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  :تمھید

التربیة عن طریق الحركة المدخل الطبیعي لنظام تربوي مبني على أساس حاجـة الطفـل      

 -ومـــا دام جســـم الطفـــل هـــو اإلطـــار المـــادي الملمـــوس لمعنـــى الوجـــود فـــإن , الطبیعیـــة للـــتعلم

إلـى فهـم ذاتـه مـن خـالل ممارسـته للنشـاط الحركـي الموجـة،  –الطفـل یعمـد مـن خـالل جسـمه 

حیث تهدف التربیة الحركیة أو التربیة من خالل الحركة إلى إخراج التعلیم المدرسي التقلیـدي 

إلــى أســالیب أكثــر إیجابیــة وفاعلیــة فــي تكــوین الطفــل وتنمیتــه إلــى أقصــى مــا تؤهلــه إمكانیاتــه 

  .وقدراته ومواهبه
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  : مفهوم الذكاء .1

قدرة على التحلیل والتركیب والتمییز واالختیار، "یعرف المعجم الوسیط الذكاء بأنه 

   1."وعلى التكیف إزاء المواقف المختلفة

القدرة على التكیف السریع مع وضع "هو ) intelligence(والذكاء في قاموس التربیة 

   2"مستجد

ویتضح من التعریفین أن المحور األساس لهما هو عملیة التكیف مع تغیر المواقف أي 

إشارة واضحة إلى عملیة القدرة على التأقلم مع المتغیرات، وهذا المفهوم وٕان كان یبدو قصیرًا 

لكن فیه من الشمول ما یجعله یحوي العدید من العناصر والمعطیات، فالقدرة على التأقلم مع 

ت یعني مهارة عالیة ومرونة متمیزة في تعاطي المستجدات سواء اجتماعیة أو حركیة المتغیرا

  . الخ... أو ذهنیة 

وبنظرة میثادولوجیة للتاریخ نجد أن المتقدمین في التراث العربي قد أشاروا إلى معاني 

قوة حد الذكاء جودة حدس من هذه ال: "الذكاء، فهذا ابن الجوزي یكتب في معنى الذكاء قائالً 

تقع في زمان قصیر غیر مهمل فیعلم الذكي معنى القول عند سماعه وقال بعضهم حد 

الذكاء في اللغة تمام الشيء ومنه : الذكاء سرعة الفهم وحدته والبالدة جودة، وقال الزجاج

" الذكاء في السن وهو تمام السن ومنه الذكاء في الفهم وهو أن یكون فهمَا تامَا سریع القبول

الذكاء عند عامة الناس " تقدمین ما زال التعریف یدور في هذا الفلك فراجح یرى أن ولدى الم

مرادف النباهة وهي یقظة المرء وحسن انتباهه ویقظته لما یدور حوله أو ما یقوم به من 

ما لدى المتعلم من قدرات واستعدادات تمكنه من "أما منصور وزمیاله فیعرفونه بأنه .أعمال

 –" ت والمعارف، والتي تدل على ما یستطیع أن یقطعه من مراحل دراسیةاستیعاب المعلوما

العملیة المعرفیة، أو العقلیة، القدرة على التفكیر المجرد، : للذكاء تعریفات كثیرة" –ویضیفون 

القدرة على إدراك العالقات واالستدالل، أو هو القدرة على التكیف االجتماعي أو الفطنة 

   3"والنباهة

                                                             
  314م ص1972، الجزء األول،القاهرة، الوسیط لمعجما.ومحمد أحمد الصوالحيوعبدالحلیم منتصر وعطیه أنیس، إبراهیم و  -  1
  .239ص.م1980قاموس التربیة، دار العلم للمالیین، بیروت، . الخولي، محمد -  2
  307ص.م2005، مكتبة العبیكان، الریاض، التربويعلم النفس . منصور، عبدالمجید، محمد التویجري، إسماعیل الفقي -  3
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لمؤكد مما سبق كله أن المفهوم العام للذكاء البد وأن یدور في مجاالت والشيء ا

أساس ال تتجاوز التكیف وسرعة البدیهة والفطنة وحسن التصرف وبالتالي یمكن تعریف 

قدرة الفرد على التعامل مع المتغیرات بشكل إیجابي واتخاذ القرارات المناسبة : الذكاء بأنه

  . لمعرفیة والمهاریة والوجدانیةوتحقیق مكتسبات في المجاالت ا

  : الذكاء) مقاییس(مراویز .2

أنشغل المختصون في مجال التربیة وعلم النفس كثیرًا في مجال قیاس الذكاء، محاولین 

ویحدد الحاج أبرز . تأطیر هذا المفهوم المجرد بشكل یمكن من خالله مالحظته والحكم علیه

  : المحطات في تاریخ روائز الذكاء بالتالي

ي المشهور الذي عالم النفس األمریك) James Mc Cattell(اختبارات جیمس كاتل  )1(

عاش في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین، صورة معبرة عن أنواع 

المراویز العقلیة، حیث وضع كاتل مجموعة من االختبارات انتظر أن تساعده في روز 

 . العقلیة

وهو صاحب أول إشارة إلى فكرة أن الذكاء لیس قدرة واحدة ضیقة بل ) م1905بینیة  )2(

 . عقد من القدرات العقلیةأنه تنظیم م

 . وأدخله إلى أمریكا) بینیه سیمون(حیث عدل في مرواز ) Goddard(كودارد  )3(

 . ونشره في جامعة ستانفورد) مTerman) (1916(ستانفورد، قام به تیرمان  )4(

 ). م1939(مرواز وكسلر للراشیدن  )5(

كة في مطلع قد تبدو هذه أبرز مراحل مراوریز أو مقاییس الذكاء في بدایة هذه الحر 

هذا القرن ورغم وجود العدید من المراویز بعدها كالمراویز الجمعیة واختبار آرثر واختبار 

، إال أنها ظلت تلك المراویز الخمسة ) كودینف(متاهات بوریتوس واختبار رسم الرجل لـ 

األولى األبرز واألمیز خالل القرن الماضي وهي التي قامت علیها عدة دراسات وبحوث 

أما علماء النفس المعاصرون فقد اتخذوا منحى آخر بعیدًا عن التقلیدیة . یات وتجاربونظر 

لقد ابتعد علماء النفس المعاصرون عن "في اختبارات الذكاء حیث یؤكد الحارثي ذلك بقوله 

التي تقیس ما یعرفه الطالب وأخذوا یركزون على معرفة )  IQاختبارات الذكاء (موضة 

  1.ة وأسبابهاكیفیة اكتساب المعرف

                                                             
  14ص.هـ1420، مطابع احلميضي، الرياض تعليم التفكير. احلارثي، إبراهيم - 1
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ولعل التجارب التي قام بها المهتمون بهذا الجانب كالدراسات االبستمولوجیة التي قام  

بها بیاجیه وكذلك االهتمام باكتساب المفاهیم كیرونر وهیلداتابا، وأیضًا الدراسات التي اهتمت 

ل دراسات بخرائط المفاهیم وما وراء المعرفة هي خیر مثال للتوجه نحو هذا المنحى في مجا

  . الذكاء والعملیات العقلیة

  : نظریة الذكاءات المتعددة وتطبیقاتها التربویة.3

إن أغلب الحركات التربویة الحدیثة تعطي اهتمامًا عامًا لتنمیة قدرة التعلیل لدى " 

كما بدأ اهتمام حدیث بتطویر الذاكرة . الطالب، خصوصًا األنماط التحلیلیة للتفكیر النقدي

وفي الوقت نفسه . لمالحظة نتیجة للتقدم في مجال الحاسب اآللي وتقنیات التعلیمومهارات ا

فإن االنبهار بالمخ وتنظیمه العصبي نبه إلى وجود عناصر جدیدة لإلدراك وفتح المجال أمام 

حول أبعاد الذكاء ) Gardned and Hatch(تساؤالت مغایرة مثل تساؤالت جاردز وهیج 

  . المركب

ة وفیها المراحل التطوریة لمقاییس الذكاء ومن ثم االنتقال إلى االهتمام اإلشارة السابق

فنظریة الذكاءات . بالعملیات العقلیة، مدخًال مناسبًا للتقصي حول نظریة الذكاءات المتعددة

تعتبر ) Gardner(والتي أطلقها جاردنر). Multiple intelligences) (1938(المتعددة 

تقلیدیة للذكاء، وجعلت النظرة إلى الذكاء أكثر عدًال، حیث ثورة بحق على الدراسات ال

  . تجاوزت هذه النظریة التركیز التقلیدي للذكاء على جوانب دون أخرى

توصل جاردنر لنظریة جدیدة أطلق علیها نظریة الذكاءات المتعددة ) م1983(في عام "

)Teory Multiple Intelligences (ریات التقلیدیة في حیث تختلف هذه النظریة عن النظ

نظرتها أن الذكاء اإلنساني هو نشاط عقلي حقیقي ولیس مجرد قدرة للمعرفة اإلنسانیة، 

ولذلك سعى في نظریته هذه إلى توسیع مجال اإلمكانات اإلنسانیة بحیث تتعدى تقدیر نسبة 

   1"الذكاء

  :ان ذكاءات هيوقد أكد جارنر في نظریته هذه أن القدرات التي یمتلكها الناس تقع في ثم 

القدرة على التعبیر عن النفس واألفكار والمواقف، والقدرة على ترتیب : الذكاء اللغوي )1(

عرض المعاني والكلمات، وهؤالء الطالب الذین یظهرون تفوقًا في فنون اللغة 

                                                             
  04ص.م2005، جامعة امللك سعود، الرياض، )رؤية مستقبلية(نظرية الذكاءات المتعددة وتطبيقاتها في مجاالت صعوبات التعلم . "أمحد، السيد علي - 1
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كاالستماع والكالم والقراءة والكتابة وهم الذین یسیطرون على أذهان مصممي المناهج، 

 .یعتبرهم المعلمون متفوقین في النظام التقلیدي القائموهم الذین 

القدرة على التعامل مع الریاضیات والمسائل  :الریاضي) السببي(الذكاء المنطقي  )2(

المنطقیة المعقدة، وهؤالء هم الطالب الذین یظهرون تفوقا في التعامل مع األرقام 

یتمتعون ) اء اللغويأصحاب الذك(وتفسیر وتحلیل وحل المشكالت، وهم مع سابقیهم 

 .باإلشباع والتعزیز في التعلیم التقلیدي القائم

القدرة على االستیعاب عن طریق الصور وتشكیلها، والقدرة :الذكاء البصري المكاني )3(

على استیعاب العالم المرئي بدقة وٕاعادة تشكیله بصریًا ومكانیًا في الذهن أو على 

یین والمصممین، ویمیل هؤالء إلى أن یروا ما الورق كما نراه لدى التشكیلیین  والمعمار 

یحدثهم المعلم عنه لیفهموه، وهم یستمتعون في تعلمهم باللوحات التوضیحیة واألشكال 

 .البیانیة والخرائط والجداول والعروض والصور

القدرة على استخدام الجسم استخداما ماهرا للتعبیر عن النفس أو :الذكاء البدني الحركي )4(

د، أو القدرة على تنمیة المهارات البدنیة الحركیة، ویستفید األذكیاء في تجاه هدف محد

هذا النمط من األنشطة واأللعاب الحركیة، والمهام الیدویة، والتركیبات الحسیة، ویوصفا 

 .هؤالء الطالب عادة في حجرات الدراسة التقلیدیة بأنهم غیر منضبطین حركیا

هم وتركیب األنغام واإلیقاعات، وهؤالء یفهمون القدرة على ف:الذكاء اإلیقاعي النغمي )5(

أفضل من خالل الغناء واإلنشاد والترنیم والتعبیر الموسیقي واآللي، ویشمل هؤالء 

 .الموسیقیین والملحنین والمنشدین

ویتجلى في فهم الطالب لنفسه ومشاعره وأفكاره وقیمه الذاتیة، واألذكیاء : الذكاء التأملي )6(

المیل إلى المحافظة االجتماعیة، إال أنهم حساسون متنبهون في هذا النمط یظهرون 

ومن هؤالء  كتاب القصة والروایة، واالستشاریون . لما یتعلمون، ولعالقة ذلك بذواتهم

 .النفسیون

القدرة على إدراك وفهم اآلخرین؟ أمزجتهم وأذواقهم ):التواصلي(الذكاء االجتماعي  )7(

وهؤالء یتعلمون بالتعاون في .العالقات ورغباتهم، والقدرة على التواصل وٕاقامة

المجموعات آو مع الشركاء، وهم الذین اعتاد المعلمون في التدریس التقلیدي اتهامهم 

 .بالثرثرة وكثرة الكالم
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القدرة على معرفة وتصنیف النباتات والحیوانات والمعادن، والقدرة على :الذكاء الطبیعي )8(

الء یحبون التعلم واكتساب الخبرات خارج قاعات التقاط الفروق الدقیقة بین األشیاء،وهؤ 

  1.الدرس من خالل الرحالت االستكشافیة والبریة

ومن خالل استعراض الذكاءات الثمانیة السابقة، تبدو اإلجابة أكثـر وضـوحًا فـي عملیـة 

تصنیف األشخاص، فهنالـك مـن تظهـر الموهبـة أو الـذكاء لدیـه فـي المجـال الحركـي وآخـرون 

الـخ، وهـذا یجعـل ...الذكاء اللغوي بینما فئات أخرى تتمیز في الجانب المنطقيتبدو جلیة في 

الحكــم بالفشــل أو النجــاح علــى فــرد أو مجموعــة أفــراد لعجــزه عــن تحقیــق النتــائج المرجــوة فــي 

  . جانب معین فیه نوع من التحیز ومحاولة قولبة جمیع األفراد في قالب واحد

. م ما یوجد علیها من تحفظات من قبل البعضوقد أثتت هذه النظریة نجاحات عدة رغ

ففي الدراسة التي أجرتها هالي في بیئة تعلیمیة قائمة، على مجموعة طالب لمعرفة مدى 

فائدة هذه النظریة في تشكیل االستراتیجیات التعلیمیة وتطویر المناهج والطرق المختلفة 

عند تطبیق مبادئ هذه النظریة لالمتحانات مع طالب اللغات أبانت أنهم یحققوا نتائج أفضل 

  . علیهم

أنه یجب أن ال یغفل األساتذة والمراكز التعلیمیة أهمیة ) جن(من هذا المنطلق یؤكد 

األنواع المختلفة الذكاءات عند التدریس ویجب علیهم كذلك معرفة وتشجیع الطالب على 

  . االستفادة من الذكاء المتوفر لدیهم لتسخیره واالستفادة منه تعلیمیاً 

  :التعریف بالتربیة الحركیة.4

  :لقد قام العدید من الباحثین بتعریف التربیة الحركیة نذكر منها    

التربیة   AAHPERواإلیقاع الحركي  یعرف اتحاد التربیة البدنیة للریاضة والترویح

تلك الظروف الخصبة التي تتیحها التربیة البدنیة إلكساب األطفال "الحركیة على أنها 

  ".النواحي المعرفیة والوجدانیة واللیاقیة البدنیة والحركیة والصحیة عن طریق الحركة

الجانب من التربیة البدنیة أو التربیة األساسیة التي "كما یعرفها فري وكیفارت بـأنها ذلك   

تتعامل مع النمو والتدریب ألنماط الحركة الطبیعیة األساسیة باعتبارها تختلف عن المهارات 

2".كیة الخاصة باألنشطة الریاضیةالحر 
  

                                                             
1
  87-85ص ص-هـ1427-مفاهیم اإلشراف التربوي دلیل - 

2
  .82ص.الكويت, دار القلم . الرتبية احلركية ملرحلة رياض األطفال واملرحلة االبتدائية). 1985(فريدة , عثمان - 
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تربیة تتم عن طریق الحركة : التربیة الحركیة على أنها) 1996(بینما یعرف جالهیو 

ومن خاللها ینمي لیاقته ومفاهیمه , فهي تعرف الطفل ما یتصل بنفسه وبجسمه, البدنیة

وهو مفهوم أقرب ما یكون , على جمیع المستویات العقلیة والبدنیة واالنفعالیة والحركیة, وقیمه

    .ةللتربیة البدنی

تربیة األطفال عن طریق ممارسة "فتعرف التربیة الحركیة على أنها ) 1985(إما عثمان 

وما ینتج عنه من اكتسابهم , النشاط الحركي الذي یتناسب وقدراتهم الحركیة والبدنیة والعقلیة

  ".لبعض االتجاهات السلوكیة

من التربیة الذي یتم  أنها ذلك الجزء"التربیة الحركیة على ) 1999(بینما یعرف الدیري 

وما ینتج عنه من , عن طریق النشاط البدني الذي یستخدم الجهاز الحركي لجسم الطفل

  ".اكتساب الفرد لبعض االتجاهات السلوكیة

أنها نظام تربوي مبني بشكل "التربیة الحركیة على ) 1998(ویعرف الخولي وراتب 

  ".ة لدى الطفلأساسي على اإلمكانات النفس حركیة الطبیعیة المتاح

والخالصة ان التربیة الحركیة، نظام تربوي مبني بشكل أساسي على اإلمكانات النفس 

تتم عن طریق ممارسة , وهي جزء من التربیة العامة, حركیة الطبیعیة المتاحة لدى الطفل

ومن خاللها ینمي لیاقته البدنیة , فهي تعرف الطفل بنفسه وبجسمه, النشاط البدني أو الحركي

  . الصحیة ، ومفاهیمه وعالقاته وانفعاالته ومعارفه في ضوء الظروف البیئیة المحیطة بهو 

  :مفهوم التربیة الحركیة.5

تعتبر التربیة الحركیة المرحلة األساسیة لتعلیم األطفال المهارات الحركیة والبدنیة 

ربیة الحركیة وأن والت. فهي جزء أساسي مكمل للعملیة التعلیمیة والتربویة, والعقلیة والصحیة

إال أنها عقلیة واجتماعیة انفعالیة في , كانت بدنیة أو حركیة أو جسمیة في مظهرها العام

لذلك كان من الواجب علینا اختیار األهداف الواضحة التي تحدد طرق , أهدافها وأغراضها

كانیات وطرائق التدریس المناسبة بما یتناسب واإلم, ووضع المنهاج المناسب, إعداد المعلم

أو أسلوب بدیل , والتساؤل الذي قد یطرح هنا هل التربیة الحركیة مادة أو طریقة. المتوفرة

  عن ما هو قائم في التربیة البدنیة؟
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التربیة من خالل الحركة منحى أو اتجاه جدید في التربیة بقصد إخراج التعلیم 

یجابیة وفاعلیة في تكوین المدرسي من األسلوب التقلیدي في طرق التعلیم إلى أسلوب أكثر إ

  . الطفل وتنمیته إلى أقصى ما تؤهله قدراته وٕامكانیاته

ان التربیة الحركیة أو ) 1998(وعثمان   (Gallhue,1996)حیث یرى جالهیو 

, تعلم الحركة: التربیة من خالل الحركة تندرج تحت مفهومین فرعیین متصلین متداخلین هما

حیث یحتاج الطفل من  عب الفصل بین المفهومین ومن الص. والتعلم من خالل الحركة

إلى زیادة معارفه وخبراته المعرفیة، باإلضافة إلى اكتساب اللیاقة , خالل الحركة وٕاتقانها

1 .البدنیة والصحیة
  

أن تكون الحركة موضوع التعلم , ویقصد بالمفهوم األول التعلم الحركي أو تعلم الحركة    

بعبارة أخرى أن تعلم , واللیاقة البدنیة هدفان أساسیان من التعلموأن تكون المهارة الحركیة 

وهذا بالطبع یتطلب االستعانة بالعدید من . الحركة أو المهارة هو الهدف األساسي من التعلم

العلوم الحركیة األخرى كالتعلم والتطور الحركي وعلم الفسیولوجیا وعلم النفس واالجتماع 

           .الریاضي وغیرهم من العلوم

  : أهداف التربیة الحركیة.6

لقد سبق وأن تم تعریف التربیة الحركیة على أنها نظام تربوي مبني بشكل أساسي 

على اإلمكانات النفس حركیة الطبیعیة المتاحة لدى الطفل عن طریق ممارسة النشاط 

ها ترتبط إال أن, بالرغم أن التربیة الحركیة وسیلة بدنیة وحركیة في مظهرها العام, الحركي

لذا تقسم ,  Ritson (1986) بالنواحي العقلیة واالجتماعیة والوجدانیة في أهدافها وأغراضها

2:هما  أهداف التربیة الحركیة لمرحلة الطفولة إلى نوعین أساسیین
  

  :األهداف الرئیسة وتشمل :النوع األول  

إكساب الطفل عناصر اللیاقة البدنیة واللیاقة الصحیة التي تؤهله للقیام بمتطلبات العمل    .1

  .وذلك من خالل االشتراك في النشاط الحركي من أجل الترویح, الیومي

  : الحركي لدى األطفال التي تتلخص في-تنمیة وتطویر اإلدراك الحسي  .2

 معرفة الطفل بأجزاء جسمه وعالقتها بالحركات المختلفة الوعي بالجسم ،.    

                                                             
1
  .82ص.مرجع سابق. الرتبية احلركية ملرحلة رياض األطفال واملرحلة االبتدائية). 1985(فريدة , عثمان - 

2
  .79ص.الرياض, دار اإلبداع الثقايف. مقدمة يف علم التطور احلركي للطفل). 1995(عبد العزيز , املصطفى - 
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 معرفة الطفل بحجم الفراغ وعالقته باألشیاء الخارجیة    الوعي المكاني ، . 

  یمین ویسار وأمام وخلف(الوعي االتجاهي ، معرفة الطفل باالتجاهات المختلفة .( 

 الوعي الزماني، معرفة الطفل بالوقت وعالقته باإلیقاع والموسیقى وأنماط توقیتیة مختلفة .  

تنمیة المهارات الحركیة التي تؤهل الطفل لالشتراك في األنشطة واأللعاب الریاضیة .  3

  .والفردیةالجماعیة 

  .وتقویة أجهزة الجسم الحیویة بما یتناسب والخصائص العمریة للطفل, تنمیة الصفات البدنیة  . 4

  :األهداف االجتماعیة والنفسیة والصحیة واالنفعالیة وهي :النوع الثاني

إكساب الطفل المهارات االجتماعیة عن طریق االشتراك في األنشطة واأللعاب  .1

 .الحركیة والریاضیة

 .اب الطفل مفاهیم السالمة العامة والخاصة المرتبطة بالممارسة البدنیةإكس .2

 .أن یدرك الطفل المفاهیم الثقافیة المرتبطة بالنشاط البدني .3

 .أهمیة ممارسة النشاط البدني من أجل الصحة والوقایة من األمراض .4

 .أهمیة المحافظة على البیئة كالمالعب وكل ما یتعلق بالخدمات العامة   .5

 .الطفل بأهمیة الغذاء الجید من أجل الصحة تعریف .6

 .إكساب الطفل التحكم في االنفعاالت في حاالت التنافس مع أقرانه .7

 .ویمكن أن تضیف ما شأت من األهداف التي تتناسب وعمر الطفل .8

إن تجسید أهداف التربیة الحركیة مرتبطة بجمیع المواد التربویة التي تقدم للطفل في     

، في )اللعب(فهذه التربیة تحدد باعتبار نقطة تقاطع ما هو ترفیهي , مرحلة التعلیم األولى

توظیف الحركات واألعضاء لتنفیذ الحركة، وما هو لغوي في تدریب أعضاء الجهاز 

 )التحرك مع الزمالء ، و األدوات(العالقات  )أین یتحرك الطفل(الفراغ  )كیف یتحرك الطفل(الجهد 

  الدفع

 وسط - خفیف  –قوة 

  مستویات

 متوسط –منخفض  –عالي 

  األدوات

 حول - خلف |أمام - بین –أسفل  –على 

  الوقت

  متوسط - بطيء  - سریع 

  الحركة مفاجئ 

 متشنجة -سلسلة 

  االتجاهات

مستقیم |متغیر زقزاق –جانبي  –خلف |أمام

  منحنى| 

 صغیر|كبیر_ضیق |واسع : المدى

  األقران

 مجموعات - ضد بعض –مع بعض  –الظل 
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الحروف وكذلك في أنشطة الریاضیات من خالل اكتشاف الفعل الصوتي، وتوافق مخارج 

  .المباشر على الواقع وٕادراك خصوصیة األشیاء وعالقتها ومكوناتها

فإن أهم ما تحرص علیه برامج التربیة الحركیة االستفادة من مزایا , وعلى هذا األساس    

هذه البرامج والنمو اإلدراكي القدرات اإلدراكیة للطفل التي تؤكد على العالقة االیجابیة بین 

ویمكن لمعلم التربیة الحركیة أن یستقري بعض المبادئ أو القواعد التي . والحركي للطفل

1 :تعینه في اكتشاف بعض حاالت القصور لدى األطفال وهي
  

أن األطفال الذین یظهرون ضعفا في تعلم المهارات الحسیة لحركیة مرجعها  .1

 .المفاهیم صعوبات تتعلق باإلدراك وتكوین

, أن األطفال الذین یظهرون ضعفا في أداء المهام التعلیمیة مثل القراءة والریاضیات .2

 .یكون نتاج مشاكل في اإلدراك الحسي

 .ان حرمان الطفل من الخبرات الحركیة اإلدراكیة قد یعوقه نمو القدرات اإلدراكیة .3

لسمعیة والبصریة ان برامج التدریب الحركي اإلدراكي یحفز القدرات اإلدراكیة ا .4

 .واإلحساسیة عند الطفل

أن األنشطة الحركیة اإلدراكیة ینبغي أن تكون جزءا من البرامج التمهیدیة في التربیة  .5

 .الحركیة

...) السمعي والبصري والحسي(أن نجاح الطفل في المدرسة هو نتاج لمستوى إدراكه  .6

  .لفهمكما ان عجز اإلدراك من شأنه أن یؤدي إلى صعوبات التعلم وا

ان تدریس تالمیذ المرحلة األساسیة من أصعب وأهم المراحل العمریة التي یجب االهتمام     

إال أن ذلك یتطلب منا , وبالرغم من أهمیة إعداد المنهج. وبإعداد معلمیها, بها، وبمناهجها

بالطبع وهذا    أیضا تأهیل المعلم تأهیال كافیا یمكنه من التعامل مع التالمیذ والتأثیر علیهم،

  :یتطلب من معلم التربیة الحركیة أن یلم باألمور التالیة

وان یتابع األدب التربوي والثقافي المحلي , أن یلم بالتاریخ والشخصیات اإلسالمیة :أوال

  .والعربي والعالمي

                                                             
1
  .80ص.مرجع سابق. مقدمة يف علم التطور احلركي للطفل). 1995(عبد العزيز , املصطفى - 
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والقصیرة األمد ألطفال , أن یلم بمظاهر النمو العقلي المتمثل بالذاكرة الحسیة :ثانیا

المرحلة األساسیة ودورهما في تسهیل عملیة التعلم والتذكر واالنتقال الحركي خالل مواقف 

  .اللعب المختلفة

  .أن یلم بمتغیرات النمو والتطور البدني والحركي ألطفال المرحلة األساسیة :ثالثا

1أن یلم بمستویات تعلم المهارات الحركیة :رابعا
  

ان طرائق التدریس التي . أن یلم بطرائق التدریس المالئمة لهذه المرحلة العمریة :خامسا

یستخدمها المعلم تعكس مدى اتجاهه وفهمه لظروف التالمیذ وٕامكانیاتهم والفروق الفردیة 

  .بینهم

 :تصنیف المهارات الحركیة األساسیة.7

لقد تضـمنت المؤلفـات المتنوعـة مـن بحـوث ودراسـات وكتـب فـي مجـال المهـارات الحركیـة     

األساســیة تصــنیفات متعــددة لهــذه المهــارات وذلــك نظــرًا لتبــاین وتنــوع وجهــات النظــر، ولكــن 

یمكن تصنیف المهارات الحركیة األساسیة إلى ثالث فئـات رئیسـیة تمثـل وجهـة نظـر كـل مـن 

إســامة (، و) 1984فریــدة عثمـان (، و  )1982الخــولي وراتـب (، و) 1982دافیـد جـالیهیو (

، وفیمــا یــأتي عــرض لتصــنیفات المهــارات ) 1999عبــد الوهــاب النجــار (، و ) 1999راتــب 

 -:الحركیة األساسیة حسب وجهات النظر السابقة

وهــي تلــك المهــارات التــي تــؤدي إلــى تحریــك الجســم مــن مكــان   -:المهــارات االنتقالیــة -أوالً  

آخــــر عــــن طریــــق تعــــدیل موقعــــه بالنســــبة لنقطــــة محــــددة علــــى ســــطح األرض، وتشــــمل  إلــــى

ـــــل والعمـــــودي، والحجـــــل والتســـــلق ـــــب الطوی ـــــة، المشـــــي، والجـــــري ، والوث  .المهـــــارات االنتقالی

وهــي تلــك المهــارات التــي تتطلــب معالجــة األشــیاء أو    :مهــارات المعالجــة والتنــاول -ثانیــاً 

و اســتخدام أجــزاء أخــرى مــن الجســم وتتضــمن هــذه المهــارات تناولهــا بــاألطراف كالیــد والرجــل أ

وجود عالقة بین الطفل واألداة التي یستخدمها وتتمیز بإعطاء قوة لهـذه األداة أو اسـتقبال قـوة 

منهــا، وتجمــع مهــارات المعالجــة والتنــاول بــین حــركتین أو أكثــر، ومــن خــالل هــذه المهــارات 

الفضاء من حیث تقدیر كتلة الشيء المتحرك،  یتمكن األطفال من استكشاف حركة األداة في

والمســـافة التـــي یتحركهـــا، وســـرعة واتجـــاه االداة، وتشـــمل مهـــارات المعالجـــة والتنـــاول مهـــارات 

 .، والركل، ودحرجة الكرة، وطبطبة الكرة، والضرب، وااللتقاط)اللقف(كالرمي، واالستالم

                                                             
1
  .81ص.مرجع سابق. مقدمة يف علم التطور احلركي للطفل). 1995(عبد العزيز , املصطفى - 
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ارات التـي یتحـرك فیهـا الجسـم حـول وهـي تلـك المهـ  :مهارات االتـزان الثابـت والحركـي -ثالثاً 

  :محوره الرأسي أو األفقي وتتضمن هذه المهارات

ویقصد به القـدرة التـي تسـمح للطفـل باالحتفـاظ بثبـات الجسـم دون سـقوط  -:االتزان الثابت. أ

 .أو اهتزاز عند اتخاذ أوضاع معینة

أثنـاء أداء حركـي معـین، ویقصـد بـه القـدرة التـي تسـمح للطفـل بـالتوازن  -:االتزان الحركي .ب

وتشـــمل مهـــارات ثبـــات واتـــزان الجســـم مهـــارات كـــالثني، والمـــد، والمرجحـــة، واللـــف، والـــدوران، 

 1 .والدحرجة، واالتزان المقلوب، واالتزان عل قدم واحدة، والمشي على عارضة التوازن

 :التطور الحركي للمهارات الحركیة األساسیة في مرحلة ما قبل سن المدرسة.8

إن التعرف على التطور الحركـي للطفـل والسـیما تطـور المهـارات الحركیـة األساسـیة لـه       

أكبر األثر بالنسبة لآلباء والمربین، وجمیـع الـذین یتعـاملون مـع الطفـل ویتـابعون تطـورهم عـن 

ـــة المناســـبة لتحقیـــق التطـــور الحركـــي  ـــة الظـــروف والعوامـــل البیئی وعـــي وادراك مـــن أجـــل تهیئ

ك إن التعرف على التطور الحركي للطفل له أهمیة في تحدید المناهج واالنشطة للطفل، وكذل

الریاضـــیة ألن بنـــاء أي منهـــاج فـــي هـــذه المرحلـــة العمریـــة یتطلـــب منـــا معرفـــة مقـــدار التطـــور 

الحركـــي الـــذي وصـــل الیـــه الطفـــل، وفیمـــا یـــأتي عـــرض لـــبعض المهـــارات الحركیـــة األساســـیة 

ــــــــــــــــــي تضــــــــــــــــــمنها المنهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــأتيوتطــــــــــــــــــور أداءهــــــــــــــــــا والت ــــــــــــــــــرح وكمــــــــــــــــــا ی   -:ج المقت

یعـد الـركض أمتـدادًا طبیعیـًا لحركـة المشـي التـي یؤدیهـا الطفـل، إذ إن تطـور   :مهارة الركض

الركض یعتمد بشكل أساسي على حركة المشي السریع للطفل، إذ تعـد بمثابـة مرحلـة تمهیدیـة 

السـریع  لمهارة الركض، وتظهر المحـاوالت األولـى للـركض عنـدما یـؤدي الطفـل حركـة المشـي

فــي حــوالي الشــهر الثــامن عشــر بعــد الــوالدة، ولكــن ال یعــد حركــة ركــض حقیقــي ألن الطفــل 

الیمتلــك القــوة العضــلیة بالقــدر الكــافي الــذي یســمح للقــدمین إن تتركــان األرض بصــورة دقیقــة، 

ویختلف الركض عن المشي في إن هناك فتـرة طیـران قصـیرة أثنـاء كـل خطـوة وتسـمى مرحلـة 

أو مرحلة الطیران، في حین یكـون المشـي علـى اتصـال دائـم بـاألرض أمـا بقـدم عدم االرتكاز 

أو بالقــدمین معــًا، ویمكــن مالحظــة فتــرة الطیــران أثنــاء الــركض خــالل الســنة الثانیــة مــن عمــر 
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الطفـــل، وتعـــد مهـــارة الـــركض مـــن المهـــارات األساســـیة التـــي یتوقـــف علیهـــا نجـــاح الكثیـــر مـــن 

  . ختلفةالمهارات الریاضیة واأللعاب الم

وفي السنة الرابعة من عمر الطفولة یالحظ حركة الرجلین والذراعین التوافقیة أثنـاء الـركض   

من األطفال، ولكـن عنـد النظـر بشـكل عـام نالحـظ إن حركـة الطفـل تـؤدى % 30عند حوالي 

بصــــورة غیــــر منتظمــــة وتكــــون حركــــة الــــرجلین قصــــیرة وذات ضــــربات قویــــة مــــع قلــــة مجــــال 

ام حركــات الــذراعین، وفــي عمــر خمــس ســنوات نالحــظ إن تطــور توافــق الحركــات وعــدم انتظــ

فتظهــر حركــة  %90وبعــد ســنة یصــل التطــور إلــى %  75-70الــركض یصــل إلــى حــوالي 

سـنوات وبصـورة خاصـة زیـادة سـعة الخطـوة نتیجـة لزیـادة قـوة  7-5الركض بوضوح في عمر 

لفخــذ كــذلك تتحســن ســرعة الــدفع المناســبة فــي لحظــة المــد مــن مفصــل الركبــة مــع زیــادة رفــع ا

ســنوات، إن نســبة النمــو الســنویة عنــد الطفــل  7-5الركضــة ورشــاقتها عنــد األطفــال فــي عمــر 

 .في السنوات األولى من الدخول إلى المدرسة تكون أكبر مقارنـة مـع نمـوه فـي مراحلـه األولـى

)1(   

الـرجلین أو  تعنـي مهـارة الوثـب انـدفاع الجسـم فـي الهـواء بوسـاطة دفـع أحـدى  :مهـارة الوثـب

الرجلین معًا، ثم الهبـوط علـى أحـدى القـدمین أو القـدمین معـًا، ویمكـن إن تـؤدى مهـارة الوثـب 

في اتجاهات مختلفة وباشـكال متنوعـة، مثـل الوثـب ألعلـى أو ألسـفل أو لألمـام أو للخلـف أو 

للجانــب، ومـــن األهمیـــة إن ینظـــر إلـــى مهـــارة الوثـــب كأحـــدى المهـــارات األساســـیة المســـتقلة و 

الهامة، فضًال عن أنها مهارة تتسم بقدر مـن الصـعوبة یزیـد عـن مهـارة الـركض، ویعـود سـبب 

ذلك إلى إن مهارة الوثب تتطلب من الطفل فضًال عن توافر قدر مالئم من القـوة یسـمح بـدفع 

الجســم فــي الهــواء، إن یمتلــك قــدرًا كافیــًا مــن التوافــق العضــلي العصــبي الــذي یســمح باحتفــاظ 

وتظهــر المحــاوالت األولــى للوثــب عنــدما یكــون . "ه أثنــاء الطیــران وعنــد الهبــوطالجســم بتوازنــ

الطفــل فــي وضــع مرتفــع قلــیًال علــى درجــة مــثًال وینــزل عــن ذلــك المســتوى المرتفــع نــزوًال قویــًا، 

فیبدو قفزه وكأنه خطوة ثقیلة إلـى األسـفل، ویتمــكن األطــفال عنـد سـن الثانیــة والنصـف تقریبــًا 

، وعنـــدما یبلـــغ الطفـــل عامـــه الثالـــث والرابـــع یشـــهد تقـــدمًا "دمین القـــدمین معـــاً مـــن القفـــز مســـتخ

وفـي " .ملحوظًا ألداء مهـارة الوثـب ألسـفل وذلـك مـن حیـث مسـافة الوثـب وتنـوع أنمـاط الوثـب

عمر خمس سنوات یستطیع الطفل تأدیة القفز من الثبات وكذلك القفز ألعلى والقفز العریض 
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فأنه یستطیع القفـز فـوق خطـین أو منطقـة محـددة ومرسـومة علـى ومن الركضة التقربیة كذلك 

  )1(."األرض

تعــد مهــارة الرمــي مــن أكثــر المهــارات أهمیــة وشــیوعًا للتعبیــر عــن حركــات   :مهــارة الرمــي

المعالجـــة والتنـــاول للعضـــالت الكبیـــرة فـــي هـــذه المرحلـــة، ویمكـــن إنجـــاز هـــذه المهـــارة بطرائـــق 

والذراع مفرودة من أعلى الرأس، كما یمكن إن تؤدى بالیدین عدیدة، حیث تؤدى مهارة الرمي 

وتعــد مهــارة الرمــي والــذراع مفــرودة مــن … مــن أســفل الحــوض، تــؤدى بحركــة الــذراع للجانــب

أعلى الرأس من أكثر مهارات الرمي استخدامًا في مجال دراسات تطور النمو الحركـي لمهـارة 

دوات مختلفـة حیـث یختلـف الشـيء المـراد رمیـه الرمي، كما یمكن أداء هذه المهارة باسـتخدام أ

من حیث الحجم والوزن والشكل، كما إن الهـدف مـن الرمـي یختلـف فقـد یكـون دقـة الرمـي، أو 

   .قوة الرمي، أو زیادة المسافة، لذلك من الصعوبة تحدید نمط ثابت ومعین ألداء هذه المهارة

) كـرات مـثالً (عض األشیاء الصغیرة ویقوم الطفل في العام الثاني من عمره بمحاوالت قذف ب 

إلى األسفل ویظهر سعادة كبیرة عندما یقذف هـذه األشـیاء علـى األرض وینظـر إلیهـا بعینیـه، 

وبتطــور النمــو یســتطیع الطفــل تحدیــد اتجــاه الرمــي، ولكــن لــیس فــي مقــدور الطفــل أداء مهــارة 

ي، إذ تكـون هنـاك برهـة الرمي بدرجة توافقیة جیدة فال یستطیع الطفل الـتحكم فـي توقیـت الرمـ

انتظار بین المرحلة االبتدائیة للرمي والمرحلة الرئیسیة وفي لحظة إطالق الكرة من الید، وفي 

العام الثالث تتطور مهارة الرمي عند الطفل حیث یمكنه رمي الكرة بقوة، ولكـن النقـل الحركـي 

  .من الجذع إلى الید الرامیة الیكون بدرجة متقنة

زداد تحسـن مهـارة الرمـي، إذ یسـتطیع الطفـل فـي العـام الرابـع رمـي الكـرات ومع تطور النمـو یـ

الكبیرة والصغیرة، مع توجیهها إلى هدف معـین إذ یكـون الرمـي بیـد واحـدة مـن وضـع الوقـوف 

وتكــون أحــدى القــدمین لألمــام واألخــرى للخلــف، أو یكــون الرمــي مــن وضــع الوقــوف والقــدمان 

  .أسفل لألعلى ولألمام متباعدتان وعلى خط واحد والرمي من

علـى إن یكـون الهـدف ) م 2(ویتمكن الطفل من أداء مهارة الرمي على هدف كبیر على بعـد 

ســنوات وعنــدما یبلــغ الطفــل العــام  5-4بمــوازاة ارتفــاع رأس الطفــل ویــتم ذلــك بــدءًا مــن عمــر 

االوالد ، ویرمـي )م 5(السادس یصبح في مقدوره إن یتقن دقة الرمي علـى هـدف یبعـد حـوالي 

  .لمسافة أبعد وبدقة أكثر من البنات
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من اكثر المهارات الحركیة األساسیة ) اللقف(تعد مهارة االستالم  -:)اللقف(مهارة االستالم 

تمثیًال لمهارة المعالجة والتناول للعضالت الكبیرة في الجسم، ویعد المحك العلمي لنجاح 

 .ذوف أو الكرة بالیدینمهارة االستالم لدى الطفل هو استالم الشيء المق

ویبدأ بزوغ المحاوالت األولى الستالم الكرة لدى الطفل في سن الثانیة عندما یكون جالسًا 

والرجالن متباعدتان للخارج، بینما تتدحرج الكرة بین الرجلین فیحاول إن یمسك الكرة ویسحبها 

استالم الكرة الطائرة  نحو أحد الرجلین، في الوقت الذي یعجز فیه طفل الثانیة من العمر عن

 )1( .في الهواء حتى وان تم تمریرها ببطء ولمست صدره

وعندما یبلغ الطفل من العمر ثالث سنوات وعند مالحظة مهارة االستالم لدیه نجده یمد یدیه 

الستالم الكرة ولكنه یجتاز هذه الحالة بالتدریج إلى إن ) سلة(بصورة متوازیة وعلى شكل 

االستعداد أو التهیؤ الستالم الكرة، فنالحظ امتداد الذراعین لألمام نحو الكرة یصل إلى وضع 

وتكون راحتا الیدین مفتوحة بفتحة مناسبة الستالم الكرة واألصابع مبتعدة عن بعضها قلیًال 

ویقوم الطفل بسحب الكرة إلى الصدر ألجل األمان، ویكون هناك ثني ومد في مفصلي 

 .ستالم الكرة بشكل أسهلالورك والركبتین ألجل ا

وتتطور مهارة االستالم مع تقدم عمر الطفل ففي السنة الرابعة یقوم الطفل بمد الذراعین في 

اتجاه الكرة القادمة في الهواء من وضع االستعداد و یكون اتساع الیدین أكثر قلیًال من حجم 

ه یقوم بالقبض علیها الكرة وتكون األصابع متباعدة، وعندما تلمس إحدى الیدین الكرة فأن

 .بمساعدة الید األخرى

وتعد بدایة العام الخامس من عمر الطفل تغیرًا كبیرًا في مهارة استالم الكرة إذ یستمر    

تطور هذه المهارة، وبذلك یستطیع الطفل استالم الكرة إذا كان هناك أنحراف في اتجاهها 

ة بالنسبة لألطفال المتدربین إذ یمتلكون نحو الیمین أو الیسار أو األعلى، وتتطور تلك المهار 

مستوى من التوقع الحركي والذي یمكنهم من متابعة سیر الكرة ثم النجاح في استالمها وهي 

في الهواء، إن هذه المرحلة من التطور یمكن الوصول إلیها عندما یكون الطفل في عمر 

 10(تقدم عمر الطفل و إن  سنوات تقریبًا، وان قابلیة السرعة واالنسیابیة تتحسن مع )6(

قادرین على أداء مهارة االستالم بقدر من السرعة ) سنوات 7-6(من أطفال بعمر %) 
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 )1( .واالنسیابیة

  :تصنیف المهارات الحركیة.8

تصنف المهارات الحركیة إلى أصناف عدة وذلك تبعا لطبیعة المهارة أو حجم  أنیمكن      

وقد صنفت من قبل المختصین في التعلم الحركي إلى ، أخرىالعضالت المشتركة أو عوامل 

  :أشكال كثیرة ولكن اغلبها تتفق على ما یأتي

  مهارات العضالت الكبیرة –مهارات العضالت الدقیقة  .1

  مهارات مستمرة، ومهارات متماسكة، ومهارات متقطعة .2

  مهارات السیطرة الخارجیة –مهارات السیطرة الذاتیة  .3

  1.مفتوحةمهارات  –مهارات مغلقة  .4

  :النمو الجسمي الحركي.9

یتمیــز النمــو الجســمي فــي هــذه المرحلــة بــالبطء فــي الطــول و الــوزن بحیــث تكــون نســبة     

فـي  % 10لكل سنة ، في حین تكون الزیادة في الوزن بمعدل %  5الزیادة في الطول بمعدل 

الســـنة ، و ذلـــك راجـــع إلـــى نمـــو العضـــالت و العظـــام ، حیـــث تصـــبح أقـــوى مـــن ذي قبـــل ، 

تتمیــز هــذه المرحلـة بزیــادة التوافــق العضــلي  2.و یقـاوم األمــراض   فیتحمـل الطفــل بــذلك التعــب

بنســبة كبیــرة عــن المرحلــة الســابقة ، و كــذلك نمــو العضــالت الصــغیرة المســؤولة عــن الحركـــات 

عل الطفل في هذه المرحلة متمكنا بدرجة كبیرة من توجیه حركاته و الـتحكم فیهـا الدقیقة ، مما یج

الحركـــي بالرشـــاقة االنســـیابیة و حســـن التوقیـــت باإلضـــافة إلـــى القـــوة و  عـــداؤه، و لهـــذا یتصـــف 

   3.السرعة إذا تطلب األمر ذلك

من قمة العظم  باإلضافة إلى ذلك فان انحصار نقطة مركز الثقل لجسم الطفل في منطقة بالقرب  

 4. الحر قفي ، یساعد على حسن احتفاظ الطفل بتوازنه ، ویساهم بقدر كبیر في تامین الحركة

سنة فترة االقتراب نحو النصح و المراهقة التي یسبقها نمو انفجاري مختصر  11یدخل أوالد 

قوة األوالد في   كما تتضاعف.في طول الرجلین و یصاحب ذلك زیادة في عرض الكتفین

و ذلك بالنسبة لقوة الرجلین عن الذراعین و الیدین و   سنوات 6سن  مع سنة بالمقارنة11السن

                                                             
 .169ص.مرجع سابقمحمد مصطفى زیدان،  النمو النفسي للطفل و المراهق و نظریة الشخصیة، )5(
   85، ص ،2006زكي محمد محمد حسن،المكتبة المصریة للطباعة و النشر،اإلسكندریة،.التفوق الریاضي، د - 1
2

  134، ص  1992عزیزة سماره و آخرون ، بسیكولوجیة الطفولة ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع ، عمان  -
3
  .60، ص 2003القاھرة  احمد أمین فوزي، مبادئ علم النفس الریاضي، دار الفكر العربي، - 

4
  151، ص  1996 ،، القاھرة  7سعد جالل ، محمد حسن عالوي ، علم النفسي التربوي الریاضي ، دار المعارف ط  - 
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إن التوالي في نمو القوة یظهر أوال في القوة الممیزة بالسرعة للرجلین، یلي  إلى"جوبر"قد أشار

و من أهم ما 1.و عضالت الظهر و أخیرا الساعد) في العضد (ذلك في العضلة ذات الرأسین 

و القدرة على   و تعلمه للحركات الجدیدة هاستعابیتمیز به الطفل في هذه المرحلة ، سرعة 

المداومة الحركیة لمختلف الظروف، و كثیرا ما نصادف ظاهرة تعلم الطفل من الوهلة األولى، 

إنفاق وقت و هذا یعني إن الكثیر من األطفال یكتسبون القدرة على أداء المهارات الحركیة دون 

  2 .طویل في عملیة التعلم و التدریب و الممارسة

  :و یتلخص النمو الجسمي الحركي في النقاط التالیة    

  .مرحلة هدوء أو استراحة بالنسبة لنمو الطول و الوزن    -

  .یتسرع نمو العضالت  -

  .یقترب حجم القلب و الرئتین من الحجم الطبیعي  -

ضرب الكرة بقوة أو مرونة ، ( و التوجیه الهادف للحركات التمكن من التحكم العضلي  -

  ).إیقاع  جري سریع ، بطيء 

  ) التنسیق بین البصر و الحركة ( نمو قدرة التعلم الحركي الدقیق و المركب و المتنوع  -

  3 .التالؤم مع الوضعیات الجدیدة بسرعة -

 السن )سم ( الطول  )كلغ (الوزن 
 سنوات 9 126.9 25.8
 سنوات 10 131.3 27.4
 سنة 11 135.1 29.7
 سنة 12 139.5 32.0

  )سنة12ـ9(جدول یبین نسبة زیادة الطول والوزن لدى الذكور

فمن خالل الجدول نالحظ ان  ازدیاد نسبة الطول و الوزن لدى الذكور في الفترة الممتدة بین 

، ولهـــذا یطلـــق علـــى هـــذه المرحلـــة العمریـــة  هـــا، تكـــون مســـتقرة علـــى طول) ســـنة  12 – 9( 

  .مرحلة االستقرار

:الحركیة .10
4  

                                                             
  .100ص  خبرات في األلعاب للصغار و الكبار ، مرجع سبق ذكره ،ودیع فرج الین ،  - 1
2
  405، ص  1996، القاھرة   7الریاضي ، دار المعارف ط سعد جالل ، محمد حسن عالوي ، علم النفسي التربوي  - 

3
  67، ص  1980، ، بیروت 6 ، عاقر فاخر ، النفس التربوي ، دار العلم للمالیین ط - 

  .58ص.1990المكتبة الوطنیة، : التحلیل الحركي والفیزیاوي والفسلجي للحركات الریاضیة، بغداد. وجیھ محجوب - 4
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غالبا ما تصنف المهارات الحركیة إلى :مهارات العضالت الكبیرة –مهارات العضالت الدقیقة 

مهارات العضالت الدقیقة ومهارات العضالت الكبیرة، وذلك على وفق حجم العضالت 

فالمهارات الدقیقة هي تلك المهارات التي تسترك في أدائها . المشتركة في أداء الحركة

دود لتنفیذ مجموعات العضالت الدقیقة التي تتحرك خاللها بعض أجزاء الجسم في مجال مح

وكثرا ما تعتمد هذه المهارات على التوافق العصبي . استجابة دقیقة في مدى ضیق للحركة

العضلي بین الیدین والعینین، مثل مهارات الرمایة والبلیارد أو بعض مهارات التمریر 

أما مهارات العضالت الكبیرة . والسیطرة على الكرة في األلعاب التي تستخدم فیها الكرات

خدم في تنفیذها مجموعات العضالت الكبیرة، وقد یشترك الجسم كله أحیانا في تنفیذها، فتست

وفي ضوء هذا التصنیف نضع جمیع . مثل مهارات كرة القدم والعاب القوى والمنازالت

مهارات العضالت الدقیقة وفي المهارات الریاضیة على سلسلة افتراضیة في أحد طرفیها تقع 

مهارات العضالت الدقیقة الرمایة اإلعداد في الكرة  :لعضالت الكبیرةالطرف األخر مهارات ا

البلیارد الرمیة الحرة في كرة .الطائرة اإلرسال في الطاولة كرة القدم مهارات العضالت الكبیرة

 السلة بعض تمریرات كرة الید المالكمة

لحجم العضالت  اما المهارات الریاضیة األخرى فتقع على هذه السلسلة تبعا.العاب القوى 

المشتركة في االداء، ففي الرمیة الحرة بكرة السلة أو اإلعداد في الكرة الطائرة تستخدم أحیانا 

مجموعات العضالت الدقیقة بشكل واضح باإلضافة إلى اشتراك بعض العضالت الكبیرة في 

قدر  وفي بعض أنواع اإلرسال في تنس الطاولة یكون اشتراك العضالت الدقیقة على. الجسم

متساو من األهمیة الشتراك العضالت الكبیرة، وهكذا یمكن وضع جمیع المهارات الریاضیة 

 .على نقطة ما من هذه السلسلة االفتراضیة

في هذا التصنیف تحدد المهارات :مهارات مستمرة، ومهارات متماسكة، ومهارات متقطعة

اء ومدى الترابط بین أجزاء على وفق الزمن الذي تستغرقه وفترات التوقف التي تتخلل االد

الحركة بعضها بالبعض األخر، اذ یمكن افتراض وجود سلسلة من المهارات في أحد طرفیها 

تقع المهارات المستمرة بینما تقع في الطرف األخر منها المهارات المتقطعة وتتوزع جمیع 

 .المهارات الریاضیة على هذه السلسلة

ت متقطعةمهارات مستمرة مهارات متماسكة مهارا
1
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 الركض، السباحة  

 الدراجات، التجدیف الغطس إلى الماء  

 الحركات األرضیة في الجمناستك  

 المحاورة بكرة القدم أو السلة  

 رمي المطرقة، رمي القرص اإلرسال في العاب المضرب  

 اإلرسال في الكرة الطائرة  

  ضربة الجزاء 

الحركــات بشــكل متشــابه ومســتمر دون إن المهــارة المســتمرة هــي المهــارة التــي تتكــرر فیهــا     

توقف ملحوظ، إذ یتداخل الجزء النهائي من الحركة األولى مع الجـزء التحضـیري مـن الحركـة 

التي تلیهـا، وهكـذا تظهـر الحركـات وكأنهـا حركـة واحـدة مسـتمرة، كمـا هـو الحـال فـي السـباحة 

تكــون مــن حركــة لهــا امــا المهــارة المتقطعــة فهــي المهــارة التــي ت. والــركض والمشــي والتجــدیف

بدایة ونهایة واضحة والترتبط بالضرورة بالحركة التي تلیها كما هو الحال فـي اإلرسـال بـالكرة 

الطائرة فبعد ان ینفذ اإلرسال تعتمد الحركة التالیة على اسلوب استجابة الفریق المنـافس وهـذا 

ل قد تكون مختلفة فـي كـل یمكن معرفته أو توقعه دائما، لذا فان الحركة التالیة لإلرسا أمر ال

ــذ اإلرســال والمهــارة التــي تلیهــا ــین تنفی وتتمیــز   .مــرة، هــذا فضــال عــن ان هنــاك مــدة زمنیــة ب

ــدما تكــون مــن نفــس  المهــارة المســتمرة بإمكانیــة تعلمهــا بوقــت أســرع مــن المهــارة المتقطعــة عن

ك الن تكــرار مســتوى الصــعوبة، كمــا یمكــن االحتفــاظ بالمهــارة المســتمرة لمــدة زمنیــة أطــول وذلــ

اما المهارات المتماسكة فتتصـف  .هو جزء متأصل في طبیعة المهارة) التمرین علیها(الحركة 

باعتمـاد الحركــات فیهـا الواحــدة علـى األخــرى، كمهـارة الغطــس إلـى المــاء والحركـات األرضــیة 

فــي الجمناســتك اذ تعتمــد كــل حركــة علــى مــا یســبقها ومــا یلیهــا مــن حركــات، واغلــب الحــرات 

ویصعب أحیانا فصل هـذه المهـارات إلـى أجـزاء عنـد . یاضیة هي من نوع المهارات المتماسكةالر 

تعلمهــا وذلــك مــن اجــل المحافظــة علــى وحــدتها وترابطهــا فعلــى ســبیل المثــال نالحــظ ان مهــارة رمــي 

الــرمح تعتمــد علــى مــدى التــرابط واالنســیابیة بــین حركــة االقتــراب والرمــي فانســیابیة الحركــة والــربط 

ناسب بین أجزائها یعد العنصر الحاسـم فـي نجـاح ادائهـا، وكـذلك األمـر بالنسـبة لحركتـي الـدوران الم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المطرق  .والرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ف

یمكــن تقســیم المهــارات الحركیــة إلــى  :مهــارات الســیطرة الخارجیــة –مهــارات الســیطرة الذاتیــة 
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فـي حالـة ثبـات أربعة أنواع على وفق طبیعة الفرد والهدف، ففي بعـض المهـارات یكـون الفـرد 

بینما تنفذ بعض المهارات بطریقة یكـون . عند قیامه باالستجابة كما یكون هدف المهارة ایضا

الفــرد والهــدف كالهمــا فــي حالــة حركــة، لــذا یمكــن تصــنیف المهــارات إلــى أربعــة أنــواع موزعــة 

 على سلسلة افتراضیة في أحد طرفیهـا مهـارات یكـون فیهـا الفـرد والهـدف فـي حالـة ثبـات وفـي

وبـین هـذین الطـرفین نوعـان  .الطـرف األخـر منهـا مهـارات فیهـا الفـرد والهـدف فـي حالـة حركـة

اخران من المهارات أحدهما یكون فیه الفرد ثابتا والهدف متحرك اما األخر ففیه الفرد متحرك 

  .والهدف ثابت

فــرد الفــرد والهــدف فــي حالــة ثبــات الفــرد متحــرك والهــدف ثابــت الفــرد ثابــت والهــدف متحــرك ال

الرمایــة علــى الهــدف التهــدیف الســلمي فــي كــرة الســلة ضــرب الكــرة .والهــدف فــي حالــة حركــة

  1بالمضرب تمریر الكرة بین العبین أثناء الركض

ان الشيء المهم هنا هو المدى الذي تسمح به طبیعة المهارة للفـرد بـالتنبؤ لالسـتجابة ومقـدار 

وعلینا ان ننظر إلى المهارة التي تقع على هذه  .السیطرة الذاتیة أو الخارجیة على أداء المهارة

فعلى سبیل المثال في مهارة ضرب الكرة . السلسلة في إطار الظروف التي تؤدى فیها المهارة

بالمضرب یكون الالعب في حالة ثبات قبل أدائه للضربة ولكنه سیتحرك أثناء قیامه بالمهارة 

داد صـــعوبة كلمـــا انتقلنـــا مـــن الطـــرف ویمكـــن ان نالحـــظ ان المهـــارات علـــى هـــذه السلســـلة تـــز 

كمــا نســتنتج ان أداء الالعــب للمهــارات فــي الطــرف األیمــن مــن . األیمــن نحــو الطــرف األیســر

السلسلة ال یعتمد كثیرا علـى سـرعة القیـام بالعملیـات االدراكیـة مـن قبـل الفـرد، بـل یعتمـد علـى 

ــیح لالعــب الوقــت مجموعــة االســتجابات المالئمــة التــي یقــوم بهــا، وذلــك الن ثبــات الم ثیــر یت

امـا بالنسـبة للمهـارات الموجـودة فـي الطـرف األیسـر مـن . الكافي لالسـتعداد قبـل أدائـه للحركـة

السلسلة فاألمر مختلف تماما اذ ان المثیرات هنا لیست ثابتة كمـا إنهـا قـد تكـون غیـر متوقعـة 

  .بطبیعتها مما یفرض قدرا كبیرا من المتطلبات على الالعب عند أدائه لها

یــرتبط هــذا التصــنیف إلــى حــد كبیــر بالتصــنیف الســابق  :مهــارات مفتوحــة –مهــارات مغلقــة 

ان المهارة المغلقة هي المهارة التي تؤدى تحـت  .والخاص بالسیطرة الذاتیة والسیطرة الخارجیة

امــا المهــارة المفتوحــة فهــي تلــك المهــارة التــي تــؤدى تحــت ظــروف . ظــروف بیئیــة ثابتــة نســبیا

ویمكـن ان تعـرف المهـارات المغلقـة بأنهـا تلـك المهـارات التـي لیسـت . ها باسـتمرارتتغیر أحداث
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لها متطلبات بیئیة عدیدة وان كان لها بعض المتطلبات فهي غیـر متوقعـة مثـل رمـي القـرص 

اما المهارات المفتوحـة، فهـي تلـك المهـارات التـي لهـا متطلبـات بیئیـة . م وغیرها 100وركض 

. عة مثل كرة القدم وكرة السلة وریاضات المنـازالت والعـاب المضـربعدیدة متوقعة وغیر متوق

ویمكن تصنیف جمیع المهارات الریاضیة على سلسـلة تقـع فـي أحـد طرفیهـا المهـارات المغلقـة 

  .وفي الطرف األخر المهارات المفتوحة، وتتوزع المهارات ما بین هذین الطرفین

  رمي المطرقة -المهارات المغلقة 

  م 100ركض  -الوثب الطویل  -

الركالت المباشرة -م  100سباحة  -
1
   

  كرة القدم -سباقات الضاحیة والماراثون  -اإلرسال في العاب المضرب والكرة الطائرة  -

 -ضربة الجزاء -الرمیة الحرة بكرة السلة  -الغطس إلى الماء -كرة السلة المهارات المفتوحة -

 -ســباحة المســافات الطویلــة  -ســافات الطویلــة والمتوســطة ركــض الم -م بكــرة الیــد  7رمیــة 

  ریاضات المنازالت  -العاب المضرب

نفسـه فـي  باألسـلوبان المهارة المغلقة تشـبه إلـى حـد كبیـر العـادة الحركیـة فهـي تتكـرر وتنفـذ 

فلو أخـذنا . كل مرة بغض النظر عن الظروف المحیطة، اذ إنها ال تتأثر بما یجري في البیئة

رمــــي القـــرص علــــى ســــبیل المثـــال نجــــد ان افضـــل الریاضــــیین فــــي هـــذه الفعالیــــة هــــم مهـــارة 

ــى اســلوب أداء  ــذین یمتلكــون قــدرات بدنیــة معینــة باإلضــافة إل مناســب ) تكنیــك(األشــخاص ال

. وسلیم من الناحیة المیكانیكیـة یتقنونـه لدرجـة انـه باسـتطاعتهم تنفیـذه تحـت مختلـف الظـروف

هذه المسابقات هم الذین یستطیعون إهمال اإلشارات القادمة  واكثر الریاضیین نجاحا في مثل

، اذ ان أساس التفوق في المهارات )المنافسون، والجمهور، والحكام(إلیهم من البیئة الخارجیة 

المغلقــة یتجلــى بعــاملین أساســیین همــا التكنیــك المســتخدم والقــدرات الوظیفیــة للریاضــي والتــي 

الطــول والــوزن والقــوة العضــلیة والســرعة والقــدرة العضــلیة  نعنــي بهــا المواصــفات البدنیــة مثــل

اما المهارات المفتوحـة فتعتمـد بشـكل رئـیس علـى القـدرات االدراكیـة للریاضـي .والرشاقة وغیرها

أي مقدرته على قراءة البیئة التي من حوله وتفسـیر المثیـرات القادمـة منهـا واختیـار االسـتجابة 

المناســـبة لهـــا ففـــي كـــرة القـــدم مـــثال نالحـــظ أحیانـــا ان الالعـــب قـــد یمتلـــك تكنیكیـــا جیـــدا الداء 

ولكنه ال یستطیع القیام بها أثناء اللعب في الوقت أو المكان المناسب، لـذا الحركات المختلفة 
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تفســیر االنطباعــات (ففــي لعبــة مثــل كــرة القــدم یلعــب اإلدراك  .لــن یعــد هــذا الالعــب مــاهرا

وهذا األمـر یتطلـب مـن الالعـب ان . دورا مهما في حسن اختیار االستجابة المناسبة) الحسیة

علومـــات القادمـــة الیـــه مـــن البیئـــة المحیطـــة بـــه كـــي یـــتمكن مـــن یكـــون علـــى اتصـــال دائـــم بالم

.تفســیرها بالشــكل المناســب
 1

ان متطلبــات التفــوق فــي المهــارات المفتوحــة والمهــارات المغلقــة  

وطرائق التدریب المستخدمة في كل منهما تختلف علـى وفـق طبیعـة هـذه المهـارات فمـن اجـل 

لقــة علیــه ان یهــتم بتطــویر البنــاء الــوظیفي ان یصــبح الالعــب بارعــا فــي إحــدى المهــارات المغ

لتلك المهارة ) التكنیك(فضال عن اكتسابه السلوب أداء فني صحیح میكانیكیا . لقدراته البدنیة

ینسجم ومواصفاته البدنیة والتمـرین علیـه حتـى یتقنـه بشـكل جیـد ویصـعب فـي بعـض األحیـان 

المغلقـــة بســــبب عــــدم تــــوافر علـــى الریاضــــي الوصــــول إلــــى المســـتویات العلیــــا فــــي المهــــارات 

المواصفات البدنیة الالزمة لتلك المهارة لدیه أو نتیجة لنقص فـي أحـد عناصـر اللیاقـة البدنیـة 

اما التفوق في المهارات المفتوحة مثل كرة السلة أو التنس األرضي فیعتمد بشكل رئیس . لدیه

مختلفـة فـتعلم لعبـة ككـرة على مقدرة الالعب في التعامل مع الكثیر من الظروف والمتغیـرات ال

یـتم عـن طریـق معرفـة مجموعـة مـن الرمیـات أو المنـاوالت فقـط، بـل البـد لالعـب  الید مثال ال

كیـــف ومتـــى یمكنـــه اســـتخدام تلـــك المنـــاوالت والرمیـــات بشـــكل مناســـب تحـــت  أیضـــاان یـــتعلم 

.ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروف اللعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب المختلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 2

 

  
  
  
  

  :خالصة

إذ یهـدف إلـى  –یحتل تعلم المهارات الحركیة أهمیة خاصة في عملیة التدریب الریاضي     

اكتســاب الفــرد المهــارات الحركیــة وٕاتقانهــا بحیــث یمكنــه اســتخدامها بدرجــة كبیــرة مــن الفاعلیــة 

  .أثناء المنافسات الریاضیة

فمهما . الریاضیةواإلتقان التام للمهارات الحركیة یتأسس علیه الوصول ألعلى المستویات    

بلــغ مســتوى الصــفات البدنیــة للفــرد الریاضــي، ومهمــا اتصــف بــه مــن ســمات نفســیة فإنــه لــن 

یحقق النتائج المرجوة ما لم یرتبط ذلك كله باإلتقان التام للمهارات الحركیة الریاضیة في نـوع 
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ن هــذا باإلضــافة إلــى أن اتقــان المهــارات الحركیــة مــ. النشــاط الریاضــي الــذي یتخصــص فیــه

  .العوامل الهامة التقان خطط اللعب المختلفة

  
  
  
  
  
  
  

 

 

 


