


المرونة

( .المرونة : ) القابلية الحركية 

بينالحركيلالداءالتوافقعلىالعاليةالقابليةوهيالحركةعلىوالقدرةالحركيوالمدىواالطالةالمرونةتعنيالحركيةالقابلية

.جيدبترددسمللجالطبيعيةالحالةالىرجوعهناكيكونانعلىالمتقلصةالعضالتوبينالمبذولةالقوةعليهاالمسلطةالعضالت

.االداءعلىومرونتهاالعضالتمطاطيةقابليةيعنيالجسملتوقفتقلصاقلاومداعلىالىالعضالتوصولان

عملنا،مدىباوسعالحركةعلىالجسمقدرةمعناهابهاالتحكممعممكنمدىابعدالىالعضالتاطالةعلىالرياضيامكانيةان

.االطالةمفهومتعبيرمعيتوافقالحركةواجبوفقيرةكببدرجاتوالمفاصلواالوتارالعضالت

تالفباختختلفالمرونةاوالمطاطيةدرجةانيذكرحيثوجماعتهينالعندماواحدمفهوموالمرونةواالطالةالمطاطيةاننرىاننا

.ممكنمدىباوسعالحركةاداءعلىالحركيةالقابليةتعنيانواالثنتانالمطاطيةتعنيالمرونةفصفةالحركيالواجب

بانتقالطمرتبعميقارتدادبواسطةممكنشكلباحسنالثابتالوضعالىالرجوععلىالجسمقدرةتعنيالمطاطيةاوفالمرونة

.المهارياالداءفيالمختلفةالتوقفاتعلىالتغلبعلىالجسماستطاعةويعنيتصلببدونانسيابي

الناحيةمناما...المدنيةوالحركاتللتمريناتالقياماثناءللحركةمدىاقصىاستغاللعلىالمفصلاوالعضلةقابلية"المرونة

نوعتعينتيالهيالمفاصلاحتكاكومسافةالمفاصلشكلبانالقوليمكنلذلكالحركياالداءمنتتمكنفالمفاصلالتشريحية

حسن،قاسم)وللعضالتواالوتارالمفصلحولالتياالربطةبقابليةفيتعلقالتشريحيالتاثيردائرةاستغاللمدىاماالحركة

وصورساسعلىحركاتبمجاالتكبيرباختالفحركاتاداءعلىالفردقابلية:الحركيةالقابليةهارافيصف(31ص،1979

الكافيةالفردليةقابالقابليةهذهومعنىالحركةالداءشرطالحركيةالقابلية.الحركةسعةباالساسوهيوالسنتمتراتبالزواياويعبر

خاللوحبوضتتطورالحركيةالصفةهذهانعلىواالربطةوالعضالتاالنسجةوقابليةالحركةمتطلباتضمنحركياداءعلى

(86ص،1980نصيفمانيلالحركيالتعلم)الرياضيالتدريبوخاللالنسانالطبيعيالتطور



 دها على وان هارا يع. لالنسانويعتبر علماء المدرسة الغربية المرونة عنصرا مهما من الصفات الحركية
رونة الحركات ففي علم الحركة تعني م. الثابت بعد الرشاقة وما يطلق عليها القابلية الحركيالمبدااساس 

امها ان مطاوعة الجسم مع المحيط معناه القوة المبذولة للحركة وانسج. الرياضية ومطاوعتها مع المحيط
تداءاابمع المحيط، من ناحية التوقف والمطاوعة واالستقبال، وهو ناتج عن مرونة المفاصل والعضالت 

.مفاصل الجسمبكافةىمن مفصل القدم مرورا 

 هاء من كل فالعب الجمباز يحتاجها عند االنت. تتوقف نجاح كثير من الحركات الرياضية على هذه الصفة
على العقلة ولو شاهدنااألجهزة وخاصة في حركات . الحركات وكذلك عند ربط الحركات مع بعضها

كيف ( .الموانع) العب الجمباز على العقلة لوجدنا انها صفة ال يمكن االستغناء عنها مثل عبور الحواجز
لثانية يستطيع الرياضي عند ركض المانع ان يرفع الساق القائدة الى اعلى ما يمكن مع خطف الساق ا

.  بالعبور بسرعة وقوة تناسب الركضة 

وثبات المرونة  هي تلك الصفة الموجودة في االداء الحركي والتي تكون بعيدة عن االرتخاء والتصلب
لة اذا الجسم عند االنتهاء من الحركة او االداء الحركي ، مع هذا فان انسجام عمل المفاصل مع القوة المبذو

اص اختص)هي قدرة الجسم على التنقل الحركي من جزء الى جزء اخر وهو انسجام الجسم مع االداء القادم
.  وانسجام الجسم عندما يسلط الجسم قوة على االداء ( القوة

ستغاللها المرونة تولد مع االنسان كمرونة الجسم عامة عند الطفل واذا تستغل بوقت مبكر وال تستطيع ا
امي الهدف المرونة معناها التخفيف من حدة الحركة لفائدة االداء الحركي فعندما يتسلم ح. متاخرةبمرحلة 

قفزة الكرة المرمية اتجاهه بقوة فسوف يمتص القوة االتية بشكل مرن ويسحب الكرة الى صدره ومن
، ولو ىباذالطائرة الى االعلى في حركات متعددة يهبط ويستقبل االرض بمرونة عالية دون ان يصاب 

االمر برؤوسباديءعلى فلم بطيء لوجدنا ان حامي الهدف امتص القوة في ورايناهاحللنا الحركة 
فزة الى اصابعه ثم رسخ اليدين والذراعين وضم الكرة على صدره المتصاص اخر قوة محتملة  وخالل  ق

ى دحرجة الباالرضاالعلى ستجذبه الجاذبية االرضية الى االسفل فحامي الهدف الجيد سيحول ارتطامه 
لى جانبية المتصاص القوة وهذا ما يطلق بالمرونة على هذا الالعب في التدريب الرياضي ويطلق ع

.المرونة العامة امكاني الفرد على تحريك اجزاء الجسم في مدة اوسع 



التوازن

.  االنتقال معناه القدرة على االحتفاظ بثبات الجسم عند اداء مختلف المهارات واالوضاع الحركية والثابتة او في حالة الدوران و

دام خاصية كذلك المحافظة على مركز ثقل الجسم في الحاالت الرياضية المتعددة والخاصة والمعقدة وهذا معنا القدرة على استخ
.القصور الذاتي وسالمة االذن واالحساسات والنظر والربط بين حاسة السمع وحاسة البصر

يرة او في ان القدرة على التوازن قابلية التوافق الحركي على حل الواجبات ذات المهارة الحركية بقاعدة ارتكاز صغيرة او كب

كز ثقل  بوجود تأثيرات قوى خارجية على مربانواعهاان معنى قابلية توازن هي السيطرة الكاملة على حركات الجسم . الهواء 

ت شروط صعبة الجسم وخاصة في حالة االستمرار بالحركة او االحتكاك واالوضاع المختلفة التي يكون فيها مركز ثقل الجسم تح
.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهو في مجمع من اوضاع حركية.

تمرينات الوقوف والجلوس والوقود.

 ، وس االصابع الرياضي الطويل والجانبي والخلفي والمتقاطع ومشي بخطوات الطعن والمشي على رؤالعادي السريع المشي
والثالثي والراقص ومع المرجحة

ل الجدع والجري  الجري العادي السريع الرياضي الطويل ورفع الركبتين خلفا جانبا والتقاطع والجري الثالثي والجري مع مي
.مع مرجحة الذراعين

 الحمل في المكان بقدم واحد بقدمين خلفا جانبا اماما مع فتحين الساقين وحمل الحصان والقفز والمتقاطع.

وثبة الحلقة الوثب المنفرد المتنوع القرفصاء والنجمة والوثب مع ثني الجذع جانبا امام وتقاطع القدمين والوثبة الطائرة و.

 باالدواتكذلك كل انواع المرجحات مع ربط القفز والجري والوثب مع حركات.

 ربط هذه الحركات مع الحركة الدورانية واالنتقالية.

 وكذلك كل النشاطات الرياضية والمهارات.



عناالهذايواليأتالحركيللتصرفصحيحتوجيهوسيولدالحركيالمنهجسيصنعالحركةتكراران

الصحيحبالوقوفالطفليبدأاذاالثانيةالسنةومنالطفولةسنمنوخاصةالمستمرالتدريبطريق

الثانيةسنةالمناالولالربعفييكونوالذياالنتقالاجلمنالجسماستقامةتعلمويتممساعدةوبدون

.الجاذبيةقوةعلىستسيطرالتي

االرضعلىاالرتكازسعةاواالرتكازقوةمقدارهوالنوعهذافيمثلالتوازنلحدوثشرطاولان

ازنالتوانمعناهفهذاالهواءفيالجسميكونعندماامامباشرةاالرضعلىالجسميكونعندماوهذا

لحركةاتكونفعندماالحركةاتجاهكذلكوتعجيلهاالحركةوسرعةالجسموزن)الجسمبكتلةمقرون

الهواءيفالجسمتوازنعلىالسيطرةاناي،جداصعباالتوازنفسيكونالهواءفيدورانشكلعلى

نمايضايمرالجسمثقلحركةمنالمارالشاقوليالخطانبحيثاالرضالىالجسمرجوعوفي

يطرةللساالرضعلىعموديادائمايكونانيجبواالرتكازالقوةاتجاهان(والقدميناالستنادقاعدة

الوقوفحالةعلى



البدنية الصفات 

هيالبدنيةصفاتوالالحركيةالصفاتفيذكرهسبقكمانفسهالمفهومتعطيالبدنيةوالقابليةالبدنيةالصفات

تنفيذعلىدرةالقفي"البدنيةاللياقةالىالننظرنحن،البدنيةالقابلياتفيللفردالعامةالقابليةمنجزء

ومقابلةراغ،الفوقتبهواياتللتمتعكافجهدتوفيرمعزائدتعبدونوبيقضةوالحيويةاليوميةالواجبات

العاطفيةاقةالليتشملوالتيللفردالعامةاللياقةمظاهر"ليستوهيكالركيقولكما،المتوقعةغيرالطوارئ

تركهامحطاتعنيخرجالالرأيذلكاوالرأيهذاان1947وكيرنونقالكما."واالجتماعيةوالعقلية

هذاقولرددياوذاكاوالمصطلحهذابينيتحدقالعربيالكاتبوبقي،عامااالربعينتقاربفترةومنالقطار

او،صحيوالالتنفسيالجهازعنيتكلممنفمنهمالحالواقعالىنظربدونااللمانيذلكاواالمريكيالباحث

باعلىالتمتععلىالفردقابليةبمفهومناالبدنيةاللياقةان"فارغوقتممارسةاواليوميالعملعلىالفردقدرة

الثالثالبابمقدمةفيوردكماللياقةومفهومناممكنةفترةوباطولاالداءسرعةمعمنسجمةالقوةمندرجة

العربيةالمحافلفيبالدهتمثيلمععاليةبصحةيتمتعالعالياالنتاجفيالوطنعنالدفاعفياالنسانبناءانها

.وهيرئيسيةصفاتثالثالبدنيةللصفاتاعطيناولهذا،واالولمبيةوالدولية

القوة

السرعة

(التحمل،الجلد)المطاولة



الحركةقوة 

ىعلاالساسفيتعتمدوهي.االخرىالظواهربقيةمعمزجهادونلوحدهاوتقدرتالحظانيجبالحركةقوة

96ص،1980،نصيف–ماينل،الحركيالتعلم)"حركةكلتعملالتيهيالعضالتقوةالنحركةكل

اراتالمهكلتنظمحيثالحركةقوةبواسطةبهاتتعلقوالسرعةكالمطاولةالموجودةاالخرىالعالماتوكل(

االنجازفالحركةاالنسانلفقدالقوةالولو.االنسانقوةفياالساسهيالحركةفقوة.الرياضيةواالنشطة

نقلوالالوزنمعالزمنطريقعنالحركةقوةفتنظيم.القصوىالحركاتقوةعلىيعتمدالعاليالحركي

.متعددةمهاراتلنايضمنالحركي

ربةضوتوجيةالقوةعنناتجةالهدفالىقويةضربهفتوجيهالحركةمصدرهيالحركةقسمفيفالقوة

التيلقوةفا،القوةعنناتجةالمتفرقةباالنشطةالحركاتوكلقوةعنناتجوالركضقوةعنناتجةبالمالكمة

.العضليالتقلصومدىالعضليواالرتخاءالعضليالتغييرعنناتجةالرياضيللنشاطتولد

لقوةادفعةلحجمتعبيرهوالحركةحجمقوةان.الحركياالداءفيالقوةاستعمالحجمالحركةقوةعنونفهم

،نصيف–لماين،الحركيالتعلم)القوةقياسجهازبواسطةقياسهايمكنوالتيالحركيالسيرفيالمستعملة

رمينستعملفعندمااخرحركينشاطالىحركينشاطمنالقوةواستعمالقوةوتختلف(95ص،1980

كانتواذاازالجمبفيالحصانعلىالقفزنريدوعندماقصوىشكلباعلىحركيةقوةالىنحتاجفانناالمطرقة

كانتواذا.ازالقفدفعايالحركةتتطلبهمابقدرقفزقوةالىنحتاجفسوفمتطوربشكلتؤديالتيالمهارات

الحركياالداءمعالقفزقوةنستخدمفسوقالعاليالقفزفيكذلكقليلةقوةالالعبيستعملفسوفسهلةالحركة

القوةهذهمننستفيدحتىالذراعينمرجحةقوةعلىالتأكيدمعالعالي



القفزقوةمعتقربيةالالركضةفيالقوةتوزيععلىسيعتمدالثالثيةاوالعريضالوثبفيالقفزقوةوكذلكالحركيلالداء
هيالقوةف.الحركيةللمهاراتالحركيالتعلماساسهيالمختلفةااللعابفيالحركةقوةفتنظيمالذراعينمرجحةمع

السكونحالةرتغيوالتيالحركيالفعلهيوكذلكوالقبضوالشدفالرفعالمختلفةالحركيةالمظاهرعنالحركيالناتج
اوالجسمزنوتمرينفيوالعضليالعصبيللجهازمختلفةاعمالنتيجةتحدثالقوةان.الجاذبيةمقاومةعلىوالتغلب

.مطاطيةمقاومةفيالحركةاواالحتكاكعلىالتغلباواضافيثقلتحريكفي

حركةيسمىوالرجوعمقاومةعلىالتغلبمعناهاعلىالىفالسحبالخارجيالعملمناقوىهوالحركيالعملان
تغلبيوالعضلالعصبيالجهازانذلكمعنىمتحركةاصبحتالقوةهذهكل.ذاتهاالحركةهووالهبوطوالسحبالهبوط

االنشطةيفنراهماوهذاالحركياالنجازفيحدثالخارجيةالقوةعلىالداخليةالقوةزادتفاذا.المختلفةالمقاوماتعلى
ماوهذاركةالحوابطاءتراجعيحدثالخارجيةالقوةتزايدتكماولكنالخارجيةعلىالداخليةالقوةتتغلباذاالرياضية

الخارجيةالقوةتاقتربوكلماالرفعمحاولةفتفشلالداخليةالقوةمناكبرالمرفوعالوزنيكونعندمااالثقالرفعفينراه
القوة،لهنتكوالذيالرياضيالحلقعلىالصليبوقوففينراهماوهذاالحركةوضعفتقلتالداخليةالقوةتتساوى
نفسهاركةالحيعملاخررياضينرىوعندما،لهالجاذبيةسحبتحمليستطيعسوفالحركةلهذهالمقاومةعلىالكافية

المساريثحمنالبدنيلالعدادالتماريناختياريعينالذيهوالحركةعلمان.الخارجيةالقوةعلىتغلبانهذلكفعند
باضاتاالنقعنناتجةالحركاتجميعانجسمهفيااللتواءعنالكشفيمكنوعليهالعضليالمدعليهيتعينالنه

.العضلةقدرةوعلىونوعهااالليافكثافةمنتأتيالحركةوقوةالعضلية

مقدارنعناتجةالحركةوقوة.وصفهاالممكنومنبهانحسولكننامشاهدتهايمكنالولكنقياسهايمكنالحركةقوةان
خارجيكثقلالمختلفةالخارجيةوللمقاومات،ومواجهتهاخارجيةمقاومةعلىالتغلبعلىالمقدرةاذافهيالعضلةقوة
.الجسمثقلاومطاطجسماوقياسمقاومةاو

االرادينعكاساالتكاملبواسطةيتمالعضليةالقوةتطويروانالعاليالحركيالمستوىتمكنالتيهيالعضليةالقوةان
العضليةراتالشعيتطابقزيادةمععملهاخاللالعضلةعملتوافقتحسينمنيسيروالذيالعضليالجهازفيالمرتبط

اديالالراالنعكاسوظائفطريقعنالعضلةفيالتبادلعملياتنشاطرفعوان،العضلةعملواثناءعملهاخالل
التوافقيحققالذيالمركزيالعصبيبالجهازالمرتبط



مرتبطةالعضليةاالنقباضاتسرعةان.340ص1987عليعبد-قاسم،التدريبعلم)الالزمالعضلي

قوةبدونهابالقياماالنسانيستطيعالحركةايان.العصبيالتوافقتحسينيجبولهذاالعصبيبالجهاز

استخداماتجاهوالحجمتغييراثناءاالنسانجسمحريكالسرعةتتغيرالقوةاستخدامواتجاهحجمونقلهرعضلية

فتتاثروقوتهاوسرعتهاالحركةوتشكل،(4،ص1987،عليعبد–قاس،التدريبعام)السرعةتتغيرالقوة

.بالجاذبيةالقوة

الرئيسيةالقوىانواع:

-نصرعوهياالرادياالنقباضعندالعضليالعصبيالجهازوينتجهاقوةاعلىهي:القصوىالقوى

.ثقالاالرفعفيكماكبيرمقاوماتعلىالتغلبتتطلبالتيالفعالياتفيالمستوىلتعييناساس

-ليعضوبتقلصبالسرعةالمقاومةعلىالتغلبعلىالعصبيالجهازقابلية:السريعةالقوة.

-عالقةهناكو.طويلةلفترةالقوةقابليةاستعمالمعالتعبمقاومةعلىاالجهزةقابلية:القوةمطاولة

.الجسمووزنالحركةقوةبينعالقةهناكانمعناهوهذاالجسمووزنالقوةبين

-الداخليةالقوةمعالخارجيةالقوةفيهاتتساوىالتيالقوىوهي:الثابتةالقوة.

-الحركةبسرعةمميزةقصوىقوةاعلىهي:االنفجاريةالقوة.



سرعة  الحركة

فاعلتجراءمنناتجوهذاالطبيعةمنالرياضيعليهايحصلالتيالداخليةالتغيراتسرعةهيالحركةسرعة

.واالنبساطاالنقباضعلىالعضالتوالثارةالقصويوالتوجيهيالمركزيالعصبيالجهازواجبات

سرعةوكذلكالحركةوسرعةاعادةالحركيالتصرفسرعةفيهاتبينحركيةظاهرةالحركةسرعةانكما

.الحركيالواجبخدمةاساسعلىالحركيالعملالحركيةاالجزاء

(1975نصيفهارا،التدريباصول)االنتقاليةالحركةلسرعةالعاليةقابليةتعنيالسرعةاما.

كانسواءيالحركللواجباالداءمستوىبينللحركةالسريعفاالنتقالالرياضيمستوىيقررالذالعنصروهي

اوكنيكالتاداءعلىيساعدهسرعةايفيالرياضيمعرفةوانمنحنيةاومستقيمةانتقاليةلحركاتاالنتقال

السرعةخاللمنالحركةعلىالمصروفةالقوةوان.جيدبشكلالحركةتلكسيطوروبالتالي،الحركيالواجب

اتالحركسرعةعلىتعتمدالرياضيةالحركاتمجملوان.بهالمعمولالتكنيكعنواضحةصورةستعطي

االلعابيفالحركاتهذهنرىانناوخاصةالسريعةالحركةبواسطةالحركيةلالستجابةسريعفعلردمعوترددها

الساحةفييحالصحالحركيالفعلفردعالحركينقلسرعةالىيحتاجالذيوالتكنيكاالتجاهتغييرفيالمنظمة

اوركيالحاالتجاهفيوسريعةمفاجئةقوةيولدبدورهالذيالعصبيالمركزفياستجابةعنناتجوالميدان

التكنيكتخدمتسمستقيمةانتقاليةبحركةاالنطالققوةاواالتجاهوتغييراالستدارةاوالتدويرفسرعة.االنطالق

.الرياضيينفذهالذيالحركيوالواجب



شدةاقصىيؤديانيجبرياضياننامعنىالزمنعاملفيهاتؤثرالتيالحركاتفيالسرعة

الالتيالحركاتاماممكنوقتباقليحطمهاانيريدالتيللمسافةقوتهفيهموزعمنتظموارتخاء

(الساحقةةالضرب)الكبسفيالسريعةالرياضيحركةفانمثالالطائرةلكرةالزمنلعاملتحتاج

ناوالتمواسرعاخفالالعبيجعلماوهذاالتحضيريةالفترةواخفاءسريعتعجيلالىستؤدي
.ربةالضينفذالذيالالعبقبلمنثمومنالفريققبلمنالحركيالفعلردوسرعةسريعة

نراهذلككالتكنيكفيوخاصةالمرسوموالهدفالواجبوفقتنضيمهافيتكمنالسرعةاهميةان

الىحتاجيمثال(الهافتاف)الخذالمصارعةلعبةفيتؤديالتيفالسرعةالفرديةاالتلعابفي

نطبقتالتيااللمثلةجميعانكذلك.الحركيلالنجازالسرعةاساسهاالتيانفجاريةوقوةسرعة
.الحركةسرعةالىيحتاجسريعحركيبفعلالحركيةاالستجاباتعلى



القدرة على تحمل التكرار الحركي  

لتكراراحينالتعبمقاومةعلىالجسمقابليةاساسعلىناخذهاالمطاولةناخذعندما:الحركةمطاولةعلىالقدرة

لرياضياالتمريناداءعندللتعبالعضويةاالجهزةمقاومةقابليةهارايعرفهاانهوكماطويلةولفترةالحركي

التكراريةقابللهوقتوباقربالطبيعيةحالتهالىالجسمرجوعوهيحركيةناحيةمناخذناهاولوطويلةلفترة

مراتثالثةوالميدانالساحةالعبيكررالتدريبحالةفيفمثالالطبيعيةالحالةالىورجوعتعببدونالحركي

منمكنللتالطبيعيةحالتهالىالرجوعالرياضييستطيعواخرتمرينبيناالستراحةفترةانكم5ركض

:وهيللمطاولةحاالتثالثوهناكالتمرينمتابعةفياالستمرارية

الطويلةزمنالمتوسطزمنمنالقصيرة

ثا45والتحملالمطاولة

اداءعلىدقيقة-2–

م400مثالالحركة

دقيقة-2-8

م3000

فوقفما-8

المارثون،كم10



طويلةمتوسطةقصيرةمطاولةهناك

انوالتغذيةناالوكسجيمنكبيرةنسبةعلىطويلةلفترةالمستمرالعاليالحركيالتكراريعتمد

عاليةورةبصالمختلفةالمهاراتعلىالتدريبيكونعندماالحركةعلمفيالمطاولةعلىالسيطرة

سوفكةالحراقتصاديةوانالحركةاقتصاديةوتحسيناالساسيةالمهاراتالجسميكتسبحتى

دائريوالالفتريالتدريبطريقةفتستعمل.االداءمعمتوازنبشكلالحركيالمجهودتوزع

تدريبعلىتحتويالحركيةالصفاتتكونوعندماعموماالحركيةوالصفاتالمهاراتلتحسين

فيراهنماوهذاالتكنيكتدريبعلىتحتويانمنالحاالتبعضفيافضل(الجلد)المطاولة

ولفترةتمرمسحركياداءالمطاولةمعنىانوالحركيةالبدنيةالصفاتبينالحركيالتوافقمفهوم

المستمرالحركياالداءمعوتوازنهباالوكسجيناالحتفاظعلىالعضلةقدرةهيالتعبدونزمنية

معوكسجينباالواحتفاظهابداخلهاالتيالموادبينالموزونالتبادلعلىالعضلةنستطيعفعندما

تنفسياوجهازاقلبايتطلبوهذاالمطاولةصفةالرياضيينلدىسيكونالمتواليالحركياالداء

.سليمةدمويةوشعيرات



(  الوظيفية ) االجهزة الداخلية 

الهدفتحققالتيالسليمةالعضويةاالجهزةطريقعناالاليهالوصوليمكنالالعاليالحركيالمستوىان.

ييولوجيالباالساسهيالخالياهذهوانخليةمليونباربعمائةتقدرالتيالخاليامنمجموعةهواالنسانجسمان

.العضويةاالجهزةتكونالخالياهذمجموعوانلالنسان

كالجهازالعضويةاالجهزةعلىيحتويالتركيبوهذامعقدميكانيكيببيولوجيتركيبذواالنسانجسمان

.المعلوماتطبتستقالتيوالحواسوالهضميوالبولياللمفاويوالتنفسيوالدمويوالعظميوالعضليالعصبي

الموادمنكبيرةكمياتمنيتركبالعظميفالجهازالعاليالحركيالنشاطفيدورةتلعبكلهاالغددوكذلك

.ومتنوعةعديدةعظاممنوتتكوناخرةالىعمريةمرحلةمننسبتهاتختلفوالتيالمعدنية

ايفانقباضالحركيالبناءفياالساسهوعضلة600يقاربماعلىيحتويالذيالعضليالجهازوكذلك

لعضلياالجهازان.الديناميكيةهوالعضليالعملبينوالتنسيقاخرىعضالتتراخيتقابلهامنهاعضلة

اهميةقلالياالخرهوالدورانجهازانالعالقةهذهعلىدائمايعتمدفالتكنيكالحركةميكانيكيهتكونوالعظمي

تهوسالمالنقلهذاعلىوقدرتهوالغذاءاالوكسجينكمياتوينقلالجسميغذيالذيفهواخرىجهازايعن

هووهذاتالغازاتبادلفياثرلهاوالرئتينالحويصالتوانالحركيالمستوىفيالكبيراالثرلهسيكون

جهازلبيتطوهذاالغازاتتبادلالىالحاجةزادتكلماالحركةزادتوكلمااالنسانلبقاءالفسيولوجياالساس

بشكللفضالتامنالتخلصعلىالجسماستطاعكلماالتبادلهذاعلىالرئتينقابليةكانتوكلماسليمتنفسي

.اسرع



الخالصة

(التوافقيةالقدرة)الجسمواجهزةوالبدنيةالحركيةالصفاتبينالمتبادلةالعالقة

داالفرالدىالحياةاهدافتنوعومعخاصةحركيةوقدرةخاصاستعداداالعامةحياتنافيحركةلكل
ماكلمعدالفرتكيفاي،التكيفهيللفرداالساسيةالوظيفيةانلدرجةالقدراتانواعايضااختلفت

لبدنيةااللياقةلعناصرالحركاتمنحركةكلاحتياجومدىالفردتؤديهاالتيالحركاتان–حولهيدور
خرىاالعنحركةكلوتختلفالبدنيةللياقةالمكونةالعناصرمنمجموعةحركةكلانذلكلهاالمكونة
.والتكيفالكمحيثمنالعناصرلهذابشمولها

اذاوةقوالىسرعةالىتحتاجالمقاومةوهذهمقاومةاماماحيانانفسهيجدالطبيعيةالظروففيفالفرد
والصفاتةالبدنيالصفاتعنهناوتتكلماالنسجاملتحقيقورشاقةمرونةوالىمعينةضغوطهناككانت

.بينهمالمتبادلةوالعالقةالداخليةالجسماجهزةمنوانسجامهاالحركية

بينتوافقايةالمختلفالداخليةالجسماجهزةعلىمعتمدهوالبدنيةالحركيةالصفاتبينالمتبادلةوالعالقات
رياضيكلحياةبالعاليةالمستوياتفيالتدريبمقاومةالرياضييستطيعكيالمختلفةالجسماجهزةجميع

.

شروطعموالمتوافقةوالمنظمةالمدروسةالتدريبيةالبرامجخاللومنالمدربينفانتقدمماالىواستنادا
وبشكلاسيةاالسالحركيةوالصفاتالبدنيةالصفاتتنميةاعينهمنسبيضعونسوفاالساسيالتدريب

وجيهويؤده(10)(العالياالنجازعلىتعينالتيالصفاتتلك)علىمانيلكورتيؤكدكما،خاص
اودنيةبالصفاتهذهكانتان،االنجازمستوىلناتعينالتيالصفاتتلك)علىيؤكدحينمحجوب

كيةوالسليمالكاملةاالنسانلجسمالداخليةاالجهزةعلىيستندانيجبالتدريبذلكوكل(حركية
.عليهالمسلطالحملمنالهائلالكمهذاتحمليستطيع


