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-

مفهوم اللٌاقة البدنٌة :

قد نسمع او نرى شخصا ما الئق وذلك ألنه ٌتمتع بلٌاقة فً خفة الحركة والحفاظ على
توازن الجسم او لدٌه لٌاقة عالٌة فً التعامل مع المشاكل والصعوبات الوظٌفٌة .
اللٌاقة البدنٌة منظومة متكاملة ,تتطلب العمل على بعض جوانب بمحصلتها تتمكن من
الحفاظ على صحة اجسامنا –واستخدامها أفضل ما ٌمكن – وتقلٌل احتماالت تعرضنا
للحوادث واالصابات – تحسٌن الكفاءة الوظٌفٌة .
وٌمكن ان توصف اللٌاقة البدنٌة بأنها القدرة على القٌام باألعمال الٌومٌة بنشاط وحٌوٌة
وانتباه مع بقاء قدر من النشاط للتمتع بأوقات الفراغ وكذلك القدرة على القٌام بنشاطات
اضافٌة فً حال الحاجة لها او انها القدرة على التحمل وبشكل مستمر للضغوط فً
الظروف التً ال ٌستطٌع تحملها الشخص الذي لٌس لدٌه لٌاقة بدنٌة وهً قاعدة اساسٌة
للصحة وسالمة الجسم وتتعلق اللٌاقة البدنٌة بكفاٌة عمل القلب والرئتٌن والعضالت فً
الجسم .
لذا عرفت اللٌاقة البدنٌة من االتحاد األمرٌكً للطب الرٌاضً ( (AMAبانها القدرة
العامة على التكٌف واالستجابة االٌجابٌة لبذل مجهود بدنً وٌضٌف الى ان درجة
اللٌاقة تتوقف على الحالة الصحٌة للفرد والتكوٌن الجسمانً .كما عرفها االتحاد
األمرٌكً للصحة والتربٌة الرٌاضٌة والتروٌح والرقص بانها  :تشٌر الى الدرجة التً
ٌستطٌع بها الفرد ان ٌؤدي عمله بكفاٌة فهً حالة فردٌة تدلنا على قدرة كل فرد على
ان ٌعٌش أكثر فعالٌة من خالل امكاناته واستعداده الطبً .
كما تعرف اللٌاقة البدنٌة من جانب ظروف الحٌاة العامة :بانها القدرة على مواجهة
التحدٌات البدنٌة العادٌة للحٌاة والتحدٌات الطارئة وكذلك هً :مدى كفاٌة البد\ن فً
1
مواجهة متطلبات الحٌاة .
لذا ترتكز اللٌاقة البدنٌة على خمسة عوامل هً :
 .1اللٌاقة القلبٌة والعضلٌة لبذل الجهد (التحمل ).
 .2القوة العضلٌة ألجزاء الجسم (الرجلٌن –الجذع (بطن ,ظهر )-الذراعٌن ).
 .3الكتلة الجسمٌة .
 1فائزة عبد الجبار احمد ,لٌزا رستم ٌعقوب  :أساسٌات اللٌاقة –بدنٌة –وظٌفٌة –مٌكانٌكٌة ,بغداد ,مكتب
النور, 2116,ص.8-7
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 .4اطالة العضالت ومرونة المفاصل .
 .5القدرة على االسترخاء .

 تمارٌن لٌاقة الجهاز الدوري التنفسً :ان مراقبة استجابة القلب لتأثٌرات التدرٌب الرٌاضً عند الرٌاضٌٌن ولدى المدربٌن
على حد سواء ,ان لٌاقة القلب مفتاح التحمل الهوائً الذي ٌطلق علٌه بعض األحٌان
لٌاقة الجهاز القلبً التنفسً وٌستعمل هذا المصطلح فً حالتً اللٌاقة الصحٌة وتدرٌب
المستوٌات وبذلك ٌعد اسلوب مراقبة القلب احد االدوات المساعدة المؤثرة فً تطوٌر
وزٌادة التحمل الهوائً .
ٌمكن ان ٌحقق اسلوب مراقبة القلب الفوائد االتٌة :
-1الدقة والسهولة .
 -2متابعة مستوى اللٌاقة .
-3منع حصول التدرٌب الزائد
-4تجنب التدرٌب القلٌل .
 -5القٌاس اثناء التدرٌب ,والقٌاس خالل السباق والتمتع .

كٌفٌة االستعمال :
ٌتم استعمال اجهزة مراقبة القلب من خالل التعرف على متغٌٌرٌن القلب ومعدل النبض
هما :
معدل النبض األقصى MHR
معدل معدل النبض اثناء الراحة .
للتعرف على ٌ MHRستخدم عامل العمر وكما ٌأتً :
-1النوع االول :
للرجال-221العمر = MHR
للنساء -226العمر =MHR
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التطور التكنولوجً واهمٌة اللٌاقة البدنٌة (:)1
لقد حقق التطور العلمً نهضة كبٌرة فً المٌادٌن كافة ولقد اثر هذا التطور فً المجال
الرٌاضً تأثٌرا كبٌرا وباتجاهٌٌن  )1(:اتجاه ذو تأثٌر اٌجابً وذلك من خالل
االنجازات الرٌاضٌة الهائلة وفً مختلف الظروف والفعالٌات بفضل العلوم الرٌاضٌة
والتدرٌبٌة )2( .واتجاه ذو تأثٌر سلبً حٌث ان التطور التكنولوجً الحدٌث اثر على
المستوى البدنً للفرد ألنه عمل على تقلٌل جهده المبذول فً اغلب االعمال فأصبحت
حركاته مختصرة وقلٌلة ومحدودة المدى ال تتعدى مجال العمل المطلوب  ,لذا وجب
توضٌح اهمٌة ممارسة الفعالٌات البدنٌة الالزمة للتخلص من االمراض ومواجهة اعباء
الحٌاة المختلفة .ان تنمٌة عناصر اللٌاقة البدنٌة تعتبر احدى مقومات بناء االنسان.
ولقد اثبتت كثٌرا من البحوث والدراسات ان معظم االمراض ترجع اسبابها الى
التكنولوجٌا المتطورة وما تسببه من ضغوط نفسٌة وزٌادة فً مستوى القلق والى
امراض اجتماعٌة مختلفة .وٌمكن تلخٌص اهم العوامل التً تؤثر على اللٌاقة البدنٌة
وبما ٌلً-:
 .1االجهزة الجسمٌة والصحٌة وعملها الوظٌفً ,والقوام السلٌم .
 .2قلة الحركة البدنٌة وضعفها .
 .3الضغوط النفسٌة والذهنٌة والتراكمات الٌومٌة .
 .4التغذٌة وأثارها على العملٌات الفسلجٌة الجسمٌة .
 .5قلة البرامج الرٌاضٌة .
 .6قلة الخبرات العلمٌة والكوادر الرٌاضٌة والدراسات المٌدانٌة .
 .7الناحٌة االقتصادٌة والمستوى المعاشً للفرد والمجتمع .
 .8مدى توفر المالعب واالدوات ومستلزماتها ,والمؤسسات الرٌاضٌة .
 .9الوعً الرٌاضً واالعالمً والوضع الثقافً للمجتمع واٌمانه بأهمٌة التربٌة
البدنٌة والصحٌة .
 .11توفر الطب العالجً والمؤسسات العالجٌة والصحٌة ومستلزمات قٌاس مستوى
اللٌاقة

1

) ) قاسم حسن حسٌن ,منصور جمٌل العنبكً  :اللٌاقة البدنٌة وطرق تحقٌقها ,مطبعة التعلٌم العالً,بغداد,ص1988 ,25م.
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 عالقة القدرة البدنٌة بالجنس -:اكدت البحوث والدراسات المٌدانٌة  ,وجود اختالف فً القدرات البدنٌة بٌن الرجال
والنساء ,فظهر تساوي القوة العضلٌة لكال الجنسٌن فً سن  11سنوات  .اما بعد ذلك
فٌزداد معدل نمو القوة عند االوالد وبسرعة تصل القمة بٌن سن 31-21سنة وفق مبدا
نمو الخالٌا وانحاللها ,حٌث تكون نمو الطفولة والشباب مرحلة النمو للخالٌا اعلى منها
فً حالة االنحالل وفً سن  41-31سنة ٌتساوى عدد الخالٌا النامٌة مع عدد الخالٌا
المٌتة  .اما بعد سن  41سنة تقرٌبا ٌكون االتجاه عكسً حٌث تزداد الخالٌا المٌته نسبة
للخالٌا الجسمٌة التً تولد اي ان خط الحٌاة ٌبدا مرحلة الهبوط وفق مبدأ الحٌاة
الطبٌعً .اي كلما تقدم العمر تقل القدرة البدنٌة بالتدرٌج مرة اخرى .
اما بالنسبة للفتٌات فمعدل نمو القوة اقل بكثٌر من الفتٌان .ان اعلى قوة تصل الٌها
المرأة ما بٌن  26-16سنة اال ان اقصى قوة تصل الٌها المرأة تتراوح بٌن % 65-61
من قوة الرجل .وتصل القوة القصوى للنساء بعد وصولهن سن البلوغ علما ان مرحلة
البلوغ تعنً وصولها لعمر  18-16سنة.

إَٔاع انهيالت انبذَيت(: )1
لغُ ِف َٛٙاٌٍ١بلخ اٌجذٔ١خ ٚفمب الػزجبساد ِزؼذدح رشرجؾ ثأغشاع رّٕ١خ ِىٔٛبد اٌٍ١بلخ
اٌجذٔ١خ ٚرط٠ٛش٘ب ِٓ لذساد ثذٔ١خ ٚفغٌٛٛ١ع١خ اٌ ٝاألٔٛاع األر١خ :
 -1انهيالت انبذَيت انعايت :
٠مظذ ثٙب رّٕ١خ عّ١غ اٌظفبد اٌجذٔ١خ ٚاٌمذساد اٌؾشو١خ ٚرط٠ٛش٘ب ثشىً ػبَ
ٕ٠ؼىظ ػٍ ٝلذسح اٌفشد ٚلبثٍ١زٗ اٌجذٔ١خ اٌز ٟرزطٍجٙب ؽ١برٗ اٌ١ِٛ١خ ٠ٚى ْٛرط٠ٛش اٌٍ١بلخ
اٌجذٔ١خ اٌؼبِخ اعبعب ف ٟرّٕ١خ اٌٍ١بلخ اٌجذٔ١خ اٌخبطخ ٚرط٠ٛش٘ب .
 -2انهيالت انبذَيت انخاصت :
ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ ٚعٛد ِغز ٜٛػبَ ٌٍ١بلخ اٌجذٔ١خ ٠ؼىظ ؽبٌخ اٌش٠بػ ٟاٌجذٔ١خ إال اْ
ِف َٛٙاٌٍ١بلخ اٌجذٔ١خ ٠شرجؾ ثبٌخظٛط١خ ( أ : ٞاٌّزطٍجبد اٌجذٔ١خ اٌخبطخ ثىً ٌؼجخ اٚ
فؼبٌ١خ س٠بػ١خ ) فؼذاء اٌّغبفبد اٌمظ١شح ِضال ٛ٠اعٗ ِزطٍجبد ثذٔ١خ ٚفغٌٛٛ١ع١خ ِخزٍفخ
ثشىً وج١ش ػٓ اٌّزطٍجبد اٌزٛ٠ ٟاعٙٙب ساوؼٛا اٌّغبفبد اٌّزٛعطخ ٚاٌطٍ٠ٛخ .

 ) 1احًذ يٕسف يخعب  ،يٓاراث انخذريب انزياضي ،ؽ ، 1ػّبْ  :داس ع١ف

 ,2114ص 111

5

كلٌة الكوت الجامعة
قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

" إْ اوزغبة اٌٍ١بلخ اٌجذٔ١خ رؼذ ِٓ اٌزغ١شاد اٌجط١ئخ إر ال ّ٠ىٓ اْ ٠شرفغ ِغزٜٛ
اٌٍ١بلخ اٌجذٔ١خ خالي دلبئك ثؼذ اٌزذس٠ت أ ٚخالي عبػبد  ،وّب اْ اٌزؼت ا ٚاالعٙبد أٚ
اٌؼغٛؽ اٌز ٟرمغ ػٍ ٝاٌش٠بػ ٓ١١أصٕبء اٌزذس٠ت رؼذ رغ١شاد عش٠ؼخ  ،إر رظٙش فٟ
اٌؾبي أ ٚثؼذ اٌزذس٠ت ِجبششح ٌٚىٕٙب رزغ١ش خالي صٛاْ ا ٚدلبئك أ ٚعبػبد أ ٚؽز ٝأ٠بَ ،
ٚغزا اػزجشٔب أْ اٌٍ١بلخ اٌجذٔ١خ رّضً رؾغٕب ِٛعجب ثبٌضائذ ٚ ،اٌزؼت ٠ؼذ ِؤصشا عبٌجب
ثبٌٕبلض ٚ ،ثٕبءا ػٍّ٠ ٗ١ىٓ اعزٕزبط إْ ػٍّ١خ رط٠ٛش رى١ف اٌش٠بػ ٟ٘ ٟاٌّغّٛع
اٌىٌٍ ٟىال اٌؼٍّ١ز ٓ١اإل٠غبث١خ (اٌٍ١بلخ) ٚاٌغٍج١خ (اٌزؼت) ٚثٕبءا ػٍِ ٝب روش ٠زُ رؾذ٠ذ
فزشاد االعزشفبء اٌج١ٕ١خ ثؾ١ش رض٠ذ ػٍّ١بد اوزغبة اٌٍ١بلخ اوضش ِٓ ػٍّ١بد ص٠بدح اٌزؼت
ٚاالعٙبد "(.)1
 اللٌاقة الجسدٌة المرتبطة بالتحكم الواعً بظروف ومهارات محددة:اطلق (فرٌدرٌك ماثٌاس) عند بداٌة القرن الماضً تقنٌة معروفة بشكل واسع فً
األوساط الطبٌة والتعلٌمٌة والمسرحٌة .وفً األوساط الموسٌقٌة كطرٌقة موثوقة
وفعالة فً مساعدة الذات والسٌطرة علٌها ,تساعد هذه التقنٌة على اكتساب وضعٌة
جلوس السعادة بوجه عام فٌما هً تقوم فً الوقت نفسه ,بتخلٌصك من آالم الظهر
والرقبة والتصلب العام ف ٟعغّه .وّب تمكنك من الشعور بهدوء أكبر ومن التفكٌر
بوضوح أكثر ,ومن هذه المنافع ال تتحقق بفضل نظام من التمارٌن فقط بل بفضل
عملٌة تفكٌر تشجعك لكً تدرك بأن شدة عضالتك ,وهو أمر تعودت علٌه ٌ -حد
من نشاطك والشك بان نشاطات مثل الوقوف بشكل طبٌعً  ,والتنفس بسهولة,
والتحرك برشاقة ,كانت فً وقت من األوقات تلقائٌة بالنسبة الٌك ,إال إنها أصبحت
اآلن أكثر صعوبة  ,إن مقدار هذا الجهد وتجنبك مثل هذا الجهد الذي ٌتعارض مع
قدرتك على الوقوف بسهولة .وذلك عن طرٌق تحقٌق التوازن الصحٌح وبذل أدنً
مجال والرشاقة ,والهدوء الداخلً ,واالنتباه العام بان عدد من االرتباطات ومنها:






التحكم األساس.
توازن الرأس.
ألٌاف العضالت.
الحركة.
فن التنفس.

 ) 1حسٌن علً العلً  ,عامر فاخر شغاتً  ,قواعد تخطٌط التدرٌب الرٌاضً  ,بغداد  :مكتب الكرار للطباعة  ,2116 ,ص 268
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 السكون الٌقظ.
 االنحناء الدٌنامٌكً.
 فن الركض بحرٌة.
التحكم األساس  :إن التحكم األساس هو العالقة المحددة التً تربط مابٌن الراس
والرقبة ,والظهر والتً تؤثر فً تناسقها مع الجسم بأسره  ,إن تصلب الرقبة بحكم
العادة .وٌشد الرأس .وبتقصٌر وتضٌق الظهر .هذا الوضع ٌؤدي بشكل غٌر مباشر,
الى انقباض الحنجرة واستنشاق الهواء عن طرٌق الفم ,فانقباض منطقة الرأس
والرقبة والظهر أدى الى تضٌٌق فً الحنجرة وفقدانه المستمر للصوت .وٌشٌر
(الكسندر) الى أنه كان ٌستعٌد القدرة على استخدام صوته تماما عندما ٌكف عن
التدخل فً حركة رأسه ,ورقبته ,وظهره .أما المكافأة اإلضافٌة فتمثلت فً تحسن
حالت وٌتبٌن من ذلك ما ٌأتً:
 من حٌث قوة الرأس والرقبة حقق العالم (الكسندر) اكتشافأ أساسٌا ٌتعلقبالفٌزٌولوجٌة البشرٌة (علم وظائف األعضاء) فقد أدرك أن المحافظة على
وضع معٌن لعضالت رقبته ,وعلى وضعٌة معٌنة لرأسه بالنسبة لبقٌة أجزاء
الجسم ,كان شرطا أساسٌا لإلستخدام الفعال للقدرات التً ٌتمتع بها الجسم,
وأكده األنثربولوجً (مختص بعلم اإلنسان) (رٌمون دارت) عندما قال إن
وضعٌة الرأس بالنسبة للرقبة هً ذات أهمٌة قصوى فً وضعٌة الجلوس
والوقوف عند البشر وهً حقٌقة بٌولوجٌة أساسٌة".
 إن استخدام التحكم األساس ٌعتمد على الكثٌر من دام التحكم األساس ٌعتمدعلى الكثٌر من وظائف الفرد الجسدٌة متل التنفس ,الدورة الدموٌة ,وعملٌة
الهضم) علی مہدی حسن استخدامه للتحكم األساس ,أذ ٌحدد هذا التحكم
التناسق ,وإلرشاقة ,وفعالٌة الحركة ,وإن قدرة الفرد على تسهٌل التحكٌم
األساس هً ذات تأثٌره المستمر فً وظائف الجسم عموما وعلى تمتع الفرد
أساسٌة بالصحة والعافٌة ,والسعادة خصوصا.
كما استنتج طرٌقة لجعل التحكم األساس أسلوبا للعمل ,إنها طرٌقة تسٌر التً تؤثر
فً حرٌة الحركة ,وفً العالقة الحٌوٌة ما بٌن منظومة الرأس – الرقبة  -الظهر
وبٌن التنفس ,أن تعمل بصورة أكثر فعالٌة .عن طرٌق تطبٌق عملٌات الكبح,
وصٌاغة التوجٌه القائل دع الرقبة حرة بحٌث ٌستطٌع الرأس التحرك الى األمام
وإلى األعلى وٌستطٌع الظهر أن ٌمتد وٌتسع .
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توازن الرأس ٌ :زن الرأس ما بٌن ( 5 , 4و  )7كٌلو غرامات وهو ٌستند على
مفصل عند مؤخرة الرأس ٌتألف هذا المفصل من الفقرتٌن العلوٌتٌن من الرقبة.
وألن الرأس ٌقع الى الخلف قلٌال من مركز جاذبٌة الجمجمة ,فهو ٌمٌل لالنحناء الى
األمام ,تشغل هذه الحركة عضالت الوضعٌة العالٌة الفعالٌة فً الظهر ,وتسبب
تطاوال فً القامة ,وهو األمر الذي ٌمكن الفرد من مقاومة قوة الجاذبٌة المتجهة الى
األسفل بشكل طبٌعً ,إن األمر ٌشبه إقامة توازن مضاد ,وٌمكن العمود الفقري
فعلٌا من اإلرتفاع والتمدد.
التوازن ٌ :قع مركز ثقل الجمجمة الى األمام من نصل القفوي بطرٌقة تسمح للرأس
باإلنحناء قلٌال الى األمام بشكل طبٌعً عندما تتحرر عضالت الرقبة.
توازن الرأس فً أثناء التحرك :تسمح الرقبة المتحررة لعالقة الرأس  -الرقبة -
الظهر بالتغٌر باستمرار ,بٌنما ٌقوم الجسم بتغٌٌر اتجاهه خالل قٌامه بالحركة.
ألٌاف العضالت :توجد فً الجسم ثالثة أنواع مختلفة من ألٌاف العضالت  ,هً:
 األلٌاف البٌضاء  :مهمة األلٌاف البٌضاء هً إنتاج أقصى قوة األوقاتوجٌزة من الزمن كما ٌحصل فً أثناء العدو السرٌع.
 األلٌاف الحمراء  :فهً قادرة على تحمل الجهد ألوقات أطول ,لذلك تستخدمللتحمل.
 األلٌاف الوضعٌة  :هذه تتخصص بالنشاطات التً تتطلب مستوٌات منخفضةمن اإلنقباض ألوقات طوٌلة من الزمن ,مما ٌسمح بدعم العمود الفقري
والوقوف بسهولة عند الفرد ,ومع هذا نجد بأن األستخدام الخاطئ أللٌاف
الوضعٌة ٌحتمل أن ٌنتج عنه ضمورها.
العضالت العاملة عند الرٌاضٌٌن  ,ومنها-:
عضالت القوة  :إذا ما أفرطت باستخدام هذه العضالت فً تحمل ثقل جسدك أو إذا
جعلتها تتقلص باستمرار لشدة الى األسفل ,أو إذا ما كنت تعانً من وضعٌة منها
فإن ألٌاف الوضعٌة سوف تصاب بالتلف.
عضالت التحمل :تختص األلٌاف الحمراء بالقدرة على التحمل  ,وهً قادرة على
دعمك عندما تبذل جهدا مستمرا أطول من الوقت.
8

كلٌة الكوت الجامعة
قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

التوازن العضلً :تستطٌع عن طرٌق حاستان السادسة إدراك التوازن القائم بٌن
القوة والتحمل وعضالت وضعٌة الجلوس والوقوف .وفً الواقع تقوم الجاذبٌة
ولٌس التدرٌب بتحفٌز ألٌاف الوضعٌة ,مما ٌحرر من اإلفراط بالنشاط العضلً
وٌساعد أٌضا على الوقوف بطرٌقة تسمح للجاذبٌة بإعادة تحفٌز عضالت الوضعٌة.
الحركة :
ٌقود الرأس الجسم ,ونلحظ فً الحركة الحٌوانٌة بأن الرأس والجسم ٌتحركان فً
خط افقً ,إن الطاقة المتناسقة مثال اللقطة) تركض بأقصى سرعة ,والرشاقة التً
ٌظهرها (الحصان) وهو ٌقفز ,أو السكون الٌقظ (ألسد) ٌطارد فرٌسته ,هً أمور
تظهر لنا بالجمال الفائق الروعة ,وبحرٌة الحركة عند الحٌوان ,أما حركة البشر
اإلنسان فهً أكثر تعقٌدا ,وبما أن العمود الفقري عند اإلنسان ٌمتد بشكل عمودي ,
فٌما ٌتحرك هو بصورة أفقٌة لذلك ٌتعرض العمود الفقري لإلنسان للقصر أما
الحٌوانات فهً تبقى على أعمدتها الفقرٌة وغالبا ما ٌكون ذلك بمثابة محفز دائم
للتحرك  .أما عندما ٌنتهً الحافز الباعث على الخوف فنالحظ أن الحٌوان ٌستعٌد
توازنه وٌظهر ذلك بتحرٌر الرقبة والعودة الى التنفس الطبٌعً ولٌس من
الضروري أن ٌرجع البشر الى حالتهم الطبٌعٌة بالسرعة نفسها ,فهم قادرون على
اإلبقاء على حالة الخوف أو الهزٌمة ,التً تتمثل فً إبقاء وضعٌتهم على حالها لمدة
طوٌلة حتى بعد زوال المحفز.
 اخراج النفس :بعد سنوات من سماع نصائح توجهك بأخذ نفس عمٌق لربما تكون قد تعودت على
التركٌز على نفسك الداخل الى رئتٌك .لكن عندما تركز على النفس الخارج من
الرئتٌن ثم تسمح للهواء بالدخول الى رئتٌك بكل بساطة سنلحظ عندها حدوث
تغٌرات مهمة  ,والبد أن نذكر بانه عند والدتك قمت بإفراغ الهواء أوال من رئتٌك
عن طرٌة حركة تتجه الى الخارج أما دخول الهواء بعد ذلك الى رئتٌك فقد كان
استجابة الٌة لتلك الحركة.
ونلحظ أٌضا أن بإمكان التنفس أن ٌكون اٌقاعٌا وطبٌعٌا ,لكننا نمٌل غالبٌة ال حبس
أنفاسنا كاستجابة لإلجهاد ,ومن شأن ذلك ترسٌخ نمط ٌأخذ شكل العادة تكون فً
األضالع مشدودة ,وٌكون سحب الهواء الى داخل الرئتٌن عملٌة مجهدة ,إن الثمار
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والتوسع فً الوقت الذي تقوم فٌه بعملٌة الزفٌر ,سٌؤدٌان الى إدخال الهواء الى
رئتٌك بسهولة .
 السكون الٌقظ :تتضمن إشارات الكبح بأن ال تتصرف حتى تحسٌن اللحظة المناسبة ,كما تضمن لك
استخدام الكمٌة الصحٌحة من الطاقة وتوجٌهها بفعالٌة ,وفً حالة السكون الٌقظ هذا
فأنك تتمتع بحقل متكامل من اإلنتباه ,تسجل فٌه ظروف البٌئة وذاتك على التوالً
ولربما تشعربان السكون ٌتضمن مجهودا ,وإفراطا فً التحضٌر ,أو ٌتضمن أنهٌارا
تخسر بنتٌجتها الطاقة ,كما أن هناك إمكانٌة دخولك فً الغٌبوٌة عن طرٌقة إعادة
اكتشاف سکونك الٌقظ .

يكَٕاث انهيالت انبذَيت(: )1
لبَ اٌؼٍّبء ثزمغ ُ١اٌٍ١بلخ اٌجذٔ١خ اٌِ ٝىٔٛبد اعبع١خ ألغشاع اٌجؾش ٚاٌذساعخ
ٚٚػغ اٌجشاِظ ٚإٌّب٘ظ اٌزذس٠ج١خ اٌّزخظظخ ٌزط٠ٛش٘ب عٕغزؼشع ثؼغ ٘زٖ
اٌزمغّ١بد :
حمسيًاث انًذرست انشزليت نهيالت انبذَيت :
( اٌمٛح  ،اٌزؾًّ  ،اٌغشػخ  ،اٌّشٔٚخ  ،اٌششبلخ) .
 ِٓٚاٌزمغّ١بد اٌّّٙخ رمغ ُ١فٍ١شّبْ اٌز ٞاعزٕزغٗ ِٓ خالي دساعخ ػبٌّ١خ ٔزغذ ػٕٙب
اٌؼٛاًِ ا٢ر١خ اٌّؼجشح ػٓ اٌٍ١بلخ اٌجذٔ١خ :
 -1اٌمٛح اٌؼؼٍ١خ ٚرشًّ :
(اٌمٛح اٌّزفغشح  ،اٌمٛح اٌذٕ٠بِ١ى١خ  ،اٌمٛح االعزبر١ى١خ)
 -2اٌّشٔٚخ ٚاٌغشػخ ( :اٌّشٔٚخ اٌضبثزخ  ،اٌّشٔٚخ اٌّزؾشوخ  ،اٌغشػخ االٔزمبٌ١خ ،
عشػخ رغ١١ش االرغبٖ  ،عشػخ ؽشوخ االؽشاف) .
 -3اٌزٛاصْ :
(اٌزٛاصْ اٌضبثذ  ،اٌزٛاصْ اٌّزؾشن ِٛ ،اصٔخ االش١بء)
 ) 1احمد ٌوسف متعب  ,مصدر اسبق ذكره , 2114 ,ص111
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 -4اٌزٛافك :
(اٌزٛافك اٌّزؼذد االؽشاف  ،اٌزٛافك اٌىٌٍٍ ٟغغُ )
" إْ االعزّشاس ثبٌزذس٠ت ٠ؤد ٞاٌ ٝؽظٛي لبثٍ١خ اٌزى١ف ٚاالعزؼذاد ٌٍزطٛس ،ثّؼٕٝ
إْ اداء اٌغٙذ ٠زُ ِٓ خالي اٌّغزمجالد اٌّٛعٛدح ف ٟاالعٙضح اٌٛظ١ف١خ ٚاٌؼؼٍ١خ ٚاٌزٟ
٠ؾذس ف ٟثؼؼٙب رغ١١ش ف ٟشىٍٙب ٚص٠بدح ف ٟػذد٘ب أ ٚؽذٚس رٛعغ فٙ١ب وّب فٟ
اٌٛؽذاد اٌؾشو١خ اٌؼؼٍ١خ ثؼًّ رجبدي آٌ ٟثٕٙ١ب ٚ ،ثبٌزبٌ٠ ٟؾذس اٌزى١ف اٌفغٌٛٛ١عٟ
إصش اٌؾًّ اٌٛالغ ػٍ ٝأعٙضح اٌغغُ"(. )1
"

ٔٚز١غخ ٌٍجؾٛس ٚاٌذساعبد فٙٔ ٟب٠خ اٌمشْ اٌّبػ ٟاٌز ٟشٍّذ فغٍغخ اٌخٍ١خ

ٚاٌى١ّ١بء اٌؾ١بر١خ ٚو١ّ١بء اٌغٛائً  ،ظٙش ِظطٍؼ اٌزى١ف اٌجذٔPhysical ( ٟ
ٚ )Conditioningاٌز٠ ٞزٕبٚي ؽج١ؼخ اٌزغ١شاد اٌٛظ١ف١خ اال٠غبث١خ ٚرأص١ش اٌؼٛاًِ
اٌج١ئ١خ اٌز ٟرؾذس ف ٟاٌغغُ اٌجششٔ ٞز١غخ رأص١ش اٌزذس٠ت اٌش٠بػ ٟاٌجذٔٚ ٟو١ف١خ
ؽظٛي ؽبٌخ اٌزطجغ اال٠غبثج ٟاٌذائّخ ٚاٌّزطٛسح ٚاٌز ٟرغبػذ اٌغغُ اٌجششٌٍٛ ٞطٛي
اٌ ٝؽبٌز : ٓ١األ ٟ٘ٚ ٌٝٚدسعخ ِمجٌٛخ ِٓ اٌٍ١بلخ اٌجذٔ١خ ألعً اٌظؾخ اٌؼبِخ ٚ ،اٌضبٔ١خ
رّٕ١خ األعٙضح اٌٛظ١ف١خ ٚرط٠ٛش٘ب ٌزؾم١ك أغبص س٠بػِ ٟزمذَ "(.)2
ٌزٌه ٔش ٜاْ رط٠ٛش اٌٍ١بلخ اٌجذٔ١خ اطجؼ ٠ؼذ ٔٛػب ِٓ أٛاع اٌطت اٌجذٚ ً٠ؽبٌخ ِٓ
ؽبالد اٌؾفبظ ػٍ ٝاٌظؾخ اٌؼبِخ ٌىً االفشاد عٛاء وبٔٛا س٠بػ ٓ١١ا ٚغ١ش س٠بػٓ١١
ٔٚؾٓ ثأِظ اٌؾبعخ أٌ ٝشش ٘زٖ اٌضمبفخ فِ ٟغزّؼٕب ٚاْ ٔض٠ذ اٌٛػ ٟثأّ٘١خ اعٍٛة
اٌؾ١بح ف ٟرط٠ٛش اٌفش د ٔؾ ٛاالفؼً ٚاٌ ٝاٌؾبعخ اٌ ٝاعزؾذاس اعبٌ١ت ٚلبئ١خ ٚػالط
ؽذ٠ضخ ِٓ ِّبسعخ إٌشبؽ اٌجذٌٔ ٟخذِخ اٌظؾخ ٚاٌز ٟرٍؼت اٌٍ١بلخ اٌظؾ١خ دٚسا ثبسصا
فٙ١ب  ٚاٌزِ ِٓ ٟزطٍجبرٙب االعبع١خ اْ ٠خٍ ٛاٌغغُ ِٓ االِشاع ِغ رٛف١ش اٌشػب٠خ اٌطج١خ

1

) صالح شافً العائذي  :التدرٌب الرٌاضً أفكاره وتطبٌقاته ,دمشق  :دار العرب للنشر , 2111 ,ص21
2
صالح شافً العائذي :المصدر السابق  , 2111 ,ص 21
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إٌّبعجخ ٚاٌزغز٠خ اٌغ١ذح ِٓ ؽ١ش اٌىُ ٚإٌٛع ٚاال٘زّبَ ثّٕغ اٌزش٘ٛبد ٚاٌّؼٛلبد
ٚاٌؼٛ١ة اٌغغذ٠خ.

انهيالت انبذَيت يٍ ٔجٓت انُظز انفسيٕنٕجيت :
"٠ؤد ٞاٌزذس٠ت اٌش٠بػ ٟاٌ ٝؽذٚس رغ١شاد فغٌٛٛ١ع١خ ِخزٍفخ رشًّ عّ١غ
أعٙضح اٌغغُ رمش٠جب ٠ٚ،زمذَ ِغز ٜٛاألداء اٌش٠بػ ٟوٍّب وبٔذ ٘زٖ اٌزغ١شاد إ٠غبث١خ
ِّب ٠ؾمك اٌزى١ف اٌفغٌٛٛ١ع ٟألعٙضح اٌغغُ ألداء اٌؾًّ اٌجذٔٚ ٟرؾًّ األداء
ثىفبءح ػبٌ١خ ِغ االلزظبد ف ٟاٌغٙذ ٚ،الثذ أْ ٠ف ُٙاٌّذسط ٚاٌّذسة أٔٛاع ٘زٖ
اٌزغ١شاد ثظفخ ػبِخ  ٟ٘ٚرغ١شاد اٌغٙبص ٓ٠اٌذٚسٚ ٞاٌزٕفغ، ٟأعٙضح اإلخشاط
ٚاٌغٙبص اٌؼظجٚ ٟاٌٙشِٚ ٟٔٛاٌزغ١شاد ف ٟرشو١ت اٌغغُ ٚاٌجؼغ ا٢خش ٠شرجؾ
ثّغز٠ٛبد اٌى١ٌٛغزشٚي ٚصالص ٟاٌغٍغش ٓ٠ثبٌذَ ٚػغؾ اٌذَ ٚرألٍُ اٌغغُ ِغ
اٌؾشاسح ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌزغ١شاد األخشٚ، ٜرؼذ اٌزغ١شاد اٌى١ّ١بئ١خ اٌؾ٠ٛ١خ اٌز ٟرؾذس
ػٍِ ٝغز ٜٛاٌخال٠ب ٚاألٔغغخ (أٔظّخ اٌطبلخ)٘ ِٓ ٟاٌّؤششاد اٌؾم١م١خ ٌٍزى١ف
اٌفغٌٛٛ١ع ٟألعٙضح اٌغغُٚ ،رؾًّ األداء اٌجذٔ.)1("ٟ
"ٚإرا ِب سعؼٕب اٌ ٝرؼش٠ف ػٍُ فغٌٛٛ١ع١ب اٌش٠بػخ ٔغذ أْ فغٌٛٛ١ع١ب
اٌش٠بػخ "٘ ٛاٌؼٍُ اٌز٠ ٞؼطٚ ٝطفب ٚرفغ١شا ٌٍزغ١شاد اٌٛظ١ف١خ إٌبرغخ ػٓ أداء
اٌزذس٠ت ٌّشح ٚاؽذح أ ٚػٕذ رىشاس أداء اٌزذس٠ت ٌؼذح ِشاد ثٙذف رؾغٓ١
االعزغبثبد غبٌجب " (.)2
"  ِٓٚخالي ِّبسعخ اٌش٠بػ ٟأل ٞفؼبٌ١خ أ ٚشبؽ ٠خزبسٖ فبْ رٌه ٠ؤد ٞاٌٝ
رأص١شاد فغٌٛٛ١ع١خ ِخزٍفخ ػٍٚ ٝظبئف ٚثٕبء اعٙضح اٌغغُ ٕ٘ٚب ٠ظٙش رجبٌٙ ٓ٠زٖ
اٌزأص١شاد ار أٙب رخزٍف ػٕذ الػج ٟاالٔشطخ اٌش٠بػ١خ اٌز ٟرزّ١ض ثبٌغشػخ ػٓ
ِض ١الرٙب ف ٟاالٌؼبة اٌز ٟرزّ١ض ثبٌزؾًّ  ،ار اْ اٌزذس٠ت اٌش٠بػ ٟا ٚإٌّبفغخ
 ) 1عالوي  ,محمد حسن وعبد الفتاح  ,ابو العال  ,فسٌولوجٌا التدرٌب الرٌاضً  ,دار الفكر العربً  ,القاهرة  ,2111,ص17,27
 ) 2زاهر  ,عبد الرحمن عبد الحمٌد ,فسٌولوجٌا مسابقات الوثب والقفز  ,ط , 1مركز الكتاب للنشر  ,القاهرة,2111,ص76
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اٌش٠بػ١خ ٠ؤد ٞاٌ ٝرغ١شاد فغٌٛٛ١ع١خ ِٛٚسفٌٛٛع١ب ٕ٠زظ ػٕٙب ص٠بدح وفبءح اٌغغُ
ف ٟاٌزؼٛد ػٍِٛ ٝاعٙخ رٍه اٌّزطٍجبد ٌّّبسعخ إٌشبؽ اٌش٠بػ.)1("ٟ

طزق لياص انهيالت انبذَيت -:
اْ عغُ االٔغبْ ػجبسح ػٓ ٚؽذح شبٍِخ ِٚزىبٍِخ ،فبٌزذس٠ت اٌؼؼٍٚ ٟاٌؾشوٟ
ِزظً ثبألػظبة ٚاٌؼظبَ ٚاٌّفبطً  ٌٗٚػاللخ ٚؽ١ذح ثبٌّٙبسح اٌؾشو١خ٠ٚ ،ؤصش
ػٍ ٝاالعٙضح اٌؾ٠ٛ١خ اٌذاخٍ١خ وبٌذٚسح اٌذِ٠ٛخ ٚعٙبص اٌزٕفظ.....اٌخ .

ٌمذ اطجؼ اٌم١بط ٘ ٛاالعبط اٌؼٍّ ٟاٌّٛػٛػ ٟاٌز ٟرجٕ ٝػٍِ ٗ١ؼظُ اٌؼٍَٛ
ٚاٌفٌٕ ،ْٛى ٟرؼشف خؾ ع١ش٘ب ٚرطٛس ِٕب٘غٙب ٚفمب ٌؾبعخ االٔغبْ ٚرمذِٗ
ٚسفب٘١زٗ ٚعؼبدرٗ.
فبٌم١بط ٚاالخزجبس ف ٟاٌٍ١بلخ اٌجذٔ١خ اٌز٠ ٞششذٔب ػٓ ِذ ٜرؾم١ك ثشاِظ إٌشبؽ
اٌش٠بػٚ ٟاٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ .

كيفيت لياص انهيالت انبذَيت ٔاخخبار سارجُج ٔرٔجزس :
ٌّؼشفخ طالؽ١خ اٌفشد ٌّّبسعخ االٌؼبة اٌش٠بػ١خ اعزخذَ اٌذوزٛس (وٛف١ش)اٌفشٔغٟ
ؽش٠مخ ٌّؼشفخ اٌٍ١بلخ اٌجذٔ١خ ٌالػت ٚرٌه ٚفك ػٍّ١خ اٌظؼٛد ٚاٌٙجٛؽ ٌّذسط ٌّٚذح
دل١مز ٓ١صُ رمبط إٌز١غخ ثؼذ رٌه ٚفك االعشاء اٌزبٌ: ٟ
 .1اسرفبع اٌّذسط 22عُ ٚاٌٛصْ 02وغُ فّب فٛق .
 .2اسرفبع اٌّذسط 25عُ ٚاٌٛصْ 02-50وغُ .
 .3اسرفبع اٌّذسط 32عُ ٚاٌٛصْ 50وغُ فّب دْٚ

1

) الكرافً  ,علً سلمان عبد سوٌلم  ,دراسة بعض المحددات التخصصٌة النتقاء الناشئٌن بالمصارعة الرومانٌة  ,اطروحة دكتوراة
غٌر منشورة  ,كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  ,جامعة بغداد, 2111,ص . 13
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ٚلذ اعزخذَ اٌمبٔ ْٛاٌزبٌ: ٟ
دسعخ اٌٍ١بلخ = إٌجغ لجً اٌغٙذ  +إٌجغ ثؼذ اٌغٙذ +إٌجغ ثؼذ 3دلبئك ساؽخ 122 -
12
ٚرؾغت دسعخ اٌٍ١بلخ ٚفك ِب : ٍٟ٠
(ِٓ  4 – 2ع١ذ عذا )  6 – 4 ِٓ( ،ع١ذ ) ِ 9 – 6 ِٓ( ،زٛعؾ ) ،
(ِٓ ِ 16 – 9مجٛي )  16 ِٓ(،فّب فٛق غ١ش الئك ) .

انمٕة انعضهيٌٍّمٛح اٌؼؼٍ١خ ػاللخ ِجبششح ف ٟرط٠ٛش ٚرؾغِ ٓ١غز ٜٛاٌؼٕبطش االخش ٜوبٌزؾًّ
ٚاٌّشٔٚخ ٚاٌششبلخ  ..اٌخ فبٌمٛح ٘ ٟاعبط اٌؾشوخ اٌز٠ ٟغزط١غ االٔغبْ ِٓ خالٌٙب
اْ ٠ؾشن ش١ئب اِ ٚمبِٚزٗ ار رّٕ ٛاٌمٛح اٌؼؼٍ١خ ِغ ّٔ ٛاٌطفً اٌ ٝاْ رظً اٌٝ
الظب٘ب ف ٟعٓ اٌضالصٚ ٓ١اٌجؼغ ٠مٛي اٌ ٝعٓ اٌخبِغخ ٚاٌضالصٚ ، ٓ١اٌمٛح ٘ ٟاٌزٟ
٠جٕ ٝػٍٙ١ب أغبصاد اٌالػت ٌ ،زٌه ّ٠ىٕٕب اٌمٛي اْ اٌؾشوخ ِشرجطخ اسرجبؽب ِجبششا
ثبٌمٛح  ٟ٘ٚاٌؼبًِ االعبط الٔزبط اٌؾشوخ االػز١بد٠خ ٚاٌش٠بػ١خ ػٍ ٝؽذ عٛاء ٌ ،زا
٠غؼ ٝاٌش٠بػ ٟدائّب ٌزط٠ٛش لٛرٗ و٠ ٟؾغٓ ادائٗ اٌؾشو ٟؽجمب ٌفٕ ْٛاٌٍؼجخ
ٚرىٕ١ىٙب ِٓ خالي اٌزذس٠جبد إٌٛػ١خ اٌّّ١ضح ٌٍٛطٛي اٌ ٝاوجش لذس ِّىٓ ٌالٔزبط
اٌؾشوٌ ، ٟزا ال ٔجبٌغ ارا لٍٕب اْ اٌمٛح اٌؼؼٍ١خ اُ٘ ػٕبطش اٌٍ١بلخ اٌجذٔ١خ ٚ ،اٌالػت
ارا ٌُ ٠ىٓ ل٠ٛب ال ّ٠ىٓ اْ ٠خط ٛثمذسارٗ اٌجذٔ١خ ٌالِبَ ٘ٚ ،زا ٌٗ ػاللخ ِجبششح ثؾغُ
اٌؼؼٍخ وٍّب وجشد اٌؼؼٍخ وٍّب صادد لٛرٙب.
ٕ٘ٚب الثذ ِٓ االشبسح اٌ ٝاْ ِشؽٍخ اٌؼّش اٌ ٝعٓ اٌؼبششح رزغب ٜٚفٙ١ب اٌمٛح
اٌؼؼٍ١خ ٌٍجٕبد ٚاٌظج١بْ ِ١ذأ١ب ٚ ،ػٕذِب ٠زمذَ اٌؼّش ٠ضداد ِؼذي ّٔ ٛاٌمٛح ػٕذ
اٌظج١خ ثغشػخ وج١شح.
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٠ٚؼشف ػظبَ ػجذ اٌخبٌك اٌمٛح ثبٔٙب وفبءح اٌفشد ػٍ ٝاالداء اٌجذٔ ٟثبٌزغٍت اٚ
ِٛاعٙخ اٌّمبِٚبد اٌّخزٍفخ .
٠ٚؼشفٙب صاعٛ١سعى ٟثبٔٙب اٌّمذسح اٌؼؼٍ١خ ٌٍزغٍت ػٍِ ٝمبِٚخ خبسع١خ اٚ
ِٛاعٙزٙب .
ّ٠ٚىٓ رؼش٠ف اٌمٛح ثبٔٙب لذسح اٌؼؼٍخ اِ ٚغّٛػخ ػؼٍ١خ ف ٟاٌزغٍت ػٍٝ
اٌّمبِٚبد اٌخبسع١خ ثغغ إٌظش ػٓ ؽغّٙب ٚشىٍٙب .
سغُ اخزالف ٘زٖ اٌزؼبس٠ف ف ٟاٌىٍّبد فؾم١مخ االِش رٍم ٟفٔ ٟمطخ ٚاؽذح ٚرؼطٟ
ِفِٛٙب ٚاؽذا ٌٍمٛح  ٛ٘ٚلٛح اٌؼؼٍخ فِ ٟمبِٚخ اٌؾًّ اٌٛالغ ػٍٙ١ب  ،فبرا رّىٕذ
اٌؼؼٍخ ِٓ ِمبِٚخ اٌضمً اٌٛالغ ػٍٙ١ب ِؼٕ ٝرٌه اْ اٌؼؼٍخ رغ١ش ف ٟرط٠ٛش ِغزٛا٘ب

)) ٟ٘ٚلذسح اٌؼؼٍخ ف ٟاٌزغٍت ػٍِ ٟمبِٚخ خبسع١خ أِٛ ٚاعٙزٙب))
أًْيت انمٕة انعضهيت
 .1رؼزجش اٌمٛح اٌؼؼٍ١خ أؽذ ِىٔٛبد اٌٍ١بلخ اٌجذٔ١خ
-2اٌمٛح اٌؼؼٍ١خ رغزخذَ وؼالط ٚلبئ ٟػذ اٌزش٘ٛبد ٚاٌؼٛ١ة اٌخٍم١خ ٚاٌغغّ١خ
 -3أصجذ ( ِبن وٍ ) ٜٛأْ األفشاد اٌز٠ ٓ٠زّزؼ ْٛثبٌمٛح اٌؼؼٍ١خ ٠غزط١ؼ ْٛرغغً١
دسعخ ػبٌ١خ ِٓ اٌمذسح اٌجذٔ١خ اٌؼبِخ
 .4رؼزجش ػٕظش أعبع ٟأ٠ؼب ف ٟاٌمذسح اٌؾشو١خ
 .5ال ٛ٠عذ ٔشبؽ ثذٔ ٟس٠بػّ٠ ٟىٕٗ االعزغٕبء ػٓ اٌمٛح
ٌٙ .6ب دٚس فؼبي ف ٟرأد٠خ اٌّٙبساد ثذسعخ ِّزبصح
-0اٌمٛح اٌؼؼٍ١خ رىغت اٌفز١بْ ٚاٌفز١بد رىٕ٠ٛب ِزّبعىب ف ٟعّ١غ ؽشوبر ُٙاألعبع١خ
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 انعٕايم انًؤثزة فيٓا_ِغبؽخ اٌّمطغ اٌفغٌٛٛ١عٟ
_ صٚا٠ب اٌشذ اٌؼؼٍٟ
_ اٌؼّش اٌضِٕٚ ٟاٌزغز٠خ ٚاٌشاعؼخ
_ اٌٛساصخ
_ؽبٌخ اٌؼؼٍخ لجً ثذء االٔمجبع
_فزشح االٔمجبع اٌؼؼٍٟ
انعضهيت()1

 إَٔاع انمٕة-1اٌمٛح اٌؼظّٟ

٘ ٟألظ ٟلٛح ٠غزط١غ اٌغٙبص اٌؼؼٍٚ ٟاٌؼظج ٟإٔزبعٙب ف ٟؽبٌخ ألظ ٟأمجبع
 .إساد . ٞأ ٚألظ ٟوّ١خ ِٓ اٌمٛح ّ٠ىٓ أْ ٠جزٌٙب اٌفشد ٌّشح ٚاؽذح

-2اٌمٛح اٌّّ١ضح ثبٌغشػخ
٘ ٟاٌمذسح ػٍ ٟإظٙبس ألظ ٟلٛح ف ٟألً صِٓ ِّىٓ ٚػٍ ٗ١فئْ اٌزٛافك اٌؼؼٍٟ
اٌؼظج ٌٗ ٟدٚس وج١ش ف ٟإٔزبط اٌمٛح اٌّّ١ضح ثبٌغشػخ

-3رؾًّ اٌمٛح
ِ٘ ٟمذسح اٌؼؼٍخ ػٍ ٟاٌؼًّ ػذ ِمبِٚخ خبسع١خ ٌٚفزشح صِٕ١خ ؽٍ٠ٛخ د ْٚؽٍٛي
اٌزؼت  .أ ٟ٘ ٚوفبءح اٌفشد ف ٟاٌزغٍت ػٍ ٟاٌزؼت أصٕبء اٌّغٛٙد اٌّزٛاطً

أشكال انمٕة انعضهيت

1

 .1انمٕة االَفجاريت  ٟ٘ :ألظ ٝلٛح ٠غزط١غ اٌغٙبصاْ اٌؼؼٍٚ ٟاٌؼظجٟ
أزبعٙب ف ٟؽبٌخ ألظ ٝأمجبع اساد، ٞا ٚالظ ٝوّ١خ ِٓ اٌمٛح ّ٠ىٓ اْ
٠جزٌٙب اٌفشد ٌّشح ٚاؽذح ،ا ٟ٘ ٚالظ ٝلذسح (اٌمٛح ×اٌغشػخ )ثألظش صِٓ
رؤدٌّ ٜذح ٚاؽذح.
 .2انمٕة انسزيعت  ٟ٘ :ألظ ٝرشدد ثألظش صِٓ رؤدٌ ٜؼذد ِٓ اٌّشاد ٚ،اٌمٛح
اٌغش٠ؼخ =اٌمٛح اٌمظ / ٜٛاٌضِٓ.
 .3انمٕة انًًيشة بانسزعت  :اٌمذسح ػٍ ٝاظٙبس الظ ٝلٛح ف ٟالً صِٓ ِّىٓ
ٚػٍ ٗ١فبْ اٌزٛافك اٌؼؼٍ ٟاٌؼظج ٌٗ ٟدٚس وج١ش ف ٟأزبط اٌمٛح اٌّّ١ضح
ثبٌغشػخ ٚ،رمبط ثبٌضِٓ ٚاٌّغبفخ ٚػذد اٌزشدداد خالي االداء.
1

قاسم حسن حسٌن وعبد علً نصٌف:علم التدرٌب الرٌاضً,ط,2دار الكتب للطباعه والنشر,1987,ص114
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 .4ححًم انمٕة ِ ٛ٘ٚ:مذسح اٌؼؼٍخ ػٍ ٝاٌؼًّ ػذ ِمبِٚخ خبسع١خ ٌّٚذح
صِٕ١خ ؽٍ٠ٛخ د ْٚؽٍٛي اٌزؼت ا ٚوفب٠خ اٌفشد ف ٟاٌزغٍت ػٍ ٝاٌزؼت ف ٟاصٕبء
اٌّغٛٙد اٌّزٛاطً.
 .5انمٕة انُسبيت  ٟ٘:أسرجبؽ اٌمٛح اٌؼؼٍ١خ ثٛصْ عغُ اٌالػت ٌٚزٌه فأْ
ِمبِٚخ اٌمٛح اٌؼؼٍ١خ ٌالػت ثأخش رزُ ثأعزخذاَ اٌمٛح اٌؼؼٍ١خ اٌّمبثٍخ ٌىً
و ٍٛ١غشاَ ِٓ ٚصْ اٌغغُ ٌالػت.

 .6انمٕة انًطهمت  ٟ٘ٚ :رؼٕ ٟألظِ ٝبّ٠ىٓ اْ رٕزغٗ اٌؼؼٍخ اٌّؼٕ١خ
ِٓ شذ ا ٚرٛرش ا ٚأمجبع.

يفٕٓو انسزعت speed
رؼذ اٌغشػخ ٚاؽذح ِٓ اٌمذساد اٌج ٛ١ؽشو١خ اٌّّٙخ ف ٟوض١ش ِٓ اٌفؼبٌ١بد
ٚاألٌؼبة اٌش٠بػ١خ ٚال ٠مزظش ِفِٙٛٙب ػٍ ٝسوغ اٌّغبفبد اٌمظ١شح وّب ٠زظٛس
اٌجؼغ  ،ثً أٔٙب ِشرجطخ ثغّ١غ اٌظفبد ٚاٌمذساد األخشِ ٜضً اٌمٛح ٚاٌزؾًّ
ٚاٌششبلخ ٚاٌزٛافك  ...اٌخ  ،وّب ٠غت أْ ال ٠مزظش ِف َٛٙاٌغشػخ ف ٟاٌغبٔت
اٌش٠بػ ٟػٍٛٔ ٝع ٚاؽذ ِٓ اٌؾشوبد  ،ثً الثذ ِٓ أْ ٠شًّ ػٍ ٝوً اٌمبثٍ١بد
اٌؾشو١خ ألشىبي اٌش٠بػبد األخش ٜفّضال ساِ ٟاٌمشص أ ٚاٌضمً أ ٚالػت وشح اٌمذَ
أ ٚاٌغٍخ أ ٚاٌ١ذ أ ٚاٌطبئشح ال ّ٠ىٓ أْ ٠غزغٕ ٟأٚ ٞاؽذ ِٓ ٘ؤالء ػٓ اٌغشػخ ،
فبٌخذاع ٚاالٔطالق ٚاٌشِٚ ٟإٌّبٌٚخ ٚاالعزالَ وٍٙب ثؾبعخ إٌ ٝعشػخ وج١شح ألدائٙب
ٚإال عزىٔ ْٛز١غخ اٌالػت ٚأغبصٖ اٌش٠بػ ٟأِشا ػؼ١فب .
ٚاٌغشػخ ِظطٍؼ ػبَ ٠غزخذِٗ ثؼغ اٌجبؽض ٓ١ف ٟاٌّغبي اٌش٠بػٌ ٟإلشبسح إٌٝ
االعزغبثبد اٌؼؼٍ١خ إٌبرغخ ػٓ اٌزجبدي اٌغش٠غ ث ٓ١االٔمجبع ٚاالعزشخبء اٌؼؼٍٟ
وّب ٠غزخذِٗ اٌجؼغ وذالٌٗ ػٍ ٝلذسح أداء ؽشوخ أ ٚؽشوبد ِؼ ٕٗ١ف ٟالظش صِٓ
ِّىٓ  ،وّب لذ ٠غزخذَ وّظطٍؼ ٌإلشبسح إٌ ٝاٌمذسح ػٍ ٝاالعزغبثخ ٌّض١ش ِؼ ٓ١فٟ
الً صِٓ .
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نمذ عزفج انسزعت بخعاريف كثيزة َذكز يُٓا األحي :
 -1ػشفٙب أٌجذسٚ ٞاٌغٛدأ ٟثأٔٙب " ِذ ٜاالعزغبثخ اٌؼظج١خ ٚرٛافمٙب ِغ االعزغبثخ
اٌؼؼٍ١خ ( إٌظبَ اٌؾشو ٟوىً ) ألداء اٌؾشوبد ثألظش ثضِٓ ِّىٟٓ٘ٚ ،
ػبًِ ِٚ ُٙػشٚس ٞألداء اٌٛاعت اٌؾشو" ٟ

1

 -2ف ٟؽ ٓ١ػشفٙب أث ٛاٌؼال ٚاؽّذ ٔظش اٌذ ٓ٠ثأٔٙب " لذسح اٌش٠بػ ٟأ ٚلبثٍ١زٗ
ػٍ ٝرؾش٠ه أؽشاف اٌغغُ أ ٚعضء ِٓ سٚافغ اٌغغُ ( اٌؼزٍخ ) أ ٚاٌغغُ
2

وىً ف ٟالً صِٓ ِّىٓ "
* يالحظاث ْايت :

 -1انسزعت في عذٔ انًسافاث انمصيزة ٔ ٟ٘ :برظ اٌزشدد اٌغش٠غ ٌطٛي اٌخطٛح (
اٌّغبفخ اٌزٕ٠ ٟزمً ثٙب اٌٛسو ٓ١ف ٟاٌخطٛح اٌٛاؽذح ) ٚرىشاس اٌخطٛح ( ػذد اٌخطٛاد
اٌز٠ ٟؼٍّٙب اٌؼذاء ف ٟاٌّذح اٌضِٕ١خ اٌّؼطبح ) .
 -2ف ٟاٌزؼغٌ ً١ى ٟرظً إٌ ٝص٠بدح ف ٟؽٛي اٌخطٛح ػٍ١ه اخز خطٛاد الظش ٚأعشع
ٌض٠بدح رشدد اٌخطٛح .
 -3اٌمبٔ ْٛاألعبط ف ٟػذ ٚاٌّغبفبد اٌمظ١شح ٘ ٛرؾم١ك رطج١ك لٛح ِضبٌ١خ ػٍٝ
األسع ثألً صِٓ ِّىٓ .
 -4وال ػبٍِ ٟاٌغشػخ ( ؽٛي اٌخطٛح ٚرشدد اٌخطٛح ) ٠زطٛساْ ثٛاعطخ اٌمٛح
اٌؼؼٍ١خ ٌزا وٍّب وبٔذ اٌمٛح اٌّطجمخ اوجش رٕزظ عشػخ أػٍ. ٝ
 -5اٌمبٔ ْٛاألعبعٌ ٟؼذ ٚاٌّغبفبد اٌمظ١شح ( رؾم١ك رطج١ك أػٍ ٝلٛح ِضبٌ١خ ػٍٝ
األسع فٌ ٟؾظخ ارظبي صِٓ اٌمذَ ثبألسع ف ٟالً صِٓ ِّىٓ ) ٘ٚ .زا اٌزؼش٠ف ٘ٛ
1

جمٌل قاسم محمد البدري  ,احمد خمٌس راضً السودانً  :موسوعة كرة الٌد العالمٌة  ,ط , 1بٌروت  ,موسوعة الصفاء للمطبوعات ,
 , 2111ص . 53
2
أبو العال احمد عبد الفتاح  ,احمد نصر الدٌن رضوان  :فسٌولوجٌا اللٌاقة البدنٌة  ,ط , 1القاهرة  ,دار الفكر العربً , 1993 ,
. 178

18

كلٌة الكوت الجامعة
قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

ٌٍمذسح االٔفغبس٠خ ثّؼٕ ٝأْ اٌؼذاء ٠ؾزبط إٌ ٝاٌمذسح االٔفغبس٠خ ف ٟوً خطٛح ِٓ
خطٛاد اٌؼذ ٚاٌغش٠غ ١ٌٚظ اٌمٛح اٌّّ١ضح ثبٌغشػخ .

* إَٔاع انسزعت :
رٕمغُ اٌغشػخ إٌ ٝاألٔٛاع ا٢ر١خ ٘ٚزٖ األٔٛاع ٚػؼٙب ( ٌط١ف رِٛبط ) :

1

 -1سزعت انًٓارة ( انسزعت انحزكيت ) :رٛعذ ِٙبساد ٠غت أْ ٠ؤدٙ٠ب اٌش٠بػٟ
ثأػٍ ٝعشػخ ِضً فؼبٌ١بد اٌشِ ٟ٘ٚ ٟاٌّزغ١ش اٌشئ١غ ٟاٌّؤصش فِ ٟغبفخ االٔغبص
ٌّغبفبد اٌشِ ( ٟعشػخ االٔطالق) اٌز ٟرؼزجش اٌّزغ١ش اٌجب١ِٛ٠ىبٔ١ى ٟاألٚي فٟ
عشػخ اٌّمزٚفبد  ،اٌغشػخ اٌؼبٌ١خ لذ رى ْٛغ١ش ِف١ذح أؽ١بٔب وّب ف ٟفؼبٌ١بد اٌٛصت
اٌط ً٠ٛأِٙ ٚبسح اٌذؽشعخ ف ٟوشح اٌمذَ ألٔٙب رغجت إػبلخ ف ٟرىٕ١ه اٌّٙبسح .
 -2انسزعت انمصٕٖ ( انطٕفاٌ)  :لذسح اٌش٠بػ ٟػٍ ٝأداء ؽشوخ ثألظ ٝعشػخ
ٚالً صِٓ ِّىٓ  ،وّب ف ٟعجبق اٌّغبفبد اٌمظ١شح (ػذ. ) َ122ٚ
 -3سزعت انخعجيم ٌٍٛ :طٛي إٌ ٝاٌغشػخ اٌمظ٠ ٜٛغت أْ ٠ىٕ٘ ْٛبن رؼغ ً١ع١ذ
ِٕٚبعت ( االٔزمبي ِٓ عشػبد ثط١ئخ إٌ ٝأػٍ ٝعشػخ ) ٌٙب ٚ ،رىِ ْٛخزٍفخ ؽجمب
ٌطج١ؼخ اٌّّبسعخ ِضً اٌفشق ث ٓ١ػذاء ٚ َ122الػت وشح اٌمذَ األِش٠ى١خ .فبٌزؼغً١
ف ٟوال اٌفؼبٌ١زِ ٓ١خزٍف ٚثبٌزبٌ ٟفبْ اٌغشػخ اٌمظِ ٜٛخزٍفخ ثغجت ؽج١ؼخ اٌٍؼجخ
أ ٚاٌّّبسعخ .
 -4عشػخ اٌزؾًّ  ٟ٘ :اٌمبثٍ١خ ٌزؾم١ك رىشاساد ل٠ٛخ ٚأمجبػبد ػؼٍ١خ عش٠ؼخ
ػٍ ٝؽٛي اٌغجبق ٠ٚى ْٛاٌزذس٠ت ٌٙب دائّب ثبٌظشٚف اٌٛٙائ١خ ( اٌغشػخ اٌٛٙائ١خ أٚ
اٌغشػخ اٌؾشعخ ) ِضً (  ، َ5222 ، َ3222سوغ اٌّبسصٔ ، ْٛظف اٌّبسص) ْٛ

1

محاضرة لألستاذ الدكتور جمال صبري لطلبة الدراسات العلٌا الدكتوراه بتارٌخ 2114 /11/3
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 -5رؾًّ اٌغشػخ  ٟ٘ :اٌمبثٍ١خ ألداء ٔشبؽ ِب ثغشػخ ػبٌ١خ عذا رؾذ ِزطٍجبد
ٚظشٚف اٌّغز ٜٛاٌؼبٌ ِٓ ٟأٔزبط اٌطبلخ اٌال٘ٛائ ( ٟػذَ وفب٠خ األٚوغغ ) ٓ١وّب
ف ٟعجبق .َ022
 -6سزعت االسخجابت ) : ) Reaction Time
" ٘ ٟاٌمذسح ػٍ ٝاٌشد أ ٚاالعزغبثخ اٌؾشو١خ ف ٟالظش صِٓ ِّىٓ ثؼذ ظٛٙس اٌّض١ش
أ ٚؽذٚصٗ "٘ٚ . 1زا إٌٛع ِٛعٛد ف ٟوً األٌؼبة اٌش٠بػ١خ ِضً ( وشح اٌمذَ  ،اٌغٍخ
 ،اٌغّٕبعزه  ،اٌؼبة اٌم ... ٜٛاٌخ .
ف ٟؽ٠ ٓ١ش ٜعّبي طجش ٞأْ عشػخ االعزغبثخ اٌؾشو١خ ِٓ اٌمذساد اٌز ٟال
٠خٍِٕٙ ٛب أٔ ٞشبؽ س٠بػٌٚ ٟىٓ رزفبٚد دسعبد اٌؾبعخ إٌٙ١ب ِٓ ٔشبؽ ألخش ؽغت
اٌّزطٍجبد اٌّٙبس٠خ ٚاٌخطط١خ ف ٟوً ٔشبؽ س٠بػٚ ، ٟرٍؼت عشػخ االعزغبثخ دٚسا
أعبع١ب ف ٟرط٠ٛش ِغز ٜٛاٌش٠بػٚ ٟرفٛلٗ ف ٟثؼغ األٌؼبة ٚاٌفؼبٌ١بد اٌش٠بػ١خ
ؽ١ش ٌىً فؼبٌ١خ أٌ ٚؼجخ اعزغبثخ خبطخ ثٙب رخزٍف ثبخزالف اٌؾبفض اٌز ٞلذ ٠ىْٛ
عّؼ١ب ّ أ ٚثظش٠ب أ ٚؽغ١ب ٚرظٙش أّ٘١زٙب ف ٟاٌىض١ش ِٓ األٌؼبة ٚ ،رزؾذد اٌّذح
اٌضِٕ١خ ثبٌٛلذ ث ٓ١رمذ ُ٠اٌّض١ش ٌٚؾظخ ٔٙب٠خ االعزغبثخ ٌٗ أ ٞأٔٙب رزى ِٓ ْٛعشػخ
سد اٌفؼً ٚعشػخ أداء اٌؾشوخ ".

2

ف ٟؽ٠ ٓ١ش ٜاٌجبؽش أْ عشػخ االعزغبثخ رؼٕ ( ٟلذسح اٌش٠بػ ٟػٍ ٝاالعزغبثخ
ٌّض١ش ِؼ ٓ١ف ٟالظش صِٓ ِّىٓ ) .
 -7سزعت جشء يٍ انجسى  :رؾشن ؽشف أ ٚعضء ِٓ اٌغغُ ثأعشع ِب ّ٠ىٓ ٌشِٟ
األداح ِضً سِ ٟاٌشِؼ  ،إٌّبٌٚخ ف ٟوشح اٌ١ذ  ،اٌذؽشعخ ف ٟوشح اٌمذَ ) .

1

حسٌن علً العلً و عامر فاخر شغاتً  .استراتٌجٌات طرائق وأسالٌب التدرٌب الرٌاضً  ,ط , 1بغداد  ,مكتب النور  , 2111 ,ص.252
2
جمال صبري  ,محمد بجاي عطٌة  .اثر تمرٌنات الرشاقة فً تطوٌر السرعة االنتقالٌة وبعض المهارات لالعبٌن الشباب بكرة القدم  .بحث
منشور  ,مجلة كربالء لعلوم التربٌة الرٌاضٌة  ,العدد  , 6المجلد  , 2112 , 1ص. 83
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-8سزعت انفزيك ِ :ضً عجبلبد اٌززبثغ ( ثش٠ذ  ) 122 ×4أ ٚاألٌؼبة اٌفشل١خ ،
ٚرمبط ِٓ خالي اٌزظ٠ٛش.
-9سزعت انذٔراٌ ِ ٟ٘ٚ :فزبػ ٌىض١ش ِٓ األٌؼبة اٌش٠بػ١خ وّب ف ٟفؼبٌ١بد
اٌغّٕبعزه ( سالظخ اٌجبٌ١خ ) أ ٚسِ ٟاٌمشص أ ٚاٌّطشلخ  ...اٌخ ٚ ،رغزخذَ ٌزغً١ٙ
أٌ ٚزمٍ ً١اٌّمبِٚبد ف ٟأصٕبء االٔطالق .
 –11سزعت انزشالت ( سزعت حغييز االحجاِ ) ( :ؽشوبد ِزؼذدح رؤد ٜفٔ ٟفظ
اٌٛلذ) إْ رٕف١ز ؽشوخ األلذاَ ٚرٛافك اٌغغُ ٚأؽشافٗ ٚاالعزغبثبد اٌغش٠ؼخ رؼزّذ
ػٍِ ٝضط اٌزٛاصْ ٚعشػخ اٌالػت ٚعشػخ اٌزؼغٚ ً١اٌمٛح اٌؼؼٍ١خ ٚاٌّشٔٚخ
ٚاٌزٛافك .
 -11انسزعت فٕق انسزعت ( ٚ ٟ٘ :) over speedطف ٌغٛٙد أ ٚظشٚف
اٌزذس٠ت اٌز ٟرغّؼ ٌٍش٠بػ ٟثزٕف١ز ِٙبسح ثغشػخ إٌ ٝاثؼذ ِٓ اٌّغز ٜٛاٌز٠ ٞؤدٜ
ف ٗ١ثشىً اػز١بدِ ، ٞضً اٌشوغ فٛق ِٕؾذس ٚرغزخذَ ٌىغش ؽبعض اٌغشػخ .
 -12انسزعت انحزكيت أٔ سزعت األداء(٠: )Speed Of Movementمظذ
ثبٌغشػخ اٌؾشو١خ " أداء ؽشوخ راد ٘ذف ِؾذد ٌؼذد ِٓ اٌّشاد  ،أٚ
اٌزىشاساد فِ ٟذح صِٕ١خ لظ١شح ِٚؾذٚدح ".1
ف ٟؽ٠ ٓ١ش١ش ؽغ ٓ١ػ ٍ ٟاٌؼٍ ٟإٌ ٝاٌغشػخ اٌؾشو١خ ثأٔٙب " عشػخ األداء أ ٞعشػخ
أمجبع اٌّغّٛػبد اٌؼؼٍ١خ اٌّشزشوخ ف ٟاٌؾشوخ "ٚ .2رزّضً عشػخ اٌؾشوخ
ثظٛسح ٚاػؾخ ف ٟاٌؾشوبد اٌز٠ ٟم َٛثٙب ؽبسط اٌّشِ ٝثٙذف طذ اٌىشح ٚوزٌه
رظٙش ثٛػٛػ ف ٟؽشوبد إٌّبٌٚخ ٚسوً اٌىشح أ ٚؽشوخ رظ٠ٛت اٌىشح  ...اٌخ ،
أ ٞاٌؾشوبد اٌز ٟرؤدٌّ ٜشح ٚرٕزٚ . ٟٙوزٌه أداء اٌؾشوبد اٌّشوجخ ِضً اعزالَ
1

صالح شافً العائذي التدرٌب الرٌاضً أفكاره وتطبٌقاته  ,دمشق  ,دار العراب ودار نور للدراسات والنشر والترجمة  ,2111 ,ص. 176
2
حسٌن علً العلً  ,عامر فاخر شغاتً  .مصدر سبق ذكره  ,ص. 252
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اٌىشح ٚرّش٠ش٘ب ٚ ،ف ٟثؼغ األؽ١بْ ٠طٍك ػٍ٘ ٝزا إٌٛع ِٓ اٌغشػخ ثغشػخ عضء
ِٓ اٌغغُ .

*انعٕايم انًؤثزة في انسزعت  :رٛعذ ػٛاًِ ػذح رؤصش ف ٟاٌغشػخ عٕٛػؾٙب ِٓ
خالي اٌّخطؾ اٌزبٌ: ٟ
العمر
والجنس

1

سرعة
االنقباض
العضلً

1

الوزن
والعمر

الخصائص

التكوٌنٌة
لأللٌاف
العضلٌة

1

الصفات
التكوٌنٌة
للعضالت

قابلٌة
العضلة
لالمتطاط

العوامل
البٌئٌة

العوامل
النفسٌة

فن األداء
وزواٌا
العضلً

النمط
العصبً
للفرد

التدرٌب
والممارسة
لالنشطة البدنٌة

قانون
(المقاومة
)

صالح شافً العائذي  .مصدر سبق ذكره  .ص. 185
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مفيوم التحمل: Endurance
يعد التحمؿ مف القدرات الميمة في اإلعداد البدني لكثير مف األلعاب والفعاليات
الرياضية،ومف الصفات البدنية الحيوية لجميع الرياضييف و خاصة الذيف يمارسوف
انواع االنشطة الرياضية التي تتطمب االداء البدني لفترات طويمة فإما أف تكوف كقدرة
ميمة ورئيسة مف متطمبات اإلنجاز لبعض األلعاب والفعاليات الرياضية،أو كقدرة
مكممة وثانوية لمبعض اآلخر مف األلعاب لكي تمعب دو اًر إعدادياً مشتركاً في

متطمبات تمؾ المعبة أو الفعالية.و يعد التحمؿ  ،ويرتبط مستوى قدرة التحمؿ بظيور
التعب فأذا ما قاـ الرياضي بأداء جيد بحمؿ معيف  ،فأنو بعد مدة مف االداء
المتواصؿ او المتقطع يجد صعوبة في االداء  ،و ذلؾ لدخوؿ الرياضي في مرحمة
التعب  ،الذي يعمؿ عمى خفض الكفاءة الوظيفية و النفسية لمرياضي و يظير ذلؾ

عمى مستوى االداء الرياضي مف حيث الفاعمية المطموبة(.)1

والتحم ػػؿ ى ػػو مق ػػدرة الف ػػرد الرياض ػػي عم ػػى االس ػػتمرار ف ػػي االداء بفاعمي ػػة دوف

ىبوط في كفاءتو أو مقدرة الرياضي عمى مقاومة التعب(.)2

كمػػا ويعػػرؼ التحمػػؿ بأنػػو مقػػدرة المجموعػػات العضػػمية الكبيػرة فػػي االسػػتمرار
ف ػػي عم ػػؿ انقباض ػػات متوس ػػطة لفتػ ػرة طويم ػػة م ػػف الوق ػػت نس ػػبيا والت ػػي تتطم ػػب تكي ػػؼ
الجيازيف الدوري والتنفسي ليذه النشاطات  ،او ىو قدرة الفرد في التغمػب عمػى التعػب
او االسػػتمرار الداء النشػػاط الرياضػػي ألطػػوؿ مػػدة و اكبػػر تك ػرار بايجابيػػة دوف ىبػػوط
()3

مستوى االداء

( )1عبد الجبار سعٌد محسن  :اعداد الرٌاضٌٌن بدنٌا  ,مهارٌا ,خططٌا  ,نفسٌا  ,العراق , 2118 ,
ص . 111
()2مفتً ابراهٌم حماد؛ التدرٌب الرٌاضً الحدٌث -تخطٌط وتطبٌق وقٌادة .ط,1القاهرة ,دار الفكر العربً,
 ,1998ص.116-115
(ٛٔ) 3اي ِٙذ ٞاٌؼج١ذ(ٚ ٞاخش : )ْٚعهى انخذريب انزياضي ِ ،ىزت داس االسلُ ٌٍطجبػخ  ،ثغذاد ، 2229 ،
ص . 120
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تقسيم التحمل:
قسـ التحمؿ الى عدة انواع وتقسيمات منيا:
أ_ التحمؿ مف حيث التقسيـ النوعي يقسـ الى

()2

:

 )1التحمل العام  :يعرؼ التحمؿ العاـ القابمية عمى اداء عمؿ لفترة طويمة تشترؾ
فيو مجاميع عضمية كبيرة مع متطمبات عالية ألجيزة القمب والدوراف والتنفس
اما ماتيف فيقول نفس المفيوم ان التحمل العام يعني :
 )1مطاولة العمؿ الذي يتميز بطوؿ الفترة
 )2انعداـ االنقطاع ( االستمرار)
 )3قمة الشدة نسبيا
 )4عمؿ العضالت الكبيرة
 )5قابمية مستوى القمب وجياز الدوراف والتنفس .
)2التحمل الخاص:
تختمؼ االنشطة الرياضية مف حيث متطمباتيا لمتحمؿ طبقا لمخصائص المميزة
ليا والحمؿ الخاص ىو نتيجة ارتباط التحمؿ العاـ مع احد مكونات المياقة البدنية
االخرى المرتبط بعضيا ببعض مثؿ ( تحمؿ السرعة  ،تحمؿ القوة ) اذ اف المطموب
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في المسابقات ىو استمرار االداء الحركي بالسرعة او اقوة المثمى وذلؾ لمدة زمنية
محددة مستخدما التحمؿ العضمي بأقصى مجيود .
 يختمؼ التحمؿ الخاص لالعب كرة القدـ المتقطع االداء عف التحمؿ الخاصلمتسابؽ المارثوف الذي يقطع  43كـ دوف انقطاع ويختمؼ التحمؿ الخاص
لالعب المصارعة عف العب كرة السمة او اليد .
ب_ التقسيم الوظيفي لمتحمل(: )1
 )1التحمل الدوري التنفسي  :كفاءة الجيازيف الدوري والتنفسي لفرد عمى العمؿ
لفترات طويمة .
 )2التحمل العضمي  :قدرة الفرد عمى االستمرار في بذؿ الجيد مع التغمب عمى
مقاومات ذات شدة اقؿ مف االقصى .
ج_ التقسيم االدائي لمتحمل(:)2
 )1التحمل العضمي الثابت  :ىو قدرة الفرد عمى االحتفاظ ببذؿ مدة زمنية ممكنة
مف االوضاع الثابتة .
 )2التحمل العضمي الحركي  :ىو االستمرار المتعاقب لالنقباض واالنبساط
العضمي مع التغمب عمى مقاومات عالية ألكبر عدد ممكف مف المرات .

(ٛٔ )1اي ِٙذ ٞاٌؼج١ذٚ ٞاخش : ْٚانًصذر انسابك  ، 2229 ،ص . 00
(ٛٔ )2اي ِٙذ ٞاٌؼج١ذٚ ٞاخش : ْٚانًصذر انسابك  ،2229 ،ص . 112
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د_ اقسام التحمل من حيث عالقتيا بنظم انتاج الطاقة(:)1
أ -التحمؿ اليوائي ).(Aerobic
ة -التحمؿ الالىوائي ).(Anaerobic
العوامل التي تحدد مستوى قدرة التحمل(.)2
 -1الكفاءة الوظيفية ألجيزة الرياضي الحيوية(اجيزة التنفس والتبادؿ
األوكسجيني والقمب والدورة الدموية والجياز العصبي).
 -2التوافؽ العضمي العصبي والتغيرات الكيميائية في العضالت ومدى
االقتصاد في العمؿ الوظيفي وكذلؾ الحالة النفسية مف درجة سمات
الرياضي الشخصية وقوة االرادة والدفع ألداء العمؿ الجسمي والنفسي
الناتج عف بدني والميارى واالستمرار فيو .

المرونة :ـ
ٌختلف مفهوم المرونة فً مجاالت التربٌة البدنٌة عن المفهوم الدارج بٌن
كثٌر من العامة فمن المالحظ أن بعض الناس ٌطلقون على الشخص القادر على
االستجابة للمواقف المتباٌنة انه شخص مرن  ,والمرونة بهذا المفهوم تعتبر مظهرا
من مظاهر الشخصٌة ٌدخل تحت نطاق الدراسات النفسٌة .
إما مفهوم المرونة فً مجاالت التربٌة البدنٌة فهو ٌعنً قدرة الفرد على أداء
الحركات الرٌاضٌة إلى أوسع مدى تسمح به المفاصل العاملة فً الحركة .
وٌستخدم البعض مصطلح المرونة العضلٌة تعبٌرا عن قدرة العضلة على االمتطاط
إلى أقصى مدى لها  ,فً حٌن ٌرفض البعض هذا المصطلح وٌفضل وصف
المرونة العضلٌة بالمطاطٌة .

 ) 1مفتً ابراهٌم حماد؛ المصدر السابق ,1998 ,ص.116-115
() 2عبد الجبارسعٌد محسن:المصدر السابق2118,م .ص.112
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وهناك جدل على المرونة فً الحركات المختلفة  ,حٌث ٌرى البعض أنها تنسب
للمفاصل فً حٌن ٌرى البعض األخر أنها تنسب إلى العضالت ورأي ثالث ٌرى
إن المرونة تنسب إلى المفاصل والعضالت .
المرونة إحدى عناصر اللٌاقة البدنٌة التً تساهم مع غٌرها كالقوة والسرعة
والتحمل فً بناء وتطوٌر األداء الحركً عند الالعب  .ومن خالل تجربتنا نرى أن
اإلشكال الرٌاضٌة بحاجة لهذا العنصر الهام  .والرٌاضً الذي ٌمتاز بمرونة جٌدة
سوف تساعده مرونته على استخدام بقٌة عناصر الٌاقة البدنٌة األخرى بجهد قلٌل
وبزمن قصٌر لتحسٌن االنجاز وتطوٌره  .كذلك ضعف المرونة عند أالعب ٌؤدي
إلى ارتخائها وأحٌانا تصل الى اإلصابة  ,كما إن المبالغة فٌها تؤثر تأثٌرا ضارا
على القوة  ,لذا ال بد من االنتباه عند التدرٌب لتطوٌرها .
()1

المفهوم التشرٌحً للمرونة :

لما كانت المرونة تدل على قدرة الفرد للقٌام بالحركات المختلفة لمدى واسع
وتختلف القواعد التً ٌرتكز علٌها تطوٌر المرونة من فرد الى أخر طبقا لإلمكانٌات
التشرٌحٌة والفسٌولوجٌة  ,وفضال عن قدرة األوتار واالربطة والعضالت على
االستطالة والنمطٌة  ,فان الجانب التشرٌحً للمرونة ٌدل على قابلٌة العضلة او
المفصل على استثمار أقصى مدى للحركة إثناء القٌام بالتمارٌن والحركات البدنٌة .
فالمفاصل تتمكن من االداء الحركً طبقا لشكل تلك المفاصل ومساحة احتكاكها وفق
نوع الحركة  ,بٌد أن مدى استثمار دائرة التاثٌر التشرٌحً ٌتعلق بقابلٌة األربطة
حول المفصل واألوتار والعضالت .
مما تقدم نستنتج أن المرونة الطبٌعٌة ترتبط بالمفصل وحالة األربطة المغلقة التً
تحٌط به وقابلٌة العضالت العاملة علٌه فضال عن تركٌب العظام وقدرة النسٌج
الضام والمحفظة التً تحٌط به والجلد  ,وعوامل اخرى مثل اجزاء الجسم وكمٌة
الدهون .

 - 1قاسم حسن حسٌن  :علم التدرٌب الرٌاضً فً األعمار المختلفة  ,ط , 1عمان ,دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع
 ,1991 ,ص.072
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تعارٌف المرونة :
(بأنها توافق وارتداد الجسم عند الهبوط بعد فترة من الطٌران)

()1

(هً الحركة الناتجة عن تأثٌر كمٌة التحرك ألحد العضلتٌن القابضة والباسطة)
(مدى الحركة فً مفصل أو مجموعة من مفاصل الجسم المختلفة)

()2

()3

(وتعرف المرونة بأنها قابلٌة الالعب على تحرٌك الجسم وأجزائه فً مدى واسع
()4
من الحركة دون الشد المفرط أو إصابة العضالت والمفاصل )
( بأنها القدرة على أداء الحركات لمدى واسع )

()5

أهمٌة المرونة - :
 -1تعمل مع بقٌة القدرات الحركٌة والبدنٌة على اعداد أالعب او المتعلم بدنٌا ً
وحركٌا ً.
 -2تعمل على سرعة اكتساب اداء المهارات الحركٌة واتقانها .
 -3تسهم فً تقلٌل التعرض الى اإلصابات الرٌاضٌة .
 -4تساعد على تأخٌر حالة التعب .
 -5تساهم فً اداء المهارات بشكل فعال .

أهمٌة المرونة :
وٌرى الرسون ان اثر تكٌٌف الفرد فً كثٌر من أوجه النشاط البدنً تقرره
درجة مرونة الشاملة للجسم او لمفصل معٌن  ,والمرونة الحسنة او المدى الواسع
للحركة له مكان بارز فسٌولوجٌا ومٌكانٌكٌا .
1ـ وجٌه محجوب وآخرون  :نظرٌات التعلم والتطور الحركً  ,دار الكتب والوثائق  ,0222 ,ص . 92
0ـ محمد إبراهٌم شحاتة  :أساسٌات التدرٌب الرٌاضً  ,اإلسكندرٌة  ,المكتبة المصرٌة  ,مطابع التعلٌم العالً ,
,0226ص . 099
 3ـ عصام عبد الخالق  :التدرٌب الرٌاضً  ,ط , 4دار المعارف  , 1911 ,ص.41
 -4ودٌع ٌاسٌن التكرٌتً وآخرون  :اإلعداد البدنً للنساء  ,جامعة الموصل  ,1916 ,ص.100
 -5ماضً حمد حسن عالوي  :علم التدرٌب الرٌاضً  ,ط , 6القاهرة  ,دار المعارف  ,1979 ,ص .03
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وٌقول حنفً مختار ان افتقار الشخص للمرونة ٌؤثر على مدى اكتسابه وإتقانه الداء
المهارات االساسٌة  ,كما ان قلها تؤدي الى صعوبة تنمٌة الصفات البدنٌة االخرى
كالقوة والسرعة والرشاقة .
وٌشٌر خاطر والبٌك الى ان أهمٌة المرونة تكمن فً كونها هامة فً اتقان الناحٌة
الفنٌة لألنشطة الرٌاضٌة المختلفة الى جانب أنها فً نفس الوقت عامل أمان لوقاٌة
العضالت واالربطة من اإلصابة .وترى هلٌن ان المرونة تعد احد مكونات الهامة
()1
فً االداء البدنً .

وٌقسم هارة المرونة الى :
المرونة العامة  :وهً تتضمن مرونة جمٌع مفاصل الجسم .
المرونة الخاصة  :وهً تتضمن مرونة المفاصل الداخلة فً الحركة المعٌنة .

كما ٌقسمها زاتسورسكى الى :
مرونة اٌجابٌة  :وهً القدرة المفصل على العمل الى اقصى مدى له ,على ان
تكون العضالت العاملة علٌه هً المسببة للحركة .
مرونة سلبٌة  :وهً القدرة المفصل على العمل الى اقصى مدى له  ,على ان تكون
()2
الحركة ناتجة عن تأثٌر قوة خارجٌة بمساعدة الزمٌل مثال .

العوامل المؤثرة على المرونة :
1ـ مرونة العضلة وأوتارها وقابلٌة إطالتها .
2ـ مرونة األربطة الساندة للمفاصل العاملة .
3ـ الشكل البناء والتضخم العضلً .
4ـ قوة العضالت العاملة .
 - 1علً محمد زكً وأسامة محمد راتب  :السباحة التنافسٌة  ,ط , 1القاهرة  ,دار المعارف للطباعة والنشر 0221 ,
 ,ص.56
 2علً محمد زكً وأسامة محمد راتب  :مصدر سبق ذكره  ,ص.56
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5ـ مقدرة الجهاز العصبً على منع المقاومة .
6ـ مستوى االجادة التكتٌكٌة لحركة أو مجموعة حركات .
7ـ البٌئة الداخلٌة والخارجٌة للرٌاضً .
8ـ المالبس الغٌر مناسبة(. ) 1

خطورة أداء تمرٌنات المرونة الزائدة (: )0
إن تمرٌنات اإلطالة ال ٌجب إن تعتبر عالجا فالنسبة لبعض الرٌاضٌٌن فان
المطاطٌة ربما تزٌد فعال من احتمال إصابة أربطة الجسم والمفاصل  .وأساس هذا
االعتقاد إن المرونة الزائدة عن الحد ربما تفقد مفاصل الجسم الرٌاضً استقرارها
وثباتها وٌرى بعض الخبراء إن المفاصل المرتخٌة أكثر من الالزم ربما تؤدي فً
نهاٌة اآلمر إلى التهاب المفاصل للرٌاضً وهنا ٌجب إن نتساءل ما هً االحتٌاطات
المناسبة لإلطالة ومتى ٌجب إن ال ٌنصح بها واهم هذه االحتٌاطات ما ٌلً :ـ
( ال ٌجب إن تمارس تمرٌنات اإلطالة إذا )
-

1
2

تحرك مكان العظمة .
كان عندك كسر حدٌث فً العظمة .
كان هناك اشتباه فً حدوث التهاب حاد أو مرض معدي.
كان هناك اشتباه فً وجود التهاب المفاصل .
كان هناك الم حاد فً حركة المعصم أو تطوٌل الحركة .
كان هناك التواء .

محمد إبراهٌم شحاتة  :أساسٌات التدرٌب الرٌاضً  ,اإلسكندرٌة  ,مطابع التعلٌم العالً  , 0226 ,ص.322

 غازي العنزي  :تصنٌف التدرٌب الرٌاضً  ,بحوث وكتب رٌاضٌة . 0229 ,31
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الرشاقة (:)1
لقد اخذ االىتماـ بالتربية البدنية والرياضية يتزايد منذ وقت بعيد حوؿ طرائؽ
بعدىا صفة بدنية وحركية أساسية
وأساليب تنمية الرشاقة إيمانا منيـ بأىميتيا ّ
.ولمرشاقة أىمية خاصة ليس في المجاؿ الرياضي فحسب بؿ تتعدى ىذه األىمية
إلى مجاالت الحياة العامة إذ يتحمى الفرد بيذه الصفة الحركية باعتبارىا مرحمة
ومؤش ار لكثير مف الصفات البدنية والحركية كالسرعة والقوة والتوافؽ والمرونة والدقة.
والرشاقة في المجاالت الرياضة ليا أىمية بصورة كبيرة ،فالتمميذ في المدرسة،
والطالب في الجامعة ،والالعب في النادي ،كميـ يحتاجوف إلى تطوير ىذه الصفة،
التي تعمؿ عمى إكسابيـ الميارات الحركية بصورة كبيرة.
وعمى ذلؾ كاف مف األىمية العمؿ عمى تطويرىا وذلؾ عف طريؽ التمرينات
الخاصة بذلؾ ،واختبارات الرشاقة وقياسيا ،مف الوسائؿ الميمة في الوقوؼ عمى
إمكانية تطويرىا ودراسة عالقتيا بميارات األلعاب الرياضية الخاصة والعامة.والكرة
الطائرة ىي مف األلعاب التي يحتاج فييا الالعب إلى عنصر الرشاقو بصورة
كبيرة،إذ تتميز مياراتيا باألنسيابية والرشاقو.
وق ػ ػ ػػد أش ػ ػ ػػار (جونس ػ ػ ػػوف ونيمس ػ ػ ػػوف)إلى ان ػ ػ ػػو يمك ػ ػ ػػف إف تع ػ ػ ػػد الرش ػ ػ ػػاقو ق ػ ػ ػػدره حركي ػ ػ ػػة
،وذلػ ػ ػػؾ ألنيػ ػ ػػا فػ ػ ػػي رأي الكثيػ ػ ػػر مػ ػ ػػف البػ ػ ػػاحثيف ،تتضػ ػ ػػمف مكونػ ػ ػػات(القوه العضػ ػ ػػمية
،والسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرعو الحركيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،والدقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،وسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرعة رد الفعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ،والتوافؽ ،والػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتحكـ ).
وعرفيػ ػ ػ ػػا ىيرتػ ػ ػ ػػز  :ىػ ػ ػ ػػي القػ ػ ػ ػػدرة عمػ ػ ػ ػػى إتقػ ػ ػ ػػاف الحركػ ػ ػ ػػات التوافقيػ ػ ػ ػػة المعقػ ػ ػ ػػدة
والسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرعة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ األداء الحركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي وتطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػويره وتحسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػينو.
ويعرفي ػ ػػا ميني ػ ػػؿ  :الق ػ ػػدرة عم ػ ػػى التواف ػ ػػؽ الجي ػ ػػد لمحرك ػ ػػات الت ػ ػػي يق ػ ػػوـ بي ػ ػػا الف ػ ػػرد
سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواء بك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ أج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزاء الجس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ أو بجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزء مع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف منػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو .
وعرفيػػا الرسػػوف ويػػوكـ( : ) larson yocomبكونيػػا قػػدرة الفػػرد عمػػى تغييػػر
أوض ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي اليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواء وتتض ػ ػ ػ ػ ػ ػػمف أيض ػ ػ ػ ػ ػ ػػا تغيي ػ ػ ػ ػ ػ ػػر االتج ػ ػ ػ ػ ػ ػػاه.



1

علً سلوم جواد:االختبارات والقٌاس واإلحصاء فً المجال الرٌاضً,جامعة القادسٌة,الطٌف للطباعة2004,م,ص.118
 االنترنٌت.
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وك ػػذلؾ تعن ػػي الرش ػػاقة ى ػػي الق ػػدرة عم ػػي التواف ػػؽ الجي ػػد لمحرك ػػات الت ػػي يق ػػوـ بي ػػا
الفرد سواء بكؿ أجزاء جسمو أو جزء معيف منو .
كما تعرؼ بأنيا "المقدرة عمى إتقاف الحركات التوافقية المعقدة والسرعة في أداء
التعمـ الحركي وتطويره وتحسينو أو ىي المقدرة عمى استخداـ الميارات وفؽ متطمبات
الموقؼ المتغير بسرعة ودقة والمقدرة عمى إعادة تشكيؿ األداء تبعا ليذا الموقؼ

بسرعة " (.)1

العوامل التي تؤثر في الرشاقو منيا(:)2

-1التوافؽ العضمي العصبي والتوافؽ العصبي البصري،وعميو فأف دور الجياز
العصبي وتحكمو في المجاميع العضمية التي تولد القوة المسئولة عف حركة الجسـ
يعد ميما في ىذا المجاؿ.
 -2اتخاذ الوضع الجسمي المناسب .
 -3اإلحساس الحركي أو اإلدراؾ الحس ػ حركي.
 -4الحركة النوعية أو سرعة األداء الحركي الدقيؽ .
 -5القوة العضمية والقوة العضمية المميزة بالسرعة وزمف رد الفعؿ والسرعة الحركية .
6ػ أثر التدريب وتك ارره في تنمية أو تطور الرشاقو .
7ػ تناسؽ الحركات وانسيابيتيا.
8ػ شكؿ الجسـ (ضعيؼ،متوسط ألسمنو).
9ػ العمر والجنس .
11ػ الوزف :يقمؿ سرعة تقمص األلياؼ العضمية وتؤثر عمى بطء تغير االتجاه.
11ػ التعب:ػ يؤثر في مركبات الرشاقو.
 االنترنٌت.
1
رٌسان خرٌبط مجٌد  :التدرٌب الرٌاضً  ,جامعة الموصل ,دار الكتب للطباعة والنشر 1988 ,م,ص.277
2

وجٌه محجوب,احمد بدري ,مازن عبد الهادي:نظرٌات التعلم والتطور الحركً,ط,2بغداد,مطبعة التعلٌم العالً 2111,م,ص.75

32

كلٌة الكوت الجامعة
قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

انواع الرشاقة:1
يوجد نوعاف مف الرشاقة:
-1

الرشػػاقو العامػػة :و تعنػػي قػػدرة الفػػرد الرياضػػي عمػػى حػػؿ الوجبػػات الحركيػػة فػػي

عدة اوجة مختمفة مف الواف النشاط الرياضي بتصرؼ منطقي سميـ.
 -2الرشاقة الخاصة وتشمؿ :
-

قابميػة التػوازف :تػدؿ عمػى قابميػة المحافظػة عمػى تػوازف الجسػـ فػي حالػػة

ثبات التصرؼ الحركي.
 قابمية رد الفعؿ :وتدؿ عمى سرعة التوجيو واالداء الفعاؿ بوقت قصير قابمية الوزف الحركي :وتدؿ عمى قابمية استيعاب تغييػر مسػا ر الحركيػة والتصػرؼالحركي باستخداـ الموسيقى
-

قػا بميػػة التغييػػر والتبػديؿ :وتػػدؿ عمػػى قػا بميػػة انسػػجاـ مبػد ا التصػػرؼ عمػػى اسػػاس
تغيير الوضع خالؿ االداء الحركي .
اف الرياضػػي الرشػػيؽ فػػي لعبػػة او فعاليػػو معنيػػو  ،اليمكػػف اف يكػػوف رشػػيقا فػػي
كػػؿ االلعػػاب والفعاليػػات  ،كمػػا ال يمكػػف نقػػؿ او تحويػػؿ الرشػػاقة الخاصػػو الػػى
رشاقو عامو .
 -2الرشػػاقة الخاص ػػة :وتعن ػػي تنمي ػػة االداء الحرك ػػي وف ػػؽ تنس ػػيؽ خ ػػاص
اثناء السباؽ والمنافسة.

اما تقسيمات مانيل لمرشاقة:
يقسـ مانيؿ الرشاقة مف الناحية المورفولوجية الخاصة بحجـ العضالت العاممة في
النشاط المعنى إلى ثالثة أقساـ وكما يمي :

1

) وجٌه محجوب,احمد بدري ,مازن عبد الهادي :المصدر السابق  ,2111,ص.57
) االنترنٌت.
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الرشاقة الخاصة بحركات العضالت الكبيرة:
حيث يشترؾ كامؿ الجسـ في الحركة كالمرجحة عمى المتوازييف  ،الوقوؼ عمى
اليديف  ،والدوراف عمى العقمة في الجمباز  ،الرمي والوثب في العاب القوى  ،السباحة
..الخ تمؾ الفعاليات التي تشترؾ فييا غالبية المجموعات العضمية بالجسـ عند األداء
الحركي.
الرشاقة الخاصة بحركات العضالت المتوسطة:
حيث يشترؾ في الحركة بعض العضالت الكبيرة دوف أخرى  ،كما التسديد عمى
المرمى في كرة القدـ أو اليد  ،والوثب في ضرب الكرة بالرأس  ،التصويب عمى
ىدؼ كرة السمة مع القفز ألعمى.
الرشاقة الخاصة بحركات العضالت الصغيرة:
حيث يشترؾ في الحركة بعض العضالت الصغيرة  ،كعضالت اليديف أو الرجميف أو
الرأس كما في تنطيط الكرة ومتابعتيا أو المراوغة باليديف في كرة السمة أو القدـ ،
ضرب الكرة بالرأس مف الثبات.
المفيوم التشريحي لمرشاقة (:)1
تتميز حركات الرشاقة بكونيا قصيرة المدى وقصيرة و ضيقة حيث اف حركة
اليديف واالصابع تحتاج الى تحكـ وعدـ السماح ليا بزيادة مدى حركة اي اف تكوف
العضالت المقابمة لمعضالت العاممة متوترة حتى يمكف توقيؼ الحركة في المحظة
المطموبى لذلؾ تنقبض العضالت التي يكوف فييا التوزيع العصبي كثيؼ قميال ومدى
حركتيا قميمة جدا بحركات الرشاقة .

( )1قاسم حسٌن حسن  :علم التدرٌب الرٌاضً فً االعمار المختلفة  ,ط  , 1دار الفكر للطباعة  ,عمان  , 1998 ,ص 311
.
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اف حدوث االنعكاس عمى العضالت المغزلية ينعكس عمى استثارة العضالت مما
يؤدي الى تغيير االنعكاس عمى العمود الفقري وطوؿ الفقرة وقدرتيا عمى تحديد
وظيفة اليافيا وفاعمية التوجيو المركزي اف اعاقة عمؿ العضالت ال يتـ بواسطة
العضالت المقابمة مف خالؿ االنقباض ورد الفعؿ وتجنب التمدد  ،اي زيادة درجة
صعوبة التمريف الى تحسيف التوافؽ الحركي ودخوؿ االستثارة في العضالت بينما
نالحظ العديد مف العضالت في حالة الراحة فالرشاقة تناسب المقدار الخاص لمفعؿ
البدني  ،اي انو يتناوؿ االنفعاؿ الداخمي المعاد دوف مقاومة و تحقيؽ رشاقة الجسـ
اوال و حركة االطراؼ العميا و السفمى فضال عمى حصوؿ دفعات الحافز و اعاقة
الموتونيروف المضاد لمعضمة .
المفيوم الفسيولوجي لمرشاقة (:)1

اف الرشاقة فسيولوجيا ىي العمؿ المشترؾ بيف الجياز العصبي المركزي والجياز

العظمي حيث يتـ التنسيؽ و فقاً قواعد االستثارة و الخموؿ كما يمعب التوافؽ الحركي

دو ار ميما بيف االعصاب و العضالت و العظاـ حيث يقاس وضع المفصؿ و

الطوؿ و عضالت الجسـ واستقباؿ االحساس ( احساس االجيزة بوضع الجسـ )
فضال عف استقباؿ المفصؿ و االوتار باالحساس الحي و ىناؾ نوعاف مف التوافؽ
ىما التوافؽ الحركي داخؿ العضمة الواحدة حيث يتميز دخوؿ تيار الحافز عمى
العضمة واستثارة الوحدات الحركية .
و يمكف حصوؿ االنقباض بمقدار مشاركة الوحدات الحركية فكمما قؿ اشتراؾ
وحد\ات االلياؼ العضمية قمت الرشاقة بينما يؤدي زيادة مشاركة الوحدات الحركية
الى زيادة الرشاقة .
يقوـ الجياز العصبي بتوجيو حركات الجسـ عف طريؽ المعمومات التي تشارؾ
في استقباليا و توصيميا الى الجياز العصبي اي الى جميع المستقبالت الحسية بما
( )1قاسم حسٌن حسن :المصدر السابق  ,ص 312
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فييا المستقبالت الحسية الموجودة في العضالت و المفاصؿ الموجودة في الجمد ،
اف جميع المعمومات الواردة الى الجياز العصبي مف المستقبالت الحسية تساعد عمى
توفير مستوى عاؿ مف الدقة لعمميات الرشاقة مف حركات الجسـ وتو جيييا مع
مالحظة اف اداء اي رشاقة يتـ في جيز مف الفراغ في زمف معيف .

تطوير الرشاقة(:)1
لتطوير الرشاقة ىناؾ أسس جوىرية تعمؿ عمى زيادتيا وىي:
أ-

وضع تمرينا ت الرشاقة بشكؿ منفصؿ كوحدة تدريبية واحدة في بداية
البرنامج التدريبي اذا احتوى عمى برامج اخرى غير الرشاقة.

ب -ارتفاع مستوى عناصر المياقة البدنية الف تدريب الرشاقة يرتبط بتطوير
عناصر المياقة البدنية.
التػػدريب فػػي عمػػر مبكػػر عمػػى مختمػػؼ الميػػارات الحديثػػة لبنػػاء رشػػاقة وقػػد وج ػػد اف
التػػدريب لتطػػوير عنصػػر الرشػػاقة فػػي عمػػر متػػاخر يكػػوف تػػاثيره قمػػيال لتطػػويره قياسػػا
بالتطوير الذي يحصؿ لدى المتدربيف عمى الرشاقة بوقت مبكر.
اختبارات الرشاقة:
 -1الجري متعدد االتجاىات.
 -2جري الزجزاج بيف الحواجز.
 -3الجري المكوكي.

1

مهند البشتاوي,احمد الخواجا:مبادئ التدرٌب الرٌاضً,دار وائل للنشر,عمان,ط2111 .2م ,ص.341-339
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التوازن(:)1
يعد التوازف القدرة عمى االحتفاظ بثبات الجسـ عند أداء مختمؼ الميارات
واألوضاع الحركية والثابتة،ومعنى التوازف أيضا ىو قدرة الفرد وسالمتو لمسيطرة عمى
أجزاء جسمو المختمفة وىذا يتـ مف خالؿ قوة الجياز العصبي وسالمتو لمسيطرة عمى
الجياز العضمي األمر الذي يتطمب درجة عالية مف القدرة التوافقية المقترنة بالرشاقة.
وتظيػ ػػر أىميػ ػػة الت ػ ػوازف فػ ػػي انػ ػػو مكػ ػػوف أو صػ ػػفة ىامػ ػػة فػ ػػي أداء الميػ ػػارات أو
الحرك ػػات األساس ػػية ك ػػالوقوؼ والمش ػػي وك ػػذلؾ ف ػػي الفعالي ػػات أو المي ػػارات الرياض ػػية
خاصػ ػػة التػ ػػي تتطمػ ػػب الوقػ ػػوؼ أو الحركػ ػػة فػ ػػوؽ حيػ ػػز ضػ ػػيؽ ،كمػ ػػا يتضػ ػػمف الت ػ ػوازف
المحافظػػة عمػػى عالقػػة ثابتػػة بػػيف الجسػػـ وقػػوة الجاذبيػػة األرضػػية والقػػدرة عمػػى عمػػؿ
تكيػػؼ انس ػػابي لمتغي ػرات ف ػػي الق ػػوة ،ويحػػتفظ التػ ػوازف بواس ػػطة الجيػػاز العص ػػبي ال ػػذي
يستقبؿ المعمومات بوضعية الفػرد فػي المكػاف  ،اذ تسػتقبؿ القنػوات النصػؼ دائريػة فػي
االذف والمس ػػتقبالت الحس ػػية ف ػػي العض ػػالت معموم ػػات تجع ػػؿ الف ػػرد دائم ػػا عم ػػى عم ػػـ
بخص ػػوص وضعو،فض ػػال" ع ػػف ذلػ ػؾ ف ػػاف المخ ػػيخ الموج ػػود ف ػػي ال ػػدماغ يق ػػوـ بعممي ػػة
التنسيؽ والتنظيـ لتنفيذ الحركات وادامة التوازف اثناء الحركة.
ومفيوـ التوازف ىو بما يمي:
وضع جسـ ما او حالتو نظاـ معيف تنعدـ معو مالحظة تػاثير مجرياتػو تغييػرات
خارجية عميو ويات خارجية عميو ويمكػف التفريػؽ بػف حػالتي (التػوازف الثابػت)و(التوازف
المتحرؾ)مف خالؿ ىذا التعريػؼ المكثػؼ ليػذه الحالػو .يمكػف اف يسػتخمص بػاف ىنػاؾ
تػاثيرات كثيػرة تقػع عمػػى حالػػة التػوازف بفعػػؿ عوامػؿ مختمفػػة كػػالوزف ومركػز ثقػػؿ الجسػػـ
وقوة الجاذبية والقوى المحركة وزوايا االرتكاز....الخ.
اما التوازف كقابميػة بدنيػة فيمثػؿ واحػدة مػف الصػفات البدنيػة التوافقيػة الميمػة فػي
التدربي الرياضي خصوصا في ذلؾ النوع مػف الفعاليػاتي التػي تتطمػب قػد ار عاليػا مػف
الثبات ونوعية ممموسػة فػي طريقػة االداء الحركػي ويعنػي بػو مػف ىػذه الوجيػو :القابميػة
1

http://forum.iraqacad.org/viewtopic.php
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التػػي تجػػد حػػال مناسػػبا وس ػريعا لمواجبػػات الحركيػػة فػػي حػػدود مسػػاحة صػػغيرة جػػدا مػػف
امكانية االرتكاز او في ظؿ عالقات اتزاف مترنحة.
اذا فاف التوازف كقابمية بدنية توافقية يتضمف باالضػافة الػى المحافظػة عمػى ثبػات
وضػػع ات ػزاف الجسػػـ القػػائـ بشػػكؿ عػػاـ امكانيػػة مواجيػػة وتعػػويض تػػاثير االضػػطرابات

الحركية الواقعة عميو بشكؿ خاص(.)1
العوامل التي تحدد التوازن(:)2

توجد ثالثة عوامؿ تحدد درجة التوازف وىي-:

 -1مركز ثقؿ الجسـ.
 -2خط الجاذبية األرضية.
 -3قاعدة االرتكاز.

اشكال التوازن(:)3
يوجد شكميف لمتوازف وىما-:

 -1التوازف الثابت-:وىو قدرة الفرد عمى االحتفاظ عمى توازنو والسيطرة عمى جسمو
في حالةة الثبات مثؿ الوقوؼ عمى قدـ واحدة واتخاذ وضع الميزاف.
 -2التوازف الحركي-:وىو قدرة الفرد عمى التوازف والسيطرة عمى جسمو اثناء اداء
حركي معيف مثؿ المشي عمى عارضة التوازف والمصارعة.
أنواع التوازن:
ولمتوازف أنواع عدة وىي"-

1

محمد عبد الحسن :علم التدرٌب الرٌاضً,ط,1بغداد2111 ,م,ص.131
2
محمد عبد الحسن :المصدر السابق2111 ,م,ص.131
3
محمد عبد الحسن :المصدر السابق2111 ,م,ص131
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 -1التوازف المستقر:ىو التوازف الذي يحدث في حالة كبر واتساع قاعدة االرتكاز
واقتراب مركز ثقؿ الجسـ مف االرض.
اوالتػوازف الثابػت :ويعنػي القػدرة التػي تسػمق بالبقػاء فػي وضػع ثابػت او القػدرة عمػػى
االحتفػػاظ بثبػػات الجسػػـ دوف سػػقوط او اىت ػزاز عنػػد اتخػػاذ اوضػػاع معينػػة كمػػا ىػػو
عند اتخاذ وضع الميزاف.
 -2التوازف القمؽ :ىو التوازف الذي يحدث في حالة صغر او ضيؽ قاعدة االرتكاز
وابتعاد مركز ثقؿ الجسـ عف االرض.
او الت ػوازف الػػديناميكي :القػػدرة عمػػى االحتفػػاظ بػػالتوازف اثنػػاء اداء حركػػي كمػػا فػػي
معظ ػػـ االلع ػػاب الرياض ػػية والمن ػػازالت الفردي ػػة كم ػػا ى ػػو الح ػػاؿ عن ػػد المش ػػي عم ػػى
عارضة مرتفعة.
توازن جسم اإلنسان:

إف جسـ اإلنساف يتوازف مف ناحيتيف ىما-:

 -1الناحية الميكانيكية-:وتتمثؿ في القوة الخارجية مثؿ( الجاذبية األرضية،الرياح،
االحتكاؾ  ...الخ).
 -2الناحية الفسمجية -:وتتمثؿ في سالمة الحواس أو المستقبالت الحسية(البصر،
السمع  ،الذوؽ ،الشعور العضمي).
يثبت التوازف كمما زادت أو كبرت قاعدة االرتكاز والقاعدة تكوف مسطحاً بيف

نقطتيف ،كما يحدث التوازف عند اتساع قاعدة االرتكاز واقتراب مركز ثقؿ الجسـ مف
األرض  ،أما عندما تقؿ أو تصغر قاعدة االرتكاز وابتعاد مركز ثقؿ الجسـ عف
األرض فاف التوازف يصبق توازناً قمقاً ،كما إف كتمة الجسـ ليا دور كبير في أحداث
التوازف فكمما زادت كتمة الجسـ وكبرت قاعدة االرتكاز كمما ازداد ثبات الجسـ وىذا

ما نالحظو في الفرؽ بيف األوزاف الحقيقية واألوزاف الثقيمة كما في فعاليات المالكمة،
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المصارعة ،رفع األثقاؿ.
ومف اىـ االختبارات التي تظير لنا حالة التوازف ىو اختبار الوقوؼ عمى رجؿ
لعدة ثواني مع غمؽ العينيف ويكوف االختبار اكثر حساسية وذلؾ بوضع الرجؿ الحرة
اماـ االخرى وفي حالى يكوف فييا مغمؽ العينيف ،كما يوجد اختبار اخر وىو اختبار
المشي الترادفي وىو اف يمشي الفرد المختبر وكامؿ قدمو يمس اصابع القدـ االخرى
عمى خط مستقيـ ،وىذا االختبار يكوف ادائو صعبا عمى المتقدميف في العمر.
تكمن معايير او مقياس قابمية التوازن من ىذه الوجية في ما يمي :
 -1الصعوبات الحركية التوافقية المنجزة.

 -2زمف احدث التأقمـ والتبديؿ المطموبيف خالؿ تنفيذ واجبات حركية متغيرة.
وقت التعمـ الالزـ لكؿ انجاز توافقي بمتطمبات عالية مف االتزاف .

تطوير التوازن (:)1

لتطوير عنصر التوازف ال بد مف اتباع ما يمي :

اوال  :تطوير عنصر التوازف الثابت
ثانيا  :تطوير عنصر التوازف المتحرؾ
التوازن الثابت  :لتطوير ىذا العنصر يجب اتباع ما يمي
أ .تطوير مقاومة القوة الثابتة لالجزاء التي تستند عمييا الحركة
ب .تطوير مرونة العضالت العكسية لمعضالت العاممة في حركة اتزاف
التوازن المتحرك :لتطوير ىذا العنصر يجب اتباع ما يمي :

أ .استخداـ اجيزة منخفضة او وضعيا عمى االرض

(ِٕٙ )1ذ ؽغ ٓ١اٌجشزب ٞٚاؽّذ اثشا٘ ُ١اٌخٛاعب  :يبادئ انخذريب انزياضي  ،ؽ  ، 2داس ٚائً ،ػّبْ ،
 ، 2212ص . 356
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ب .استخداـ اجيزة مساعدة لالماـ
التوازن الثابت المتحرك  :ولتطوير ىذا العنصر البد مف اتباع ما يمي :
أ .ممارسة الحركات التي تجعؿ الجسـ في حاالت مختمفة مف التوازف
ب .لتدريب عمى الدوراف المشابة ألراء الحركة المطموبة
ت .التدريب عمى سقوط ضمف ارتفاع معيف
ث .االتزاف عمى قدـ واحدة

الدقة الحركية:
تعد الدقة الحركية ميمة لتعمـ وتحسيف الميارات الحركية الرياضية حيث يحتاج
إلى متطمبات عالية لمتوافؽ الحركي كما تتطمب مف الرياضي القابمية عمى التأقمـ
لظروؼ السباؽ المتغيرة  ،وعندما تعترض الرياضي ظروؼ غير متعود عمييا
كأرضية الممعب مثالً أو الضوء.

ومف الضروري التفريؽ بيف الدقة الحركية العامة ( لمختمؼ الفعاليات الرياضية )

والدقة الحركية الخاصة ( القدرة العالية في تكنيؾ المعبة المطموبة ).
ىناؾ رياضيوف يممكوف دقة حركية في الجمناستؾ ولكنيـ يظيروف دقة حركية
غير كافية في ألعاب أخر ،واف الدقة ترتبط بالصفات الجسمية األخرى  ،واف كؿ
حركة جديدة يعتمد القسـ األكبر منيا عمى القسـ القديـ مف الحركات السابقة  ،وكمما
كاف إنتاج الربط لردود الفعؿ اإلرادية أكبر يصبق ضبط الرياضي لمميارات الحركية
أكبر أيضاً  ،وبالتالي يحصؿ بسيولة عمى إشكاؿ حركية جديدة ليصؿ إلى حالة

التطبيع لمتطمبات التغيير،إف الدقة الحركية المتطورة تؤثر إيجاباً عمى تطور

الميارات حيث تقصر وقت التعمـ  ،كذلؾ استيعاب المعمومات الحديثة عف طريؽ

النظر والسمع والشعور الحركي يمعب دو اًر ميماً في الدقة  ،حيث أف المعمومات
تساعد في معرفة أقساـ مسار الحركة وتحميميا وبالتالي تحقؽ استيعاب الحركة
بسرعة ،وخالؿ مرحمة ضماف تطور مستوى الدقة الحركية يحدث تداخؿ بيف
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مرحمتيف وىما  :التطور الجسمي و تكامؿ التكنيؾ ،واف المحافظة عمى مستوى

التطور العالي لقوة الدقة الحركية يحقؽ الشروط الضرورية لفعالية تكامؿ التكنيؾ(.)1
كذلؾ يجب الت أكيد بصورة خاصة عمى تطوير القابمية الحركية الخاصة وقابمية
االرتخاء العضمي مف اجؿ المشكمة تستعمؿ تمرينات حركية خاصة وموجيو بمجاؿ
حركي كامؿ كذلؾ يتطمب استعماؿ التمرينات الثابتة (الجيد الفعاؿ ذا الوقت

القصير) 2-1ثانية.اما شدة اداء التمرينات السبا قات وعناصر ىا المفردة فينبغي
تكوف دائما متشابية لمسباقات بحيث تكوف الشدة مناسبة اثناء استعماؿ التمرينات
الخاصة وعف طريؽ ذلؾ يحافض عمى التركيب الخارجي فقط .اف شدة التمرينا ت
المساعدة ينبغي اف تصؿ بيف%91-81مف القصوى واثناف تك اررات يتطمب

المحافظة عمى الشدة المطموبة والتركيب الخارجي الخاص لمحركة (.)2

ولقد اختمفت االراء حوؿ تحديد الدقة الحركية وسبب ذلؾ يرجع الى تميزىا
بالطابع المركب نظ ار الرتباطيا الوثيؽ بكؿ مف الصفات الجسمية مف جية وصفات
تكنيؾ االداءالحركي مف جية اخرى.
والدقة الحركية ىي قابمية السيطرة عمى التوافؽ الحركي المعقد أوالً ثـ قابمية

التعمـ السريع لمميارات الحركية الرياضية ثانياً تـ تطبيؽ الميارات بشكؿ مفيد

ومناسب لممتطمبات.

وتعرؼ الدقة الحركية( قدرة الرياضي عمى تغيير أوضاعو في اليواء ).او ىي (
قدرة التغيير مف وضع ألخر بأقصى سرعة وتوافؽ ).
كما تعرؼ بانيا ( قابمية الرياضي عمى تغيير اتجاىو بسرعة وتوقيت سميـ ).
إف التغيير المفاجئ لوضعيات الجسـ المختمفة يحتاج إلى دقة حركية عالية
إلمكاف االستجابة السريعة والناجحة واف قصر الزمف مف لحظة تغيير الوضعية إلى

1

)االنترنٌت.
2
قاسم حسن حسٌن,عبد علً نصٌف:الترٌبة الرٌاضٌة للمرحلة الرابعة,
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ابتداء اإلجابة الحركية ىو مقياس الدقة الحركية  ،كما اف مجموع الزمف الذي
يحتاجو الرياضي لحؿ عدد مف الواجبات يعتبر مقياس لمدقة الحركية(.)1

فائدة الدقة الحركية :

تعد الدقة الحركية ميمة لتعمـ وتحسيف الميارات الحركية الرياضية حيث يحتاج

إلى متطمبات عالية لمتوافؽ الحركي كما تتطمب مف الرياضي القابمية عمى التأقمـ
لظروؼ السباؽ المتغيرة  ،وعندما تعترض الرياضي ظروؼ غير متعود عمييا
كأرضية الممعب مثالً أو الضو ،ومف الضروري التفريؽ بيف الدقة الحركية العامة (
لمختمؼ الفعاليات الرياضية ) والدقة الحركية الخاصة ( القدرة العالية في تكنيؾ

المعبة المطموبة ).
ىناؾ رياضيوف يممكوف دقة حركية في الجمناستؾ ولكنيـ يظيروف دقة حركية
غير كافية في ألعاب أخرى .والدقة ترتبط بالصفات الجسمية األخرى  ،واف كؿ
حركة جديدة يعتمد القسـ األكبر منيا عمى القسـ القديـ مف الحركات السابقة  ،وكمما
كاف إنتاج الربط لردود الفعؿ اإلرادية أكبر يصبق ضبط الرياضي لمميارات الحركية
أكبر أيضاً  ،وبالتالي يحصؿ بسيولة عمى إشكاؿ حركية جديدة ليصؿ إلى حالة

التطبيع لمتطمبات التغيير .كما إف الدقة الحركية المتطورة تؤثر إيجاباً عمى تطور

الميارات حيث تقصر وقت التعمـ  ،كذلؾ استيعاب المعمومات الحديثة عف طريؽ

النظر والسمع والشعور الحركي يمعب دو اًر ميماً في الدقة  ،حيث أف المعمومات
تساعد في معرفة أقساـ مسار الحركة وتحميميا وبالتالي تحقؽ استيعاب الحركة

بسرع.
ولغرض تطوير الفعالية الحركية يتطمب اكتساب الرياضي لعدد كبير مف
الميارات الحركية المختمفة وقياـ الرياضي بتنفيذ الميارات المكتسبة تحت ظروؼ
متعددة  ،واف الوسائؿ الرئيسية المستخدمة لتطوير الدقة الركية ىي التمرينات
1

)االنترنٌت.
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الخاصة والتمرينات المشابية لمسباؽ  ،أما التمرينات الموجية لتطوير الدقة الحركية
لممجاميع العضمية فينبغي أف يكوف تركيبيا مطابقاً لتمرينات السباؽ أما الطرؽ

المستخدمة فيي الطريقة التكميمية والتحميمية وطريقة التكرار حتى استنفاد الجيد.

ويجب مراعاة ما يمي أثناء تطوير الدقة الحركية :

 إف العنصر الرئيسي في تطوير الدقة الحركية ضبط الميارات الحركية الجديدةواالستمرار بإضافة بعض التمرينات لضماف زيادة الرصيد الحركي الرياضي.
 يتطمب مف الرياضي تعمـ ميارات جديدة بدوف انقطاع  ،لذلؾ ينبغي زيادة العمؿواإلكثار مف التدريب عمى مختمؼ الميارات الحركي.
 تغيير الظروؼ التي تؤدى تحت نطاقيا التمرينات الحركية. زيادة تصعيب المتطمبات عف طريؽ زيادة صعوبة التوافؽ الحرؾ. إعطاء تمرينات الدقة في بداية الوحدة التدريبية مع إعطاء فترة مناسبة بيفالتمرينات.
 -إف مراحؿ العمر المختمفة تعطي لإلنساف إمكانيات مختمفة لتطوير الدقة الحركي.

اسس الدقة الحركية الرياضية (:)1
اوال  :القابميةةةةةةةةةة الجسةةةةةةةةةمية  :اف الدق ػ ػ ػ ػػة الحركي ػ ػ ػ ػػة تػ ػ ػ ػ ػرتبط ف ػ ػ ػ ػػي ك ػ ػ ػ ػػؿ االحػ ػ ػ ػ ػواؿ
بالقابميػ ػ ػػات الجسػ ػ ػػمية االخػ ػ ػػرى عنػ ػ ػػد وج ػ ػ ػػود ىػ ػ ػػذه القابميػ ػ ػػات مجتمعػ ػ ػػة فقػ ػ ػػط ت ػ ػ ػػأتي
الدقة الحركية الرياضية .
ثانيةةةةا  :الممكةةةةة الحركيةةةةة  :ك ػػؿ حرك ػػة ميم ػػا تك ػػف جدي ػػدة يعتم ػػد قس ػػما مني ػػا عم ػػى
القػ ػػديـ فػ ػػالتوافؽ السػ ػػابؽ و الػ ػػذي يوضػ ػػع سػ ػػوية مػ ػػع حركػ ػػات جديػ ػػدة متعممػ ػػة يضػ ػػع
ارتب ػ ػػاط خ ػ ػػاص جدي ػ ػػد و يبن ػ ػػى مي ػ ػػارة جدي ػ ػػدة و كمم ػ ػػا ك ػ ػػاف عم ػ ػػؿ الجي ػ ػػاز الحرك ػ ػػي
دقيق ػ ػػا و مض ػ ػػبوطا و متنوع ػ ػػا كمم ػ ػػا ك ػ ػػاف انت ػ ػػاج الػ ػ ػربط ل ػ ػػردود الفع ػ ػػؿ االارادي اكب ػ ػػر
(٘ )1بسح  :اطٛي اٌزذس٠ت  ،رشعّخ ػجذ ػٍٔ ٟظ١ف  ،عبِؼخ ثغذاد  ، 1905 ،ص . 210- 210
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ويص ػ ػػبق ض ػ ػػبط الرياض ػ ػػي لممي ػ ػػارات الحركي ػ ػػة اكب ػ ػػر ايض ػ ػػا كم ػ ػػا يحص ػ ػػؿ بس ػ ػػيولة
عمػ ػ ػ ػػى اشػ ػ ػ ػػكاؿ حركيػ ػ ػ ػػة جديػ ػ ػ ػػدة ويصػ ػ ػ ػػبق فػ ػ ػ ػػي وضػ ػ ػ ػػع يػ ػ ػ ػػتمكف فيػ ػ ػ ػػو مػ ػ ػ ػػف التطبػ ػ ػ ػػع
لمتطمب ػ ػ ػػات التغيي ػ ػ ػػر و بتعبي ػ ػ ػػر اخ ػ ػ ػػر تص ػ ػ ػػبق الدق ػ ػ ػػة الحركي ػ ػ ػػة احس ػ ػ ػػف وىن ػ ػ ػػا تك ػ ػ ػػوف
العالق ػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػػيف الدق ػ ػ ػ ػػة الحركي ػ ػ ػ ػػة و الممك ػ ػ ػ ػػة الحركي ػ ػ ػ ػػة متبادل ػ ػ ػ ػػة اف الدق ػ ػ ػ ػػة الحرك ػ ػ ػ ػػة
المتطورة تؤثر ايجابيا عمى تطور الميارات حيث تقصر في وقت التعمـ .
ثالثةةةةةةةةا  :عمةةةةةةةةل الحةةةةةةةةواس  :بجان ػ ػ ػػب الممك ػ ػ ػػة الحركي ػ ػ ػػة و الت ػ ػ ػػي تعتبػ ػ ػ ػر مخزن ػ ػ ػػا
لممي ػ ػػارات المتعمم ػ ػػة س ػ ػػابقا ف ػ ػػأف اس ػ ػػتيعاب المعموم ػ ػػات الحديث ػ ػػة ع ػ ػػف طري ػ ػػؽ النظ ػ ػػر
و السػ ػ ػ ػػماع و الشػ ػ ػ ػػعور الحركػ ػ ػ ػػي وشػ ػ ػ ػػعور الت ػ ػ ػ ػوازف يمعػ ػ ػ ػػب دو ار ميمػ ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػػي الدقػ ػ ػ ػػة
الحركيػ ػػة  ،اف ىػ ػػذه المعمومػ ػػات تسػ ػػاعد عمػ ػػة معرفػ ػػة اقسػ ػػاـ سػ ػػير الحركػ ػػة وتحميميػ ػػا
المضػ ػ ػػبوط و اخي ػ ػ ػ ار تكمػ ػ ػػف عمػ ػ ػػى اسػ ػ ػػتيعاب الحركػ ػ ػػة بسػ ػ ػػرعة وتوجػ ػ ػػد ىنػ ػ ػػا عالقػ ػ ػػة
متينػ ػ ػػة بػ ػ ػػيف الشػ ػ ػػعور الحركػ ػ ػػي و سػ ػ ػػرعة المػ ػ ػػتعمـ  ،فكممػ ػ ػػا كػ ػ ػػاف المػ ػ ػػتعمـ ذا قابميػ ػ ػػة
عمػ ػ ػػى الشػ ػ ػػعور بالحركػ ػ ػػة بصػ ػ ػػورة مضػ ػ ػػبوطة كممػ ػ ػػا كػ ػ ػػاف ضػ ػ ػػبط الميػ ػ ػػارات الجديػ ػ ػػدة
اسرع .

تطوير الدقة (:)1
اف تطػ ػ ػ ػ ػػوير عنصػ ػ ػ ػ ػػر الدقػ ػ ػ ػ ػػة الحركيػ ػ ػ ػ ػػة يجػ ػ ػ ػ ػػب اف يكػ ػ ػ ػ ػػوف مرتبطػ ػ ػ ػ ػػا بتطػ ػ ػ ػ ػػوير
عناصر اخرى مف المياقة البدنية اضافة الى اتباع ما يمي :
 .1استخداـ اجيزة وادوات معينة لموصوؿ الى الدقة المطموبة
 .2اس ػ ػ ػ ػػتخداـ اجي ػ ػ ػ ػ ػزة و ادوات مختمفػ ػ ػ ػ ػػة االحجػ ػ ػ ػ ػػاـ و االوزاف اضػ ػ ػ ػ ػػبط الحركػ ػ ػ ػ ػػة
المطموبة
 .3اداء الحركات بسرعات مختمفة
 .4تميزية الحركة ثـ ربطيا مع بعضيا البعض
 -استخداـ العد اليندسي الثالث في التصويب عمى ىدؼ معيف .

(ِٕٙ )1ذ ؽغ ٓ١اٌجشزب ٞٚاؽّذ اثشا٘ ُ١اٌخٛاعب  :انًصذر انسابك ، 2212،ص . 350
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كلٌة الكوت الجامعة
قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 التػ ػ ػ ػ ػػدريب عمػ ػ ػ ػ ػػى التمرينػ ػ ػ ػ ػػات المشػ ػ ػ ػ ػػابيو ألراء الفعاليػ ػ ػ ػ ػػات فػ ػ ػ ػ ػػي الرياضػ ػ ػ ػ ػػاتالمختمفة
 ضبط الميارات الحركية الجديدة . اعطاء تمرينات الدقة الحركية في بداية الوحدة التدريبية . عػ ػػدـ التػ ػػدريب عمػ ػػى الدقػ ػػة الحركيػ ػػة فػ ػػي اثنػ ػػاء حػ ػػاالت التعػ ػػب و االرىػ ػػاؽ وخاصة التمرينات التي تتميز بزيادة الحمؿ التدريبي .
 يفض ػ ػ ػػؿ الب ػ ػ ػػدء ف ػ ػ ػػي ت ػ ػ ػػدريب الدق ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي االعم ػ ػ ػػار المبكػ ػ ػ ػرة  ،وذل ػ ػ ػػؾ بس ػ ػ ػػببمرونة االجيزة الفسيولوجية العضوية .

46

