
 ماهية اللياقة البدنية 
 :ماهية اللياقة البدنية : أواًل 

اللياقة البدنية إحدى اللياقة الشاملة وهي القاعدة التي تبني عليها إمكانية ممارسة 
األنشطة الرياضية المختلفة فعليها تبني اللياقة البدنية الخاصة والتقدم بالمهارات األساسية 

 .كانية تحقيق هذه األبعاد أمرا مستحيالوالخطط وطرق اللعب وبدونها تصبح إم
اللياقة الكاملة وكمظهر من مظاهرها تعتبر وسيلة وليست  أوجهواللياقة البدنية كأحد 

غاية في حد ذاتها ، إذ تهدف إلى سالمة الفرد ككل متكامل ، وتعتبر اللياقة البدنية أحد مكونات 
قة النفسية واللياقة االجتماعية وغيرها من اللياقات اللياقة الشاملة التي تتضمن اللياقة العقلية والليا

واللياقة البدنية تعني سالمة البدن وكفاءته في مواجهة التحديات التي تواجه اإلنسان خالل . 
 .تعامله في الحياة

وكفاءة البدن في القيام بدوره في الحياة تتطلب سالمة األجهزة العصبية والعضلية 
تنفسي واألعضاء الداخلية ، كما أنها تتطلب قوامًا جيدًا ومقاييس والجهاز الدوري والجهاز ال

 .من األمراض جسمية متناسقة وخلواً 
(6  :42( )3  :9  :01) 

أن صيانة اللياقة البدنية وتنميتها  Larson & Yocomويري الرسون ويوكم 
 :يستلزم 

 (.صفات وراثية جيدة)وراثة جيدة  -1
 .تغذية متوازنة -2
 .لنشاط البدنيبرنامجًا متزنًا ل -3
 .مالبس مالئمة تبعًا لمواسم السنة -4
 .كمية كافية من الراحة واالستجمام -5
 .عادات صحية لتحاشي اإلصابات والتوترات -6

 :ان اللياقة البدنية تتكون من Gallagher and Brouhaويري جالجر وبروها 
 .الرئتينوتعني سالمة أعضاء الجسم وصحتها مثل القلب و . اللياقة الثابتة أو الطبية  -1
اللياقة المتحركة أو اللياقة الوظيفية ، أو بمعني آخر درجة كفاءة الجسم للقيام بوظيفته تحت  -2

 .ضغط العمل المجهد
 6) .اللياقة المهارية والحركية وهي تشير إلى التوافق والقوة في أداء اوجه النشاط المختلفة -3

 :42) 



على أبعاد اللياقة البدنية  كما قام قسم التربية بوالية نيويورك بدراسة للتعرف
 :فحددها في ثالثة أبعاد أساسية هي 

 :وتشمل  Physiological Functionالعمل الفسيولوجي  -1
 .سالمة الجهاز العضلي ( أ)
 .سالمة عضلة القلب( ب)
 .سالمة الجهاز التنفسي( جـ)
 .سالمة الجهاز الهضمي( د)
 .سالمة عمل الغدد( هـ)
 .سالمة الجهاز العصبي( و)
 .التوافق بين كل هذه األجهزة العضوية والذي يمثل الحالة الصحية العامة( ز)

 :ويشمل  Anthropometricel Functionالعمل القياسي  -2
 .القوام وتناسب قياساته مع طبيعة العمل( أ)
 .الطول والوزن وعالقتهما ببعضهما( ب)
 (.الخ …العظام ، العضالت ، نسبة الدهن )التركيب البدني ( جـ)
 .قياس مقاطع الجسم المختلفة وتناسقها( د)

 ويشمل  Physical or Motor Functionالعمل البدني أو العمل الحركي  -3
 .التوازن -3   . الرشاقة -4  .الدقة  -0
 .السرعة -6   .الجلد -2  .القوة -2
 (99:  2( )46:  6)     .القدرة -7

 :أهمية اللياقة البدنية : ثانيًا 
لياقة البدنية من ارتباطها الطردي بعديد من المجاالت الحيوية كالزي تظهر أهمية ال

والتحصيل والنضج االجتماعي والقوام الجيد والصحة البدنية والعقلية والنمو ومواجهة الطوارئ 
 (99:  9)  . غير المتوقعة

ا واللياقة البدنية كمظهر من مظاهر اللياقة الكاملة يجب أن توضع في المكان الالئق به
 –أما الغاية فهي سالمة الفرد ككل متكامل  –باعتبار إنها وسيلة وليست غاية في حد ذاتها 

والتربية البدنية كمهنة قد قبلت وتحملت مسئوليتها تجاه هذه الغاية منذ زمن بعيد في إطار مبدأ 
ا مظهر تكامل الفرد ، وبذلك يجب أال يستمر التركيز واالهتمام باللياقة البدنية فقط على أنه

 (21:  6.  )متميز للياقة الكاملة أو بأنها اكثر مساهمة من اجل حياة افضل للفرد والجماعة
 :أهمية اللياقة البدنية في الحياة ( أ)



حيث ترجع أهمية اللياقة البدنية في معالجتها للتشوهات واالنحرافات القوامية لألفراد من  -1
 .خالل مالحظتها والعمل على تقويمها

 .سالمة جسم الفرد وتزداد مقاومته لألمراض فهي افضل دواء لإلنسان تعمل على -2
تعمل على إخراج الطاقات الكامنة داخل األفراد وقضاء أوقات الفراغ في أنشطة هادفة  -3

 .لصالح المجتمع واألفراد
الهدف األساسي منها اكتساب الصحة الجيدة لتزداد قدرة الفرد على أداء واجباته نحو  -4

 .المجتمع
 :أهمية اللياقة البدنية في األنشطة الرياضية ( ب)
جادتها فهي األساس لبناء  -1 تلعب دورا أساسيا في ممارسة جميع األنشطة الرياضية وا 

 .، وأداته في المباريات وتصرفه في أثناء اللعب" الفورمه الرياضية"الرياضي ووصوله إلى 
ياضي فهي األساس الذي يبني تعتبر العمود الفقري والقاعدة العريضة لممارسة أي نشاط ر  -2

عليه اللياقة الخاصة في جميع ألوان النشاط ثم يلي ذلك المهارات والخطط وطرق اللعب 
 .وهي كلها مترتبة على لياقة الالعب البدنية

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Muscle Strengthالقوة العضلية   :أوالً 



 Muscle Strengthالقوة العضلية   
مكونات اللياقة البدنية ، حيث يتوقف عليها اداء معظم تعتبر القوة العضلية احد 

االنشطة الرياضية ، وتوافرها يعد ضرورة للوصول بالفرد الى أعلى مراتب البطولة في كثير من 
فهي االساس في االداء البدني ، فان لم تكن فال اقل من انها من اهم  …االلعاب الرياضية 

 (070: 7). ممارسة الرياضيةالدعامات التي تعتمد عليها الحركة وال
- :التعريف بالقوة العضلية  –1

امكانية العضالت او مجموعة من العضالت في التغلب ( "م0973" )شتيللر"يعرفها  -
 "على مقاومة أو عدة مقاومات خارجية

مع شتيللر في تعريفها للقوة العضلية حيث يعرفها ماتفيف ( م0962" )ماتفيف"يتفق  -
 (003:  4" )التغلب على مقاومات مختلفةقدرة العضلة في "

العضلة نتيجة انقباضة  خرجهااقصي قوة ت"ان القوة العضلية هي " كالرك"يري  -
 "عضلية واحدة

 ".قدرة الفرد على اخراج اقصي قوة ممكنة"بانها " بارو"ويعرفها  -
لمجابهة  اعلى قدرة من القوة يبذلها الجهاز العصبي والعضلي"بكونها " هارة"ويعرفها  -

 ".اقصي مقاومة خارجية مضادة
القوة التي تستطيع العضلة انتاجها في حالة اقصي انقباض "بكونها " هتنجر"ويعرفها  -

 (29:6)".أيزومتري إرادي
- :يف القوة العضلية من قبل كثير من المتخصصين الى التقسيمات التالية صنت* 
- :الى  فليشمانيقسمها  -
 .القوة الثابتة - 3  .القوة المتحركة - 4  .القوة العظمي - 0
  -:الى " يوكم"و " الرسون"يقسمها  -
 .القوة المتحركة – 4  . القوة الثابتة – 0
- :ان القوة العظمي لها ثالثة انواع هي " هاره"ويري  -
 .تحمل القوة – 3(.   القوة المميزة بالسرعة)القوة السريعة  – 4.  القوة العظمي – 0

        (6  :27) 

 

 



 :أختبارات القوة العضلية 

 اختبارات القوة القصوى: أواًل 

 :أختبار قوة القبضة * 
  :الوضع االبتدائي 

 .مسك الجهاز من المكان المخصص له بإحدى القبضتين
 : طريقة األداء

يقوم اللعب بمسك الجهاز من المكان المخصص له بإحدى القبضتين ثم يقوم بأقصى 
دة أي عضو أخر من الجسم يقوم الالعب بعمل ثالث محوالت وتسجيل انقباض له دون مساع

 .أفضل نتيجة 
 

  :أختبار قوة عضالت الظهر* 
     : الوضع االبتدائي

وضع القدمين على الجهاز في المكان المخصص لذلك مع مسك البار المثبت         
 . بالجهاز

 :طريقة األداء 
المكان المخصص لذلك ثم يقوم بميل الجذع يقوم الالعب بوضع قدمة على الجهاز في 

وتكون الرجلين على كامل امتدادهما ( المقبضة ) ليمسك بالبار المثبت بالجهاز  أماما أسفل 
والظهر مستقيم ثم يقوم الالعب بعمل أقصى انقباض للعضالت المادة للظهر يقوم الالعب بعمل 

 . ثالث محوالت وتسجيل أفضل نتيجة
 

 

 

 



 :عضالت الرجلين أختبار قوة * 
  :الوضع االبتدائي 

وضع القدمين على الجهاز في المكان المخصص لذلك مع مسك البار المثبت         
  .بالجهاز

 :طريقة األداء 
يقوم الالعب بوضع قدمة على الجهاز في المكان المخصص لذلك ثم يقوم بثني 

الظهر في الوضع المستقيم له ويكون ( المقبضة ) الركبتين ليمسك بالبار المثبت بالجهاز 
وعمودي على األرض ، ثم يقوم الالعب بعمل أقصى انقباض للعضالت المادة للرجلين يقوم 

 . الالعب بعمل ثالث محوالت وتسجيل أفضل نتيجة

 : اختبار الرفعة الميتة* 
  : الوضع االبتدائي 

 . أماما أسفل وقوف مع ممسك البار الحديدي من أعلى مع ثني  الركبتين في والجذع
 :طريقة األداء 

يقف الالعب ممسكا بالبار الحديدي من أعلى والركبتين في انثناء خفيف والجذع أماما 
أسفل ثني  ثم يقوم الالعب ثم يقوم الالعب بفرد الركبتين والظهر معا حتى وصول البار الي 

 . مستوى الركبتين

 اختبارات تحمل القوة : ثانيًا 

 : ال من فوق الرأسأختبار رفع االثق* 
  : الوضع االبتدائي 

 .وقوف حمل البار باليدين عند مستوى الكتفين أمام الرأس
 :طريقة األداء 

يقوم الالعب بحمل البار باليدين عند مستوى الكتفين أمام الرأس ثم يقوم الالعب برفع 
 . الذراعين عاليا ثم الرجوع الى وضع االستعداد 

 والتسجيل  طريقة القياس
  من المرات الصحيحة دكبر عدأ



 : أختبار ثني الذراعين بالبار الحديدي* 

  :الوضع االبتدائي 
 .وقوف حمل البار الحديدي من أسفل والذراعان في وضع االمتداد الكامل

 :طريقة األداء 

يقوم الالعب بمسك البار الحديدي من أسفل والذراعان في وضع االمتداد الكامل ثم يقوم 
 .المرفقين كامال ثم فردهم كامال مع عدم تحريك الجذع أو الرجلين  الالعب بثني

 والتسجيل  طريقة القياس
  من المرات الصحيحة دأكبر عد

 :أختبار مد الذراعين بالبار الحديدي * 
  :الوضع االبتدائي 

 .وقوف حمل البار الحديدي من أعلى والذراعان ممتدتان عاليا 
 :طريقة األداء 

سكا بالبار الحديدي من أعلى والذراعان ممتدتان عاليا ثم يقوم الالعب يقف الالعب مم
 . بثني المرفقين مع ثباته في الوضع العمودي على الكتفين ثم يمد الذراعان عاليا 

 والتسجيل  طريقة القياس
  من المرات الصحيحة دأكبر عد

  :أختبار التجديف باألثقال * 
  : الوضع االبتدائي 

  .أماما أسفل مع مسك البار من أعلى والظهر على كامل استقامته انحناء الجذع 
 :طريقة األداء 

يقوم الالعب بانحناء الجذع أماما أسفل ويقوم بمسك البار من أعلى والظهر على كامل 
استقامته ثم يقوم الالعب برفع البار الحديدي حتى يصل إلى الصدر ثم يقوم بفرد الذراعين 

 .ليصل لوضع االستعداد 
 والتسجيل  طريقة القياس
  من المرات الصحيحة دأكبر عد



 اختبارات القوة المميزة بالسرعة : ثانيًا 

  :أختبار الوثب العريض من الثبات * 
  : الوضع االبتدائي 

 . وقوف خلف خط البداية والقدمان متباعدتان قليال ومتوازيتان 

 :طريقة األداء 

ن متباعدتان قليال ومتوازيتان وتجنب تالمس يقف الالعب خلف خط البداية والقدما
مشطا القدمين لخط البداية ثم يقوم الالعب بمرجحة الذراعين للخلف مع ثني الركبتين والميل 

 .لألمام قليال ثم يقوم بالوثب لألمام ألقصى مسافة ممكنة 



 التحمل:  ثانياً 



- :مفهوم التحمل  -1
اضي على االستمرار في األداء بفاعلية دون مقدرة الفرد الري"يعرف التحمل بأنه  -4

 ( 027: 01". )مقدرة الرياضي على مقاومة التعب"أو " هبوط في كفاءة
التحمل العام هو المقدرة على : "وهو األكثر دقة وهو ( م0996" )بالتونف"ويعرفها  -

ناء االستمرار بفاعلية في أداء عمل بدني غير تخصص له تاثيرة اإليجابي على عمليات ب
المكونات الخاصة بالنشاط الرياضي التخصصي نتيجة لرفع مستوي التكيف ألداء األحمال 

 (064:  0" )البدنية وانتقال تأثيرها إلى النشاط الرياضي التخصصي
القدرة على مقاومة التعب في حالة أداء التمرينات "على انه ( 0979" )هارا"ويعرف  -

 "البدنية لفترة طويلة من الزمن
- :همية التحمل أ -2
- :أهمية التحمل في اآلتي " محمد عثمان"يلخص * 

يؤدي عنصر التحمل إلى القدرة على استخدام الشدة المختارة في التدريب والعمل من  -أ
 .خاللها لفترة طويلة

 .يؤدي إلى عدم انخفاض شدة األداء من خالل تدخل عامل التعب –ب 
 .الطبيعية بعد الحمل يؤدي عنصر التحمل إلى سرعة للحالة  –ج 

- ( :متطلبات عامة)أن التحمل يتطلب " ماتفيق"ويري * 
 .االستمرار في األداء –ب    .طول فترة األداء -أ

 .أن يكون الحمل ذا شدة غير مرتفعة نسبياً  –ج 
 .إشراك أكبر عدد من المجموعات العضلية الكبيرة –د 
 (092:  7)  . كفاءة الجهازين الدوي والتنفسي -هـ 

 اختبار االنبطاح المائل من الوقوف
Squat Thrusts or Burpee Test 

  

 :غرض االختبار 

يستخدم هذا االختبار لقياس الرشاقة عندما يؤدى )قياس التحمل العضلى العام للجسم  
 ( ثوانى 01لمدة 

 :مستوى السن والجنس 

 .سنوات إلى مرحلة السن الجامعية للبنين والبنات  01من سن  



 :دوات الالزمة األ

بساط رقيق من اللباد يوضع على أرض مستوية ، كما يمكن أداء االختبار فى صالة  -
 .الجمباز أو على أرض رملية مستوية 

 :وصف األداء 

 .يقف المختبر معتداًل  -
عند إعطاء اإلشارة يقوم بثنى الركبتين للنزول بالمقعدة على الكعبين ووضع الكفين على  -

 .لركبتان بين الذراعين األرض وبحيث تكون ا
 .قذف الرجلين خلفًا التخاذ وضع االنبطاح المائل تمامًا  -
 .قذف الرجلين أمامًا للوصول لوضع ثنى الركبتين  -
 .الوقوف فى وضع معتدل والصدر مامًا للوصول للوضع االبتدائى  -
 .يؤمر المختبر باألداء ألقصى عدد ممكن من المرات بدون توقف  -

 :تعليمات االختبار 

 .د حينما يتوقف المختبر للراحة عينتهى االختبار ويتوقف ال -
 .ال تحتسب المحاوالت عير الصحيحة فى العدد  -
 .اليؤدى االختبار بسرعة كما فى اختبار الرشاقة حيث ال يدخل الزمن كمحك  -
 .يعطى المختبر محاولة واحدة فقط  -

 :إدارة االختبار 

 .ة األداء والعد ويقوم بإعطاء إشارة البدء ومراقب: محكم  -
 .ويقوم بالنداء على المختبرين وتسجيل النتائج النهائية : مسجل  -

 :حساب الدرجات 

ثنى الركبتين كاماًل : تجتسب أربع درجات لكل محاولة صحيحة تتكون من أربعة أجزاء هى  -
 .  ، قذف الرجلين خلفًا ، قذف الرجلين أمامًا ، للوقوف

   

 
 
 
 



 Flexibiltyالمرونة  ًا ثالث
 



 المرونة 
- :مفهوم وأهمية المرونة  – 1

يعتبر عنصر المرونة من عناصر اللياقة البدنية التي تؤثر بصورة كبيرة في  
 .مواصفات األداء الحركي

أن االرتقاء بمستوي عنصر المرونة يؤثر ( Hara) –( م0976" )هارا"ويري  
 (.القوة والسرعة)مثل  بدورة بصورة إيجابية في بعض عوامل تحديد المستوي اآلخر

أن عملية االرتقاء بمستوي المرونة تعتبر أحد " Martin( "م0977" )مارتين"لذلك يري 
وكذلك يلعب تدريب عنصر . األركان األساسية في العملية التدريبية وال يمكن االستغناء عنها

 ( 393:  9)                          . المرونة دورًا إيجابيا في الوقاية من اإلصابة
أن المرونة أحد المكونات األساسية " ساتيوركسي" "هارا"و " ماتيوز"و " كيورتن"ويري  -

 "  Physical Fitness"للياقة البدنية 
 وغيرهم أن المرونة أحد مكونات القدرة الحركية" الرسون"و " كالرك"ويري  -

Motor Ability   
 كونات األداء البدنيأنها أحد م" جنسين"و " مجي"و " بارو"ويري  -

Physical Performance                                                     (2  :037) 
وتعتبر المرونة من الصفات التي كثرت تقسيماتها، هناك ما يطلق عليها  

 المرونة السالبة والمرونة النشطة، كما أن القارئ كثيرًا ما يقابل عدة مصطلحات تستخدم أيضاً 
- :للتعبير عن المرونة مثل 

 (422:  0)                        (مدي الحركة –الحركية  -المطاطية  -المرونة )
- :أهمية المرونة 

 .تسهل اكتساب الالعب للمهارات الحركية المختلفة واالداءات الخططية
 .تسهم في االقتصاد من الطاقة، واإلقالل من زمن األداء

 .ير ظهور التعب واإلقالل من احتماالت التقلص العضليلها دور فعال في تأخ

 .إظهار الحركات بصورة أكثر انسيابية وفعالية

 .تسهم في استعادة الشفاء

 (092:  01)                                  . تعمل على التقليل من األلم العضلي

 .بعض التعاريف الخاصة بالمرونة -
 (إمكانية الفرد على أداء الحركة بأكبر مدي ممكن)  Hara(  "1979)" "هارا"يعرفها 



مدي الحركة في المفصل أو في ( : م0991" )كالرك"عن " إبراهيم سالمة"يعرفها 
 .مجموعة متعاقبة من المفاصل

قدرة اإلنسان على أداء الحركات في ( : م0992" )علي البيك"و " أحمد خاطر"يعرفها 
 (440:  4)                                .ار لهاالمفاصل بمدي كبير دون حدوث أي إصر 

" وسهولة الحركة في مفصل الجسم المختلفة" مدى"بكونها   "Barrow" "بارو"ويعرفها 
 "مدى حركة المفاصل"بكونها " Annarinoانارينو  "ويعرفها 

 "مدى الحركة في مفصل أو سلسلة من المفاصل"بكونها " Clarkeكالرك "ويعرفها 

بكونها إمكانية الجسم للتحرك بسهولة إلى المدى الكامل " "Curetonكيورتن "ا ويعرفه
 "للحركة

بكونها اتساع مدى الحركة ، فهي توافق فسيولوجي " "Larsonالرسون "ويعرفها 
 "ميكانيكي

                                                                                                                      " القدرة على أداء الحركات لمدى واسع"بكونها ( Zaciorski)ويعرفها زاتسيوريسكي 
(7  :063 ،062.) 
 تقسيم المرونة – 3

تعددت تقسيمات المرونة حسب اتجاهات مختلفة ، إال أنها ال تتعدي ما هو مبين * 
 .  -:بما يلي بالشكل التالي حيث تتحدد تلك التقسيمات 

 .نوع المفصل المشارك في العمل الحركي -
 (.وحيدة ، متكررة ، مركبة)نوع الحركة 

 .متطلبات الحركة من االنقباض العضلي

 
 
 
 
 
  
 
 
 

         (4  :444) 

 

 تقسيمات المرونة

بالنسببببببباة ل م بببببببا  

 تخصصي

 مرونة عامة* 

 مرونة خاصة* 

بالنساة لطايعة 

المدى الحركي 

 ل مفصل 

 مرونة إي ابية * 

 مرونة قسرية

بالنساة ل عمل 

 العض ي

 مرونة ديناميكية * 

 مرونة استاتيكية* 



 المسافة الرأسية واألفقية للكوبري  راختبا

 الغرض من االختبار 
 .قياس مرونة العمود الفقري للجسم  

 األدوات 
 شريط قياس  –ة بساط للمصارع

  الوضع االبتدائي 
 .  وقوف الالعب على البساط ثم عمل مهارة الكوبري والثبات 

 طريقة األداء
مع مراعاة  الكوبري والثبات في هذا الوضع حتى تتم عملية القياس ةب بعمل مهار عيقوم الال

 .   وضع القدمين على األرض بالكامل وعدم رفع الكعبين والجبهة على البساط  
 التسجيل  

األفقية لمؤخرة الرأس والقدمين والمسافة الرأسية بين البساط  يقوم المختبر بقياس المسافة
 .  وأعلى نقطة في جذع الالعب

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 Agility  الرشاقة اً رابع
 



 الرشاقة 
- :مفهوم الرشاقة  – 1

ا ترتبط مع سائر إذ أنه. تتمتع الرشاقة بمكانه خاصة بين القدرات الحركية والبدنية -
القدرات البدني والحركية األخرى باإلضافة إلى العالقة المتينة التي تربطها باألداء الحركي 

 (024:  2)                                                       . الخاص للنشاط الممارس
رة الفرد على يتفق معظم الخبراء في مجال التدريب الرياضي على أن الرشاقة تعني قد -

تفسير أوضاع جسمة أو سرعة تغيير االتجاه ،سواء كان ذلك بالجسم كله او اجزاء منه،سواء 
 .كان  ذلك على األرض أو في الهواء

أن الرشاقة تتطلب القدر على تغيير أوضاع الجسم أو سرعة تغيير " كالرك"يري  -
 .اتجاهه

يير اتجاهاتها واشترط أن يكون ذلك إنها مقدرة الجسم أو أجزاء منه على تغ" بارو"يري 
 .مصحوبا بالدقة والسرعة

إلى أنها تتطلب القدرة على رد الفعل السريع للحركات الموجهة بشرط " كيورتن"كما يشير 
 (027:  2)                     . أن تكون مصحوبة بالدقة والقدرة على تغيير االتجاه

ويعرفها " أو نوعية التوافق الحركي الرياضيدرجة "أن الرشاقة عبارة عن " يونات"ويري 
بأنها قدرة الفرد الرياضي على السيطرة على الحركات التوافقية المعقدة وكذلك قدرته على " روتيج"

 (210:  9)        "رياضية خالل فترة زمنية قصيرةتعلم الحركات ال

- :أن الرشاقة تتضمن المكونات التالية " بيتر هرتز"ويري 
 .على رد الفعل الحركيالمقدرة 

 .المقدرة على التوجيه الحركي

 .المقدرة على التنسيق أو التناسق الحركي

 .المقدرة على االستعداد الحركي

 .المقدرة على التوازن

 .المقدرة على الربط الحركي

 .خفة الحركة



 مع هوتز في أن الرشاقة تعبر عن المكونات السابقة " هارا"ويتفق 
- :عن مفهوم الرشاقة إلى أنها تتوقف على " زاتسيورسكي"ويشير 

 .صعوبة التوافق في الحركات الرياضية
 .الدقة في التنفيذ

 (022: 2( )049: 7( )029، 027:  2)            .  الوقت المستغرق في التنفيذ

ويبدو أن هناك اختالف بين علماء المدرسة الشرقية وعلماء المدرسة الغربية نحو تحديد 
شاقة حيث يري الفريق األول أن الرشاقة مرتبطة بشدة بمكونات بدنية أخرى مثل الدقة مفهوم الر 

أن ( المدرسة الغربية)والتوازن والتوافق وسرعة رد الفعل الحركي في حين يري الفريق الثاني 
الرشاقة إنما تتوقف على قدرة الفرد على تغيير أوضاع جسمه أو اتجاه حركته في اقل زمن 

 (029: 2)                                                  .ت سليمممكن وبتوقي
محمد "مع وجهة نظر " أبو العال"و " محمد صبحي" "عادل عبد البصير"ويتفق كال من 

يعتبر من انسب التعاريف الحالية لمفهوم " هرتز"في أن التعريف الذي قدمه " حسن عالوي
 (490: 0( )049: 7( )029: 2)                   .الرشاقة في عملية التدريب الرياضي

 
 أهمية الرشاقة   – 2

دور وأهمية الرشاقة أن يؤدي المستوى العالي للرشاقة عند " عصام عبد الخالق"يذكر 
- :الفرد إلى 

 .سرعة تحسين األداء الرياضي للمهارات الحركية بصورة اقتصادية
 .الرياضيةاالنسياب الحركي والتوافق في حركات األنشطة 

 .اإلحساس الحركي السليم باالتجاهات واألبعاد

 .التكامل والدقة في األداء خاصة األنشطة التي تتطلب توافق حركي عالي

 .التالئم والتكيف السريع مع الموقف الجديدة

 (022: 2)                          .القدرة على االسترخاء واالقتصاد في الجهد

 أنواع الرشاقة  – 3
من حيث تقسيم " مانيل"مع التقسيم " ومفتي إبراهيم"و " عصام عبد الخالق"يتفق كال من  *

- :الرشاقة من خالل التمرينات إلى



- :الرشاقة العامة  -أ
قدرة الفرد كل واجب حركي في عدة اوجه مختلفة من ألوان النشاط الرياضي : "تعريفها 

 (411:  01( )022:  2)    ".بتصرف منطقي سليم
بمقدرة الالعب على مدى التوافق واإلنجاز الجيد للمهارات الحركية " شتيبلر"ويعرفها 

 .العامة
إمكانية الفرد من أداء الحركات الطبيعية ( : "م0992"  )بسطويس أحمد"ويعرفها 

 (426: 4)                          ".األساسية بقدر كبير من التوافق والتوازن والدقة

- :خاصة الرشاقة ال –ب 
وتشير إلى المقدرة على أداء واجب حركي متطابق مع " "مفتي إبراهيم"ويعرفها 

 "الخصائص والتركيب والتكوين الحركي لواجبات المنافسة في الرياضة التخصصية
                (01 :411) 

إمكانية الالعب أداء مهاراته التخصصية ( "0992" )بسطويس أحمد"يعرفها  
 "التوافق والتوازن والدقةبأعلى قدر من 
 "قدرة الفرد على تغيير أوضاعه في الهواء" "Larson( "0976" )الرسون"يعرفها 

القدرة على أداء حركات :   "Barrow" "بارو"عن ( 0991" )إبراهيم سالمه"ويعرفها 
 "ناجحة في اتجاهات مختلفة بأقصى ما يستطيع الفرد من كفاءة وسرعة

                                                                          "مدى سرعة الفرد في تغيير وضع الجسم أو تغيير االتجاه" "Klark" "كالك"ويعرفها  -
(4 :426) 

ويقسم مانيل الرشاقة من الناحية المورفولوجية الخاصة بحجم العضالت العاملة في * 
 -:النشاط المعني إلى ثالثة أقسام وكما يلي 

 تقسيم مانيل ل رشاقة

الرشاقة الخاصة 

 الكايرة بالعضالت

الرشاقة الخاصة 

 بالعضالت الصغيرة
الرشاقة الخاصة 

 بالعضالت المتوسطة



حيث يشترك كامل الجسم في الحركة كالمرجحة على : الرشاقة الخاصة بالعضالت الكبيرة  -
 .المتوازيين وحتى الوقوف على اليدين والدوران على العقلة في الجمباز

حيث يشترك في الحركة بعض المجموعات : الرشاقة الخاصة بالعضالت المتوسطة 
 .ديد على المرمى في كرة القدم أو اليدالعضلية الكبيرة دون أخرى ، كما في التس

حيث يشترك في الحركة بعض العضالت : الرشاقة الخاصة بالعضالت الصغيرة 
الصغيرة ، كعضالت اليدين أو الرجلين أو الرأس كما في تنطيط الكرة ومتابعتها أو المراوغة 

 (461، 429: 4)                                                     .باليدين في كرة السلة
 

 ثواني 11في  اختبار االنبطاح المائل من الوقوف
Squat Thrusts or Burpee Test 

  

 :غرض االختبار 

 للجسم  ةالعام الرشاقةقياس   -
 :مستوى السن والجنس 

 .سنوات إلى مرحلة السن الجامعية للبنين والبنات  01من سن  

 :األدوات الالزمة 

وضع على أرض مستوية ، كما يمكن أداء االختبار فى صالة بساط رقيق من اللباد ي -
 .الجمباز أو على أرض رملية مستوية 

 :وصف األداء 

 .يقف المختبر معتداًل  -
عند إعطاء اإلشارة يقوم بثنى الركبتين للنزول بالمقعدة على الكعبين ووضع الكفين على  -

 .األرض وبحيث تكون الركبتان بين الذراعين 
 .لفًا التخاذ وضع االنبطاح المائل تمامًا قذف الرجلين خ -
 .قذف الرجلين أمامًا للوصول لوضع ثنى الركبتين  -
 .الوقوف فى وضع معتدل والصدر مامًا للوصول للوضع االبتدائى  -
 . حتى نهاية الزمن يؤمر المختبر باألداء ألقصى عدد ممكن من المرات بدون توقف -

 :تعليمات االختبار 

 . الزمنوقف الهد حينما يتوقف ينتهى االختبار ويت -



 .ال تحتسب المحاوالت عير الصحيحة فى العدد  -
 .الزمن يدخل كمحك ن يؤدى االختبار بسرعة ال -
 .يعطى المختبر محاولة واحدة فقط  -

 :إدارة االختبار 

 .ويقوم بإعطاء إشارة البدء ومراقبة األداء والعد : محكم  -
 :حساب الدرجات 

ثنى الركبتين كاماًل :  هيولة صحيحة تتكون من أربعة أجزاء أربع درجات لكل محا تحتسب -
 . في خالل العشر ثواني  ، قذف الرجلين خلفًا ، قذف الرجلين أمامًا ، للوقوف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Speedالسرعة   اً خامس

 



 

 مفهوم السرعة  – 1
باض العضلي لسرعة من العوامل الرئيسية لألداء البدني والتي ترتبط بتتابع االنق 

عند األداء الحركي ، وهي مكون أساسي لمعظم األنشطة الرياضية وخاصة المرتبطة بزمن 
 (003: 2)          .األداء الحركي، وتؤثر السرعة في جميع المكونات البدنية األخرى

وتعتبر السرعة في المجال الرياضي ، تلك المكونات الوظيفية المركبة التي تمكن الفرد 
 (097: 0)                                    . ء الحركي في اقل زمنمن األدا

 
بأنها قدرة " "مفتي إبراهيم"ويتفق معه ( م0994" )عصام عبد الخالق"يعرفها  

 "الفرد على أداء حركة معينة في اقل فترة زمنية ممكنة
رد على أداء قدرة الف"في حالة الحركات المتكررة المتشابهة بأنها " تشارلز"يعرفها  

 "حركات متشابهة من نوع واحد في اقل فترة زمنية ممكنة
أقصى سرعة لتبادل استجابته "في حالة االستجابة العضلية بأنها " هارا"يعرف  

 (003: 2)                                          ".واالنبساط ضالعضلية ما بين االنقبا
بأنها القدرة على القيام بالحركات الدائرية ( "م0993" )عادل عبد البصير"يعرفها  

 (012: 2)                    "االنتقالية لتحقيق هدف معين في اقل زمن
أن السرعة هي قدرة اإلنسان ( "Zaciorsij) –( 0974" )زاتسيورسكي"يري  

ويشترط هنا أن يؤدي الواجب " على أداء الحركات تحت الشروط الموضوعة في اقل زمن ممكن
 (362: 9)                 .لحركي في زمن قصير وبدون تدخل عامل التعبا

قدرة الفرد على أداء حركات متكررة من نوع واحد "بكونها " محمد صبحي"يعرفها  
 (362: 7)                                                 "في اقل زمن ممكن

 
فسيولوجية للداللة على االستجابات ويري البعض مفهوم السرعة من وجهة النظر ال* 

 .العضلية الناتجة عن التبادل السريع ما بين حالة االنقباض العضلي وحالة االسترخاء العضلي
 

والبعض اآلخر يعبر عنها من وجهة النظر الميكانيكية عن معدل التغير في المسافة * 
 (012: 2)                                 .بالنسبة للزيادة في الزمن ـ التغير في الزمن

 
 



 اختبارات السرعة الحركية : أوال 

 زمن أداء رميتين خلفية  اختبار* 
 األدوات 

 .شاخص يقارب وزن الالعب  –ساعة إيقاف  –بساط للمصارعة 
  الوضع االبتدائي 

 . وقوف مع تطويق خصر الشاخص بالذراعين 
 طريقة األداء

داء الرمية الخلفية وعند سماع إشارة البدء يقف الالعب ممسكا بالشاخص ومستعد أل
 .يقوم الالعب بأداء الرمية الخلفية 

 التسجل 
  .أقل زمن يسجله الالعب 

 اختبار زمن أداء برمتين من أسفل* 
 األدوات 

 .شاخص يقارب وزن الالعب  –ساعة إيقاف  –بساط للمصارعة 
  الوضع االبتدائي 

 . جثو مع تطويق خصر الشاخص بالذراعين 
 طريقة األداء

يأخذ الالعب وضع االستعداد للبرم من أسفل وعند سماع إشارة البدء يقوم الالعب بأداء 
 .مهارة البرم من أسفل 

  لالتسجي
 .الالعبأقل زمن يسجله 

 ثانيا اختبارات السرعة اإلنتقالية 
  اختبار عدو ثالثين متر من بداية متحركة* 

 االنتقالية قياس السرعة :  الغرض من االختبار
 :  األدوات

ساعة ايقاف ، ثالثة خطوط متوازية مرسومة على األرض المسافة بين الخط األول والثاني عشر 
 أمتار وبين الخط الثاني والثالث ثالثون مترا 



 : طريقة األداء
يقف المختبر خلف الخط األول وعند سماع أشارة البدء يقوم بالعدو إلى أن يتخطى الخط الثالث  

 حسب زمن المختبر انتداء من الخط الثاني حتى وصولة للخط الثالث ، ي
 : التسجيل

 يسجل المختبر الزمن الذي استغرقة في قطع مسافة الثالثين مترا  
 

 اختبارات زمن رد الفعل : ثالثا 

  اختبار نيلسون لقياس زمن الرجع لليد* 
 : غرض االختبار

 مثير مرئي قياس سرعة الرجع التي تستجيب بها اليد ل 
 : األدوات االزمة

 مسطرة نيلسون المدرجة لحساب زمن الرجع ومنضدة وكرسي  
 : وصف األداء

يجلس المختبر على الكرسي ثم يقوم بوضع الساعد واليد على المنضدة في وضع مريح بحيث  
ابة سم وبحيث يواجه اإلبهام السب 01 – 9تكون اليد بارزة عن حافة المنضدة بمساقة تتراوح من 

 في وضع افقي 
يمسك المحكم السطرة  من طرفها العلوي ثم يقوم بوضعها في وضع التعلق بين ابهام وسبابة 

 المختبر مع مالحظة أن يكون خط التدرج األول للمسطرة في مستوى أعلى اإلبهام مباشرة 
أن يتركها ينبة على المختبر بمسك المسطرة بسرعة بالقبض عليها باإلبهام والسبابة وذلك لحظة 

 المحكم تسقط ألسفل 
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