
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احملاضرة انثانية
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 :انكينسيىنىجي نهتحهيم األول املكىن
: احلركية نهمهارات األداء وصف -أ  

ىالمكارة:ى

ًوحاةًةًمتناً ًآؾاً ًاؾعواؿاً ًؿاً ًجمؿوعاًةًؾمؽفؿاً ًأوًؾمـافػً ًـمقهةًأوًحمصؾةًفي

ًباافاءا ًاْ تلطااةًاؾظفف قااةًاجملؿوعااةًفؿاافًجمؿااوعمنًإىلًاؾعواؿاا ًفاا هً،وتـؼياا 

ً.ًواؾمؽمقؽقةًاؾمؽـقؽقةًاؾـفحقةًع ًعلفرةًوفىًاؾظفف يًاِ ؽي

ى:تعروفىالمكارةى

ىبصددورةىاألنذدد  ىمدد ىنذددا ىأوىاألرمددا ىمدد ىرلدد ىأةاءىرلدد ىالقددةرة" ػقع ػفاافًآخاا ونًب ـفااف 
 "ى.الجكةىبذ ىفيىواالقتصاةىوالةق ىبالدكول ىتتموز

ىواجبدا ىىمجمورد ىىأوىخدا ىىحركديىىواجد ىىأةاءىفديىىالفدرةىىكفاءة" ػقع ػففًبعضًاؾعؾؿف ًب ـفف 
ى"ى.حركو 

ىمدد ىوةقدد ىبدددكول ىالمعقددةىالحركدديىاددألةاءىرلدد ىالقددةرةىهددي"ى ؽؿاافًقع ػفاافًاؾاالعضًب ـفااًف 
ى"ىالمتغورةىللمواقفىالتكوف

 "ى.الكةفىتحقوقىفيىلقةراتهىالفرةىادتخةامىحد " أوًأنًاْففرةًعلفرةًع 

ىالمكارةىالحركو ى:

ىبالةقد ىىوتددمىىبذك ىماىبعم ىالقوامىرل ىالقةرةىهي"ى قع ػففًعؾؿف ًاؾـػسًعؾىًأـفف     
 جكة"ىم ىالفرةىبذل ىفوماىواالقتصاةىوالدو رةىوالدكول 

 ىحركو ىواجبا ىمجمور ىأوىخا ىحركيىواج ىأةاءىفيىالفرةىكفاءة وتع فًأقضفًعؾىًأـفف 
ىأوىلددكو ىىحركد ىىمد ىىددواءى"ىىالموكانوكود ىىالبوئد ىىخدل ىىالحركديىىادألةاءىىحد  وتع فً"
 العكس

 



ؾوصفًاْففراتًاِ ؽقةًفـفكًأربعةًعواؿ ًتيافعةًاؾؼاف  ًبفؾموؾقا ًعؾاىًت ؽقا ًًًًًً

ًاالـملفهًعؾىًاْففرةًوؿع ػةًرلقعمفف.

ىللمكارةىاألول ىالكةفى-1  
 

إنًاّطااوةًااوىلًحتًٍؾقاا ًاْفاافرةًفااوًٍةقااةًًانااةفًااوىلًؿـفااف،ًءونًًًًًً

اؾموضقحًادلفبًأءا ًاْففرة.ًوداقم ًرا حًعاةءًاًؿا ًااداكؾةًؾموضاقحًتؾافًاافاةافًًًًًًًًً

ًً.ااوىلوؾؽ ًعؾقـفًأنًـعؾ ًْفذاًمسقتًتؾفًاافةافًبفنةفً

خا ىًػ صالحًًًانًاْففرةًؿ ًاْؿؽ ًأنًتؽونًؼةًأؤءقتًمبع لًعا ًؿفافراتًأًً

ؾؾؿففرةًاؾواحةةًفةفًؿفًتياعىًؾموؼقؼاأًأواًلً ا ًبعاةًءجمفافًؿااًؿفافراتًأخا ىًبمـاو ًًًًًًًًًً

 ورا هًؾػفؿأًوٍةقةه.ًاؾيعيًحتانةفًوقمعةءًؾ اًػإنًانةفًااوىلًفوًاادفسً
 

ػـهةًأنًانةفًااوىلًؾيالفحةًاؾظفا ًفاوًساؾيا عةنًوإنًاناةفًْفافرةًاؾؼطااًًًًًًًً 

ًحتؾألخشاافبًؽؿفاافرةًؿطفبؼااةًؽااناًاًْفاافراتًرقفضااقةًؽفؾ ؽاا ًواؾضاا بًقمؿناا ًفااةػففًًًًً

اُوؾفًفاوًإداؼفاًاؾؽا ةًًًًًحتساؾي عةًواؾةؼة،ًواؾغطسًساؾةؼةًأؽن ًؿ ًاؾي عةنًوانةفً

ًإىلًءؼةًعفؾقة.ًاِػ ةًؿ ًؿيفػةًؼصاة.ًػف اًحيمفجًحت

 ادألو ى وعؿوؿًفًػإنًاافةافًبفْففراتًاؾ قفضاقةًتلـاىًعؾاىًـاوعنًأدفداقنًًًًً

وفاوًتؼطااًؿيافػةًخاملًزؿا ًأوًؼا فًأءاةًابعاةًًًًًًًًالكةفىالمبن ىرلد ىنتوجد ىادألةاءىىىى

ااؼااوى.ًً-ااعؾااىً-ؿياافبؼفتًاْقااةانًواْضااؿفرًبفاداا  ًًًحتؿياافػةًوفاا اًقعاا فًً

أبيا ًؿافًًًًاؾاً وعفءةًؿفًقـه ًع ًاالفمؿفمًبفنةفًاْمعؾا ًبفؾـمقهاةًبعاضًااضا ارًًًًً

قؼفلًعـففًأـففًتيلبًتي بًاؾمعلنًؿ ًرقفضةًأوًأخ ىًؾعةمًاالفمؿافمًعـاةًحمفوؾاةًًًً

 .وهوىالعملوا ىالثانيىبالكةف بؾوغًانةفًاْمعؾ ًبفؾـواتج
وقؼصةًبفنةفًاْلـىًعؾىًاؾعؿؾقفتًقؼصةًبأًتػفع ًأج ا ًاُي ًؽىًقمى ً

جمؿؾففًأءا ًؿففرةًؿعقـةًواؾعؿؾقفتًفاىًعمؼافتًأجا ا ًاُيا ًًًًًًحتـؼفاًػـقةًتمؿن ً

ـؼافاًاُيا ًًًًحتخؾا ًًًػا ًيرقفضاةًاُؿلافزًأوًاؾغطاسًًًًًحتبعضففًبعض،ًوقع فًفا اًً

ءرجفت.ًؾ اًػإنًٍةقاةًاناةفًفاوًًًًقؤ  ًعؾىًاْيفرًاْمعفرفًعؾقأًقـه ًعـأًخص ً

ًاادفسًوـؼطةًاؾلةاقة.

 

 



المكارةىذك ى-2  
ؾؾؽاا ةًخااملًًاؾ ؿااىًػاايإنًاؾشااؽ ًاّاافملًبفْفاافرةًفاافمًؾموصااقفًااءا ًػ

اْ حؾةًاؾمؿفقةقةًاؾ راعنًَعؾـفًـمهأًؾألؿفمًخملًاْ حؾةًاؾ  قيقةً ا ًاالؿماةاءًًً

أؿفؿًفًؾؾؿمفبعةًبفْ حؾةًاؾـفف قةًؾ اًػإنًؿمفبعةًذؽ ًاؾ راعنًفـفًففمًؾمؼؾق ًاِ ؽةً

ًبعضًاْففراتًتؽونًاْ حؾةًأوًأؽن ًغاًواضوةًبفْففرات.ًحتوؾؽ ً

اْ اح ًاؾمؿفقةقةًاْعمةؾةًؿنًمًؽو ؽفتًاْففج ًوعؾىًًحتوف اًغاهً  

اؾ غ ًؿ ًذؾفًقعةًاؾموؾق ًؿمفحًفًوأحقفـًفًٍةثًبعضًاالحن اػافت،ًوإنًاّصاف  ًًً

اؾشؽؾقةًُتظف ًأقا ًـؼطاةًاؾلةاقاةًإىلًـؼطاةًاؾـففقاةًوعـاةًاؾموؾقا ًؾؾؿفافرةًاْوضاوةًًًًًًًًًً

ٍااةثًؿـاا ًـؼطااةًًاؾاا ٌااةًعاافؿؾنًفاافؿنًفؿاافًبةاقااةًاِ ؽااةًوبعااضًاِ ؽاافتًًً

.ًانًبفارضاًياتصافلًاؾؽعابًًًًحتاؾـففقةًواْمؿنا ًًًحتقظف ًًاؾنفـياؾلةاقة.ًواؾعفؿ ً

 قؤءىًاؾمعبًؿ ًخمنف.ًاؾ ف اًاالتصفلًقعربًع ًذؽ ًاؾؼفعةةً

ؾ اًػإنًاؾشاؽ ًؿا ًأعؾاىًإىلًأداػ ًأوًاؾعؽاسًالباةًوأنًقؽاونًحماةءًاًحتًًًًًًًًً

ؾشااؽ ًؼفؿااتًفـاافكًاؾعةقااةًؿاا ًًًـؼاافاًواضااوة،ًوؾؽااىًقاام ًاؾوصاافًاؾااةؼق ًناا اًاًًً

احملااافوالتًاؾؽقػقاااةًواؾؽؿقاااة.ًواؾااا ًؽفـاااتًجفاااوءًاؾؽاااناق ًحتًؿقااافءق ًؿنااافلًًًً

جفٌقيمقةًوبقػاءج،ًففىًورقة،ًجفؽىًفقةدون،ًب اونًؽ ًتؾفًاامسف ًؾلفحننً

ؾؾو ؽاةًؽاًمًحتًجمافلًًًًًاؾظافف ًيءأبواًعؾىًتصاؿق ًاافذجًؾؾموؾقا ًاؾؽقػايًؾؾـؼا ًًًًًً

ًختصصأ.

اِ ؽةًأؿفًأنًقؽونًؿ ًخملًـؼفاًأجا ا ًاُيا ًأوًؿا ًًًًًوعـةًءرادةًذؽ 

خملًؿ اؽ ًـؼ ًوصمتًاُي ًأوًؿ ؽ ً ؼ ًاُيا ًاؾعافم،ًوؾؽا ًحتًحفؾاةًاؾمطلقا ًًًًًً

قػضا ًأنًقام ًاؾموؾقا ًؿا ًًًًًًاْقاةاـًياْقةاـىًخفصةًمبهفلًاؾمةرقبًأوًاؾمةرقبً

ؼطاةًاػااضاقةًًًخملًـؼفاًاْػفص ًبفُي ،ًًوذؾفًانًؿ ؽ ً ؼ ًاُي ًعلفرةًع ًـ

قيمةلًعؾقففًبط قؼةًٍؾقؾقةًؿعؼةةًوحتًحفؾةًتؽ ارففًواؾمةرقبًعؾقففًقيمطقاًاؾؼف  ً

ًااحًفًؿفًبش ـفؿف.ؼابفؾموؾق ًاؾؽقـيقوؾوجىًأنًقؼةمً

 

 

 

 



 ىمعكاىوالتعام ىالحرك ىلفكمىالوصفىروام 

 

ىJointىالمفاص ىOrientationىاالتجاها ىLocation(ىالفراغ)ىالموق 

 ؿعقـةًالَفففتًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًزؿ ًحتًادمغ اقًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًؿيفػفتًؼطاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 

 

 

 

 
 

 (01) شكل
 اؾؼػ ةًاْيمؼقؿةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

أـأًعـةؿفًقؤءىًالعبًاؾغطسًفا هًاحملفوؾاةًػاإنًاْوؼااًًًًًقمضحًؿ ًاؾشؽ ً

فوًاؾػ اغًاؾ ىًقؤءىًػقأ،ًواالَفهًفوًادػ ًوت ؽقبًاْػفص ًفاوًاؾشاؽ ًاؾا يًًًً

ًاخت تأًوفوًاؾؼػ ةًاْيمؼقؿة.

ى:ىالحركو ىالمكارةىتصنوفى-3

إنًؾؾؿففراتًاِ ؽقةًاؾعةقةًؿ ًاؾمصـقػفتًوااذاؽفلًواؾمؽوقـافتًتيامىةمًًًً

اافااةاف.ًوعاافءةًؿاافًتياامىةمًاْفاافراتًاؾلةـقااةًواؾمااةرقلفتًؾموياانًًًًؾؾعةقااةًؿاا ً

وتعةق ًاؾعةقةًؿ ًؿففمًاِقفةًواؾعؿا ًػافْعؾ ًقيامىةمًاْفافرةًاِ ؽقاةًؾمويانًًًًًًً

ًاؾصوةًواؾؾعبًواؾمعؾق .

وقيمىةمًاْةربًؾمػعق ًااءا ًوٍيقـأًوؾ ؾفًعؾىًاؾؼاف ؿنًبةراداةًًً  

 اْقؽفـقؽقةًوتطلقؼفتففًوػؼًفًؾطلقعةًاْمو ك.اِ ؽةًأنًقعؾؿواًبعضًفًؿ ًاْلفءئً

ً

 

 

 املفاصل

 االجتاه

 الفراغ



 نظامىتصنوفىالمكارا ىالحركو .ى-

ًأواًل:ًؿففراتًاحملفػظةًعؾىًانقكةًاؾعفؿةًؾؾهي .

ً فـقًف:ًح ؽفتًاؾمؿ قـفتًاؾ قفضقةًواؾؾقفؼة.

 ً. فؾنًف:ًح ؽفتًاْؽميلة

ًرابعفً:اؿمصفملًاؾمصفءم.

 

 (00شكل )
 الحركات المكتسبة         



ى:ىالتصاةمىامتصا :ىرابعًا

 
 

 

 

 

 

 

ى
 (01) شكل

ًوفاًىًاِ ؽاًةًٍؾقاً ًحتًاؾش و ًعـةًؿلةأقأًتعةًاؾوارءةًاؾمصـقػفتًػإنًوب ؾف

ًاِ ؽافًتً-اؾ قفضاقًةًاؾمؿ قـافًتًح ؽافًتً-اُياً ًفقكةًادمؼفؿةًعؾىًاحملفػظةًح ؽفتس

 ن.اؾمصفءمًاؿمصفملً-اْؽميلة

أنًقؽونًؿؾؿًفًبمؾافًاؾمصاـقػفتًؿااًاؾوضااًًًًًًوعؾىًاؾؼف  ًبفؾموؾق ًاؾؽـيقوؾوجى

ًحتًاالعملفرًاؾعواؿ ًاؾ ًتؤ  ًعؾقفف.

ؽ داافسًحتًٌاافحًتؾاافًاؾمصااـقػفتًؽؿاافًتياافعةًتؾاافًًًًًًًاؾؾوظاايؿناافلًاالتاا انًً

اؾمصػقفتًعؾىًتـفولًاْففرةًاْا اءًٍؾقؾاففًحتًضاو ًؿمطؾلافتًاؾمصاـقفًاؾا ىًتـمؿاىًًًًًًًً

ًإؾقأ.

ؾا اًػاإنًوضااًاْفافرةًحتًاؾمصاـقفًًًًًًػفِفجةًإىلًاؾةػاًختمؾفًع ًاالؿمصافملًً

ًاْـفدبًنفًذوًأفؿقةًبفؾغةًحتًٌفحًعؿؾقةًاؾموؾق ًاؾؽـيقوؾوجي.

قوضحًاؾو ابًاؾعا قضًؿا ًاؾنلافتًوفاىًتـمؿاىًإىلًاؾمصاـقفًاّافملًبفِ ؽاةًًًًًًًًًً

اْؽميلة،ًوأنًاؾطااانًقؼااًحتًـطافقًاؾمصاـقفًاّافملًبافؾمعؾ ًوااقؼاففًاِا ًضاؿ ًًًًًًًًًً

ؿ ًتصاـقفًاؿمصافملًاؾمصافءم،ًوعؾقاأًػاإنًاْفافرةًؿا ًًًًًًًًٍ ؽفتًاُيا ًوأنًانلاواًضاًًً

 اْؿؽ ًأنًتؽونًخفضعةًأؽن ًؿ ًتصـقف.

ًًًًًًًً 


