
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية           
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة 

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 

 

 

 تخصص : النشاط البدني الرياضي التربوي 

 مقياس :  القوام والتوزن والتحليل الحركي 

 االستاذ : بن سعيد امين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018-2017السنة الجامعية 
 

 المحور  االول : القوام المعتدل والتشوهات االنحرافية 

 مقدمـــة

الجهاز العضلى ك وظائف الجسم المختلفةمجموعة من االعضاء تقوم سوياً بوظيفة من  يتكون جسم اإلنسان من

عمل ت اف الوظائف اال انهالختاوبالرغم من  الغدد ،التناسلى ،الهضمى ،التنفسى الدوراني ، ،المفصلى،العصبى ،

  كوحدة واحدة متكاملة ، متعاونة فى توافق وانسجام تام

وتتوقف صحة االنسان وحالته البدنية على كفاءة أجهزة جسمه فى العمل ، فإذا ضعف جهاز من هذه االجهزة ،    

لقد خلقنا االنسان فى احسن  "قول هللا تعالىاو قلت كفاءته فسرعان ما تضعف صحته وبهذا التكوين يصدق فيه 

 سورة التين  تقويم "

نَسان   ِ َك بَِرب َِك الإَكِريم) قال هللا تعالى:﴿يَا أَيَُّها اْلإ اَك فَعََدلََك )6َما َغرَّ  6(﴾االنفطار 7(الَِّذي َخلَقََك فََسوَّ

إلى أن الكثير من األمراض العصبية المرتبطة بالجهاز الدوري أو العضلي أو  يشير الدكتور إدوار ستجلتزكما_

 .مفاصل الجسم هي نتيجة للعيوب القوامية

القوام والتوزن والتحليل  محاضرات مقياس

 الحركي

 السنة اولى ماستر –السداسي االول  –
 



إلى أن الحالة القوامية للشخص تؤثر في تصوره لذاته واتجاهاته  الدكتورة كاثرين ويلزومن ناحية أخرى تشير  -

والتشوهات القوامية لها تأثير على الوظائف الحيوية ألجهزة  نحو نفسه. مما ينعكس في مدى احترامه وثقته لذاته

 . اب الحاجزالجسم، فاستدارة الكتفين مع تحدب الظهر مثالً تعوق التنفس حيث تضغط على الحج

 :النظرة التاريخية للقوام المعتدل ❖

، فكان له في ذلك محاوالت عديدة حاول خاللها تقويم شكل الجسم  لقد اهتم اإلنسان بالقوام منذ آالف السنين -

 ...ووضع معايير نموذجية تحدد تركيبه وأبعاده

م من خالل وضع الوقوف فقطورغم تطور النظرة إلى القوام فإلى عهد ليس بالبعيد كان القوام  -  يقوَّ

ولكن لوحظ أن كثيًرا من الناس يملكون قواًما معتدالً في وضع الوقوف، لكن عند الحركة تظهر عيوب خطيرة  -

 .في القوام ، لذلك أصبحت القياسات الحديثة للقوام تتضمن قياس الجسم في الوقوف والجلوس والرقود والحركة

ام قاصر على شكل الجسم وحدوده الخارجية فقط، ولكن هذا االعتقاد ال يعبر عن ويعتقد البعض أن مفهوم القو -

كل الحقيقة، فباإلضافة إلى شكل الجسم ومواصفات حدوده الخارجية فإن القوام الجيد هو العالقة الميكانيكية بين 

 .كان القوام سليًماأجهزة الجسم المختلفة العظمية والعضلية والعصبية والحيوية،وكلما تحسنت هذه العالقة 

 : تعريف القوام1_

القوام المعتدل بأنه وجود الجسم في حالة توازن مما يساعده على القيام باألنشطة الفسيولوجية  " يعرف " بيروت

 . المختل بأعلى كفاءة وأقل جهد في نفس الوقت

الوضع الطبيعي المتناسق مع ويعرف " عباس الرملي " القوام المعتدل " بأنه وجود كل جزء من أجزاء الجسم في 

الجزء اآلخر المسلم به تشريحياً بحيث تبذل العضالت أقل جهد ممكن معتمدة على نغمتها العضلية لالحتفاظ 

 باألوضاع القوامية السليمة

 : شروط القوام ❖

لى أسفل ومن وهو أحد اإلشترطات الهامة والذى من خالله يتم مقاومة الجاذبية األرضية التى تشدنا إ :االعتدال -1

 . "ثم حيث يجب أن يتم التنبيه على األطفال دائما بالتنبيهات التالية " افرد ظهرك ، ارفع رأسك ، ذقنك للداخل

وهذا يحتاج إلى توزيع ثقل الجسم على القدمين بالتساوى، حيث أن القدمين صغيرتان فى مجموعهما  التوازن -2

قل على القدم الواحدة فى المنتصف بين العقب ووسادة القدم على بالنسبة لثقل وطول الجسم ، على أن يكون الث

 . العظم القنزعى

البد للقوام الجيد من أن يكون التناسق بين جميع أجزاء الجسم تاما ، كما ينبغى أن يقع مركز جاذبية  :التناسق -3

المرور بخلف الركبة بمفصل الكتف ومفصل الحوض ثم  األرض فى خط مستقيم عمودى يبتدئ من األذن مارا

 . واقعاً أمام الكعب الخارجى بحوالى بوصة أو بوصة ونصف

المتناسقة على جانب كبير من السهولة واالسترخاء عند  يجب أن تكون القامة المعتدلة المتزنة :السهولة -4 

تدال من خالل اللزوم ويجب أن يحفظ اعتدال القامة لمدة كبيرة بدون تعب أو شد على العضالت ويتم هذا االع

 .تقوية العضالت ونشاطها واحساسها

 : المعتدل مظاهر القوام -3

  . اعتدال وضع الرأس مع الجسم -1

  .الكتفان فى وضع طبيعى والصدر مفتوح مع حرية التنفس -2

  .درجة( مع قبض عضالت البطن للداخل 60 _55ن تكون زاوية الحوض صحيحة من )أ -3

 . لإلماميرتكز الجسم على القدمين بالتساوى و يكون مشط القدم و االصابع و الرضفتان متجهان  -4

 . ويالحظ أن يكون هذا الوضع السابق ليس فى حالة تصلب و توتر فى العضالت

 :  أهمية القوام المعتدل •

 مؤشراً هاماً على صحة وسالمة جسم اإلنسان .1

 ى أداء وظائفها بدرجة عالية من الكفاءةيساعد أجهزة الجسم الحيوية عل .2

 تأخير الظهور بالتعب .3

 أهمية في تكوين شخصية الفرد بجوانبها المختلفة .4

 : كيفية المحافظة على سالمة القوام واعتداله •

 مراعاة الصحة الفردية والتغذية المناسبة .1

 االهتمام بالجوانب النفسية واالبتعاد عن السلبية .2



 في التمرينات الرياضية ألجزاء الجسم المختلفة التوازن .3

 المحافظة على سالمة األجهزة الوظيفية للجسم .4

 تخصيص أوقات راحة كافية .5

 اختيار المالبس واألحذية المناسبة .6

 تعليم العادات الصحيحة المناسبة ألوضاع القوام المختلفة .7

 وخصها بالتمارين الرياضيةاالهتمام بالمناطق المهيأة للتشوهات القوامية  .8

 : األعضاء المساعدة لحفظ القوام و اتزان الجسم في وضع الوقوف •

 اإلذن الوسطى .1

 المخيخ .2

 بؤبؤ العين .3

 عضالت حفظ القوام .4

 : قواعد االرتكاز •

 الحوض .1

 القدمين .2

 : الخطوط المستعرضة •

 خط الكتفين .1

 خط الحوض .2

 الركبتين .3

 الكعبين .4

 ويمر عبر خط االتزان : •

 حلمة األذن .1

 طافوخ الرأس .2

 مفصل الحوض .3

 خلف الركبة مباشرة .4

 أمام مفصل رسخ القدم .5

 : هناك عدة عوامل تتحكم فى سرعة ومدى نمو الفرد وهى: العوامل التى تتحكم فى نمو اْلنسان •

 : اوالً : الجينات

فكثير من االطفال يشبهون اباءهم او امهاتهم الى حد كبير ، وينمو بعض الخصائص التى يرثها الفرد من والديه ، 

 . االطفال كثيراً على نفس هيئة اجسام والديهم واحجامهم

 : ثانياً : الغذاء

ينمو   سليمة ، التغذية تتحكم كمية الطعام الذى يأكله الفرد ونوعه فى الطريقة التى تنمو بها االجسام وعندما تكون

 . االنسان بصورة اسرع وبأحجام اكبر عما كان يحدث من قبل

 ً  : الهرمونات : ثالثا

، وتعتبر  الهرمونات لها اهمية خاصة فى التحكم فى النمو ، وهذه المواد تسمى المواد التى تفرزها بعض الغدد

 . مسئولة عن النمو فى الحجم ، وعن التغيرات التى تطرأ على جسم االنسان وخاصة عند البلوغ

 : رابعاً : االمراض

بعض االمراض التى تصيب االطفال ربما تؤثر على نموهم بدرجة كبيرة تجعلهم اقل نمواً من زمالئهم . لذلك 

 . يجب االهتمام بصحتهم وسالمتهم

 : خامساً : الممارسة البدنية

 حيث تشير االبحاث العلمية الى اهمية الممارسة البدنية المقننه تحت إشراف علمى متخصص يؤدى الى التكامل

   . فى البناء البدنى باالضافة الى الجوانب الصحية والنفسية واالجتماعية

 : الجهاز الحركى فى جسم االنسان وعالقته بالقوام •

الجهاز الحركى له عالقة مباشرة بالقوام السليم فالقاعدة االساسية للجهاز الحركى هى الهيكل العظمى الذى يستند 

وتتصل  تكون عظامهما قوية حيث انهما ركيزة الجسم فى الوقوف والحركة الى القدمين والرجلين ولذلك يجب ان

عظام الرجلين بالحوض الذى هو عبارة عن مجموعة من العظام تتفصل مع بعضها بشكل خاص فى اسفل الجذع 

فه وتعتبر حلقة وجسراً قوياً لربط الطرف السفلى بالجذع ، واالمعاء واالحشاء الداخلية ترتكز عليه ، ويقع خل

 . العمود الفقرى ذلك الجزء العظمى الهام من الهيكل العظمى الذى يمر به الحبل الشوكى
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ويخرج من الجزء العلوى من العمود الفقرى الضلوع التى تتقوس وتتجه الى االمام محتوية الصدر وحافظة لما 

والرئتين وهذه الضلوع اثنى عشر زوجاً منها سبعة تتصل بعظم القص  القلب بداخله من اجهزة حيوية هامة مثل

بواسطة الغضاريف يليها ثالث متصلين بغضروف الزوج السابع اما الزوجين السفليين فإنهما عائمين ، وهذا 

 . لمعده فى حاله امتالئها بالطعامالتركيب يساعد على حركة الحجاب الحاجز كما انه يسمح بتمدد ا

ويتصل بعظم القفص الصدرى الذى يقع فى مقدمة الصدر من كال جانبيه عظمة الترقوة التى على اتساع الصدر 

وتعطيه شكله المفرود الممتد ، ومن عند نهايتها تتدلى عظام الذراعان بينما تتصل عظمتا اللوح خلف االضالع 

تسمح بالحركة وفقاً لحدود طبيعة المفصل . واخيراً تستند الجمجمة فى اتزان على  بالترقوة ويفصل الكتف بطريقة

 .  اعلى فقرات العمود الفقرى

هذا التكوين البديع والتنسيق البارع للعظام تظهر قدرة الخالق سبحانه وتعالى ، اذ نسقت عظام الجسم بطريقة 

منتصباً ، والطريقة الوحيدة لالحتفاظ بقوام سليم هو  تحافظ على الحياة وتعطى الفرصة الن يكون قوام االنسان

العمل العضلى المتوافق الذى تقوم به المجموعات العضلية المتقابله فى كل من الجذع واالطراف العليا والسفلى 

 . محركة العظام واجزاء الجسم المختلفه الداء المهام المطلوبة منها

التى تلتقى عندها  المفاصل ى وكذلك الجذع ال تتم اال بمساعدة ميكانيكيةوحركة االطراف سواء العليا منها او السفل

العظام وتتفصل مع بعضها مكونه الروافع بأنواعها المختلفه . وقد تكون واسعة الحركة او محدودة الحركة او 

 . اتجاه واحد واخر فى عدة اتجاهات تتحرك فى

، ال يمكن ان  المفاصل واخيراً فإن هذا الجهاز الحركى المكون من عظام وعضالت والذى تربط بين اجزائه

عصاب بدورها فى ارسال االشارات الالزمة التى تحدد اتجاه يتحرك حركة ارادية او ال ارادية اال اذا قامت اال

 . ومن هنا تستجيب لها العضالت باالنقباض او االنبساط حتى تتم الحركة المطلوبة  الحركة ومداها وقوتها

 . كما انه يتوقف على الصحة العامه للفرد هكبير بنمو الجهاز الحركى وتناسق وجمال القوام وسالمته يتأثر الى حد

واذا حدث نمو لبعض المجموعات العضلية فى جسم االنسان بطريقة ضخمة فإن هذا يؤدى الى تضخم الجسم 

 . اليومية بسهولة باألعمالوزيادة كتلته وبذلك يصبح بطئ الحركة غير قادر على القيام 

الوثب والقفز فإنه على عكس الرياضى الذى يمارس النشاطات الرياضية لمختلفة باعتدال او اتزان شاملة الجرى و

 . يحتفظ بجسمه سليماً مرناً خالياً من الدهون

وبذلك يمكن استنتاج ان القوام البشرى يعتمد على التنظيم والتركيب السليم للجهاز الحركى ونموه المتزن وفقاً لما 

 . تتميز بكل مرحلة من مراحل النمو االنسانى من خصائص

المثبته لها سواء  واألربطةق العظام واتصالها ببعضها وكذلك العضالت لذا فإن القوام له عالقة بتركيب وتناس

بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، وبما ان العضالت هى التى تحدد الشكل الخارجى للجسم فى النهاية لذا فإنه 

ان ضعف يعترى العضالت او بعض المجموعات العضلية منها سواء ك يان ا اي يصبح طبيعياً وليس امراً شاذا

السبب قلة الحركة او سوء استخدامها ، سوف يؤدى الى بعض االنحرافات وعدم توازن الجسم ، وإرتخاء 

 . وظهور الكرش  عضالت البطن سوف ينتج عنه زيادة فى التقعر القطنى

وبما ان العضالت هى االساس فى تحديد الشكل الخارجى للجسم لذا وجب االهتمام بها حيث ال يمكن الحصول 

 . جسم متناسق دون العناية بالقوام وسالمتهعلى 

واستدارة الكتفين على سبيل المثال من العيوب المنتشرة التى ترجع الى ضعف مجموعة عضالت الظهر العليا ، 

الجانبى او فلطحة     وكل عيب من العيوب القوامية االخرى مثل زيادة تجوف الظهر او زيادة تحدبه او االنحناء 

انحرافات سببها ضعف مجموعات عضلية معينة بالجسم . ولكن من المهم جداً تحسين هذا  القدمين ، كلها

االنحرافات اذا ما تم تأهيلها فى الوقت المناسب قبل ان تصل الى حالة االنحراف الشديدة الثابته . واهم اساليب 

 . انحرافات القوام االصالح والعالج تكون بالتمرينات التأهيلية العالجية المناسبة الخاصة باصالح

وتنشأ معظم هذه الحاالت التى يكون نتيجتها االنحراف القوامى عن طريق العادات القوامية السيئة خصوصاً فى 

 . سن النمو بالسن المدرسى

التى تكسوه لذا كان   وحيث ان القوام يتوقف على التركيب الهيكلى لجسم االنسان وكذلك على تناسق العضالت

كما ان هناك عالقات اخرى للقوام ببعض جوانب الفرد نوضحها  الجهاز الحركى وعالقته بالقوامطبيعياً دراسة 

 :فيما يلى

 : القوام وميكانيكية الجسم -1

يعتبر القوام سواء كان سليماً او معتالً صورة واضحة لميكانيكية عمل الجسم وهذا يعنى االستخدام المتكامل 

النشاطات واالعمال التى يقوم بها الفرد اثناء سير الحياة اليومية كما انها تعنى توازن المتزن لجميع اجزائه فى كل 

 . اجزاء الجسم فى جميع حاالت السكون والحركة

 : ونظرية االتزان القوامى تؤكد حقيقة هامة هى
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جموعة العضالت ان النمو الزائد لمجموعة من العضالت دون ان يقابلها ما يوازيها من النمو بنفس الدرجة لم "

 " المقابلة لها ، فسوف ينتج عن ذلك فقد االتزان القوامى ، ومن ثم يحدث االنحراف القوامى

اى ان الزيادة فى قوة مجموعة من العضالت سواء كانت كبيرة او صغيرة ال يقابلها ما يساويها فإن قوام الفرد 

 سوف ينحرف عن الشكل الطبيعى

وانين الحركة خصوصاً ما يتعلق منها بعمل الروافع فى جسم االنسان فسوف لذا يمكن مالحظة بصورة واعية ق

 . نصل بذلك الى تحاشى عدم االتزان فى نمو المجموعات العضلية الذى يعتبر من اسباب إنحراف القوام

 : وتربية القوام لها اثرها الفعال فى السنوات االولى من حياة الفرد . وقد ثبت من االبحاث العلمية

، ولم نتعجل والتشوهات القواميةنواحى الضعف  تتعالجفرد فى سنوات عمره المبكره ة بقوام اليكلما امكن العنا انه

وقوفه او مشيه فى الموعد الطبيعى ، كلما اكتسب هذا الفرد العادات القوامية السليمة ، وكلما ثبتت هذه العادات 

ت والعلل ، وهذه االنحرافات او العلل مهما كانت بسيطة اذا القوامية لديه كلما امكن وقاية القوام من االنحرافا

 . اهملت فى سن الطفولة فإنها تنتقل الى مرحلة المراهقة وتتضاعف وتزداد تعقيداً بمرور السنين

والبدء فى تصحيح هذه المشاكل القوامية فى اى مرحلة من مراحل العمر ، ما هو اال خطوه للشفاء ، واكتساب 

 . وتحسن المظهر العام والصحة العامة القوام السليم

 : القوام والصحة العامة -2

 -:توجد عالقة وثيقة بين القوام والصحة العامة للفرد يظهر اثره على النحو التالى

 . يتشكل فيها قوام الفرد لسليم خصوصاً فى مراحل النمو التيالغداء الكامل يساعد على تكوين القوام ا  _

المناسب ، ومن ثم تقوم بعملها بكفاءة  جدار البطن يساعد على ان تكون المعدة فى وضعهاتحسن قوة عضالت _

 وال تترهل االحشاء ويظهر الكرش

ومن ثم ال تتأثر باقى اجهزة الجسم  ها الطبيعى فى حالة القوام السليتبين ان حركة الحجاب الحاجز تأخذ مدا_

 . الداخلية الحيوية

( من  %90د تكون نتيجة النحراف قوامى . وقد وجد ان اكثر من ) احى العجز قبعض االمراض واالالم ونو _

عضالت  تم شفاؤها عقب فترة من التمرينات التأهيلية الخاصة بتقوية الظهـر قد  حاالت آالم المنطقـــة السفلى من

 . هذه المنطقة

فى سن المراهقة ومن ثم تستمر معه  ردبناء العادات القوامية السليمة وخاصة فى السن المبكرة تظل مالزمة للف_

 . االيجابى على صحته بعد ذلك طوال حياته وهذا له اثره

هو العالقة السليمة بين اجهزة الجسم المختلفة بحيث يستطيع الفرد بذل اقل جهد فى االوضاع  : القوام السليم

 .  المختلفة للثبات والحركة وباعلى كفاءة

تتكرر فى الحياة اليومية بعض االوضاع الرئيسية التى يجب  : االوضاع االساسيةشروط القوام السليم فى  •

 : مراعاتها وهذه االوضاع هى

 : اوالً : الوقوف الصحيح

وبمعنى اخر " اال يكون الجسم متوتراً   تصلب او التوتر الزائد فى العضالتان تكون القامة منتصبة مع عدم ال -

 . او متصلباً اثناء الوقوف

 .ان يكون الجسم قائماً تماماً مقاوماً للجاذبية فى جميع نقط تأثيرها -

 . منتصف المسافة بين الكعب ومشط القدم مراعاة ان خط الثقل يمر رأسيا عبر الجسم حتى يقع تقريباً في -

 . تكون القدمان متباعدان قليالً مع اتجاه االصابع لالمام -

  . الرأس العلى والذقن والنظر لالمام مسطحة واالكتاف مفرودة تظليكون الصدر مرتفاعاً قليالً والبطن  -

 : ثانياً : وضع الجلوس الصحيح

 : نظراً لكثرة جلوس الفرد ، فمن الواجب االهتمام بالجلسة الصحيحة وشروطها

 . يجب ان تحمل قاعدة الكرسى كاملة وان يجلس الفرد على كل طول فخذه -

  . مالصقاً لظهر الكرسىان يكون الظهر مستقيما  -

قائمة عند مفصل الفخذ وعند  ان تظل القدمان مستقيمتان على سطح االرض تماماً ، وان تكون هناك زاوية -

  . مفصل الركبة

 .ان تظل اوضاع الرأس والرقبة والجذع كما هو وارد فى وضع الوقوف -

 . او بذل مجهود اضافى تعب جلوس حتى تقوم بوظيفتها دونالبد عدم تشنج العضالت فى وضع ال -

 : ثالثاً : القوام اثناء المشى

بتنظيم الحركة  تقوم الذراعين والرجلين  وانى يجب ان تكون من الخلف لالمام يجب االنتباه الى ان حركة المش -

 . على التوالى ومفصل الحوض من مفصل الكتفين

 هولة وحريةتمنع اى حركة او ارجحة للجانب وتتأرجح الرجل والذراع بس -



 . القدم الخلفية بالدفع من االصابع يالمس كعب القدم المتقدمة سطح االرض اوالً قبل ان ينتقل وزن الجسم من -

 : العوامل التى تساعد على سالمة القامة •

 -الجهاز العصبى  -الجهاز العضلى  -سالمة االجهزة الرئيسية المرتبطة بالحركة وهى : " الجهاز العظمى -1

المفصلى " وبذلك تتخذ اجزاء الجسم اوضاعها الصحيحة بعضها فوق بعض وتقوى النغمة العضلية  الجهاز

 . ويتحسن التوافق العضلى العصبى

 . سالمة االجهزة الحيوية الداخلية ، والغدد وقيامها بوظائفها بأحسن كفاءة وبتناسق -2

 . ى يحتاجها الجساالهتمام بالغذاء الكامل الذى يحتوى على جميع العناصر الت -3

 . ضرورة ان يكون الفرد فى حالة نفسية سليمة، وان يكون بعيداً عن الهموم التى تنقل كاهله -4

التدريب الرياضى المنتظم لجميع اجزاء الجسم ، مع مراعاة عدم التركيز على جزء من اجزاء الجسم دون  -5

 .االخر حتى تنمو العضالت باتزان

 . ية السيئة واكساب الفرد عادات قوامية سليمةمحاربة العادات القوام -6

 اثر القوام السليم على الفرد •

 : من الناحية الصحية  أ(

بوظائفها بدرجة كبيرة من الكفاءة  اكتساب الفرد الصحة الجيدة الن االجهزة الحيوية الداخلية تستطيع القيام -1

 . ءوالكبد واالمعا لتواجدها فى الوضع الطبيعى لها مثل الرئتين

 . من المجهود والطاقة المبذولة تأخر ظهور التعب عند الفرد حيث ان الوضع السليم الى اداء حكى يقلل -2

 : ب( من الناحية الجمالية 

 . يعتبر القوام السليم انعكاساً لصوة الفرد المتكاملة -1

بطريقة منسقة يظهر فيها التوافق حركاته  يعطى صاحبه االحساس بالكمال والمظهر الالئق كما يساعده فى اداء -2

 . بين اعضاء الجسم المختلفة

 : جـ( من الناحية النفسية 

 . يزيد القوام السليم من شعور المرء بالثقة بالنفس وقوة شخصيته -1

 . يعكس القوام السليم مدى ما يتمتع به الفرد من شخصية سوية بين زمالئه -2

الرياضية فى الدول المتقدمة بالقوام ووضعوا له المناهج والبرامج  ومن اجل هذا اهتم علماء وخبراء التربية

 . لوقايته والعناية به فى المراحل السينية المختلفة

 : االنحراف القوامى •

هو تغيير فى شكل عضو من اعضاء الجسم كله او جزء منه وانحرافه عن الشكل الطبيعى المسلم به تشريحياً 

 ر وبكفاءة اقلوبالتالى يبذل الفرد مجهود كبي

 درجات االنحراف القوامى ❖

 : االنحراف من الدرجة االولى -1

وفيها يحدث تغير بسيط فى النغمة العضلية لمكان االنحراف ، وال يحدث ذلك تغيير فى العظام ويمكن معالجة 

 . الحهاالنحرافات القوامية من هذه الدرجة بالتمرينات التأهيلية وباحساس الفرد نفسه بالخطأ فيحاول اص

 : االنحراف من الدرجة الثانية -2

واضحاً وبالتالى تزيد النغمة العضلية لمكان االنحراف على العضالت المقابلة لها ،  االنقباض العضلى وفيها يكون

االربطة بجانب العضالت وبالتالى يحدث تغيير بدرجة خفيفة فى العظم المرتبط وايضاً يحدث االنحراف فى 

 . بمكان االنحراف

 . و االنحراف القوامى من الدرجة الثانية يحتاج الى خبير العالج الطبيعى للتغلب عليه

 : االنحراف من الدرجة الثالثة -3

العضالت واالربطة ومن الصعب االصالح من خالل وفيها يكون التغيير شديداً ويصل الى العظام بجانب تغيير 

التمرينات بالعالج الطبيعى ، بل تحتاج هذه الدرجة الى التدخل الجراحى ، وتعطى التمرينات العالجية لتجنب 

 . حدوث انحرافات اخرى

 اسباب االنحرافات القوامية ❖

  : هناك الكثير من االسباب التى ينتج عنها االنحرافات القوامية وهى

 : اوالً : اسباب وراثية

ولقد ثبت من بعض الدراسات ان بعض   بمعنى ان هناك بعض االنحرافات القوامية تأتى عن طريق الوراثة

وزيادة تحدب المنطقة الظهرية العليا يأتى بطريق الوراثة اى نتيجة عدم توافق الجينات   تشوهات اصابع القدمين

 . للوالدين

 : ثانياً : اسباب خلقية
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ن نتيجة لعوامل خلقية ال ترجع الى الوراثة ولكنها تحدث بسبب اوضاع خاطئة فى فترة الحمل والطور وتكو

 : الجنينى للطفل مثل

 . وضع خاطئ للجنين فى رحم االم -

 . تعاطى االم لبعض العقاقير ، او التدخين اثناء الحمل -

 الحمل اصابة االم ببعض االمراض التى ترفع درجة الحرارة بشدة اثناء -

 . سوء تغذية االم -

 : ثالثاً : اسباب تكتسب من البيئة

 : االصابة -1

ويضطر التخاذ اوضاع خاطئة لتخفيف العبء الملقى دما تصاب عضله او رباط يختل االتزان العضلى للجسم عن 

  على العضو المصاب

 : المرض -2

تؤثر الى حد كبير فى حالة القوام وهذه االمراض مثل شلل  المفاصل االمراض التى تصيب العظام او العضالت او

 . اصابات الغدد -مرض لين العظام  -الكساح  -العضالت 

 : العادات الخاطئة -3

اتخاذ التلميذ وضعاً خاطئاً فى جلسته او فى كثير من حاالت االنحراف القوامى ينشأ العيب تدريجياً عن طريق 

وقفته او اثناء المشى ، وغالباً هذه االوضاع تكون غير سليمة . ونتيجة الستمرار ممارسة الفرد لهذا الوضع 

الخاطئ فإنه يعتاد عليه ويترتب على ذلك ان تقوى بعض العضالت وتقصر فى حين تطول العضالت المقابلة لها 

 . خلل فى االتزان العضلى الذى يسبب االنحراف القوامىوتضعف ، وهنا يحدث ال

ومن هذه العادات الخاطئة عادة حمل الحقيبة بيد واحدة معينة باستمرار وعادة االنحناء اكثر من الالزم عند  

 . المذاكرة

 : المهنة -4

الساعاتى وبائع العرقسوس مهنة   قد تكون المهنة التى يزاولها الشخص سبباً فى انحراف قوامى يصيبه مثال ذلك

والحالق ، وينتج عن ممارسة هذه المهنة ان تقوى مجموعات عضلية على حساب مجموعات اخرى .. ولذلك 

يجب ان تعطى لمثل هؤالء االفراد تمرينات تأهيلية تناسب حالة كل منهم على حده وتعمل على تقوية المجموعات 

 . العضلية الضعيفة

 : المالبس -5

س الضيقة بعض اجهزة الجسم عن القيام بوظائفها كما يجب . فمثالً الحزام الضيق يعوق حركة تعوق المالب

الحجاب الحاجز ، ويؤدى الى عدم انتظام التنفس والحذاء الضيق او ذو الكعب العالى خصوصاً عند السيدات 

 . يؤدى الى حدوث زيادة التقعر القطنى

 

 : التغذية سوء -6

السمنة المفرطه ، ومن   ى الىوقلتها ، كما ان االفراط فيها يؤد التغذية عادة ما يصاب الجسم بالضعف نتيجة سوء

 . هذه وتلك يتأثر قوام الفرد وتصيبة االنحرافات

 : الحالة النفسية -7

احياناً ما تكون الحالة النفسية للفرد سبباً من اسباب ضعف قوامه وانحرافه فالفرد المنشرح السعيد تملؤه الثقة  

اقامة ، وعلى العكس من ذلك يالحظ ان الشخص بالنفس ومن ثم يستقبل الحياة بالرضا رافعاً الرأس ، منتصب 

 . المهموم عادة ما يستقبل الحياة باليأس واالنكماش واالنحناء امام كل مشكلة

 : الحواس -8

قد تكون الحواس سبباً فى حدوث انحراف قوامى مثل ضعف السمع الذى يجعل الفرد يعتاد ميل الرأس الحد 

 . وكذلك ضعف احد العينينالجانبين باستمرار للتمكن من السماع ، 

 

 : مزاولة بعض االلعاب الرياصية -9

قد تؤثر ممارسة بعض االلعاب الرياضية فى حدوث انحرافات قوامية اذا لم ينتبه الفرد الى ممارسة تمرينات  

رياضية تعويضية تساعد على تقوية العضالت المقابلة للعضالت العاملة فى النشاط الممارس ، مثل العب التنس 

 . الذى يلعب بيد واحدة باستمرار والعب المالكمة والعب السالح

 الغير مناسبة االحذية 10-

 . األستخدام المفرط لوسائل التكنولوجية الحديثة والمحمول منها خصوصا 11-
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 : االنحرافات القوامية الشائعة ❖

  : سقوط الرأس

الخلفية للرقبة مما يؤدي إلى طولها . يصاحب ذلك  واألربطةيصيب الفقرات العنقية نتيجة ضعف العضالت  -

 . االمامية للرقبة وينتج عن ذلك عدم توازن فيسقط الرأس لألمام واألربطةقصر في العضالت 

 :االسباب -

 . الجلوس لمدة طويلة للقراءة أو الكتابة .1

 . الخجل واالنحناء لألمام والنظر لألسفل .2

 . طبيعة الوظيفة والمهنة .3

 . االختالالت السمعية والبصرية .4

: تقوية عضالت الرقبة الخلفية وإطالة عضالت الرقبة االمامية وتنمية المرونة في  التمارين المساعدة -

 . الفقرات العنقية والظهرية

 : نماذج التمارين -

 . وضع ثقل على الرأس والمحافظة على التوازن .1

 . ف الرأسثني الرأس لألمام والخلف والجانبين ول .2

 . ثني الرأس لتلمس الذقن .3

 . مقاومة اليدين مشبوكة على الرأس من الخلف .4

 :سقوط الكتفين -

يعتبر تشوه سقوط أو إنخفاض الكتفين أحد التشوهات التي يمكن أن تصيب الفرد نتيجة لعوامل نفسية، وهو 

د الكتفين فقط، وعادة ما يكون مصحوباً عند النساء أكثر إنتشاراً مقارنة بالرجال وقد يأتى هذا التشوه في أح

بحدوث إنحراف في الرأس، وغالباً ما ينتج إنخفاض أحد الكتفين عن بعض العادات المهنية التي تتطلب 

 استخدام جانب واحد من الجسم، وتحدث مصحوبة بانحراف الرأس في اتجاهين أساسيين هما:

 انخفاض الكتف األيسر مصحوباً بانحراف الرأس لليمين   -

ويعتمد أسلوب عالج هذه التشوهات على تقوية  .إنخفاض الكتف األيمن مصحوباً بإنحراف الرأس لليسار   -

درجة، وفى زيادتها عن هذا  140عضالت الكتف والرقبة وإطالة عضالت الجذع. الزاوية المناسبة للكتفين 

بما يسمى بالكتف المعلق كما أن في إنخفاضها عن هذا المعدل يصاب الفرد بما يسمى القدر يصاب الفرد 

 .سقوط الكتف

 :إستدارة الكتفين -

ودائماً ما تنجح برامج التمرينات  ويزداد المنحنى الصدري وضع القبض في هذا اإلنحراف تأخذ عظمتا اللوح

راجعة إلى خلل في أبعاد العظام كقصر عظام  القوامية في تصحيح هذه الحالة، إال في أن تكون األسباب

أو زيادة حجم القفص الصدري. في هذه الحاالت ال تؤثر التمرينات العالجية إال في حالة إصالح هذه  الترقوة

 .المشكالت العظمية. وغالباً ما يكون هذا التشوه مصحوباً بسقوط الرأس لألمام

نتيجة لضعف عام في عضالت أعلى الظهر بكاملها  لظهروعادة ما يكون هذا التشوه مصحوباً بإستدارة ا

 .مقابل قصر وقوة في عضالت الصدر وخاصة العضلة الصدرية العظمى والعضلة الصدرية الصغرى

 : التحدب الظهري - 

انحراف يصيب العمود الفقري في منطقة الفقرات الظهرية ينتج عنه مبالغة في انحناء تقوس الظهر نتيجة قصر  -

  الصدر وطول عضالت الظهرعضالت 

 : االسباب -

 . الضعف الجسدي العام و افتقار العضالت للشدة العضلية المطلوبة .1

 . االمراض العضوية . امراض الجهاز التنفسي، العينين ، السمع ، اآلم العمود الفقري ، هشاشة العظام .2

 فيننتيجة االنحرافات االخرى مثل : سقوط الرأس أو استدارة الكت .3

 : العالج -

تقوية عضالت الظهر وإطالة عضالت الصدر . يختلف حسب شدة الحالة ويمكن معالجة الدرجة االولى  .1

 بالتمارين الرياضية

 (حركة دائرة بندولية أماماً وخلفاً )من وضع الوقوف .2

 ( رفع الجذع ألعلى من تشبيك الذراعين خلف الرقبة )وضع االنبطاح .3

 , از العقلة وسحب الجسم لألعلىالتعلق على جه .4

 تمارين إطالة العضالت الصدرية .5



 :االنحناء الجانبي 

 . الجانبين مصحوب بدوران الفقرات للجهة األقل ضغطا ألحدانثناء جانبي للعمود الفقري  .1 

يحدث نتيجة ضعف وطول العضالت في احدى جوانب العمود الفقري وقوة العضالت على الجانب األخر مما  .2

 .األقوىيؤدي الى عدم االتزان وسحب العمود الفقري في تلك المنطقة نحو العضالت 

 : االسباب -

 قصر في احدى القدمين _1

 بتر احد الذراعين _2

 اسباب مهنية_ 3

 واالنزالق الغضروفي آالم العمود الفقري_ 4

  التمارين العضلية الغير سليمة 5_

العالج : يهدف إلى تقوية العضالت الضعيفة والمساعدة في تصحيح التقوس ومساعدة العمود الفقري على قدرته  -

 على االداء السليم للحركات

 تمرينات التعلق .1

 تمرينات دفع الحائط .2

 : التجوف القطني

القطنية من العمود الفقري وهو مبالغ في تقعر المنطقة القطنية لألمام يصاحب سقوط  انحراف يصيب المنطقة -

 البطن واستدارة الحوض

يحدث نتيجة طول وضعف عضالت البطن وقصر في عضالت اسفل الظهر وتحدث استدارة الحوض وسقوط  -

 العظم العانة في حالة كان هناك ضعف في عضالت الفخذ الخلفية

 : االسباب -

 السمنة خصوصاً ذوي البطن الكبير .1

 (زيادة رفع العقبين )لبس الحذاء للسيدات .2

 (زيادة دفع الكتفين )المبالغة في اعتدال القوام .3

 نتيجة تعويضية لتحدب الظهر واستدارة الكتفين .4

 عدم التوازن في التدريبات بالتركيز على العضالت الفخذ االمامية فتضعف الخلفية .5

 ت البطن وارتخائهاضعف عضال .6

العالج : يتم تقوية عضالت البطن وإطالة عضالت الظهر وتقوية عضالت الفخذ الخلفية وأطالة عضالت الفخذ  -

 : االمامية

 . sit up تمرين .1

 . lumbar flexion تمارين اطالة اسفل الظهر ثني الجذع من حالة الرقود .2

 . lumbar rotation تمارين اطالة .3

 . cat camel نتمري .4

 :إصطكاك الركبتين

 أن التغيرات العضلية والمفصلية والعظمية التي تحدث للركبة بسبب هذا اإلنحراف األتى: 

 قصر العضالت واألربطة الخارجية للركبة.  -استطالة وضعف العضالت واألربطة الداخلية للركبة.  -

 طريقة الكشف عن التشوه: 

 إذا وقف المريض وتالمست الركبتان تتباعد القدمان  -

 إذا ضم المريض قدميه تتقاطع الركبتان -

 . يختفى االنحراف في حالة ثنى الركبتين تصبح المشية متخبطة وركيكة - 

 :تقوس الساقين

الركبة أقرب  عظم الفخذ يميل إلى الداخل إبتداء من تمفصله مع الحوض وذلك لكى تقع نقطة اإلرتكاز عند مفصل

ما تكون تحت مركز ثقل الجسم، إن درجة ميل عظم الفخذ للداخل تعرف بزاوية الميل. وعادة ما يمر خط تحميل 

الوزن إلى الوحشية قليالً بالنسبة لمركز كل ركبة، في حالة تقوس الساقين يمر خط ثقل الجسم بالجهة األنسية 

طكاك الركبتين فيحدث العكس حيث يمر خط الثقل الكلى للجسم بالنسبة لمركزي الركبتين، أما في حالة تشوه إص

إلى الوحشية من مركز الركبة وفى كلتا الحالتين تتولد عزوم دورانية لوزن الجسم حول المحور السهمي للركبة 

مما يؤدى إلى وقوع إجهادات بيو ميكانيكية على األربطة الجانبية، ويتعرض الغضروف إلى ضغوط زائدة مما 



 .مفصل الركبة أكثر عرضة لإلصابةيجعل 

 : القدم المفلطحة

المقصود بالقدم المفلطحة هو هبوط في الحافة اإلنسية للقوس الطولي للقدم، وقد يكون ارتفاع هذا الجانب من 

حيث  Flat القوس شديداً، وقد يكون هذا االرتفاع متوسطاً وهذه حالة القدم العادية، وقد ينخفض إلى درجة التسطح

 . يالمس الجانب األنسى للقدم األرض عند الوقوف...، وهذه ) الثالثة ( هي حالة تفلطح القدم التي نتحدث عنها هنا

 اثر انحرافات القوام على الفرد ❖

 : والعضالت والعظام المفاصل اثره على -1

والعضالت العاملة فى منطقة االنحراف سواء كان ذلك  المفاصل وجود االنحرافات القوامية يقلل من كفاءة عمل

حدوث × ( ها اشعة ) من الناحية الوظيفية او الميكانيكية ، حيث ثبت فى بعض الدراسات التى استخدمت في

تغيرات عظيمة وغضروفية مصاحبة لالنحراف فأصابه الفرد باالنحناء الجانبى يعرض غضاريف العمود الفقرى 

لحدوث ضغط على احد جانبيه يفوق الضغط الواقع على الجانب االخر ، وكذلك يحدث خلل فى النغمة العضلية 

إن ذلك يؤدى الى قوة عضالت الجانب االيمن عن عضالت على جانبى الجذع فإذا كان االنحراف لجهة اليمين ف

 . الجانب االيسر وهذا يؤدى الى حدوث خلل وظيفى وحركى فى الجسم عامة وفى منطقة وجود االنحراف خاصة

 : اثره على االجهزة الحيوية -2

ة تجوف القطن يصاحبة ان االصابة باالنحرافات القوامية تؤثر على االجهزة الحيوية الداخلية للجسم فمثالً زياد

قصر وقوة فى عضالت القطن وضعف واطالة فى عضالت البطن مما يسمح لالحشاء الداخلية بالتحرك من 

اماكنها فيتسبب ذلك فى حدوث اضطرابات عديدة فى االجهزة الحيوية الموجودة بهذه المنطقة وتقلل من كفاءتها 

 . فى العمل

مى يؤدى الى تناقص سعة الرئتين وضعف الدورة الدموية وحدوث الى ان االنحراف القوا  ويشير كاربوفتش

 . اضطرابات معوية

 : اثره على بعض المهارات الحركية -3

االنحرافات القوامية بالجسم قد تغير من ميكانيكية اداء المهارات الحركية المختلفة وتشتت القوى فى مسارات 

الرياضى يعبر تعبيراً ديناميكياً عن خصائص الجسم البشرى فإذا جانبية ال تخدم المهارة نفسها ، ذلك الن االداء 

حدث تغير فى هذه الخصائص فإنه بالتالى يؤثر على ديناميكية الحركة ، وهناك امثلة كثيرة على ذلك نذكر منها 

ل جسمه على سبيل المثال انحراف فلطحة القدمين الذى يؤثر على مهارة العدو ، فالعداء يفقد التوزيع السليم لثق

على القدمين وكذلك تتأثر قدرته على امتصاص الصدمات فى كل خطوة ومثل هذا العداء كان يمكن ان يكون 

 . افضل مهارة لو كان يتمتع بقدمين سليمتين

 : اثره على الحالة النفسية -4

اذا كان الفرد متكامالً  ان الصحة النفسية هى قدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومجتمعه ، وال يتأتى هذا التوافق اال

 . من النواحى الجسمية والنفسية والعقلية واالجتماعية

ويأتى الجانب الجسمى فى المقدمة الن اى خلل به يؤثر على النواحى االخرى ، فعند وجود اى انحراف قوامى 

سير بطريقة للفرد فإنه يقع فريسة للصراعات وتسيطر عليه عوامل االحباط ويبدو دائماً ضعيف الشخصية وي

 . متراخية مما يتسبب فى حدوث بعض االنحرافات مثل سقوط الرأس اماماً وزيادة التحدب الظهرى

 التربية القوامية والتربية الرياضية ❖

يعتبر القوام السليم احد اهم مكونات الصحة ، ولذلك تهتم المؤسسات التربوية فى الدول الناهضة بنشر الرياضة 

 هوسى من ممارسة الرياضة فرصة لهم لممارستها وفقاً السس علمية ، الن الهدف االسابين التالميذ واتاحة ال

 . تحسين الصحة والمحافظة على القوام السليم لدى االفراد

ومن االهمية بمكان ان يكون لالطفال الدور المرموق فى جميع عمليات االهتمام بالقوام واكسابهم تربية قوامية 

 . م عدة المستقبل وامل االمة فى حاضرها السعيد ومستقبلها المشرقتستمر معهم فى غدهم , فه

 : وفى سبيل ذلك يجب اال يغيب عن المربى الرياضى هذه االمور 

يتعرض الجهاز العظمى للطفل لتغيرات مستمرة خالل مراحل نموه , ولذلك يجب الحرص عند التعامل مع  -

تشجيع كل ما يقويها حتى يصبحوا اقوياء مالكين قواما معتدال اجسام االطفال واالبتعاد عن كل ما يضر بهم , و

 . سليما خاليا من االنحرافات

 االهتمام بان يكتسب الطفل عادات قوامية سليمة خالل هذه الفترة مثل عادات -

 . عدم حمل الحقيبة فى يد واحدة والجلوس الى المكتب جلسه صحيحة وعدم لبس احذية ضيقة

 . المتكاملة للطفل وخاصة تلك التى يتاثر نموه بعد حصوله عليهاالعناية بالتغذية  -

، وتقوية عضالتهم ,  تساعد على تنشيط اجهزتهم الحيوية فال لممارسة نشاطات رياضيةاتاحة الفرصة لالط -

  . ناصبة للعمود الفقرىو
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طويلة دون االلتفاف الى مقدار ما االهتمام براحة الطفل بعد اداء المجهود , وعدم تركه لممارسة النشاط لمدة  -

 . اصابه من اجهاد وتعب

ويمكن اجمال ذلك فى ان يضع المربى الرياضى واولياء االمور فى حسبانهم ان اهم ما يحتاج اليه الفرد فى  

اتاحة الفرصة  -البيئة السعيدة  - اشعة الشمس -لهواء النقى ا -النوم المريح  -مرحلة النمو هو ) الطعام الكامل 

 (  اكتساب العادات الصحية السليمة -لممارسة الرياضة 

 دور خريج التربية الرياضية فى العناية بقوام النشئ -

على الوقفة والمشية والجلسة  بث الوعى القوامى فى النشئ من خالل حصص التربية الرياضية وفيها يعودهم -1

 . السليمه

 . على مزاولة االنشطة الرياضية المختلفةتشجيع النشئ  -2

 . االمور لتأهيلها وتفاديها العمل على اكتشاف االنحرافات القوامية وسرعة ابالغ ادارة المدرسة واولياء -3

 . خبير مختص تكوين مجموعات موحدة من المنحرفين قواميا وتخصيص اوفات لتأهيلهم بواسطة -4

 - : قوام النشئ على خريجى وخريجات التربية الرياضية لالسباب التاليةلذا تقع المسئولية الكبرى فى حفظ 

وكذلك االنحرافات التى  ان خريج التربية الرياضية قد تعلم الكثير عن الشكل الطبيعى السليم لجسم اإلنسان -

 . تحدث له وكيفية تأهيلها والوقاية منها ، وبالتالى فهو مسئول عن اكتشاف هذه االنحرافات

وهو مرتدى المالبس الرياضية وبالتالى يستطيع  التدريبشئ اثناء دروس خريج التربية الرياضية يالحظ الن ان -

 رؤية االنحراف بسرعه والتعرف

 . عليه من خالل حركته اثناء الدرس والتدريب   

نفسية الخاصة التالميذ والالعبين ويكتشف منهم ذوى االحتياجات ال  ان خريج التربية الرياضية يتعرف على -

كاالنطواء والخجل واالرتباك ، ومن هنا يستطيع بمعاونة االخصائى عالج كل هذه الحاالت قبل ان تؤدى الى 

 . االنحراف القوامى

ان التربية الرياضية مهنه محببة الى نفس كل ناشئ وكل فرد , وبالتالى يستطيع مدرس التربية الرياضية ان  -

  جحةيعالج اى انحرافات بطريقة نا

 ان المدرس او المدرب يصبح مثال اعلى للتالميذ و لالعبيه وبالتالى يستطيع توجيههم ونشر الوعى القوامى بينهم -

. 

 : اختبارات القوام

 اختبار رتز -1

 ( اختبار بانكرافت ) ميزان البنا-2

 ( ) كيرتون وجينى  اختبار القضبان-3

 ( اختبار وودروف ) الخيوط-4

 لمربعاتاختبار لوحة ا -5

 قياس انحراف وتراكيلس -6

 اختبار زاوية طبع القدم -7

 

 

 

 

 

 

 

 التوازن :المحور الثاني
 التوازن:

التوازن  معنى والثابتة، هو القدرة على االحتفاظ بثبات الجسم عند أداء مختلف المهارات واألوضاع الحركية_

وهذا يتم من خالل قوة الجهاز العصبي أيضا هو قدرة الفرد وسالمته للسيطرة على أجزاء جسمه المختلفة 

  وسالمته للسيطرة على الجهاز العضلي األمر الذي يتطلب درجة عالية من القدرة التوافقية المقترنة بالرشاقة

وتكمن أهمية التوازن في انه مكون أو صفة هامة في أداء المهارات أو الحركات األساسية كالوقوف والمشي 

مهارات الرياضية خاصة التي تتطلب الوقوف أو الحركة فوق حيز ضيق، كما يتضمن وكذلك في الفعاليات أو ال

التوازن المحافظة على عالقة ثابتة بين الجسم وقوة الجاذبية األرضية والقدرة على عمل تكيف انسابي للتغيرات 

ي المكان ، اذ تستقبل في القوة ،ويحتفظ التوازن بواسطة الجهاز العصبي الذي يستقبل المعلومات بوضعية الفرد ف



القنوات النصف دائرية في االذن والمستقبالت الحسية في العضالت معلومات تجعل الفرد دائما على علم 

فضال" عن ذلك فان المخيخ الموجود في الدماغ يقوم بعملية التنسيق والتنظيم لتنفيذ الحركات  ، بخصوص وضعه

 .التوازن اثناء الحركة وإدامة

ب الرياضي خصوصا في ذلك  يابلية بدنية فيمثل واحدة من الصفات البدنية التوافقية المهمة في التدراما التوازن كق

النوع من الفعاليات التي تتطلب قدرا عاليا من الثبات ونوعية ملموسة في طريقة االداء الحركي ويعني به من هذه 

في حدود مساحة صغيرة جدا من امكانية االرتكاز  الوجهه :القابلية التي تجد حال مناسبا وسريعا للواجبات الحركية

 او في ظل عالقات اتزان مترنحة.

الى المحافظة على ثبات وضع اتزان الجسم القائم بشكل عام  باإلضافةاذا فان التوازن كقابلية بدنية توافقية يتضمن 

 امكانية مواجهة وتعويض تاثير االضطرابات الحركية الواقعة عليه بشكل خاص.

 :ئ التـــــوازنمباد ❖

,  القوى تأثيرفرع من فروع البايوميكانيك يبحث في دراسه القوى وشروط اتزان االجسام. تحت   تيكنيعد البيوس

 :اهمهابديهيات و للتوازن 

مقدار العندما تكون القوتان متساويتين في  اذ اثرت قوتان عل جسم ما,فأن الجسم سيبقى ساكنا فقط -1

 متعاكستين في االتجاه وعل 

 تاثير القوه باالتجاه المضاده في كما واحد استقامه

 

 

 

 

 

الجسم اذا  ىاليتغير تأثير القوه المسلطه عل -2

 نقلت نقطه تاثير القوه الى اي نقطه اخرى من نقاط الجسم عل امتداد خط عملها.

هذه القوى على النقطه وتساوي المجموع لكل قوتين مؤثرتين عل جسم مافي نقطه واحده تؤخذ محصله  -3

 : الهندسي التجاه هاتين القوتين  كما في الشكل

 

 

 

 

عاكس في االتجاه فأذا ما ملكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار  -4

سيؤثر بقوى معاكسه عل  Bفأن الجسم  F1بقوه Bاثر جسم عل جسم اخر

 كما في الشكل F2بقوه  Aالجسم 

  
  : اهمية التوازن -

التوازن قدرة عامة تبرز اهميتها في الحياة العامة وفي مجاالت التربية البدنية خاصة , لذا وضع عدد من  

 النقاط المهمة ألهمية التوازن :

 يعد عنصرا هاما في العديد من االنشطة الرياضية .  -1

 لغطس ... الخ .على الجليد وا قوالتزحليمثل العامل االساس في كثير من الرياضات كالجمباز والبالية   -2

 له تأثير واضح في رياضات االحتكاك كالمصارعة والمالكمة .  -3

 يتوازن جسم االنسان من ناحيتين هما : -

 وتشمل في ذلك القوة الخارجية , مثل الجاذبية االرضية , الرياح , االحتكاك . الناحية الميكانيكية : -1

 بالت الحسية .وتتمثل في سالمة الحواس او المستق جية :ولزيوالناحية الف -2

 : اشكال التوازن ❖

 -:يوجد شكلين للتوازن وهما

الوقوف ك هو قدرة الفرد على االحتفاظ على توازنه والسيطرة على جسمه في حالة الثباتالتوازن الثابت: -1



 .على قدم واحدة واتخاذ وضع الميزان

اداء حركي معين مثل المشي هو قدرة الفرد على التوازن والسيطرة على جسمه اثناء التوازن الحركي: -2

 .على عارضة التوازن والمصارعة

 :وللتوازن أنواع عدة وهي : أنواع التوازن

واقتراب مركز ثقل الجسم  واتساع قاعدة االرتكاز كبر التوازن الذي يحدث في حالة :هوالتوازن المستقر -1

 .من االرض

القدرة التي تسمح بالبقاء في وضع ثابت او القدرة على االحتفاظ بثبات الجسم دون سقوط او  التوازن الثابت:     

 اوضاع معينة كما هو عند اتخاذ وضع الميزان.   اهتزاز عند اتخاذ 

وابتعاد مركز ثقل الجسم عن  او ضيق قاعدة االرتكاز التوازن الذي يحدث في حالة صغر هو التوازن القلق:-2

 .االرض

:القدرة على االحتفاظ بالتوازن اثناء اداء حركي كما في معظم االلعاب الرياضية  ازن الديناميكيالتو

 والمنازالت الفردية كما هو الحال عند المشي على عارضة مرتفعة.

  : العوامل التى تؤثر في التوازن

 كتله الجسم  -1

 )طوال وعرضا( مساحه القاعده -2

 ) االبتعاد واالرتفاع (  زاويه السقوط -3

 المتحركه(لألجسام معامل االحتكاك )  -4

 خاصيه الحفاظ عل وضعيه الجسم:

يحتاج الرياضي عند مزاولته التمارين الرياضيه الحفاظ عل وضعيه جسمه او اجزائه,بشكل ثابت او متوازن دون 

للحركه  في االوضاع النهائيه او م100الحركه( عدو تغيير في االرتكاز سواء في الوضع االبتدائي)اثناء بدايه

.ولكي  اوالجمناستك بين اقسام الحركه كتثبيت الثقل فوق الرأس )لرافعي االثقال( اوفي الحركات االكروباتيك

 البيوستاتيكيه لوضعيه جسم الرياضي وتوازنه علينا ان نهتم بنواحي متعدده اهمها : نحافظ عل الخاصيه

 جسم المختلفه مع بعضها والتوافق اثناء اداء الحركه.وقفه الرياضيي اي عالقه حلقات ال -1

 مدى الرؤيا لمكان وقوع او وضعيه جسم الرياضي في مكان التفاعل. -2

 مكان وقوع الجسم اثناء تنفيذ للحركات )اي عدم خروج مركز ثقل كتل الجسم(. -3

 عالقه الجسم او اجزائه مع االرتكاز. -4

الرياضيه حفاظا عل  للتمارين ضي تحت تأثير القوه اثناء ادائهتهتم البيوستاتيك بظروف التوازن لجسم الريا

المحيطه  للبيئه نتيجه لتأثير القوى الخارجيه يبطأ وان جسم االنسان نراه يتحرك بسرعه او وأجزائهوضعيه جسمه 

افظ االرضيه او قوه رد الفعل ولكنه يح به وقد يحدث لجسم الرياضي ان تسلط عليه قوى خارجيه سواء الجاذبيه

الداخليه والقوى  لجسمه,فمن خالل التفاعل والتكافؤ بين القوه العضليه اتزانه وهذا يحدث بفضل القوه العضليه ىعل

الخارجيه يحدث اتزان للجسم كالوقوف االعتيادي مثأل او عل جهاز الحلق او رفع االثقال. والتوازن يحدث  عندما 

ع الهندسي لعزم القوى الخارجيه عل جسم الرياضي تساوي المجموع الهندسي للقوى الخارجيه والمجمو نيكو

صفر وعندما يقف الرياضي واليسقط هذا يعني ان القوى متوازنه من هنا نرى ان المهام البيوستاتيكيه هي الحفاظ 

بين مراحل الحركه  عل وضعيه الجسم بصوره متوازنه سواء في تكنيك الحركه في بدايه الركض او في نهايته او

نحافظ عل وضعيه الجسم يجب ان نقوي الحلقات الحيه في المفاصل والنسمح للقوى الخارجيه ان تؤثر عل ولكي 

 الجسم فتغير من وضعيته)وقفته مدى الرؤئ في المكان(.

ان حاله اتزان الجسم او حركته الطبيعيه تتوقف عل التأثير المكانيكي المتبادل بينه وبين االجسام االخرى المحيطه 

حاالت الشد والضغط والتنافر التي تحدث للجسم نتيجه لهذا التأثير.ويسمى  ىتفاعله معه اي تعتمد علبه والم

 لقوه.االمقدار الذي يعد مقياسأ كميا للتأثير الميكانيكي عل االجسام الماديه في الميكانيكا ب

 القوى وتوازن جسم االنسان

ه يحصل الرياضي عل درجه افضل وفاعليه لكبيره فمن خالان لتوازن جسم االنسان في المجال الرياضي اهميه 

مهمه جدا وكذلك المالكم  ةالحركة ونهاية العب الجمناستك في بداي تالحركات المتعاقبه لحركته. فوقف ألداءامثل 

حركته والوصول  إلكمالوالوزن مالئم  باإليقاعكانت وقفه متوازنه ستزيد من المحافظه عل وضعه  فإذااو العداء 

  التوازن عل جهاز الحلق ىالى الهدف وكذلك العب الجمناستك وهو يحاول الحافظ عل

العضلي وقوه الزميل والخصم  دوالوزن والم ماالرضيه وقوه رد فعل االرتكاز او االرض للجس ان قوه الجاذبيه

.هذا وان ثبات جسم جميعها قوه خارجيه وداخليه مختلفه تؤثر عل جسم الرياضي فتعيق توازنه او تعمل عل ثباته

المؤثره في )م ك ج(  االرضيه الجاذبيهة .فقو عليه المؤثره والداخليه الرياضي يعتمد عل تعادل القوى الخارجيه



العضلي  دومركز كتل اجزاء الجسم لها الدور الكبير في الحفاظ عل التوازن الجسم او سقوطه كذالك تعمل قوه الم

 المحافظه عل توازنهرياضي السم ومن خالل القوه العضليه يستطيع قوه داخليه في الحفاظ عل توازن الج

)م  ىوهذا لكي نحافظ عل توازن جسم الرياضي يجب ان يكون االتجاه الرئيسي والعزم الرئيسي للقوى المؤثره عل

ك(االتجاه الرئيسي لهذه القوى يتوقف عل خط التعجيل فاذا كان االتجاه الرئيسي يساوي صفرا فهذا يعني ان)م ث 

يعني ان الجسم سيحافظ عل سكون او  اكانت محصله القوى تساوي صفرا فهذ وإذااليغير من سرعته  ك ج(

 .وضعيته 

هم في توفير مناخ تدريبي مناسب,كماهي مطلب اساسي عند اشكالها المختلفه فهي تسا ىالبدنيه عل عناصر اللياقه

حدوث التماس بين العبي الفريقين وذلك باالحتفاظ بمركز ثقل كتل الجسم العام ضمن قاعد االرتكاز الواسعه. 

جسمه البنائيه ضمن عمليه معقده وسريعه  تكويناتو ويعرف التوازن بأنه امكانيه تحكم الفرد في قدراته الوظيفيه

الميكانيكيه فأن  الناحيه القدره عل االحساس بالمكان سواء باستخدام البصر او بدونه عضليا وعصبيا.ومنمع 

المؤثره  التوازن يحدث عندما يمر المحور العمودي للجسم عل مركز ثقل كتل الجسم وتتساوي القوى الخارجيه

او هو عمليه توازن كتل نصف الجسم  العضليه وتكون نتيجتها صفر في محصلتها عل الجسم مع القوى الداخليه

المسلطه  كان مجموع العزوم الرئيسيه للقوى الخارجيه مع كتل نصف الجسم االخر ضمن قاعده االرتكاز. واذا

 .عل الجسم تعطي عزما رئيسيا فهذا يعني ان التوازن سيتوقف عل زاويه التعجيل الجسم 

 التوازن ومساوئه في المجال الرياضي: ائدوف

المعرفه لوضعيه الجسم االنسان كنظام  لوجيهوالبيوستايك عل القوانين الميكانيكيه من جهه وعل القوانين البييعتمد 

بيوميكانيكي من جهه اخرى والبد ان نذكر ان التوازن ليس ضروريا في كل االحوال فدرجه التوازن في بعض 

خالل التطبيق العلمي نستنتج ان مساله ثبات  الفعاليات اذا كانت قليله ستفيد الحركه وقد يحدث العكس هذا ومن

 الجسم تشكل حاله ملحه يجب االهتمام بها ومعرفه محاسنها ومساوئها من خالل النقاط االتيه:

يستطيع الرياضي من خالل الثبات الكبير للجسم ان يؤدي الحركات التي تليه بمدى حركي احسن من الجسم  -1

 ان حول العقله في الجمناستك(.ذي الثبات القليل )االكروباتيك والدور

االساسيه)العامله( يؤمن لنا امكانيه االستمرار في العمل بمدى ودقه ونتيجه  ان الثبات الكبير للجسم في الوقفه -2

 افضل من التوازن القليل)رمي الثقل(.

رعه خاصه الثابته بس خالل الثبات الكبير الجسم الرياضي سيالقي صعوبه في اداء الحركات التي تلي الوقفه -3

في سباقات العدو القصير الكتسابه به قصور ذاتي وعليه تحريكه الى االمام لتغير من رافعه الجسم من رافعه 

 التوازن الى رافعه سرعه بإطاله ذراع المقاومه.

   التحليل الحركي المحور الثالث : 

والتي من خاللها يمكننا مساعدة  إن التحليل الحركي هو أحد المرتكزات األساسية لتقويم مستوى األداء      

المدرس أو المدرب في معرفة مدى نجاح مناهجهم في تحقيق المستوى المطلوب، إضافة إلى تحديد نقاط الضعف 

في األداء والعمل على تصحيحها لرفع مستوى الالعبين، لهذا فان التحليل الحركي يعد أكثر الموازين صدقاً 

   والتوجيه التقويم في

إن التحليل من خالل التجريب يعمل ويقودنا للوصول إلى نتائج دقيقة وصحيحة في الكشف عما يصاحب      

االستناد على وصف الحركة وتحليل جميع  التغيير في الحركة للوصول إلى نتائج تتعلق باإلنجاز، حيث يتم

العوامل ) البدنية، الميكانيكية، التشريحية ( التي تحقق األداء الحركي بشكل يضمن استخدامها في حل المشاكل 

التي تتعلق باألداء وتقويمه من خالل موازنة هذه الحقائق التحليلية بمعايير معينة تسهل على المدربين اختيار 

اسبة لقيام رياضيهم باألداء الحركي الصحيح وخلق ظروف تدريبية خاصة لتحقيق ذلك الهدف كما التمرينات المن

يذهب قاسم حسن إلى إن "التحليل الحركي علم يبحث في األداء ويسعى إلى دراسة أجزاء الحركة ومكوناتها 

سار بهدف التحسين والتطوير للوصول إلى دقائقها، سعياً وراء تكنيك أفضل، فهو احد وسائل المعرفة الدقيقة للم

أي أن التحليل الحركي ما هو إال وسيلة توصلنا إلى المعرفة وتساعد العاملين في المجال الرياضي على اكتشاف 

  دقائق األخطاء والعمل بعد قياسها على تقويمها في ضوء االعتبارات المحددة لمواصفات األداء.

  االسس التشريحية للحركة ❖

بالنسبة الى  االالت  في جسم االنسان ال يمكن تحديد مساراتها وفق نظام محدد كما هو الحالان دراسة الحركة 

بسبب وجود المفاصل التي تربط االجزاء  المستخدمة في حياتنا، نظرآ لطبيعة االختالف بين تركيب جسم االنسان

 النسان وتقسم المفاصل الىوهذه المفاصل لها اهمية كبيرة في حدوث الحركة لجسم ا بعضها بالبعض االخر .

 وهي انواع رئيسية : ثالثة

)  العظام كما في وهي ال تسمح بالحركة ولكنها تشكل فقط موضع اتصال بين :مفاصل عديمة الحركة  -1

 المفاصل بين عظام الجمجمة 

 ) فقرات العمود الفقري (. وهي تسمح بحركة محدودة مثل  :مفاصل قليلة الحركة  -2

http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/teaching-methods/318-evaluation-in-the-sports-field.html
http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/teaching-methods/318-evaluation-in-the-sports-field.html


مثل  ) مفصل المرفق والركبة  وهي تسمح بمدى واسع من الحركة وباتجاهات مختلفة : الحركةمفاصل حرة  -4

 والكتف ( .

 :في جسم االنسانتويات المحاور والمس ❖
 المحاور -1  
يخترق هذا المحور جسم اإلنسان من قمة الرأس الى اسفل الجسم / مثال على ذلك للحركة التي يتم  :   عموديال

 وهي حركة دوران الجسم حول نفسِه.حول هذا المحور 

وفيها يخترق هذا المحور الجسم لإلنسان من جانب لجانب أخر والحركة التي تتم حول هذا   المحور :   مامياال

 هي الدحرجة األمامية 

  وفيها يخترق هذا المحور الجسم من األمام الى الخلف ، والحركة التي تتم حولهُ العجلة البشرية في :    الطولي

 الجمناستك.

 توياتالمس-2
يقسم هذا النوع مسطح الجسم الى نصفين متساويين أمامي وخلفي وتحدث الحركة العجلة البشرية في االمامي : 

 هذا المسطح 

 يقسم هذا المسطح الجسم الى نصفين متساويين ايمن وايسر.والدحرجة األمامية مثال حركة هذاالمسطح.:   طوليال

المسطح الجسم الى نصفين متساويين علوي وسفلي ، وحركة الدوران للجسم حول نفسهُ تحدث يقسم هذا  العرضي:

 في هذا المسطح.

 

 

 

 

  
 

 : البيوميكانيك

( وتعني الحياة و Bioمكونة من كلمتين ) ةإغريقيكلمة ( Biomechanicsبيوميكانيك ) مصطلحإن " 

(mechanic وتعني الواسطة أو األداة، فان تركيب الكلمة يعني اآللة الحيوية وهو العلم الذي يبحث في حركة )

 األجسام الحية والمادية من وجهة القوانين المادية من دون استثناء 

ك( يينماتسهو العلم الذي يهتم بتحليل حركات اإلنسان تحليال يعتمد على الوصف الفيزيائي )ال : البيوميكانيك

 ك( الرياضية ,وبما يكفل اقتصاد وفعالية في الجهد.يينتسباإلضافة إلى التعرف على مسببات الحركة )ال

 ويعرف البيوميكانيك بأنه " علم يختص أو يبحث في حقائق القوى الداخلية والخارجية على األجسام الحية ".

 ". ويعرف كذلك " هو تطبيق األسس الميكانيكية في دراسة الحركات البشرية

هو علم يبحث في حركة اإلنسان أو الحيوان أو بعض أجزائه بطريقة موضوعية ملموسة سواء   والبيوميكانيك

على مستوى سطح األرض أو في الماء أو الفضاء لتحديد التكنيك المثالي للحركة . وإذا ما أجرينا مقارنة بسيطة 

وهذا التطور جاء نتيجة را" ملموسا" في المستويات كافة لألرقام القياسية في الوقت الحاضر فأننا نجد تطو

 لألبحاث المستمرة للحركة وظهور اآلالت التقنية ودراسة الحركة دراسة وافية من حيث زمانها ، إضافة إلى

قد كانت لالمسببة في حدوث الحركة ، ومما سبق دراسته نجد إن علم البيوميكانيك قديم قدم الحركة ، ف القوى



ير مقننة ، بمعنى اليتوفر فيها جانب االقتصاد بالجهد للتغلب على المقاومة المعينة بمسار حركي وعمل الحركة غ

 عضلي بعدما نكون قد وصلنا إلى التوجيه الحركي األفضل.

بحث العالم )نيوتن( عن القوة واسبابها وعمل على دراسة حركة االنسان واضعا القوانين االساسية للميكانيكا .  كما

وراكبه )الفارس(   م( من تصوير حصان 1877اختراع الة التصوير الفوتوغرافي استطاع )ماري بريدج  عند

بجانب البعض االخر ، وبعد ذلك استعملت االت   الة تصوير فوتوغرافي وضعت بعضها 24  عن طريق استعمال

تشريحي والفسيولوجي لألجابة التصوير السينمائية )المتحركة( . واستطاع العالم )لسجافت( من وضع االساس ال

طور العالم )اديسون( اجهزة التصوير السينمائية لوضعها في خدمة تطور   على استفسارات الحركات الرياضية.

 البحوث بفرعي الديناميك وهما  ، وبعد انتشار الدراسات باالعتماد على هذا العلم تم برمجة ميكانيكا الحيويةعلم ال

: 

سببة يهتم بوصف الحركة من حيث مسارها الهندسي )المكاني والزماني( دون التدخل بالقوة الموالذي : ينماتيكسال

ويهتم بدراسة القوى المسببة للحركة. ساهم علم البايوميكانيك بتحسين التكنيك : ينتيكسالللحركة والفرع االخر هو 

ف القرن التاسع عشر ولحد االن ومن )االداء الفني( الرياضي مما ساعد في تحطيم االرقام الرياضية منذ منتص

 ذلك نرى وبشكل عام ان للميكانيكا الحيوية اهمية كبيرة في المجال الرياضي منها :

 تساعد في ايجاد االجوبة القطعية المتعلقة بافضل الطرائق التكنيكية للرياضي لتحقيق االنجازات العالمية. -1

 طة الرياضية من خالل تجاوز االخطاء.تعمل على اكتشاف افضل الطرائق الفنية لالنش -2

 تساعد على معرفة مدى تحقيق التمارين الرياضية الهداف التربية الرياضية. -3

 زيادة قدرة الرياضي على تحليل حركاته الذاتية وحركات الغير. -4

، الرشاقة، القدرة على استـخدام البيوميكانيك في تطوير القدرات البدنيـة والنفسـية المطلوبـــة) القوة، والسرعة -5

 رد الفعل وسرعته(

 تعميم المعلومات المكتسبة حول فن األداء األمثل ألنواع الرياضة كل على حدة._6

 توجه األداء وتصل به الى أعلى درجات االقتصاد في الجهد والمثالية المنشودة ._7

يوميكانيك وكثرة البحوث سرعة انتشار البااللكترونية على ساعد التطور الكبير في علوم الحاسبات والتقنيات  

يوميكانيكية للتغذية ركي فقدمت بعض الدراسات اساليب بوالمعارف كما تداخلت علوم اخرى مثل التعلم الح

الراجعة لنتيجة االداء من خالل رسم المنحنيات فضال عن تزانت استعمال االت التصوير السينمائية مع احهزة 

. ولوضع اسس لتحليل الحركات الرياضية اعتمدت مفاصل الجسم كاجزاء مادية قياس القوى )منصات القوى(

الداء المهاري ووضعت لكل حركة اسلوب انسيابي وضحت للباحثين مسارات اجزاء الجسم ومدى توافقها مع ا

 نموذجي 

 الحركي التوافق: الرابع المحور

 :يمكن تعريف التوافق الحركي بانه : الحركي التوافق مفهوم

عملية التنظيم المتناسق للحركات الجزئية )الذراعان ، الساقان ، الجذع ، الرأس( من اجل تحقيق الهدف من ·

 تصرف معين.

 هو االساس في تعلم جميع المهارات ، لذا يعتبر العنصر الرئيس في تطور التعلم.·

 هو نوعية العمليات الجزئية التي تكون المهارة.·

 اء المهارة الحركية .هو عملية التنسيق بين اجز·

 هو ربط العمليات الجزئية للمهارة الحركية .·

 هو جودة االداء الحركي او المهاري الذي يظهر من خالل ترابط اجزاء الحركة )المهارة(.·

 مكونات القدرات التوافقية

ليشملوا بها جميع مكونات غالباً ما نسمع كلمة الرشاقة تستعمل كبديل للتوافق الحركي او صفة الدقة او التوازن 

القدرات التوافقية ، وانا باعتقادي ان هذا االمر هو عملية تحجيم وتهميش وعدم ادراك الهميتها في االنجاز 

الرياضي ،واغلب الدراسات اثبتت انها العمود الثالث في القدرات الحركية )القدرات البدنية ، المرونة ، القدرات 

  نات القدرات التوافقية وكما يلي:التوافية( لذا يجب تفصيل مكو

 .القدرة على تقدير الوضع1

 هي قدرة الرياضي على تحديد وضع حركة جسمه بالمكان نسبة الى االشياء االخرى المتحركة )حركة الخصم

  ,حركة الكرة, حركة الزميل....( 

 .القدرة على الربط الحركي2

ً وزماناً وحركة واداء هذا التناسق عند هي قدرة الرياضي على تنسيق حركاته الجزئية مع بعض ها البعض مكانا

مجابهته للخصم او عند استخدامه لالداء وتظهر القدرة على الربط الحركي ايضا في قدرة الرياضي على ربط 



المهارات الفنية المختلفة مع بعضها البعض بشكل مباشر او متتالي مثل التنطيط او استالم الكرة او تمرير الكرة او 

 صويب الكرة.ت

 .القدرة على بذل الجهد المناسب3

هي قدرة الرياضي على تنسيق تصرفاته بدقة عالية من االحساس بها داخليا ومجرى قوتها وزمانها ومكانها 

  والتنويع بها حسبما يقتضي الموقف مثل تمرير الكرة وتحديد سرعتها وقوتها في التصويب او التمرير.

 .القدرة على التوازن4

درة الرياضي على المحافظة على وضع كامل جسمه بوضع معين حتى في الحاالت الصعبة او استعادة هي ق

  توازن جسمه باسرع ما يمكن بعد اظطرابطرأ على توازنه مثل طيران الالعب في الهواء وتعرضه للمزاحمة.

 .القدرة على االيقاع الحركي5

ل اداء المجرى الحركي في الوقت المناسب والحركة وهي قدرة الرياضي على ايجاد واستيعاب وتخزين مراح

المناسبة , وقدرته على استدعاء هذه المراحل المختزنة والتنويع في ادائها مثل اخذ الخطوات التقربية في كرة اليد 

 او كرة السلة.

 .القدرة على االستجابة السريعة6

ً او اشارة مختارة هي القدرة على القيام بالتصرف الهادف بشكل سريع وصحيح استجاب ة الشارة محددة مسبقا

نتيجة لتغير مفاجئ للموقف مثل الهجوم المعاكس في اللعاب الكرة , حركات التجنب في الفعاليات القتالية, 

  االنطالق في مسابقات الجري.

 .القدرة على التكيف مع االوضاع المتغيرة7

التصرف المتوقع( على ان يتم ذلك بسرعة وبشكل هي قدرة الرياضي على تغير التصرف الذي بدئه )برنامج 

 هادف بما يناسب الموقف المتغير )العاب الكرات،المنازالت الفردية( .

 


