المحاضرة الثالثة
التوافق الحركي الموسيقي
وىو توافق االداء الحركي مع الموسيقى المصاحب لمحركة وىو ناتج من عممية استيعاب
الحركات االيقاعية وفيميا  ,والجل تحقيق استيعاب اكثر لاليقاع الموسيقي يجب استخدام
الموسيقى بأنواعيا خالل دروس الجمناستك االيقاعي  .اذ ان لكل موسيقى ايقاع ( رذم ) وسرعة
خاصة بيا والتمارين االيقاعية (الرذمية) تربي الحس االيقاعي والشعور القوي والضعيف بيا اثناء
االداء مما يسيل قيام الالعبة بالحركة وبتوافق مع الموسيقى بشكل جيد ومن الممكن تقسيم
التوافق الحركي الموسيقي المستخدم في الجمناستك االيقاعي الى ما يأتي :
 -1تمارين مع عازف الموسيقى .
 -2التصفيق مع الموسيقى .
 -3اداء مختمف انواع الخطوات والركض بمختمف السرعات الموسيقية .
 -4اداء مختمف انواع الخطوات والركض مع التصفيق بأختالف التوافق مع السرعة
الموسيقية .
 -5اداء االلعاب مع الموسيقى بدءا من البسيطة حتى المعقدة .
 -6الدف او الطبل مع الموسيقى .
 -7االيعازات المفظية (يمين او يسار  .....الخ) او االيعازات العددية (....-3-2-1الخ)
مع الموسيقى .
اهمية االعداد االيقاعي في الجمناستك االيقاعي -:
االعداد االيقاعي في الجمناستك ىو نظام تمارين معينة وطرائق مؤثرة وموجية نحو تربية الثقافة
الحركية لالعبات الجمناستك االيقاعي وتوسيع كمية الوسائل التعبيرية التي تمتمكيا .
ان استخدام انواع الموسيقى الشعبية والتراثية والحديثة في الدروس االيقاعية يعرف الالعبة عمى
االسس الموسيقية الصحيحة بمصاحبة مختمف الموسيقيين وعند ذلك تتم تربية الموىبة الموسيقية
ان نمو الصفات الذىنية ىو النتيجة النيائية لذلك تعد الحركات االيقاعية اىم وسائل التربية

الجمالية فضال عن كونيا تنمي المواىب االبداعية  ,حيث تكون الالعبات اقرب مالمسة لمفن
االبداعي ويربي فيين االحساس الصحيح وامكانية نقل اي حركة انتقالية معينة الى مختمف
الحاالت النفسية والمزاجية فضال عن تطور المرونة والتوافق الحركي وتقوية الجياز الحركي
العضمي  ,وىذا يؤثر ايجابيا في عمل الجياز العضوي لمقمب والشرايين والجياز التنفسي وىو
مما يؤدي الى تنمية المطاولة الخاصة فضال عن ان الدروس االيقاعية توضح ميام االعداد
المياري وتساعد عمى استيعاب واداء مختمف الحركات والتراكيب الجمناستيكية .
ان تجزء االعداد االيقاعي والمياري نسبي فمن الصعوبة وضع حدود دقيقة بين االجزاء المركبة
الن القفزات والدورانات والتوازنات ومثيالتيا تعتبر المغة االساسية فكما في ايقاع الباليو المسرحي
فيو في حركات الجمناستك االيقاعي .
وفي دروس الجمناستك االيقاعي تتعمم الالعبات مختمف اشكال حركات الرجمين والذراعين
والجذع والرأس  ,وخالل استيعاب واتقان تمك الحركات ليس ضروريا ان تؤدى الميارات بروحية
ميكانيكية والطريق المؤدي الى ذلك يتم من خالل تصحيح توافق كل حركة والوصول بيا الى
الحركة التعبيرية التي بدونيا يكون الوصول الى االداء الفني ام ار متعذ ار وعميو من الضروري
الحصول عمى القدرة التعبيرية في االداء والتي ىي مترابطة بدرجة قوية مع الجمال الحركي
كالرشاقة والرقص بمختمف انواعو .....الخ
ان ادوات الجمناستك االيقاعي نفسيا تممي ضرورة ادخال واجبات خاصة ذلك ان خاصية تكنيك
الحركات بالكرة تتطمب مرونة حركية كما ان رمي ادوات الجمناستك االيقاعي تصحبيا حركة
ثني ومد بالرجمين ومرجحة بالجذع والذراعين .
ان ىذا يتطمب ادخال مختمف انواع حركات المرجحة وحركات الثني والمد في الدروس االيقاعية
 ,فضال عن توجيو االىتمام نحو تنمية المرونة لمفاصل الجسم الكبيرة (الورك ,االكتاف  ,العمود
الفقري ) والمفاصل الصغيرة ( مشط القدم ورسغ اليد ) كل ىذه ضرورية لمنجاح في اتقان تكنيك
العمل باالدوات فضال عن اتقان تكنيك تفاعل الالعبة مع االداة ( لغرض اداء قفزة الخطوة من
الضروري معرفة انجازىا بدون مرجحة الذراعين ) التي كثي ار ما تواجييا العبة الجمناستك
االيقاعي اثناء العروض .

اما في التشكيالت الجماعية فأن اعداد الالعبات يجب ان يعكس بنظام االعداد االيقاعي وىذا
يحدد التدريب عمى معرفة العمل التزامني زوجيا وثالثيا ورباعيا وبمختمف التشكيالت الجماعية
(بالرتل  ,بالعصف  .....,الخ ) عند اداء التركيبات الحركية سواء في المكان نفسو او مع
الحركة .
الموسيقى والمهارات الحركية :
الموسيقى ىي احدى الوسائل المستعممة في الحركات فييا يصل المضمون لممتفرج من خالل
السمع والنظر  ,وال يمكن االستغناء عنيا وىي تثير المشاعر وتعطي االلحان واالفكار
والتصورات العديدة  ,كما تساعد عمى التعمم الحركي وتعطي دفعة لبذل الجيد وتؤخر ظيور
التعب نتيجة الندماج الفرد في االداء  ,وىي لغة يفيميا العالم كمو .

