
 51االسبوع  / مبادئ تدريس المهارات الحركية
 641-641ص .6152بيروت .  . مطبعة البصائر للطباعة .5طأصول تدريس التربية البدنية  لمياء حسن الديوان و حسين علي الشيخ . 

6 

 مبادئ تدريس المهارات الحركية
   -( خطوات عمى المدرس أتباعها عند تدريس المهارات الحركيه وهي :6هناك)

 
 التدرج المفظي : -1

 
يجب عدم المغاالة في استتخدامها حيتث يكت تي ب ترح الناتاط الهامته فاتط بحيتث يكتول بمغته ستهمه      

وبستتتيطه ووا تتتحه تتما تتتى متتتس المرحمتتته الستتتنيه لمطالتتتب وبيرتتتته وي  تتت  ال يكتتتول ال تتترح متتتل ختتت   
عتترن نمتتونج عتتل طريتتو احتتد الوستتارط المتختتددق وهتتنق الخطتتوق رتتد ال تتناستتب متتس المراحتت  االولتتى   

 يا  استخدامها كمما كال سل التممين صغيرا . حيث
  
 تقديم نموذج الحركو :. 2

وتتميتته هتتنق الخطتتوق باالهميتته فتتي جميتتس ان تتطا التربيتته الريا تتيه   ورتتد يتتؤد  النمتتونج بواستتطا       
المتتتدرس او احتتتد الطتتت ب البتتتارهيل فتتتي الن تتتاط وي  تتت  استتتتخدام الوستتتارط المتختتتددق ولتتتيكل باستتتتخدام 

 لمحركات المطموب تخممها ويكول الخرن بالتسمس  االتي : ريط فيديو 
آ. تاديم عرن لمحركته كاممته لتح يته الطالتب وتكتويل اتجتاق ايجتابي نحتو تخمتم هتنق الحركته واختن فكترق 

 كاممه عنها .
ب. تاتتديم نمتتونج لمحركتته ب تتك  بستتيط   و تترح الناتتاط ال نيتته واالخطتتاع ال تتارخه عمتتى ال يخاتتب نلتتك 

 ح لهنق االخطاع .مبا رة عرن تصحي
 ج. تاديم عرن لمحركه كاممه في النهايه بالسرعه الخاديه تمهيدا الداع الطالب. 

د. يصحب هنا الخرن  رحا بال اظ مناسبه مل رب  المدرس وبالسرعه التي تناستب المرحمته الستنيه   
 مس م حظا   تتبس هنق الخطوات اكثر مل طرياا تدريسيه .

 
   بالحركو :قيام المتعمم . 3

 
هتنق المرحمته يتؤد  الطالتب بن سته متس الو تتس فتي االعتبتار السترعه ال وريته بتصتحيح االخطتتاع 
ربتت  ثبوتهتتا   حيتتث يكتتول متتل الصتتخب جتتدا تصتتحيح الخطتتا بختتد ثبوتتته وعمتتى التتر م متتل نلتتك فتتال كتت  
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متتتل  طالتتتب ستتتيحاو  الايتتتام بتتتاالداع طباتتتا لمتتتا استتتتوعبه أ  )ماستتتمخه و تتتاهدق (  ويختمتتت  ماتتتدار نلتتتك
طالتتتب التتتى اختتتر   فتتتالط ب يت تتتاوتول فتتتي ماتتتدار مايستتتتطيخول استتتتيخابه متتتل ا   تتترح او رؤيتتتا ا  
نمتتونج   حيتتث ال هنتتاك فرورتتا فرديتته ولتتنلك فتت  بتتد ال يكتتول هنتتاك نستتبا خطتت  فتتي االداع والمهتتم فتتي 

 هنق الحاله هو تصحيح الخط  فور ظهورق حتى ال يثبت في أداع الطالب ثم يصخب تصحيحه .
 
 
 التدريب عمى الحركو :. 4

     
فتتي هتتنق المرحمتته سي تتخر الطالتتب بانتته رتتد ادرك الطرياتته الصتتحيحه لتت داع بختتد ال ياتتوم بالحركتته      

عتتددا متتل المتترات   لكتتل متتل المهتتم ال نخمتتم ال اتاتتال الحركتته يتطمتتب اثتترا عمياتتا فتتي الجهتتاه الخصتتبي 
ي نات الحركتتته بالايتتتام بتتتدورها بالاتتتدر والخ تتتمي حتتتتى تتتتتمكل الخ تتت ت المختم تتته المنوطتتته بالخمتتت  فتتت

المناسب والتوريت المناسب وتصبح الحركه بتنلك منستجمه انستيابيه   كت  نلتك يتاتي عتل طريتو تكترار 
اداع الحركته بالطرياته الصتحيحه فكتت  اداع يتترك اثترا فتتي تنميتا التوافتو الخ تتمي الخصتبي الت هم ومثتت  

تهيتتتد متتتل عمميتتتات الكتتت  بالخ تتت ت  يتتتر المنوطتتته هتتتنق التكتتترارات تثبتتتت عنصتتتر التوافتتتو فتتتي االداع و 
بالخمتتت  فتتتي هتتتنا االداع وباربتتته متتتل المرحمتتته االليتتته   ا  يصتتتبح ال تتترد رتتتادرا عمتتتى الايتتتام بالحركتتته دول 
الت كيتتر كثيتتترا فتتي كتتت  خطتتوق منهتتتا   وعمتتى نلتتتك فالتتتدريب عمتتتى الحركتته مهتتتم لتثبيتتت االداع واكتستتتاب 

 المهارق الحركيه المطموبه .
 
 بالمهاره او الحركو : التقدم. 5
 
رتد تكتتول الحركته عبتتارق عتل وحتتدة مهاريته متكاممتته ا  نات نستو ال يمكتتل تجهرتته كالتصتتويب عمتتى    

الستتمه باليتتديل متتل الثبتتات   وهتتنق المهتتارق الحركيتتته ال يمكتتل تجهرتهتتا ولتتنلك يبتتدآ تدريستتها ب تترحها ثتتتم 
ب الكتتافي لتثبيتتت المهتتارق المطالبتته بالدرتته او ادارهتتا كمهتتا بختتد النمتتونج   ثتتم يكتتول التاتتدم بهتتا بختتد التتتدري

التصتتتويب متتتل هوايتتتا مختم تتته ومتتتل مستتتافات مختم تتته   امتتتا انا كانتتتت الحركتتته نات مهتتتارات متختتتددق او 
مركبتته يمكتتل تجهرتهتتا كمتتا يحتتدث فتتي مهتتارة الجتتر  بتتالكرق ثتتم التصتتويب عمتتى الستتمه فيتتتم تدريستتها عتتل 

بتته كحركتتا الجتتر  بتتالكرق متتث  ويتتتم تتتدريس هتتنا الجتتهع طريتتو تجهرتهتتا بتنتتاو  جتتهع متتل المهتتارات المرك
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والتتتدريب عميتته التاانتته وتثبيتتته ثتتم يتتتم تتتدريس الجتتهع الثتتاني وهتتو التصتتويب عمتتى الستتمه بتتن س الطرياتته 
الساباه ثم يتم التادم بها عتل طريتو ربطهتا بالوحتدق المهاريته الستاباه وهتي الجتر  )المحاولتا( بتالكرق ثتم 

 التصويب .... وهكنا .
 
 


