كما أنها أساس األنشطة المختلفةةكان ذلك باستخدام األدا

مستحيل أن فمن اله،نتيجة انقباض ينتج عنة الحركة أيا كان سواء بالجسم كله أو أحد أجزائ

"بدون إخراج قوةةتحدث حرك

ة رقم  (الجزء األول)الحركة والحركات الرياضية (: 5)المحاضر



  توثر عىل الحرك
ةالعوامل الب 

األسس الوظيفية
للجسم

العوامل النفسية

العوامل
االجتماعية 
والبيئية

العوامل الوراثية

المرض

تتأثر 
الحركة 

بمجموعة 
من 

العوامل 
:ه  

ة رقم  (الجزء األول)الحركة والحركات الرياضية (: 5)المحاضر



تقسيمات الحركة 

ة رقم  (الجزء األول)الحركة والحركات الرياضية (: 5)المحاضر



ة رقم  (الجزء األول)الحركة والحركات الرياضية (: 5)المحاضر



ة رقم  (الجزء األول)الحركة والحركات الرياضية (: 5)المحاضر



ة رقم  (الجزء األول)الحركة والحركات الرياضية (: 5)المحاضر



أبعاد الحركة

:جوانب مهمة وه  4يحتوي مفهوم أبعاد علم الحركة عىل 

الوع  
  
ر

الفراع
الوع  
بالجسم

نوع
الحركة

العالقات 
الحركية

ة رقم  (الجزء األول)الحركة والحركات الرياضية (: 5)المحاضر



تطبيق

ر الحركة والجهاز العصب    ح العالقة بي  ارسر

ة رقم  (الجزء األول)الحركة والحركات الرياضية (: 5)المحاضر



                                                     

                                                       
 

                                                                                              

                                                                                                                                                

              

 
 
 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                       

              

 
 

   
 
 
 
 

                                                                                                                                                                 

               

   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          

                   

                     

             

                  
 

           

            

                           

                

الحركة والجهاز العصب   

ة رقم  (الجزء األول)الحركة والحركات الرياضية (: 5)المحاضر



...
:سيكون الطالب قادرا عىل

وطبيعتهاskillالتعرف عىل مفهوم المهارة 

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر

التعرف عىل تصنيفات المهارات الحركية

التعرف عىل كيفية تقويم المهارات الحركية



تعريفات المهارة

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر

 بأنهاحمد خاطر أعرفها:

ر بإنجاز كبير من العمل مع بذل مقدار من الجهد البسيط" "جوهر األداء الذي يتمير

 فقد تطرق إليها  
  المجال الرياضر

ر
:بأنهاوجيه محجوب أما ف

  وضعيات مختلفة وبشكل ناجح"
ر
"ثبات الحركة وآليتها واستعمالها ف

 بأنهاطلحة حسام الدين عرفها:

"قدرة عالية عىل اإلنجاز سواء كانت بشكل منفرد أو داخل فريق أو ضد خصم بأداة أو بدونها"

 بالمعادلة اآلتية( سنكر)وقد عرفها:

.المالئمة× الشكل × الدقة × الرسعة = المهارة 

Skill = Speed * Accuracy * Form * Adaptability



ةطبيعة المهارة الرياضي

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر

  
ر
  المجالف

:منهامختلفةبأشكالالمهارةمصطلحاستخداميمكنالرياضر

،للكائنالنمو لعمليةنتيجةيظهر نشاطإىللإلشارةأحيانا المهارةمصطلحيستخدم(أوال   الح 
كالمش 

ها،والركضوالقفز والزحف .ةاألوليأو األساسيةبالمهاراتأحيانا الحركاتهذهوتسىموغير

بشكلها كاتالحر ببعضللقياميهدفالذيالفعلإىللإلشارةأحيانا المهارةمصطلحيستخدم(ثانيا

Fasburyفسبوريقفزةأسلوبتنفيذ منالرياضـيتمكـنمثلالميكانيكية،الناحيةمنالصحيح Flop

  
ر
.جيدبشكلالعاىل  القفز ف



ةطبيعة المهارة الرياضي

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر

  األفعالمنكاملةمجموعةأو فعلإىلأحيانا المهارةتشير (الثاث
هدافاألمنعدد أو هدفلها الت 

  بوضوحالمحددة
ر
الغطسو الرمحرم  مثلأفعاال جهةمنتشملقد المهارةفانالحاالتهذهمثلوف

  فعالدور للتكنيكيكونحيثالطويل،والوثبالماءإىل
ر
تشملانيمكناألخرىالجهةومناالداء،ف

ها الطائرةوالكرةالسلةوكرةالقدمكرةمثلأفعاال  عامال ارجيةالخللبيئةالفعلردود تعد حيثوغير

  أساسيا 
ر
.أدائهاف

ة ومسابقات الوثب والقفز بالعاب"   مهارات مثل رم  القرص وسباحة المسافات القصير
ر
القوى يعد ف

  األلعاب الف Motor actionالفعل الحرك  
ر
  االداء، بينما يعتمد أداء المهارات ف

ر
رقية العامل الحاسم ف

  إدراك ما يدور حوله والقيام باالستجابة المالئمة للظروف ا
ر
"لمحيطة بهوالمنازالت عىل مقدرة الفرد ف



ةتصنيف المهارة الرياضي

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر

ر قبلمنصنفت   المختصير
ر
ةأشكالإىلالحرك  التعلمف   ما ىلعتتفقأغلبها ولكنكثير

:يأن 

ة–مهارات العضالت الدقيقة  مهارات العضالت الكبير

Fine and Gross Motor Skills

مهارات مستمرة، ومهارات متماسكة، ومهارات متقطعة

Continuos, Coherent and Discrete Skills

مهارات السيطرة الخارجية–مهارات السيطرة الذاتية 

Self Paced and Externally Paced Skills

مهارات مفتوحة–مهارات مغلقة 

Closed and Open Skills



ة–مهارات العضالت الدقيقة  مهارات العضالت الكبير

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر

كةالعضالتحجموفقعىلالتصنيفهذا وضع   المشي 
ر
تلكه  قةالدقيفالمهاراتالحركة،أداءف

  المهارات
كالت    تشي 

ر
  الدقيقةالعضالتمجموعاتأدائها ف

  الجسمجزاءأبعضخاللها تتحركالت 
ر
ف

  دقيقةاستجابةلتنفيذ محدود مجال
ر
التوافقعىلالمهاراتهذهتعتمد ما وغالبا للحركة،ضيقمدىف

ر العضىل  العصت    ،اليدينبير ر والسيطرةتمرير المهاراتبعضأو والبليارد الرمايةمهاراتمثلوالعينير

  الكرةعىل
ر
  األلعابف

ةالعضالتمهاراتأما .الكراتفيها تستخدمالت    خدمفتستالكبير
ر
تنفيذها ف

ة،العضالتمجموعات كوقد الكبير   أحيانا كلهالجسميشي 
ر
وألعابالقدمةكر مهاراتمثلتنفيذها،ف

  والمنازالت،القوى
ر
اضيةافسلسلةعىلالرياضيةالمهاراتجميعنضعالتصنيفهذا ضوءوف   ي 

ر
أحد ف

  الدقيقةالعضالتمهاراتتقعطرفيها 
ر
ةالعضالتمهاراتاألخر الطرفوف :الكبير



ة–مهارات العضالت الدقيقة  مهارات العضالت الكبير

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر

مهارات 

العضالت 

الدقيقة

الرماية
  الكرة 

ر
اإلعداد ف

الطائرة

  
ر
اإلرسال ف

الطاولة
كرة القدم

مهارات 

العضالت 

ة الكبير
البليارد

  ك
ر
رة الرمية الحرة ف

السلة

بعض تمريرات 

كرة اليد

المالكمة

العاب القوى

  كةالمشي  العضالتلحجمتبعا السلسلةهذهعىلفتقعاألخرىالرياضيةالمهاراتما أ
ر
االداء،ف

  
  اإلعداد أو السلةبكرةالحرةالرميةففر

ر
ضالتالعمجموعاتأحيانا تستخدمالطائرةالكرةف

اكإىلباإلضافةواضحبشكلالدقيقة ةالعضالتبعضاشي    الكبير
ر
  ،الجسمف

ر
أنواعبعضوف

  اإلرسال
ر
اكيكونالطاولةتنسف اكال األهميةمنمتساو قدر عىلالدقيقةالعضالتاشي  شي 

ة،العضالت لسلةالسهذهمنما نقطةعىلالرياضيةالمهاراتجميعوضعيمكنوهكذا الكبير

اضية .االفي 



مهارات مستمرة، ومهارات متماسكة، ومهارات متقطعة

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر

  
ر
اتتستغرقهالذيالزمنوفقعىلالمهاراتتحدد التصنيفهذا ف   التوقفوفي 

األداءتتخللالت 

ابطومدى ر الي  اضيمكنإذ األخر،بالبعضبعضها الحركةأجزاءبير المهاراتنمسلسلةوجود افي 

  
ر
  تقعبينما المستمرةالمهاراتتقعطرفيها أحد ف

ر
وتتوزعقطعةالمتالمهاراتمنها األخر الطرفف

.السلسلةهذهعىلالرياضيةالمهاراتجميع

مهارات 
مستمرة

مهارات متماسكة
مهارات 

متقطعة

الركض، السباحة

الدراجات، 

التجديف

الغطس إىل الماء

  
ر
الحركات األرضية ف

الجمناستك

المحاورة بكرة القدم أو 

السلة

رم  المطرقة، رم  القرص

  العاب 
ر
اإلرسال ف

ب المضر

  الكرة 
ر
اإلرسال ف

الطائرة

بة الجزاء ضر



مهارات مستمرة، ومهارات متماسكة، ومهارات متقطعة

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر

المهارةه  المستمرةالمهارةإن  
توقفوندومستمر متشابهبشكلالحركاتفيها تتكرر الت 

  الجزءيتداخلإذ ملحوظ،
يالجزءمعاألوىلالحركةمنالنهان    الحركةمنالتحضير

ليها،تالت 

  الحالهو كما مستمرة،واحدةحركةوكأنها الحركاتتظهر وهكذا 
ر
  والموالركضالسباحةف

ش 

.والتجديف

المهارةه  المتقطعةالمهارةإن  
ورةطترتبوال واضحةونهايةبدايةلها حركةمنتتكونالت  بالضر

  بالحركة
  الحالهو كما تليها الت 

ر
الحركةعتمد تاإلرسالينفذ أنفبعد الطائرةبالكرةاإلرسالف

فإنلذا ما،دائتوقعهأو معرفتهيمكنال أمر وهذا المنافسالفريقاستجابةأسلوبعىلالتالية

  مختلفةتكونقد لإلرسالالتاليةالحركة
ر
.مرةكلف



مهارات مستمرة، ومهارات متماسكة، ومهارات متقطعة

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر

الماءإىلسالغطكمهارةاألخرى،عىلالواحدةفيها الحركاتباعتماد تتصفالمتماسكةالمهاراتإن

  األرضيةوالحركات
ر
وأغلبات،حركمنيليها وما يسبقها ما عىلحركةكلتعتمد إذ الجمناستك،ف

أجزاءإىلالمهاراتهذهفصلأحيانا ويصعبالمتماسكة،المهاراتنوعمنه  الرياضيةالحركات

رم  مهارةنأنالحظالمثالسبيلفعىلوترابطها وحدتها عىلالمحافظةأجلمنوذلكتعلمها عند 

ابطمدىعىلتعتمد الرمح ر واالنسيابيةالي  ابحركةبير والربطحركةالفانسيابيةوالرم  االقي 

ر المناسب   الحاسمالعنض يعد أجزائها بير
ر
  بالنسبةاألمر وكذلكأدائها،نجاحف

الدورانلحركت 

  والرم  
ر
.المطرقةف



مهارات السيطرة الخارجية–مهارات السيطرة الذاتية 

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر

اضيةسلسلةعىلموزعةأنواعأربعةإىلفيها الحركيةالمهاراتتقسيميمكن   افي 
ر
طرفيها أحد ف

  والهدفالفرد فيها يكونمهارات
ر
  ثباتحالةف

ر
  والهدفالفرد فيها مهاراتمنها األخر الطرفوف

ر
حالةف

ر حركة، ر هذينوبير أما متحركوالهدفثابتا الفرد فيهيكونأحدهما المهاراتمنآخراننوعانالطرفير

.ثابتوالهدفمتحركالفرد ففيهاآلخر 

  حال
ر
ة الفرد والهدف ف

ثبات

الفرد متحرك والهدف

ثابت

الفرد ثابت والهدف 
متحرك

  حال
ر
ة الفرد والهدف ف

حركة

الرماية عىل الهدف
  
ر
كرة التهديف السلىم  ف

السلة
ب ب الكرة بالمضر ضر

ر الع ر تمرير الكرة بير بير

أثناء الركض



سؤال؟؟؟

  تنفيذ المهارات عىل هذه السلسلة
ر
ما هو اتجاه الصعوبة ف

ر إىل اليسار"من  ر "أو من " اليمير ؟ "اليسار إىل اليمير

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر



الجواب

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر

كما يرس،األالطرفنحو األيمنالطرفمنانتقلنا كلما صعوبةتزداد السلسلةهذهعىلالمهاراتإن

  للمهاراتالالعبأداءأننستنتج
ر
ا يعتمد ال السلسلةمناأليمنالطرفف القيامةرسععىلكثير

  المالئمةاالستجاباتمجموعةعىليعتمد بلالفرد،قبلمناالدراكيةبالعمليات
وذلكبها،وميقالت 

  الوقتلالعبيتيحالمثير ثباتألن
ر
الموجودةللمهاراتبالنسبةأما للحركة،أدائهقبللالستعداد الكاف

  
ر
اتأنإذ تماما مختلففاألمر السلسلةمناأليرس الطرفف غير تكونقد نها أكما ثابتةليستهنا المثير

ا قدرا يفرضمما بطبيعتها متوقعة .لهاأدائهعند الالعبعىلالمتطلباتمنكبير



مهارات مفتوحة–مهارات مغلقة 

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر

  المهارةه  المغلقةالمهارةإن
فه  لمفتوحةاالمهارةأما نسبيا،ثابتةبيئيةظروفتحتتؤدىالت 

  المهارةتلك
بأنها مغلقةالالمهاراتتعرفأنويمكنباستمرار،أحداثها تتغير ظروفتحتتؤدىالت 

  المهاراتتلك
مثلمتوقعةغير فه  المتطلباتبعضلها كانوانعديدةبيئيةمتطلباتلها ليستالت 

ها،م100وركضالقرصرم     المهاراتتلكفه  المفتوحة،المهاراتأما وغير
بيئيةمتطلباتلها الت 

ب،وألعابالمنازالتورياضاتالسلةوكرةالقدمكرةمثلمتوقعةوغير متوقعةعديدة ويمكنالمضر

  تقعسلسلةعىلالرياضيةالمهاراتجميعتصنيف
ر
  المغلقةالمهاراتطرفيها أحد ف

ر
اآلخر الطرفوف

ر ما المهاراتوتتوزعالمفتوحة،المهارات ر هذينبير .الطرفير



مهارات مفتوحة–مهارات مغلقة 

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر

المهارات 

المغلقة

رم  المطرقة-

الوثب الطويل-

م100ركض -

م100سباحة -

ةالركالت المبارس  -

  العاب-
ر
اإلرسال ف

ب والكرة  المضر

الطائرة

سباقات -

الضاحية 

والماراثون

كرة القدم-

كرة السلة-

المهارا

ت 

المفت

وحة الغطس إىل -

الماء

الرمية الحرة -

بكرة السلة

بة الجزاء- ضر

م بكرة اليد7رمية-

ركض المسافات -

ةالطويلة والمتوسط

سباحة -

لةالمسافات الطوي

ب- العاب المضر

رياضات -

المنازالت



مهارات مفتوحة–مهارات مغلقة 

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر

  فسهنباألسلوبوتنفذ تتكرر فه  الحركيةالعادةكبير حد إىلتشبهالمغلقةالمهارةإن
ر
مرةكلف

  يجريبما تتأثر ال أنها إذ المحيطة،الظروفعنالنظر بغض
ر
عىلالقرصم  ر مهارةأخذنا فلو البيئة،ف

ر أفضلأننجد المثالسبيل   الرياضيير
ر
بدنيةراتقديمتلكونالذيناألشخاصهمالفعاليةهذهف

أنهلدرجةهيتقنونالميكانيكيةالناحيةمنوسليممناسب(تكنيك)أداءأسلوبإىلباإلضافةمعينة

ر وأكي  .الظروفمختلفتحتتنفيذهباستطاعتهم   نجاحا الرياضيير
ر
الذينهمابقاتالمسهذهمثلف

أناذ ،(اموالحكوالجمهور،المنافسون،)الخارجيةالبيئةمنإليهمالقادمةاإلشاراتإهماليستطيعون

  التفوقأساس
ر
ر يتجىلالمغلقةالمهاراتف ر بعاملير الوظيفيةالقدراتو المستخدمالتكنيكهما أساسيير

  
  للرياضر

  والت 
والقدرةعةوالرس العضليةوالقوةوالكتلةالطولمثلالبدنيةالمواصفاتبها نعتر

هاوالرشاقةالعضلية .وغير



مهارات مفتوحة–مهارات مغلقة 

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر

  االدراكيةالقدراتعىلرئيش  بشكلتعتمد المفتوحةالمهاراتإن
قراءةعىلهمقدرتأيللرياضر

  البيئة
اتوتفسير حولهمنالت    فلها المناسبةاالستجابةواختيار منها القادمةالمثير

مثال القدمكرةفر

بها القيامعيستطيال ولكنهالمختلفةالحركاتألداءجيدا تكنيكا يمتلكقد الالعبأنأحيانا نالحظ

  اللعبأثناء
ر
  ماهرا،الالعبهذا يعد لنلذا المناسب،المكانأو الوقتف

يلعبالقدمكرةمثللعبةففر

  مهما دورا (الحسيةاالنطباعاتتفسير )اإلدراك
ر
يتطلباألمر وهذا المناسبة،االستجابةاختيار حسنف

منمكنيتك  بهالمحيطةالبيئةمنإليهالقادمةبالمعلوماتدائماتصالعىليكونأنالالعبمن

ها  .المناسببالشكلتفسير



تقويم المهارات الحركية

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر

هذا ىلوعخصوصيتها،وحسبالحركات،أداءأساسهعىلتقومبها خاصقانونرياضيةلعبةلكل

:أهمهامحجوبوجيهذكرهاالحركيةالمهاراتلتقويمعدةطرقوجدتاألساس

:الحرك  البناءحسبالنقاطاحتسابطريقة–1

ةالمهارةمشاهدةخاللمنالنقاطاحتسابفيها ويتم   كما مبارس 
ر
تقسما وفيهالجمناستكف

.القسمذلكأهميةوحسببهالخاصةالدرجةقسملكلويعىطعدةأقسامإىلالمهارة

  والتصوير الفيديو استخداميمكنالتقويمموضوعيةولزيادة
منالتقويميتمحيثالسينمان 

ر عىلالفلمعرضخالل .للتقويمالمقومير



تقويم المهارات الحركية

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر

:الجسمأجزاءطريقة–2

ر الورك،الرأس،مثلمتعددةأجزاءأو أوضاعإىلالجسمتجزئةيتموفيها  تقويميتمو الخ،…الساقير

ر أحد قبلومنحدةعىلاألجزاءمنجزءكل  يكونمقومكل)المقومير
ا
ادةولزيواحد جزءعنمسؤوال

ةالدرجلتكوناألجزاءدرجاتتجمعثم،(مقوممنأكي  الجزءيقومأنيمكنالتقويمموضوعية

.النهائيــة

:المبارياتتحليلطريقة–3

لدىضعفوالالقوةونقاطوالصوابالخطأ لمعرفةالفرقيةاأللعابمبارياتتحليليتموفيها 

ر تكونهذهالتحليلوعمليةأخرى،فرقمعالنتائجمقارنةثمالفريقأعضاء :بطريقتير

.التحليل من خالل األفالم السينمائية-أ 

ة للمباراة-ب  .التحليل عن طريق المشاهدة المبارس 



تقويم المهارات الحركية

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر

:الجسمأجزاءطريقة–2

ر الورك،الرأس،مثلمتعددةأجزاءأو أوضاعإىلالجسمتجزئةيتموفيها  تقويميتمو الخ،…الساقير

ر أحد قبلومنحدةعىلاألجزاءمنجزءكل  يكونمقومكل)المقومير
ا
ادةولزيواحد جزءعنمسؤوال

ةالدرجلتكوناألجزاءدرجاتتجمعثم،(مقوممنأكي  الجزءيقومأنيمكنالتقويمموضوعية

.النهائيــة

:المبارياتتحليلطريقة–3

لدىضعفوالالقوةونقاطوالصوابالخطأ لمعرفةالفرقيةاأللعابمبارياتتحليليتموفيها 

ر تكونهذهالتحليلوعمليةأخرى،فرقمعالنتائجمقارنةثمالفريقأعضاء :بطريقتير

.التحليل من خالل األفالم السينمائية-أ 

ة للمباراة-ب  .التحليل عن طريق المشاهدة المبارس 



أسئلة؟؟؟

ر المدرب كيف - ؟/ يمكن لنوع المهارة تحديد العالقة بير  
المرن   والرياضر

ر التدريب - والمفتوحة؟عىل المهارات المغلقة قارن بير

  المهارات كيف يمكن استخدام -
ر
المفتوحة؟التوقع ف

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر



األجوبة

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر

ر العالقةتحديد المهارةلنوعيمكنكيف.1 ؟المدرببير  
.والرياضر

  المهارةبطبيعةيرتبطالمدربأسلوبإن
النوعمنبالمدر يكونأنيفضلالمغلقةالمهاراتففر

ر أغلبأنإذ المتسلط،   الرياضيير
ر
.وعنيفابطا ومنضمنظما التدريبيكونأنيفضلوناأللعابهذهف

  أما 
ر
  أسلوبهيغير الذيالمرنالمدربفيفضلالمفتوحةالمهاراتف

ر
مستوىقوفعىلالتعاملف

  
  والمواقفالرياضر

.يواجههاالت 

ر قارن.2 .والمفتوحة؟المغلقةالمهاراتعىلالتدريببير

.المفتوحةالمهاراتعىلالتدريبمنأسهلالمغلقةالمهاراتعىلالتدريب-

اتزيادةثممغلقةمهاراتشكلعىلبالتعليمتبدأ المفتوحةالمهاراتكل- .ميكانيكيةالالمتغير

-



األجوبة

ة رقم    )الحركة والحركات الرياضية (: 6)المحاضر
(الجزء الثانر

  التدريب-
ر
  التحكمزيادةلغرضثابتالمغلقةالمهاراتف

ر
  أما األداءف

ر
متغير فهو وحةالمفتالمهاراتف

.مختلفةاستجاباتإلعطاءالغرض

  التوقعاستخداميمكنكيف.3
ر
المفتوحة؟المهاراتف

ونالحظالخصملحركةخطةأو الخصمألداءمسبقةمعرفة:التوقع  
ر
:ةالمفتوحالمهاراتف

  الالعبونانترس  كلما -
ر
ـــعالتوقعقلالمساحةف أو السلةكرةنمأقلتوقعإىلتحتاجالقدموكرةالرسيـ

.المالكمة

.(والمصارعةالمبارزة،)الرسيــــعوالتضفالتوقعإىلالحاجةزادتالمساحةقلتكلما -

.حيحالصالتوقعصعوبةتزداد وبالتاىل  التوقعاستخدامإىلالحاجةزادتالخصومعدد زاد كلما -



عمل بالورشات

ة رقم  .عمل بالورشات(: 7)المحاضر



ة رقم  .عمل بالورشات(: 7)المحاضر

.عرف الحركة وأذكر تقسيماتها وعالقتها بالجهاز العصب   -1

  كل تصنيف-2
ر
اضية ف .عرف المهارة وأذكر تصنيفاتها موضحا السلسلة االفتر

ح طرق تقويم المهارات الحركية-3 .اشر

ر المدرب كيف -4 ؟/ يمكن لنوع المهارة تحديد العالقة بي   
المرب   والرياضر

ر التدريب -5 .والمفتوحةعىل المهارات المغلقة قارن بي 

  المهارات كيف يمكن استخدام -6
ر
المفتوحة؟التوقع ف



...
:سيكون الطالب قادرا عىل

الخصائص المؤثرة عىل الحركة

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية(: 8)المحاضر

خصائص الحركة الرياضية

تطبيقات ومناقشات



الخصائص المؤثرة عىل الحركة

الخصائص المؤثرة عىل 
الحركة

يحية الخصائص الفسيولوجية ة الخصائص الميكانيكيالخصائص التشر

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية(: 8)المحاضر



خصائص الحركة الرياضية

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية(: 8)المحاضر

  الرياضيةللحركةالعامةالخصائصإىلسنتطرق
وتحليلها ستها بدراالحركةعلميهتموالت 

  األداءإنأخرىبعبارةأو األداء،فنعىلمباشر أثر لها أنحيث
تتوافر نأيجبالسليمالفتر

.األمثلاألداءركائز أو دعائمتعتب  هامةخصائصعدةفيه



البناء الحرك  . 1

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية(: 8)المحاضر

ر حرك  واجبأو حركةأو مهارةإلنجاز  –حركةالتأديةعىلتساعدهبمراحليمر الجسمأننجد معي 

  متماثلةغب  أنها نجد الرياضيةالحركاتإىلعامةوبنظرة
ر
  المراحلف

.مالجسبها يمر الت 

  متماثلةمجموعاتإىلالرياضيةالحركاتأو الحركيةالمهاراتتقسيمويمكننا 
ر
:وه  ائها أدمراحلف

.الوحيدةالحركات-1

.المتكررةالحركات-2

.المركبةالحركات-3

.الحركيةالجملة-4



(اعديناميكية الحركة أو اإليق)وزن الحركة . 2

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية(: 8)المحاضر

ةبأنه"الحركةوزنDiatchkowدياتشكوفعرف ر الزمنيةالفب  ر والتداخلالمهارةمراحلبي  بي 

ر العالقةوكذلكأجزائها  خاءشد بي  .العضالتواسب 

اإليقاع:

  الديناميك  بالتقسيم"ماينل"عرفه
ر نسجموالموالمستمر التبادىل  العملأي"للحركةالزمتر منكلبي 

خاءالشد  ."الحركةبأجزاءالخاصةوالقوةالزمنمنكليحكمهوالذيواالسب 

 اإليقاعمجاالت:

.والطبيعةاإليقاع:األولالمجال*

  المجال*
ر
.والحياةاإليقاع:الثان

  واإليقاعالحرك  اإليقاع:الثالثالمجال*
.الموسيق 

.البيولوج   اإليقاع:الرابعالمجال*



(اعديناميكية الحركة أو اإليق)وزن الحركة . 2

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية(: 8)المحاضر

بويةاألساليبأحد هو :الحرك  اإليقاع   الب 
ر ترابطإيجاد عىلتعملالت  ر السمعبي  الجسم،حركاتوبي 

:أنهعىلإجرائيا تعريفا البعضويعرفه

  وفنعلم"
ر
ر التاماالندماجعىليعملواألداء،واإلدراكاإلحساسعىليبتر واحد آنف هنالذبي 

."الجسموأعضاءوالسمع

ىعيسالذيالخاصإيقاعها لها حركةفكلالرياضيةالحركةخصائصمنهامةخاصيةواإليقاع

ر بهدفلالعبتعليمهإىلالمعلمأو المدرب .أدائهمستوىتحسي 

  
ر
ر ف   الخاصإيقاعهالعبلكلأنحي 

ر
  الفرد اعإيقتطوير وه  المدربمهمةتظهر وهنا األداء،ف

ر
ف

.للحركةاألمثلاإليقاعمعيتماشر حت  األداء



(اعديناميكية الحركة أو اإليق)وزن الحركة . 2

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية(: 8)المحاضر

الحرك  اإليقاعتنظيم:

يبدأ ثمةكاملالحركةأداءعىلتدربقد الالعبأو التلميذ يكونأنالبد الحرك  اإليقاعلتنظيم

  المعلم
ر
.ألدائهاالالزموالزمنالصحيحالحركةبمدىالشعور وإكسابهتعليمهف

ةصوتيةبمؤثراتالحركةمراحلمنمرحلةكلوزمنمدىبتحديد المعلميبدأ ثم ر مكنويممب 

:باستخدامالتالميذ حركةإيقاعتنظيمللمعلم

.العداستخدام*.التصفيق*

.للحركةالديناميك  التوزي    ععىلتدلصوتيةعباراتاستخدام*

.الصفارةاستخدام*



(اعديناميكية الحركة أو اإليق)وزن الحركة . 2

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية(: 8)المحاضر

 ركةللحالصحيحاإليقاعتعليمبغرضالطرقهذهمنطريقةمنأكب  المعلميستخدموقد.

  
ر
  المعلميبدأ ثمأوال الصحيحةالحركةالتالميذ يعلمالجماع  اإليقاعتعليمحالةوف

ر
توحيد ف

ر األداء التدريبعند عادةيتبعما وهذا الذكر،السابقةالطرقإحدىباستخدامالتالميذ جميعبي 

:أنونستخلص.الرياضيةالعروضعىل

كيب•   الديناميك  الب 
ر
  للحركةالزمان

.(الحركةوزن)الحرك  األداءخاللالقوةمسار يعتر

  خاصةالحركةخاللوتنوعها القوةمسار لمعرفةللمدربجدا هاماإليقاع•
ر
ريناتوالتمالجمباز ف

....والجودووالمصارعةالفنية



النقل الحرك  . 3

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية(: 8)المحاضر

كتإذا إال صحيحةبصورةتتمال رياضيةحركةأيأنالمعروفمن   الجسمأجزاءجميعاشب 
ر
ف

طأدائها، ر تامتناسقهناكيكونأنبشر واجبإنجاز عىلجميعا تعملوأنالجسمأجزاءحركاتبي 

.تحقيقهمراد حرك  

يالجسمإليهيلجا ما عادةالحرك  والنقل .اءباألدالمكلفالعضو شعةأو قوةلزيادةالبشر

لةالجانطالقمسافةأننجد فقطذراعهقوةمستخدما الثباتمنالالعبأداها ما إذا الجلةفدفع

كما وإذا محدودة،   الجذعالالعبأشر
ر
.زادتقد الجلةتحريكمسافةأننجد األداءف

  الحركةخصائصأحد هو الحرك  النقلإذن
عىلعمليفهو أدائه،معدالت زيادةمنالالعبتمكنالت 

،المدىخاللالجسمتسارعمعدلزيادة ر توقفهناكيكونال أنيجبولذا الحرك  ضو عحركةبي 

.متداخلةتكونبلواخر 



النقل الحرك  . 3

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية(: 8)المحاضر

الحرك  النقلأنواع:

:األطرافإىلالجذعمنالحركةنقل•

  بوضوحالنوعهذا ويظهر 
ر
  ،الجمباز حركاتمعظمف

ر
  الحركاتف

  وقويةيعةش حركةتتطلبالت 
ر
ف

  والكاراتيهكالمالكمة،األطراف
  والمشر

ر
.والسباحةالقوىألعابف

:الجذعإىلاألطرافمنالحركةنقل•

  النوعهذا ويظهر 
ر
  الكبوحركاتالوثبف

ر
  األطرافمنالحركةنقليتمحيثالجمباز ف

الت 

  الجذعإىلعاليةبشعاتتتحرك
ر
.تحريكهحالةف



النقل الحرك  . 3

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية(: 8)المحاضر

الحرك  النقلاتجاه:

  ما جسمانتقالعنعبارةه  الحركةأننعلم
ر
.اتجاهلهيكونأنالبد االنتقالهذا ما زمنف

  
ر
الواجبوانجاز لخدمةدائما توجهأجزائهحركةأو الجسمحركةأننجد الرياضيةالحركاتوف

.الحركةهدفنحو يوجهنوعهكانأيا الحرك  النقلأننقولأنيمكنذلكوعىلإنجازه،المراد الحرك  

ر عالقةهناكأنأي رك  الحالنقلفإنأداةتحريكهو الحركةكواجبفإذا الحركة،وواجبالنقلبي 

  أياألطرافإىلالجذعمنيتم
ر
  كما الحركة،بإنجاز المكلفالعضو اتجاهف

ر
وأما الرمحرم  و الجلةدفعف

  القفز أو الوثبعند الحالهو كما كلهالجسمتحريكهو الحرك  الواجبكانإذا 
ر
الجمباز حركاتوف

.الجذعإىلاألطرافمنيتمالحرك  النقلفإن



تطبيقات ومناقشات

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية(: 8)المحاضر



ة رقم  خصائص الحركة الرياضية(: 8)المحاضر

الحركة؟إيقاعأهميةه  ما .1

  الجماع  اإليقاععنتكلم.2
ر
  التدريبمجالف

بيةالرياضر والحاجةضيةوالرياالبدنيةوالب 

إليه؟



أهمية إيقاع الحركة

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية(: 8)المحاضر

ر األمثلالتبادلإيجاد عىلاإليقاعيعمل   واالنبساطاالنقباضبي 
ر
األداءعليجمما العضالتف

.المبذولةللطاقةاقتصاديا 

ر لدىالتعبمظاهر ظهور تأخب  عىلاإليقاعيعمل ساطواالنباالنقباضألنوذلكالالعبي 

  وهذا الدمويةالدورةشعةعىليساعدان
ر العضالتإمداد يعتر ألداءالالزمةوالطاقةباألكسجي 

.الحركة

هجسمأجزاءتحريكعىلالالعبيساعد وهو األداءمستوىيرفعللحركةالصحيحاإليقاع  
ر
مسار ف

.الصحيحالحركة

 الحركةإيقاعيساعد  
ر
  الحركةأجزاءتحديد ف

.القوةمنأعىلمعدلإىلتحتاجالت 



اإليقاع الجماع  

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية(: 8)المحاضر

  الجماع  اإليقاعإىلعادةنلجأ 
ر
:التاليةالحاالت ف

  
ر
  الحاالت ف

ها القوةتجميعفيها نحتاجالت  ر   وتركب 
ر
  كما محددةزمنيةلحظةف

ر
الحبلد شف

.والتجديف

الرياضيةالفرقوتشجيع–الشعبيةالرقصاتمثلوجدانيا اآلخرينلمشاركة.

 يسبقالذيالنفش  التعبعىلالتغلبأيالتعبظهور لتأخب  كوسيلةالجماع  اإليقاعإىليلجأ

  التعبعادة
.الفسيولوج   التعبأيالحقيق 

  
ر
.التشكيالتوتناسقالحركةجمالوإظهار األداءوحدةبهدف–الرياضيةالعروضف

  
ر
  المواقفف

.الفوجداخلالتالميذ تحركمثلحركةووحدةنظامتتطلبالت 



...
:سيكون الطالب قادرا عىل

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية....تابع(: 9)المحاضر

ي خصائص الحركة الرياضية
 
التعرف عىل باق

تطبيقات ومناقشات



االنسيابية. 4

يعتر ،النسيابيةافتوافر الرياضيةالحرةدراسةعند التساؤلتثي  الت  الظواهر منالحركةوانسيابية

 يال وهذا الحركةهدفالنجاز جسمةاجزاءتجميعتطوي    ععىلالالعبوقدرةالفتر األداءصحة
 
إال ات

:منتمكنقد الالعبكانإذا 

.الفنيةونقاطها الحركةسي  لخطالتامالفهم_

 ألداءالالزمةالقوةتحصيلعىلالقدرة_
ر
.التمهيديةالمرحلةق

 االقتصاد _
ر
.والمجهودالطاقةق

.الحركةبإيقاعاالحساس_

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية....تابع(: 9)المحاضر



االنسيابية. 4

ر توافقوجود تعتر الحيويةالميكانيكا نظر وجهةمناالنسيابية وهذا لفةالمختالجسماجزاءبي 

ي يحدث
ر
ر ق :حالتي 

.القوىتصعيد بدايةىهتكوناالوىلالقوةنهايةلحظةاناىالقوىظهور بتعاقباما -1

االرتقاءثمالجرى:ذلكومثال

الجسماجزاءمنالصادرةالقوىجميعتاسي  لحظةاناىالقوىظهور تالزممناالنسيابيةتحدث-2

 تظهر 
ر
...واحدةمعينةزمنيةلحظةق

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية....تابع(: 9)المحاضر



ركة تقويم انسيابية الح

.الحركةانسيابيةمدىعىلللحكمالباحثيتبعها انيمكناتجاهاتعدةيوجد 

:الخارجيةالمالحظةاألولاالتجاه

فعلمي أسلوبالحركةسي  لخطالخارجيةالمالحظةان  ويتلخصبةمعي 
ر
الحظيالباحثانق

:مالحظتةويحدد عليها الحكمالمراد للحركةادائةأثناءبدقةالالعب

الحركةسي  خطاكتمال-1

.الحرىكللواجبالحركةمراحلتحقيقمدى-2

ر توقفوجود عدم-3 الحركةمراحلبي 

ر اناألسلوبهذا عىلويعاب اتتحديد عليها يصعبقد المجردةالعي  الحركةتكاناذا التوقففي 

داها ومالحركاتهذهأداءلطريقةالفهممنكبي  قدر عىليكونانيجبالباحثانكما .رسيعة

وإيقاعها

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية....تابع(: 9)المحاضر



ركة تقويم انسيابية الح

 االتجاه
ر
(الحركةسي  خط)الحركةمجالدراسةالثات

 عادةتتبعالت  األساليبمنالحركةسي  خطدراسة
ر
ال حيثقةداكي  وىهالعلميةاألبحاثإجراءق

 المتبعةوالخطوات،الشخىصالتقدير عىلتعتمد 
ر
عنالحركةيابيةانسعىلوالحكمالنتائجاستخاجق

:يىلفيما تتلخصالحرىكمسارها دراسةطريق

"العلميةالمواصفاتوفق"دراستهاالمراد الحركةتصوير -أ 

"العلميةالمواصفاتحسب"الحركةسي  خطرسم-ب 

النتائجاستخراج-ت 

خطوطوافر تما اذا الحركةسي  خطبوضوحلنا يظهر الحركةانسيابيةعىلوالحكمالنتائجواستخراج

:التاليةالمواصفاتالحركةسي  

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية....تابع(: 9)المحاضر



ركة تقويم انسيابية الح

ةبصورةالحركةسي  خطمناجزاءتظهرها الحركةمراحل-1 ر ممي 

 يتمالحركةسي  خط-2
ر
دوائراو أقواسشكلق

حادةزوايا شكلعىلوليساقواسشكلعىليظهر االتجاهاتتغي  -3

 يعملالجسماجزاءسي  خط-4
ر
..العامالحركةاتجاهق

:الحركةرسعةاو الحرىكاالداءزمنالثالثاالتجاه

مأخوذةال(الرسعة)بالزمنالمسافةعالقةتسجلالت  المنخنياتدراسةعىليقوماألسلوبوهذا 

.الرسعةتسجيلجهاز من

 لنا يظهر الحركةانسيابيةعىلوالحكمالنتائجواستخراج
ر
التاىلالنحو عىلالدراسةمناالسلوبهذا ق

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية....تابع(: 9)المحاضر



ركة تقويم انسيابية الح

0تدريجيةبصورةبلمفاجئا يتمال انيجباألداءالرسعةتغي  اىأن-1

االداءأثناءتثبتانيمكنال المختلفةالجسمنقاطأن-2

 التغي  فأنذلكوعىلاالرتكاز نقاطبستثناءاألداءباستثناءاألداء
 
 الفجات
ر
يعتر زمن/الرسعةمنحتر ق

ورة  انسيابوجود عدمبالضر
ر
.سيابيةاالنفقدانايضا يعتر الجسماجزاءاحد انثبتكما _الحركةق

:الحركةديناميكةدراسة:الرابعاالتجاه

ر العالقةدراسةاى الدراىساالسلوبهذا وتستخدم(للقوةالزمتر التوزي    ع)اىواالرتخاءالشد بي 

.القوةقياسجهاز عىلوالمسجلةزمن/القوةلغالقةالممثلةللمنحنيات

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية....تابع(: 9)المحاضر



ركة تقويم انسيابية الح

يىلفيما الطريقةهذهوتتلخص

.القوةقياسجهاز قاعدةعىلالحركةاداء-1

يطاستخراج-2 الحركةاداءاثناءللقوةالزمتر التوزي    ععليةالمسجلالرسر

الحركةبانسيابيةيتعلقفيما النتائجاستخراج-3

 يكونزمن/القوةمنحتر منالنتائجواستخراج
 
:كاالت

يطعىلالمفاج   المنحتر ارتفاعاى،المفاج   العضىلاالنقباضإن-1 عدميعتر المسجلالرسر

.االنسيابية

عتر تالحادةفالزوايا حادةزوايا فيهتظهر وال قوسشكلعىليكونانيجبالمنحتر ان-2

.االنسيابيةعدم

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية....تابع(: 9)المحاضر



التوقع الحرىكي . 5

ا وضعا ويأخذ الحركةلتقويمالخارجيةالظواهر منالحرىكالتوقعيعتي   ر الحرىكليلالتحعند ممي 

.لهاالوصفر 

.الرياضيةالحركةخصائصاحد هو 

-:االتيةاالمثلهنورد الحرىكالتوقعظاهرةمفهومواليضاح

ر مالحظةعند  ر يثتر وهو الالعبي  ر مرجحةمعالركبتي  للخلف،الذراعي 

توفعنللخلفالالعبرجلمرجحةمالحظةوعند ألعىليثبسوفالالعبهذا انالفور عىلنتوقع

بالفور عىلان .رةالكاليةستتوجةالذىاالتجاهتحديد أيضا يمكنبلبالقدمالكرةسيضر

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية....تابع(: 9)المحاضر



أنواع التوقع

 التوقع-1
 
.الذات

.الغي  حركةتوقع-2

.الموقفنتائجتوفع-3

 التوقع-1
 
:الذات

 التوقعيتوقف
 
ةمدىعىلالذات ساسيةاأل المرحلةمستوىيتوقعفالالعبالحركيةالالعبخي 

عند وحبوضالتوقعمنالنوعهذا ويظهر _التمهيديةالمرحلةنجتحمنحققةما عىلبناءللحركة

.الجمبازالعت  

 نجاحةبمدىالالعبيشعر العقلةعىلالمفردةالهوائيةالدورةأداءعند فمثال 
ر
ادائةند عأدائها ق

.التمهيديةالمرحلة

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية....تابع(: 9)المحاضر



أنواع التوقع

 التوقعهذا ويظهر 
 
ر الال منكثي  نشاهد حيثالحركيةالجملأداءعند بوضوحيظهر الذات عبي 

.الجسملوضعبالنسبةالجسمثقلمركز نقطةموضعتعديلمنالنهائيةالمرحلةأثناءيحاولون

الهبوطيةعملنجاحويتوقعاالرتكاز قاعدةلشكلتوقعهحسبثقلهمركز مكانيحدد الالعباناى

.لهابالنسبةثقلهومركز االرتكاز قاعدةلشكلالصحيحاللعبتوقعمدىعىل

الغي  حركةتوقع 2

ي كثي  يحدث
ر
 وخاصةاأللعاببعضق

ر
سواءآخر العبحركةالالعبيتوقعأنالجماعيةاأللعابق

.المنافسالفريقأومنفريقهمن

ي المرمي حارسنجاحيتوقففمثال 
ر
المهاجملحركةتوقعهصحةمديعىلي للكرةصدهق

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية....تابع(: 9)المحاضر



أنواع التوقع

:الموقفنتائجتوقع 3

كونمدافعمنوأكي  مهاجممنأكي  وجود هنا بالموقفويقصد  وتوقعاتهمبإمكاناتهمجمعيا يشي 

ي 
ر
.واحدموقفق

:فمثال

ي منعدد يهاجمهحيثالموقفنتائجتقدير عىلي مدربا يكونانيجبالمرمي حارس فريقالالعت 

ي المهاجم
ر
ر ق ي يقفحي 

ر
وكفاءةانيةامكيحدد انالمرمي حارسوعىلي فريقهافراد بعضالدفاعمنطقةق

ر  .المهاجمالفريقوامكانيةخطورةومديالمدافعي 

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية....تابع(: 9)المحاضر



(مرونة الحركة)االمتصاص . 6

او سمالجحركةفرملةهو أو زائد تصلبدونتدرجيا السكوناىلالحركةمنالجسمحالةتحويلهو 

بأنسيابيةالمستعملةاالداءحركة

:اخرتعريف

 متدرجرسي    عتناقصاحداثهو 
ر
المستعملةاالداةاو الجسمعجلةق

:التاىلالنحو اىلاالمتصاصتصنيفيمكننا 

للحركةااليجات  االمتصاص/أ

للحركةالسلت  االمتصاص/ب

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية....تابع(: 9)المحاضر



(مرونة الحركة)االمتصاص . 6

للحركةااليجات  االمتصاص

ر لنا ويظهر  ي بصورتي 
ر
وعادةحرىكالالواجببعد الزائدةالطاقةالوىل،امتصاصالرياضيةالحركاتق

ي مايتم
ر
للحركةالنهائيةالمرحلةق

ارتفاعمنمالجسبسقوطتنتىهالت  الحركاتوجميعالجمباز اجهزةعىلالنهاياتجميع:ذلكمثال

.االرضعىلكبيي  

للحركةالسلت  االمتصاص

مننوعالهذا امثلةومنالالعبالرادةيخضعال خارج  مؤثر نتيجةالحركةتفرملاو تمتصانوهو 

ةارتفاعاتمنالقفزاتاداءعند الجسماندفاعبقوةما فرملةاالمتصاص تكونهنا كةالحر وفرملةكبي 

الماءوهو بةالمحيطبالوسطالجسمالحتكاكنتيجة

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية....تابع(: 9)المحاضر



جمال الحركة. 7

الحرىكي النقلوتمصحيحالحركةمدىكانما اذا بالجمالتوصفانيمكنالرياضيةالحركاتجميع

ر  فيها وافرتتما اذا بالجمالالحركةوصفيمكننا ذلكوعىلسليموإيقاعبانسيابيةالجسماجزاءبي 

:التاليةالخصائص

.للحركةالفتر المسار اكتمال-1

 مرحلةكلونجاحبوضوحالحركةمراحلظهور -2
ر
.واجبهاانجاز ق

.لألداءاإليقاعتوافر -3

.بانسيابيةالحركةمراحلوصل-4

ر الحرىكي النقلحدث-5  وخاصةالجسماجزاءبي 
ر
.األساسيةالمرحلق

ي األداءاحتياجاتعىلالذائدةالطاقةامتصاص-6
ر
ي المرحلةق

 
.النهات

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية....تابع(: 9)المحاضر



تطبيقات ومناقشات

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية....تابع(: 9)المحاضر



ماىهي فوائد امتصاص الحركة؟1.

كيف تتطور القدرة عىل امتصاص الحركة؟2.

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية....تابع(: 9)المحاضر



فوائد امتصاص الحركة 

بنجاحالحرىكالواجبانهاءمنيمكننا الحركةامتصاص-1

االصاباتمنالالعبيف  الحركةامتصاص-2

 والجسمباالرضالشديد االرتطامان-3
ر
ار عنةينتجتصلبحالةق الغضاريفو بالمفاصلاضر

القويةالصدماتاثر العصت  الجهاز يف  الحرىكاالمتصاص-4

االتزانحالةاىلالوصولرسعةمنالالعبقيمكنالحرىكاالمتصاص-5

7- 
ر
الكرةعىلالسيطرةرسعةمنالحرىكاالمتصاصيمكننا الكرةاستقبالحالةق

وةقاىليحتاجالمتصلبالعملالنوذلكاقتصاديةالحركةيجعلالحرىكاالمتصاص-8

ةعضلية  كبي 
ر
لطاقةباالعضالتمد عىلالجسمقدرةعدمذلكعنيتسببوقد قليلوقتوق

ر  لالداءالالزمواالوكسجي 

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية....تابع(: 9)المحاضر



ركةتطور القدرة عىل امتصاص الح

موروثةةصفليستالحركةمنالرئيىسالجزءمتطلباتعنالزائدةالطاقةامتصاصعىلالقدرة

بالتدريبينماحساسلكنة

يستقبلهو فالحركةامتصاصعىلقادر غي  نجدةارتفاعمنيثبحيثالصغي  الطفلاننالحظفاننا 

االرضمةجسويصدمفيقعبرخائةاالرضيستقبلاو ،ايالما لةيسببمما متصلبا وهو اما الحركة

_ 
ر
 بدا الطفلاننجد السادسةاو الخامسةسنوق

ر
عندةالذائالطاقةبامتصاصاحساسةتنميةق

ر التناسقلنا يظهر بلالحركة  الجسممفاصلبي 
ر
.الذائدةالحركةامتصاصق

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية....تابع(: 9)المحاضر



ركةتطور القدرة عىل امتصاص الح

 اما 
ر
لحركةاامتصاصعىلوقدرتةجسمةمفالمطاوعةعىلالشابقدرةنالحظفاننا البلوغسنق

ةامكانتبسيطةالحركةالامتصاصمعتتناسببحيثمفاصلةوتطوي    ع كبي 

 اما _
ر
الزمةاالمتباينةالمقاومةباخراجاالحساسفقد قد الجسماننالحظفاننا الشيخوخةسنق

ليةعماستمرتما اذا السنكبار معالحركةبامتصاصاالحساسيستمر وفد ،الحركةالمتصاص

.التدريب

ة رقم  خصائص الحركة الرياضية....تابع(: 9)المحاضر



...
:سيكون الطالب قادرا عىل

التعرف عىل مفهوم التحليل البيوميكانيكي وقواعده

ة رقم  (ضيةالريا)للمهارات الحركية ( الحركي )التحليل البيوميكانيكي (: 10)المحاضر

التعرف عىل أهمية التحليل البيوميكانيكي ومستوياته

التعرف عىل برامج وطرق التحليل البيوميكانيكي 



ة رقم  (ضيةالريا)للمهارات الحركية ( الحركي )التحليل البيوميكانيكي (: 10)المحاضر

(البيوميكانيكي)الحركيالتحليل:

:مفهومه-1

اتتأثي  ومعرفةالحركةأجزاءدراسةهو الحركي التحليل بمستوىالرتقاءلوالسببيةالوصفيةالمتغي 

.منهاالهدفوتحقيقالحركةأداء

:البيوميكانيكي التحليلقواعد -2

ي التمرينأو المهارةاسمتحديد -
ر
.وواضحدقيقبشكلالبدن

ي التمرينأو للمهارةالحركي التحليلهدفتحديد -
ر
.حليلالتواجباتمعمتطابقا يكونإذ البدن

ي العلميةالطريقةاختيار -
ي نالتمريأو للمهارةالمطلوبالحركي التحليلمعتتناسبالت 

ر
.البدن

ي واألجهزةالوسائلتحديد -
.الحركي بالتحليلالخاصةالمعلوماتعىلالحصولخاللها منيمكنالت 

-



ة رقم  (ضيةالريا)للمهارات الحركية ( الحركي )التحليل البيوميكانيكي (: 10)المحاضر

ر - ر الخصائصتعيي  .تحليلهالمطلوبالتمرينأو بالمهارةالخاصةوالقواني 

ر العالقةتحليل- اتالخصائصبي  ر نظر وجهةمنوالمتغي  يائيةيحيةوالتش  الميكانيكيةالقواني  ر والفي 

.والفيسيولوجية



ة رقم  (ضيةالريا)للمهارات الحركية ( الحركي )التحليل البيوميكانيكي (: 10)المحاضر

كي أهمية التحليل البيوميكاني

.ليل الحركات الرياضية وتوضيحهاحت-

وط الحركات الرياضية وتطويرها- ر وش  ي قواني 
ر
.البحث ف

.اكتشاف طرق جديدة غي  معروفة أو غي  معقدة-

ي -
ر الحركات الرياضية أو التكنيك الرياضر .تحسي 

ي العالي -
ي تتعلق بالتعلم الحركي واإلنجاز الرياضر

.حل المشكالت الت 

.ثانياالمتعلمإلإيصالها ثمأول الحركةتصور عىلالمدربيساعد -



ة رقم  (ضيةالريا)للمهارات الحركية ( الحركي )التحليل البيوميكانيكي (: 10)المحاضر

يكي مستويات التحليل البيوميكان

"التحليل بغرض التعرف عىل الخصائص التكنيكية للمهارة: "المستوى األول

ي 
ر
"التحليل بغرض الكشف عن عيوب األداء: "المستوى الثان

"التحليل بغرض مقارنة األداء بالمنحنيات النظرية: "المستوى الثالث

"التحليل بغرض الدراسة النظرية لحركات النماذج: "المستوى الرابع



سؤال؟؟؟

؟ ي
ي المجال الرياضر

ر
ما هي أهم برامج التحليل الحركي المستخدمة ف

ة رقم  (ضيةالريا)للمهارات الحركية ( الحركي )التحليل البيوميكانيكي (: 10)المحاضر



ة رقم  (ضيةالريا)للمهارات الحركية ( الحركي )التحليل البيوميكانيكي (: 10)المحاضر

(كي البيوميكاني)برامج التحليل الحركي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



ة رقم  (ضيةالريا)للمهارات الحركية ( الحركي )التحليل البيوميكانيكي (: 10)المحاضر

يةللحركات الرياضميكانيكي التحليل البيو قطر 

للحركات الرياضية( الحركي )مخطط يوضح طرق التحليل البيوميكانيكي 

يكيالتحليل الميكان

تيكى التحليل الكينا
أو السببى

الديناميكا االستاتيكا

التحليل 
الكينماتيكى أو

الوصفى

التحليل 
كمىالكينماتيكى ال

التحليل 
الكينماتيكى 

الوصفى



سؤال؟؟؟

ح العالقة  ي اش 
ر
ر التحليل النوعي والكمي ف التدريب؟بي 

ة رقم  (ضيةالريا)للمهارات الحركية ( الحركي )التحليل البيوميكانيكي (: 10)المحاضر



ة رقم  (ضيةالريا)للمهارات الحركية ( الحركي )التحليل البيوميكانيكي (: 10)المحاضر

ي التدر 
ر
ر التحليل النوعي والكمي ف يبالعالقة بي 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي التدريب
ر
ر التحليل النوعي والكمي ف شكل يوضح العالقة بي 



ة رقم  (ضيةالريا)للمهارات الحركية ( الحركي )التحليل البيوميكانيكي (: 10)المحاضر

مهارة التحليل 

تطبيق المعارف
يحية التش 

المالحظة الدقيقة

تحديد المشكلة

فهم المعلومات
عن

المهارة

تفسي  المعلومات

تعتمد 
عىل أن 
يكون 
/ للمدرب 
المدرس 
القدرة 
عىل


