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 خارجٌة تغٌٌرات مجرٌاته تاثٌر مالحظة معه تنعدم معٌن نظام حالته او ما جسم وضع

 التوازن)و(الثابت التوازن) حالتً بٌن التفرٌك وٌمكن علٌه خارجٌة وتغٌٌرات علٌه

 تأثٌرات هنان بان ٌستخلص ان ٌمكن. الحالة لهذه المكثف التعرٌف هذا خالل من(المتحرن

 ولوة الجسم ثمل ومركز كالوزن مختلفة عوامل بفعل التوازن حالة على تمع كثٌرة

 .الخ....االرتكاز وزواٌا المحركة والموى الجاذبٌة

 التدرٌب فً المهمة التوافمٌة البدنٌة الصفات من واحدة فٌمثل بدنٌة كمابلٌة التوازن اما

 ونوعٌة الثبات من عالٌا لدرا تتطلب التً الفعالٌات من النوع  ذلن فً خصوصا الرٌاضً

 وسرٌعا مناسبا حال تجد التً المابلٌة) به وٌعنً الحركً االداء طرٌمة فً ملموسة

 عاللات ظل فً او االرتكاز امكانٌة من جدا صغٌرة مساحة حدود فً الحركٌة للواجبات

 ( مترنحة اتزان

 



 -:ثالثة عوامل تحدد درجة التوازن وهًتوجد :التوازن العوامل التً تحدد 

 .مركز ثمل الجسم  -1

 .خط الجاذبٌة األرضٌة -2

 .لاعدة االرتكاز  -3
 

 

 اشكال التوازن
 على والسٌطرة توازنه على االحتفاظ على الفرد لدرة وهو -:الثابت التوازن -1

 .المٌزان وضع واتخاذ واحدة لدم على الولوف مثل الثبات حالة فً جسمه

 اداء اثناء جسمه على والسٌطرة التوازن على الفرد لدرة وهو-:الحركً التوازن -2

 .والمصارعة التوازن عارضة على المشً مثل معٌن حركً



 انواع التوازن 
فً ٌحدث الذي التوازن هو :الملك التوازن 

 وابتعاد االرتكاز لاعدة ضٌك او صغر حالة

 االرض عن الجسم ثمل مركز

االحتفاظ على المدرة: الدٌنامٌكً التوازن او 

 معظم فً كما حركً اداء اثناء بالتوازن

 هو كما الفردٌة والمنازالت الرٌاضٌة االلعاب

   .مرتفعة عارضة على المشً عند الحال

 

ٌحدث الذي التوازن هو :المستمر التوازن 

 االرتكاز لاعدة واتساع كبر حالة فً

 االرض من الجسم ثمل مركز والتراب

وضع فً بالبماء تسمح التً المدرة ٌعنً او 

 الجسم بثبات االحتفاظ على المدرة او ثابت

 اوضاع اتخاذ عند اهتزاز او سموط دون

 .المٌزان وضع اتخاذ عند هو كما معٌنة

 



  الدقة احلركية
الدلة الحركٌة هً لابلٌة السٌطرة على التوافك الحركً المعمد أوالً ثم لابلٌة التعلم السرٌع للمهارات •

 .  الحركٌة الرٌاضٌة ثانٌاً تم تطبٌك المهارات بشكل مفٌد ومناسب للمتطلبات

 (.لابلٌة الرٌاضً على تغٌٌر اتجاهه بسرعة وتولٌت سلٌم ) كما تعرف بانها  •

 والناجحة السرٌعة االستجابة إلمكان عالٌة حركٌة دلة إلى ٌحتاج المختلفة الجسم لوضعٌات المفاجئ التغٌٌر إن
 مجموع ان كما ، الحركٌة الدلة ممٌاس هو الحركٌة اإلجابة ابتداء إلى الوضعٌة تغٌٌر لحظة من الزمن لصر وإن

   الحركً للدلة ممٌاس ٌعتبر الواجبات من عدد لحل الرٌاضً ٌحتاجه الذي الزمن
 

 للتوافك عالٌة متطلبات إلى ٌحتاج حٌث الرٌاضٌة الحركٌة المهارات وتحسٌن لتعلم مهمة الحركٌة الدلة تعد
 ظروف الرٌاضً تعترض وعندما ، المتغٌرة السباق لظروف التأللم على المابلٌة الرٌاضً من تتطلب كما الحركً

 .الضوء أو مثلا  الملعب كأرضٌة علٌها متعود غٌر
 

 المدرة ) الخاصة الحركٌة والدلة ( الرٌاضٌة الفعالٌات لمختلف ) العامة الحركٌة الدلة بٌن التفرٌك الضروري ومن
 .( المطلوبة اللعبة تكنٌن فً العالٌة

 وإن أخر، ألعاب فً كافٌة غٌر حركٌة دلة ٌظهرون ولكنهم الجمناستن فً حركٌة دلة ٌملكون رٌاضٌون هنان 
 من المدٌم المسم على منها األكبر المسم ٌعتمد جدٌدة حركة كل وإن ، األخرى الجسمٌة بالصفات ترتبط الدلة

 الحركٌة للمهارات الرٌاضً ضبط ٌصبح أكبر اإلرادٌة الفعل لردود الربط إنتاج كان وكلما ، السابمة الحركات
ا  أكبر  الدلة ،إن التغٌٌر لمتطلبات التطبٌع حالة إلى لٌصل جدٌدة حركٌة إشكال على بسهولة ٌحصل وبالتالً ، أٌضا

ا  تؤثر المتطورة الحركٌة  الحدٌثة المعلومات استٌعاب كذلن ، التعلم ولت تمصر حٌث المهارات تطور على إٌجابا
ا  دوراا  ٌلعب الحركً والشعور والسمع النظر طرٌك عن  معرفة فً تساعد المعلومات أن حٌث ، الدلة فً مهما

 بسرعة الحركة استٌعاب تحمك وبالتالً وتحلٌلها الحركة مسار ألسام
 



 فوائد الدقة احلركية 
فً حركٌة دلة ٌملكون رٌاضٌون هنان  

 حركٌة دلة ٌظهرون ولكنهم الجمناستن
 ترتبط والدلة .أخرى ألعاب فً كافٌة غٌر

 كل وإن ، األخرى الجسمٌة بالصفات
 على منها األكبر المسم ٌعتمد جدٌدة حركة
 وكلما ، السابمة الحركات من المدٌم المسم

 أكبر اإلرادٌة الفعل لردود الربط إنتاج كان
 الحركٌة للمهارات الرٌاضً ضبط ٌصبح

ً  أكبر  على بسهولة ٌحصل وبالتالً ، أٌضا
 حالة إلى لٌصل جدٌدة حركٌة إشكال

 الدلة إن كما .التغٌٌر لمتطلبات التطبٌع
ً  تؤثر المتطورة الحركٌة  تطور على إٌجابا

 كذلن ، التعلم ولت تمصر حٌث المهارات
 طرٌك عن الحدٌثة المعلومات استٌعاب

 ٌلعب الحركً والشعور والسمع النظر
ً  دوراً   المعلومات أن حٌث ، الدلة فً مهما

 الحركة مسار ألسام معرفة فً تساعد
 الحركة استٌعاب تحمك وبالتالً وتحلٌلها

 .بسرع

 

المهارات وتحسٌن لتعلم مهمة الحركٌة الدلة تعد 
 عالٌة متطلبات إلى ٌحتاج حٌث الرٌاضٌة الحركٌة
 المابلٌة الرٌاضً من تتطلب كما الحركً للتوافك

 وعندما ، المتغٌرة السباق لظروف التأللم على
 علٌها متعود غٌر ظروف الرٌاضً تعترض
 الضروري ومن الضوء، أو مثالً  الملعب كأرضٌة
 لمختلف ) العامة الحركٌة الدلة بٌن التفرٌك

 ) الخاصة الحركٌة والدلة ( الرٌاضٌة الفعالٌات
 .( المطلوبة اللعبة تكنٌن فً العالٌة المدرة

 

 



 : الحركٌة الدلة تطوٌر أثناء ٌلً ما مراعاة وٌجب

 الجدٌدة الحركٌة المهارات ضبط الحركٌة الدلة تطوٌر فً الرئٌسً العنصر إن -

 .الرٌاضً الحركً الرصٌد زٌادة لضمان التمرٌنات بعض بإضافة واالستمرار

 العمل زٌادة ٌنبغً لذلن ، انمطاع بدون جدٌدة مهارات تعلم الرٌاضً من ٌتطلب -

   .الحركً المهارات مختلف على التدرٌب من واإلكثار

 .الحركٌة التمرٌنات نطالها تحت تؤدى التً الظروف تغٌٌر -

 .الحرن التوافك صعوبة زٌادة طرٌك عن المتطلبات تصعٌب زٌادة -

 بٌن مناسبة فترة إعطاء مع التدرٌبٌة الوحدة بداٌة فً الدلة تمرٌنات إعطاء -

 .التمرٌنات

 الحركً الدلة لتطوٌر مختلفة إمكانٌات لإلنسان تعطً المختلفة العمر مراحل إن -



 اسس الدلة الحركٌة الرٌاضٌة: 
 االخرى الجسمٌة بالمابلٌات االحوال كل فً ترتبط الحركٌة الدلة ان :  الجسمٌة المابلٌة : اوال
 . الرٌاضٌة الحركٌة الدلة تأتً فمط مجتمعة المابلٌات هذه  وجود عند

 فالتوافك المدٌم على منها لسما ٌعتمد جدٌدة تكن مهما حركة كل :  الحركٌة الملكة : ثانٌا
 ٌبنى و جدٌد خاص ارتباط ٌضع متعلمة جدٌدة حركات مع سوٌة ٌوضع الذي و السابك
 انتاج كان كلما متنوعا و مضبوطا و دلٌما الحركً الجهاز عمل كان كلما و جدٌدة مهارة
  كما اٌضا اكبر الحركٌة للمهارات الرٌاضً ضبط وٌصبح اكبر االارادي الفعل لردود الربط

 لمتطلبات التطبع من فٌه ٌتمكن وضع فً وٌصبح جدٌدة حركٌة اشكال على بسهولة ٌحصل
 و الحركٌة الدلة بٌن العللة تكون وهنا احسن الحركٌة الدلة تصبح اخر بتعبٌر و التغٌٌر
 حٌث المهارات تطور على اٌجابٌا تؤثر المتطورة الحركة الدلة ان متبادلة الحركٌة الملكة
 . التعلم ولت فً تمصر

 سابما المتعلمة للمهارات مخزنا تعتبر التً و الحركٌة الملكة بجانب :  الحواس عمل : ثالثا
 وشعور الحركً الشعور و السماع و النظر طرٌك عن الحدٌثة المعلومات استٌعاب فأن

 سٌر السام معرفة علة تساعد المعلومات هذه ان , الحركٌة الدلة فً مهما دورا ٌلعب التوازن
 عللة هنا وتوجد بسرعة الحركة استٌعاب على تكمن اخٌرا و المضبوط وتحلٌلها الحركة

 بالحركة الشعور على لابلٌة ذا المتعلم كان فكلما , المتعلم سرعة و الحركً الشعور بٌن متٌنة
  اسرع الجدٌدة المهارات ضبط كان كلما مضبوطة بصورة



ان تطوٌر عنصر الدلة الحركٌة ٌجب ان ٌكون مرتبطا بتطوٌر عناصر اخرى من اللٌالة البدنٌة : تطوٌر الدلة 

 :اضافة الى اتباع ما ٌلً 

 استخدام اجهزة وادوات معٌنة للوصول الى الدلة المطلوبة .1

 استخدام اجهزة و ادوات مختلفة االحجام و االوزان اضبط الحركة المطلوبة .2

 اداء الحركات بسرعات مختلفة .3

 تمٌزٌة الحركة ثم ربطها مع بعضها البعض.4

 .استخدام العد الهندسً الثالث فً التصوٌب على هدف معٌن -5

 الفعالٌات فً الرٌاضات المختلفة  ألراء المشابههالتدرٌب على التمرٌنات -6

 .ضبط المهارات الحركٌة الجدٌدة -7

 .اعطاء تمرٌنات الدلة الحركٌة فً بداٌة الوحدة التدرٌبٌة -8

عدم التدرٌب على الدلة الحركٌة فً اثناء حاالت التعب و االرهاق و خاصة -9

 .التمرٌنات التً تتمٌز بزٌادة الحمل التدرٌبً 

وذلن بسبب مرونة االجهزة , ٌفضل البدء فً تدرٌب الدلة فً االعمار المبكرة -10

 .الفسٌولوجٌة العضوٌة 


