
 

 

 

 

 

 تاريخ اجلمناستك االيقاعي الرياضي

 األوىلللمرحلة  

 

 اعداد مدرسات املادة

 

 .م شهد هيثم م

 دعاء حسني                   م م.
 

 

 



 

 

 اجلمناستك االيقاعي الرياضي

 -التمرينات الفنية احلديثة:

ينحصر مجال رياضة الجمناستك االيقاعي الذي يعتبر احد االنشطة الحركيةة المممةة 

بةةةالمرسو سةةةاات اكانةةةم ظالبةةةة ةمام ةةةةة عامذةةةة اج ربةةةة بيةةةم   لةةةك الن ةةةجام  مةةة  

الخصائص الطبيعية  البايالاجية لما  كذلك ل مالة ادات الحركات  عةدج احتياجمةا 

ع من الرياضة في بنات الج ةم بصةارو الى امكانيات  اد ات كثيرو  ي اهم هذا النا

صحيحة   لك بالحصال عذى قااج جيد  تنمية  تطاير اهةم الصة ات البدنيةة كةالقاو 

  المر نة  ال رعة  التاازن  غيرها.

 تةةيدي ممارسةةة هةةذا الرياضةةة الةةى تطةةاير قةةاو االرادو   لةةك الحتةةاات التشةةكيذة 

الةى تطةاير قةاو المةح ةة  الحركية الااحدو عذى ثمانية صعابات حركية كمةا تةيدي

 ان العمل م  االيقاع الماسيقي ي اعد ممارسات هذا النشاظ  يك بمن قاو التخيةل 

  قاو الشخصية  القدرو عذى االبداع في العمل  القدرو عذى التذ ق الماسيقي.

سن الجمناستك االيقاعي ها حركة اجزات الج م بازن حركي م  مصاحب  ماسةيقية 

جاج بين اجزات  اق اج الحركةة  البنةات الماسةيقي لةذلك امتةازت  هذا ييدي الى ان 

هذا الرياضة بالطاب  الجمالي  التعبير ال ني  قةد ي ةمى بالتمرينةات ال نيةة الحديثةة 

  خاصة سن هذا الت مية اصبحم معر فة في جممارية مصر العربية.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 -اهمية تدريس اجلمناستك االيقاعي:

 ب ن الحركة الخاص بالتمرينات.تكيف التاافق العضذي  -1

 تنمية المعرفة الدقيقة لمجال المكان  الزمان الحركي ألساسيات الحركة. -2

 تطاير االح اس باإليقاع  خذق حاسة لذتعبير عن الماسيقى  الحركة. -3

 خذق االح اس الجمالي. -4

 -تكيةةةف مةةةادو الدراسةةةة لكةةةي تتناسةةةل مةةة  مختذةةةف مراحةةةل ال ةةةن  ابتةةةدائي -5

 اعدادي....الخ(.

داد مةةدربات لمةةذا المجةةال  فةةي هةةذا الحالةةة يجةةل سن تكةةان هنةةا  دراسةةة اعةة -6

خاصةةة لةة دات ال نةةي بالن ةةبة لذطذبةةة بحيةةم تطةةار ادائمةةم  تجعذمةةم اك ةةات 

لذتدريس في المدارس المشتركة كما  ت ةاهم عذةى اكتشةال الممةارات لةرب  

الحركةةة بةةالتاافق الحركةةي  تكةةان  سةةيذة لذتعبيةةر عمةةا  صةةل اليةةة الج ةةم 

ي مةةن تحكةةم  دقةةة فةةي االدات بحيةةم تثيةةر اعجةةاص المشةةاهدين  تصةةب  البشةةر

  سيذة إلسعادهم.

 

  -االهداف التي حيققها اجلمناستك االيقاعي:

اشباع رغبة ال رد  دفعة لذنشاظ االيقاعي  تافير المرافق لك ل خبرات  -1

 متعددو في هذا الذان من النشاظ.

 االح ةاس بالحركةة اي  تنمية شعار ال رد بالعةقة بين المكةان  الزمةان -2

 العةقة بين المكان الذي تيدى في  الحركة  تاقيم هذا الحركة.

تطةةةاير رد ال عةةةل االيقةةةاعي اي االسةةةتجابة الحركيةةةة لمختذةةةف االيقاعةةةات  -3

الماسةةيقية التةةي ت ةةاعد عذةةى تعذةةم مختذةةف الحركةةات  االنشةةطة بصةةارو 

 سمذة.

ارو عنةةد تح ةةين م ةةتاى ادات الحركةةات الطبيعيةةة  رفةة  م ةةتاى الممةة -4

 االظ ال  الناشئين لذنشاظات الرياضية المختذ ة.

اتاحةةة ال رصةةة ألكبةةر عةةدد مةةن بنةةات المةةدارس  االنديةةة لةشةةترا  فةةي  -5

 مناف ات هذا النشاظ لكان  ال يحتاج الى اد ات.

 

 



 

 

أن تكوونيا الفوورذ  هووشا الناوواا سووناء  اسووتادام ال وورو  املدرسووية او 
 -عبني اذ انه ي مل على:املنافسات له تأثري خاص يف تنائة الال

 تطاير قاو االرادو لدى الةعبة  ت اعدها لذتغذل عذى المصاعل. -1

 تطاير قاو المةح ة  االنتباا. -2

 التحكم في سرعة تذبية الجماز العضذي. -3

القةةدرو عذةةى التحمةةل  االبتكةةار  ازديةةاد الثقةةة بةةالن س  التم ةةك بالشخصةةية  -4

 ة بشكل من رد. خاصة لمن يمارس التمرينات ال نية االيقاعي

ال القة  ني فا الرقص والتمرينات الفنية احلديثوة ااجلمناسوتك 

 -االيقاعي(:

ينتمي الرقص الى ال نان الجميذة بينما تنتمي التمرينات ال نيةة الةى الجمبةاز  كانةم 

 اصةةب  لمةةا قةةانان يحكممةةا  تةةيدى تحةةم اسةةم  1970الجمةةاز العةةالمي حتةةى عةةاج 

 الجمناستك الحديم.التمرينات ال نية الحديثة ا  

 يعني الرقص ها التعبير عن فكرو ا  ماضاع  ها رياضة تعد الراقص  المشاهد 

 تمةةدل الةةى ماضةة  ا  يعةةر  الةةراقص بمصةةاحبة الماسةةيقى  بم ةةاعدو المةبةةس 

التي يرتةديما حركةات باجمة   ج ةم  يعبةر بمةا عةن ماضةاع الرقصةة مثةل  الحةل 

ة الحريةةةة الصةةداقة ة.... غيرهةةا( بمةةدل ةالكراهيةةةة القةةاو ةالضةةعف ةالحةةرص ةال ةةةج

 اسعاد ن  ة  اسعاد المشاهد.

اما التمرينات ال نيةة فمةدفما تربةاي فةي المقةاج اال ل  يتحقةق  لةك مةن خةةل تربيةة 

ج م الةعل  تجميذ  من نااحي الجمال من جمة الشةكل  فةي ادات الحركةات  فيمةا 

 ماسيقى.يمارس الةعل مجماع  من حركات متتابعة بمصاحبة ال

تعبير الاج  من احد م اهر التعبير الشكذي عن مضمان الرقصة بةل لة  معنةى كبيةر 

فيما ا  ا الراقص يجل سن يعبر باجم   ج م  عن مختذف مااقف الرقصة بينمةا ال 

 يمثل هذا التعبير بالاج  في التمرينات ال نية د راً  ا اهمية.

المضةةةمان الشةةةكذي لذحركةةةة المةبةةةس تذعةةةل المةبةةةس د را كبيةةةرا فةةةي ح ةةةن ادات 

 ت اعد في الرقص عذى سرعة استيعاص الماضةاع امةا فةي التمرينةات ال نيةة فمةي 



 

 

ت ةةاعد عذةةى سةةمالة ادات الحركةةة  اممارهةةا فةةي شةةكل ماسةةيقي جميةةل  هةةي احةةدى 

  سائل التعبير عن المضمان الشكذي  هي هامة جدا لكةهما.

ت التةةي تحتايمةةا الجمذةةة *يقصةةد بالمضةةمان فةةي التمرينةةات ال نيةةة هةةي االساسةةيا

الاثبةةةات العاليةةةة .......  –الةةةد رانات  -الحركةةةات الراقصةةةة -الحركيةةةة  التماجةةةات 

  غيرها(

 تاريخ اجلمناستك االيقاعي يف ال امل

كةةان لحضةةارتي  ادي الرافةةدين  النيةةل ال ضةةل الكبيةةر فةةي نشةةر  ازدهةةار التربيةةة 

الرياضةةية فةةي الغةةرص قةةديما فقةةد انتقذةةم مع ةةم االفكةةار  الرات المتعذقةةة بالتربيةةة 

 التربية الرياضةية لتذةك الحضةارو الةى االغريةق عةن ظريةق ال تاحةات  التجةارو ثةم 

الحركةات الرياضةية بالماسةيقى  ازدهرت فيمةا بعةد حيةم اكةد افةظةان ضةر رو ربة 

فما يقال "الماسيقى  االيقاع يك بان الن س  الج د صحة  ات اقا  لكن التمادي 

 فيما كالتمادي في االلعاص الرياضية ي  د الن س فيجل الجم  بين االثنين".

 كانةم   قد مارس االغريق الرقص االيقاعي المت م بالطاب  الع كري في اسبارظة

الماسةةةيقى م مةةةرا مةةةن م ةةةاهر التربيةةةة العامةةةة حيةةةم كةةةاناا يعتمةةةد ن الماسةةةيقى 

  الرياضية في تربية ال تيان عند بذاغمم سن العاشرو في البالي ترا.

امةةا الر مةةان فقةةد نةةاد ا فةةي تكةةريس كةةل مةةن الماسةةيقى  التربيةةة البدنيةةة فةةي خدمةةة 

ر ا الةةرقص المصةةحاص الجانةةل الع ةةكري انطةقةةا مةةن ن ةةرتمم الخاصةةة  قةةد اعتبةة

 باإليقاع احد م اهر التقدج في مجتمعمم.

 -االجتاهات الرت نية التي ساهمت يف تطنير اجلمناستك:

 رائدا  جان جا  ر سةا(  اضة  ن ريةة التطةار  االجتاه االول: االجتاه الطبي ي

 -الطبيعي لذط ل  يق مما الى اربعة مراحل:

 اال لى: من الميةد الى سن الخام ة.

 الثانية: من الخام ة الى الثانية عشر.

 الثالثة: من الثانية عشر الى الخام ة عشر.



 

 

 الرابعة: من الخام ة عشر الى العشرين.

 يرى ر سا سن مصادر العذم هي الطبيعة  االشيات  االن ةان  مةن انصةارا ياهةان 

 باسيد ل  ياهان كات ماث  الذي اعتبر ميسس الحركةة الحديثةة لذتربيةة البدنيةة

 االص االقةةدج لذجمناسةةتك  قةةد جمةة  بةةين التربيةةة البدنيةةة  تطةةاير الشخصةةية لخذةةق 

 ص ات عديدو كاالعتماد عذى الن س  الصبر.

 رائةدا  فريةد رل لانةد فيةك يةان(  هةا مةن  االجتاه الثاني: االجتواه ال سوكر 

اشةمر المصةةذحين فةةي المانيةا  كةةان ميمنةةا بةنن امةةل المانيةةا فةي الخةةةص مةةن الن ةةا  

نبي يتطذل خذق المةااظن القةاي الشةجاع  العمةل عذةى اعةداد االجيةال الصةاعدو االج

عن ظريق التربية البدنية  لةم يكةن اسةذاص  يةان( مبنيةا عذةى اسةاس عذمةي لمعرفةة 

ج م االن ان  انما كان يعتمد عذى التربية البدنية كاسيذة ألحيةات القاميةة االلمانيةة 

د الجمناسةتك ال ةايدي  قةاج بتصةةنيف ة عاصةر  يةان(  بيةر هينةر  لةنذ( الةةذي ا جة

 التمارين ن بة الى  مي تما  يعتبر رائد االتجاا العةجي  مي تما هي:

 العةجية الجمالية -3الع كرية            -2الترباية           -1

 

ممةر هةذا االتجةاا فةي الربة  الثةاني مةن  االجتاه الثالث: االجتاه االميائي اجلمايل

رائدو  دل ةارت( الةذي ظةار اسةذاص الجمناسةتك فةي فرن ةا مةن القرن التاس  عشر 

اجل م اعدو الممثذين في الحصال عذى قدرو ظبيعية  تعبيةر ايمةائي لةسةتخداج فةي 

العمةةل الن ال ةةينما كانةةم صةةامت   يحتةةاج الممثةةل الةةى حركةةات ظبيعيةةة ة لقةةد احةةدث 

يةةةري اسةةةذاص دل ةةةارت نقذتةةةين جديةةةدتين فةةةي حركةةةة الجمناسةةةتك  سةةةماهمما التعب

 .     الجمالي  قد  صل اسذاب  الى الااليات المتحدو عن ظريق ظةب  االمريكان

 رائةدا  الكةر ز( الةذي قةاج بةرب  كةل مةن الن ةاج  االجتاه الرا ع: االجتاه االيقاعي

العضذي  الماسيقي  ابتدع تمارين متعددو لذطةص  انشن مدرستين لتةدريل االيقةاع 

ي جنيةف  مةن انصةار هةذا االتجةاا  ر دلةف بادا( هةا اال لى فةي المانيةا  الثانيةة فة

رائد الماني في الجمناسةتك االيقةاعي  كةان مدرسةا لذماسةيقى قةاج بتنسةيس مدرسةة 

الجمناسةةتك  الماسةةيقى  الةةرقص لذمدرسةةين فةةي ميةةانخ  كةةان ميمنةةا بةةنن حركةةات 

الشةةةخص الطبيعةةةي هةةةي حركةةةات ايقاعيةةةة ماز نةةةة  قةةةد  جةةةد سن االن مةةةة العامةةةة 



 

 

داخل ج م االن ان من نةب   تةن س  ظريقةة حركةة تن ةجم مة  االيقةاع  الطبيعية 

 الماز ن لذج م كتبادل الشد  االرتخات.

ممر هذا االتجاا في نماية القرن التاس  عشةر الةى منتصةف القةرن  :االجتاه اجلديد

(  هةا العشرين ينادي بنن تكان الحركات الراقصة بم ردها  رائدا  ر د لف البةان

مدرس رقص الماني ابتكر ن اج كتابة الحركة الذي سةمي بنسةمة  هةا ن ةاج ي ةاعد 

الرياضةةيين عذةةى فمةةم الحركةةات بشةةكل تةةاج  سجةةرى عةةدو تجةةارص ألبتكةةار الةةرقص 

 الطبيعي.

عةةرص لةةم نجةد اي اشةةارو ترشةةدنا الةةى ممارسةةة مثةةل هةةذا مةن خةةةل دراسةةتنا لتةةاريخ ال

الضرص من النشاظ الرياضي بشكذ   ن ام  الحالي كان ماجداً عنةد العةرص لةذلك تةم 

االعتماد عذةى الدراسةة  التحذيةل لةبع  الم ةاهر التاريخيةة الخاصةة  منمةا التةراث 

 الماسيقي.

ة حيم اشتمر ا بالصيد اهتم العرص عبر مراحل التطار االجتماعي باأللعاص الرياضي

 القنص  استعمال ال يف  الرقص الدبكة(  النشيد فا ا اعتبرنا الرقص ضربا مةن 

ضةةر ص التربيةةة الرياضةةية فةةالعرص عرفةةاا هةةذا الرياضةةة  مارسةةاها حيةةم كانةةم 

 حركاتمم تصايرية  فطرية تيدى بمصاحبة ايقاعية التص يقة الدلة الناي...الخ(.

يةةق فةةي حيةةاو العةةرص حيةةم اهةةتم العةةرص الم ةةذمان  كةةان ل مةةار االسةةةج اثةةر عم

بالنااحي البدنية  الصحية فقةد اسةتذزمم الحةر ص االهتمةاج باألعةداد البةدني  هنةا  

الكثيةةر مةةن م ةةاهر النشةةاظ الرياضةةي فةةي تعةةاليم الةةدين االسةةةمي فالصةةةو نمةةا ج 

لحركةةات رياضةةية ألنمةةا تحتةةاي عذةةى ا ضةةاع مختذ ةةة  متناعةةة تعمةةل فيمةةا كافةةة 

ل الج ةةم  عضةةةت  حيةةم سن مراسةةيم الصةةةو تةةيدى بةةازن حركةةي  ب يقةةاع م اصةة

منةةةت م مس مةةةرات فةةةي الياج(ة اسةةةتخدج العةةةرص الم ةةةذمان القةةةرع عذةةةى الطبةةةال 

  االهازيذ في الحر ص لتح يز جنادهم عذى القتال.

 تشةةير لنةةا الةةدالئل ال ةةابقة سن العةةرص عرفةةاا هةةذا الرياضةةة حيةةم ربطةةاا حركةةاتمم 

قي  ان حركاتمم كانم تجري بنساليل  اشكال مختذ ة  اخيرا فننمم باإليقاع الماسي

اسةةتخدماا بعةة  االيقاعةةات المصةةاحبة لذحركةةة  التةةي مازالةةم ت ةةتخدج الةةى االن 

 كالتص يق  الدل  الطبل.     



 

 

لقد اهتمم الشعاص المتحضرو اال لى بالتربية البدنيةة  ال نةان الجميذةة  اعتبر هةا 

ركنا اساسيا من اركةان حضةارتما  اهةتم العراقيةان القةدمات بالماسةيقى  اعتبر هةا 

 سةةيذة لذتعبيةةر  مةةدعاو لذ ةةرً  نشةةاظاً اجتماعيةةا ياصةةي بةة  الةةدين كمةةا سن البدايةةة 

يقاعية ممرت عند ال امريين حيم ابتكر ا عةدو انةااع اال لى الستعمال االد ات اال

 من الالت االيقاعية كاألجراس الصغيرو  الدفال  الطبال  غيرها. 

 عذى الرغم من تقةدج االيةاج  ال ةنين لةم ي مةر الجمناسةتك االيقةاعي بشةكذ  ال عذةي 

ي  الحقيقي  بصيغت  القانانية  انما كان هنةا  مةا ي ةمى بالتمةارين ال ةايدية   هة

تشكيذة من التمارين البدنية الن امية الب يطة تةيدى بصةارو جماعيةة مة  مصةاحبة 

ايقاعية( بدست ممارسة هذا التمارين في الرب  اال ل من القرن العشرين  في بعة  

المدارس الخاصة التي كان لما حة  قذيةل فةي ممارسةة التربيةة البدنيةة   الجمناسةتك 

لدراسي  خصصم خمةس عشةر دقيقةة لمةذا ثم ادرجم هذا التمارين ضمن المنمذ ا

التمارين ضمن الاحدو التعذيمية ثم زاد االهتماج بمةذا التمةارين حيةم اقيمةم د رات 

 تنهيذية لذمعذمين بمذا النشاظ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

حدثم نقذة ناعيةة فةي درس التربيةة الرياضةية فةي المةدارس حيةم  1934 في عاج 

 اضةةحا ا  قةةاج الم ةةي لين بتق ةةيم التربيةةة الرياضةةية  ممةةر االهتمةةاج بالجمناسةةتك

المدرسية الى ناعين اال ل الجمناسةتك  الثةاني االلعةاص المن مةة  ق ةم الجمناسةتك 

 الى خمس مراحل هي:

 المرحذة اال لى:  تشمل الص ين اال ل  الثاني االبتدائي. -1

 المرحذة الثانية:  تشمل الص ين الثالم  الراب  االبتدائي. -2

 ة الثالثة:  تشمل الص ين الخامس  ال ادس االبتدائي.المرحذ -3

 المرحذة الرابعة:  تشمل الص ين اال ل  الثاني لذمرحذة المتاسطة. -4

 المرحذة الخام ة:  تشمل الصف الراب  الثاناي. -5

 قةةد خصصةةم لكةةل مرحذةةة ثمةةاني لاحةةات سةةايدية فةةي العةةاج الدراسةةي الااحةةد  يةةتم  

 تطبيق كل لاحة خةل شمر  احد فق .

استحدث ق م التربية الرياضية في كذية المذكة عالية  كذية البنةات(  1956 في عاج 

تم تةدريس مةادو التمرينةات لطالبةات الكذيةة  1959مادو الحركات االيقاعية  في عاج 

 محتاى درس التمرينات ها عبارو عن لاً رياضي سايدي م  مصةاحبة ايقاعيةة 

التمرينات تدرس في ق م التربية الرياضةية باإليعاز كالطبل ا  الدل  استمرت مادو 

ادخل الجمناسةتك  1972في كذية البنات  من ثم في كذية التربية الرياضية  في عاج 

 االيقاعي بشكذة الحقيقي  ح ل القانان الد لي لمذا الرياضة.

 


