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 اخلصائص واالسس امليكانيكية املميزة للجهاز احلركي

مدي  خصصاص  ييكاييكية خيلللجية  لللل  يج  ليييا يتصف جهاز الحركة اآل 

يرالاة هله الصصاص  لمدراسة ليعرفة كل الظرلف الخيلللجية ليمد تطخيقيا ليقلالمد 

الييكاييكية ليى حركة اإليسان  لهلا يعيى أيه الخمد ليييحيى الصصاصص  ليتكيي  

يكية ليقلالمد الييكاياليثال  ألي للن ين أللان الرياضة، أن يعكس االستصمدام اليياس  

الييكاييكية لالخيلللجية )الخيلييكاييكية( اليلجلمدة ليى ضلء االستعمدامدات لالصلا  

ف  جهاز حركة اإليسان  للل أييا يظريا إلى أهمداف الحركات الرياضية لألللان 

لى( األق –األسرع  –أغيخها ييامدي )األليى أل األخعمد اليصتيفة ين األيشطة للجمديا أن 

لل  ين الياحية الييكاييكية خلل أكخر شغل ييكاييك  ضمد اليقالية الصارجية ليعيى 

كلل  تعي  هله األهمداف استصمدام الطاقة الييكاييكية ف  الحركة الرياضية خأكخر مدرجة 

 أيكن خلاسطة ييكية  كيا يعي  لل  أيضاً إيجاز أكخر قمدرة ييكاييكية ييكية  للقمد

ليكثير ين أللان الرياضة لضع أسس لاية  ثال اليليتكيي   الييحييات الصصاصصيه

لالصصاص  ليى اليعيليات العاية الت  تسالمد ليى  هله األسسليحركة  لتحتلي 

لت الرياضية  لالت  قام هلصياالستصمدام اليياس  ليقلايين الييكاييكية ف  الحركات 

 خلضعها لصياغتها ليلضحها ليى اليحل التال :

 حركة وسكون اجلسم

ض أيلاع لخع ثاختة(لتعرف الحركة خأيها )تغيير لضع الجسم خاليسخة ليقطة  

ة الحركة " يثل ضرخات الحركات ال ييكن يالحظتها خسهللة ليرجع لل  إيا لسرل

طيرايها ف  الهلاء أل لخطصها يثل تفتح الزهرة "، لغالخاً يا يستصمدم  اللخاخة أثياءأجيحة 

رياضية للن طريقه ييكييا مدراسة لتحييل األمداء التحييل الحرك  لمدراسة الحركات ال

 لالحكم ليى الكفاءة الحركية 
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لالسكلن هل حالة لمدم تغير لضع الجسم خاليسخة ليقطة ثاختة أل خاليسخة لصط  

يعرفة أيه صالل أي يشاط خمدي  تثخت حركة خعض أل لسطح يعين، لين الضرلري 

حركة فإن هلا يعي  أن اليشاط اليفاصل خيييا تتحر  األصرى، لليمديا تصتف  ال

العضي  ثاخت )استاتيك ( لليمديا تظهر الحركة فهلا يعي  أن اليشاط العضي  

 مديياييك  

 لمدراسة حركة لسكلن أطراف الجسم تيثل أسس التحييل الييكاييك   

 مستويات اجلسم وحماور احلركة 

اللصالت لل يظريا إلى الالل  ين الياحية التكلييية ليى أيه يجيللة ين  

لصية(، فسيجمد أن تصييم كل لصية ه  الت  تحمدمد  41اليتصية خعضها خخعض )

 طخيعة اليمدى الحرك  لها لطخيعة الحركة يفسها 

 

 

 

 

 

 

  

العظام ليا لييها ين لضالت لتصل خين لتيثل هله اللصالت ف  الجسم اإليساي  

الجهاز الحرك  اللصالت اليفاصل، لخاتحامد كل ين اليفاصل لالعظام يتكلن هله 

 لإليسان 
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لتتم الحركة يتيجة ليشمد العضي  اللاقع ليى العظية لخر اليفصل، لالترتي   

 الكي  ليعضالت لالتحايها خالعظام يكلن الجهاز الحرك 

 

 Planes Of the bodyأوالً: مستويات اجلسم 

ه  اليستليات الفراغية الثالث اليتعايمدة ليى خعضها، ليقسم كل ييها جسم  

 اإليسان إلى قسيين يتساليين ف  اللزن 

صاح  يظريات الهيمدسة الفراغية للقمد أيكن ليياء الفراغ لييهم )اقييمدس(  

تقسيم الفراغ إلى ثالثة يستليات تحمدث فيها الحركة االيتقالية، أي تحمدث يلازية لهله 

جمد لاليستليات الثالثة ف  حين يتم أمداء الحركات المدلرايية حلل ثالثة يحالر، لي

 لكل يستلي يحلر يالزيه ليتعايمد لييه 

 Sagittal planeاملستوي اجلانبي )السهمي(:  -أ

لهل اليستلي اللي يير قاطعا الجسم إلى يصفين يتساليين ف  اللزن "يصف  

" لهلا اليستلي يكلن ليلمدي ليى األرض ليتعايمد ليى هلا أيين ليصف أيسر

 اليستلي ليصترقه اليحلر العرض  
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لين أيثية الحركات الت  تؤمدي ليى هلا اليستلي )الت  تؤمدي يلازية له(  

اع جييع أيل –لأليام لليصيف  الجري-لليصيفاليش  لأليام  –التزحيق ليى الجييمد 

لأي حركة يكلن  –المدحرجات الشقيخات األيايية لالصيفة ليى اليمدين أل ف  الهلاء 

 لصالته ين األيام ليصيف أل ين الصيف لأليام  أحمدالجسم ال  ايتقالفيها 

 Frontal plane (:املستوي األمامي )اجلبهي -ب

اليستلي اللي يير قاطعا الجسم إلى يصفين "يصف أياي  ليصف لهل  

لهلا اليستلي يكلن ليلمدي ليى األرض ليتعايمد ليى هلا اليستلي  صيف "

 يقطة يركزليصيف ليمد  ليصترقه اليحلر السهي  اللي يصترق الجسم ين األيام

الثقل، لين أيثية الحركات الت  تؤمدي ليى هلا اليستلي )الت  تؤمدي يلازية له( 

لأي حركة  –العجية األرضية  –ثي  الجلع جايخا  –اليش  لالجري ليجاي  

 لصالته ين جاي  إلى الجاي  اآلصر  أحمديكلن فيها ايتقال الجسم أل 

 Horizontal plane األفقي:املستوي  -ج

 قاطعا الجسم إلى يصفين يصف ليلي ليصف سفي لهل اليستلي اللي يير  

ليتعايمد ليى هلا اليستلي ليصترقه اليحلر الراس  اللي يصترف الجسم ين 

الرأس إلى القمديين لين أيثية الحركات الت  تؤمدي ليى هلا اليستلي )الت  تؤمدي 

مدلران الجسم ين  – لف الجلع ليجاي  –يلازية له( التفات الرأس ييييا ليسارا 

لأي حركة يكلن فيها مدلران ليييين أل لييسار ين لضع اللقلف ليجسم  –اللقلف 

 لصالته  أحمدأل 

 لتيثل يقطة التقاء هله اليستليات يقطة يركز ثقل الجسم 
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 :Rotation Axes الدورانثانيًا: حماور 

ين السهل أن يمدر  طريقة مدلران لجية حلل يحلر لتكلييها لزالية يستقيية  

يع هلا اليحلر  فيل تصلريا أن الالل  يزلمد خعجل خمدالً ين األلرع لاألرجل يثخت 

ليمد يفصي  الكتف ليفصي  الفصل فإن هلا يسهل ليييا إمدرا  سخ  مدلران العجل 

اليستلي اللي تتم فيه حركة الالل ،  يكلياً زالية قاصية يع الجسم لمدلرايها ليى يفس

أن العجل قمد تالشى لأن األرجل لاأللرع قمد حيت يكايه لأن حركة  تصلريالإلا لمديا 

صل حيياأللرع لاألرجل حركة خيمدللية لأليام لليصيف خمدالً ين حركة العجل المدلرايية 

م حلل تييكييا أن يتصلر أن الجسم يزلمد خيحالر غير يرصية حيث أن الحركة الت  ت

اليفصل ه  حركة مدلرايية، لإلا كايت العجية تسيح خالمدلران ليى يستلي لاحمد فإن 

 يفاصل الجسم تسيح خحرية أكخر ليحركة ليى ثالث يستليات 

لالجسم اإليساي  لل ثالثة أخعامد للهلا يجمد أن هيا  ثالثة يحالر ليمدلران هم:  

ى الجسم كيه لييطخق هلا لياليحلر الرأس ، لاليحلر السهي ، لاليحلر العرض  

طخيعة ليل يحالر الجسم ف  ضلء  إلى، للهلا فإييا ييظر لليى يفاصيه جييعها

 الحركة اإلجيالية له، لكلا لحركة كل يفصل ين يفاصل هلا الجسم 

 Vertical Axis (:الرأسي )العمودياحملور  -أ

لهل اليحلر الطلل  ليجسم لأفضل يثال له هل اليحلر اللي يمدلر حلله  

 حلل يفسه  الجييمديةراق  الخالية أل راق  العرلض 

لف  حالة استيقاء الفرمد ليى األرض فإن المدلران األفق  حلل اليحلل الطلل   

ليجسم ال يزال ييكياً ليثال ليى لل  ليمديا يقلم الطفل خالمدحرجة جايخاً ين فلق 

هضخة يع أن هلا اليحلر ف  هلا اللضع ال يعتخر رأسياً لللا فييزم ليمد شرح 

 المدلران أن يضع اليحلر ف  االلتخار 
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م تم ث تخعيمد( )حركةللل أصليا اليثال األصير لكايت اللراع خعيمدة لن الجسم  

فيجمد أن المدلران ف  الحالة األللى يتم  القر ،يرجحتها لأليام كيا ف  حركة ري  

الكتف خيييا ف  الحالة الثايية يتم مدلران اللراع حلل اليحلر الرأس  ليفصل حلل 

اليحلر العرض  ليكتف، لصالصة يا سخق هل ضرلرة أن يكلن يحمدمدين ف  تعريفيا 

  ليحالر المدلران

تعريف اليحلر الراس  خأيه اليحلر اللي يير يصترقا الجسم ين الرأس للا ييكييا  

لين أيثية الحركات الت  تؤمدي  اليستلي األفق  لليلمدي لييهإلى القيين ليصترق 

حلل هلا اليحلر المدلران ف  اليكان ليييين أل لييسار، ليتعايمد هلا اليحلر ليى 

 األرض أيضا 

  Anterior posterior Axisاحملور السهمي:  -ب

لهل اليحلر اللي يصترق جسم الالل  ين األيام ليصيف، ليهارة العجية الت   

 يثال ليى المدلران حلل هلا اليحلر  أفضلا الل  الجيخاز ه  يؤمديه

أيا خاليسخة لحركة يفاصل الجسم فإن أيثية المدلران حلل هلا اليحلر تتضح  

ف  رفع اللراع جايخاً لرجللها خجاي  الجسم لتمدليرها ين الكتف حلل اليحلر 

فاف اصطالسهي ، لالضغط خالركختين أثياء ركل  الصيل، كلل  تتضح ف  حالة 

العكس ل االستعمدامدثم استجاختهم لييمداء خاللقلف ف  لضع  الصفف  لضع  التالييل

 حصحيح حيث يتضح ف  هله الحركة مدلران الرجل حلل اليحلر السهي ، كلل  تتض

حركة الحلض لحظة جل   لكلاركات الرق  ف  حركة ييل الجلع ليجاي  ف  ح

  صط الجري لالل  الحلاجز  الصيفية إلىالرجل 

ليرتخط خيحالر المدلران حركات اليفاصل له  القخض، لالخسط، لالتقري ،  

لالتخعيمد، لالمدلران، لالتمدلير، لفهم هله الحركات يسالمد ليى فهم الحركة لتكيي  

  األمداء
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تعريف اليحلر السهي  خأيه اليحلر اللي يير يصترقا الجسم ين الرأس إلى لييكييا  

 لألرض  يلازياالقمديين ليصترقا اليستلي األياي  لليلمدي لييه ليكلن هلا اليحلر 

 Transverse Axis العرضي:احملور  -ج

 لاليحلر العرض  ليجسم كيه هل اليحلر اللي يمدلر حلله الل  الترايخللين 

أل الل  الغطس ليمديا يقلم خأمداء مدلرة هلاصية سلاء كايت صيفية أل أيايية خعمد 

اللي يمدلر حلله الل  اللث  العال  اللي يستصمدم طريقة  اليحلرارتقاصه، لكلل  

 اللث ، هلا ف  حالة تعمدية الجسم كيه ليعارضة  ف   Flop techniqueفيل : 

ح ضالمدلران حلل هلا اليحلر تت أيا خاليسخة لحركة يفاصل الجسم فإن أيثية 

لحركات التكلر  السخاحة،اللراع ليياء أثياء  ف  ركل الالل  ليكرة، حركة شمد

 لالتقلس لاللخ  الجيخاز 

لالمدلران حلل اليحلر العرض  يصخح مدلران حلل اليحلر الرأس  ف  حالة  

فيجمد  ،تخعيمد اللراع كيا ف  حركة ري  كرة الخللييج لالضرخة األيايية ف  التيس

أيهيا يتياثيين ين حيث حركة اليفصل إال أن هيا  اصتالف ف  العضالت اليشتركة 

 ف  األمداء يظراً لتغيير زلايا الجل  ليى الرافعة "اللراع" 

لليى لل  فإيه ليمد يياقشة المدلران حلل اليحالر العرضية يج  أن يضع  

 ل  الرجل الصيفية إلىف  االلتخار المدلرايات ف  حالة التخعيمد لهله تشيل حركة ج

صط الجري خاليسخة لالل  الحلاجز لكلل  حركة اليرجحة الت  يؤمديها الل  

خأيه اليحلر اللي يير يصترقا الجسم ين  العرض الجللف، لييكييا تعريف اليحلر 

ليكلن هلا الجاي  إلى الجاي  اآلصر ليصترقا اليستلي الجايخ  لليلمدي لييه 

 اليحلر يلازيا لألرض 

كايت الحركة  إلايحلر إيا يكلن لهييا أل حقيقيا ليكلن اليحلر لهييا لال 

كايت الحركة المدلرايية تؤمدي  إلاالمدلرايية تؤمدي ف  الهلاء ليكلن اليحلر حقيقيا 

 األرض أل التعيق ليى العقية  ليى االرتكازأثياء 
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 لييكييا تلصيف يستليات ليحالر الحركة ليى اليحل التال :

تلصف يستليات الحركة ليى أيها يرآة تحمدث خمداصيها الحركة ليلازية لها  

أي أن الفرمد اللي يؤمدي الحركة يلازية لهلا اليرآة ألا ظيت اليسافة ثاختة خين الفرمد 

اصتيفت أل تغيرت  لإلااليستلي اليؤمدي ليحركة لاليرآة كايت الحركة تتم ليى هلا 

 يرآة كايت الحركة ال تتم ليى هلا اليستلي اليسافة خين الفرمد اليؤمدي ليحركة لال

 :Center of Gravityالثقل مركز 

ليسيى كلل  خيركز الجالخية أل خيعيى أصر هل اليقطة الت  يتلازن ليمدها   

الجسم خاليسخة لييحالر الثالثة  لليمديا يكلن الجسم ف  حالة طيران فإن أي مدلران 

زم تحمديمد اتجاه هلا المدلران لاليحلر يحمدث ليجسم يتم حلل هله اليقطة، لليمدصل يي

اللي يتم حلله  ليتحمدمد اتجاه الطيران خحركة لقر  السالة فأيا أن يتم المدلران ف  

 اتجاه لقر  السالة أل ف  لكس اتجاه لقر  السالة 

ل ليقع تقريخاً خين أسف الثالثة،ليركز الثقل ييثل يقطة تالق  هله اليحالر  

سم )أي ايه يقع ف  ييتصف  3السرة لأليى العظم العاي  لأيام العيلمد الفقري خحلال  

تجليف الحلض( خشرط أن يقع الصط اللهي  اللاصل ليلمدياً ين هله اليقطة إلى 

للالقة هلا الصط العيلمدي خيقاط ارتكاز  الالل ( )قمدي األرض مداصل قالمدة االرتكاز 

 ى مدرجة كخيرة ين األهيية ليمد مدراسة التكيي  الرياض  الجسم لي

لقمد القى تحمديمد يركز ثقل اإليسان اهتيام العمديمد ين العيياء ف  يصتيف  

اليجاالت كعيياء التشريح، لليم الحركة، لأصصاص  العالج الطخيع ، لليياء الفضاء 

يركز  لغاً ختحمديمدلاليشتغيين ختصييم األجهزة التعليضية  كل هؤالء أظهرلا اهتياً خا

 ثقل جسم اإليسان 

تحمدي يركز الثقل ف  يعرفة حالة اتزان الجسم ف  أي لحظة لتتضح أهيية  

إلى أن يركز الثقل هل اليقطة الت  يتلازن حللها  لأشرياين اليحظات  لقمد سخق 

 جييع أجزاء الجسم 
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ل يليعرف يركز ثقل الجسم خايه " تي  اليقطة الثاختة الت  يير خها صط ل 

ليظراً  " يحصية قلى الجالخية األرضية لهلا الجسم ليمد أي لضع له ف  الفراغ 

خشرط احتفاظ يجيللة القلى ختلازيها  –لعمدم تغيير هله اليقطة ختغير اتجاه القلى 

 فإن يركز ثقل الجسم ال يتغير ختغيير لضعه خاليسخة لسطح األرض  –فييا خييها 

ن ة الصالخة حيث يظل الخعمد خين أين يقطتيللل  ييطخق فقط ليى االجسام يطيق 

 فيها ثاختاً 

أيا ف  حالة الجسم اإليساي  فإن يركز الثقل يصضع لتغيرات طفيفة يتيجة  

 لتغير ألضاع أجزاء الجسم خاليسخة لخعضها 

لسلف يتم التعرض لحسا  يركز ثقل الجسم ف  الفصل الراخع خالتفصيل  

 لاإليضاح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


