
 المهارة
( Inherited Canticleمهمـا  في حياتنا اليومية بعضها حركات موروثـة   تشكـل الحركـات جانبـا  

( كة)ــا الةــي نمــةفيمها فــي ارنشــةة الرشالــية  )ــ   ــكل Learnedوبعضــها حركــات مةع)مــة  
( والةي تةة)ب الكثير من الةيرشب والفبرة رجل إتقانها. لقـي ورتت تعـارشع  ـية Skillsمهارات  

أنهــا وجــوألر ا تاذ الــيز  ةميــ  مهــارة وبمهــاكيي كثيــرة مــن تبــل المفةلــينم فهــي المههــو  العــا  ل)
بأنهـا وت)ـا النشـا ات الةـي  تقيار من الجهي البميطو. كمـا  رفـبإنجاز كبير من العمل مع بيل م

 يرة بنوع من الةآزر  ؤتز إل  الكهاية والجوتة في ا تاذو.تمة)   اسةفيا  العضالت الكبيرة واللغ
أما في المجال الرشالي فقي تةرق إليها  وجيه محجـو(( فعرفهـا مـن وجهـة نخـر مفةلـي  )ـي  

الحركة بأنها وثبـات الحركـة ويليةهـا واسـةعمالها فـي ولـخيات مفة)هـة وبشـكل نـاجأو. و كـر أيضـا 
مــل إلــ  بأنهــا واليتــة فــي ا تاذ  نــيما  )ةقــي الممــار الحركــي مــع ممــار ارتاة بــيو  ارنةبــا  الكا

مجرشات ا مورو. اما   مت( فعرفهـا بأنهـا وامـةالل القاب)يـة فـي الةوىـل إلـ  نةـاة  نهاةيـة بـأ )  
ثقة وبأتل جهي بيني ممكن وبأتل وتت ممكنو. و رفها  )حة حما  الي ن بأنها وتـيرة  اليـة  )ـ  

ا  رفهــا اإلنجــاز ســواذ كانــت بشــكل منهــرت أو تا ــل فرشــد أو لــي  لــي بــأتاة أو بــيونهاو. وكــيل
نجـــاه مهـــيز  ـــ)ح وأصـــر  محمـــي ىـــبحي بأنهـــا و مـــل وجيهـــي لهـــا ألـــي  أو  ـــر  يمـــةوجب 

 الوىول اليه وشةة)ب حركة  وعية ل)جمي أو أحي ا ضاةه لكي  ؤتز الحركة اتاذا  س)يما و.
 المهارات الحركية في األلعاب واألنشطة الرياضية

تعي المهارات الحركية من القوا ي الرةيمة في  م)ية بناذ الرشالـيم و ـامال  مهمـا  لنجـاه أز فعـل 
بشــكل حركــي  ؤتيــه  لــا الرشالــيم  نهــا تؤ ــر مقــيار القــيرة  )ــ  اإلنجــازم ســواذ أصانــت تــؤت  

فرتز أو تا ل فرشدم لي منافس أو بيونهم بأتاة أو من  يرألام وشةيأ إتقـا  المهـارة الحركيـة مـن 
تبل الرشالي فرىة تنهيي مةة)بات ال)خبة جميعها تنهييا  فعـار  يحقـد نةـاة  جيـية مـع اتةلـات فـي 

 المجهوت.
بــاع ا ســ)و( اللــحيأ فــي و   إتقــا  المهــارة الحركيــة ر يعةمــي  )ــ  ممــةو  اإل ــيات البــيني وات  

الةيرشب فقطم بل  )ـ  مقـيار المع)ومـات المكةمـبة أيضـا . لـيلا  ر فـت المهـارة بكونهـا وتـيرة الهـرت 
 )  اسةعمال مع)وماته بكهاية واسةعيات لإلنجازو. وأليا الةعرشع يعب ر  ـن ىـ)ة المهـارة بالجانـب 

ارسـها. كـيلا تعـر   المعـارة بكونهـا المعرفي اليز توفر  لي  الرشاليم وبما يفص ال)خبة الةي يم
وا تاذ الحركــي الضــرورز الــيز  هــي  إلــ  تحقيــد  ــر  معــين فــي الرشالــة الةفللــية وفقــا  
لقوا ـــي الةنـــافسو. ومـــن ألـــيا نجـــي أ  ا نشـــةة أو ا لعـــا( تفة)ـــه فـــي أ ـــيات و راةـــد مهاراتهــــا 

 الحركية بحمب القانو  اليز يحكي  لا النشاط أو ت)ا ال)خبة.



نــيكر أ  الةــيرشب  )ــ  المهــارات فــي ا لعــا( الرشالــية  ةة) ــب تع) ــي المهــارات الفاىــة  بقــي أ 
بال)خبــة أور  مــع مرا ــاة أ   ــةي  لــا بةرشقــة ىــحيحةم  )ــي  لــا ولــع ألــي  المهــارات فــي اإلجــراذ 
الهع)ي لألتاذم    المهارة وألي كل ما يمكن أ  يعب ر  نه باإلنجازم وترلة اإلنجاز ألنام ألو كل 

ا تع) مــه الهــرتم ومــي  اســةجابةه ومجاتتــه لمــا تع)مــهو. بمعنــ  أ  المهــارة ألــي كــل مــا يعةمــي  )ــ  مــ
ارسةجابات الحركية.  موما  بعي أتاذ المهارة ر بي  من المرا  والممارسة بشكل منةخي كي تلبأ 

ما أص ي   نمةا  من أنماط الم)ول الحركي اليز يخهر لي  الهرت بشكل ت)قاةي بكهاية وسهولةم وأليا
 ( إ  تال: إ   بيعة المهارة تةحيت بثالثة  وامل أساسيم ألي:1982 صير 
  كل العمل و بيعةهم فيما إ ا كا  أليا العمل  ةة)ب الةكرار بشك)يه البميط والممةمر. .1

النمةيــةم وألــي  تةوت ــه  )ــ   نلــرشنم ألمــا: الةوتيــت الــيز  ــةي بــه ا تاذم والةم)مــل أو  .2
 الةعاتب.

رلة س)ها  لألتاذ المهارزم وشعب ر  نها أحيانا  بالمر ة واليت ـة والقـيرة والكهايـة النةاة  المهة .3
 الةي  ةي بها إنجاز المهارةم وكيفية ا تاذ وترجة ىعوبةه.

والمهي أ   م)يـة تةـوشر المهـارات فـي ا لعـا( الرشالـيةم وا تاذ المهـارز  نـيألا يحةـا  
ر م  أز  بـر مراح)ـه المةنو ـة(م ومـن ممـةو  إلـ  إل  الةقي  بعم)يـة الةـيرشب مـن مرح)ـة إلـ  أ ـ

ي ــرم ور يمكــن أ   ةحقــد ألــيا ا مــر مــا لــي تكــن ألنــال فحوىــات وا ةبــارات  ياســية تؤ ــر حالــة 
 النجاه واإل هاق في  م)يات الةيرشبم وكيلا الةقي  با تاذ المهارز وتحمينه.

 تصنيف المهارات الحركية في األلعاب الرياضية
ارات الحركيـة فــي معخــي ا لعـا( الرشالــيةم ر بــي  مـن اســةعمال الــنخي حةـ  تلــن ه المهــ

والمحكات والمعا ير الةي يمكن ا ةماتألا في  م)ية الةلنيعم ولهيا جاذت جهوت الع)ماذ ببعض 
 من ألي  الةلنيهات بحمب معا ير معينةم منها:

 في أليا تلن ه المهارة إل : التصنيف على أساس التوافق البدني: .1

 حركية تةة)ب الةوافقات الي يقة بين العين واليي.مهارات  -

 مهارات حركية تةة)ب الةوافقات الك)ية ل)جمي. -

 نـــي ألـــيا الةلـــنيع تكـــو  ا  مـــال الحركيـــة منقمـــمة  التصننننيف علنننى أسننناس ال   ننن : .2
 بحمـــب  بيعـــة العمـــلم ومـــا  ةضـــم نه ألـــيا العمـــل مـــن تنخـــيي  ـــا  بالبي ـــة الفارجيـــةم 

ة إلنجــاز ألــيا العمــل مــن حيــر ثباتــه وحركةــه( إلــ  أربعــة وكــيلا حركــات الجمــي المة)وبــ
 أنماطم ألي:

 أنشةة تؤت  من الولع الماصن. -

 أنشةة تؤت  والال ب في حالة سكو  والهي  في حالة حركة. -



 أنشةة تؤت  والال ب في حالة حركة والهي  في حالة سكو . -

 أنشةة تؤت  وكل من الال ب والهي  في حالة حركة. -

 
 

 
  بين تلنيع المهارات الحركية  )  أساس الحركة:والجيول اآلتي 

 المتغي ات
 البيئ  الخارجي 

 
 في حال  السكون 

 في حال  ال     في حال  السكون 

 الجسم

 النمط الثاني النمط األول
 اإلرسال في التنس -

 اإلرسال في الطائ ة -

 ال ماي  بالسهام -

 اإلرسال في تنس الطاول  -

 الصد في الك ة الطائ ة -

 التم ي  في تنس الطاول  -

ال ماينن  بالبندةينن  علننى  نند   -
 مت  ك

 
 

 في حال  ال    

 النمط ال ابع النمط الثالث
 التصويب في   ة السل  -

 التم ي  في التنس -

 التصويب في   ة القدم -

 التم ي  في تنس الطاول  -

 التم ي  في   ة السل  -

 التم ي  في   ة القدم -

 االستقبال في   ة القدم -

 االستقبال في   ة السل  -
 

 التصنيف على أساس الت ابط واالستم اري  في األداء: .3

ــــنسم اإلرســــال فــــي تــــنس الةاولــــةم  - المهــــارات المةقةعــــةم ومثالهــــا: اإلرســــال فــــي الة
 الةلوشب في الرمية الحرةم كرة الم)ة.

معينةم المهارات الممةمرةم ومثالها:  ياتة اليراجاتم الةلوشب  )  الم)ة لمية زمنية  -
 تكرار اللي في تنس الةاولة.

المهــارات المةرابةــةم ومثالهــا: المشــيم القهــ  بال انــةم الة ح)ــد  )ــ  المــاذم الغةــسم  -
 المباحةم جمناسةا ا جه ة.

 وشكو   )  النحو اآلتي: التصنيف على أساس طبيع  األداء ومتطلباته: .4

 مهارات المجال الم دد: -

الراجعــة اليا )يــة المةأتيــة مــن اإلحمــاس  وألــي  تــؤت  بشــكل حــرم وتعةمــي الةغييــة
الحركــيم ومثالهــا  اإلرســال فــي الةــنسم الرمايــة بالمــها م رمــي الــرمأم القهــ  العــاليم 

 المباحةم الرمية الحرة في كرة الم)ةم رفع ا ثقال...( ومن ممي اتها:
 . تممأ ل)هرت با تاذ  نيما يكو  ممةعيا 



 .البا  ما تكو  ا توات في حالة ثبات  

 .ر  ةة) ب أتاؤألا  ةةا  أو إسةراتيجيات 

 .يكو  الجمي في ولع الراحة تبل ا تاذ 

 .يمكن أتاؤألا والعينين مغ)قةين 

 


