
إليهيصلمستوىواعليالحركياألداءفيالكاملاألداءمعناهاالنسياب
تبطةومرالحركةسيرخطيدخلولكنالتوافقصفةتعكسصفةوهيالرياضي

.الحركيبالنقل
وزمانهاالحركةسيرخطفيالكمالودرجةالجمالناحيةتعكسالمهارةإن

املالكفنوتعكسالحركةمجالهياالنسيابيةاعتبرتولهذاوديناميكيتها
.بمشاهدتهاالمالحظةترغيبعلىتعملمرئيةحركيةصفةوهيللمهارة

راحل إن الحركات الرياضية حركات متداخلة مع بعضها فالبناء الحركي والنقل الحركي وم
.التعلم الحركي وحدة ال تنفصل وهي كلها حركة انسيابية 

هي حركات مرتبطة متدرجة في انسجامها وهي اندماج كل الفقرات : االنسيابية 
.وكأنها قطعة واحدة ،وانعدام الفقرات الزمنية بين أقسام الحركة ومهارة أخرى



هو المكان الذي يتحرك فيه الرياضي ، إي المكان الذي تحدث فيه المهارة 
ويظهر الشكل الظاهري للمهارة من خالل أقسامها الثالث ، ويمكن إن ترسم 

الركضة  ) المسار الحركي عل شكل دوائر أو منحنيات وال تخرج عن المجال 
(التقريبية لرمي الرمح

(ركضه تقربيه مع قفز ثم الهبوط: القفز العالي )

المسار الحركي: ثانيًا

خط وهمي يرسم المهارة الحركية من بدايتها إلى نهايتها عن 
.طريق نقاط الجسم

عالمات الجسم  



الةلمعرفة سير الحركة وضع 
بدأ التصوير بارتفاع مناسب وي

اط  الرياضي بالحركة وموشر النق
المطلوب دراستها بالتحليل  
الحركي ، رمي الكرة ،رمي 

.الرمح ، قرص 



هي الفترة الزمنية التي يكون فيها األداء الحركي ، فزمن القوة المعطاة 
.للحركة سوف تدفع أو تخفض الشد العضلي 

ة فاأللعاب التي تحتاج إلى المطاولة سوف يكون له األثر كبير على الحرك
.بحيث ال يتوازن زمن القوة للشد العضلي سوف يطور الحركة 

ي  زمن الحركة مهم في الوقت المستقطع باألداء فإذا زاد الوقت المستقطع ف
األداء سوف يكبر سير الحركة لو حللنا زمن الحركة عن طريق زيادة الوقت  

مثل .المستقطع لألداء الحركي مما يؤدي إلى توسيع خط سير الحركة 
التقريبية الركضه

ديناميكية الحركة

نية بين التغيير المفاجئ في الشد العضلي الذي يقضي على الفترة الزم
الحركة الزائدة الىالشد واالرتخاء وتغير في اإلحداث تصرف الطاقة 

ويسبب تشوه جمال الحركة



قباضات  أن التنسيق والتنظيم بين عمليتي الشد واالرتخاء في االن
االرتخاء العضلية يعطي االنسيابية ،وهي نوع من التوازن بين الشد و

قلت فأن الشدفأذاالحركي االداءفالديناميكية هي الخبرة في 
االنسيابية نظرًا العتمادها على الشدارباكالىسؤديواالرتخاء 
.العضلي 

اصة قوة القوة فيما بينها وكذلك بالقوة الخارجية وخبايعازاتتتعلق االنسيابية 
التاخيراوالتقطع اوالزاويااالستمرارية يغير الرياضي االتجاه فتحدث 

وجودة للفترة الزمنية المالخاطيءالتوقيت : عقدة االنتقال 
ال صراوتقتطول انبين الحركات وخاصة بالقسم التحضيري ،

من انسيابيةمايقللوهي االداةتنسجم مع مسار حركة 
اءوخطوة االرتقالتقربيةمثال على ذلك الركضة ... الحركة 



هي حركة األجزاء المترابطة أقسام الحركة مع التوازن بالفقرات بين الشد  
.واالرتخاء والتداخل فيما بينها 

ة الوزن هو مقدرة الرياضي للسيطرة على عضالت جسمه بحيث تكون العالق
بين الشد واالرتخاء منسجمة مع المحيط ومقدرة الفرد على عكس صوت 

.سمعيًا لخدمة الواجب الحركي االداءالحاصل مع 
الفاظحركي في الدماغ وتبقىايقاعوتكون مهمة في بداية التدريب لكي يكون 

ست ضربات الىاربع( )ثالث خطوات في الموانع)صورية مثل اوكالمية 
( للذراعين وحركة تنفس واحدة 

هو انتقال داخل مع  -:انتقال الوزن مع الجماعة 
مشاهدة خارجية مثل االنتقال من العبي التنس 

سوف تنتقل للجمهور وعند جلوس بجانباالرضي
الهجمة في كرة اليد وكرة وكضةسيارة سايق

.السلة 



االداءكيف يعكس اإليقاع الحركي سمعيًا من خالل 

ت عندما يستوعب وزن الحركة يمكن عكسها بواسطة الصو
الصورة  او

تلحين وزن الحركة نحل مشكلة الوزن الحركي 

شكل مسموع نكون قد وضعناالىتحويل وزن الحركة 
مفتاح الحركة 

حركة الرياضي 
والحصان 

حركة السباح في
الماء والتنفس


