
 الموسيقى
 

 اهمية الموسيقى:
وتعد المصاحبة الموسيقية من اىم االسس لمحركات االيقاعية وىي شرط اجباري الداء الحركات 

الفنية الفردية والجماعية فمصاحبة الموسيقى امر ميم لتدريب الميارات الحركية حيث تساعد 
عمى اعطاء الالعبة االحساس المطموب ويتطمب العمل بالموسيقى عمى الشعور بااليقاع الذي 

مال اساسيا التقان الميارات الحركية ويمكن ايجاز اىمية المصاحبة الموسيقية في يعد عا
 الحركات االيقاعية كاالتي:

 
 ليا تاثير انفعالي محبب الى النفس اذ تعمل حافزا ودافعا نحو تكرار الحركة. -1
 وسيمة لمتحرر من التوتر العصبي. -2
 تساعد عمى انسياب الحركة. -3
 حركي وتصل بالالعبة الى مستوى جيد في اداء الحركة واتقانيا.تحسن القدرة عمى التعبير ال -4
 تساعد عمى تنمية التوازن والتحكم في اجزاء الجسم مما ينمى االحساس الحركي. -5
 تؤخر ظيور التعب. -6

 يمنح المؤدية فرصة لمتعبير عن رغباتيا وشعورىا بالحركة.
 

 انواع الموسيقى:
 الموسيقى الجاىزة. -1
 اجل الحركة. الموسيقى الموضوعة من -2
 الموسيقى االرتجالية. -3

 الموسيقى الجاهزة:
المعدة مثل المارشات والموسيقى الشعبية الشائعة والموسيقى  وىي عبارة عم الموسيقى الشائعة

المسرحية الغنائية واالناشيد الوطنية ويمكن اختيارىا بما يتناسب والحركات وفي حالة عدم 
المطابقة التامة لاليقاع الحركي لمحركات مع االيقاع الموسيقى يمكن تغيير بعض الحركات بما 



ة وىي تناسب الحركات االساسية مثل المشي والركض والحجل يتناسب وايقاع الموسيقى الجاىز 
 والوثب والقفز والحركات الحرة السيمة غير المعقدة.

 الموسيقى الموضوعه من اجل الحركة:
قد تكون الموسيقى الجاىزة غير مناسبة لبعض الحركات ذات االيقاع المعقد او الحركات التي 

موسيقى مناسبة لمحركات حتى يمكن بذلك احداث  تؤدى باستخدام االدوات مما يستمزم وضع
 .التوافق التام بين االيقاع الموسيقى وااليقاع الحركي لمحركات

 الموسيقى االرتجالية:
وىي الموسيقى التي تعزفيا مدرسة الموسيقى بصورة ارتجالية دون سابق تحضير اثناء اداء 

مدرسة الموسيقى وحسن تصرفيا وقدرتيا الحركات , وىذا النوع يعتمد عمى درجة ميارة وخبرة 
عمى اختيار او تاليف الموسيقى او تسمع ارشادات ونداءات مدرسة الجمناستك االيقاعي وكذلك 

 القدرة عمى رؤية ومتابعو التمميذات اثناء االداء.
 

 شروط اختيار الموسيقى:
و من ايقاع ونبرات يجب ان تتجانس كل من حركة الجسم والييكل الموسيقى االيقاعي بما يحتوي -1

 وجمل حركية )تشكيمة حركية( وارتفاع الصوت وانخفاضو.
يجب تاكيد االيقاع الموسيقى واظياره من حيث السرعو والقوة والمحن والحركات المصاحبة حتى  -2

 يكون ىناك وحدة عمل متكاممة.
 يجب العناية باختيار الموسيقى المناسبة لكل تمرين. -3

 
المتنوعو من حيث موضع القوة والضعف حيث ان تنوع قوة الموسيقى يجب اختيار الموسيقى 

تساعد عمى اعطاء القوة والضعف لمحركات المصاحبة مما يقمل من الجيد العضمي لمجسم كمو 
 او لبعض اجزائو.

 
 
 



 -االيقاع الحركي وااليقاع الموسيقي :
 ايقاع الحركة :

كة اي انو تقسيم ديناميكي ليا , ويظير ىو النظام الديناميكي الزمني لمجيد المبذول في الحر 
ايقاع الحركة في تبادل الشد واالرتخاء في عضالت الجسم كما يحدث في الحركات فيجعل 

الحركة واضحة اثناء تأديتيا , ولكل حركة توقيت خاص بيا فال توجد حركة بدون ايقاع ومن 
والراحة في العمل العضمي  ىنا تظير اىمية ايقاع الحركة في ان التبادل المستمر بين العمل

يؤدي الى فقد طاقة ثم تعويضيا وبدون ىذا التبادل يتعب الجسم بسرعة ويصبح غير قادر عمى 
 الحركة .

 االيقاع الموسيقي :
الحركة وتقسيم االزمنة في االلحان تقسيما منظما وااليقاع الموسيقي يتجدد بمغة  ىو تنظيم

ى في العالم فاالصوات وحاالت السكون بينيا والعالقة عالمية يتفاىم بيا جميع مدارس الموسيق
بين ىذه المجموعات ىو الذي يحدد الزمن الموسيقي او االيقاع الموسيقي , ولكل موسيقى 

 توقيت خاص بيا وال توجد موسيقى بال توقيت .
 -االيقاع وااليقاع الموسيقي :

  reyoصل اليوناني وىو مشتق من اال  rhythmان اصل كممة االيقاع مشتق من كممة 
ومعناىا انسياب كأنسياب الماء اي سال او امواج البحر . اما معناىا في المغة االنكميزية فيو 

المقياس او االتزان او التوافق في االصوات في الغناء الموسيقي وفي الحركات المختمفة 
 -ويتضمن العمل الموسيقي اربعة عناصر اساسية وىي :

 االيقاع الموسيقي . -1
 لمحن .ا -2
 التوافقات النفسية الكونترابوينتية ىم اليرمونية . -3
 الطابع النفسي . -4

وظيرت تعارف عديدة لاليقاع الموسيقي اذ عرفو مانسان واندي بأنو )النظام والتناسب في 
المكان والزمان والذي يكون نتيجة لذلك افضل تنظيم لمخطوط واالشكال والحركات واالصوات( 

 ف االيقاع بأن )االيقاع ىو الحياة والحياة ىي االيقاع (اما ماتس لوسي فقد عر 



وذلك النو شئ حيوي نتحسسو في الطبيعة واالنسان . ففي الطبيعة نالحظ اىمية االيقاع في 
نظام الكون مثل تغيير فصول السنة كما نجده في االصوات الطبيعية كيدير االمواج وحفيف 

ا في عجالت القطار عمى القضبان كذلك نجده االشجار وىديل الحمام وغيرىا , كذلك نجدى
وبأيقاعات منظمة في عمل جميع اجيزة الجسم غير االرادية مثل ضربات القمب والتنفس , 

كذلك نجد ايقاعا في حركاتو وكالمو واشاراتو وبذلك يمكننا القول ان االيقاع موجود في جميع 
 الكائنات الحية .

وقع االلحان ويبنييا وعرفيا البعض بأنيا )التتابع المنتظم اما تعريف االيقاع لغويا فيو الذي ي
 لالنغام ذات القيمة الزمنية المتساوية او المختمفة (

اما نبيمة خميفة فتعرفو بأنو )تقسيم الوحدة الزمنية لصوت او اكثر بمقادير متساوية او مختمفة 
 النسب في الطول والقصر وذلك بتنسيقيا بشكل منتظم( 

 وقد وردت عدة تعاريف لاليقاع في قاموس الموسيقى العربية وىي : 

 ىو حركات متساوية . -
 ىو ضرب عمى الدف وعمى قانون معروف . -
 النقمة عمى النغمة في ازمنة محددة المقادير .ىو  -
 ىو الضابط لممنشدين معا حتى ال يسبق احدىم االخر . -

 -:العالقة بين االيقاع الحركي وااليقاع الموسيقي 

ان اساس االيقاع الحركي اميل جاك والكروز والذي ال يعده رياضة تعتمد عمى الحركة فقط اذ 
تعتمد الحركة في االيقاع عمى التعبير الذاتي الذي يعطي فرصة لالعبو لمتمثيل الحركي الصادر 

 من االحساس .

ذلك مقدرة عالية  وتمارين االيقاع الحركي تتطمب استجابة كاممة من الالعبة لاليقاع فضال عن
من مالئمة حركاتيا وفقا لممتغيرات التي يممييا االيقاع عمييا , وعميو فيي تتطمب اليقظة واالنتباه 

 المستمر كي تصدر استجابة كاممة لمجسم واالعضاء اثناء اداء التمارين المطموبة .



ق وافضميا الحركي كونيا احسن الطرائوقد وصف )جيمس مارسيل(طريقة )دالكروز( لاليقاع 
اعضاء الجسم وتنبيو احساسيا بااليقاع الموسيقي . وقد اكد )دالكروز( التي توصمت الى تكييف 

عمى اىمية المراكز االربعة وىي السمع واالبصار والحس والحركة( اذ ان كل من السمع 
يمثالن االدراك اما الحس والحركة فأنيما يمثالن االداء حيث تخمق انسجاما او توافقا واالبصار 

كبيرا بين المخ والجياز العصبي والعضمي وىي عممية مترابطة ومتفاعمة ومتحركة ألجيزة 
االنسان الذي يكسبو اثناء تفاعمو االيجابي مع المحيط . وقد اوضح بافموف ىذه العالقة حيث 

 اع اوال ثم يتبعو دفع الحركة عن طريق الفعل المنعكس . االيق سمعي

 اما )كرستوف نيكوف( فقد استنتج بأن جميع الحواس تصاحب تصور الحركة وبنائيا وتكوينيا .

االيقاع الحركي بأنو الفترة الزمنية بين اقسام الحركة والتداخل بين اجزائيا وكذلك العالقة ويعرف 
 بين الشد وارتخاء العضالت .

لذا فأن االيقاع يعتبر جزء ميم في تعمم الميارات الحركية ذلك الن االيقاع ىو التوازن بين الشد 
واالرتخاء بما يتناسب والواجب الحركي حيث يظير االيقاع الحركي عندما يعمل كل من الجياز 

 العصبي بطريقة اقتصادية .

النيا مرتبطة باالحساس , ذلك وتعد الموسيقى عاوال ميما واساسيا لتسييل فيم وشرح الحركة 
النو يؤثر عمى الوزن الحركي )االيقاع الحركي( بأعتباره من الطرق المحفزة لمتعمم الحركي 

اضافة الى تنمية القدرة عمى التعبير الحركي وتطوير التربية الجمالية لمحركة واالرتقاء بحاسة 
ء بمستوى االداء الحركي لممتعممات موسيقيا , وتسييل الواجب الحركي المطموب ) واالرتقاالسمع 

والوصول بين الى مرحمة ثبات الحركة وتوافقيا واالبداع في اداءىا ( كذلك يعتبر عامل مساعد 
 في مالحظة االخطاء وتصحيحيا .

اما في العروض الرياضية فيعمل االيقاع الموسيقي عمى توحيد حركات الالعبات وذلك بتجميع 
حدة مما يؤدي الى استغالليا كاممة والوصول الى افضل النتائج مع القوى وتركيزىا في لحظة وا

االقتصاد بالجيد المبذول , وفي االيقاع الجماعي يفسح المجال لكل العبة بأن تبرز قدرتيا 
الذاتية في االيقاع دون ان يؤثر ذلك عمى حركات الالعبات المشاركات معيا حيث تظير قوة 

 ن بشكل اكبر واكثر حماسا .التعبير والتأثير عمى المشاىدي



وفي االونة االخيرة تم فصل مفيوم الوزن الحركي والوزن الموسيقي عن بعضيما ذلك الن 
االيقاع يؤدي موسيقيا بينما الوزن الحركي سمعيا ولذلك يعد االيقاع جزءا ميما في عممية التعمم 

 : لذا يمكن توضيح اثر االيقاع الموسيقي في التعمم الحركي بما يأتي

االيقاع الموسيقي كحافز ودافع لتكرار الحركات وال سيما في المرحمة االولى من عمل ي -1
 التعمم لما لو من اثر محبب في النفس .

يساعد المتعممة عمى سرعة اكتساب االحساس بالحركة المطموبة ثم تنمية الوزن الحركي  -2
قال بالتعمم الى مرحمة التوافق الذي بدوره يؤثر في تنمية التوافق العضمي العصبي واالنت

 الجيد .
 يساعد عمى تحسين االداء الحركي من حيث زمان وديناميكية الحركة . -3
يعمل عمى تأخير ظيور التعب العضمي والعصبي ذلك الن التبادل بين الشد واالرتخاء  -4

مما يؤدي  بمرور الدم باالوعية الدمويةيعني االنتقال من العمل الى الراحة وىذا يسمح 
الى ترسب حامض المبنيك بالدم حيث يبعد التعب المبكر فضال عن ان الوزن الحركي 

في االلعاب الرياضية يعمل عمى تقميل الجيد المبذول والحد من االصابات وراحة الجسم 
  باالداء مثل االركاض الطويمة والمارثون .

 


