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ٌستخدمها مدرس التربٌة الرٌاضٌة  وسٌكولوجٌالقد اصبحت طرائق تدرٌس المهارات الحركٌة علما وفنا       

لتوصٌل المهارة للطالب , والمدرس الحاذق هو الذي ٌستطٌع ان ٌختار الطرٌقة المالئمة للمهارة المراد تعلمها 

لطالبه  فمثال اذا اراد المدرس تقدٌم نموذج كامل لمهارة ) الوثب العرٌض ( كطرٌقة كلٌة , فٌبدا بالعرض  والمناسبة

عدم جدٌة هذه الطرٌقة لضعف ب, ولكنه تفاجا امل كوسٌلة الستثارة المٌل والرغبة فً تعلم هذه المهارة لتقدٌم نموذج ك

اكتساب الطالب للمهارة فعمد الى تجزئة الحركة الى عدة اجزاء من حٌث وضع الركضة التقربٌة واالرتقاء والطٌران 

لى حدة بحٌث ٌشعر الطالب بتحلٌل الحركات , على ان تؤدي كل حركة ع لألمامبوط بوضع الجلوس الطوٌل هوال

 . التأثٌرقدرة على  اكثرتحلٌال عالقا فً اذهانهم عند ذلك تكون الطرٌقة االخٌرة 

للتعلم وتستخدم المجال النظري او فً مجال تعلم الفعالٌات  طرائق رئٌسٌة ثالث وتدل معظم المصادر على ان هناك 

    -او االلعاب الرٌاضٌة وهً : 

 : الطريقة الكلية ) االدراك الكلي (: اوال 

ٌة , ان الكل اكبر من االجزاء , وذلك الن الكل هو الذي ٌحدد معنى عناصره تٌرى اصحاب المدرسة الجشطال

 واجزائه , اي ان الجزء لٌس له معنى اال من خالل الكل . 

 خطوات الطريقة الكلية 

 اوال : التمهيد 

 لموضوع الدرس وٌثٌر دافعٌتهم الى التعلم وٌربط الدرس الجدٌد بالدرس السابق . وبه ٌهٌئ مدرس التربٌة الرٌاضٌة 

 ثانٌا : عرض المهارة الكاملة : 

ٌقوم الدرس بعرض المهارة المراد تعلمها كاملة او من خالل العرض الفٌدٌوي وٌوجه المدرس انتباه الطالب نحوه او 

نحو الفلم الفٌدٌوي بحٌث ٌشعر الطالب ان هناك مشكلة ٌجب ان ٌتحداها او ان ٌبحث عن حل لمعرفة اداء المهارة . 

 اداء المهارة من قبل طالبه .  وهنا ٌكون دور المدرس بارزا ومهما فً تسهٌل معرفة

 

 ثالثا : التطبيق 

طلب المدرس ان ٌتم تطبٌق هذه المهارة كاملة ثم ٌقوم بتوجٌه االسئلة عن كل جزء , الن هدف هذه ٌ الخطوةفً هذه 

 االستظهار بالمهارة . وبعد شرح الماحل البد ان ٌوضح دور مدرسة التربٌة الرٌاضٌة الذي الطرٌقة الفهم الكلً ثم

مبسطة وواضحة التعمٌم ,  بطرٌقةٌدرس بالطرٌقة الكلٌة فهو ٌقوم بعرض اداء نموذج للمهارة المراد تعلمها  ككل 

من االعلى بالكرة الطائرة , ٌقوم المدرس بعرض المهارة كاملة وبعدد من مثال عند تدرٌس مهارة االرسال المواجه 

التنفٌذ , الختام ( حٌث ٌتعلم الطالب عناصر المهارة من خالل المهارة ) التمهٌد ,  بأقسامالتكرارات دون المرور 

تقدمٌن ماالداء الكلً للمهارة , وفً حالة عدم تمكن الطالب من اداء المهارة , ٌقوم المدرس باالستعانة بالطالب ال



لنموذج ائد لكل مجموعة ) متقدم فً المهارة ( ٌعرض اربعرض النموذج عن طرٌق تقسٌمهم الى مجموعات وٌختار 

 بعاد الطالب عن عامل االحراج من قبل المدرس واداء المهارة بسهولة وٌسر . كامال امام الطالب وذلك ال

 مزايا الطريقة الكلية 

 المهارة امام الطالب , الن ذلك ٌسهم فً سرعة التعلم .  هدفوضوح  -1

 ٌقة ذاتها . هارة ٌكون فً الطرفألفضل فً تعلم المعندما ٌكون عدد الطالب صفا كبٌرا ,  -2

 تتناسب مع زمن خطة الدرس القصٌر . -3

 تتناسب مع المهارات البسٌطة وغٌر المعقدة . -4

 تساعد مدرس التربٌة الرٌاضٌة على االقتصار فً الجهد المبذول .  -5

 عيوب الطريقة الكلية 

ال تراعً مبدا الفروق الفردٌة بٌن الطالب , بحٌث نجد بعض الطالب ٌتقدمون بالمهارة بسرعة دون غٌرهم  -1

 . 

 عدم فهم اجزاء وتفاصٌل المهارة المراد تعلمها بدقة .  -2

 ال تتناسب مع المهارات الصعبة , حٌث هناك بعض المهارات الصعبة التً ال ٌمكن اداؤها .  -3

 ) االدراك الجزئي (  ثانيا : الطريقة الجزئية

ى ٌتم التعلم ٌجب تجزئة الموضوع المراد تعلمه الى اجزاء صغٌرة ( , حٌث ان تترى المدرسة السلوكٌة بانه ) ح

المهارات الحركٌة تتباٌن فً مستوى صعوبتها وان تعلمها ٌستلزم البدء من اسس معٌنة واالنتقال تدرٌجٌا الى 

لنا الفٌلسوف العربً ) الماوردي ( بقوله ) ان البناء على غٌر اسس ال ٌتبٌن  المستوٌات العلٌا والصعبة , حٌث وصف

 , والثمر من غٌر غرس ال ٌجنى ( . 

وهً ) التمهٌدي  حٌث ٌقوم مدرس التربٌة الرٌاضٌة بتقسٌم المهارة المراد لدى الطالب الى اجزائها  الرئٌسٌة  

او المالحظة بمحاكات جزء  المشاهدةم الطالب عند طرٌقة والرئٌسً والنهائً ( وكل جزء ٌقوم بشرح وعرضه اما

 المهارة وتطبٌقها , وال ٌنتقل طالب من جزء الى جزء االخر اال بعد اتقان الجزء االول . 

والمرجحة  الوقفةعند تدرٌس مهارة قذف الثقل حٌث ٌقوم المدرس بعرض الجزء التمهٌدي لهذه المهارة وهً  مثال :

بعد ذلك ٌنتقل الى الجزء الرئٌسً للمهارة وهً قذف الثقل ثم ٌنتقل الى الجزء الختامً , وعرض كل جزء على حده 

 ثم االنتقال الى الجزء االخر وهكذا .  بتأدٌتهوٌقوم الطب 

 

 خطوات الطريقة الجزئية 

 اوال : التمهيد 

ٌتهم الى التعلم  وتتوقف طرٌقته على نوع المهارة المراد تعلمها وبه ٌهٌئ مدرس التربٌة الرٌاضٌة طالبه وٌثٌر دافع

 واعمار الطالب . 

 ثانيا : التجزئة 

 االسئلة الى الطلبة بعد كل جزء .  وتوجٌهوهنا ٌقوم المدرس بتجزئة المهارة 

 ثالثا : الربط والموازنة 

 ختلفة فً المهارة . وفً هذه الخطوة تناقش اجزاء المهارة لتناول الصفات المشتركة او الم



 رابعا : استنباط المهارة الكلية ) القاعدة (

من الربط وبٌان ما تختلف وتشترك فٌه اجزاء المهارة من تراكٌب ٌستطٌع المدرس ان ٌشرك الطالب  االنتهاءبعد  

 فً استنباط المهارة كاملة كما ٌمكن تصوٌر المهارة كاملة . 

 خامسا : التطبيق 

الطالب المهارة المراد تعلمها بعد فهم اجزائها وادائها كاملة وهنا ٌستنبط الطالب كل االجزاء  ألداءهو الثمرة العملٌة 

 .  بأدائهاوٌقوم 

 مزايا الطريقة الجزئية 

 تساعد هذه الطرٌقة على فهم اجزاء المهارة . -1

 تتناسب مع التالمٌذ صغار الست ذوي المستوٌات المحددة .  -2

 لى اكتشاف النقاط الصعبة فً المهارة .تساعد ع -3

 ربط االجزاء الصغٌرة بعد اتقان كل جزء ٌهل اداء المهارة كاملة .  -4

 تعمل على مراعاة الفروق الفردٌة .  -5

 عيوب الطريقة الجزئية 

 غموض الهدف العام للمهارة .  -1

 الجزء احٌانا لٌس له معنى اال من خالل الكل ) التقسٌم ٌفقد الشكل العام (  -2

 وقتا طوٌال وجهدا من المدرس .  تأخذ -3

 مدعاة احٌانا الى الملل وخفض الدافع .  -4

 ثالثا : الطريقة الكلية , الجزئية  ) المختلطة ( 

وهً مزٌج من الطرٌقتٌن الجزئٌة والكلٌة , عند الربط بٌن الطرٌقة الكلٌة والجزئٌة تظهر لنا طرٌقة ثالثة مختلطة 

اعاله وتستخدم لغرض االفادة من الطرٌقتٌن وتالفً عٌوبهما , وفٌها ٌقوم المدرس وتعد كحل وسط بٌن الطرٌقتٌن 

بتقسٌم المهارة الى وحدات كبٌرة اكبر من االجزاء فً الطرٌقة الجزئٌة , حٌث ان كل وحدة تشمل مجموعة اجزاء 

 ى اداء المهارة كاملة .صغٌرة وٌعرضها امام الطالب , ثم ٌقوم الطالب بتطبٌق كل وحده على حدة ثم االنتقال ال

كذلك هنالك من ٌقوم بعرض المهارة كاملة امام الطالب , وٌقوم الطالب بادائها , بعد ذلك ٌقوم مدرس التربٌة 

على االجزاء الصعبة لٌعرضها مرة ثانٌة امام الطالب لٌقوم الطالب بتطبٌق كل جزء واالنتقال  بالتأكٌدالرٌاضٌة 

 ان تؤدي المهارة كاملة . اي االنتقال من الكل والى الجزء وبالعكس .  صعب من المهارة على حدة , الى

عند تدرٌس مهارة الوقوف على الراس على بساط جمناستك ٌقوم مدرس التربٌة الرٌاضٌة بعرض  ( :1مثال )

س بعرض او المهارة كاملة امام الطالب , بعد ذلك ٌسال الطالب اي االجزاء الصعبة فً هذه المهارة , ثم ٌقوم المدر

 االجزاء الصعبة فٌها وٌكررها مرتٌن او ثالثا وهكذا فتكون مره كلٌة فجزئٌة وهكذا . 

 

 تعلٌم فعالٌة الحواجز بالطرٌقة المختلطة ٌجب ان نجعل التعلٌم على شكل وحدات :  ( :2مثال )

كض بٌن الحواجز البداٌة وتعلٌم الخطوات التسع الى الحاجز االول , وتحدٌد نقطة النهوض , وكذلك الر -

 بالخطوات الثالث. 

 عملٌة اجتٌاز الحاجز , وٌكون التعلٌم علٌها كوحدة مهمة وكالتالً  -

 اجتٌاز الحاجز بالرجل الحرة .  -



 اجتٌاز الحاجز برجل التغطٌة ) السحب (  -

 عملٌة الدمج واجتٌاز الحاجز من الوسط .  -

 بحالتين هما : يمكن اداء هذه المهارة بحسب هذه الطريقة 

 أ: االنتقال من الجزء الى الكل 

دون ان ٌربط كل جزء بما قبله او ما بعده , ثم ٌعود الى هذا الربط  جزءا جزءا  بأداءوفً هذه الحالة ٌبدء الطالب 

 لك ٌثل الى اداء المهارة كلها . بٌن اجزاء المهارة بعد ان ٌتقن كل جزء من اجزاءها , وبذ

 الجزء  الىب: االنتقال من الكل 

استخدامها , ثم ٌعود الى  ٌستطٌعالمهارة كاملة ودفعة واحده , وذلك بتكرارها حتى  بأداءً هذه الحالة ٌقوم الطالب ف

 كتسب المهارة كلها اداءا جٌدا . بمزٌد من العناٌة والتكرار حتى ت فٌؤثر بهااالجزاء التً ٌكون ادائها صعبا 

 مزايا الطريقة الكلية الجزئية 

 على االغراض الثانوٌة الصعبة . التأكٌدام امام الطلبة توضٌح الهدف الع -1

 للطالب حسب امكاناتهم وقدراتهم .  الفرصةتعطى  -2

 تكون لدٌهم قدرات من الطرٌقة القٌاسٌة واالستقرائٌة . -3

 عيوب الطريقة الكلية , الجزئية 

ٌة من تقسٌم المهارة الى تحتاج الى امكانٌات وادوات كثٌرة . تتطلب من مدرسً التربٌة الرٌاضٌة كفاٌات فن -1

 وحدات كبٌرة .

 الطالب من خالل التعمٌم والتفصٌل كنوع من الشتات . ٌتأثر -2

 عدم وضوح الهدف العام .  -3

وخالصة ذلك ال ٌمكننا ان نفضل طرٌقة  على اخرى فً تدرٌس المهارات الحركٌة فلكل طرٌقة ممٌزاتها فً الموقف 

التعلٌمً وحاجة الموقف لها واالمكانات الموجودة فً المدرسة ومستوٌات الطلبة مع مراعاة عوامل االمن والسالمة 

  والنمو فً اختٌار الطرٌقة المناسبة . 

 


