
  .المستوى ثالثة لیسانس تدریب ریاضي      / علم الحركة:محاضرات مقیاس 

   :قـدمـةـم

 ومتطلبات منذ والدته تماشیا و تحسین حركاته  على یعمل االنسان وبصفة مستمرة

 الواجبة ‘ الممارسة الریاضیةواغلب المجاالت التي تتطلب الكفاءة الحركیة ‘الحیاة الیومیة 

   .حركات العامة و الخاصة  ال لمختلف  التحسین المستمر

السنوات األخیرة تطورا ملحوظا في البحوث والدراسات التطبیقیة المرتبطة بعلوم  عرفت

الریاضة والتربیة البدنیة مما نتج عنه كما هائال من المعلومات والمعارف التي ساهمت بشكل 

  .ذه العلوم نجد علم الحركةكبیر في فهم أفضل للسلوك الحركي واألداء البدني، من بین ه

  :مفهوم علم الحركة 

تخضع جمیع حركات االنسان المادیة بال استثناء بما فیها االنسان والحیوان لقوانین المیكانیكا،  

من وجهة نظر العلوم الطبیعیة ، ودراسة  دراسة الحركة االنسانیة "والمقصود بعلم الحركة هو 

حركة الجسم البشري ترتكز على ثالث میادین دراسیة هي علم المیكانیكا وعلم التشریح  وعلم 

  .وظائف األعظاء 

ویستخدم في علم الحركة  هو العلم الذي یهتم بحركة الكائن الحي نفسیًا واجتماعیا وتشریحیًا وفسیولوجیاً  "

 ".) عضالت+ مفاصل + از الحركي أعصاب تطبیقات وظائف الجه

هو العلم الذي یبحث في شكل وأداء وانتقال وسریان وتعلم وتطور وجمال حركات االنسان المختلفة في "ـــــ 

  مختلف مراحل حیاته

  :الحركة ماهیة 

الحركة هي التغیر المستمر في وضع الجسم بالنسبة لجسم أخر نفترضه ثابتا وهي عكس السكون حیث 

  .یمكن مشاهدة الجسم المتحرك 

أو دورانه في المكان لقطع مسافة بسرعة ثابتة أو متغیرة  أجزائه، أو ألحدوبصفة عامة هي انتقال جسم 

 .معینة في زمن معین 

تعرف  بأنها تعبیر عن القوة البدنیة التي تكون السبب في انتقال  :في المجال الریاضي  ف الحركةیتعر  ــــــ 

الفعل الناتج من تطبیق القوة لضمان " تعني أیضًا  ‘ الجسم، وكذلك هي انعكاس للنواحي العقلیة والنفسیة 

لتحرك من مكان إلى للجسم سواء كانت هذه القوة داخلیة او خارجیة ، أي ا الحصول على التغییر المكاني

قوة خارجیة ترتبط  الحسي والعضالت والعظام او –أخر یتم بواسطة قوه داخلیة ترتبط بالجهاز العصبي  مكان

 .تلك الحركات  بالبیئة التي یؤدي فیها االنسان

 



   

  :خصائص الحركة الریاضیة

  :الریاضیة تكون الحركة 

نشاط ملحوظ في عضالته الهیكلیة الداخلیة والتي  اإلنسانیبذل  أنتؤدي إلى  :لها هدف محددـــــ 

 .على شكل انقباضات المركزیة لتحضیرها للعمل العضلي المركزي والتبادل فیما بینما تكون

في أجزاء مختلفة لینتج أداء معین مثل تسدید الكرة  تكون: متكاملة الریاضیة  الحركاتــــــ  

  بالرجل یحث بحركة أجزاء مختلفة من الجسم 

 اإلرادیة، حركات ال تكون الحركات إما إرادیة أو ــــ 

 .)دائریة دورانیة ، انتقالیة ، منتظمة ، وغیر منتظمة،( شكال األ ــــ متعددة 

  تحدث الحركة بصفة عامة بأحد الشروط              :  شروط حدوث الحركة

  ـــــ بتأثیر جسم على جسم آخر أي قوة خارجیة 

  بتأثیر) ذاتیة ( الجسم ـــــ تكون داخل 

  .بوجود قوة تتسبب في حدوث التغیر 

  أهمیة دراسة علم الحركة

  تتلخص أهمیة دراسة علم الحركة  في النقاط التالیة 

  للریاضیین  و التربیة البدنیة في مجال ضرورةدراسة علم الحركة 

 .المساعدة على إتقان األداء الحركي للوصول إلى المثالیة باالداء

 .واصابه مساعد الفرد على فهم األداء الحركي للقیام بأدائه بطریقة سلیمة بدون خلل •

 .وأجزائه المختلفة المساعدة في تحقیق القوام المعتدل والتناسق الحركي لحركة الجسم •

 .مساعدة الفرد على تقویم حركاتة ومعرفة األخطاء وسببها •

المبادئ والقوانین المیكانیكیة والحركیة في  بیقمساعدة الریاضي للوصول إلى مستوى عالي بتط •

 .التدریب واألداء



 .تطویر قدرة الفرد على تحلیل الحركات المختلفة •

 تسهیل عملیة التعلیم وفق األسس العلمیة باالعتماد على التحلیل الحركي •

  .إلمكان تحدید األخطاء واكتشافها والعمل على تصحیحها 

  تقویم الحركات من حیث تأثیرها على التكوین البدني وكذا معرفة یوفر للفرد القدرة على

 .األخطاء وسببها

  یسهل عملیة التعلیم وذلك باستخدام األسس العلمیة من حیث تحلیل الحركات الریاضیة

وبالتالي إمكان تحدید األخطاء واكتشافها والعمل على إصالحها ، مع معرفة النقاط 

 .ةالفنیة الخاصة بكل مهارة حركی

  یساعد المعلم على وضع البرنامج المناسب تبعًا للسن والجنس والحالة الصحیة، كذا

 .وضع برنامج للمعاقین

  :مجاالت علم الحركة   

   یتسع علم الحركة لیشمل جمیع المجاالت والحركات الریاضیة

  :مجال دراسة الحركات الریاضیة - 1

العوامل التي تؤثر على مستوى أداء الفرد، في الحركات الریاضیة  فيعلم الحركة  یبحث

  . بینهماوتأثیر القوى المختلفة سواء كانت هذه القوى داخلیة أو خارجیة أو التأثیر 

یساهم في  تشخیص بعض حاالت االنحراف في القوام  ):التأهیل(المجال الطبى  -2

  .زوتحدید الحركات السویة لإلنسان وبالتالي معرفة نواحي القصور أو العج

  :مجال التطور الحركى لإلنسان - 3

للتعرف دراسة تطور حركة اإلنسان منذ الوالدة وحتى الشیخوخة  على علم الحركة یعمل 

ختالالت وما یصاحبها من ،كما یسعى الیجاد االلكل مرحلة  على الخصائص الحركیة الممیزة 

  . مشاكل حركیة 

  :التعلم الحركى - 4

یعمل الباحثین بدمج  علم الحركة وعلم النفس والعلوم العصبیة الیجاد الحلول المناسبة 

لصعوبة تعلم المهارات واالحتفاظ بها بتحدید نقاط الصعوبة في المهارات الحركیة میكانیكیا و 



 ات معرفیة صائبة تصور  لوضع 

لتى یمر بها التلمیذ أثناء للمراحل ا

  .مهارات الحركیة وخصائص كل مرحلة وواجبات المعلم أثناء كل مرحلة

المسؤل )  العضلي(ي یتكون من العدید من األجهزة المتنوعة ومنها الجهاز الحرك

حركات مختلفة حسب طبیعة المفصل الذي 

إن أي حركة یتحركها أي جزء من أجزاء الجسم تتم حول محور یمر بالمفصل 

الحركات أو الذي تنتج فیه الحركة وعلى مستوى فراغي متعامد على هذا المحور، ولذلك تسمى 

تعرف بناءا على تمفصل للجزء المتحرك ولیس بناءا على الطرف المتحرك وتتمثل هذه الحركات 

فیها أي طرف من أطراف الجسم عن 

  .وتتجلى هذه الحركة في رفع الذراعین أو الرجلین جانبا

عكس التبعید حیث یقترب أحد أطراف الجسم باتجاه خط الوسط للجسم ، وتتجلى في حركة 

  

یتخذ الجزء المتحرك مسار مخروطي قمته هي المفصل وقاعدته نهایة الطرف المتحرك، وهي 

حركة تمیز جمیع المفاصل الثنائیة المحاور والمتعددة المحاور، وتتم هذه الحركة على أي محور 

ویمكن القول بأن حركة الدوران هي خلیط من أربع حركات أساسیة القبض والبسط والتقریب و 

  .التبعید وتحدث هذه الحركة بصورة خاصة في مفصلي الفخذ والكتف

لوضع .  في مختلف المراحل العمریة . األسباب النفسیة والعقلیة   

للمراحل او والمدربین  ،للمربین  من معرفة االختالفات العمریة

مهارات الحركیة وخصائص كل مرحلة وواجبات المعلم أثناء كل مرحلة

  :الحركات األساسیة في جسم االنسان

یتكون من العدید من األجهزة المتنوعة ومنها الجهاز الحرك

حركات مختلفة حسب طبیعة المفصل الذي  بإنتاجختلفة والذي یسمح معن حركة أجزاء الجسم ال

إن أي حركة یتحركها أي جزء من أجزاء الجسم تتم حول محور یمر بالمفصل  

الذي تنتج فیه الحركة وعلى مستوى فراغي متعامد على هذا المحور، ولذلك تسمى 

تعرف بناءا على تمفصل للجزء المتحرك ولیس بناءا على الطرف المتحرك وتتمثل هذه الحركات 

Abduction  

فیها أي طرف من أطراف الجسم عن  یبتعدتي تتم في المستوى الجانبي والتي  هي الحركة ال

وتتجلى هذه الحركة في رفع الذراعین أو الرجلین جانبا. الخط الوسط للجسم

Adduction  

عكس التبعید حیث یقترب أحد أطراف الجسم باتجاه خط الوسط للجسم ، وتتجلى في حركة 

 .خفض الذراع لألسفل بعد أداء حركة التبعید

Circumduction  

یتخذ الجزء المتحرك مسار مخروطي قمته هي المفصل وقاعدته نهایة الطرف المتحرك، وهي 

حركة تمیز جمیع المفاصل الثنائیة المحاور والمتعددة المحاور، وتتم هذه الحركة على أي محور 

  .من محاور الحركة وفي أي سطح كذلك

ویمكن القول بأن حركة الدوران هي خلیط من أربع حركات أساسیة القبض والبسط والتقریب و 

التبعید وتحدث هذه الحركة بصورة خاصة في مفصلي الفخذ والكتف

األسباب النفسیة والعقلیة   

من معرفة االختالفات العمریة تمكن

مهارات الحركیة وخصائص كل مرحلة وواجبات المعلم أثناء كل مرحلةتعلمه لل

الحركات األساسیة في جسم االنسان

یتكون من العدید من األجهزة المتنوعة ومنها الجهاز الحرك  اإلنسانجسم 

عن حركة أجزاء الجسم ال

 وتتم فیه الحركة 

الذي تنتج فیه الحركة وعلى مستوى فراغي متعامد على هذا المحور، ولذلك تسمى 

تعرف بناءا على تمفصل للجزء المتحرك ولیس بناءا على الطرف المتحرك وتتمثل هذه الحركات 

 :األساسیة في

Abduction: التبعید •

هي الحركة ال•

الخط الوسط للجسم

  

Adduction: التقریب•

عكس التبعید حیث یقترب أحد أطراف الجسم باتجاه خط الوسط للجسم ، وتتجلى في حركة •

خفض الذراع لألسفل بعد أداء حركة التبعید

Circumduction: الدوران•

یتخذ الجزء المتحرك مسار مخروطي قمته هي المفصل وقاعدته نهایة الطرف المتحرك، وهي 

حركة تمیز جمیع المفاصل الثنائیة المحاور والمتعددة المحاور، وتتم هذه الحركة على أي محور 

من محاور الحركة وفي أي سطح كذلك

ویمكن القول بأن حركة الدوران هي خلیط من أربع حركات أساسیة القبض والبسط والتقریب و 

التبعید وتحدث هذه الحركة بصورة خاصة في مفصلي الفخذ والكتف



إلى بعضهما وهي تؤدي إلى صغر الزاویة بینهما ویمكن 

ثني الركبة برفع : االستدالل على هذه الحركة بتناقض زاویة المفصل ومن أمثلة هذه الحركة

  

بین العظمین المتصلة بالمفصل وبالتالي فإن حركة المد هي عكس 

  

  

  

إلى بعضهما وهي تؤدي إلى صغر الزاویة بینهما ویمكن  هو عملیة تقریب عظمین متمفصلین

االستدالل على هذه الحركة بتناقض زاویة المفصل ومن أمثلة هذه الحركة

  .الساق خلفا، رفع الساق مع ثبات العضلة

Extension  

         عكس الثني وهو العملیة التي تؤدي إلى         

ن المنفصلین عن         إبعاد جزئي العظمی

  بعضهما مما یسبب زیادة وكبر الزاویة بینهما 

بین العظمین المتصلة بالمفصل وبالتالي فإن حركة المد هي عكس ) المسافة(و هو زیادة الزاویة 

  .حركة الثني، مع االختالف في العضالت المسئولة عن كل حركة

  Flexion: الثني

هو عملیة تقریب عظمین متمفصلین

االستدالل على هذه الحركة بتناقض زاویة المفصل ومن أمثلة هذه الحركة

الساق خلفا، رفع الساق مع ثبات العضلة

Extension: المد

عكس الثني وهو العملیة التي تؤدي إلى         

إبعاد جزئي العظمی

بعضهما مما یسبب زیادة وكبر الزاویة بینهما  

و هو زیادة الزاویة 

حركة الثني، مع االختالف في العضالت المسئولة عن كل حركة

  



  
  

  

  

  Dépression: الخفض•

حالة الدفع، وهي حركة ألسفل تتم في حزام الكتف ویجب اإلشارة إلى أنه  وهي حركة العودة من•

یصعب على الریاضي أداء خفض یزید عن المستوى الموجود علیه في الوضع العادي إال في 

حاالت االرتكاز في بعض حركات الجمباز، وهذه الحركة یمكن مالحظتها على أحد الجانبین أو 

  .من األمام أو الخلف

  Elévation: الرفع

تحدث هذه الحركة بنسبة بسیطة عند رفع الذراع وبنسبة كبیرة عند التعبیر عن الرفض بهز 

ألعلى عن وضعها األفقي ) clavicule(األكتاف كما یحدث مع األطفال حیث تتحرك الترقوة 

 ویجب اإلشارة هنا إال أن أي حركة من الحركات التي یتحركها من الجهة الخارجیة، للجسم

الجسم أو أي جزء من أجزاه ، تتم حول محور یمر بالمفصل الذي تنتج فیه الحركة على مستوى 

فراغي متعامد على هذا المحور، ولذلك تسمى الحركات أو تعرف بناءا على تمفصل للجزء 

، ....المتحرك ولیس بناءا على الطرف المتحرك فنقول مثال قبض مفصل المرفق وال نقول قبض

   .دها بعین االعتبار خالل دراستنا وتحلیلنا لمختلف المهارات الحركیة الریاضیةوالتي یحب أخ



  

  :مستویات ومحاور الحركة

تسمح معرفة مستویات ومحاور الحركة بمعرفة وصف الحركة و فهمها وكیفیة سیرها وكذلك 

 .لتسمیتها وتمییزها

 :مستویات الحركة.1

اصطلح على أن تنسب  الفراغي المنتظم ، وقدهو المستوى ( المستوى من الناحیة الهندسیة 

 .حركة الجسم إلى ثالث مستویات فراغیة متعامدة تلتقي عند نقطة وهي مركز الثقل

 یمر بالجسم من األمام للخلف و یقسم الجسم إلى  : المستوى السهمى1-

 .نصفین متساویین أحدهما جهة الیمین واألخر جهة الیسار

 للجانبینحركة ثني الجذع  : مثال

 مر بالجسم من الیمین الى الیسار و یقسم الجسم إلىی :المستوى األمامي 2-

 .قسمین أحدهما أمامي واألخر خلفي

 حركة الشقلبة الهوائیة االمامیة والخلفیة :مثال

 .یقسم الجسم إلى قسمین علوي وسفلي : )العرضى(المستوى األفقي 3-

 وتتعامد هذه المستویات على بعضها البعض ، وتتالقى نقاط هذ .حركات دوران الجذع  :مثال

 المستویات عند نقطة تسمى مركز ثقل الجسم



 

 :األساسیة الحركة المحاور :ثانیا

) من األعلى إلى األسفل(هو خط وهمي یمر من الرأس للقدمین : )الراسي( لعموديـ المحور ا1

 التزحلق على الجلید فیدور حوله الجسم كما في الدوران حول الجسم في

 )القرص –رمى المطرقه ( حركات اللف  :، مثال 

 :)العرض(ـ المحور الجانبي 2

الجانبي وهو موازي  هو خط وهمي یخترق من الجانب إلى الجانب اآلخر عمودي على المستوى

 .لسطح األرض كما في الركض ، المشي في عبور العارضة في الوثب العالي ویدور أماما وخلفا

 . الدورانات اثناء الهبوط في حمام السباحة :ل مثا

 :)العمیق(ـ المحور السهمي 3

األمامي وموازي  یخترق الجسم خط وهمي من األمام إلى الخلف ، عمودي على المستوى

 . لألرض یسمح للجسم بالدوران یمینا ویسارا 

سم فیحدث تتعامد هذه المستویات على بعضها البعض ، تتالقى عند نقطة مركز ثقل الج

  .االتزان

  

  



  

  

  

  )المحور العمودي ، المستوى العرضي

  )المحور األفقي وفي المستوى الجانبي

  

  )المحاور الثالثة(شكل یوضح البعد الثالثي 

  محاور والمستویات في بعض الحركات

  ).المحور االفقي ، المستوى العرضي(ثني الرقبة أماما وخلفا 

  ).المحور العمیق وفي المستوى األمامي(ثني الرقبة یمینا ویسارا 

المحور العمودي ، المستوى العرضي( دوران الرقبة من الیمین إلى الیسار 

المحور األفقي وفي المستوى الجانبي( الدحرجة األمامیة المتكورة 

  )حول المحور العمیق وفي المسطح األمامي(العجلة البشریة 

  )المحور عمودي والمسطح العرضي( الدوران حول النفس

شكل یوضح البعد الثالثي 

محاور والمستویات في بعض الحركاتأمثلة لل

ثني الرقبة أماما وخلفا  - 

ثني الرقبة یمینا ویسارا  - 

دوران الرقبة من الیمین إلى الیسار  - 

الدحرجة األمامیة المتكورة  - 

العجلة البشریة  - 

الدوران حول النفس- 



 

  :الحركــــةأنواع 

  : توصف الحركة بشكلین مهمین هما المسار الهندسي للحركة والمسار الزمني كمایلي

  : )االتجاه(التقسیم من حیث المسار الهندسي أوالً 

  : )المستقیمة(الحركة االنتقالیة .  أ

 من مكان إلى آخركوحدة واحدة ویحث هذا النوع من الحركة عندما ینتقل الجسم بكامل أجزائه 

بحیث ترسم نقاط الجسم ‘ حیث یقطع الجسم وأجزائه نفس المسافة بنفس االتجاه وبنفس الوقت

  .في مسارات خطیة مستقیمة متوازیة ومتطابقة مع بعضها

  

  یوضح المسار الهندسي للحركة االنتقالیة بشكل مستقیم() شكل 

أثناء انتقال ) أقواس(منحني هي الحركة التي تتم في خط :  )القوسیة(الحركة االنتقالیة المنحنیة 

  .الجسم كحركات المقذوفات وهي تختلف عن الحركة الدائریة في أن محور دورانها خارج الجسم 

یخضع الجسم في الحركة االنتقالیة المنحنیة الى سحب الجاذبیة والتي تجعل الجسم یتحرك 

  ) قوة الدفع( وحیث تؤثر القوة الناتجة من الجسم...بمسار منحني مثل الوثب الطویل 

  القوة الناتجة عن سحب الجسم لألرض وهي قوة الجاذبیة األرضیة 

           
  .المنحنیةیوضح المسار الهندسي للحركة االنتقالیة () شكل

  هذا النوع موجود بشكل كبیر في مجال االنشطة الریاضیة :الحركة الدائریة. ب

مسارات دائریة أو على شكل دوائر أو على  أي نقطة من الجسم  وهى تلك الحركة التى ترسم

ویكون محور الدوران ثابت أو وقد یكون المحور داخل الجسم , حول محور دوران شكل قوس 

  .في حالة الجسم في وضع دائري واحد كما في حالة المرجحة على العقلة أو المتوازي



  

   
  یوضح المحاور في الحركة الدائریة() شكل 

أما في حالة أداء حركات تتطلب تحریك مختلف أجزاء الجسم حول محاور وهمیة فال تكون أبعاد 

الجسم ثابتة مثل رمي الرمح والمطرقة  أو تتم حول محور داخل الجسم مثل رفع الرجل أو الذراع 

  .ألعلى

ئریة تكون الحركة عامة عندما تتركب من خصائص الحركة الدا ):العامة(الحركة المركبة . جـ

ر مادي أو وهمي وفى و وهي تلك الحركة التى یتحرك فیها الجسم حول محوالحركة االنتقالیة 

فقد یدور الجسم بأكمله حركة دائریة , ,نفس الوقت یتحرك المحور حركة انتقالیة فى خط مستقیم 

ث وقد تحد, حول نفسه وفي نفس الوقت ینتقل حركة انتقالیة كما في حركة القفز للغطس بالماء

الحركة عندما یتحرك جزء من الجسم حركة دائریة األمر الذي یؤدي الى حركته حركة انتقالیة 

  . وحركة الكرة  قص على الجلیدكما في حركة الر 

  

   
  

  :تقسم الحركة وفقًا لعالقة التغیر للمسافة بالزمن  -:ثانیاً 

   :الحركة المنتظمة . أ

یقطع فیها الجسم مسافات متساویة فى أزمنة متساویة أي أن معدل التغییر  وهي تلك الحركة التى

  فى المسافة ثابت ویساوى صفر

 ثواني في هذه الحالة 5متر لكل 10بمعدل ) ثا5(بزمن قدره ) م40(یقطع عداء مسافة:مثال 

  حركة منتظمة



   
  حركة منتظمة شكل یوضح() شكل

  

  - ) :المتغیرة(الحركة غیر المنتظمة .  ب

أي تتزاید وهي تلك الحركة التي یقطع فیها الجسم مسافات غیر متساویة في األزمنة المتساویة 

 ))أو التسارع مصطلح التعجیل((ما یطلق علیه سرعته 

  

  -:وتنقسم الحركة المتغیرة إلى ما یلي  

  أي أن معدل التغیر في المسافة یتزاید بمقدار ثابت : حركة منتظمة التغیر موجبة • 

  أي أن معدل التغیر فى المسافة یتناقص بمقدار ثابت :حركة منتظمة التغیر سالبة • 

  . العجلة الهوائیة :مثال 

 یتم فهم ودراسة الحركة تبعا لمسارها :لدراسة الحركة المبادئ المیكانیكیة

  : الحركة المستقیمة

تعرف الحركة المستقیمة هي االنتقال بین  اذ‘الكثیر من الحركات الریاضیة تتم في خط مستقیم  

  نقطتین فهي تمتاز باالزاحة و المسافة 

  .هي الفراغ المتاح بین نقطتین معلومتین:المسافة 

  .هو الفراغ الموجود بین نقطتین :االزاحة 

بالمرور من فوقها أو تحتها  الفراغ المتاح هو عدم القدرة على تخطي الموانع والحواجزالى(

الفراغ الموجود هو تخطي الموانع والحواجزواالحتفاظ على المسار نفسه اي المرور مستقیما أو ‘

  )أي المسافة دوما أكبر من االزاحة أو متساویة في بعض االحیان ‘ قطریا دون انحناء 

   

  .م 30م  ثم یرجع الى الوراء 80یقطع عداء مسافة :مثال 



  سافة واالزاحة؟أحسب الم

  110=30+80= المسافة

  م50=30- 80= االزاحة 

   .في فترة زمنیة معینة  مقدار المسافة التي قطعها الجسم: السرعة 

  

  أي أن سرعة الجسم غیر ثابتة وتتغیر بمقادیر غیر متساویة : السرعة الغیر منتضمة 

  

   

فعند تحدید سرعة ذلك الجسم ‘هي تغیر سرعة الجسم في فترات زمنیة قصیرة : السرعة الحظیة 

  .في لحضة معینة یجب معرفة مقدارها في أصغر مسافة مقطوعة وفي أصغر فترة زمنیة 

 

معدل تغیر السرعة خالل فترات زمنیة معینة من حیث  : Accélération (m/s2)   التسارع

 االتجاه أو كلیهماالمقدار أو 

amoy = (vf-vi) / (tf-ti) = δ(v) / δ(t) 

vf : vitesse finale ; vi : vitesse initiale ; tf : temps final, ti : temps initial 

  :الحركة الدائریة 

  :المسافة الزاویة 

كانت الحركة دائریة فأنه تتم عبر مسار دائري یقطعه الریاضي في زمن  اذا: السرعة الزاویة 

 معین في هذه الحالة نطلق على السرعة سرعة زاویة 

 )تغیر الزمن(وتعرف على أنها التغیر في الزاویة وعالقتها بزیادة الزمن

  .الزمن المستغرق \الفرق الزاوي =السرعة الزاویة 

  ي السرعة الزاویة في فترة زمنیة معدل التغیر ف: التسارع الزاوي 

 الزمن /السرعة الزاویة االبتدائیة –السرعة الزاویة النهائیة = التسارع الزاوي 



هو الفعل المیكانیكي الذي یعمل على تغییر وضع الجسم من السكون الى الحركة او 

الحركة هو عبارة عن تأثیر متبادل بین القوة التي تتمثل بقوة العضالت والقوة 

الخارجیة المحیطة بالریاضي والتي تؤثر بشكل فعال في مقدار القوة التي یستخدمها ألداء حركة 

سبب حدوث الحركة كما في 

 .حالة دفعالجسم أو تحریك جزء من أجزاء الجسمألداء حركة معینة 

یحدد هذا النوع من التأثیر عندماتستخدم قوة للتغلب على مقاومة كبیرة 

 .جدا بحیث التتمكن القوة من التغلب على القصور الذاتي لتلك المقاومة 

  

في المثال لرفع الكتلة تطبق قوة في نقطة حافة العتلة ألسفل في اتجاه األرض بمقدار أكبر من 

 

  من أجل معرفة شرح وكذلك تحلیل الحركات یتطلب معرفة القوة المؤثرة على الجسم

  Dynamique  :الحركة االنتقالیة

هو الفعل المیكانیكي الذي یعمل على تغییر وضع الجسم من السكون الى الحركة او 

الحركة هو عبارة عن تأثیر متبادل بین القوة التي تتمثل بقوة العضالت والقوة 

الخارجیة المحیطة بالریاضي والتي تؤثر بشكل فعال في مقدار القوة التي یستخدمها ألداء حركة 

  یمكننا تقسیم تأثیر القوة الى 

سبب حدوث الحركة كما في ان تأثیر القوة في هذه الحالة ی) الحري(التأثیر الدینامیكي 

حالة دفعالجسم أو تحریك جزء من أجزاء الجسمألداء حركة معینة 

یحدد هذا النوع من التأثیر عندماتستخدم قوة للتغلب على مقاومة كبیرة : التأثیر الثابت

جدا بحیث التتمكن القوة من التغلب على القصور الذاتي لتلك المقاومة 

 ع مواصفات للقوة أرب:مواصفات القوة 

 مقدار للقوة 

 اتجاه للقوة 

 خط عمل للقوة

 نقطة تأثیر للقوة 

في المثال لرفع الكتلة تطبق قوة في نقطة حافة العتلة ألسفل في اتجاه األرض بمقدار أكبر من 

  .حتى یتم رفعها ‘ 

  قوتان متعاكستان في االتجاه  :محصالت القوة 

  :الداخلیة والخارجیة المؤثرة على الجسم الریاضي

من أجل معرفة شرح وكذلك تحلیل الحركات یتطلب معرفة القوة المؤثرة على الجسم

  وهي التي تكون داخل الجسم 

الحركة االنتقالیةدینامیكیة 

 

هو الفعل المیكانیكي الذي یعمل على تغییر وضع الجسم من السكون الى الحركة او   :القوة

الحركة هو عبارة عن تأثیر متبادل بین القوة التي تتمثل بقوة العضالت والقوة  العكس فاحدوث

الخارجیة المحیطة بالریاضي والتي تؤثر بشكل فعال في مقدار القوة التي یستخدمها ألداء حركة 

  .معینة 

یمكننا تقسیم تأثیر القوة الى 

التأثیر الدینامیكي  - 

حالة دفعالجسم أو تحریك جزء من أجزاء الجسمألداء حركة معینة 

التأثیر الثابت - 

جدا بحیث التتمكن القوة من التغلب على القصور الذاتي لتلك المقاومة 

مواصفات القوة  - 

مقدار للقوة  - 

اتجاه للقوة  - 

خط عمل للقوة - 

نقطة تأثیر للقوة   - 

 -   

     

في المثال لرفع الكتلة تطبق قوة في نقطة حافة العتلة ألسفل في اتجاه األرض بمقدار أكبر من 

‘ قوة ثقل الكتلة 

محصالت القوة 

  

 
 

الداخلیة والخارجیة المؤثرة على الجسم الریاضيالقوة 

من أجل معرفة شرح وكذلك تحلیل الحركات یتطلب معرفة القوة المؤثرة على الجسم

وهي التي تكون داخل الجسم :القوة الداخلیة 

  قوة العضالت



  قوة مقاومة األجهزة واألعضاء الداخلیة 

  )اصل مقاومة األوتار والمف(قوة ردود الفعل الداخلیة 

  الجاذبیة األرضیة :القوى الخارجیة 

  )الخصم(قوة جسم أخر 

  )رد الفعل ‘الهواء ،الماء ،االحتكاك (قوة مقاوة من المحیط 

 حدوث الحركة :المركزیة  والقوة القوة الطاردة

بشكل  حدوث الحركة هو ناتج من تأثیرات متعددة من قوى في الجسم أثناء حركته ممایؤثر:وجـود الـقـوة 

ایجابي وهنا یعمل الریاضي على تعزیز هذه القوى واتباع مسار حركة یتفق وطبیعة االیجابیة للقوى 

المؤثرة ومنها مایؤثر بشكل سلبي وهي القوى التي یحاول الریاضي أن یحد منها، القوى المؤثرة في في 

لقوى الخارجیة فیه أثناء حركة حركة الجسم أثناء الحركة المستقیمة تكاد تكون متوازیة مقارنة بتأثیر ا

الدوران فنتیجة لدوران الجسم حول محور نجد أن الجسم  یقع تحت تأثیر قوة تحاول ابعاده عن المسار 

القوة (الدائري الى الخارج ولیبقى مستمر في نفس المسار الدائري یجب علیه أن یوازن بین قوتي الفعل 

  .كشكل ضاهري ) نالمتمثلة بدرجة المیال(ورد الفعل ) الطاردة 

وهنا ) الدفع المائل اتجاه المركز(من الناحیة األخرى یتم حساب مقدار قوة المتولدة تحت قدم االعب 

ابعاد الجسم والقوة العكسیة تتجه عكس االتجاه یتحقق قانون الفعل ورد الفعل ،ان القوة الطاردة تحاول 

   .نحو المركز كقوة مركزیة 

 

   

  

  : الجاذبیة األرضیة

یحدث عندما یقاوم جسم مادي جسم أخر هو قوة عكس اتجاه الحركة :قوة االحتكاك

تساهم قوة ‘یالمسه ،تكون القوتان متوازیتان ومتساویتان في المقدار ومتعاكستان في االتجاه 

  االحتكاك في السیطرة على الحركات والتحكم في االتجاهات 

وة فقد تكون هذه الحركة منتظمة وٕانما إن الحركة في خط مستقیم لیست دلیال علي وجود ق

  .حدوث تغیر في مقدار السرعة هو الدلیل القاطع علي وجود قوة سببت هذا التغیر 

  :خـاصـیـة الـقـصـور الـذاتـي 



الجسم قاصر أو عاجز بذاته عن تغییر حالته سواء من السكون أو الحركة المنتظمة 

ي حالة سكونها أو حالة حركتها المنتظمة بل ومعني ذلك أن كل األجسام تمیل إلي البقاء عل

  .وتعمل علي مقاومة أي تغیر في حالته وهذا ما یسمي بالقصور الذاتي 

  :السـكـون أو الـحـركـة المـنـتـظـمة  -1

هذا القانون ال یفرق بین الحسم السكن والجسم المتحرك حركة منتظمة من حیث أن             

 .محصلة القوة المؤثرة علي كلیهما تنعدم 

  :األسس المتعلقة بقانون القصور الذاتي

  .الربط بین حركات االنتقال والدوران – 1

  .استمرار الحركة – 2

  .تأثیر كمیة الحركة – 3

  .كمیة الحركة انتقال – 4

 الــروافـــع

 : تعریف الروافع

 .. هى أداة أو ألة لنقل الطاقة

 وهي عبارة عن قضیب صلب یتحرك حول نقطة ثابتة تسمي محور"

 االرتكاز تؤثر علیها قوتان هما القوة والمقاومة وتسمي المسافة بین محور االرتكاز

  والقوة بذراع القوة والمقاومة بذراع المقاومة والمسافة بین محور االرتكاز

 : ع لغرضین هماافوتستخدم الرو 

 .التغلب علي مقاومة كبیرة والتي تفوق مقدار الجهد المبذول بأقل قوة ممكنة -

 المساعدة في زیادة المسافة التي یمكن أن تتحركها المقاومة من خالل بذل -

 . جهد أقل من قیمة هذه المقاومة

 عندما ال یكون هناك حركة فإن العزم الناتج عن الجهد المبذول یعادل العزم أما

 .الناتج عن المقاومة وهنا یقال أن الرافعة في حالة توازن

 وتستخدم الروافع في حیاتنا الیومیة كالمقص، وفتاحة العلب وهي تختلف في

 یتحرك علىالشكل ولكن تتفق في كونها قضیب صلب وعند تاثیر القوة علیها فانه 

 نقطة ثابتة تسمى بمحور االرتكاز وذلك بغرض التغلب على مقاومة باقل جهد

 .وفي مثل هذا النوع من الروافع نجد ان مدى الحركة قلیل نسبیا. ممكن

 ولكن عند استخدام االدوات الریاضیة مثل المضارب فهي تعمل بطریقة عكسیة

 بغرض الحصول على مدىلعمل الروافع السابقة فمثال عصا الجولف تستخدم 

 حركي واسع على حساب القوة، فطول القائم یمكن راس العصا ان تنتقل خالل قوس



 .واسع، ولكنها تستخدم بغرض التغلب على مقاومة قلیلة وهي وزن العصا نفسها

 ومضارب التنس واالسكواش وعصا الهوكي وبقیة االنواع االخرى من الروافع

 ان كل عظمة من عظام الهیكل العظمي تعمل كرافعة، فالعظمة نفسها تمثل

 .القضیب الصلب وتمثل المفاصل محور االرتكاز والعضالت المنقبضة تمثل القوة

 واالجزاء الكبیرة من الجسم مثل الجذع واالطراف العلیا واالطراف السفلى یمكن ان

 حدة صلبة فمثال عند رفع الذراع بكاملة الى

 الجانب فانة یمثل رافعة من النوع البسیط فمركز الحركة في مفصل الكتف یمثل

 محور االرتكاز، والجهد الذي تبذلة العضلة الدالیة یمثل القوة، بینما یمثل وزن

  

مركز الثقل هو النقطة التي تقع عندها كتلة جسم ما في موضع معین بغرض فهم حركة هذا 

منتظم هو النقطة التي یقع فیها مركز هذا الجسم، كما أن مركز ثقل قضیب منتظم ذي مقطع 

وفي بعض . ب الذي یقع في منتصف القضیب طولیا

یتفق معظم الباحثین على استخدام نموذج 

خالل تحلیل للحركات الریاضیة، حتى یسهل دراسة وتحلیل مختلف 

واسع، ولكنها تستخدم بغرض التغلب على مقاومة قلیلة وهي وزن العصا نفسها

ومضارب التنس واالسكواش وعصا الهوكي وبقیة االنواع االخرى من الروافع

 .حساب القوةتستخدم بغرض كسب المسافة على 

ان كل عظمة من عظام الهیكل العظمي تعمل كرافعة، فالعظمة نفسها تمثل

القضیب الصلب وتمثل المفاصل محور االرتكاز والعضالت المنقبضة تمثل القوة

واالجزاء الكبیرة من الجسم مثل الجذع واالطراف العلیا واالطراف السفلى یمكن ان

حدة صلبة فمثال عند رفع الذراع بكاملة الىتقوم بعمل الرافعة اذا استخدمت كو 

الجانب فانة یمثل رافعة من النوع البسیط فمركز الحركة في مفصل الكتف یمثل

محور االرتكاز، والجهد الذي تبذلة العضلة الدالیة یمثل القوة، بینما یمثل وزن

. 

  :مركز الثقل

مركز الثقل هو النقطة التي تقع عندها كتلة جسم ما في موضع معین بغرض فهم حركة هذا 

 الكائن، فمركز ثقل جسم كروي 

منتظم هو النقطة التي یقع فیها مركز هذا الجسم، كما أن مركز ثقل قضیب منتظم ذي مقطع 

 عرضي دائري هو النقطة التي تقع في 

ب الذي یقع في منتصف القضیب طولیامركز الجزء المقطعي العرضي من القضی

  ماألجسام ذات الشكل غیر المنتظ

یتفق معظم الباحثین على استخدام نموذج  و أو أحد أجزائهكما یتم تحدید مركز ثق الجسم 

خالل تحلیل للحركات الریاضیة، حتى یسهل دراسة وتحلیل مختلف  مركز الثقل

واسع، ولكنها تستخدم بغرض التغلب على مقاومة قلیلة وهي وزن العصا نفسها

ومضارب التنس واالسكواش وعصا الهوكي وبقیة االنواع االخرى من الروافع

تستخدم بغرض كسب المسافة على 

ان كل عظمة من عظام الهیكل العظمي تعمل كرافعة، فالعظمة نفسها تمثل

القضیب الصلب وتمثل المفاصل محور االرتكاز والعضالت المنقبضة تمثل القوة

واالجزاء الكبیرة من الجسم مثل الجذع واالطراف العلیا واالطراف السفلى یمكن ان

تقوم بعمل الرافعة اذا استخدمت كو 

الجانب فانة یمثل رافعة من النوع البسیط فمركز الحركة في مفصل الكتف یمثل

محور االرتكاز، والجهد الذي تبذلة العضلة الدالیة یمثل القوة، بینما یمثل وزن

  .الذراع المقاومة

 

 

 

مركز الثقل مفهوم

مركز الثقل هو النقطة التي تقع عندها كتلة جسم ما في موضع معین بغرض فهم حركة هذا  -

الكائن، فمركز ثقل جسم كروي 

منتظم هو النقطة التي یقع فیها مركز هذا الجسم، كما أن مركز ثقل قضیب منتظم ذي مقطع 

عرضي دائري هو النقطة التي تقع في 

مركز الجزء المقطعي العرضي من القضی

األجسام ذات الشكل غیر المنتظ

كما یتم تحدید مركز ثق الجسم 

مركز الثقلموحد للتحدید 

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=23885


 .، " Winter " األوضاع التغیرات المصاحبة لها خالل دلك والذي یتمثل في نموذج

فكرة السلة و القرص و الرمح والجلة 

،كلها نماذج للمقذوفات طالما أن الجسم یتحرك في الهواء تحث تأثیر 

كل جسم یتحرك و فقد اتصاله باألرض یسمى مقذوف و یقع تحت تأثیر قوة الجاذبیة األرضیة 

ء ، فمثال العب الوثب الطویل یكسر اتصاله مع لوحة االرتقا

  .في مرحلة االرتقاء بزاویة معینة وهنا نطلق على الالعب مصطلح مقذوف 

كذلك عند المناولة في كرة السلة أو اإلعداد في الكرة الطائرة فان األداة یكسر اتصاله مع ید 

الالعب فتسمى الكرة مقذوف ، فالمقذوف إما أن یكون الالعب نفسه كما في الجمباز أو أداة 

للمقذوفات متغیرات متعددة تحكم حركتها وتحدد مسارها، فالمسافة األفقیة التي یحققها 

، كما أن االرتفاع )الخ..الرمح

انة لذلك ال یمكن الرأسي یعتبر هدفا أخر في المسابقات األخرى مثل الوثب العالي و القفز بالز 

مما یفرض علینا مراعاة خصوصیة وأهداف 

األوضاع التغیرات المصاحبة لها خالل دلك والذي یتمثل في نموذج

  

فكرة السلة و القرص و الرمح والجلة .( ینطلق الجسم أو األداة في الهواء یسمى مقذوف

،كلها نماذج للمقذوفات طالما أن الجسم یتحرك في الهواء تحث تأثیر ) …والعب الوثب العالي

 .قوى خارجیة ممثلة في الجاذبیة األرضیة ومقاومة الهواء

كل جسم یتحرك و فقد اتصاله باألرض یسمى مقذوف و یقع تحت تأثیر قوة الجاذبیة األرضیة 

، فمثال العب الوثب الطویل یكسر اتصاله مع لوحة االرتقاالمقذوفاتو تطبق علیه قوانین 

في مرحلة االرتقاء بزاویة معینة وهنا نطلق على الالعب مصطلح مقذوف 

كذلك عند المناولة في كرة السلة أو اإلعداد في الكرة الطائرة فان األداة یكسر اتصاله مع ید 

الالعب فتسمى الكرة مقذوف ، فالمقذوف إما أن یكون الالعب نفسه كما في الجمباز أو أداة 

  ...ة و الجلة و الرمحكما في العاب الكر 

للمقذوفات متغیرات متعددة تحكم حركتها وتحدد مسارها، فالمسافة األفقیة التي یحققها 

الرمح - كالقرص(المقذوف تعتبر هدفا نهائیا للعدید من المسابقات 

الرأسي یعتبر هدفا أخر في المسابقات األخرى مثل الوثب العالي و القفز بالز 

مما یفرض علینا مراعاة خصوصیة وأهداف  المقذوفاتتطبیق نفس المبادئ على جمیع أنواع 

 .كل مقذوف خالل تحلیلنا للحركات الریاضیة

 

األوضاع التغیرات المصاحبة لها خالل دلك والذي یتمثل في نموذج

  :فهم المقذوف

ینطلق الجسم أو األداة في الهواء یسمى مقذوف ندما

والعب الوثب العالي

قوى خارجیة ممثلة في الجاذبیة األرضیة ومقاومة الهواء

كل جسم یتحرك و فقد اتصاله باألرض یسمى مقذوف و یقع تحت تأثیر قوة الجاذبیة األرضیة 

و تطبق علیه قوانین 

في مرحلة االرتقاء بزاویة معینة وهنا نطلق على الالعب مصطلح مقذوف 

كذلك عند المناولة في كرة السلة أو اإلعداد في الكرة الطائرة فان األداة یكسر اتصاله مع ید 

الالعب فتسمى الكرة مقذوف ، فالمقذوف إما أن یكون الالعب نفسه كما في الجمباز أو أداة 

كما في العاب الكر 

للمقذوفات متغیرات متعددة تحكم حركتها وتحدد مسارها، فالمسافة األفقیة التي یحققها 

المقذوف تعتبر هدفا نهائیا للعدید من المسابقات 

الرأسي یعتبر هدفا أخر في المسابقات األخرى مثل الوثب العالي و القفز بالز 

تطبیق نفس المبادئ على جمیع أنواع 

كل مقذوف خالل تحلیلنا للحركات الریاضیة

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=25844
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=25844


 :والتي تتمثل في ما یلي) مسار الطیران

  خالل مسارها

  

 المقذوفاتالعوامل المحددة لحركة 

مسار الطیران(هناك ثالث عوامل رئیسیة تتحكم في حركة المقذوف 

  

   السرعة الزاویة لحظة االنطالق

  ارتفاع المقذوف عن سطح األرض لحظة انطالقة 

خالل مسارها) مقاومة كل من الهواء والریاح (المؤثرات الهوائیة 

 حدید المتغیرات الكینماتیكیة للمقذوفات

العوامل المحددة لحركة 

هناك ثالث عوامل رئیسیة تتحكم في حركة المقذوف 

  زاویة الطیران  -

السرعة الزاویة لحظة االنطالق -

ارتفاع المقذوف عن سطح األرض لحظة انطالقة  -

المؤثرات الهوائیة  -

حدید المتغیرات الكینماتیكیة للمقذوفاتطرق ت
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