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 نموذج مبدأ اللعبة

    مبني على نموذج خاص ب holistic لنموذج هو توجه  اان هذا 

 : التالية  ويتضمن الخطوات    ,   Higgens)هيجنز(

 .وصف الحركة او االداء .1
 .تحديد الهدف من االداء  .2
 . تحديد االعتبارات التشريحية والميكانيكية والبيئية  .3
 . التحديد االولي للمباديء البيوميكانيكية لالداء الناجح والمتميز للمهارة .4
 .تقييم االداء تبعا لهذه المباديء  .5

 . وصف الحركة اواالداء: الخطوة االولى 

, تتضمن هذ المرحلة وصفا نوعيا وعاما لمميزات الحركة الزمانية والمكانية     

باالضافة الى تحديد القوى , (بين المتميزين كما يؤديها الالع) وفقا لالداء المثالي 

 .التي تؤثر في الحركة 

 :مثال      

  يمكن وصف لعبة البولينغ على انها نشاط  ترويحي  يتضمن الحركات
االنتقالية  على االرض باالضافة الى التحكم العالي بالكرة والتي سيتم  

 .دفعها  الى االمام في الفراغ 

   تكون الحركة  في بدايتها في المستوىsagittal  , حيث يتم دوران
العامودي  مما  –الركبة والكاحل حول المحاور االمامي , مفصل الورك 

اما الذراع الحاملة للكرة .   يؤدي بالجسم للتحرك لالمام اربع خطوات
فانها تتارجح  نصف دائرة للخلف ونصف دائرة لالمام في المستوى  

sagittal   . 

  يتطلب زمن اداء الحركة  بشكل كامل ما مجموعه ثانيتين تقريبا. 

  ويبدو ان االداء الحركي تتطلب قوة عضلية بسيطة. 

  والتي تبدو كحركة  بندولية  , ان اسرع حركة تكون في مرجحة الذراع
 ,تظهر اليد. بطبيعتها اي انها  تتأثر بشكل اساسي بقوة  الجاذبية 

في  latteralباتجاه االعلى وال  diagnollyاالصابع والذراع حركة 
 . لحظة ترك الكرة 

  ال يتم وصف هذه الحركة بشكل دقيق باستخدام اسلوب المالحظة. 

  تظهر الحركات االنتقالية تزايد  في السرعه حتى النهاية اي خطوة
 .الزحلقة 

  خط معينوينهي الالعب حركة البولينغ  بوضع شبه متزن  عند. 

  عند اخفض ( تركها ) تتدحرج الكرة على االرض كنتيجة للتخلص منها
 .نقطة من المرجحة خالل خطوة الزحلقة
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 تحديد الهدف من االداء : الخطوة الثانية 

حيث  يمكن ان يكون هناك ,ان  تحديد الهدف من االداء ليس باالمر السهل دائما  

وهذه االهداف . ين  يؤدون نفس المهارة ثالثة اهداف مختلفة لثالث افراد مختلف

 . تتحكم بتحليل االعتبارات  التشريحية والميكانيكية والبيئية

 :مثال  

اثناء  حركة   ان السباح المتنافس في  سباحة الفراشة لن يترك جسمه لينزلق 

بينما السباح الذي يرغب بالحصول على حركات ذراعين باقصى فعالية , الذراعين 

ان السباح المتنافس يرغب في  احداث .  يقوم باقصى انزالق ممكن ممكنة سوف

فال يرغب ( السباحه الترويحية )اما السباح العادي . تسارع مع كل ضربة ذراعين 

 .بذلك 

وبالمثل تختلف طريقة سير القطة في االحوال العادية عن طريقة سيرها عند 

او , او حذاء المشي على الجليد ,كذلك فان حذاء سباق المشي .  اقتناصها لفريستها 

التوازن  , يمكن ان يكون لهم اهدافا مختلفة مثل السرعة , حذاء المشي على الثلج 

 . والكفاءة 

 

 تحديد االعتبارات التشريحية والميكانيكية والبيئية : الخطوة الثالثة 

  شكل ووزن , يتم التحري عن  الحجم العام : االعتبارات التشريحية
ما  انه ال بد من قياس وتقييم  قوة  وسرعة  ادوات الحركة ك.  الجسم

ال بد من . للتاكد من وجود صفات فريدة  ال بد من اخذها بعين االعتبار 
تحديد المميزات الفريدة واجراء المقارنات من  حيث العمر الجنس 

هل يتطلب االداء . المجموعات المختلفة مثل اعضاء فريق المبارزة 
؟ هل الحركة تكون في صالح الالعب االقصر واالخف للقوة القصوى 

 وزنا ؟ 
 

 :مثال         

ضربات الذراعين في السباحة  بانواعهيؤدي السباح المصاب بالشلل النصفي        

ان الفروقات  بين االفراد  , ن الفرد صحيح البدن والمعافىعبشكل مختلف وبالذات 

يحدد مثاليات االداء في الميكانيكا سواء كانوا على مستوى عالي  او منخفض س

فردا , معاقا حركيا , حيث يمكن ان يكون هذا الفرد طفال . الحيوية  لهذا الفرد

عاما , راقصة باليه متمرسة, العب تنس ارضي محترف أو أي  08يتجاوز ال 

 .شخص آخر ذو مميزات فريدة او غير عادية أو قدرات ادائية
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 ,اال اذا ال تتغيار او تختلاف بعض هذه االعتباارات  االعتبارات الميكانيكية
كااان االداء فااي الفضاااء الخااارجي, كااالقمر او بنتااون مااثال أو علااى محطااة 

ان قاوى الجاذبياة بشاكل اساساي تاتحكم أو . فضائية تابعة للكرة االرضية 
 .تسيطر على حركات الحيوان و االنسان وحتى النبات

االتجااه, الازمن , لذا فاان التوجاه الول نحاو االعتباارات الميكانيكياة هاي الحجام     

مااا هااو عاازم القااوة المطلااوب النتاااج , فاااذا كااان الاادوران ساايتم. ونقاااط تاااثير القااوى

وتنظيم الدوران؟ ما هوعدد القوى الموجودة حاليا؟ماهي القوى التي ستقاوم الحركة, 

 ت؟وكيف يمكن تقليص هذه المقاوما

ان محصلة القوى وعزوم القوى التي تؤثر على الجسم ساتكون السارجهات وتساارع 

يمكن ان يوفر تحليل هاذه . الجسم القابل للقياس والتنبؤ اثناء حركة الجسم في الفراغ 

العوامل صورة عن كينماتيكية الحركة, لكن يبقى التوجه االخير للعوامال الميكانيكياة 

holistic .ذ وهناا ايضاا ياتم اخاWORK ENERGY AND IMPULSE 

MOMENTUM  في عين االعتبار. 

 

 ظاروف تبعا لطريقة تنفيذ االداءما هي محددات الحركة : العوامل البيئية ,
 االداء الجوية, مكان االداء واالشخاص االخرين؟

مثااال, فااي مكااان العماال يعتباار توضااع االمكانااات واالدوات ماان اكباار محااددات       

لن يتم تنفياذ .  المواقف الرياضية يتأثر االداء بقوانين اللعب عادة الحركة , اما   في 

الحركات وبالذات انهائها بالطريقة المطلوبة لوال خط رمية الجازاء, ارتفااع الشابكة, 

 .وحركة الخصم

ماا هاو .ويجب ان ال نغفل بان االعتبارات البيئياة تشاتمل ايضاا البيئاة الداخلياة للفارد 

الحالة العقلية للفرد؟ ما هو مستوى التاوتر أو االساترخاء لدياه  الدوافع االداء؟ ما هي

 .؟ بالرغم من صعوبة التقييم, فان البيئة الداخلية يجب ان تؤخذ بعين االعتبار

 :المباديء البيوميكانيكية للحركة:  4الخطوة 

يتم تحدياد  . اداة, أو حدث, يتطلب هذا المبدأ عرض حقيقة معينة عن ظاهرة ,شخص

يء بحيث ياتم تقلايص الحركاة المركباة لجسام الكاائن الحاي  الاى عوامال أبساط المباد

وتظهاار المباااديء عااادة العالقااة بااين عاااملين أو .بفاعليااة وبالتااالي تقييمهااا ووصاافها

على سبيل المثال , فاان فهام التاوازن ينبثاق عان ( .سبب ونتيجة ) تظهرعالقة سببية 

اذا بقااي مركااز الجساام فااوق قاعاادة يكااون الجساام متااوازن : المباادأ االساسااي التااالي

 .االتزان

ان اختياار افضاال توليفااة للمباااديء أو تسااوية أو تكياف مااع المباااديء العامااة, هااو     

, أو أي عواماال بيئيااة individual impairment,اماار هااام ماان اجاال االهااداف

فاااي لعباااة الجولاااف يمكااان للفااارد ان يضاااحي : مثاااال . ميكانيكياااة أو تشاااريحية فريااادة



 (5)محاضرة 

اذا كانات ضاربتين . لقصوى كي يكسب تسارعا خاصة فيما يتعلق بالمسافةبالمسافة ا

 .وضربة اخرى قصيرةذات مسافة متوسطة ستعادالن ضربة طويلة واحدة 

 :ستكون المباديء الرئيسية في لعبة البولينغ كالتالي: مثال

 .للحصول على أفضل دوران للكرة يجب تكون سرعة الكره متوسطة  .1
 .تجميع القوى, ومرجحة الذراع تنتج سرعة الكرة من  .2
يمكااان تقلااايص الجهاااد العضااالي  اذا ماااا تااام االساااتفاده مااان قاااوة الجاذبياااة,  .3

 .واالستفادة من مرجحة الذراع وثني الجذع
  sagittalتكون الحركة اكثر دقة اذا كانت جميع الحركات في المستوى  .4

. 
خلااف يااتم انتاااج طاقااة كيناتيكيااة اكباار ماان خااالل  زيااادة مرجحااة الااذراع لل .5

 .واالعلى
6. pin action يتم تحقيقها بشكل افضل باستخدام اسلوب معين للحركة. 
 :تقييم االداء : 5الخطوة 

تتضمن هذه الخطوة عزل مكونات الحركة والتي تسبب نجاح أو فشل الحركة ومان  

تااوفر هااذه الطريقااة اساالوب ناااجح . ثاام ربااط هااذه االمااور بالمباااديء البيوميكانيكيااة

كماا وياتم التنباؤ بمساتوى النجااح . للمقارنة بين االداء واالداء الساليم والفاعال والكفاؤ

 . واالصابات المحتملة كنتاجات محتملة لهذا النموذج
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 تحديد الحركة

 

 وضع أهداف الحركة  
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صياغة المبادئ البيوميكانيكية 

 الخاصة: العامة 

 األداء

 التقييم والنمذجة


