
األفعال الحركية والحواس 

أن جسم اإلنسان مجهز بأنظمة مخصصة لجمع المعلومات تسمى الحواس التي تمكننا من التقاط كل المعطيات

وتمكننا بالتحكم في سلوكنا والتحرك بموجبها ، حاسة البصر، السمع ، التذوق ، الشم ، اللمس وحواس غير 

.ظاهرة  التالمس ، شدة الضغط ، الدفء ، البرودة األلم ، التوازن وتؤثر في قابلية التعلم 

:حاسة البصر

إن المعلومات . من الحواس المهمة يمكن اخذ المعلومات ليس فقط عن الحركة وإنما حركات اآلخرين

اآلتية من هذه الحاسة تنحصر بنقل المعلومات المباشرة حول الوضع االبتدائي ،ويكون الحصول عليها 

. بصورة مباشرة 

:حاسة السمع 

يستخدم الرياضي هذه الحاسة في األداء الحركي ،لكن المعلومات اآلتية من هذه الحاسة محدودة نسبيًا فقط

.في الحركات الذاتية مثل التجديف واإليقاع الحركي بوضوح 



:الحاسة الدهليزية 

وهي حاسة التوجيه أو التوازن إذ تميز اإلنسان بالحركة والتوجيه لكل من الرأس والجسم بالنسبة لألرض 

عندما يتحرك بمفرده أو بواسطة سيارة 

:حاسة اللمس 

إن قابلية التغيرات الخاصة بالمس تشمل العديد. ترتبط حاسة اللمس بصورة وثيقة مع اإلحساس الحركي 

.من المستقبالت الحسية وتشمل إشعار الجسم بتغير موقعه 

.تخدم حاسة اللمس الرياضيين الممارسين للمصارعة ألنه تشعره بالضغط واأللم على الجسم 

:الجهاز العصبي ووظيفة األعصاب

وظيفة الجهاز هي التحريك والسيطرة وخزن المعلومات اآلتية من التغذية الراجعة  الخارجية والداخلية 

.وهو المسؤل عن االنقباض العضلي نتيجة الحافز الحسي الذي يأتي من الخلية العصبية والوحدة الحركية



المظاهر الحركية

بالقوانين تبحث في العالقة بين شكل الحركة الظاهري وهدفها ،وهي متعلقة بجهاز الحركة لإلنسان و

.الميكانيكية للحركة 

زات إن الهدف األساس للمالحظة الخارجية للصفات الحركية ينصب على الممي( مانيل)أكد العالم 

.المهمة للتصرف الحركي 



البناء الحركي لإلنسان والشكل الظاهري

ولكن باألصل عبارة عن حركات .تقسم الحركات في الرياضة والتي تؤدي بشكل انسيابي وغير مقطعة 

وشكلها ثنائي ثالثي مركب.مقطعة ،ترتبط الواحدة باألخرى طبقًا للواجب الحركي 

(الوحيدة)الحركة المكونة من ثالثة أقسام -1

(المتكررة)الحركة المكونة من قسمين -2

.الحركة المركبة -3

إن الحركات الرياضية عبارة عن ظواهر متجانسة ومتكاملة األقسام فالحركات الرياضية فسلجية أو ميكانيكية 

.وإنما هي تفاعل الفرد مع المحيط ، بحيث يخزن المعلومات عن المحيط من خبرة وتجارب ويعكسها



ام المقسمة إلى ثالثة أقس. الحركة الوحيدة 

ولها ثالثة أقسام ( القفز العالي )إن الحركة الوحيدة تودي لمرة واحدة وينتهي واجبها مثل 

قسم تحضيري -1

قسم رئيسي -2

(نهائي)قسم ختامي -3

وهو القسم الذي تبدأ فيه الحركة واجبه خدمة وإعداد القوة للواجب الرئيس للحركة: القسم التحضيري 

خدمة الواجب الحركي -

الحصول على ظروف اقتصادية للحركة -

التركيز والتفكير بالحركة-

تهيئة القوة الالزمة لألداء الحركي -

مرحلة إعداد-

.م 100يهدف القسم إلى اتخاذ الوضع المناسب مثل سماع اإلشارة للبدء في 

كما إن طول وقصر الفترة مهم ومضر على الحركة 


