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"ان اللرًً امىى وعملى الصالحاث واهذ لهم حىاث الفسدوض 

(كل لى وان 108خىال)(خالدًً فيها ال ًبغىن عنها 107هصال)

البدس مدادا ليلماث زبي لىفر البدس كبل ان جىفر ولماث زبي 

 "(109ولى حئىا بمثله مددا)

 (مً طىزة الىهف109( )108( )107الاًت )

 :ٜا٥ ـلى هللا ِلُه وظلم

اها عىد ظني عبدي بي ،واها معه اذا "ًلٌى هللا حعالى:"

ذهسوي ذهسوي،فان ذهسوي في هفظه،ذهسجه في هفس ي،وان 

هسجه في مأل خير مىه،وان جلسب الي ػبرا جلسبذ في مأل ذ

الُه ذزاعا،وان جلسبا الي ذزاعا جلسبذ الُه باعا،وان اجاوي 

 "ًمش ي اجِخه هسوال

)زواه البخازي ومظلم(



 

 

 

 فانرع شكر و

ال علم لىا الا ما علمخىا اهً اهذ العلُم ا طبداهً لٝىله حّالى: "ٜالى

مً طىزة البلسة(،عمال بلىله صلى هللا علُه وطلم ،مً لم ٌؼىس 30)الاًتالحىُم"

الىاض لم ٌؼىس هللا)خدًث ػٍسف( ػىسا والف ػىس وصبرا على ول مصِبت هى هماٌ 

الؼىس الاًمان الري ًلىدها للفىش في الدهُا والفالح في الاخسة وصدكا لهرا اجلدم ب

ل للري خلم الظمىاث والازض والى ول مً امىا به زبا وزض ي باالطالم دًىا  الجٍص

 وبمدمدصلى هللا علُه وطلم هبُا وزطىال.

ماٌظعني في هره املعالجت الا ان اػىس الاطخاذ املؼسف "الدهخىز وهان 

طعُدي"ملظاعدحي في اهجاش هرا العمل املخىاطع والبدث فُه هما اػىسول مً طاهم 

ب ام مً بعُد في اهجاش هرا البدث .  مً كٍس

اطُت الرًً طاعدوها في الجامعت.  وفي الاخير وؼىس ول اطاجرة التربُت البدهُت والٍس

 

 

فشكرا لهم جميعا وجزاهم اهلل كل خير.



 

 

 ئهداء

 بظم هللا السخمان السخُم

 اعملىا فظيري هللا عملىم وزطىله واملإمىىن""كل 

 .صدق هللا العظُم

الهي ال ًؼُب اللُل الا بؼىسن وال ًؼُب النهاز الا بؼاعخً وال جؼُب اللحظاث الا 

 برهسن وال جؼُب الاخسة الا بعفىن وال جؼُب الجىت الا بسؤٍخً
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 وطدبلى ولماجً هجىم اهخدي بها الُىم وفي الغد والى الابد ،

ص   مصباح. ابي العٍص

دان خُاحي )اخىحي واخى  ًئت الىالى الللىب الؼاهسة السكُلت والىفىض البر  حي وول اٍز

 (الصغيرةالىخىىجت الى زدًىت  العائلت

اث.الدزب أ الى ول اصدكاء   حمل الرهٍس
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 ملدمت:

الاث ِملُت مخىىت مبي اض ي الخذًض إلاخخلٚ الٍش ب الٍش ِلمُت  ؤظالُبِلى  تٌُّذ الخذٍس

الت اإلاماسظت ٘ٝذ  لوالهذٗ منها اخخُاس ا٘م ب وبٕن الىٍش ًِ الٍش  ألالّاب ؤـبدذوٛش الخذٍس

الُت الٙشدًت اخذي اإلاٍاهش الخذًشت التي ح٢ّغ مذي جٝذم الذولت وسٜيها ٘اللٝاءاث الّاإلاُت  الٍش

ت والذولُت واإلادلُت حّذ مدا٘ل جخجلى ٘يها سوِت  لفُأت  ؤلاوعاوي وؤلاعجاصالبذوي  ألاداءوالٝاٍس

اث التي ه ام التي حسجل واإلاعخٍى جخذ بّن الٙٛش الّشبُت في الٝذساث البذهُت في ا٘مل ـىسها ٘األٜس

١ان ٌّخٝذ البّن اهه ـّب ول٢ً هزا ٔير  ما ؤداءِلى  ؤلاوعانجدُٝٝها اـبدذ ججعُذا خُا لٝذسة 

ب البذ مً  م مً الخٝذم الّلمي في مجا٥ الخذٍس ذ مً البدىر والذساظاث  بظشاء١افي ّ٘لى الٔش اإلاٍض

لخىىٍش ١ل  وألاظالُبالىشاثٞ  ؤ٘ملللخىـل الى الّذًذ مً الخٝاثٞ الّلمُت مً اظل ال٢ؽٚ ًِ 

ٙي وهي  الُت بؽ٣ل امشل ٘ٙي معابٝت الّذو الٍش معابٝاث الّذو  بخذيّ٘الُت مً ّ٘الُاث الٍش

ش معخىي الّذاء مً دون التزود  اإلاُا في الّاب الٝىي وال ًم٢ً جىٍى لت واإلاشيرة اوإلابُا ِو إلاعا٘اث وٍى

 ب اإلاعخخذم.  باألظغ الّلمُت الصخُدت اإلاخّلٝت بىُى الخذٍس

ب بإظلىب الٙاس جل ؤهمُت بلىوبالىٍش  اض ي ٘ان الخذٍس ب الٍش ى٥ الى  ٤الخذٍس له دوس هام في الـى

اإلاعخىٍاث الّلُا وهزا ًإحي مً خال٥ جدعين الىىاحي البذهُت ،خُض اهه ٌّمل ِلى الاسجٝاء باللُاٜت 

ت والتي جم٢ً الّذاء ش بّن الفٙاث ١اإلاذاومت والعِش مً جىُٙز الجمل الخش٠ُت  البذهُت وجىٍى

ٝت ظُذة .  بىٍش

الت  ش بّن الخفاثق البذهُت لٍش ولزا اسجإي الباخشان ِلى ِمل هزه الذساظت ٠مداولت لخىٍى

ٙي  بي مٝترح ًدىاظب مْ معخىاهم  ؤزىاءالّذو الٍش ب مً خال٥ اظخخذام بشهامج جذٍس مشخلت الخذٍس

ت .  البذوي ومشخلتهم الّمٍش
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ذ اؼخملذ هزه الذساظت ِلى   :زالزت ظىاهب وهي ٜو

دخىي ِلى الٙفل الاو٥: وجىاولىا ُ٘ه مذخل ِام للذساظتالخمهُذي:  الجاهب .ٍو - 

دخى  ِلى زالزت ٘فى٥ و١ل ٘فل ًدخىي ِلى مبدشين : ي الجاهب الىٍشي: ٍو - 

اض ي.ألاو٥ : اإلابدض الشاوي لالٙف ب الٍش : الخذٍس - 

باث الشاوي: اإلابدض  جل٤. الٙاسجذٍس - 

: الفٙاث البذهُت.ألاو٥ :اإلابدض  الشالضالٙفل  - 

ت واإلاذاومت  -اإلابدض الشاوي: العِش

ت مً : ألاو٥ : اإلابدض الشابْالٙفل  .ظىت 19الى  17خفاثق اإلاشخلت الّمٍش - 

ٙي.الشاوي : اإلابدض الّاب الٝىي والّذو الٍش - 

دخىي ِلى ٘فلين:  -الجاهب الخىبُٝي ٍو

مىهجُت البدض واظشاءاجه اإلاُذاهُت.الٙفل الخامغ:   - 

 -الٙفل العادط: ِشك وجدلُل ومىاٜؽت هخاثج البدض.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 التمهيدي الجانب
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 إلاػيالُت: -1

ذاد الالِبين بمخخلٚ - ت هاد٘ت و مىظهت راث جخىُي ِملي إِل اض ي ِملُت جشبٍى ب الٍش ٌّخبر الخذٍس

اث . ى٥ بلى ؤِلى اإلاعخٍى ا وهٙعُا للـى  1معخىٍاتهم بذهُا ومهاٍس

ى٥ أل٘مل الىخاثج  فيوهى الش٠يزة ألاظاظُت  الت للـى  .ؤي ٍس

الاث - ٙي هي هُى معخٝل مً ٍس الت الّذو الٍش ب الّاب الٝىي وبما ان ٍس التي ٌعخخذم ٘يها الخذٍس

جشي بين الخذاثٞ ولىاحي اإلاذن في الهىاء الىلٞ ،ولزل٤  عمى بش٠ن الماخُت ٍو بفىسة ٠بيرة َو

الُين ٍو ٝت للنهىك بالخدمل لذي الٍش يبغي ولْ ٌّخبر ؤ٘مل وٍش خم الش٠ن في معاس ًخم جدذًذه ٍو

الت  الاهىالٛظُاظاث خاـت في مىىٝت  ب في ٍس خخلٚ الخذٍس ونهاًت العباٛ و ِلى وى٥ اإلاعاس ،ٍو

اض ي ِىاثٞ في  ب في ممماس اإلالّب و رل٤ في ٠ُُٙت الجشي خُض ًفادٗ الٍش ٙي ًِ جذٍس الّذو الٍش

يرها . ؽاب والشمل ٔو  2.الخمعاس الجشي ١األحجاس و ألِا

باث الٙاسجل٤- ٙي هجذ جذٍس الت الّذو الٍش باث اإلاعخخذمت في ٍس التي تهذٗ بلى جىمُت  ومً بين الخذٍس

ت وجدمل ال  . 3هىاثُت بلى خذ ما ال ٝىة وجدعين الٝذساث الهىاثُت والالخدمل الّام وجدمل العِش

باث وهي - الت مً ؤهم الخذٍس ش الفٙا اإلاعخخذمت في هزه الٍش اض ي ث البذهُت و رل٤ بُٕت جىٍى  للٍش

اض ي ِلى جدُٝٞ ؤخعً  ت و اإلاذاومت اللخان حّخبران مً ؤهم الفٙاث التي حعاِذ الٍش ،خاـت العِش

 الىخاثج.

الُين مً - ت واإلاذاومت ِىذ الٍش ش العِش م مً اإلاجهىداث التي ًبزلها اإلاذسب في جىمُت وجىٍى وبالٔش

ٝت اإلاخبّت جبٝى هي الّامل الىخُذ ألاظاس ي لخىمُت اإلاذاومت  بُت بال ؤن الىٍش خال٥ البرامج الخذٍس

ت و هزا ما ؤخزها بلى وشح   : الاؼ٣الُت الخالُتوالعِش

بي امج بلى ؤي مذي ًازش البره- باث الٙاسالخذٍس ت واإلاذاومت  اإلاٝترح اإلاّخمذ ِلى جذٍس ش العِش جل٤ في جىٍى

ٙي لىادي الؽمشة   والًت باجىت ؟ الٝىي  لّابألِىذ ِذاجي الّذو الٍش

 

                                                   
اض ي ،داس ال٢ٙش الّشبي ،الٝاهشة ،مفش ،:ؤخمذ  بعىى ٌس ي1 ب الٍش اث الخذٍس  .24،ؿ1999ؤظغ وهٍٍش
عان خشبُي مجُذ ِبذ الشخمان مفىٙي ألاهفاسي -2  .75،ؿ2002ؤلّاب الٝىي ،الذاس الّلمُت الذولُت ،ِمان ،ألاسدن ،:َس
 .278هٙغ اإلاشظْ ،ؿ: ؤخمذ  بعىى ٌس ي -3
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ُت الخالُت:  ومً الاؼ٣الُت الشثِعُت ًم٢ً وشح الدعائالث الِٙش

ت خخباس البّذي بين الاخخباس الٝبلي والا  اخفاثُتجىظذ ٘شوٛ راث داللت هل - في معخىي مذاومت العِش

باث الٙاس جل٤(  ؟لذي ُِىت البدض حّضي  للبرهامج اإلاٝترح )جذٍس

ت حّضي  بين الاخخباس الٝبلي والاخخباس البّذي جىظذ ٘شوٛ راث داللت اخفاثُت  هل - في معخىي العِش

باث   ؟لذي ُِىت البدض (الٙاس جل٤للبرهامج اإلاٝترح )جذٍس

في معخىي اإلاذاومت حّضي  بين الاخخباس الٝبلي والاخخباس البّذي اخفاثُت  راث داللتهل جىظذ ٘شوٛ  -

باث الٙاس جل٤(  ؟لذي ُِىت البدضللبرهامج اإلاٝترح )جذٍس

ت و في الاخخباس البّذي هل جىظذ ِالٜت اسجباوُت راث داللت اخفاثُت - لذي اإلاذاومت بين مذاومت العِش

 ؟ُِىت البدض

ت في الاخخباس البّذي هل جىظذ ِالٜت اسجباوُت راث داللت اخفاثُت - ت ومذاومت العِش لذي بين العِش

 ؟ُِىت البدض

 الفسطُاث :-2

 الفسطُت السئِظُت :-2-1

بي اإلاٝترحل باث الٙاس جل٤ لبرهامج الخذٍس ت واإلاذاومت ِلى ِىذ ِذاجي الّذو  لخذٍس ش العِش ؤزش في جىٍى

ٙي لىادي الؽمشة   والًت باجىت . الٝىي  لّابألالٍش

 الفسطُاث الجصئُت :-2-2

ت حّضي للبرهامج  لفالح الاخخباس البّذي  جىظذ ٘شوٛ راث داللت اخفاثُت- في معخىي مذاومت العِش

باث اإلاٝترح   لذي ُِىت البدض.(الٙاس جل٤)جذٍس

ت حّضي للبرهامج اإلاٝترح  لفالح الاخخباس البّذي  جىظذ ٘شوٛ راث داللت اخفاثُت .- في معخىي العِش

باث الٙاس جل٤(  لذي ُِىت البدض.)جذٍس

في معخىي اإلاذاومت حّضي للبرهامج اإلاٝترح  لفالح الاخخباس البّذي  جىظذ ٘شوٛ راث داللت اخفاثُت -

باث الٙاس جل٤(  لذي ُِىت البدض.)جذٍس
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ت واإلاذاومت  ّذي في الاخخباس الب جىظذ ِالٜت اسجباوُت راث داللت اخفاثُت- لذي بين مذاومت العِش

 .ُِىت البدض

ت  في الاخخباس البّذي  جىظذ ِالٜت اسجباوُت راث داللت اخفاثُت- ت ومذاومت العِش لذي بين العِش

 .ُِىت البدض

 أهداف البدث :-3

ت اإلاذاومت .- بي في جىمُت ـٙت العِش ى٥ بلى ؤزش البرهامج الخذٍس  الـى

ٙي .- باث الّذو الٍش ٞ الخذٍس ت و اإلاذاومت ًِ وٍش  جىمُت العِش

 هجاح البرهامج اإلاٝترح الزي جم ولّه بيعبت ٠بيرة .-

بي لبُٝت اإلاذسبين .-  البرهامج اإلاٝترح ًفبذ مشظْ جذٍس

ٙي٘خذ مجاالث البدض في - الت الّذو الٍش  . ٍس

 بزشاء م٢خبدىا بهزه الذساظت .-

 أهمُت البدث :-4

باث ؤهمُت ج- ت واإلاذاومت باظخّما٥  الٙاس جل٤ذٍس ش الفٙاث البذهُت و خاـت العِش في جىمُت وجىٍى

باث   . الٙاس جل٤جذٍس

ت ِىذ ِذ- ٙي لخدُٝٞ الىخاثجببشاص ؤهمُت ـٙت اإلاذاومت و العِش  .اجي الّذو الٍش

ٙي . بمعخىي  الاسجٝاء- الت الّذو الٍش  ٍس

ٙي و ظزب الجمهىس - الت الّذو الٍش ٚ بٍش  هدى مماسظتها .الخٍّش

باث - الٜتها بخذٍس ٙي ِو  . الٙاس جل٤ا٠دعاب مّاٗس و مّلىماث ًِ الّذو الٍش

الُين ٜذ ًُٙذ هزا البدض اإلاذسبين في اظخخذام البرهامج اإلاٝترح ؤو لخّذًل-  .ِلُه بما ًالثم ٜذساث الٍش
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 أطباب اخخُاز البدث :-5

م وظىد بّن الذساظاث ٔير اإلاّمٝت .-  هٝق الذساظاث في هزا اإلاجا٥ ٔس

ت و اإلاُذاهُت . ٜابلُت وظذاسة  -  اإلاؽ٣لت للذساظت الىٍٍش

ٙي .- الت ؤلّاب الٝىي و خاـت الّذو الٍش  اإلاُل الصخص ي لٍش

 ج٢ملت البدىر العابٝت وبزشاءها بمّاٗس ظذًذة .-

باث - ٙي . الٙاس جل٤ِالٜت جذٍس الت الّذو الٍش  بٍش

 جددًد املفاهُم و املصؼلحاث :-6

 البرهامج امللترح:-6-1

هى ؤخذ ِىاـش الخىت بذوهه ٣ًىن الخخىُي هاٜفا، البرهامج هى الخىىاث الخىُٙزًت في ـىسة 

 1ؤوؽىت جٙفُلُت مً الىاظب الُٝام بها لخدُٝٞ الهذٗ .

ف إلاحسائي- ىاث الخاـت  الخعٍس ت مً الخمٍش ّىاـش اللُاٜت البذهُت و ل: خىت مبرمجت جخممً مجمِى

في ـىسة خىىاث  ذحؽمل ألاهذاٗ و الخبراث و ألاوؽىت و ؤظالُب الخذَسغ و الخٝذًم و التي ؤج

ٝت ِلمُت ومىٍمت .  جىُٙزًت مخخابّت و مّخمذة بىٍش

باث -6-2  : الفاز جلًجدٍز

ت  ٝت حُٕير العِش ٝت راث  الِبلهي ِباسة ًِ وٍش ت وهي وٍش ب ؤو ؤزىاء اللّب بعِش بزاجُت ؤزىاء الخذٍس

جإزير بًجابي ِلى جدعين الٝذسة الهىاثُت والالهىاثُت  لالِب إلاا جىلبه مً معخلضماث خاـت وتهذٗ بلى 

ت وجدمل الٝىة .  2جدعين الخدمل الّام وجدمل العِش

ف إلاحسائي- ت وحّني الجشي معاخاث مخخلٙت الىى٥ ٜفيرة : ه الخعٍس باث جخم بعِش ي ِباسة ًِ جذٍس

اث مخٕيرة مْ اإلاص ي )هىاجي( ختى الؽذة الٝفىي )الالهىاجي( دون ؤي  لت و بعِش ومخىظىت ووٍى

 جخىُي ظابٞ للخُٕير ج٣ىن ِادة في الخالء .

                                                   
ذ 1 ، ه : ِلي الب٤ُ، ِماد الذًً ِباط ؤبى ٍص اض ي في ألالّاب الجماُِت، ميؽإة داس اإلاّاٗس ت، مفش، 1اإلاذسب الٍش  .102، ؿ2003، الاظ٢ىذٍس

.176مشظْ ظابٞ ،: بعىُىس ي ؤخمذ  2 
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 الظسعت :-6-3

 1ل صمً مم٢ً .ٜسة ِلى اهجاص خش٠ت ؤو خش١اث في ؤالٝذ

ف إلاحسائي- ذ مم٢ً .الخعٍس  : الُٝام بدش١اث مخ٢شسة ومخخابّت في ؤٜل ٜو

 املداومت :-6-4

لت .  2هي بم٣اهُت الٙشد ِلى مٝاومت الخّب لٙترة وٍى

ف إلاحسائي- ذ  الخعٍس : هي الخدمل الٝاثم ِلى الجعم بمخخلٚ ؤظهضجه الذاخلُت و الخاسظُت في ٜو

ل.  صمني وٍى

في أو اختراق الظاخُت:  العدو -6-5  الٍس

هى هُى مً ؤلّاب الٝىي ًجشي في الخذاثٞ و لىاحي اإلاذن في الهىاء الىلٞ و لزل٤ ٌّخبر ؤ٘ملُت 

الُين و جدعين خالتهم الصخُت   وعبُت في النهىك بالخدمل لذي الٍش

 3ًيبغي ولْ ظُاط ِلى وى٥ معاس العباٛ و في مدفلت البذاًت ونهاًت العباٛ .

 الدزاطاث الظابلت و املؼابهت :/7

 الدزاطت ألاولى :-

 م:2011 الخضسجيدساظت منى ظخاس خعين -

 مىطىع الدزاطت :

بي بإظلىب ) ش بّن اإلاهاساث ألاظاظُت و ألاداء الٙني لالِبي الؽباب ب٢شة الٙاس جل٤ؤزش ججٍش ( في جىٍى

 الٝذم .

 

                                                   
.149هٙغ اإلاشظْ ،ؿ : بعىُىس ي ؤخمذ  1

 
 .278مشظْ ظابٞ ،ؿ: ؤخمذ  بعىى ٌس ي2
عان -3  .65ِبذ الشخمان مفىٙى ألاهفاسي ، مشظْ ظابٞ ، ؿ، خشبُي مجُذ َس
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 فسطُاث الدزاطت :

بُت و المابىت في - خين الخجٍش ت في الاخخباس البّذي بين اإلاجمِى  اثاخخباس وظىد ٘شوٛ راث داللت مّىٍى

بُت . الاخخباس اإلاهاساث ألاظاظُت و ألاداء الٙني ولفالح  ت الخجٍش  البّذي للمجمِى

ت  - ً الٝبلي والبّذيوظىد ٘شوٛ راث داللت مّىٍى اإلاهاساث ألاظاظُت و ألاداء  اثاخخباس في  بين الاخخباٍس

بُت .  الاخخباس الٙني ولفالح  ت الخجٍش  البّذي للمجمِى

 املىهج املخبع في الدزاطت :

بي . اظخخذام  الباخض اإلاىهج الخجٍش

 العُىت :

بي ٠شة الٝذم ٘ئت الؽباب ؤِماس ) ظىت( بر بلٖ 18-17اِخمذ الباخض في جىُٙز بدشه ِلى ُِىت مً اِل

با  25ِذدهم  ٝت ِمذًت مً هادي د اخخيروااِل اض ي مً مجمُى الؽباب في الىادي ًابىٍش  لي الٍش

 : الاطخيخاحاث

ل الباخض مً خال٥ بدشه هزا بلى   آلاجُت : الاظخيخاظاثجـى

باث - ش بّن اإلاهاساث ألاظاظُت و ألاداء الٙني وجإخش ٌهىس الخّب لذي  الٙاس جل٤بن جذٍس جادي بلى جىٍى

 ساة .الالِبين في ؤزىاء اإلابا

بُت التي ؤدث بإظلىب - ت الخجٍش  . الٙاس جل٤هىاٟ جىىس في الجىاهب الىٙعُت للمجمِى

باث -  في اإلاالخٍت ِلى معخىي ألاداء الٙني وُلت مذة اإلاباساة . الٙاس جل٤هالخَ جإزير جذٍس

 .2004دساظت ِبذ اإلاىّم مدمذ ظىت :الدزاطت الثاهُت -

 مىطىع الدزاطت :

باث  اظخخذامؤزش  ىلىظُتِلى بّن اإلاخٕيراث البذهُت و  الٙاس جل٤ؤظالُب مخخلٙت لخذٍس ومعخىي  الٙيًز

مي إلادعابٝي   متر ،ظشي ؟1500متر ،800ؤلاهجاص الٜش
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 مىهج املخبع :

بين ٜىام ١ل منهما  ٝت الُٝاط الٝبلي والبّذي بٝىام اِل بي بىٍش اظخخذام الباخض اإلاىهج الخجٍش

ٝت 4 بُت واظخخذمذ وٍش بي هادي الؽمغ بخذاهما ججٍش بين مً اِل بُت  Astrandfartlekاِل ألاخشي ججٍش

ٝت   . Gerechlcr fartlekزاهُت واظخخذمذ وٍش

 عُىت البدث :

 مدعابٝين .8اظخخذم الباخض 

 الىخائج :

ٝخين - ب باظخخذام وٍش مي ،وجدعين مّذالث الىبن  الٙاس جل٤ًادي الخذٍس بلى جدعين ؤلاهجاص الٜش

 ،وجدعين الٝذساث البذهُت لالِبي اإلاعا٘اث اإلاخىظىت .

ٝت - ٝت  Gechler fartlekاظخخذام وٍش مي و Asirandfartlekؤ٘مل مً وٍش في هدُجت اإلاعخىي الٜش

ىلىظُت   لالِبي اإلاعا٘اث اإلاخىظىت .اإلاخٕيراث الٙيًز

 الدزاطت الثالثت :-

 .2012-2011دساظت م،م، ُِٝل ظاسح ـبر 

 مىطىع الدزاطت :

 بّن الفٙاث البذهُت و جإزيرها ِلى معخىي ؤلاهجاص الالِب الخش في ال٢شة الىاثشة .

ذ هذ٘ذ الذساظت بلى  :ٜو

 ( .البيرو)الخّٗش ِلى معخىي بّن ُٜم الٝذساث البذهُت ِىذ الالِب الخش -

 ( .البيروالخّٗش ِلى معخىي بّن ُٜم ؤلاهجاص لذي الالِب الخش )-

 الخّٗش ِلى الّالٜت بين الٝذساث البذهُت وبهجاص الالِب الخش .-
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 مىهج البدث :

ٙي . اظخخذم  الباخض اإلاىهج الـى

 عُىت البدث :

ً ألهذًت الىخبت و١ان ِذدهم  اخخاسها ٝت الّمذًت وجمشلذ في الالِبين الخٍش بين 10الباخض بالىٍش  اِل

ذ  خين مً  اظخخذمٜو  البذهُت والخٝىُت . الاخخباساثالباخض مجمِى

 املعالجت إلاخصائُت :

 ؤلاسظا٥ لالِب الخش وهجاخه . اظخٝبا٥هىاٟ ِالٜت بين الٝذساث البذهُت ومهاسة -

بين الٝذساث البذهُت و مهاسة الذ٘اُ ًِ اإلالّب في المشب العاخٞ لالِب الخش  جباهاس هىاٟ ِالٜت -

 .اخهوهج

 الدزاطت السابعت: 

 .2013خامذ بعام ِبذ الشخمان ظالمت 

 مىطىع الدزاطت: 

ب  ب الٙتري ِالي الؽذة وجذٍس ِلى بّن الخفاثق البذهُت والِٙعُىلىظُت لذي  الٙاس جل٤ؤزش الخذٍس

 هاؼئي ٠شة الٝذم. 

 الفسطُت: 

ب - ٝت جذٍس ِلى بّن الخفاثق البذهُت  الٙاس جل٤جىظذ ٘شوٛ راث داللت بخفاثُت في ؤزش وٍش

 والِٙعُىلىظُت لذي هاؼئي ٠شة الٝذم بين الُٝاظين الٝبلي والبّذي.

-ٝ ب جىظذ ٘شوٛ راث داللت اخفاثُت في ازش وٍش ب الٙتري ِالي الؽذة وجذٍس ِلى  الٙاس جل٤تي الخذٍس

ىلىظُت لذي هاش ئ ٠شة الٝذم في الُٝاط البّذي.  بّن الخفاثق البذهُت والٙيًز
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 املىهج املخبع: 

بي.   اإلاىهج الخجٍش

 العُىت:

 هاش ئ. 30

 الاطخيخاج: 

ب  َش بشهامج جذٍس
َ
 ِلى ظمُْ الخفاثق البذهُت والِٙعُىلىظُت ُٜذ الذساظت.  الٙاس جل٤ؤز

ىلىظُت لذي هاش ئ ٠شة الٝذم خُض - بُين لخىمُت الخفاثق البذهُت والٙيًز ـالخُت البرهامجين الخذٍس

 في ٔالب اإلاخٕيراث في الُٝاط البّذي بين البرهامجين. لم ج٢ً الٙشوٛ دالت اخفاثُا

                                                                                                     الدزاطت الخامظت:-

باث  جإزير والتي هذ٘ذ الى الخّٗش ِلى (:2011دزاطت املاليي )- ِلى  الٙاس جل٤اظالُب مخخلٙت لخذٍس

ذ اظخخذم الباخض  ت ٜو ش جدمل العِش بي إلاالثمخه وبُّت مؽ٣لت البدض ٜو اإلاىهججىٍى ذ ج٣ىهذ الخجٍش

الُت للبىاث وبُيذ الىخاثج 45الُّىت الّمذًت مً  والبت مً والباث اإلاشخلت الشابّت في ١لُت التربُت الٍش

ت  ت. 150ان اخخباس جدمل العِش  متر هى ا٘مل اخخباس لُٝاط جدمل العِش

ت لها  باث الخالِب بالعِش ذ جبين ان جذٍس ت لذي والباث ا جإزير ٜو ش جدمل العِش إلاشخلت اًجابي في جىٍى

ت  ت بين اإلاجمِى الُت في ظامّت بٕذاد الا٘ت الى وظىد ٘شوٛ مّىٍى الشابّت في ١لُت التربُت الٍش

بُت ٠ما  ت الخجٍش ت ولفالح اإلاجمِى بُت في الاخخباساث البّذًت لخدمل العِش المابىت واإلاجمىِت الخجٍش

ت المابىت في اخخب بُت خٝٝذ وعب جىىس ا٘مل مً اإلاجمِى ت الخجٍش ت.ان اإلاجمِى  اس جدمل العِش

 الدزاطت الظادطت:-

التي هذ٘ذ لىلْ بشهامج إلاذة ِؽشة اظابُْ بمّذ٥ (:1993دزاطت هازي حىلبي وطُمىن مىز)

ٝت  4الى 3 ُا باظخخذام وٍش بُت اظبِى لخدُٝٞ اِلى معخىي للُاٜت البذهُت  الٙاس جل٤وخذاث جذٍس

ٝت  ذ اٌهشث الىخاثج وظىد ِالٜت بين اظخخذام وٍش ٞ الٝىمي ٜو و١اهذ ُِىت البدض مً الّذاثين للٍٙش

 اخخالٗ الاخما٥ داخل البرهامج وسْ٘ اللُاٜت لذي ُِىت الذساظت.
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 حعلُب على الدزاطاث الظابلت واملؼابهت:-8

ىا الى ظخت دساظاث ظابٝت  لى لٝذ جىٜش ومؽابهت لذساظدىا والتي جىاولذ بّن مً مخٕيراث دساظدىا ِو

خىا هٙغ مخٕيراث دساظدىا الشاهىت لذي هٙغ هُى الُّىت وفي  م مً ٜلتها لم جدىاو٥ خعب مّ٘ش الٔش

اض ي ،خُض هىاٟ مً الذساظاث التي جىاولذ مشال  باث اإلاجا٥ الٍش ش بّن  الٙاس جل٤:ازش جذٍس في جىٍى

(ودساظت 2011اإلاهاساث الاظاظُت والاداء الٙني لالِبين الؽباب ب٢شة الٝذم )مشنى ظخاس خعين الخضسجي

باث  ىلىظُت  الٙاس جل٤جىاولذ ازش اظخخذام اظالُب مخخلٙت لخذٍس ِلى بّن اإلاخٕيراث البذهُت والٙيًز

مي  (ودساظت خامذ ِبذ 2004الىّم متر ظشي)مدمذ ِبذ  1500و800 إلادعابٝيومعخىي الاهجاص الٜش

ب 2013الشخمان ظالمت ) ب الٙتري ِالي الؽذة وجذٍس ِلى بّن  الٙاس جل٤(التي جىاولذ ازش الخذٍس

ىلىظُت لذي هاؼئي ٠شة الٝذم ومً خال٥ ِشلىا لهزه الذساظاث ًم٢ً ان  الخفاثق البذهُت والٙيًز

 : ما ًليوعخيخج منها 

بي ٠مىهج مالثم للذساظت هىاٟ ؼبه اجٙاٛ بين الذساظاث التي - ِشلىاها في اظخّمالها للمىهج الخجٍش

 .و٠زا اإلاّالجت الاخفاثُت اإلاؽابهت بُنها وبين دساظدىا الشاهىت 

هالخَ ان مٍّم اإلاٝاًِغ اإلاعخّملت في دساظدىا ٜذ اظخّملذ في مٍّم الذساظاث العابٝت واإلاؽابهت -

ذ مً الؽ ىا اليها مما ًمٙي ِليها اإلاٍض  شوه الّلمُت لصختها .التي جىٜش

ت دالت اخفاثُا ِىذ اظخخذام الُٝاظُين الٝبلي والبّذي و١اهذ الٙشوٛ لفالح - هىاٟ ٘شوٛ ظىهٍش

 الُٝاط البّذي في ألب الذساظاث .

مً اإلاالخَ اًما في هزه الذساظاث ٠ىٝىت جٝاوْ بُنها في الخىاٜن والخباًً في الىخاثج بّذ ُٜاط 

 ك ٌّىد الى:هٙغ اإلاخٕيراث وهزا الخّاس 

 اظخّما٥ ادواث بدض مخخلٙت لُٝاط هٙغ اإلاخٕيراث مما ٌّىي هخاثج مخخلٙت في ال٢شير مً الاخُان .-

ت التي اجخزث ٠ُّىت لذساظت هٙغ اإلاخٕيراث مما ًمٙي الى هخاثج مخباًىت.-  الاخخالٗ في اإلاشخلت الّمٍش

 اخخالٗ العُاٛ الاظخماعي الشٝافي للذساظاث اإلاّشولت .-

ذ ٘يهما الذساظت .-   اخخالٗ الاواس الضماوي واإلا٣اوي اللزان اظٍش



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 الجاهب الىظسي 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

الٙفل الشاوي: 

اض ي  ب الٍش الخذٍس

باث الٙاس جل٤.  وجذٍس
 

 

 

 



 

 

 

 

 

: ألاو٥  اإلابدض

اض ي ب الٍش  الخذٍس
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 جمهُد: 

اض ي ب الٍش ه ٌهش الخذٍس ٝا لخىىس اإلاجخمّاث  ووٜش لت ٘و اجه وؤهذا٘ه خال٥ مشخلت صمىُت وٍى وهٍٍش

ت  الُت البؽٍش ؽير هزا الخىىس الخادر في ؼتى اإلاجاالث اليؽاواث الٍش ووشؤث ِلُه جدذًشاث ِذة َو

الُت لخدُٝٞ ؤلاهجاصاث، و  ٞ ٌؽير  بلى اسجٙاُ ألاوؽىت الٍش اض ي ٘و اض ي بلى بىاء الٙشد الٍش ب الٍش الخذٍس

الُت.مبادت ِلم ت لخدُٝٞ ؤِلى ؤلاهجاصاث الٍش  ُت وجشبٍى

اض ي ب الٍش ش الخذٍس اض ي في ؼتى دو٥ الّالم في جىٍى ذ جم٢ً الّذًذ مً الباخشين في اإلاجا٥ الٍش  ٜو

هشث اث الّلمُت الخذًشت اإلاؽخٝت مً مخخلٚ الّلىم الىبُُّت الىٛش ِلى الىظىد  ٌو وللىٍٍش

 والاظخماُِت ألاخشي. 
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اض ي:  حعٍسف -1 ب الٍس  الخدٍز

ه ِالوي ًِ هاسا ) ( هى ِملُت خاـت مٝىىت للتربُت البذهُت الؽاملت اإلاتزهت تهذٗ 1966ٌّ٘ش

اض ي اإلاخخاس والتي حعهم بىفِب وا٘ش في  ى٥ بالٙشد بلى ؤِلى معخىي مم٢ً مً هُى اليؽاه الٍش للـى

اض ي.  1بِذاد الٙشد الٍش

م٢ً ىٙز بؽ٣ل  ٍو ٙه بإهه ِملُت جخىُي وبِذاد مىٍم مبني ِلى جيبااث وإلاذة صمىُت ٍو حٍّش

ىاث وخش١اث  ى٥ بلى جمٍش اض ي للـى ْ معخىي ؤلاهجاص ِىذ الٍش ٝا لٝابلُت الٙشد مً ؤظل ٘س مخخلٙت ٘و

اض ي اإلاماسط.  2اإلاعخىٍاث في اليؽاه الٍش

ُُٙت للجعم بهذٗ ج٢ُٙه ًِ  ىاث اإلاىخٍمت وهى ؤًما ِملُاث الخىمُت الٌى ٞ الخمٍش وٍش

 للمخىلباث الّالُت ألداء ِمل ما.

ه  ّ٘ش ت خاـت تهذٗ بلى جدُٝٞ الىخاثج الّالُت.1980) بالجى هَٚو  ( بإهه ِملُت بذهُت جشبٍى

اض ي ب ذاد الٍش اض ي ٌّخبر الجضء ألاظاس ي مً ؤلِا ب الٍش باس الّملُت اِخوبىاءا ِلى رل٤ ٘ةن الخذٍس

ت الخاـت  ىاث البذهُت بهذٗ جىىٍش مخخلٚ الفٙاث البذهُت التربٍى والٝاثمت ِلى اظخخذام الخمٍش

اض ي لخدُٝٞ ؤِلى معخىي.  3الالصمت للٍش

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . 24، ؿمشظْ ظابٞ :ؤخمذ بعىى ٌس ي1
الُت، م٢خبت اإلاجخمْ الّشبي، ِمان، ألاسدن، : هىا٥ مهذي، ٘اومت ِبذ اإلاال٣ي2 اض ي لىلبت اإلاشخلت الشابّت في ١لُاث التربُت الٍش ب الٍش ، 2011الخذٍس

 .55ؿ
اض ي اإلاّاـش، داس ال٢ٙش الّشبي، ه :  الٙخاحؤبى الّال ؤخمذ ِبذ 3 ب الٍش  .57، ؿ2012، الٝاهشة، مفش، 1الخذٍس
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اض ي:  -2 ب الٍس  1مخؼلباث الخدٍز

اث العالُت:  2-1 اض ي للمظخٍى ب الٍس  مخؼلباث الخدٍز

 

 

اث الّالُت اض ي للمعخٍى ب الٍش  مخىلباث الخذٍس

اض ي عامت: 2-2 ب الٍس  مخؼلباث الخدٍز

 

 

اض ي ِامت ب الٍش  1مخىلباث الخذٍس

 

اض ي ِامت (01)ػيل  ب الٍش اض ي للمعخىٍاث الّالُت ومخىلباث الخذٍس ب الٍش  ًبين مخىلباث الخذٍس

اض ي:  -3 ب الٍس  مجاالث الخدٍز

الُت الّالُت  اض ي ِلى اإلاعخىٍاث الٍش ب الٍش ، «ٜىاُ البىىلت ٘ٝي» ال جٝخفش مجاالث الخذٍس

ظىاء مجا٥ الىاؼئين ؤو اإلاخٝذمين بل جخّذي جل٤ اإلاجاالث بلى ٜىاِاث ؤخشي ٠شيرة في اإلاجخمْ، هي في 

ذاد الالِبين  ت إِل اض ي ١ىهه ِملُت جشبٍى ب الٍش ا وهٙعؤؼذ الخاظت بلى الخذٍس ُا وخلُٝا بلى بذهُا ومهاٍس

 جاالث ُ٘ما ًلي: لى ورل٤ ًم٢ً خفش جل٤ اإلاِاإلاعخىي الّالي ٘األ 

ت. - الت الجماهيًر الت اإلاذسظُت، مجا٥ الٍش  مجا٥ الٍش

الت اإلاّاٜين. - الت الّالظُت، مجا٥ ٍس  مجا٥ الٍش

الت اإلاعخىٍاث الّالُت. -  1مجا٥ ٍس

                                                   
 . 39ظابٞ، ؿ ؤخمذ: مشظْ بعىى ٌس ي1

 العب 

 موهوب
مدرب 

بمواصفات 
 خاصة

تخطيط عملي 

 مستوى عالي
إمكانيات 

 متطورة
رعاية من 

 نوع خاص

 رعاية إمكانات تخطيط مدرب العب

 1متطلبات التدريب الرياضي للمستويات العالية
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اض ي وأهدافه: -4 ب الٍس  أهمُت الخدٍز

اض ي ١اآلحي ب الٍش  :2هخىٛش ُ٘ما ًلي بلى ؤهمُت وؤهذاٗ الخذٍس

اض ي:  أهمُت 4-1 ب الٍس  الخدٍز

 مٍهش مً مٍاهش الخٝذم الخماسي وسقي الذو٥ وجٝذمها. -

الت. -  ج٢عب معخىي اٜخفادي مخميز للؽّىب اإلاهخمت بالٍش

ذساث ؤلاوعان. -  جٝذم واظخمشاس البدض الّلمي مً ؤظل الخّٗش ِلى بم٣اهاث ٜو

 ًلّب دوس في التروٍذ ًِ الىٙغ. -

 الىوً.  ًىمي العماث الخلُٝت وجدمل اإلاعاولُت وخب -

ل مالي لالِب واإلاذسب. -  ٌّذ مفذس جمٍى

ب:  4-2  أهداف الخدٍز

اض ي بذهُا  - ا. اومهاٍسبِذاد ٜذساث الٙشد الٍش ٢ٍش  وخلُٝا ٘و

اض ي. - ذاد الىٙس ي والعماث الصخفُت للٙشد الٍش ْ معخىي ودسظت ؤلِا  ٘س

ْ اظخّذاداث الٙشد للٙىص في اإلاىا٘عت.  -  ٘س

اض ي:  -5 ب الٍس  مساخل الخدٍز

لت اإلاذي  حّذ اض ي وٍى ب الٍش اض ي، خُض مشاخل الخذٍس ب الٍش ؤ٠بر وخذة في ظهاص جخىُي الخذٍس

ب ألاو٥  15و 8ًخ٣ىن هزا الىُى مً الخخىُي ِلى ٘ترة جتراوح بين  ظىت وجبذؤ مً مضاولت الخذٍس

اض ي مم٢ً.للٙاِلُت ختى ا ى٥ بلى ؤِلى معخىي ٍس  لـى

ت وألاوإلا م البىىالث اإلادلُت والٝاٍس الُين الزًً جم اخخُاسهم بُت جا٠ذ ؤن الىجاح ١ان بن جٍٝى للٍش

ى٥ بلُه بال  الُت وؤـبذ واضخا ؤن اإلاعخىي الّالي ال ًم٢ً الـى وبٝا لىُى الٙاِلُت ؤو اللّبت الٍش

ب.بىاظىت جىمُت الؽشوه ألاظاظُت مً اإلاشخلت ألاولى   1والاظخمشاس في مشخلت الخذٍس

                                                                                                                                                               
 .25هٙغ اإلاشظْ، ؿ :  ؤخمذ بعىى ٌس ي1
 . 57-56، ؿمشظْ ظابٞ: ؤخمذ بعىى ٌس ي2
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الت ؤمش ًادي بلى جمع٢هم بها وحّخبر داّ٘ا  ٠ما ؤن ؼّىس الىاؼئين بخدُٝٝهم للىجاح في الٍش

اتهم. ذ مً الجهذ في ظبُل الشقي بمعخٍى  2لبز٥ اإلاٍض

خماد ِلى ِاملين هما: الٝابلُت  ٝا للٝىاهين العابٝت بااِل اض ي ٘و ب الٍش م٢ً جٝعُم الخذٍس ٍو

لٝىاِذ ألاظاظُت الجعمُت لذي اإلابخذثين والزًً ِلى ؤظاظه ًخم بىاء اإلاعخىٍاث الّلُا ؤي بىاء ا

اض ي الّالي. ى٥ بلى اإلاعخىي الٍش  واخخماالث الـى

داَ٘ ِليها  يها ًخم جدعين اإلاعخىي ٍو الُت الخاـت ٘و التر٠يز ال٣امل ِلى الٙاِلُت ؤو اللّبت الٍش

 ؤوى٥ ٘ترة مم٢ىت. 

اض ي وهي: وهىا ج٢مً مشاخل ألاداء  ب الٍش  التي حّين مشاخل الخذٍس

  ب ألاظاس ي ألا  ظىىاث. 9-5و٥ مً مشخلت الخذٍس

  ًب البىاء والخخفق م  ظىت. 18-10مشخلت جذٍس

  ب اإلاعخىٍاث الّلُا ٘ٛى  ظىت. 19مشخلت جذٍس

ب  بِىما هىاٟ جٝعُم آخش ًمُٚ مشخلت ظذًذة بين اإلاشخلخين الشاهُت والشالشت، وهي مشخلت جذٍس

اث الّلُا(. ب اإلاعخٍى بل جذٍس  3اإلاخٝذمين ) بّذ مشخلت البىاء ٜو

اض ي وأهىاعها وأهمُتها:  -6 ب الٍس  ػسائم الخدٍز

ش الجاهب  ش اللُاٜت البذهُت وجدعُنها وجىٍى ب لخىٍى ِىذ  لخىىيا واإلاهاسي حعخّمل وشاثٞ الخذٍس

لى اإلاذسب ؤن ٣ًىن  الُت ِو الُت مخٝذمت وهي حعخخذم لجمُْ ألالّاب الٍش الالِب لخدُٝٞ بهجاصاث ٍس

ٝت اإلاىاظبت  ب بلى ِذة ؤهىاُ خعب خبيرا في اخخُاس الىٍش ذ ٜعمذ وشاثٞ الخذٍس لخدُٝٞ ألاهذاٗ ٜو

ب  5الّلماء ٘ٝذ ٜعمها مدمذ ِشمان بلى  ب الٙتري، الخذٍس ب اإلاعخمش، الخذٍس ٝت الخذٍس ؤهىاُ هي: وٍش

ب الخ٢شاسي  ب الذاثشي، جذٍس  .الٙاس جل٤، الخذٍس

ذ ٜعمها  ب الٙتري، الخذٍس 3بلى  بعىى ٌس يٜو ب بالّمل اإلاعخمش، الخذٍس ب الخ٢شاسي، ؤهىاُ: الخذٍس

عمها ظمُل الشبط ي بل ب الٙتري  7ى ٜو ب الٙتري اإلاىخٙن الؽذة، الخذٍس اإلاشجْٙ  ؤهىاُ وهي: الخذٍس

                                                                                                                                                               
ماس اإلاخخلٙت، داس ال٢ٙش :  ٜاظم خعً خعين 1 اض ي في ألِا ب الٍش  .29، ؿ1997، ِمان، ألاسدن، 1الّشبي لليؽش والخىصَْ، هِلم الخذٍس
اض ي للجيعين :  مٙتي ابشاهُم خماد2 ب الٍش   .39، ؿ1996مً الىٙىلت الى اإلاشاهٝت، داس ال٢ٙش الّشبي، الٝاهشة، مفش،  الخذٍس
 . 29مشظْ ظابٞ، ؿ:  ٜاظم خعً خعين 3
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ب الذاثش  ب الاظخمشاسي، الخذٍس ب الؽذة، الخذٍس ب الخ٢شاسي، جذٍس ب الٙاس جل٤ي، الخذٍس ، جذٍس

ب الّٝلي.البلُىمتٟر  ، الخذٍس

ب الٙتري،  ب اإلاعخمش، الخذٍس عمها مهىذ خعين البؽخاوي وؤخمذ ببشاهُم الخىاظا بلى: الخذٍس ٜو

ب الخ٢شاسي.  ب الذاثشي، الخذٍس  الخذٍس

ين:  شي ِلى هِى عمها لُض ببشاهُم ظاظش الٍٕش  ٜو

ب الٙتري. ػسق الخدٍزب ألاطاطُت: - ؤ ب الخ٢شاسي، الخذٍس ب اإلاعخمش، الخذٍس  الخذٍس

ب الذاثشي،  الؼسق املؼخلت: - ب باث اإلامخاصة، البلُىمتري الخذٍس ب باألزٝا٥، ؤظلىب الخذٍس ، جذٍس

ب  باث الهُبىظ٣ي، جذٍس ٝت جذٍس ب اإلاش٠ب.ل٤جالٙاس وٍش ٝت اإلاىا٘عت، الخذٍس  1، وٍش

ب: -7  خمل الخدٍز

ب    :١2اآلحي وم٣ىهاجههخىٛش بلى حٍّشٚ خمل الخذٍس

ب: 7-1  حعٍسف خمل الخدٍز

ه  ذد مشاث ج٢شاس اإلاشير والخمل الذاخلي واِخبره ٘ترة ٌّ٘ش ترة دوام اإلاشير ِو ماجُٙٚ ِلى ؤهه ٜىة اإلاشير ٘و

ت التي جيؽإ هدُجت للخمل الخاسجي.  ودسظت الاظخجابت الّمٍى

ب:  7-2  مىىهاث خمل الخدٍز

ب ٠ما ًلي:   ًم٢ً جٝعُمها خعب مخىلباث خالت الخذٍس

ه اإلاشير الخش١ي الىاخذ(.ش١ي، ٘ترة دوام خؼذة اإلاشير ال -  اإلاشير )الضمً الزي ٌعخٕٜش

 ِذد مشاث اإلاشير الخش١ي، ٠شا٘ت اإلاشير الخش١ي )٘ترة الشاخت بين اإلاشيراث(. -

 

 

                                                   
ب :  مشنى ظخاس خعين الخضسجي 1 ش بّن اإلاهاساث ألاظاظُت وألاداء الىٙس ي لالِبين الؽباب ب٢شة الٝذم(،  الٙاس جل٤بإظلىب  يؤزش مىهج جذٍس في جىٍى

 . 8-6، ؿ2011، ٔير ميؽىسة ظامّت دًالى ،الّشاٛ، مز٠شة لىُل ؼهادة اإلااظعخير 

ت والخىبُٞ، مش٠ض ال٢خاب واليؽش، :  ِاد٥ ِبذ البفير ِلي2 اض ي والخ٣امل بين الىٍٍش ب الٍش  . 59، ؿ1999الٝاهشة، مفش، ، 1هالخذٍس
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اض ي:  -8 ب الٍس  خصائص الخدٍز

 :1جخلخق ُ٘ما ًلي 

اطُت:  8-1 اض ي الخخفص ي وبٝا للٙشوٛ جدلُم الحد ألاكص ى للىخائج الٍس في اليؽاه الٍش

الت مُّىت وبٝا لٝذساث الٙشد  اث في ٍس ى٥ بلى ؤِلى اإلاعخٍى اض ي للـى ب الٍش الٙشدًت، يهذٗ الخذٍس

خدٝٞ رل٤ مً خال٥   مبادت هي:  3ٍو

ى٥  مبدأ الفسوق الفسدًت: - ؤ هىاٟ ٘شوٛ ٘شدًت جدٝٞ الخذ ألاٜص ى اإلام٢ً جدُٝٝه للـى

ى٥ بلى معخىي   ًم٢ًللىخاثج الّاإلاُت خُض ال  اض ي.ِالي  لجمُْ ألا٘شاد الـى  لإلهجاص الٍش

ادة الخخصصُت: - ب اض ي صاد الاججاه بلى الخخفق  مبدأ ٍش ١لما اسجْٙ معخىي ؤلاهجاص الٍش

اض ي الذُٜٞ.  الٍش

ادة الفسدًت: - ث خه  مبدأ ٍش م مً ِمٍى اض ي ٠دالت خاـت بالٔش ٝفذ بزل٤ ؤن ٌّامل ١ل ٍس ٍو

ّني رل٤ الا  ٞ مخ٣امل َو اض ي اإلاميزة وهٝاه المّٚ  هخمام بال٢ؽٚ ًِ خفاثقلٍٙش الٍش

بُت وجىظيهه هدى الخخفق  اض ي وولْ البرامج الخذٍس ومشاِاة رل٤ ِىذ الخّامل مْ الٍش

اض ي ألامشل  إلم٣اهاجه الٙشدًت.  الٍش

ذاد الّام وال ًم٢ً جىمُت وخدة إلاعداد العام و الخاص:  8-2 ذاد الخاؿ ال ًىٙفل ًِ ؤلِا ؤلِا

ذاد الّام ًبذؤ في بذاًت اإلاىظم ب٢ثرة زم  ـٙت بذهُت بمّض٥ ًِ الفٙاث ألاخشي ومً اإلاّشوٗ في ؤلِا

لى ال٢ّغ باليعبت لإلِذاد  جُا ِو  .الخاؿًىٝق جذٍس

ب:  8-3 ت عملُاث الخدٍز ب معخمش اطخمساٍز ة ِلى مذاس العىت ًجب ؤن ج٣ىن ِملُاث الخذٍس

ذاد  الىاخذة، و٠زل٤ لّذة ظىىاث مخخالُت، ختى ًم٢ً جدُٝٞ هخاثج ِالُت، ولزل٤ جىلْ خىي ؤلِا

ب. ت ِملُاث الخذٍس ب دون اهٝىاُ للخٙاً ِلى اظخمشاٍس اث الخذٍس  اإلاىظمُت وجيعُٞ ظِش

اد 8-4 ب:الخدزج في ٍش ادة خمل ال ة خمل الخدٍز الُت بٍض ب ِام بّذ اسجبي جدُٝٞ الىخاثج الٍش خذٍس

جي وفي بواس الخ٢ُٚ الِٙعُىلىجي مً الخزس مً  ادة ًجب ؤن جخم بؽ٣ل جذٍس ِام، ٔير ؤن هزه الٍض

ب الضاثذ وؤلاظهاد.  اض ي بالخذٍس  بـابت الٍش

                                                   
 .61-58مشظْ ظابٞ، ؿ :  ؤبى الّال ؤخمذ ِبذ الٙخاح 1



 الفصل الثاني/ المبحث األول                                                        التدريب الرياضي

 
43 

ب:: الؼيل الخمى 8-5 ب  جي لحمل الخدٍز اجطح ؤن اظخخذام مبذؤ الخمىط في جخىُي خمل الخذٍس

ب وبىاءا ِلى رل٤ هىاٟ  ٝفذ بالخمىط جباد٥ الاسجٙاُ والاهخٙاك لخمل الخذٍس ًادي بلى هخاثج ؤ٘مل ٍو

لت.   الخمىظاث الٝفيرة واإلاخىظىت والىٍى

بُت:  8-6  جىظذ الذوساث الفٕيرة ِلى مذي ؤظبُى ؤو بمّت ؤًام،حؼىُل الدوزاث الخدٍز

والذوساث ال٢بري ِلى مذي ِذة ؼهىس، وحّخبر ١ل دوسة خلٝت جشجبي بالذوساث ألاخشي وحّمل ِلى 

ب. لخىتجدُٝٞ ألاهذاٗ الّامت   الخذٍس

اض ي: -9 ب الٍس  واحباث الخدٍز

ت ١اآلحي  :1جىٝعم بلى واظباث حّلُمُت وواظباث جشبٍى

 الىاحباث الخعلُمُت: 9-1

اض ي   جخممً ظمُْ الّملُاث التي حعتهذٗ الخإزير ِلى ٜذساث ومهاساث ومّلىماث ومّاٗس الٙشد الٍش

اض ي ِلى ما ًلي:  ب الٍش  وحؽمل ؤهم الىاظباث الخّلُمُت للخذٍس

 اث ؤو الٝذساث البذهُت ألاظاظُت.ئالخىمُت الؽاملت اإلاتزهت للٙ -1

ت -2 اض ي. الخىمُت الخاـت للفٙاث ؤو الٝذساث البذهُت المشوٍس  لُٙش اليؽاه الٍش

اض ي. وبجٝانحّلم  -3  اإلاهاساث الخش٠ُت ألاظاظُت لىُى اليؽاه الٍش

ت الٝذساث الخىىُت وبجٝانحّلم  -4  للمىا٘عاث. المشوٍس

ت مً الىىاحي الٙىُت لألداء الخش١ي. -5  ا٠دعاب اإلاّاٗس واإلاّلىماث الىٍٍش

ت: 9-2  الىاحباث التربٍى

ت اإلاىٍمت التي حعتهذٗ  جخممً يرها وحؽمل ١ل اإلااؼشاث التربٍى ش العماث الخلُٝت وؤلاسادًت ٔو جىٍى

الُت ِلى ما ًلي:   ؤهم الىاظباث الٍش

اض ي رو معخىي ِالي. -1 الت والّمل ِلى ؤن ٣ًىن اليؽاه الٍش  جشبُت اليؽإ ِلى خب الٍش

                                                   
اض ي، ه :  مدمذ خعً ِالوي  1 ب الٍش ، الٝاهشة، مفش، 13ِلم الخذٍس  . 40، ؿ1994، داس اإلاّاٗس
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ومُى٥ الٙشد والاسجٝاء بها بفىسة حعتهذٗ ؤظاظا خذمت  حؽ٢ُل مخخلٚ دواْ٘ وخاظاث -2

 الىوً.

 جشبُت وجىىٍش الفٙاث الخلُٝت الخمُذة. -3

يرها. اإلاشابشة  جشبُت وجىىٍش الخفاثق والعماث ؤلاسادًت ١الهادُ٘ت و  -4  ٔو
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 خالـت: 

ش  مً اض ي ؤهمُت بالٕت في جىٍى ب الٍش وجىمُت الفٙاث البذهُت ل٣ل خال٥ ما ظبٞ اظخخلفىا ؤن للخذٍس

خماد ِلى ٜىاِذ وؤهذاٗ وخفاثق وؤهىاُ  اض ي ورل٤ بااِل ْ معخىي الٍش اض ي مما ًادي بلى ٘س ٍس

ب  ىا بلى مشاخل ووشاثٞ الخذٍس اض ي، ٠ما جىٜش ب الٍش ىا ؤًما بلى خفاثق الخذٍس ب ٠ما جىٜش الخذٍس

اض ي.  الٍش

اض ي بفىسة مبعى ب الٍش ت وجدذًذ س١اثضه مً ؤظل ال٢ؽٚ ِلى وبفٙت ِامت بِىاء ـىسة ًِ الخذٍس

ذ.   مذي جىمُت الفٙاث البذهُت والجعمُت لالِب واإلاماسط في هٙغ الٜى

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

الشاوي:  اإلابدض

باث  الٙاس جل٤جذٍس
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 جمهُد:

ً وجم اظخخذامه مىز ) الٙاس جل٤ٌهش  ( وبذؤ في الاهدؽاس ِلى هىاٛ واظْ في 1930في الٝشن الّؽٍش

ب اإلاىظىدة خذًشا لخدُٝٞ ؤخعً  ؤسوبا والّالم ٣٠ل بّذ رل٤ وله ؤهمُت بالٕت في ج٢ملت وٛش الخذٍس

الُت.  الىخاثج الٍش

ٝت ِلى الالِبين للنهىك بٝذس  ذ ٜام الّذًذ مً اإلاذسبين في جىبُٞ هزه الىٍش ش ٜو اتهم البذهُت ولخىٍى

الُت. ى٥ بلى ؤخعً الىخاثج خال٥ اإلاىا٘عاث الٍش ت واإلاذاومت خاـت ورل٤ بُٕت الـى  العِش
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باث  -1 خُت عً جدٍز  : الفاز جلًملدت جاٍز

ذي  ذ مً ٜبل اإلاذسب ألاوإلابي العٍى بُت جم ا٠دؽا٘ه ؤو٥ مشة في العٍى هى ؤخذ الىٛش الخذٍس

ذ زم  1930( في ِام )١ىظخاهىإلاش لت في العٍى ب ِذاجي اإلاعا٘اث الىٍى ٝت لخذٍس واظخخذمذ هزه الىٍش

ام ُٜاظُت ِاإلاُت. الّذاهىن اهدؽش في ؤوسوبا والّالم بّذ ؤن خٝٞ   الزًً اظخخذمىها هخاثج وؤٜس

ير مّٝذ خُض ًٝى٥ )باسومان( هٝال ًِ هىإلاش " ب ظهال وبعُىا ٔو ّذ اظخخذام هزا الىُى مً الخذٍس  َو

ت مْ ؤخز  ًخإلٞ مً ؤداء س٠ن معخمش إلاعا٘ت مخخلٙت مً ٜفيرة ومخىظىت خعب اإلاعا٘ت اإلاىلِى

اض ي مً دسظت الخّب وبإؼ٣ا٥ مخخلٙت مً هشولت ومص ي".  1ساخت خعب ما ٌؽّش به الٍش

 وأهمُخه:  الفاز جلًمفهىم -2

اض ي والتي جم ا٠دؽا٘ ب الٍش بُت اإلاعخّملت في الخذٍس ذ ِام هى ؤخذ ألاظالُب الخذٍس  1930ها في العٍى

ت وللمذسب ١ىظخا هىإلاش الٙمل في  والٙاس جل٤ ذًت جشظمذ للّشبُت بمّنى الخالِب بالعِش ١لمت ظٍى

ذ  لت في العٍى ب ِذاجي اإلاعا٘اث الىٍى ٝت مً خال٥ اظخّمالها لخذٍس م اهدؽشث زا٠دؽاٗ هزه الىٍش

ت واإلاعا٘ت.  الٙاس جل٤في ؤسوبا والّالم بّذ هجاخها. وحّني ١لمت  الش٠ن اإلاخىُى مْ اخخالٗ في العِش

ب ظهال ولِغ مّٝذ وتهذٗ بلى جىىٍش ٜذساث الخدمل، و٠ما ر٠ش باسومان  ّذ هزا الىُى مً الخذٍس َو

ٝت جخإلٚ مً س٠ن معخمش إلاعا٘اث مخخلٙت وج٣ىن ِلى ؼ٣ل معا٘اث  هٝال ًِ هىإلاش بإن هزه الىٍش

لت وبؽذة مخٙاوجت ِلى خعاب اإلاعا٘ت مْ ؤخز الشاخت بّذ الؽّىس بالخّب مْ  ٜفيرة ومخىظىت ووٍى

 2الهشولت واإلاص ي.

ذ وؽإث ال٢ٙشة  ب ٜو ٝت واِخبروها ؤخذ وٛش ووظاثل الخذٍس ذ ؤو٥ مً اظخخذم هزه الىٍش حّذ العٍى

لى الشما٥ ؤو  ير اإلادذدة بين الخال٥ ِو شة ٔو لت في ألاما٠ً الِى مً الجشي إلاعا٘اث ؤو ٘تراث وٍى

بي لهزه  الٙاس جل٤ؤولٞ ِليها اظم الؽىاوئ، ولزل٤  خّذد الؽ٣ل الخذٍس ت ٍو وحّني اللّب بعِش

ذ آلخش، إلاعا٘اث ٜفيرة ومً  ٝت في الجشي الخُٙٚ في البذاًت زم حُٕير ؼذة الخدمل مً ٜو الىٍش

ب ال٢لي. ذساث الالِب خال٥ صمً الخذٍس ْ بلى ألاظُش بما ًدىاظب ٜو  3العَش

                                                   
 .9مشظْ ظابٞ، ؿ :  مشنى ظخاس خعين الخضسجي1
 .9هٙغ اإلاشظْ ، ؿ:   مشنى ظخاس خعين الخضسجي 2
اث الجامُّت، الٝاهشة مفش،  :  ِىك البعُىوي، ًاظين الؽاوئمدمذ 3 ب في التربُت البذهُتـ دًىان اإلاىبِى اث ووٛش الخذٍس  .25-24، ؿ1992هٍٍش
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ب  عخخذم جذٍس لت واإلاىاوِْىذ جذٍس الٙاس جل٤َو بي اإلاعا٘اث اإلاخىظىت والىٍى ادة بهخاط  ب اِل و٠زا لٍض

ّت، ـّىد،  اث مخخلٙت )بىُئت، ظَش باث بالش٠ن بعِش مخاص هزا الىُى مً الخذٍس الّالٜت الهىاثُت ٍو

ت الىبن ُ٘ه بخٕير ؼذة الجهذ اإلابزو٥ وجتراوح ما بين   دٜت في الذُٜٝت. 180-130هضو٥(، وجخٕير ظِش

ب  ادي جذٍس مالث  لٙاس جل٤اٍو ت ؤسبىت ألاوجاس الّملُت ِو ت منها جٍٝى بلى حٕيراث ِ٘عُىلىظُت مخىِى

لىبين في الذم. اث الذم الخمشاء وصٍادة وعبت الهُمٔى  الالِب وصٍادة ِذد ٠ٍش

م  ب  08والؽ٣ل ٜس ٝت جذٍس بت اإلاذسب مْ  الٙاس جل٤ًىضح لىا وٍش ً خعب ٔس م٢ً حُٕير هزه الخماٍس ٍو

به.  اِل

 

 

 

 

 

ب (02ػيل)  لت جدٍز  1الفاز جلًػٍس

اض ي  اث مخخلٙت مْ بخعاط الٍش ب باظخخذام ظِش ٝت ٣ًىن التر٠يز ِلى اللّب ؤو الخذٍس وفي هزه الىٍش

ْ  ناجإدًتها و باإلاخّت في  ٝت مشخلت مً الّمل العَش ؼّىسه بدالت مً ألالم الضاثذ، وحؽمل هزه الىٍش

اض ي  دذد الٍش ت الاظدؽٙاء، ٍو ت ؤو ٘تراث بِذاد اإلاعهل حعاِذ ِلى ظِش حُّٝها مشخلت ؤٜل ظِش

ب العباخت والجشي و٠شة الٝذم و٠شة  ٝت لخذٍس ت وجفلح هزه الىٍش بىٙعه ألاظضاء التي ًٝىّها بعِش

اض ي الٝذساث الهىاثُت والالهىاثُت.العلت والُذ ٔو  2يرها...بلخ. وجىمي لذي الٍش

ب  ذ واخذ  الٙاس جل٤وؤ٠ذ الّالم ١ىوعمان بإهه مً خال٥ جذٍس ت والخدمل مّا في ٜو ش العِش ًخم جىٍى

 3ؤظاظِخان. بذهِخانوهما ـٙخان 

                                                   
 .75ؿ ،2005الجذًذ في ؤلّاب الٝىي، ًيؽش بذِم مً الجامّت ألاسدهُت، بيروث، لبىان، :  ٠ما٥ ظمُل الشبط ي 1
 .112ٞ، ؿمشظْ ظاب :ؤبى الّال ؤخمذ الٙخاح 2

3Gounsil man :  competition swimming, pelhom book, London ,england,1978, p56 

طريق 

 مائل

 بداية

بجر   

 شيء ما

 بداية سريعة

 مشي

 مشي هرولة طريق مائل

ركض سريع 

 بجر شيء ما
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ب  ٝت جذٍس ت. الٙاس جل٤وألن وٍش ت والخدمل وجدمل العِش  1تهذٗ بلى ا٠دعاب العِش

ٝت جىمي لذي الالِبين الٝذساث البذهُت الهىاثُت والالهىاثُت ِلى خذ ظىاء.وؤ  2ن هزه الىٍش

 دمل الهىائي: جىمُت الخ -3

ب لعبت الظسعت:  3-1  جدٍز

ب  ب الٙاس جل٤جذٍس ب الخذٍس ؽبه هزا الخذٍس ت َو خىلب الجشي ؤو  هى ٌّني لّب العِش الٙتري ٍو

ت  خخز جىُى العِش ت ؤو جىٍمها ٍو ؤؼ٣اال مخّذدة مً العباخت ٘ترة مُّىت، ومْ رل٤ ال جخخز العِش

ت ِالُت زم الّىدة مشة ؤخشي بلى  ت مىخٍمت زم الجشي بعِش رل٤ الجشي العهل الخُٙٚ لٙترة بعِش

 الجشي العهل الخُٙٚ ؤو اإلاص ي.

ب ج ت في جدعين الخدمل الذوسي الخىٙس ي ًجب مشاِاة وختى ًم٢ً الاظخٙادة مً جذٍس ْ ىُى العِش ٘س

ب في حُٕير همي  ُٙذ هزا الىُى مً الخذٍس مّذ٥ هبن الٝلب بلى اإلاعخىي ألادوى اإلاازش ِلى ألاٜل ٍو

بي هدُجت الخ٢شاس ِلى وجيرة واخذة.  3اليؽاه والخٕلب ِلى اإلالل الزي ٜذ ٌعببه البرهامج الخذٍس

 :الفاز جلً أهىاع-4

 :4الفاز جلًًىحد هىعين مً  

 : فسجلً هىملس 4-1

٣ىن مً خال٥ الش٠ن في معا٘اث  ذي ١ىظخا هىإلاش، ٍو ٝت العٍى وظمي باظم ؤو٥ م٢دؽٚ لهزه الىٍش

اض ي مً دسظت  مخخلٙت بين ٜفيرة ومخىظىت وبؽذة مخٙاوجت ومً خال٥ ساخت خعب ما ٌؽّش به الٍش

مىهج ٔير مّذ مً ٜبل اإلاذسب وبهما ًىضح مً ٜبل الخّب وج٣ىن ِلى ؼ٣ل هشولت ؤو مص ي مً خال٥ 

اض ي هٙعه.  الٍش

 

                                                   
 .38، ؿ1993، 6وؽشه هيروبي، مش٠ض الخىمُت ؤلاٜلُمُت، الّذد :  ( جشظمت ؤخمذ مدمىدالٙاس جل٤ؤبشدي ظىسداث ) 1
 .274، ؿ1993ِ٘عُىلىظُا اللُاٜت البذهُت، داس ال٢ٙش الّشبي، الٝاهشة، مفش،  :  ؤبى الّال وؤخمذ هفش الذًً 2
 .243، ؿ2004الٝاهشة، مفش،  ،1ه، داس ال٢ٙش الّشبي،اليؽاه البذوي والاظترخاء:  ساجبؤظامت ١امل  3
 .40، ؿهٙغ اإلاشظْ :  ( جشظمت ؤخمذ مدمىدالٙاس جل٤داث )ؤبشدي ظىس  4
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 : فسجلً لُد ًازد 4-2

ىلٞ ِلُه ذ وظمي باظم اإلاذسب الىُىصلىذي )لُ ًاسد( الزي ابخ٢ش هزا ألاظلىب في بذاًت العخِىاث ٍو

لى وجيرة واخذة إلاا ًخممً ساخت  ٞ ِو ٣ىن داثما في الىٍش الش٠ن الشابذ وهى ٌؽبه الش٠ن اإلاعخمش ٍو

ام  ش الخدمل الّام ٜو بابخ٣اس ؤظالُب ؤخشي ِلى ؼ٣ل جفاِذي وجىاصلي  لُذ ًاسدوالٕشك مىه جىٍى

 ًخخلله ساخت.   

 :الفاز جلًُتأهم-5

ٝت هخى   :١1اآلحي الٙاس جل٤ٗش ُ٘ما ًلي بلى ؤهمُت وواظباث واظخخذاماث وٍش

 : الفاز جلًأهمُت حسي  5-1

ت وجدمل الٝىة.  ٌّمل ِلى جدعين الخدمل الّام وجدمل العِش

 جدعين الٝذسة الهىاثُت لالِب.

الُت ووـىلها بلى معخىي ِالي.  جدعين الىخاثج الٍش

 الالهىاثُت لالِب.جىمُت الٝذسة 

ش جدمل الٝىة.  جىٍى

لت  5-2  :الفاز جلًواحباث ػٍس

 بّض سوح العشوس والشلا الىٙس ي لالِب )ِامل هٙس ي(.

 جدعين معخىي الٝذساث الهىاثُت والالهىاثُت )ِامل ِ٘عُىلىجي(.

اض ي. الجشي ِلى غ...بلخ. مما ٌّىي ساخت هٙعُت للٍش  ؤسك خالء مْ اخخال٘ها مً خُض التربت والخماَس

 

 

                                                   
 .279-278مشظْ ظابٞ، ؿ :  ؤخمذ بعىى ٌس ي1
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لت  5-3  : الفاز جلًاطخخداماث ػٍس

لت في ؤلّاب الٝىي  حعخخذم لخىمُت الٝذساث الهىاثُت بفٙت ؤظاظُت في مجا٥ ظشي اإلاعا٘اث الىٍى

ٝت مدؽ  ابهت.و٠شة الٝذم ٠ما حعخخذم في العباخت والذساظاث بىٍش

 مشا٥: ٜذمه هاسي دٌعىن: 

ت ؤٜل مً اإلاخىظي +6ظشي  مُل هشولت + 5مُل ظشي مشجّٙاث + 5مُل بعِش
 

 
ت   مُل ظشي بعِش

 مشاث. 5بلى  4متر هشولت ج٢شاس مً  600زابخت مخىظىت +

ت  ش الخدمل والعِش ذاد واإلاىا٘عاث لٕشك جىٍى باث في مشخلت ؤلِا ًم٢ً اظخخذام هزا الىُى مً الخذٍس

اض ي لذخى٥ اإلاىا٘عاث. وجدمل ت وجدمل الٝىة وتهُئت الٍش  العِش

 وأهظمت الؼاكت: الفاز جلً -6

ت  ش الخدمل والعِش ٝت والٝذساث البذهُت التي ًىىسها هجذ ؤهه ٌّمل ِلى جىٍى ِىذ مشاظّت هزه الىٍش

مّا و٠زل٤ جدمل الٝىة وهزه الٝذساث ظمُّها ججمْ بين ؤهٍمت الىاٜت الهىاثُت والالهىاثُت الزي 

ب  ىا( بإن  الٙاس جل٤ٌّمل جذٍس ا٠ذ )دوسدي وؤٍس شها ٍو ذامه في ٘ترة ًم٢ً اظخخ الٙاس جل٤ِلى جىٍى

ا٠ذ  ش الٝابلُت الهىاثُت والالهىاثُت ٍو ذاد واإلاىا٘عاث لخىٍى ٝت ججمْ  (ؤخمذ مدمىد)ؤلِا بإن هزه الىٍش

مُٚ ١ل مً ٝت جىمي لالِب ١ل )بين الّمل الهىاجي والالهىاجي ٍو ؤبى الّال وؤخمذ هفش( ؤن هزه الىٍش

 1مً الٝذساث الهىاثُت والالهىاثُت ِلى خذ ظىاء.

 

 

 

 

 

                                                   
 .279ؤخمذ، مشظْ ظابٞ، ؿ بعىى ٌس ي 1
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 خالصت: 

باث  ش وجىمُت الخدمل الّام وجدمل  الٙاس جل٤مً خال٥ ما ظبٞ وعخخلق ؤن لخذٍس دوس ٠بير في جىٍى

اض ي. ش الٝذساث الهىاثُت والالهىاثُت للٍش ت وجدمل الٝىة و٠زل٤ جىٍى  العِش

ىا بلى ؤهمُت   الٙاس جل٤وؤهىاِه واظخخذاماجه وبفٙت ِامت بِىاء ـىسة ًِ  الٙاس جل٠٤ما جىٜش

ب لخىىٍش  مبعىت وواضخت بفىسة الاث التي جدخاط بلى هزا الىُى مً الخذٍس الظخخذامه في الٍش

ت وجدمل الٝىة.   الخدمل الّام وجدمل العِش

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

الٙفل الشالض: 

الفٙاث البذهُت 

ت.  واإلاذاومت والعِش

 



 

 

 

 اإلابدض ألاو٥:

 الفٙاث البذهُت.



 الفصل الثالث/ املبدث ألاٌو                                                         الصفاث البدهُت

 56 

 جمهُذ: 

لُه ًجب ِلى اإلاذسب حّخبر الفٙاث البذهُت اإلا٣ىن ألاظاس ي  اض ي ِو للُاٜت البذهُت للٙشد الٍش

اض ي مً اظخٕاللها للخفى٥ ِلى ؤخعً الىخاثج في اليؽاه  شها وجىمُتها ختى ًخم٢ً الٍش جىٍى

اض ي ختى ًخم٢ً مً جدُٝٞ  ذ جىاولىا في هزا اإلابدض الفٙاث البذهُت الالصمت للٍش اإلاماسط ٜو

اض ي اإلاماسط  .هخاثج ظُذة في هُى اليؽاه الٍش
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 حعٍسف الصفاث البدهُت: -1

الُت في الا ُتًىلٞ ِلماء التربُت البذهُت والٍش ُاحي وال٢خلت الؽٜش مفىلح  جداد الع٘ى

ت والخدمل، الشؼاٜت الفٙاث البذهُت ِلى الٝذساث البذهُت لإلوعان وهي الٝىة  ـ العِش

الُت  شبىىن هزه الفٙاث بما وعمُه الٙىسمت الٍش التي جدؽ٣ل مً ِىاـش بذهُت، واإلاشوهت ٍو

الُت في  خىىُت ٘ىُت .م.ؤ ِليها اظم ووهٙعُت، بِىما ًىلٞ ِليها ِلماء التربُت البذهُت والٍش

ت والٝىة والخدمل والشؼاٜت واإلاشوهت( باإللا٘ت بلى مٝاومت  اللُاٜت البذهُت التي حؽمل )العِش

والخىا٘ٞ  ىٙس ي والٝذسة الّملُتالذوسي والخالّملي والخدمل  اإلاشك، الٝىة البذهُت والجلذ

م مً هزا الاخخالٗ بال ؤن ٠ال اإلاذسظخين اجٙٝا ِلى ؤنها م٣ىهاث وبن  والخىاصن والذٜت وبالٔش

 1اخخلٙىا في بّن الّىاـش.

 جىمُت الصفاث البدهُت:  -2

ُذ الصخُذ لخ٢شاس الخمل ١اآلحي  :2لخىمُت الفٙاث البذهُت ًجب ولْ الخٜى

 جىظذ مبادت ًجب ِلى اإلاذسب مشاِاتها لخىمُت الفٙاث البذهُت ومً ؤهم هزه ألاظغ ما ًلي: 

ؤزبدذ الخجاسب ِلى ؤن ٜذسة الٙشد ِلى الّمل الخىكُذ الصحُذ لخىساز الحمل:  2-1

 مشاخل هي: 4وألاداء ؤزىاء مماسظت اليؽاه البذوي جمش ِلى 

ىد بذوي ٘ةهه ٌعدىٙز واٜت وظهذ مما ِىذ الُٝام بمجه مسخلت اطدىفاذ الجهد: 2-1-1

 ًازش ِلى ٌهىس الخّب.

ٚ ًِ الّمل ٌّىد الٙشد بلى خالخه الىبُُّت مسخلت اطخعادة الؼفاء:  2-1-2 ِىذ الخٜى

جُا.  جذٍس

ادة  2-1-3 باظخمشاس ٘ترة الشاخت هجذ ؤن الٙشد ًمش في مشخلت اطخعادة الؼفاء: مسخلت ٍش

 البذاًت. جضداد ٘يها ٜذسجه ِما ١اهذ ِلُه في

                                                   
 .171مشظْ ظابٞ، ؿ اوئ : ، ًاظين الؽالبعُىويمىد ِىك مد 1
اض ي، ه :  ببشاهُم الخىاظامهىذ خعين البؽخاوي، ؤخمذ  2 ب الٍش  .323م، ؿ2005، داس واثل  لليؽش، ِمان ألاسدن، 1مبادت الخذٍس
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برا والذ ٘ترة الشاخت ؤ٠ثر مً الالصم ٘ةن ٜذسة  مسخلت العىدة لىلؼت البداًت: 2-1-4

 ىد مشة زاهُت بلى خالتها ألاولى.الٙشد حّ

 الصفاث البدهُت:  -3

 املداومت:  3-1

 مفهىم املداومت:  3-1-1

اض ي ِلى جدمل الخّب.  1هي ٜذسة الٙشد الٍش

م٢ً اض ي ِلى الاظخمشاس في ألاداء بٙاِلُت دون هبىه في  ٍو ٙها بإنها مٝذسة الٙشد الٍش حٍّش

اض ي ِلى مٝ  2ومت الخّب.ا٠ٙاءجه ؤو مٝذسة الٍش

اض ي  شي الباخض ؤن اإلاذاومت هي الٝذسة ِلى جدمل الخّب والاظخمشاس في مخابّت اليؽاه الٍش ٍو

 إلاذة صمىُت مّخبرة دون هبىه اإلاعخىي.

 :3جىٝعم ؤهىاُ اإلاذاومت ١اآلحي بلى املداومت:أهىاع  3-1-2

ب البذوي مْ الاظخّما٥  املداومت ألاطاطُت: 3-1-2-1 وجخىا٘ٞ مْ الؽذة الٝاِذًت للخذٍس

عمذ باظخّما٥ ألاخما٥ الذهىُت الخشة ٘هى ًداَ٘ ِلى مّذ٥ الع٢ش في  اإلاٙمل للذهىن، َو

 .الذم

اض ي في الؽذة التي مً خاللها ًالعّت الهىاثُت جىا٘ٞ  الظعت الهىائُت: 3-1-2-2 بذؤ الٍش

ش ـٙاجه الخد  ملُت.جىٍى

ش  اللدزاث الهىائُت: 3-1-2-3 الٝذسة الهىاثُت جىا٘ٞ الؽذة التي مً خاللها ظخٝىم بخىٍى

 وجدعين ؤلام٣اهُاث في الخدمل.

                                                   
1Jürgen  Wei neck  :  manuel d'entrainement, 4emeedition, Vigo, paris, France,  1999, p107. 

اض ي الخذًض :  ُم خمادمٙتي ببشاه 2 ب الٍش  . 147، ؿ2001الٝاهشة، مفش، ، دسا ال٢ٙش الّشبي، ،2ه، الخذٍس

3Alexandre d'Ella :de l'entrainement  a la performance en football،sous la direction de groupe de book; paris ,France,  2008 
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 أهمُت املداومت:  3-1-3

 ٜذسة ألاداء البذوي.ين جدع

الاث.  الخدمل للّذًذ مً الٍش

 س ؤلاـاباث.اؤخى الخٝلُل مً

 1الخدمل ٌعهم في ب٠عاب ِىاـش اللُاٜت البذهُت ألاخشي.

س املداومت: 3-1-4 ادة ألامىس الخالُت:  جؼٍى  هٝىم بٍض

لت بخإزير بًجابي وبؽذة ِالُت.  ادة الٝذسة ِلى الُٝام بةهجاص ِمل ما لٙترة وٍى  ٍص

ادة الٝذسة ِلى الفمىد للخّب.  ٍص

ادة مٝذسة الٙشد ِلى ؤداء   ظهذ بذوي م٣ُاه٣ُي معخمش بؽذة مّلىمت خال٥ ٘ترة صمىُت.ٍص

لت. ادة الٝذسة ِلى ؤداء ِمل مخىظي الجهذ والاظخمشاس في هزا ألاداء لٙترة وٍى  2ٍص

 الظسعت:  3-2

ت هي ٜذسة الٙشد مفهىم الظسعت: 3-2-1 ِلى ؤداء خش١اث  ًشي حؽاسلض بُى٠ش ؤن العِش

 3.تمم٢ىمخخابّت مً هُى واخذ في ؤٜفش ٘ترة 

ٙها بإنها الٝذسة ِلى ؤداء خش١اث مُّىت في ؤٜل صمً مم٢ً.  م٢ً حٍّش  4ٍو

 ؤؼ٣ا٥ هي ١اآلحي:  3لها  أػياٌ الظسعت: 3-2-2

ت  الظسعت الاهخلالُت: 3-2-2-1 هي الاهخٝا٥ ؤو الخدٟش مً م٣ان بلى آخش بإٜص ى ظِش

 مم٢ىت.

                                                   
 .147مشظْ ظابٞ، ؿ  :  مٙتي ببشاهُم خماد 1
 .348مشظْ ظابٞ، ؿ :  الخىاظا ببشاهُممهىذ  2
 .  105، ؿ: مشظْ ظابِٞاد٥ ِبذ البفير ِلي 3
 .199هٙغ اإلاشظْ ، ؿ :  دمٙتي ببشاهُم خما 4
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ت ِملُت ِىذ ؤداء  الظسعت الحسهُت: 3-2-2-2 ت اهٝباك ِملت ؤو مجمِى وهي ظِش

 الخش١اث الىخُذة. 

ٝفذ بها الٝذسة ِلى الاظخجابت الخش٠ُت إلاشير مّين في ؤٜفش طسعت الاطخجابت:  3-2-2-3 ٍو

ذ مم٢ً.  1ٜو

 أهمُت الظسعت:  3-2-3

الاث مخخلٙت.ذم٣ىن هام للّذًذ مً الجىاهب لألداء الب  وي في ٍس

 2هجاح الّذًذ مً اإلاهاساث الخش٠ُت.حّخبر ؤخذ ِىامل 

س الظسعت: 3-2-4 ت هي ١اآلحي3جىظذ  جؼٍى ش العِش  :3وٛش لخىٍى

س الظسعت: 3-2-4-1 لت الاعخُادًت لخؼٍى ت الاهخٝالُت  الؼٍس ادة العِش وهي حعخخذم لٍض

شها هي:  ت الخش٠ُت ومً ألاظالُب التي حعخخذم في جىٍى  ١الش٠ن والعباخت، والعِش

ب الٝٙض.  جذٍس

ب ألازٝا٥.  جذٍس

لت امللاومت: 3-2-4-2  مً ألاظالُب التي حعخخذم ٘يها:  ػٍس

ْ بسخب ؤداة مشبىوت بدبل مشبذ في خضام خى٥ الخفش.  الش٠ن العَش

ْ ـّىدا ِلى مىدذس.  الش٠ن العَش

لت املظاعدة:  3-2-4-3  مً ألاظالُب اإلاعخخذمت ٘يها: ػٍس

ٝت السخب.  وٍش

ذ. ت الٍش  الاظخٙادة مً ظِش

                                                   
 .108هٙغ اإلاشظْ، ؿ:  ِاد٥ ِبذ البفير ِلي 1
 .203مشظْ ظابٞ، ؿ :  بشاهُم خمادمٙتي ب 2
 .341مشظْ ظابٞ، ؿ : مهىذ ببشاهُم الخىاظا 3
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 .هضوال ِلى مىدذسالش٠ن 

 اللىة 3-3

ذ جمفهىمها:  -3-3-1 ٣ىن هزه هى مٝذاس الّمالث ِلى الخٕلب ِلى اإلاٝاوماث اإلاخخلٙت ٜو

 1اإلاٝاوماث بجعم الالِب هٙعه ؤو اإلاىا٘غ ؤو ال٢شة ؤو الاخخ٣اٟ.

 مفهىم اللىة العظلُت:  3-3-2

ت ِملُت ؤن جيخجها ِىذ مٝاومت في  هي اإلاٝذسة ؤو الخىجش الزي حعخىُْ ِملت ؤو مجمِى

 2ؤٜط ى اهٝباك بسادي واخذ لها.

 :3ٜعمها مٍّم ِلماء التربُت البذهُت بلى هزه ألاهىاُ أهىاع اللىة: 3-3-3

وهي ؤ٠بر ٜىة حعخىُْ الّمالث جىلُذها مً ؤٜط ى  اللىة العظلُت اللصىي: 3-3-3-1

 بسادي لها.اهٝباك 

ت  طسعت اللىة: 3-3-3-2 وهي مٝذاسا لّمالث ِلى الخٕلب ِلى مٝاوماث باظخخذام ظِش

 خش٠ُت ِالُت.

لت.جدمل اللىة:  3-3-3-3  الٝذسة ِلى الخٕلب ِلى مٝاوماث لٙترة وٍى

 :4ج٢مً ؤهمُت الٝىة ُ٘ما ًلي أهمُت اللىة العظلُت:  3-3-4

 هذ البذوي.حعهم في بهجاص ؤي هُى مً ؤهىاُ ؤداء الج

ت والخدمل والشؼاٜت.  حعاهم في جٝذًش الفٙاث البذهُت ألاخشي ١العِش

الاث. اض ي في مٍّم الٍش  حّخبر مدذد هام في جدُٝٞ الخٙٛى الٍش

                                                   
ب ٠شة الٝذم،  داس ال٢ٙش الّشبي، الٝاهشة، مفش،  :  خىٙي مدمىد مخخاس 1  .62، ؿ1974ألاظغ الّلمُت في جذٍس
 .167مشظْ ظابٞ، ؿ : ُم خمادمٙتي ببشاه 2
ٞ في ٠شة الٝذم، ه : مٙتي ببشاهُم خماد 3  .216، ؿ1993، داس ال٢ٙش الّشبي، الٝاهشة، مفش، 1بىاء ٍ٘ش
 .167هٙغ اإلاشظْ، ؿ : مٙتي ببشاهُم خماد 4
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س اللىة: 3-3-5 جىظذ ِذة وٛش لخىىٍش الٝىة، خُض جخخلٚ باخخالٗ هُى الؽذة  جؼٍى

ش الٝىة البذ لىا ؤن  ىذ الخىٛش بلى هزا الىُى مً جىٍى ٝت، ِو والخٝلفاث اإلاعخخذمت في ١ل وٍش

 هخىٛش بلى ؤهىاُ الخٝلفاث الّملُت اإلاعخخذمت لخىىٍشها ِلى الىدى آلاحي: 

 جىه٤ُ(. ألاًضو الّمل الّملي اإلاخدٟش )

٤ ( . )الاًضو ّملي الشابذالّمل ال  مُتًر

 ٠1ُخي٤ُ( . الّمل الّملي اإلاخدٟش الشابذ ) الاًضو 

 املسوهت : -3-4

 وهي اإلاذي الخش١ي اإلاخاح في اإلاٙفل ؤو ِذد مً اإلاٙاـل مفهىمها :-3-4-1

 2وحّٗش ؤًما بٝذسة مٙاـل الجعم ِلى الّمل ِلى مذي واظْ .-

 و ًشي الباخض ؤن اإلاشوهت هي الٝذسة ِلى بهجاص الخش١اث اإلاٙفلُت إلاذي واظْ .

ين و هىاٟ جٝعُم آخش خعب بّن الّلماء ١اآلحيأهىاع املسوهت :-3-4-2  :3جىٝعم بلى هِى

 امخال٠هً اإلاشوهت الّامت في خالت ًفل الٙشد بلى دسظت ِالُت ممسوهت عامت : -3-4-2-1

 الٝذساث الخش٠ُت الجُذة لجمُْ مٙاـل الجعم اإلاخخلٙت ,

الُت ؤهىاُ خاـت مً اإلاشوهت في ؤظضاء املسوهت الخاصت :-3-4-2-2 جخىلب ألاوؽىت الٍش

 مُّىت في ؤِماء الجعم.

 و هىاٟ مً ًٝعم اإلاشوهت بلى :

ى٥ إلاذي خش١ي ٠بير في مٙفل مّين ٠ىدُ املسوهت إلاًجابُت:-3-4-2-3 جت هي ٜذسة الـى

اث الّملُت   للمجمِى

                                                   
 .328مشظْ ظابٞ، ؿ:  الخىاظاالبؽخاوي و 1
 .194مشظْ ظابٞ ؿ خماد : مٙتي ابشاهُم 2
 . 190.191ؿ : مشظْ ظابٞ، مدمذ خعً ِالوي 3
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ًٝفذ بها ؤٜص ى مذي للخش٠ت الىاججت مً جإزير بّن الٝىي  املسوهت الظلبُت:-3-4-2-4

 الخاسظُت .

 أهمُت املسوهت و املؼاػُت : -3-4-3

 الخىىُت .  ثاءاإلاهاساث الخش٠ُت اإلاخخلٙت و ألادا ا٠دعابحعهل ِلى الالِب -

 في الىاٜت و ؤلاٜال٥ مً صمً ألاداء . الاٜخفادحعهم في -

 و ّ٘الُت . اوعُابُتماث في ـىس ؤ٠ثر ض اإلاعاِذة في بٌهاس الخ-

 خذور الخٝلق الّملي . اخخماالثلها دوس في جإخير ٌهىس الخّب و ؤلاٜال٥ مً -

 . الاظدؽٙاء اظخّادةحعهم في -

 1حّمل ِلى الخٝلُل مً ألالم الّملي .-

س املسوهت : -3-4-4 ٚ جؼٍى ىاث ؤلاوالت ؤظاظا بلى جىمُت ـٙت اإلاشوهت التي جخٜى تهذٗ جمٍش

 .بذسظت ٠بيرة ِلى ٜذسة ألاوجاس و ألاسبىت و الّمالث ِلى الاظخىالت و الامخىاه

ىاث ِامت و تهذٗ بلى جىمُت اإلاشوهت الّامت لجمُْ اإلاٙاـل و  ىاث ؤلاوالت بلى جمٍش وجىٝعم جمٍش

ىاث خاـت تهذ ٗ بلى جىمُت ؤهىاُ مميزة خاـت في ؤظضاء مُّىت مً ِمالث الجعم وبلى جمٍش

 ؤِماء الجعم .

ً اإلاخدش٠ت  ً الشابخت و الخماٍس ش اإلاشوهت منها الاظخىالت الخماٍس و جىظذ ِذة ؤظالُب لخىٍى

ً اإلاخدش٠ت ال  2. خابّتوالخماٍس

 

 

 

                                                   
 .194ظابٞ ،ؿمشظْ : خمادمٙتي ببشاهُم 1
 ,334مشظْ ظابٞ ،ؿ :البؽخاوي والخىاظا 2
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 السػاكت:-5-

 مفهىمها :-3-5-1

ها   ؤولاِه في الهىاء.ِلى حُٕير د ( هي ٜذسة الٙش 1976) السظىن ٌّ٘ش

ها ببشاهُم ظالمت ًِ باسو٥ ) ( الٝذسة ِلى ؤداء خش١اث هاجخت في اججاهاث مخخلٙت 1980ٌّ٘ش

ت.  1بإٜص ى ما ٌعخىُْ الٙشد مً ٠ٙاءة وظِش

خه ؤو اججاهه ِلى ألاسك ؤو في الهىا بذٜت  ءوهي الٝذسة ِلى حُٕير ؤولاُ الجعم ؤو ظِش

ُذ صخُذ.  2واوعُابُت وجٜى

 السػاكت:  جلظُماث

ىلىظُت بلى:  ماهُلجٝعُم   للشؼاٜت: ًٝعمها مً الىاخُت اإلا٘ش

 الشؼاٜت الخاـت بدش١اث الّمالث ال٢بيرة خُض ٌؽٟش ِامل الجعم في الخش٠ت. -

الشؼاٜت الخاـت بدش١اث الّمالث اإلاخىظىت خُض ٌؽتٟر في الخش٠ت بّن  -

اث الّملُت ال٢بيرة دون ؤخشي.   اإلاجمِى

اث الّمالث الفٕيرة التي ٌؽٟش في الخش٠ت بّن الّمالث الشؼاٜت الخاـت بدش١ -

 الفٕيرة. 

ىاث ُ٘ٝعمها  لؤما جٝعُم الشؼاٜت مً خال٥ الخمٍش  بلى:  ماهٍى

ىاث جىاُ٘ٝت بعُىت ظهلت ألاداء. - ىاث الشؼاٜت الّامت: ِباسة ًِ جمٍش  جمٍش

ىاث  - ىاث الشؼاٜت الخاـت: ِباسة ًِ جمٍش  3ِالُت اإلاعخىي خاـت باإلاهاسة. جىاُ٘ٝتجمٍش

 أهمُت السػاكت:  3-5-3

 الٝذسة ِلى حُٕير اججاهاث الجعم في الهىاء ؤو ِلى ألاسك. -

                                                   
 .256ؿ ،مشظْ ظابٞ: ؤخمذ بعىى ٌس ي1
 .199ؿ ، مشظْ ظابٞ: مٙتي خماد 2
 .261-259هٙغ اإلاشظْ، ؿ: ؤخمذس ي  بعىى  3
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ٚ اإلابأذ. - ْ زم الخٜى  الٝذسة ِلى الاهىالٛ العَش

 ِذة مهاساث في آن واخذ. بدماط -

 الٝذسة ِلى سد الّٙل الخش١ي. -

 والخيعُٞ والاظخّذاد الخش١ي. الٝذسة ِلى الخىظُه الخش١ي والخىاصن  -

 1خٙت الخش٠ت. -

س السػاكت وػسكها: 3-5-4 شها ١اآلحي  جؼٍى ش الشؼاٜت ووٛش جىٍى  :2هخىٛش بلى جىٍى

س السػاكت:  3-5-4-1 ش الشؼاٜت منها: جؼٍى  جىظذ ؤظغ لخىٍى

بُت واخذة في بذاًت البرهامج  - ىاث الشؼاٜت بؽ٣ل مىٙفل ١ىخذة جذٍس ولْ جمٍش

بي.  الخذٍس

 ِىاـش اللُاٜت البذهُت، ألن الشؼاٜت مشجبىت بّىاـش اللُاٜت البذهُت. اسجٙاُ -

ب في ِمش مب٢ش ِلى مخخلٚ اإلاهاساث الخذًشت لبىاء الشؼاٜت.  -  الخذٍس

س السػاكت:  3-5-4-2  ػسق جؼٍى

س السػاكت العامت:  -أ  ػسق جؼٍى

ش الشؼاٜت ومم اسظت ألالّاب الخذسب ِلى مخخلٚ ألاظهضة ًىىس الخىا٘ٞ وهى مهم ظذا لخىٍى

ت اظخجابت. الُت التي جخىلب ظِش  الٍش

س السػاكت الخاصت:  -ب  ػسق جؼٍى

ت. - ب بٍشوٗ ٔير اِخُادًت مشل الٝٙض ٘ٛى ؤساض ي مضسِو  الخذٍس

ذ. - ب والش٠ن باججاه الٍش ب بٍشوٗ مخخلٙت مشل الخذٍس  الخذٍس

ب في ملّب مٙخىح مشل الٝٙض ٘ٛى الخٙش. -  الخذٍس

بت مشل الش٠ن الجاهبي.  - ب ِلى الخش١اث الٍٕش  الخذٍس

                                                   
 .199مشظْ ظابٞ ، ؿ :  مٙتي ببشاهُم خماد1
 . 339مشظْ ظابٞ، ؿ : البؽخاوي والخىاظا 2
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 خالـت: 

ىا  ذ جىٜش اض ي ٜو مً خال٥ ما ظبٞ وعخخلق ؤن للفٙاث البذهُت ؤهمُت ٠بيرة باليعبت للٍش

بلى بِىاء ـىسة مبعىت وواضخت ًِ ١ل ـٙت بذهُت ِلى خذي وؤهمُتها وؤهىاِها ووٛش 

اض ي للنهىك بمعخىاه وا ش الفٙاث البذهُت للٍش ٠دعاب لُاٜت بذهُت ظُذة باظخّمالها جىٍى

الُت خعب اليؽاه الزي ًماسظ اض ي.   هخال٥ اإلاىا٘عاث الٍش  هزا الٍش

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلابدض الشاوي:

ت  اإلاذاومت والعِش
 

 



 الفصل الثالث/ املبدث الثاوي                                                                  املداومت والظسعت

 
68 

 جمهُد: 

اض ي إل٠عابه لُاٜت  شها لذي الٍش ت واإلاذاومت مً ؤهم الّىاـش التي ًجب جىٍى حّخبر ِىاـش العِش

ت بلى الُٝام بّذة  خش١اث مخخالُت في ؤٜل صمً مم٢ً ورل٤ ّ٘لى بذهُت  ظُذة خُض حؽير العِش

اض ي و٠زل٤ حؽير  ب الٍش اض ي جىمُتها مً خال٥ الىٛش الخذًشت التي ؤزشها الباخشىن في مجا٥ الخذٍس الٍش

اض ي في مماسظت ألاوؽىت  اإلاذاومت بلى الٝذسة ِلى مٝاومت الخّب في ؤٜل صمً مم٢ً خُض حعاِذ الٍش

الُت الهىاثُت والالهىاثُت و٠زل  ٤ حعاِذه في مماسظت خُاجه الُىمُت. الٍش
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 الظسعت:  -1

 ماهُت وأهمُت الظسعت:  1-1

ت لخباد٥ اظخجابت الّملت ما بين الاهٝباك والاهبعاه الّملي ) هاسا،  ت بإنها ؤٜص ى ظِش حّٗش العِش

1975.) 

شي  ت ِباسة ًِ ِملُاث ِ٘عُىلىظُت وبزاساث ِملُت جدفل في صمً 1974) لىس هدغٍو ( ؤن العِش

ت اإلاىلىبت.  اض ي خاللها العِش  ٜفير لخدذر واٜت خش٠ُت لألِفاب، ٢ًدعب الٍش

اث هي ألامشل مْ اإلاذي الخش١ي ال٣امل.  1وحّخبر العِش

ت بلى  أكظام الظسعت: -1-2  :2ؤٜعام وهي ١اآلحي  3وجىٝعم العِش

ت الخش٠ُت الخش١اث اإلإلٝت التي جخ٣ىن مً مهاسة خش٠ُت الظسعت الحسهُت:  1-2-1 وحؽمل العِش

ب ال٢شة. ش وجفٍى ت اظخالم وجمٍش  واخذة وجادي مشة واخذة ٠عِش

 مخخابّت مً هُى واخذ في ؤٜفش مذة مم٢ىت. وحّٗش بإنها ٜذسة الٙشد ِلى ؤداء خش١اث

ت الخش٠ُت هي الفٙ شي الباخض بإن العِش ْ ظذا ٍو ؤظضاء الجعم ؤو  الخذت التي حعمذ بةهجاص ِمل ظَش

 ب٣امله.

 الظسعت الاهخلالُت:  1-2-2

 وهي الٝذسة ِلى اهخٝا٥ الجعم ؤو ؤخذ ؤظضاءه مً هٝىت بلى ؤخشي في ؤٜل صمً مم٢ً.

                                                   
 .115مشظْ ظابٞ، ؿ : مهذي، ٘اومت ِبذ اإلاال٣ي هىا1٥
ّ٘الُت بشهامج مٝترح لخدعين الٝذساث البذهُت الخاـت بمهاسة المشبت الهجىمُت لذي هاؼئي ال٢شة الىاثشة في ٘لعىين،  : اخمذ ٘اسط مدمذ ـالح 2

 .25-24، ؿ2011مز٠شة ماظعخير ٔير ميؽىسة، ظامّت ألاصهش، ٔضة، ٘لعىين، 
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 طسعت زد الفعل:  1-2-3

 هي اإلاٝذسة ِلى الاظخجابت في ؤٜل صمً مم٢ً.

ّت.ؤو هي مٝذسة الجهاص الّملي   1الّفبي ِلى الاظخجابت العَش

 ػسق جىمُت الظسعت:  1-3

ٝت - ٝت الّذو في اججاه مىخٙن لخٝلُل  وٍش الّذو: الاهىالٛ باظخخذام مٝاوماث بلاُ٘ت، وٍش

 اإلاٝاوماث، الش٠ن ٘ٛى اإلاىدذس ؤو مً ٘ٛى الجعش.

ٝت ألاهماه الخش٠ُت للمىا٘عت. -  وٍش

ين لشالزت  - ب ٘ٛى اإلاشجّٙاث مً ؤظبِى  ؤظابُْ.الخذٍس

ٝت ج٢شاس الاظخجابت للمشير بإظلىب واخذ ٔير مٕاًش. -  وٍش

ٝت ج٢شاس سد الّٙل بفىسة مخخلٙت. -  وٍش

ب ١ل ِىفش ِلى خذي. -  جدلُل ِىاـش سد الّٙل وجذٍس

ش ؤلاخعاط بالٙىاٛس بين ألاصمىت. - ٝت جىٍى  2وٍش

 العىامل املإثسة في الظسعت:  1-4

ت ومً ؤهم ًشي الّلماء ؤن هىاٟ بّن الّىامل الهامت ال تي ًخإظغ ِليها جىمُت وجىىٍش ـٙت العِش

 3هزه الّىامل ما ًلي: 

يُت لأللُاف العظلُت: 1-4-1 لُت الخمشاء والتي حعمى مجىظذ ألالُاٗ الّ الخصائص الخىٍى

شها وج ت ٠بيرة وجىظذ ألالُاٗ ىباأللُاٗ البىُئت ومً الفّب جىٍى الاث التي جخىلب ظِش مُتها في الٍش

ت.  ْ وحعخخذم في ظباٜاث العِش  البُماء والتي جخميز باالهٝباك العَش

                                                   
 .115مشظْ ظابٞ، ؿ : مهذي، ٘اومت ِبذ اإلاال٣ي هىا1٥
 .123هٙغ اإلاشظْ، ؿ: هىا٥ مهذي، ٘اومت ِبذ اإلاال٣ي 2
 .156-153مشظْ ظابٞ، ؿ  : مدمذ خعً ِالوي  3
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ت جشجبي بىمي الجهاص الّفبي الزي ًخميز به  الىمؽ العصبي للفسد: 1-4-2 ش وجىمُت العِش جىٍى

 الٙشد.

اض ي مً الّىامل جىمُت الٝذسة اإلاماللىة املميزة بالظسعت:  1-4-3 ت لذي الٙشد الٍش يزة بالعِش

ت وخاـت ـٙ ش ـٙت العِش ت الخش٠ُتالهامت اإلاعاِذة ِلى جىمُت وجىٍى ت الاهخٝا٥ والعِش  .ت ظِش

لُت مبن ٜابلُت الّملت لالمخىاه ٠ىدُجت إلوالت ؤلُاٗ الّكابلُت العظلت لالمخؼاغ:  1-4-4

ت ألاداء الخش١ي،  ادة ظِش ألن الّملت    وجميزها باإلاشوهت الّملُت مً الّىامل التي حعهم في ٍص

ت مشلها في رل٤ مفل ظمل اإلاىاه.  اإلاىبعىت ؤو اإلامخذة حعخىُْ الاهٝباك بٝىة وظِش

ت.اللدزة على الاطترخاء العظلي:  1-4-5  جلّب دوسا هاما في جىمُت ـٙت العِش

ت الٙشد. إلازادة:  كىة 1-4-6  بن ٜىة ؤلاسادة ِامل هام لخىمُت معخىي ٜىة وظِش

ت وجىمُتها  ب العِش ت بالٝذساث البذهُت والىٛش الشثِعُت لخذٍس وعخخلق ُ٘ما ًلي اسجباه العِش

 :١1اآلحي

 ازجباغ الظسعت باللدزاث البدهُت:  1-5

ت دون ٜىة ازجباغ الظسعت باللىة العظلُت:  1-5-1 ٍهش رل٤ واضخا في مجا٥ ال جىظذ ظِش ِملُت ٍو

ّت  ْ دون جمخّه بٝىة ِملُت ٠بيرة خُض جىظذ ؤلُاٗ ظَش ب الّذاثين ٘ال ًىظذ ِذاء ظَش جذٍس

ت في اهٝبالها. ا في ِمالث الخش٠ت ١الشظلين والزساِين و٠ما جخميز به جل٤ ألالُاٗ مً ظِش  خفـى

فل هزا الاسجباه بلى ؤِلى ؼذج ت ٍو ىذ اسجباه الٝىة والعِش ت. ٝىةاله ًيخج ِلى رل٤ ِو  الاهٙجاٍس

ت بّىفش الخدمل ًيخج ِىه ِىفش  ازجباغ الظسعت بعىصس الخدمل: 1-5-2 ِىذما جشجبي العِش

ت والزي ًم٢ً  الخّٗش ِلُه مً خال٥ خذور ؤٜص ى جشدد للخش٠ت. جدمل العِش

 

 

                                                   
 .161-149مشظْ ظابٞ، ؿ:  ؤخمذ بعىى ٌس ي1
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 ازجباغ الظسعت بعىاصس املسوهت والخىافم والسػاكت:  1-5-3

ت ِمىما بما ًخمخْ به الالِب مً مذي خش١ي باليعبت للمٙاـل الزي ٌّبر ِىه  ًشجبي معخىي العِش

جب جدفين اإلاذ الخش١ي  للمٙاـل وباليعبت للّذاثين ًدمل اإلاذي الخش١ي الجُذ بمشوهت اإلاٙاـل ٍو

 ا٘ٞ الّمليِلى احعاُ الخىىة وبزل٤ حّمل بوالت الّمالث ِلى اإلاٙفل ِلى جدعين ـىس الخى 

 الّمالث الّاملت. اظترخاءالّفبي والٝذسة ِلى 

ت حُٕير اججاه ظعمه. ت خُض حّبر ًِ مذي ٜذسة الٙشد في ظِش  وجشجبي الشؼاٜت بالعِش

ب الظسعت ووطائل جىمُتها:  1-6  الؼسق السئِظُت لخدٍز

ب الفتري املسجفع الؼدة:  1-6-1  خصائص الخدٍز

 مً الؽذة الٝفىي. % 70بلى  60الؽذة: مً  -

- .ً ىاث: ساخت معخدعىت ٜفيرة وعبُا وجضداد ١لما صادث ؼذة الخمٍش  الشاخت بين الخمٍش

ب الفتري املسجفع الؼدة:  1-6-2  خصائص الخدٍز

 مً الؽذة الٝفىي. %90بلى  80الؽذة: مً  -

ىاث: ساخت معخدعىت ؤوى٥ وعبُا. -  الشاخت بين الخمٍش

ب الدائسي:  1-6-3  خصائص الخدٍز

 .%100بلى  90الؽذة:  -

ىاث:  -  دُٜٝت. 45-15الشاخت بين الخمٍش

ب: ًٝل الخ٢شاس والزي ًتراوح مً  -  مشاث. 6-3حجم الخذٍس

 العمس والظسعت:  1-7

ٍم اإلاىلٞ في  فل الخذ ألِا ًٝشب صمً سد الّٙل الخش١ي في ِمش ألاخذار مً معخىي ال٢باس ٍو

ت الخش٠ت ٘ةن معخىاها اإلادذد ًإحي في  12-8اإلاذي الّمشي ) ظىت( وباليعبت لتردد الخش١اث وظِش

ٍم ِىذ البىاث ًخم في ) 17-16ِمش ) ىذ ألاوالد مً ) 12-11ظىت( ؤما الخذ ألِا  15-13ظىت( ِو
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ت في ِمش ألاخذار بدش٠ت ظُذة ظىت( ًخدذد بلٓى اإلاعخىي الّالي ل للّملُاث الّفبُت لعِش

جب ِلى اإلاذسب ِذم بهما٥ ِمش )لأل  الُت  13-9دواث ٍو ّذ رل٤ مهما في جل٤ ألاهىاُ الٍش ظىت( َو

ت بخدذًذ البلٓى للىجاح.  1خُض ًٝىم معخىي العِش

 الخدمل )املداومت(: -2

 مفهىمها:  2-1

ٝفذ به ؤن الالِب ٌعخىُْ ؤن  ت ٌعخمش ٍو  وى٥ صمً اإلاباساة معخخذما ـٙاجه البذهُت واإلاهاٍس

ّالُت دون ؤن ًٍهش ِلُه الخّب الخىىُت له ًِ دٜت وج٣امل  بةًجابُت ٘و وؤلاظهاد الزي ٌّٜش

 2ألاداء بالٝذس اإلاىلىب.

( بإهه الٝذسة ِلى مٝاومت الخّب ألي وؽاه ألوى٥ ٘ترة مم٢ىت. ه )داحؽىٗى  3ٌّ٘ش

ذ وهى بوالت الٙترة التي ًدخَٙ ٘يها الٙشد ب٢ٙاءجه البذهُت واسجٙاُ مٝاومت الجعم للخّب ل

 4اإلاجهىد ؤو اإلااؼشاث الخاسظُت الىبُُّت.

ين: أهىاع الخدمل )املداومت(:  2-2  ًم٢ً جٝعُم الخدمل بلى هِى

 الخدمل الّام )ألاظاس ي(. -

 الخدمل الخاؿ. -

شي بّن الّلماء ؤهه ًم٢ً جٝعُم ألاهىاُ الشثِعُت للخدمل ٠ما ًإحي:   ٍو

ت. -  جدمل العِش

 جدمل الٝذسة. -

 جدمل الّمل وألاداء. -

 5الخىجش الّملي الشابذ. جدمل -

                                                   
عان مجُذ 1 بيَس اض ي، داس الؽشوٛ، ِمان، ألاسدن،  :خٍش ب الٍش اث الّامت في الخذٍس  . 37، ؿ1998الىٍٍش

®  to Elman (j)Simon: football performance  enanplor am Paris ,France,19912-2 
بي 3 عان مجُذ خٍش الُت، الجضء ألاو٥، ظامّت بٕذاد، :  َس ت الُٝاط والاخخباساث في التربُت البذهُت والٍش  .186، ؿ2000الّشاٛ، مىظِى
اء، : ؤميرة خعً مدمىد 4 اض ي، ، داس ال٘ى ب الٍش ت، مفش،  ،1هالاججاهاث الخذًشت في ِلم الخذٍس  . 179، ؿ2008الاظ٢ىذٍس
 . 175-173مشظْ ظابٞ، ؿ : مدمذ خعً ِالوي  5
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 :1أهداف الخدمل: جىمً أهداف الخدمل فُما ًلي  2-3

1-  :ٞ ُُٙت لّمل الاظهضة الذاخلُت في ظعم ؤلاوعان ًِ وٍش  جدعين ال٢ٙاءة الٌى

ت ؤ٠بر. - ؤ ادة في وعبت الذم اإلاطخ للجعم وبعِش ادة حجم الٝلب مما ًيخج ِىه ٍص  ٍص

ادة - ب ادة في وعبت الخباد٥ الخاسجي في الجعم وؤزشه في  ٍص العّت الهىاثُت للشثخين مما ًيخج ِىه ٍص

ادة وعبت ألا٠سجين اإلاعخيؽٞ وجىصَّه بالجعم.  ٍص

ت هٝل الٕزاء في  - ث ادة ِذد الؽّيراث الذمىٍت وجىظُّها بالجعم مما ًيخج ِىه ظهىلت وظِش ٍص

 الجعم.

ش الىاٜت. جدعين الّملُاث ألاًمُت )البىاء والهذم -2  ( لخدٍش

بُت لخىمُتها ١اآلحي  :2وعخخلق ُ٘ما ًلي الّىامل اإلاازشة ِلى اإلاذاومت والىٛش الخذٍس

 العىامل املإثسة على الخدمل )املداومت(:  2-4

بر ؤن اإلاىاولت الهىاثُت ـٙت وسازُت بؽ٣ل سثِس ي ألن ألالُاٗ الّملُت العامل الىزاثي:  2-4-1

ّت جخدذد   وسازُا.البىُئت والعَش

ُل  ت والشثخين في جـى وجادي ِذد مً الّىامل دوسا ّ٘اال في الخدمل مشل ٠ٙاءة الٝلب والذوسة الذمٍى

اث  ُل ألا٠سجين ختى بلى ألاوسجت بىاظىت ٠ٍش ألا٠سجين مً الشثخين بلى الذم و٠ٙاًت ِملُاث جـى

ت ِ ُت الذمٍى لىبين ومٝذسة ألاِو لى جدمل الذم في ألاوسجت الذم الخمشاء وفي رل٤ وعبت جش٠يز الهُمٔى

 ألا٠سجين.  ٔير الّاملت بر جضداد الخاظت بلى

 جشجبي اإلاىاولت الهىاًت بالخذ ألاٜص ى الظتهالٟ ألا٠سجين.

ً ومذة  ٠ما ً الذوسي والخىٙس ي وهما ؼذة الخمٍش ؤن هىاٟ ِىامل ٠شيرة جخد٢م في ٠ٙاءة ِمل الجهاٍص

ه هزا اليؽاه.  دوام اليؽاه و٠مُت الّمل الّملي الزي ًدخٍى

 

 

                                                   
ب )الخدمل، الٝىة، ؤلاوالت،  اججاهاث:٘الل ١امل مز١ىس، ِامش ٘اِض    1 (، م٢خبت اإلاجخمْ الّشبي لليؽش والخىصَْ، ، ِمان التهذثتخذًشت في جذٍس

 .19-18، ؿ2011ألاسدن، 

.152-139مشظْ ظابٞ، ؿ : هىا٥ مهذي، ٘اومت ِبذ اإلاال٣ي 2 
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بُت لخىمُت الخدمل:  2-5  الؼسق الخدٍز

ب املظخمس:  2-5-1 لت الخدٍز ذ دػٍس لت مً الٜى ون ؤن وهي اظخمشاس الّمل البذوي لٙترة وٍى

 جخخللها ٘تراث ساخت بذهُت. 

لت وعبُا. ب ج٣ىن ؼذجه مخىظىت ولٙتراث صمىُت ؤو إلاعا٘ت وٍى  ؤداء الالِب خمل الخذٍس

ب الفتري:  2-5-2 لت الخدٍز  ػٍس

ب الزي ًلُه، بر ًازش ِلى الٝذسة  ب والخذٍس جيعب ١لمت ٘تري بلى ٘ترة الشاخت البذهُت بين ١ل جذٍس

بزل٤ ٌعهم في ِملُت الخ٢ُٚ بخإزيره الّٙا٥ مً خال٥ الخد٢م في مخٕيراجه في الهىاثُت والالهىاثُت وهى 

الُت.  ظمُْ ألاوؽىت الٍش

 العمس والخدمل:  2-6

ش هزه الفٙت مؽشوه بمٝاسهت زباث الّملُاث الّفبُت وبمعخىي مشالي  بن اإلاعخىي الّالي لخىٍى

اجي والجهاص الخىٙس ي، وزباث هٙس ي اججا خم بلٓى ليؽاه ظهاص الٝلب الِى ه ؤلاخعاط ال٢بير باإلسهاٛ ٍو

جب ٘شص هىِين مً الخدمل هما  ت والشؼاٜت واإلاشوهت ٍو ٍم للعِش هزا اإلاعخىي بّذ بلٓى اإلاعخىي ألِا

ادة في الخدمل الّام ِىذ البىاث ٌعبٞ جىٜٙه ِىذ البىين ورل٤  ٚ الٍض الّام والخاؿ، وهالخَ ؤن جٜى

 1ظىت(. 17-16ظىت( وظً ) 13-12في ظً )

 

 

 

 

 

 

                                                   
بي1 عان مجُذ خٍش  . 38مشظْ ظابٞ، ؿ :َس
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 خالصت: 

ىا بلى  إل٠عابجىاولىا في هزا اإلابدض ـٙخين بذهِخين ؤظاظِخين  اض ي اللُاٜت البذهُت خُض جىٜش الٍش

ت وؤهىاِها و  ٛش جىمُتها والّىامل اإلاازشة ِليها واسجباوها بالفٙاث البذهُت ألاخشي واإلاشاخل والعِش

ىا بلى اإلاذاومت وؤهىاِها وؤهذا٘ها بها و٠زل٤ جىٜش ت لخذٍس بُت  الّمٍش والّىامل اإلاازشة ٘يها والىٛش الخذٍس

ت لخىمُتها.   لخىمُتها، واإلاشاخل الّمٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

: الٙئت الشابْالٙفل 

ت وؤلّاب  الّمٍش

الٝىي والّذو 

ٙي  الٍش
 

 



 

 

 

 :و٥ ألا  اإلابدض

خفاثق اإلاشخلت 

ت مً   19-17الّمٍش

ظىت.
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 جمهُد :

ت ًمش بها الىاش ئ في  خُاجه ؤًً جخٕير اإلاشاهٝت هدُجت جإزشها بّىامل داخلُت بن اإلاشاهٝت هي مشخلت ِمٍش

ىلىظُتِٝلُت  و الباخشىن خال٥ الّلماء  اهخمو ظعمُت و جازش ِلى ظلٟى و شخفُت الٙشد و ٜذ  ٘يًز

بهزه اإلاشخلت وبما ج٢دعُه مً ؤهمُت بالٕت ِلى خُاة لتي ًٝىمىن بها في مجا٥ ِلم الىٙغ االبدىر 

،٘اإلاشاهٝت لها ِذة ؤؼ٣ا٥ و جخميز بخفاثق و حٕيراث ج٣ىن خعب الجيغ و البِئت الٙشد في اإلاعخٝبل 

يرها .  .وجخميز هزه الخفاثق بالىمى الجعمي و الخش١ي والّٝلي ٔو

و حّخبر اإلاشاهٝت في خُاة ؤلاوعان مىّشط خىير ٘دُاة اإلاشاهٞ ظلعلت مً الخٕيراث ج٣ىن خاللها 

 .اظخٝاها مً جشبِخه داخل البِذ و خاسظه اإلاٙاهُم و الّاداث و اإلاّلىماث التي

وفي هزا اإلابدض هخىٛش ٔلى مٙهىم اإلاشاهٝت و مشاخلها و ؤهماوها و خاظُاتها و ؤهمُتها و خفاثفها 

الُت التي جىاظبها .  وألاوؽىت الٍش
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 املساهلت 1

 :١اآلحيلٕت واـىالخا هي 

 الاٜتراب مً ش يء ما .: لٕت : هي مً ١لمت ساهٞ وحّني مفهىم املساهلت  1-1

 :  اصؼالخا

ش و هى بّىىان 'سوح الىٙل' ًلُه ٠خاب )بشنهام( 'دساظت  بن ؤو٥ مىلُى خى٥ اإلاشاهٝت ٌّىد ٔلى بذٍو

اإلاشاهٞ' في هزه ألازىاء ١ان الّلماء ٌّخبرون اإلاشاهٝت الٙفل ألاخير مً الىٙىلت ل٢ً بّذ رل٤ ؤُٜمذ 

 ال ماٟسللمشاهٝت ٘فال خاـا بها الظُما مْ )ظخالين هى٥( في ٠خابت اإلاشاهٝت التي جإزش بإ٣٘اسه داسوًٍ و 

ِالمي ٘إـبذ ِلما ٜاما بزاجه  هخماماخى٥ الخىىس زم جبّه جالمُزه مً بّذه ختى ؤـبذ للمشاهٝت 

 .Hébélogieًذعى  

ٗش ظخالين هى٥ اإلاشاهٝت ِام -  ا٠خما٥بإنها اإلاشخلت التي حعبٞ البلٓى و جفل بالٙشد بلى  1882ِو

 1الىطج ،ؤي الاٜتراب مً الخلم و الىطج .

ماء الجيعُت  ها ٘شوٍذ بإنها ٘ترة جبذؤ مً البلٓى و جيخهي ِىذ همىط ألِا  2باإلاٙهىم الىٙس ي .و ِ٘ش

شي الباخض ؤن اإلاشاهٝت هي مشخلت الىطج الّٝلي و الاهّٙالي والاظخماعي و الخلٝي و جخخلٚ ؼذتها  ٍو

 مً ٘شد بلى آخش .

اخخلٚ الّلماء خى٥ جٝعُم مشاخل اإلاشاهٝت ١ل خعب ِلمه و ٜذ ٜعم ؤ٠شم مساخل املساهلت :-2

 سض ى اإلاشاهٝت بلى :

ٌِّؾ الىٙل في هزه العً حٕيراث واضخت ِلى معخىي الجعمي و  طىت(15-12:) املساهلت املبىسة-ا

ىلىجي و الاهّٙالي و الّٝلي و الاظخماعي .  3الٙيًز

                                                   
م ظلُم  1  .379، ؿ  2002ِلم هٙغ الىمى، داس النهمت الّشبُت للىباِت و اليؽش ، ِمان ، ألاسدن ،  :مٍش
ت ، مفش ،  ى ألاهجلت ظ٣ُىلىظُا اإلاشاهٝت ، م٢خب: ابشاهُم ص١ي ٜؽٝىػ 3  .75، ؿ  2001اإلافٍش
 .237،ؿ2000، مفش ، 3مشاهٝت بال ؤصمت ، داس الخىصَْ و اليؽش ؤلاظالمي ، الجضء : ؤ٠شم سلا 3
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تزاص وججذ مً ًخٝبلها بالخيرة و الٝلٞ و هىاٟ مً ًخٝبلها بالٙخش و  و ؤلاعجاب ١ل خعب وبُّخه  الِا

ه و ِلُه الخد٢م في ؤمىسه وولْ ٜشاساجه بىٙعه و الخدشس ؤًما  ذ الخدشس ظلىت ؤبٍى ٘خجذ اإلاشاهٞ ًٍش

ب داثما في الخخلق مً العلىاث و الُٝىد التي جدُي به .  مً العلىت اإلاذسظُت و هى ًٔش

مشاخل اإلاشاهٝت ،خُض ًيخٝل  :حّخبر اإلاشخلت الىظىى مً ؤهم طىت(18-15ب/   املساهلت الىطؼى)

ت بدُض ٢ًدعب الؽّىس بالىطج والاظخٝال٥ و اإلاُل  اإلاشاهٞ مً اإلاشخلت ألاظاظُت بلى اإلاشخلت الشاهٍى

ٝلي ّال ، بلى ا٠دعاب ِاوٙت مً ظيغ آخش وفي هزه اإلاشخلت ًخم الىطج اإلاخمشل في الىمى الجيس ي

ىلىجي والىٙس ي لهزا ٘ يها جخطح لها ١،الاظخماعي ،الاهّٙالي ،الٙيًز ل اإلاٍاهش هي حعمى ٜلب اإلاشاهٝت ٘و

 .اإلاميزة إلاا بفٙت خاـت

خُض ًفل اإلاشاهٞ بلى هزه اإلاشخلت هي مشخلت الخّلُم الّالي  طىت(:21-18)ج/ املساهلت املخأخسة 

ادة خُٙٙت باليعبت للجيعين  داو٥ اإلاشاهٞ ؤن ٢ًُٚ الىطج الجيس ي في نهاًخه و ًضداد الىى٥ ٍص ٍو

ُمه و ٌشوٗ البِئت هٙعه مْ ا  و الّمل الزي ٌععى بلُه . الاظخماُِتإلاجخمْ ٜو

٢دعب اإلاشاهٞ مهاساث الّٝلُت و اإلاٙاهُم الخاـت باإلاىاٌبت و ًضداد بدسا٠ه للمٙاهُم و الُٝم - ٍو

ت في ٜشاءة ظمُْ اإلاّلىماث و  و  الاججاهاثألاخالُٜت و اإلاشل الّلُا ٘تزداد الٝذسة ِلى الخمشُل و العِش

 1الاظخٝشاس في اإلاهىت .

 أهماغ املساهلت :-3

: هي اإلاشاهٝت الهادثت وعبُت جمُل بلى الاظخٝشاس الّاوٙي ،ج٣اد جخلى مً الخىجشاث  املساهلت املخىُفت-

 الاهّٙالُت الخادة ٔالبا ما ج٣ىن ِالٜت اإلاشاهٝين باإلادُىين بهم ِالٜت وُبت .

مخ٢ُٙت جمُل لالهىىاء و الّضلت و الؽّىس بالىٝق و ِذم هي ـىسة  املىؼىٍت: الاوظُابُتاملساهلت -

ه و بلى الخ٢ٙير الذًني و ّن منهم للخ٢ٙير بىٙعه و خل مؽا١لالخىاصن الاظخماعي ،٠ما ًىفٗش الب

هٙعه ألاخالقي ، ٠ما ٌعٗش مً ؤخالم الٍُٝت و الخخُالث اإلاشلُت التي جادي بلى مداولت مىابٝت 

 .بإشخاؿ الشواًاث التي ًدبها

                                                   
 .263،ؿ 2001ال٢خب ، الٝاهشة ،مفش ، ِالم،اإلاشاهٝت ِلم هٙغ الىمى للىٙىلت و  :خامذ ِبذ العالم صهشان1
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ت وظلىت اإلاجخاملساهلت العدواهُت- مْ الخاسجي ٠ما : ٣ًىن ٘يها اإلاشاهٞ زاثش مخمشد ِلى العلىت ألابٍى

ن  ًمُل لخإ٠ُذ راجه ٘ش ٍهش العلٟى الّذواوي بفٙت مباؼشة ؤو ٔير مباؼشة ُ٘إخز ـىسة اإلاماد ٍو ٍو

 ١ل ش يء .

ت للؽ٣لين "اإلايسخب و الّذواوي" :الجاهدتاملساهلت -  الخلٝي . باالهدال٥جخميز   1حؽ٣ل الفىسة اإلاخى٘ش

ٝذسة ِلى الخ٢ُٚ و و ِذم ال الىٙس ي الانهُاس الخلٝي و  باالهدال٥ًخميز ٘يها اإلاشاهٞ  :املىدسفتاملساهلت -

 ً  .ؤداء آلاخٍش

 املساهم:خاحُاث  -4

ى٥ بلى هذٗ مّين منها  ٚ الزي ًخىلب الـى ٌّخبر ٠ما٥ دظىقي "بن الخاظت هي الٍشوٗ ؤو اإلاٜى

الخاظاث البُىلىظُت التي جخميز بها ١ل ال٣اثىاث الخُت اإلاخمشلت في ألا١ل و الؽشب ٘ٙي ظبُل اإلاشا٥ 

 ٠2ما ٌعميها البّن خاظاث هٙعُت . اظخماُِتالبٝاء و خاظاث 

ذر مْ البلٓى حٕيراث في خاظاث اإلاشاهٝين ٘إو٥ وهلت جبذو جل٤ الخاظاث ًفاخب الخٕيراث التي جد

بت مً خاظاث  لّلىا ال هبالٖ  و اإلاشاهٝت.اإلاذٜٞ ًجذ ٘شوٜا واضخت خاـت في مشخلت  الشاؼذًً، ل٢ًٍٜش

باث جفل في هزه اإلاشخلت بلى دسظت ٠بيرة مً الخُّٝذ و ًم٢ً  بر ٜلىا ؤن الخاظت و اإلاُى٥ و الٔش

 جلخُق خاظاث اإلاشاهٞ ألاظاظُت ُ٘ما ًلي :

 الحاحت ئلى ألامً: -4-1

ت وجخممً الخاظت بلى ألامً الجعمي ؤي الصخت الخامت :الخاظت بلى الؽّىس باألمً الذاخلي ، الخاظ

ن ، الخاظت  الىبلى البٝاء خُا ،الخاظت بلى ججىب الخىش و ألالم ، الخاظت  الشاخت و الؽٙاء ِىذ اإلاٍش

ت آلامىت اإلاعخٝشة ، و الخاظت  الى  خل اإلاؽ٢الث الصخفُت . الىالخُاة ألاظٍش

 

                                                   
الُت ،ظامّت الج1 ،مز٠شة ضاثش بلّالم ِبذ الُٝىم : ١ىوٖ ٘ى ؼى و ؤزشها في الخٝلُل مً العلٟى الّذواوي لذي اإلاشاهٝين ،ٜعم التربُت البذهُت و الٍش

 .41،ؿ2002،ماظعخير ٔير ميؽىسة
 .221،ؿ1979، مفش ٠3ما٥ الذظىقي : الىمى التربىي للىٙل و اإلاشاهٞ ، داس النهمت الّشبُت ، ه2
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 الحاحت ئلى مياهت الراث :-4-2

اٛ : الخاظت ٔلى اإلاش٠ض و الُٝمت  ، الخاظت بلى الؽّىس بالّذالت في  الاظخماُِتجخممً بلى ظماِت ال٘ش

تراٗاإلاّاملت و الخاظت بلى  ً ، الِا ً و و الخٝبل مً آلاخٍش و الخاظت بلى الُٝادة ،و ٔلى جٝلُذ آلاخٍش

اٛ العً في اإلاٍهش و اإلا٣اهت   1. الامخالٟو بلى ججىب اللىم و الخاظت بلى  الاظخماُِتاإلاعاواة مْ ٘س

:الحاحت ئلى الحب و -4-3  اللبٌى

ذٜاء و بلى الاظخماعيخب و الٝبى٥ و الخٝبل جخممً الخاظت بلى ال  للجماِاث . الاهخماء، و بلى ألـا

 الحاحت ئلى إلاػباع الجيس ي : -4-4

ٞ الضواط ؤما في خالت اإلاشاهٞ الزي ًىمى ظيعُا  الخاظت الجيعُت ِادة ما جخدٝٞ  في مجخمّىا ًِ وٍش

الت ٜذ ج٣ىن ؤ٘مل وظُلت  باجه الجيعُت ًم٢ً ؤن ًخىظه ٔلى وؽاه آخش ٌعل٢ه والٍش و جٝىي ٔس

ت بُّذا ًِ ١ل   ظيس ي مً اظل جدُٝٞ الخىا٘ٞ الجيس ي . اهدشاٗلخدُٝٞ شخفِخه العٍى

 الحاحت ئلى الىمى العللي و الابخياز :-4-5

و جخممً الخاظت بلى الخ٢ٙير و جىظُْ ٜاِذة ال٢ٙش والعلٟى الخاظت بلى الخدفُل الخٝاثٞ و جٙعيرها 

ٞ الّمل ، و الخاظت بلى الىجاح  ت و بلى بؼباُ الزاث ًِ وٍش ، و الخاظت بلى خبراث ظذًذة و مخىِى

 اإلانهي . ؤلاسؼاد التربىي  الىالذساس ي و الخاظت 

 : الاهخماءالحاحت غلى جدلُم الراث و -4-6

بن جدُٝٞ الزاث هى ؤن ٌعخىُْ اإلاشاهٞ جدُٝٞ بم٣اهُاجه و جىمُتها بلى ؤٜص ى خذ مم٢ً ٌعخىُْ 

ى٥ بلُه ُ٘ذٟس ١ل ما لذًه مً ٜذساث ؤو ًمش بخبراث التي ٌعخىُْ ؤن ًباؼشها في ظى ٌؽّشه  الـى

،٠ما ؤن هزه الخاظت مشجبىت بالخاظت بلى اإلاىدة و الّاوٙت  باالهخماءبالىمإهِىت و ٌعىده ؤلاخعاط 

٘األلٙت التي جىبشٞ مً داخل ألاظشة جىدؽش داخل هزا اإلاجخمْ الفٕير لخيخٝل بلى الجماِاث ألاخشي 

 2التي ًجذ ٘يها اإلاشاهٞ ؤن له م٣اهخه الخاـت.

                                                   
 .436،ؿ1991، الٝاهشة ، مفش ،1مدمىد ِبذ الشخمان خمىدة : الىٙىلت واإلاشاهٝت واإلاؽ٢الث الىٙعُت والّالط ، ه1
 .138ؿ،1996لبذهُت ، داس النهمت ،الٝاهشة ،ِىاوٚ ؤبى الّلى : جشبُت ظُاظُت للؽباب ودوس التربُت ا-2
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 أخسي:خاحاث 4-7

ُه والدعلُت والخاظت بلى  الت وؽاه ٌعل٢ه اإلاشاهٞ لّله ًدٝٞ اإلاا٥.مشل الت٘ر ..، وه٢زا ج٣ىن الٍش

،بؽشه ؤال ًخّذي هزا اليؽاه بم٣اهُاث اإلاشاهٞ ٠ما ؤن مخخلٚ الخٕيراث التي جىشؤ  الاسجُاحالشض ى و 

الت هي ؤخعً  ير بّن الخاظُاث ختى ًخدٝٞ له الىمى العلُم ولّل الٍش ِلى اإلاشاهٞ جخىلب ج٘ى

 1التي ر٠شهاها ظابٝا . وظُلت لخدُٝٞ مخخلٚ الخاظُاث

اطين :اأهمُت املساهلت في -5  لخؼىز الحسوي للٍس

جخطح ؤهمُت اإلاشاهٝت ٠مشخلت ٠ما٥ الىطج و الىمى الخش١ي خُض ًبذؤ مجالها بالذساظت في الجامّت و 

اض ي في اإلاىخخباث ال  ىمُت ٘خ٢دعب اإلاشاهٝت ألاهمُت ١ىنها :ٝبالخالي الٍش

اث لِغمشخلت جخطح ٘يها الٙشوٛ الٙشدًت في  ؤِلى-  ٘ٝي بين الجيعين بل بين الجيغ الىاخذ  اإلاعخٍى

اث  اهٙشاطمشخلت - الت اإلاعخٍى ى٥ باإلاعخىي بلى البىىلت "ٍس ّت للـى  الّالُت".ظَش

 الجُذة.مشخلت ؤداء مخميز خالُت مً الخش١اث الؽارة و التي جخميز باإلًٝاُ والذٜت -

 الخش٠ُت.حّلم بٝذس ما حّخبر مشخلت جىىٍش و جشبُذ اإلاعخىي للٝذساث و اإلاهاساث ال حّخبر مشخلت -

ٞ بٌهاسها ما لذي اإلاشاهٞ مً ٜذساث ٘ىُت و مهاساث خش٠ُت .-  مشخلت إلزباث الزاث ًِ وٍش

ىاث اإلاىا٘عت ٠فٙت مميزة لها والتي حعاِذ ِلى بٌهاس ٜذساث و مىاهب اإلاشاهٝين - مشخلت حّخمذ جمٍش

 2اإلاىهىبين . اهخٝاءبلى  باإللا٘ت

 طىت( :19-17) الاواطؽخصائص مساخل الىمى عىد -6

مً الىٙىلت اإلاخإخشة بلى مشخلت الشؼذ خُض ًبرص الجعم  اهخٝا٥جخميز هزه اإلاشخلت باِخباسها مشخلت 

جخدذد ٘يها خاظُاتهم و  الاواظيمهمت في خُاة  هزه اإلاشخلت مً خُض اإلاٍهش و الدجم ،٠ما حّخبر 

دواّ٘هم وجدعْ مىالبهم و ج٢ثر ٘يها مؽ٢التهم و بزل٤ ٣ًىهىن في ؤمغ الخاظت بلى ٘هم واّٜهم ،وحّلم 

                                                   
 .437مدمذ ِبذ الشخمان خمىدة :مشظْ ظابٞ ،ؿ-1
اث الخش٠ت ،داس ال٢ٙش الّشبي ،ه بعىى ٌس ي: ؤخمذ 2  .185،ؿ2001مفش،، ،الٝاهشة1ؤظغ و هٍٍش
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ت خفاثق الالِبين  ً الصخفُت ولزل٤ ٘ةن مّ٘ش الُت التي جبرص في ج٣ٍى الاواظي مهاساث التربُت الٍش

 مً ١ا٘ت الىىاحي الجعمُت و الاهّٙالُت مهمت للٕاًت.

ً شخفِخه لزل٤ ٘ةن الخٕيراث التي جىشؤ ِلى - و ٌّذ ظعم ؤلاوعان مً اإلاٝىماث ألاظاظُت في ج٣ٍى

 1هزا الجعم حّخبر مً ألامىس الهامت مً خُض جإزيرها ِلى شخفُت اإلاشاهٞ و حٕير ِىاوٙه .

 ظىت( جخخلٚ ِىذ ألا٘شاد و ًشظْ العبب بلى لىسازت والجيغ ووبُّت20-13بن خفاثق الىمى مً )-

 2. الاظخماُِتو  الاٜخفادًتالٙشد والّىامل 

ادة حجم الجعم وجىاظٞ ٠بير بين بن همى الّمالث في هزه اإلاشخلت ًادي بلى الىمى الجظمي :-6-1 ٍص

الىصن و الىى٥ ،و ًضداد الخىا٘ٞ الّملي الّفبي ، ٠ما جشجْٙ ال٢ٙاءة الجهاص الذوسي الخىٙس ي ٠ما 

ادة ٜذسة الخدمل ومً خال٥ هزه اإلاشاخل ًىلٞ ِلى هزه ِلى الخىاظٞ الخش١ي ، باإللا ٌعاِذ ٘ت بلى ٍص

ذاد للبىىلت .  3اإلاشخلت مشخلت ؤلِا

دعْ ال٢خٙان والفذس ووى٥ العاٜين وجخٙٛى - ٠ما جخميز هزه اإلاشخلت بىٙشحي همى الىصن و الىى٥ ٍو

للٙتى و الٙخاة بؽ٣ل البىاث ِلى البىين في هزه اإلاشخلت ، ٠ما جٍهش الٙشوٛ اإلاميزة في جش٠ُب الجعم 

 4واضح .

في هزه اإلاشخلت ًخميز اإلاشاهٞ باإلاُل للخش٠ت و الّمل اإلاخىاـل و ِذم الٝابلُت الىمى الحسوي :-6-2

 5و جىا٘ٝا مخ٣امال . اوسجاماللخّب لزا جفبذ الخش١اث ؤ٠ثر 

ُ والالىشابو في هزه اإلاشخلت جخٚ خذة الاسجباٟ  ت للمهاساث الخش١ي و جإخزه مخخلٚ الىىاحي الىِى

 6الخش٠ُت في الخدعً و الشقي .

 

                                                   
ت مفش  3ظ٣ُىلىظُت همى الىٙىلت واإلاشاهٝت ، ،ه:  مّىك خلُل -1  .322،ؿ1994،،داس ال٢ٙش الّشبي ، الاظ٢ىذٍس
ت مفش ،خبراث في ؤلّاب للفٕاس وال٢باس ، ،ميؽإة اإلا : ٘شح بًلين -2  .119ؿ،2001ّاٗس ، الاظ٢ىذٍس
اض ي ،داس ال٢ٙش الّشبي ، الٝاهشة مفش ،  : ٘ىصي ؤخمذ -3  . 66،ؿ 2003مبادت ِلم الىٙغ الٍش
الُت  : بشاهُم مىس ى و خعً ِاد٥ب -4 ىاث و الّشوك الٍش  .47،ؿ1994إلاّاٗس ،الٝاهشة، مفش ،، داس ا1، هالخمٍش
 .340مّىك خلُل : هٙغ اإلاشظْ ، ؿ-5

اض ي ، ه :  ِالوي مدمذ - .122، ؿ 1998، مش٠ض ال٢خاب لليؽش و الخىصَْ ،الٝاهشة مفش ، 1ظ٣ُىلىظُت الىمى للمشبي الٍش 6 
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ً و ًجذ في ؤ٣٘اس صمالثه ًمُل الىاش ئ في هزه اإلاشخلت بلى هٝذ الزاث الىمى العللي : -6-3 و هٝذ آلاخٍش

للمُى٥ و الخّلٞ  باالظخٝشاس ظاربت ؤ٠ثر مً ؤ٣٘اس ؤظشجه ؤو اإلاذسظت ؤو الىادي ٠ما جخفٚ هزه اإلاشخلت 

 1بها .

ْ بِىما ًدعم الز١اء في الىمى بمّذ٥ بىيء في نهاًت  و بن الٝذساث الّٝلُت حعخمش في الىمى بمّذ٥ ظَش

 2هزه اإلاشخلت .

ب الىمى الاحخماعي : -6-4 في ؤن ٣ًىن ظعمه ظمُال مخىاظٝا ظزابا ،مما ًدبزه ِلى  الىاش ئًٔش

ؽتره اإلاشاهٞ في هزه  الىالٝىة والجما٥ للجعم ٠ما ٌععى  ا٠دعاب ً ؤـذٜاء مً هٙغ الّمش َو ج٣ٍى

ؽّش في هزه اإلاشخلت  الفذاٜت ؤن ج٣ىن ٜاثمت ِلى الىد والاخترام وجٝذًش ألا٣٘اس واإلاُى٥ والاججاهاث َو

ْ مً ؼإهبؤن ِلُه الُٝام  ّالُتها وهي مً اإلاخىلباث ه بّن اإلاعاولُاث التي ج٘ش ذ مً ٜىتها ٘و وجٍض

ت للّب في الٙ ب ِلى المشوٍس ٞ وفي نهاًت اإلاشخلت ًضداد لذًه الؽّىس باإلاعاولُت و البذء في الخذٍس ٍش

 3الُٝادة .

 الىمى الاهفعالي :  -6-5

مشخلت اإلاشاهٝت باهخمام اإلاشاهٞ بزاجه وفي بذاًت اإلاشخلت ٣ًىن وؽُىا بالخُاة و مخٙاثال زم ًمش جخميز 

 4باهّٙاالجه الذاخلُت . بٙترة مً الخمى٥ وال٢عل ول٢ىه في الىاْٜ ٣ًىن ميؽٕال 

اطُت التي جىاطب هره املسخلت :-7  ألاوؼؼت الٍس

ىاث اإلاخىلباث البذهُت الخاـت مشل  والشؼاٜت  الٝىةبن مً ؤهم ألاوؽىت التي جىاظب هزه اإلاشخلت جمٍش

ت والخدمل و  اض ي وبىاء اإلاهاساث و  الخىا٘غة و الٝٙض والىزب والجشي وؤلّاب ال٢ش والٝذسة والعِش الٍش

 5الخىي .

 

                                                   
 .67مشظْ ظابٞ ،ؿ  :٘ىصي اخمذ -1
ان لليؽش ، ِمان ألاسدن ،  :  الذًشي ِلي -2 ت و الخىبُٞ ، داس الٜٙش الُت بين الىٍٍش  . 154،ؿ 1993مىاهج التربُت الٍش
ت ِلى بّن الٝذساث البذهُت و مهاساث ٠شة الىاثشة للىاؼئين بذولت ٘لعىين ، سظالت ماظِعتر، ٔير  : ظاد هللا وظام 3 ب البلُىمُتًر ٘اِلُت الخذٍس

ت ،مفش،ميؽىسة، ١لُت ث ب س للبىاث،   .56،ؿ2006ظامّت ؤلاظ٢ىذٍس
 .301،ؿ.1997ألاظغ الىٙعُت للىمى مً الىٙىلت بلى الؽُخىخت ، ،داس ال٢ٙش الّشبي ، الٝاهشة ،مفش ، : العُذ ٘ااد -4
الت و الصخت ، ميؽىساث ظامّت الٝذط اإلاٙخىخت ،ه : ؤبى همشة مدمذ -5  .40، ؿ 1999،ِمان ، ألاسدن ، 1الٍش
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 خالـت: 

ُت في مجا٥ الاداء الخش١ي  وهي مشخلت هامت  اإلاهاسي وعخخلق مً هزا اإلابدض ؤن اإلاشاهٝت هي ٘ترة هِى

جمغ الجاهب الىٙس ي الاظخماعي للٙشد ومداولت جىمُتها و٠زل٤ مداولت بؼباُ خاظُاث اإلاشاهٞ و٠زل٤ 

الُت في ججاوص هزه اإلاشخلت بذون  ؤهمُت اإلاشاهٝت في الىطج والىمى الخش١ي وما ج٢دعُه ألاوؽىت الٍش

ً شخفُت ظُذة مؽا١ل هٙعُت ؤو اظخماُِت هدُجت جىظُه اإلاشاهٝت بؽ٣ل صخُذ وبً جابي وج٣ٍى

 للمشاهٞ. 



  

 

 

 

 الشاوي:اإلابدض 

 ؤلّاب الٝىي 

ٙي   و الّذو الٍش
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 :جمهُد

الاث ألا٠ثر ؼّبُت في الّالم خُض جدخىي ِلى ِذد ٠بير مً  حّخبر ؤلّاب الٝىي مً الٍش

ٙي ؤو ٠ما  الت الّذو الٍش الاخخفاـاث التي جذخل جدذ خالىتها ، ومً بين هزه الاخخفاـاث ٍس

ٚ ؤو اإلاشوط ؤو الخٝى٥ ؤو اإلاشاعي وهي حّٗش بعباٜاث اختراٛ ال ماخُت والتي ججشي في الخالء مشل الٍش

 مً ؤهم الاخخفاـاث التي جىمي الٝذساث البذهُت للّذاء و الاسجٝاء بمعخىي لُاٜخه البذهُت 

ذ خ ؤلّاب الٝىي و الفٙاث ألاظاظُت لالِبين ٘يها و ؤ٠ثر الىٛش ٜش جى ٜو ىا في هزا اإلابدض بلى جاٍس

ىا بلى ماهُت ظباٜاث اختراٛ الماخُت و الٝىاهين  بُت اإلاعخّملت في ؤلّاب الٝىي و ٠زل٤ جىٜش الخذٍس

 الخاـت بها و ٠ُُٙت الخىٍُم للعباٛ.    
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 اللىي:ألعاب -1

الُت جىٝعم  Ath Losحّىد بلى ١لمت ًىهاهُت  ت مً ألالّاب الٍش و مّىاها العباٛ و جمم مجمِى

بؽ٣ل ؤظاس ي بلى الّذو و الشمي والٝٙض و ؤلّاب الٝىي ١اهذ مىظىدة مً ٜبل اإلاُالد وجىٝعم بلى 

ت و سمي الٝشؿ ،سمي الشمذ ، س الجشي بمعا٘اث  مي مخّذدة و بلى معابٝاث ؤخشي منها سمي اإلاىٜش

ل والىزب الشالسي .  الجلت ،الٝٙض بالضاهت ،والىزب الىٍى

ويهُمً ِلى ظذو٥ ألالّاب ؤسبّت ؤهىاُ مً ألاخذار اإلالخُٝاث ال٢بري ، واإلالخُٝاث بين ألاهذًت و -

البىىالث الىوىُت و البىىالث  الذولُت ال٢بري وألالّاب ألاوإلابُت هي الخذر ألا٠ثر ؼهشة دولُا وهي 

زم ًليها بىىلت الّالم أللّاب الٝىي التي حّٝذ ١ل ظيخين  1896ىىاث مىز ِام حّٝذ ١ل ؤسبْ ظ

١ل ألاخذار ؤلّاب الٝىي جىٍم مً  1982و مىز  1983ُ٘ما ١اهذ ؤو٥ دوسة ظىت  1991مىز 

 الذولي أللّاب الٝىي . الاجدادوٗش 

 ألازيُتألالّاب .ٛ.م في هىاٛ 1453ظشث معابٝاث ؤلّاب الٝىي ألو٥ مشة في بالد الُىهان ظىت -

الت جماسط ؤزىاء  الذًيُت ٘ا٠دعبذ  الاخخٙاالثالتي ١اهذ ولُّت الذوساث ألاوإلابُت و ١اهذ هزه الٍش

اض ي  الىبّذا سوخُا بلا٘ت   ٛ.م . 1500مً ظىت  ابخذاءبّذها الٍش

الُٝفش الشوماوي  سؤيمُالدي خُض  393اظخمشث ألالّاب ألاوإلابُت مضدهشة ختى ظىت -

مها ، إلاا ١ان ًشا٘ٞ هزه ألالّاب مً ؼّاثش و )ظُىدٌعُىط( وظىب بًٝاٗ ألالّاب ألاوإلابُت  وجدٍش

 ِاداث وزيُت ال جخٙٞ و ِاداث الشومان اإلاعُدُت .

ذ  الت في الّفىس الىظىى مّخمذة ِلى مجخمْ الٙشوظُت الزي ظادها  اصدهشثٜو هزه الٍش

اسث ؤلّاب الٝىي ظضءا مً التربُت الّامت للؽباب .ؤلاؼشاٗ ٘ىمذ وؤـبدذ هٚ ؤظا  س ي ـو

ت مً ألاوؽىت جىٝعم بلى ٜعمين سثِعُين ّ٘الُاث  - ت مخىِى ومفىلح الّاب الٝىي ًمم مجمِى

ّالُاث جٝام  والشميجٝام داخل ملّب في الهىاء الىلٞ ؤو داخل الفاالث مشل الّذو الٝٙض  ، ٘و

ٙي .اإلاص ي والّذو ا ١اإلااساجىن خاسط اإلالّب   1لٍش

 

                                                   
الُت ، م٢خبت اإلاجخمْ الّشبي للي:  ـبخي اخمذ ٜبالن -1  .14-12 ،2012ؽش والخىصَْ ، ِمان ،ألاسدن ،ألالّاب الٙشدًت الٍش
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 :1الصفاث ألاطاطُت لالعبي ألعاب اللىي -2

ب اإلاعا٘اث الٝفيرة ،فعالُاث السهع : -2-1 ،و الخىاظض و الخخابْ 100،200،300ًخفٚ اِل

 بإؼ٣الها بعُىشة الالِب ِلى الّمل الّفبي الّملي .

لت ،- ب اإلاعا٘اث اإلاخىظىت و الىٍى ًمخاص بعُىشة ِلى ١لم، بلى اإلااساجىن ١10لم،5،و800،1500ؤما اِل

الّمل الٝلبي الخىٙس ي و التي حّخمذ ِلى الٝىة و الخدمل الهىاجي و الالهىاجي بيعب جدىاظب مْ اإلاعا٘ت 

ت .  و العِش

ل و الشالسي بالعُىشة ِلى  :فعالُاث اللفص-2-2 ب ّ٘الُاث الٝٙض الّالي و الضاهت و الىٍى ًخفٚ اِل

ىة الّمل الّفبي الّملي و اإلاخمشل بالخىا٘ٞ وظ ت سد الّٙل و الٝىة و وى٥ الخىىة والتردد ٜو ِش

تالاسجٝاء الّمىدي  والٝىة  ىة ألاوشاٗ العٙلى والّلُا وجىاصن  الاهٙجاٍس وعبت ٜىة الالِب بلى وصن ٜو

 ظعمه واإلاشوهت والشؼاٜت .

ًخفٚ الالِب بعُىشة ِلى الّمل الّفبي الّملي واإلاخمشل في الخىا٘ٞ : فعالُاث السمي-2-3

ت  ىة ألاوشاٗ العٙلى والّلُا مً اوظِش ت والذوسان والاهضالٛ ٜو الِب والٝىة لسد الّٙل ،الٝىة والعِش

ً و الٝذسة ِلى  ملي ٠بيًر ت واإلاشوهت والشؼاٜت وحجم ظعذي ِو  . الاسجخاءالاهٙجاٍس

لت:حسي املظافاث املخىطؼت -3  والؼٍى

لت مً العباٜاث التي جشجب ٠بيرا ولزل٤  اسجباواي بّىفش الخدمل ٌّخبر ظشي اإلاعا٘اث اإلاخىظىت والىٍى

 ظمُذ بعباٜاث الخدمل .

لت ٠شيرة ومخّذدة خُض جبذؤ بعباٛ  متر وجيخهي بعباٛ 800وظباٜاث اإلاعا٘اث اإلاخىظىت و الىٍى

بي  و ِلى رل٤ ًم٢ً اإلااساجىن ٠ما ؤنها مخباًىت اإلاعخىي بما خعب الّمش ؤو الجيغ ؤو الّمش الخذٍس

ٞ ؤو بين العهى٥ و الجبا٥ ؤو ِلى ؼ٣ل  ؤن جضاو٥ مً ٜبل اإلادعابٝين بما في ممماس ؤو ِلى الىٍش

ظباٜاث اختراٛ الماخُت والتي جضاو٥ بين اإلاشوط واإلاضاُس هزا باإللا٘ت بلى ظباٜاث اإلاص ي خُض 

ب ِليها ابخذاء مً ٠ُلىمتر واخذ بلى   . 2ر ٠ُلىمت50ًم٢ً مضاولتها و الخذٍس

                                                   
 .22-21مشظْ ظابٞ،ؿ : ٠ما٥ ظمُل الشبط ي -1
 .145-144،ؿ2006الٝاهشة ،مفش ،،2ه، داس ال٢ٙش الّشبي ، ذان ؤخمذ : ظباٜاث اإلامماس ومعابٝاث اإلاُ بعىى ٌس ي2
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لت :-4 ب أهمُت لعدائي املظافاث املخىطؼت والؼٍى  أهثر ػسق الخدٍز

ب املظخمس :-4-1 با بذون ساخت الخدٍز ت زابخت جٍٝش لت وعبُا و بعِش  الجشي إلاعا٘اث وٍى

ب اإلاعخمش لخىمُت الخدمل الّام  عخخذم الخذٍس  . والاظدؽٙاءَو

ب الفتري : -4-2 اث ؤو مداوالث مْ الخدٍز ت واإلاعا٘ت و ٘تراث الشاخت الجشي في مجمِى جدذًذ العِش

ب الٙتري مىخٙن الؽذة و  ين سثِعُين هما ،الخذٍس ب الٙتري بلى هِى ىٝعم الخذٍس شجْٙ اإلاالبُيُت ٍو

 الؽذة 

ب الٙتري مىخٙن الؽذة  ٝت الخذٍس ب جىمُت الخدمل الّام حعخخذم وٍش ِىذما ٣ًىن الهذٗ مً الخذٍس

ب الٙتري م ٝت الخذٍس ب الخإ٠ُذ ِلى في خين حعخخذم وٍش شجْٙ الؽذة ِىذما ٣ًىن الهذٗ مً الخذٍس

 1جىمُت الخدمل الخاؿ بالعباٛ . 

 أهمُت مظابلاث ألعاب اللىي :-5

هاس ٠ٙاءتهم  جمخاص ؤلّاب الٝىي ًِ ٔيرها مً ألالّاب ألاخشي بإنها ِباسة ًِ مىا٘عاث بين ؤ٘شاد إٌل

ام ُٜاظُت ظذًذة ٌّتٗر بها ذستهم البذهُت لخدُٝٞ ؤٜس  الذولي أللّاب الٝىي بىاء ِلى الاجداد ٜو

ش اإلاٝذمت مً اللجىت الٙىُت اإلاّخمذة الخابّت   الذولي لالجدادالخٝاٍس

ت والخدمل وبخفىسها  هٍشها بلى ؤهمُت ؤلّاب الٝىي مً الجاهب البذوي هشي ؤنها ججمْ بين الٝىة والعِش

ً اللُاٜت البذهُت وبرا ؤساد  الالِب ؤن ًخٙٛى في ؤلّاب الٝىي ًيبغي ؤن هزه الّىاـش ؤظاظُت في ج٣ٍى

باث ًىمُت ، وهزا ال ٌّني بهما٥ بُٝت  ؤن ًخمخْ بها بؽ٣ل ؤو بأخش وهزا ال ًخم ما لم ٢ًً هىاٟ جذٍس

الاث ؤخشي .  الّىاـش ألاخشي للُاٜت البذهُت ١اإلاشوهت و الشؼاٜت بل ؤن هزه الّىاـش جخذم ٍس

لُٝاط بم٣اهُاث الالِب مً خال٥ ُٜاط  اخخباساثها ٠ما حّخبر معابٝاث ؤلّاب الٝىي في خذ رات-

ت والخدمل .  الٝىة والعِش

                                                   
ب و جذَسغ معابٝاث ؤلّاب: ِبذ الشخمان ِبذ الخمُذ صاهش-1  .55ؿ،2009مفش،  ، الٝاهشة،1الٝىي ، مش٠ض ال٢خاب لليؽش ،ه م٣ُاه٢ُُت جذٍس
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ادة وؽاه  ْ ٠ٙاءة ألاظهضة الذاخلُت للجعم مما ًادي بلى ٍص ش ١ل هزه الّىاـش ًادي بلى ٘س وبن جىٍى

الالِب وسْ٘ معخىي الخالت الصخُت له . بلا٘ت بلى رل٤ ؤن ألاداء الٙني لّٙالُاث ؤلّاب الٝىي 

 1خٙشط ِلى خذ ظىاء .ابّا ظمالُا ٌعخمخْ بها الالِب و اإلاحّىي و

في(:طباكاث اختراق الظاخُت )العدو -6  الٍس

خها : -6-1  جاٍز

ٞ و دخلذ ختى بشهامج  18ٌهشث ظباٜاث الماخُت في ؤوسوبا في الٝشن  ٍش ولم ج٢ً مّشو٘ت ؤًام ؤلٔا

غ  ١لم، وفي دوسة ظاهذ 5خين ١اهذ إلاعا٘ت  1900ألالّاب ألاوإلابُت الخذًشت في الذوسة الشاهُت في باَس

غ  معا٘ت  1910 ؤو ظخى٠هىلممُل و دوسة 3معا٘ت 1908مُل ودوسة لىذن ١4اهذ إلاعا٘ت  1904لَى

غ ١1920لم، و ل٢ً في دوسة ؤهتروب ِام 3 ١لم للٙٛش و ١3اهذ ظباٜاتها إلاعا٘ت  1924ودسوسة باَس

 ١2لم للٙشدي .10

لت  وحّخبر  ب إلادعابٝي اإلاعا٘اث اإلاخىظىت و الىٍى ذاد لخذٍس بٜامت بىىالث اختراٛ الماخُت في ٘ترة ؤلِا

 3و ٠زل٤ الٝفيرة خعب معا٘ت العباٛ .

ٞ ٔير مضدخمت وفي مىاوٞ هادثت ًجشي  ق:ميان الظبا-6-2 ٚ الٙعُذ و  العباٛ في وٍش مشل الٍش

ٞ الٕاباث ٘البذ مً ولْ ِالماث ٌاهشة إلاعاِذة  الخٝى٥ واإلاشوط واإلاشاعي ، ؤما برا اختٛر الىٍش

 4اإلادعابٝين ٠ما ًجب ججىب جٝاوْ الىٛش ٜذس ؤلام٣ان .

 5الظاخُت : اختراقاللىائذ واللىاهين الخاصت بمدظابلي -7

ٚ ؤو داخل اإلاذًىت ؤو خاسظها في الخٝى٥ واإلاشوط -  ًجشي العباٛ ِلى ؤسك ًخخللها ؤسك ِشاء ١الٍش

خه و الخذسب - ّلً ٜبل بذء العباٛ لُخم٢ً اإلادعابٝىن مً مّ٘ش ًىضح معاس العباٛ بشظم جىلُخي َو

 ِلُه .

                                                   
 .2مشظْ ظابٞ ،ؿ : ٠ما٥ ظمُل الشبط ي -1
عان خشبُي -2  .65ِبذ الشخمان ألاهفاسي، مشظْ ظابٞ،ؿ : َس
 . 249مشظْ ظابٞ ،ؿ : ؤخمذ  بعىى ٌس ي -3
الت للجمُْ، م٢خبت اإلاجخمْ الّشبي ،ه : مذ ٜبالن وآخشونـبخي ؤخ -4  .26، ؿ2011، ِمان ألاسدن ،1الٍش
 .250-249هٙغ اإلاشظْ، ؿ : ؤخمذ بعىى ٌس ي5
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اإلاىدذساث ؤو اإلاشجّٙاث  ألاسك الىِشة والتي ٜذ جدعبب ِنها ؤلشاس للمدعابٝين ؤو  ًجب ججىب-

 .الٝاظُت

 ٌّذ مىظم اختراٛ الماخُت ِادة خال٥ ؤؼهش ٘فل الؽخاء .-

ذ ١اٗ .- الن ِىه بٜى  ُٜاط معا٘ت العباٛ و ؤلِا

 .خٝعُم اإلادعابٝين بلى مشاخل ظيُتًىص ى ب

 ماخُت لالجداد الذولي أللّاب الٝىي ١الخالي :اإلاعا٘اث الخاـت ببىىالث اختراٛ ال-

 ٠م  12الى  10مً سظا٥ :

 ؼباب ر١ىس 

 ٠م . 7الى  5مً  وعاء:

 ؼباب بهار 

مً جل٤ العباٜاث ؤو اخخُاس ظباٜاث مخخابّت و مىاظبت للمشاخل  ما ًىاظبهاخخُاس اوباليعبت للهُئاث 

 العيُت ظىاء في البىىالث اإلادلُت ؤو الذولُت .

 :1الىطائل املظخعملت في حعلُم زهع الظاخُت -8

اض ي الش٠ن ِلى اإلامماس الّشوض ي للملّب ، ؤما  ًبذؤ بخّلُم س٠ن الماخُت بّذ ؤن ٌعخىِب الٍش

بُت و  ل والّالي مْ س٠ن جٍٝش الىظاثل الشثِعُت اإلاعخّملت ِىذ حّلُم س٠ن الماخُت هي الٝٙض الىٍى

ٗى و مخابّت الش٠ن الهبىه بؽ٣ل مخخلٚ في البذاًت ِلى الشظ لين ومً زم ِلى سظل واخذة مً الٜى

 مخخلٚ الّىاثٞ . اظخُاص ومً زم 

ذاد الخمهُذي لش٠ن الماخُت في اإلاالِب اإلإلٝت ؤما الخ٢مُل ُ٘يبغي ؤن ٣ًىن في  م٢ً الُٝام باإِل ٍو

اث الش٠ن الّادي  اث س٠ن الماخُت مؽابه لإلِذاد إلاباٍس ذاد إلاباٍس اث و ؤلِا ٌل ٌشوٗ بظشاء اإلاباٍس

اث هاجخت مً خُ لت و ل٣ي ج٣ىن اإلاؽاس٠ت في اإلاباٍس ض الىخاثج ًيبغي للمعا٘اث اإلاخىظىت و الىٍى

                                                   
بي-1 عان خٍش بذ الشخمان ألاهفاسي  َس  .76مشظْ ظابٞ ،ؿ : ِو
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الخّٗش بؽ٣ل جفُّذي ِلى معا٘اث العباٛ ، والخماَسغ ألاسلُت التي ًدخىيها و وبُّت ألاسك و 

 .اإلاالبغ اإلاىاظبت واسجذاء٠زل٤ ألاخز بالخعبان خالت الجى 

ىن السطمُىن ملظابلاث اختراق الظاخُت وعدد املؼازهين للفسق -9  :1إلاداٍز

ىن -9-1  السطمُىن:إلاداٍز

ماة معاِذون .خ٢م -  ِام ،ٜماة ٜو

 للمدعابٝين.مّاوهىن  البذء،آرن -

 الخٙل.مذًش ٘ني للعباٛ و ظ٢شجير -

ٞ  مشاٜبىن و مالخٍي الىٝاه-  العباٛ.في وٍش

 الىخاثج.مسجلى ألاصمىت و  مُٝاجين،-

 سثِعين ٜماة اٜمْ والبذالء .-

ام .-  مىصِى البىاٜاث و ألاٜس

 الىلاغ :عدد املؼازهين وهُفُت اخدظاب -9-2

ذ الّذد ًِ وعاء سظا٠٥باس )-  مدعابٞ )الّذد ال٢لي( .12( ال ًٍض

ذالّذد اإلاعمىح به ِىذ بذء العباٛ -  . 6وال ًٝل ًِ  9ًِ ال ًٍض

 مدعابٝين .6خعاب الىٝاه ؤخعً -

 مدعابٝين . 8بلى  4ر١ىس بهار )ؤـأش(: الّذد ال٢لي مً -

ذ ًِ -  . 4وال ًٝل ًِ 6الّذد اإلاعمىح به لبذء العباٛ ال ًٍض

 مدعابٝين .4خعاب الىٝاه :ؤخعً -

                                                   
 .252،353مشظْ ظابٞ ، ؿ: ؤخمذ  بعىى ٌس ي-1
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 أللاب اللعبت :-10

لت و٠زل٤  ُٝا و خاـت ٠ُيُا و ؤزُىبُا مً الذو٥ الشاثذة في ظشي اإلاعا٘اث الىٍى حّخبر دو٥ ؼٛش بٍ٘ش

ُٝا مً الذو٥ اإلاخٝذ ُٝا الّشبُت ت في معابٝاث الّذو ِمحّخبر دو٥ ٔشب بٍ٘ش لما ؤن دو٥ ؼما٥ بٍ٘ش

ا في ظشي اإلاعا٘اث اإلاخىظىت .مشل جىوغ و اإلإشب و الجضاثش   1ؤزبدذ جٙىٜا ِاإلاُا ملخٌى

الخؼىاث الىاحب ئجباعها عىد ئكامت بؼىلت اختراق الظاخُت )العدو -11

في(:  2الٍس

 جدذًذ ًىم وظاِت بذء العباٛ .-

ىت جىلُدُت إلاعاس العباٛ-  . سظم وبِذاد خٍش

ت واإلاٝشوءة .- الم اإلاش٠بت واإلاعمِى الن ًِ العباٛ بإظهضة ؤلِا  ؤلِا

 ِمل اإلالفٝاث الالصمت وجىصَّها و وؽشها .-

ذ لالؼتراٟ في العباٛ .-  جدذًذ آخش مِى

 جىلُذ مؽٗش العباٛ مً خُض العً .-

الن ًِ الجىاثض الخاـت بالٙشدي والٙٛش .-  ؤلِا

ذ ال٢ؽٚ الىبي .- الن ًِ مِى  ؤلِا

 جبلُٖ بظّاٗ اإلاذًىت وؼشوت اإلاشوس بُىم وظاِت بذء العباٛ .-

ىاء بؼاسة بذء العباٛ .- ت إِل  جشؼُذ شخفُت مشمٜى

 بِذاد الخ٣ام واإلاىٍمين الٝاهىهُين الالصمين لعير العباٛ .-

ام ألا بِذاد - لى الٍهش .ٜس  الخاـت باإلادعابٝين جىلْ ِلى الفذس ِو

                                                   
 .19شظْ ظابٞ،ؿم: ٙخاحؤبى الّال ؤخمذ ِبذ ال -1
 .254-253مشظْ ظابٞ ، ؿ: ؤخمذ  س يبعىى 2ٌ



في  الفصل السابع/ املبدث الثاوي                                                      ألعاب اللىي والعدو الٍس

 
97 

في(:  -12  ئصاباث العبي املازاجىن واختراق الظاخُت )العدو الٍس

لت بلى خذ ما بال  بي ظشي اإلاعا٘اث الىٍى بي اإلااساجىن واختراٛ الماخُت بـاباث اِل جمشل بـاباث اِل

لت وعبُا و ِلى  ذ ِنها في خىىستها الٙىُت ووعبتها خُض ججشي جل٤ اإلاىا٘عاث إلاعا٘اث وٍى ؤنها جٍض

لت في ممماس الجشي اإلاّشو٘ت بىبُّت ؤساليها ؤساض ي ٔير ممهذ ة خُض ججشي ظابٝاث اإلاعا٘اث الىٍى

 اإلادذدة و ؤخزًتها اإلاالثمت لخل٤ ألاسلُاث .

بى اإلااساجىن واختراٛ الماخُت بيعبت ؤ٠بر في بـاباث جمٛض ؤسبىت الٝذمين و بـاباث وجش - خميز اِل ٍو

ت وبـاباث ِمالث العاٛ الخلُٙت وبـا الٝذم وجمٛض ِمالث باث ٠عىس ؤلاظهاد بٍّام ؤخُل اإلاخىِى

 .الٍهش الخلُٙت

ت زم بـاباث - اث وجش ؤخُل ًلي رل٤ بـابت لٝذم اإلاخىِى و جإحي في مٝذمت بـاباث التهاباث و جمٜض

اث لّمالث الٍهش زم الدعلخاث و الجشوح اإلاىا٠بت لألداء ،زم بـاباث الش٠بت اإلاخخلٙت و٠زل٤  الخمٜض

اث ألاسبىت اإلاٙفلُت في اظخخذام الٝذمين والعلمُاث الٍّمُت  التهاباث خلٚ الشلٙت و٠زل٤ جمٜض

 1خُض ًادي بلى ال٢عىس .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
اض ي و ؤلّاب الٝىي ، داس ال٢ٙش الّشبي ،ه : ؤظامت ٍساك1  .62،ؿ2003،الٝاهشة مفش ،1الىب الٍش
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 :خالصت

وعخخلق مما ظبٞ ؤن ظباٜاث الماخُت هي ظضء ال ًخجضؤ مً ؤلّاب الٝىي خُض ج٢دعب ؤهمُت 

الُت للّذاثين بالٕت ِىذ الّذاثين مً خال٥ ا٠دعابهم للُاٜت البذهُت الجُذة مً خال٥  اإلاماسظت الٍش

اباث خال٥ اإلاىا٘عت  ت اإلامماس لخجىب ؤلـا ب في ممماس العباٛ و رل٤ بُٕت مّ٘ش ٞ الخذٍس ًِ وٍش

الُت .  الٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجاهب الخىبُٝي

 
  



 

 

 

الخامغ:الٙفل   

مىهجُت البدض 

 وبظشاءاجه اإلاُذاهُت
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 جمهُد: 

ت مذي مالثمت مُذان بن ؤي بدض مُذاوي ًجبر الباخض للخإ٠ذ مً ـالخُت  ألادواث اإلاعخخذمت ومّ٘ش

باث والخّٗش ِلى الفّىباث  الذساظت إلظشاءاث البدض اإلاُذاهُت و٠زا مالثمت الُّىت اإلاخخاسة للخذٍس

 التي ٜذ جىاظه الباخض.

بي ٘ةهىا ظىداو٥ في هزا الٙفل جبُان الخىىاث التي اجبّىاها  وبما ؤن دساظدىا حّخمذ ِلى اإلاىهج الخجٍش

بياء هزه الذساظت واإلاخّلٝت في ؤزش بشهامج إلظش  ٝت  جذٍس ت واإلاذاومت  الٙاس جل٤مٝترح بىٍش لخىمُت العِش

ٙي لٙئت  ظىت. ورل٤ باظخخشاط الىخاثج ومىاٜؽتها وجدلُلها ُ٘ما بّذ وهزا  19-17لذي ِذاجي الّذو الٍش

 مً ؤظل ألاهذاٗ اإلاشظىة مً هزه الذساظت.  
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 ( مىهج الدزاطت:   1

في مجا٥ البدض الّلمي اخخُاس اإلاىهج اإلاىاظب لخل بؼ٣الُت البدض ألاظاط ِلى وبُّت اإلاؽ٣لت 

هٙعها، وجخخلٚ اإلاىاهج جبّا الخخالٗ الهذٗ الزي ًىد الباخض الخىـل بلُه وفي بدشىا اظخىظبذ 

بي.  اإلاؽ٣لت بجباُ اإلاىهج الخجٍش

بي ؤٜشب اإلاىا ب ظىاء ١ان في ٌّخبر اإلاىهج الخجٍش ٝت الّلمُت، والخجٍش هج والبدىر لخل اإلاؽ٢الث بالىٍش

اإلاّمل ؤو في ٜاِت الذساظت ؤو في ؤي مجا٥ آخش هى مداولت الخد٢م في ظمُْ اإلاخٕيراث والّىامل 

ّه ؤو حُٕيره بهذٗ ُٜاط جإزيره في الّملُت،  ألاظاظُت باظخصىاء حٕير واخذ خُض ًٝىم الباخض بخىَى

ىا ِلى والخجشبت اإلاّم ش مّا٘س  الخيبا ل هي ؤٜىي الىٛش الخٝلُذًت التي ٌعخىُْ بىاظىتها ا٠دؽاٗ وجىٍى

1والخد٢م في ألاخذار.
 

 ( مجخمع الدزاطت: 2

ٙي لىادي الؽمشة ؤلّاب الٝىي والًت باجىت، الؽباب روي  ًخ٣ىن مجخمْ الذساظت مً ِذاجي الّذو الٍش

ماس   ظىت.19-17ألِا

 ( عُىت الدزاطت: 3

 .2حّٗش ُِىت الذساظت ِلى ؤنها مجمىِت ظضثُت ممشلت في اإلاجخمْ له خفاثق مؽتر٠ت 

ٝت اإلاٝفىدة رل٤ ؤهه جم اخخُاس ؤ٘شاد جمشل  ذ جم اخخُاس ؤ٘شاد البدض في هزه الذساظت بالىٍش ٜو

ت مً ألا٘شاد ًخم اخخُاسها مً بين ؤ٘شاد  لي جمشُال ظُذا، ؤو حّٗش بإنها جل٤ اإلاجمِى اإلاجخمْ ألـا

ٝت لى خعب ِىامل اخشي وحّىي ل٣ل مٝفىدة  اإلاجخمْ بىٍش ىلىظُت ِو ِلى خعب الفٙاث اإلا٘ش

ا مخ٣ا٘ئت   .3ؤنها مً ؤبعي وٛش اخخُاس الُّىاث٠ما ا٘شاد الُّىت ٘ـش

اض ي  ذ ٜام الباخض باخخُاس ُِىت الذساظت مً هادي الؽمشة ؤلّاب لٝىي )والًت باجىت( للمىظم الٍش ٜو

ٝت الّمذًت.  14م والبالٖ ِذده 2015-2016  ِذاء وجم اخخُاسهم بالىٍش

                                                   
 .117،ؿ2002،ِمان،1مشوان ِبذ اإلاجُذ ابشاهُم: وٛش ومىاهج البدض الّلمي ،داس الشٝا٘ت لليؽش والخىصَْ ه  1
 148،ؿ2009،الٝاهشة،مفش،1ابى ِالم :اإلاشؼذ ٘ب اِذاد الشظاثل الجامُّت ،داس اليؽش للجامّاث،هسظاء مدمىد   2
 .141،ؿ2011،ِمان،الاسدن،٠4ما٥ مدمذ اإلإشبي :اظالُب البدض الّلمي في الّلىم الاوعاهُت والاظخماُِت ،داس الشٝا٘ت لليؽش والخىصَْ،ه  3



 الفصل الخامع                                                             مىهجُت البدث وئحساءاجه املُداهُت

 103 

 مخغيراث الدزاطت:  -4

 املخغير املظخلل:  4-1

ذ ؤن هِٝغ مذي جإزيره ِلى اإلاىٜٚ ؤي الزي ًبدض ؤزشه في مخٕير آخش وللباخض  هى  اإلاخٕير الزي هٍش

اجه.  الٝذسة ِلى الخد٢م ٘يها لل٢ؽٚ ًِ اخخالٗ هزا ألازش باخخالٗ ٠مُخه ؤو ٘ئاجه ؤو معخٍى

ٝت  بي بىٍش  هى اإلاخٕير اإلاعخٝل. الٙاس جل٤وهىا في هزه الذساظت ٌّخبر البرهامج الخذٍس

 املخغير الخابع:  4-2

هى اإلاخٕير الزي ًيخج ًِ جإزير اإلاخٕير اإلاعخٝل ؤو هى ألازش الىاجج ؤو الاظخجابت التي ًترجب ِلى اإلاخٕير 

اإلاعخٝل، ولزل٤ ٘ةن الباخض ال ًخذخل في هزا اإلاخٕير، ول٢ىه ًالخَ ؤو ًِٝغ ألازش الزي ًدذزه اإلاخٕير 

ت  1واإلاذاومت هي اإلاخٕيراث الخابّت. اإلاعخٝل وهىا في هزه الذساظت حّخبر العِش

 أدواث الدزاطت:  -5

ذ ٌعخخذم الباخض ؤ٠ثر مً ؤداة  ت في ِملُت البدض الّلمي، ٜو حّخبر ؤدواث الذساظت بمشابت حجش الضاٍو

 2لجمْ اإلاّلىماث خى٥ مؽ٣لت الذساظت ؤو لإلظابت ًِ ؤظئلتها ؤو لٙدق ٘شلُاتها. 

 ألاحهصة وألادواث املظخخدمت: 5-1

 ؤٜماُ. -

ُذ بل٢تروهُت. -  ظاِت جٜى

ٞ ظبلي. -  وٍش

 ـا٘شة.  -

 

 

                                                   
ه الاخفاثُت،داسالشٝا٘ت،هظىدث ِضث ِىىي: اظالُب البدض الّلمي، م  1  196،ؿ2011،ِمان،4ٙاهُمه ،ادواجه، وٜش
 97ظىدث ِضث ِىىي : هٙغ اإلاشظْ،ؿ  2
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 وطائل حمع املعلىماث:   5-2

 اإلافادس واإلاشاظْ الّشبُت. -

 الاخخباساث واإلاٝاًِغ. -

 اإلاالخٍت والخجشبت.  -

 اظخماساث لدسجُل هخاثج الاخخباساث الخاـت بالالِبين. -

 الاخخبازاث املظخخدمت في الدزاطت: 5-3

:  حسي  الاخخباز   متر طسعت.  30ألاٌو

ت الٝفىي.الغسض مً الاخخباز -  : ُٜاط العِش

ٞ معخُٝم ممهذ. ألادواث املظخخدمت:  ظاِت بًٝاٗ، وٍش

ًخخز اإلاخخبر ولْ الاظخّذاد خلٚ خي البذء، ِىذ ظماُ ١لمت "اهىلٞ" ًىىلٞ  وصف ألاداء:

ت ختى ًخجاوص خي النهاًت الزي ًبّذ ًِ خي الب  متر.  30ذاًت اإلاخخبر بإٜص ى ظِش

 1ٌسجل للمخخبر الىفش ب "زا" الزي ٜىْ ُ٘ه اإلاعا٘ت اإلادذدة.  الدسجُل:

 متر.50طسعت ملظافت  : أكص ىالاخخباز الثاوي

ت الاهخٝالُت الٝفىي.الٕشك مىه:   العِش

لت ألاداء: ، الاخخباس ًجشي  50ظشي معا٘ت  ػٍس ٗى ت ) خي معخُٝم مً ولْ الٜى متر بإٜص ى ظِش

ذ الجشي.صوظُا( مداولت  ب حسجُل ٜو  ل٣ل اِل

 ٌسجل الالِب الضمً بالشىاوي وألٜشب ظضء مً اإلااثت. الدسجُل:

 

                                                   
ذاد، البذوي ،وٛش الُٝاط، داس ال٢ٙش الّشبي   1 ت، الِا مدمذ ـبخي خعاهين ،٠ما٥ ِبذ الخمُذ اظماُِل:  البذهُت وم٣ىهاتها، الاظغ الىٍٍش

 .268،ؿ1996،الٝاهشة،مفش،
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 متر. 180الاخخباز الثالث: الجسي املىىوي 

ت. الغسض مىه:  ُٜاط  جدمل العِش

 ملّب ظاِت بًٝاٗ، ؤٜماُ، ـا٘شة.ألادواث اإلاعخخذمت: 

ىذ ظماُ بؼاسة البذء ًٝىم بالجشي في ًٝٚ اإلاخخبر خلٚ خي البذاًت للملّب  مىاـٙاث ألاداء: ِو

متر( زم ًشظْ بلى خي البذاًت زم 15اججاه معخُٝم والذوسان خى٥ الٝمْ ألاو٥ في خي اإلاىخفٚ )

ٝىم بالجشي في اججاه  ٌعخذًش ليرظْ ٢ِغ الاججاه بلى خي البذاًت الزي البذ مىه، زم ٌعخذًش ٍو

تر( زم ًشظْ بلى خي البذاًت زم ٌعخذًش م15)معخُٝم والذوسان خى٥ الٝمْ ألاو٥ في خي اإلاىخفٚ 

متر( زم ًجشي ججاه 30لُجشي ٢ِغ الاججاه بلى الخي الشاوي في ألاخير والذوسان خى٥ الٝمْ الشاوي )

 ي النهاًت لُخجاوصه ب٣لخا سظلُهخ

ٝا لخي العير اإلاىلُى ابخذاء  الدسجُل: ٌسجل للمخخبر الضمً الزي ٜىْ ُ٘ه اإلاعا٘ت اإلادذدة ٘و

 .1ت اسة البذء ختى ًخجاوص خي النهاًالن بؼمً بِ

 دكُلت:  12الاخخباز السابع: اخخباز هىبس 

 ُٜاط اإلاذاومت الّامت. الغسض مىه:

 متر.400وىله  ظاِت بًٝاٗ، ؤٜماُ، ـا٘شة، ممماس ألادواث املظخعملت:

 12ٌّذ مً ؤهجح الاخخباساث بعبب ظهىلخه خُض ًٝىم الصخق بالجشي إلاذة  مىاصفاث ألاداء:

د، وهي ؤٜص ى 12دُٜٝت )الخىاوب بين الجشي واإلاص ي مٝبى٥( مداوال جدُٝٞ ؤوى٥ معا٘ت مم٢ىت خال٥ 

بت مً الؽذة الٝفىي.  مذة ًم٢ً للٙشد ؤن ًداَ٘ خاللها ِلى ؼذة ؤلاهجاص ٍٜش

 دُٜٝت. 12ٌسجل إلاخخبر اإلاعا٘ت التي ٜىّها في صمً  الدسجُل:

 

                                                   
الُت، مش٠ض ال٢خاب لليؽش،هلُلى   1  229،ؿ2003،الٝاهشة،مفش،3ظُذ ٘شخاث: الُٝاط والاخخباس في التربُت الٍش
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 الدزاطت الاطخؼالعُت:  -6

ذ  - ٙي، جم ِذاء  14الذساظت الاظخىالُِت ِلى ؤظٍش مً خاسط الُّىت الٕير مماسظين للّذو الٍش

ٝت الّؽىاثُت، خُض جم بظشاء الخجشبت الاظخىالُِت ووبٝذ ِليهم الاخخباساث  اخخُاسهم بالىٍش

 البذهُت إلاىلُى الذساظت للخإ٠ذ مً مالثمت الاخخباساث اإلاعخخذمت في الاخخباساث.

 مُت الخخبازاث الدزاطت: املعامالث العل -7

 صدق الاخخباز:  7-1

ظمُْ الاخخباساث والادواث اإلاعخخذمت في الذساظت الخالُت ـادٜت واظخخذمذ في ال٢شير مً  -

ٝت جىبُٞ واِادة جىبُٞ  الذساظاث الّلمُت وللخإ٠ُذ ِلى ـذٛ الاخخباساث البذهُت اظخخذمذ وٍش

ث اًام بين الخىبُٝين واظخخشط مّامل الفذٛ والشباث لهزه الاخخباسا 4الاخخباس بٙاٛس صمني إلاذة 

  خُض ان الفذٛ الزاحي هى ظزس الشباث . 

 ثباث الاخخباز: 7-2

ُِذ الاخخباس ِلى هٙغ ألا٘شاد وفي  -
ُ
بّذ زباث الاخخباس ؤن حّىي الاخخباساث هٙغ الىخاثج برا ما ؤ

لى هزا ألاظاط اظخخذم الباخض ؤظلىب جىبُٞ الاخخباس وبِادة  ذ وفي هٙغ الٍشوٗ، ِو هٙغ الٜى

بُت اإلاعخخذمت في جىبُٝه إلًجاد مّامل  زابذ لالخخباساث، وجىبُٞ الاخخباس ِلى ؤ٘شاد الُّىت الخجٍش

ٙي وبلٖ ِذدهم  ِذاء و١ان الٙاـل الضمني بين الخىبُٞ ألاو٥ والشاوي  14البدض لّذاجي الّذو الٍش

ام الباخض بدعاب مّامل الاسجباه بيرظىن لُبني هخاثج الاخخباساث وؤٌهشث الىخاثج  ؤسبّت ؤًام، ٜو

الذساظت مما ًا٠ذ زباث خفاثُت ؤن هىاٟ ِالٜت اسجباوُت ِالُت في الاخخباساث اإلاعخخذمت ُٜذ ؤلا 

 الاخخباس.
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لي والبّذي مّامل الاسجباه بين الُٝاط الٝبو : اإلاخىظي الخعابي والاهدشاٗ اإلاُّاسي، 01حدٌو زكم 

 لخدذًذ زباث الاخخباس والفذٛ الزاحي.

م مّامل  الُٝاط البّذي الُٝاط الٝبلي الاخخباساث الٜش

 الاسجباه

 

الفذٛ 

 الزاحي
اإلاخىظي 

 الخعابي

الاهدشاٗ 

 اإلاُّاسي 

اإلاخىظي 

 الخعابي

الاهدشاٗ 

 اإلاُّاسي 

متر  30 01

ت  ظِش

5.16 0.31 4.74 0.51 0.14  

0.37 
 

متر  50 02

ت  ظِش

7.89 0.63 7.73 0.68 0.98  

0.98 

 180ظشي  03

 متر

40.04 2.44 39.71 2.56 0.98  

0.98 

اخخباس  04

 ١12ىبش 

 دُٜٝت

2.05 0.37 2.11 0.4 0.97  

0.98 

 

 خدود الدزاطت:  -8

 إلاػاز الصماوي:

ت:  .10/02/2016بلى  10/12/2016مً  الدزاطت الىظٍس

 .10/04/2016الى  10/02/2016: مً الدزاطت املُداهُت

 باجىت.دساظت مُذاهُت في مذًىت الؽمشة، والًت  إلاػاز املياوي:

 املعالجت إلاخصائُت:  -9

ٝت ؤلاخفاثُت التي جخم٢ً مً مّالجت  - بٕشك الخشوط بيخاثج مىزٛى بها ِلمُا اظخخذمىا الىٍش

ٝت دُٜٝت لالخخباساث التي ٜمىا بها ألظل هزا الٕشك  الخعاباث التي جم٢ىىا مً جشظمت الىخاثج بىٍش

 اظخّملىا اإلااؼشاث الخالُت: 
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 ىطؽ(:الىطؽ الحظابي )املخ 9-1

 مج ط

ن
 ́ط 

 الىظي الخعابي.́ط 

. مج   مجمُى

 .الذسظت ط  

  .ِذد الذسظاث ن  

  الاهدساف املعُازي: 9-2

√
́ط) (ط  مج

ن
 ُ 

 اهدشاٗ مُّاسي.ُ 

.  مج   مجمُى

 .الذسظت ط  

 الىظي الخعابي.́ط 

 .ِذد الذسظاث ن  
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  -ث–اخخباز طدُىدهذ  9-3

ث  
مج ٗ

√
ن مج ٗ (مج ٗ)

ن  

       

 .حجم الُّىت ن  

 مجمُى الٙشوٛ بين دسظاث الُٝاط الٝبلي والبّذي. مج ٗ 

 مجمُى مشبّاث الٙشوٛ بين الُٝاظين الٝبلي والبّذي.  2مج ٗ

 1الٝبلي والبّذي الُٝاظينمشبْ مجمُى الٙشوٛ بين دسظاث   2)مج ٗ(

بي:  -10  البرهامج الخدٍز

و٠زل٤ مً  الّلمُت العابٝتشاظْ والذساظاث ٜام الباخض مً خال٥ اوالِه ِلى ألادبُاث ومشاظّت اإلا

ٙي جم ولْ  خال٥ ألاخز بشؤي ؤصخاب الخبرة والاخخفاؿ في مجا٥ ؤلّاب الٝىي وخاـت الّذو الٍش

ت بمّذ ت واإلاذاومت وجدمل العِش بُت مخّلٝت بالعِش بي ًدخىي ِلى وخذاث جذٍس زالر  ٥بشهامج جذٍس

بُت في ألاظبُى خُض ١ان الهذٗ مً هزه الىخذاث هى جى ت واإلاذاومت ِىذ وخذاث جذٍس مُت العِش

ٝت  ب.  الٙاس جل٤الّذاثين باظخخذام وٍش  في الخذٍس

 

 

 

 

                                                   
.59، ص2003، القاهرة، مصر، 1محمد نصر الدين رضوان: االحصاء االستداللي في علوم التربية البدنية والرياضية، دار الفكر العربي ،ط  1  



 

 

 

العادط:        الٙفل 

ِشك وجدلُل 

ومىاٜؽت هخاثج 

 البدض.
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 جمهُد: 

بي والاخخباساث اإلاُذاهُت  جبّا للمىهجُت اإلاخبّت في هزا البدض اإلاخّلٝت ؤظاط باظخخذام اإلاىهج الخجٍش

٠إدواث، ٘ٝذ ٜام الباخض بّشك هخاثج دساظخه في هزا الٙفل ٠خىىة ؤولى جلتها ِملُت مىاٜؽت هزه 

بي الخاؿ بالُّىت.  الىخاثج اإلاخّلٝت بالبرهامج الخذٍس
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 دلُل ومىاكؼت هخائج الاخخبازاث البدهُت:عسض وج -1

 متر طسعت: 30اخخباز  1-1

ً الٝبلي والبّذي الخخباس : 02الجدٌو زكم  ت.  30الىخاثج ؤلاخفاثُت لالخخباٍس  متر ظِش
ُٜم  N الاخخباس

 ́ 

 الٝشاس x df الجذولُتT اإلادعىبتs Tُٜم

الاخخباس 

 الٝبلي

 

14 

 

5.16 0.31  

2.69 

 

 

 

2.17 

 

0.05 

 

12 

دا٥ 

 بخفاثُا

الاخخباس 

 البّذي

4.74 0.51 

 

، وجدفلىا في 0.31واهدشاٗ مُّاسي ٜذسه  5.16جدفلىا في الاخخباس الٝبلي ِلى مخىظي خعابي ٜذسه 

و١اهذ ث اإلادعىبت  0.51واهدشاٗ مُّاسي ٜذسه  4.74الاخخباس البّذي ِلى مخىظي خعابي ٜذسه 

ت  ِىذ 2.17ؤ٠بر مً ث الجذولُت  2.69 ، وبالخالي ٘هىاٟ دالت 0.05ومعخىي داللت  12دسظت خٍش

بي اإلاٝترح ٜذ ؤزش  ت ِىذ ؤ٘شاد الُّىت.  اًجابا بخفاثُت في الٙشوٛ، ؤي ؤن البرهامج الخذٍس  في جىمُت العِش

 
م ت 03ؼ٣ل ٜس  متر. 30 الخخباس: ًىضح هخاثج الاخخباس الٝبلي والبّذي للمجمِى

0

1

2

3

4

5

6

 انحراف معياري متوسط حسابي

 قبلي

 بعدي
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 متر طسعت: 50اخخباز  1-2

 ٌ ً الٝبلي والبّذي الخخباس :03زكم الجدو ت. 50الىخاثج ؤلاخفاثُت في الاخخباٍس  متر ظِش
 

ُٜم  n الاخخباس

 ́ 

 الٝشاس x df الجذولُتT اإلادعىبتs Tُٜم

الاخخباس 

 الٝبلي

 

14 

 

7.89 0.63  

4.86 

 

 

 

2.17 

 

0.05 

 

12 

دا٥ 

 بخفاثُا

الاخخباس 

 البّذي

7.73 0.68 

 

، وجدفلىا في 0.63واهدشاٗ مُّاسي ٜذسه  7.89جدفلىا في الاخخباس الٝبلي ِلى مخىظي خعابي ٜذسه 

و١اهذ ث اإلادعىبت  0.68واهدشاٗ مُّاسي ٜذسه 7.73الاخخباس البّذي ِلى مخىظي خعابي ٜذسه   

ت  2.17ؤ٠بر مً ث الجذولُت  4.86 لت ، وبالخالي ٘هىاٟ دا0.05ومعخىي داللت  12ِىذ دسظت خٍش

بي اإلاٝترح ٜذ ؤزش  ت ِىذ ؤ٘شاد الُّىت.اًجابا بخفاثُت في الٙشوٛ، ؤي ؤن البرهامج الخذٍس  في جىمُت العِش

 

 
م ت  :04ؼ٣ل بُاوي ٜس ت. 50 الخخباسًىضح هخاثج الاخخباس الٝبلي والبّذي للمجمِى  متر ظِش
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 متر )الجسي املىىوي(:180اخخباز 1-3

م ً الٝبلي والبّذي الخخباس :الىخاثج الاخفاثُت في 04الجذو٥ ٜس  متر:180الاخخباٍس

 الٝشاس x df الجذولُتT اإلادعىبتs Tُٜم ́ ُٜم  n الاخخباس

الاخخباس 

 الٝبلي

 

14 

 

40.04 2.44  

3.16 

 

 

 

2.17 

 

0.05 

 

12 

دا٥ 

 بخفاثُا

الاخخباس 

 البّذي

39.71 2.56 

 

، وجدفلىا في 2.44واهدشاٗ مُّاسي ٜذسه  40.04جدفلىا في الاخخباس الٝبلي ِلى مخىظي خعابي ٜذسه 

و١اهذ ث اإلادعىبت  2.51واهدشاٗ مُّاسي ٜذسه 39.71 هخباس البّذي ِلى مخىظي خعابي ٜذس الاخ

ت  2.17ؤ٠بر مً ث الجذولُت  3.16 ، وبالخالي ٘هىاٟ دالت 0.05ومعخىي داللت  12ِىذ دسظت خٍش

بي اإلاٝترح ت ِىذ ؤ٘شاد  مذاومت في جىمُتاًجابا ٜذ ؤزش  بخفاثُت في الٙشوٛ، ؤي ؤن البرهامج الخذٍس العِش

 الُّىت.

 
م ت  :05ؼ٣ل بُاوي ٜس ت. 180 الخخباسًىضح هخاثج الاخخباس الٝبلي والبّذي للمجمِى  متر مذاومت ظِش
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 دكُلت )مداومت(:  12اخخباز هىبس  1-4

ً ا:05الجدٌو زكم   دُٜٝت.  12والبّذي الخخباس ١ىبش لٝبلي الىخاثج ؤلاخفاثُت في الاخخباٍس

ُٜم  n الاخخباس

 ́ 

 الٝشاس x df الجذولُتT اإلادعىبتs Tُٜم

الاخخباس 

 الٝبلي

 

14 

 

2.05 0.37  

2.6 

 

 

 

2.17 

 

0.05 

 

12 

دا٥ 

 بخفاثُا

الاخخباس 

 البّذي

2.11 0.40 

 

، وجدفلىا في 0.37مُّاسي ٜذسه  واهدشاٗ 2.05جدفلىا في الاخخباس الٝبلي ِلى مخىظي خعابي ٜذسه 

 2.6و١اهذ ث اإلادعىبت  0.40واهدشاٗ مُّاسي ٜذسه 2.11 ابي ٜذسهالاخخباس البّذي ِلى مخىظي خع

ت  2.17ؤ٠بر مً ث الجذولُت  ، وبالخالي ٘هىاٟ دالت بخفاثُت في 0.05ومعخىي داللت  12ِىذ دسظت خٍش

بي اإلاٝترح ٜذ ؤزش   ِىذ ؤ٘شاد الُّىت. اإلاذاومتفي جىمُت  ًجاباا الٙشوٛ، ؤي ؤن البرهامج الخذٍس

 
م ت الخخباس ١ىبش  :06ؼ٣ل بُاوي ٜس  دُٜٝت مذاومت. 12ًىضح هخاثج الاخخباس الٝبلي والبّذي للمجمِى

 

0
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ت واإلاذاومت ِىذ جىبُٞ : 06حدٌو زكم ظذو٥ ٌّبر ًِ داللت مّامل الاسجباه بين مذاومت العِش

ت واإلاذاومت.  بي اإلاٝترح لذي ُِىت البدض بين الاخخباس البّذي إلاذاومت العِش  البرهامج الخذٍس

 

 

 

 

م  ٙي  06مً الجذو٥ ٜس ت واإلاذاومت لذي ِذاجي الّذو الٍش واإلاخّلٞ بمّامل الاسجباه بين مذاومت العِش

وهي ؤٜل مً  0.322ؤن هىاٟ ِالٜت وشدًت لُّٙت بين البّذًً خُض ُٜمت الاسجباه اإلادعىب حعاوي 

لُه  12ت ودسظت خٍش 0.05ِىذ معخىي داللت  0.532الُٝمت الخشظت إلاّامل الاسجباه التي ًبلٖ  ال ِو

ت وا جىظذ ِالٜت اسجباوُت  الن مّامل الاسجباه اإلادعىب اٜل مً الُٝمت إلاذاومت بين مذاومت العِش

 .الخشظت إلاّامل الاسجباه 

 

 

 

 

الاخخباس 

 البّذي

n  الُٝمت

شظت خال

إلاّامل 

 الاسجباه

معخىي 

 الذاللت

الاسجباه  ُمتٜ

 اإلادعىب

دسظت 

ت   DFالخٍش

 الٝشاس

متر  180

مذاومت 

ت  ظِش

 

 

14 

 

 

0.532 

 

 

0.05 

 

 

0.322 

 

 

12 

 

 

 ٔير دا٥
 ١12ىبش 

دُٜٝت 

 اإلاذاومت
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ت ِىذ جىبُٞ : 07حدٌو زكم ت والعِش ظذو٥ ٌّبر ًِ داللت مّامل الاسجباه بين مذاومت العِش

بي اإلاٝترح لذي ُِىت البدض ت. البرهامج الخذٍس ت وإلاذاومت العِش  بين الاخخباس البّذي للعِش

  

 

 

 

 

 

 

 

 

م  ٙي  07مً الجذو٥ ٜس ت لذي ِذاجي الّذو الٍش ت والعِش واإلاخّلٞ بذاللت الاسجباه بين مذاومت العِش

وهي ؤٜل مً  0.377ؤن هىاٟ ِالٜت وشدًت لُّٙت بين البّذًً خُض ُٜمت الاسجباه اإلادعىب حعاوي 

ت  0.05ِىذ معخىي داللت  0.532الُٝمت الخشظت إلاّامل الاسجباه التي ًبلٖ  لُه  12ودسظت خٍش ال ِو

ت جىظذ ِالٜت اسجباوُت ت والعِش الن مّامل الاسجباه اإلادعىب اٜل مً الُٝمت  بين مذاومت العِش

 .الخشظت إلاّامل الاسجباه

 

 

 

 

الاخخباس 

 البّذي

n  الُٝمت

شظت لخا

إلاّامل 

 الاسجباه

معخىي 

 الذاللت

الاسجباه  ُمتٜ

 اإلادعىب

دسظت 

ت   DFالخٍش

 الٝشاس

 30اخخباس 

ت  متر ظِش

 

 

14 

 

 

0.532 

 

 

0.05 

 

 

0.377 

 

 

12 
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 جدلُل ومىاكؼت الىخائج: -2

 جدلُل ومىاكؼت الىخائج املخعللت بالفسطُت ألاولى: -2-1

بي والتي جىق ِلى وظىد ٘شوٛ راث داللت اخفاثُت في معخىي  ت حّضي للبرهامج الخذٍس مذاومت العِش

باث الٙاس جل٤  .اإلاٝترح لخذٍس

 خال٥ ٜشاءجىا للىخاثج ولٕشك الخدٝٞ مً صخت الٙشلُت ألاولى للبدض  ومً

ت والزي ًم٢ً الخّٗش  ت بّىفش الخدمل ًيخج ِىه ِىفش جدمل العِش هجذ اهه ِىذما جشجبي العِش

 1ِلُه مً خال٥ خذور اٜص ى جشدد للخش٠ت.

م٢ً ان جادي  ت ٍو ٝت انها حعخخذم ال٠دعاب الخدمل الّام وجدمل العِش و٠زل٤ مً ٘ىاثذ هزه الىٍش

بٕن الىٍش ًِ العً والجيغ واإلاعخىي والضمان واإلا٣ان والاظلىب والهذٗ خُض جمخاص باإلاشح 

 2والعشوس وجبّض في هٙغ الالِب سوح اإلاىا٘عت والصجاِت في الاداء وخاـت ارا ١اهذ ظماُِت.

ٜمىا بةظشاء اخخباس مذسوط وبدعابىا لُٝمتي ث اإلادعىبت و ث : 04ً خالٌ الجدٌو زكم وم

ومىه وعخيخج  0.05مْ اخخمالُت  2.17ؤ٠بر مً ث الجذولُت  3.16الجذولُت جدفلىا ِلى ث اإلادعىبت 

ى ؤن الىدُجت دالت وبخفاثُت وجشقى بلى معخىي الذاللت ؤلاخفاثُت وهزا ما ًشبذ صخت الٙشلُت ألاول

 ظابٝت الز٠ش. 

ت لذي  بي اإلاٝترح ؤزَش بًجابا ِلى جىمُت مذاومت العِش م٢ً جٙعير هزه الىخاثج بلى ؤن البرهامج الخذٍس ٍو

ٙي  ً في الىخذاث الخاـت بمذاومت  19-17ِذاجي الّذو الٍش ظىت واإلابني ؤظاظا ِلى ج٢شُٚ الخماٍس

ت وججذس ؤلاؼاسة بلى ؤن هٙغ الىخاثج جدٝٝذ في دساظت "ِبذ اإلاىّم مدمذ ظىت  " خُض 2004العِش

باث  ل بلى ؤن: جذٍس مي وجدعين مّذ٥ الىبن وجدعين  الٙاس جل٤جـى جادي بلى جدعين ؤلاهجاص الٜش

، 2013و٠زل٤ في دساظت خامذ بعام ِبذ الشخمان ظالمت  الِبي اإلاعا٘اث اإلاخىظىتالٝذساث البذهُت ل

 ًازش ِلى ظمُْ الخفاثق البذهُت و الِٙعُىلىظُت لذي هاؼئي  الٙاس جل٤ؤن بشهامج خُض جىـل بلى 

                                                   
.150بعىى ٌس ي اخمذ : مشظْ ظابٞ  ،ؿ    1  

203،ؿ      اض ي للٝشن الىاخذ والّؽشون ، الجامّت الاسدهُت ، الاسدن ،  2004  ب الٍش   ٠2ما٥ ظمُل الشبط ي :الخذٍس
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( ٘ٝذ جبين ان 1993(ودساظت هاسي ظىلبي وظُمىن مىس )2011و٠ما ظاء في دساظت اإلاال٣ي ) . ٠شة الٝذم

باث جذ ت ،وا٠ذ ِلى رل٤  الٙاس جل٤ٍس ( الى ان 1999) بعىى ٌس يخٝٝذ جدعىا اًجابُا في جدمل العِش

ب  ّىد الٙمل لهزه  الٙاس جل٤جذٍس ت َو ٌعخخذمه اإلاذسبىن بهذٗ جدعين الخدمل الّام وجدمل العِش

لت  ام الُٝاظُت في معابٝاث الجشي للمعا٘اث اإلاخىظىت والىٍى ٝت في جدىُم الاٜس ظبٞ  ومماالىٍش

 إ٠ذ مً صخت الٙشك ألاو٥.الخًم٢ً 

 : جدلُل ومىاكؼت الىخائج املخعللت بالفسطُت الثاهُت-2-2

باث  ت حّضي للبرهامج اإلاٝترح لخذٍس والتي جىق ِلى وظىد ٘شوٛ راث داللت اخفاثُت في معخىي العِش

 الٙاس جل٤ 

 .للبدضٝٞ مً صخت الٙشلُت الشاهُت خال٥ ٜشاءجىا للىخاثج ولٕشك الخدً مو 

 : 02ومً خالٌ الجدٌو زكم 

خُض ٜمىا بةظشاء اخخباس مذسوط وبدعابىا لُٝمتي ث اإلادعىبت و ث الجذولُت جدفلىا ِلى ث 

وعخيخج ؤن الىدُجت دالت وبخفاثُت  ومىه 0.05مْ اخخمالُت  2.17ؤ٠بر مً ث الجذولُت  2.69اإلادعىبت 

 وجشقى بلى معخىي الذاللت ؤلاخفاثُت وهزا ما ًشبذ صخت الٙشلُت الشاهُت ظابٝت الز٠ش. 

 : 03ومً خالٌ الجدٌو زكم 

ومىه  0.05مْ اخخمالُت  2.17ؤ٠بر مً ث الجذولُت  4.86خُض جدفلىا ِلى ُٜمتي ث اإلادعىبت 

شقى بلى معخىي الذاللت ؤلاخفاثُت وهزا ما ًشبذ صخت الٙشلُت وعخيخج ؤن الىدُجت دالت وبخفاثُت وج

 ظابٝت الز٠ش.  الشاهُت

ت لذي ِذاجي  بي اإلاٝترح ؤزَش بًجابا ِلى جىمُت العِش م٢ً جٙعير هزه الىخاثج بلى ؤن البرهامج الخذٍس ٍو

ٙي  ً في الىخذاث الخاـت  19-17الّذو الٍش تظىت واإلابني ؤظاظا ِلى ج٢شُٚ الخماٍس  .بالعِش

" خُض جىـل بلى 2004وججذس ؤلاؼاسة بلى ؤن هٙغ الىخاثج جدٝٝذ في دساظت "ِبذ اإلاىّم مدمذ ظىت 

باث  مي وجدعين مّذ٥ الىبن وجدعين الٝذساث  الٙاس جل٤ؤن: جذٍس جادي بلى جدعين ؤلاهجاص الٜش

، خُض 2013و٠زل٤ في دساظت خامذ بعام ِبذ الشخمان ظالمت  البذهُت لالِبي اإلاعا٘اث اإلاخىظىت
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ًازش ِلى ظمُْ الخفاثق البذهُت و الِٙعُىلىظُت لذي هاؼئي ٠شة  الٙاس جل٤جىـل بلى ؤن بشهامج 

 .الٝذم

ت الٝفىي مْ  ت الاٜل مً الٝفىي الى العِش ب باظخخذام العِش ا٠ذ ِلى رل٤ ِالوي ان الخذٍس ٍو

ُذ الصخُذ والاوعُابُت الى الخٝمشاِاة الا ًادي  لق الّملي وان ًدعم الاداء الخش١ي بالخٜى

 1والاظترخاء.

ت وولّها في الجضء   ً التي جىمي وجىىس العِش بي الخماٍس ذ ساعى الباخض ِىذ جفمُمه للبرهامج الخذٍس ٜو

بُت الُىمُت اي بّذ الاخماء مباؼشة  الشثِس ي مً الىخذة الخذٍس

جب ِلى اخفاجي الاخما٥ الخذٍس بُت الخاـت بدىمُت وجدعين اهىاُ ٍو بُت ِىذ ولْ البرامج الخذٍس

ت ٠ٝذسة بذهُت خش٠ُت الن  ت واخذة جلى الاخشي بالخخابْ ٜبل ان جىمى العِش ت ان ًىمىا العِش العِش

ت  ت الاداء ٠ٝذسة بذهُت مش٠بت حّخمذ بالذسظت الاولى ِلى معخىي جىىس اهىاُ العِش معخىي جىىس ظِش

 2اإلاىٙشدة

 ذ مً صخت الٙشك الشاوي.إ٠الخًم٢ً  مما ظبٞو 

 : جدلُل ومىاكؼت الىخائج املخعللت بالفسطُت الثالثت-2-3

بي اإلاٝترح  والتي جىق ِلى وظىد ٘شوٛ راث داللت اخفاثُت في معخىي اإلاذاومت حّضي للبرهامج الخذٍس

باث الٙاس جل٤.  لخذٍس

 خال٥ ٜشاءجىا للىخاثج ولٕشك الخدٝٞ مً صخت الٙشلُت الشالشت للبدض  مًو 

 : 05ومً خالٌ الجدٌو زكم 

ٜمىا بةظشاء اخخباس مذسوط وبدعابىا لُٝمتي ث اإلادعىبت و ث الجذولُت جدفلىا ِلى ث اإلادعىبت 

وعخيخج ؤن الىدُجت دالت وبخفاثُت وجشقى بلى  ومىه 0.05مْ اخخمالُت  2.17ؤ٠بر مً ث الجذولُت  2.6

 معخىي الذاللت ؤلاخفاثُت وهزا ما ًشبذ صخت الٙشلُت الشالشت ظابٝت الز٠ش. 

                                                   
152مدمذ خعً ِالوي :مشظْ ظابٞ ،ؿ   1  

.85،ؿ2008،الٝاهشة،مفش،1خعً العُذ ابى ِبذه:  البذوي لالِبي ٠شة الٝذم ،ماهي لليؽش والخىصَْ ،ه  2  
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بي اإلاٝترح ؤزَش بًجابا ِلى جىمُت اإلاذاومت لذي ِذاجي  م٢ً جٙعير هزه الىخاثج بلى ؤن البرهامج الخذٍس ٍو

ٙي ) ً في الىخذاث الخاـت باإلاذاومت في ظىت (واإلابني ؤظاظا ِلى ج 19-17الّذو الٍش ٢شُٚ الخماٍس

بي.  البرهامج الخذٍس

" خُض 2011اس خعين الخضسجي ظىتخوججذس ؤلاؼاسة بلى ؤن هٙغ الىخاثج جدٝٝذ في دساظت "منى ظ

باث  لذ بلى ؤن جذٍس ش بّن اإلاهاساث ألاظاظُت وألاداء الٙني وجإخش ٌهىس  الٙاس جل٤جـى جادي بلى جىٍى

، خُض 2013و٠زل٤ في دساظت خامذ بعام ِبذ الشخمان ظالمت  بين ؤزىاء اإلاباساةخّب لذي الالِال

ًازش ِلى ظمُْ الخفاثق البذهُت و الِٙعُىلىظُت لذي هاؼئي ٠شة  الٙاس جل٤جىـل بلى ؤن بشهامج 

 .الٝذم 

باث 2004و٠زل٤ في دساظت ِبذ اإلاىّم مدمذ ظىت  ل الى ان جذٍس ادي الى جدعين ج الٙاس جل٤خُض جـى

مي وجدعين مّذ٥ الىبن وجدعين الٝذساث البذهُت لالِبي اإلاعا٘اث اإلاخىظىت.  الاهجاص الٜش

اظابُْ بمّذ٥ 10(التي هذ٘ذ لىلْ بشهامج إلاذة 1993و٠زل٤ في دساظت هاسي ظىلبي وظُمىن مىس )

ٝت  4الى 3 ُا باظخخذام وٍش بُت اظبِى لخدُٝٞ اِلى معخىي للُاٜت البذهُت  الٙاس جل٤وخذاث جذٍس

ٝت و١ ذ اٌهشث الىخاثج وظىد ِالٜت بين اظخخذام وٍش ٞ الٝىمي ٜو اهذ ُِىت البدض مً الّذاثين للٍٙش

ٝت الٙاس جل٤(وسْ٘ اللُاٜت لذي ُِىت البدض .الاخما٥  بُت داخل البرهامج )وٍش  الخذٍس

لت مً الىٜذ دون ان ًخخللها ٘تراث ساخت بُيُت خُض  ًخم ولزا ٘ان اظخمشاس الّمل البذوي لٙترة وٍى

ل واإلاداٍ٘ت ِلى الخمل بؽذة ِالُت  ُُٙت للخّب ازىاء الجهذ الىٍى جىمُت ٜابلُت مٝاومت الاظهضة الٌى

لت.  1وعبُا لٙترة وٍى

 وهزا ما ًشبذ صخت الٙشلُت الشالشت.

 جدلُل ومىاكؼت الىخائج املخعللت بالفسطُت السابعت: -2-4

ُت الشابّت للبدض والتي جخمدىس خى٥ ومً خال٥ ٜشاءجىا للىخاثج  ولٕشك الخدٝٞ مً صخت الٙشل

ت واإلاذاومت ِىذ جىبُٞ البرهامج اإلاٝترح.   وظىد ِالٜت اسجباوُت راث داللت بخفاثُت بين مذاومت العِش

 

                                                   
.15،ص1555،عمان ، االردن،1فعاليات الوثب والقفز ،دار الفكر ،طقاسم حسن حسين:  1  
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 : 06ومً خالٌ الجدٌو زكم 

ُٜمت مّامل الاسجباه اٜل مً  0.322ٜمىا بةظشاء اخخباس مذسوط وبدعابىا لُٝمت الاسجباه اإلادعىب

ّني رل٤  وهزا ًا٠ذ ِلى  0.05مْ اخخمالُت  0.53الخشط  اهه ال جىظذ ؤن الىدُجت ٔير دالت بخفاثُا َو

ت واإلاذاومت بي اإلاٝترح الزي يهذٗ الى  ِالٜت اسجباوُت بين مذاومت العِش ِىذ جىبُٝىا للبرهامج الخذٍس

ت باث الٙاس جل٤. جىمُت اإلاذاومت والعِش  باظخخذام جذٍس

ت  ت مً مذاوم وعخيخج ان ١ل ومىه   اإلاذاومت هي الاخشي جىمى ِلى خذي  وان جىمى ِلى خذي  العِش

ت واإلاذاومت ومً هزا وعخخلق ان  ِالٜت اسجباوُت راث داللت اخفاثُت لِعذ لهما  مذاومت العِش

 .ُ٘ما بُنها

 وهزا ما ًبىل صخت الٙشلُت الشابّت العابٝت الز٠ش.    

 جدلُل ومىاكؼت الىخائج املخعللت بالفسطُت الخامظت: -2-5

ومً خال٥ ٜشاءجىا للىخاثج  ولٕشك الخدٝٞ مً صخت الٙشلُت الخامعت للبدض والتي جخمدىس خى٥ 

ت  ِىذ جىبُٞ البرهامج اإلاٝترح. ت ومذاومت العِش  وظىد ِالٜت اسجباوُت راث داللت بخفاثُت بين العِش

 : 07ومً خالٌ الجدٌو زكم 

ُمت مّامل الاسجباهٜمىا بةظشاء اخخباس مذسوط وبدعابىا لُٝمت الاسجباه اإلادعىب  الخشط جدفلىا  ٜو

وهزا  0.05مْ اخخمالُت  0.53مً ُٜمت مّامل الاسجباه الخشط اٜل 0.37ِلى مّامل الاسجباه اإلادعىب

ّني رل٤ اهه ال جىظذ ِالٜت اسجباوُت بين  ت ًا٠ذ ان الىدُجت ٔير دالت اخفاثُا  َو مذاومت العِش

ت باظخخذام  بي اإلاٝترح الزي يهذٗ الى جىمُت اإلاذاومت والعِش ت ِىذ جىبُٝىا للبرهامج الخذٍس والعِش

با ث الٙاس جل٤.  جذٍس

ت جىمى ِلى خذي  ومىه وعخيخج ان ت هي الاخشي جىمى ِلى خذي  ومً ١ل مً مذاومت العِش وان العِش

ت لِعذ له ت والعِش ما ِالٜت اسجباوُت راث داللت اخفاثُت ُ٘ما هزا وعخخلق ان مذاومت العِش

 بُنهما.

 وهزا ما ًبىل صخت الٙشلُت الخامعت العابٝت الز٠ش.
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 :العامالاطخيخاج -4

ل الى الىخاثج الخالُت: ل بليها في دساظدىا هاجه التي بين ؤًذًىا اهه ؤم٢ً الخـى  اظدىادا بلى الىخاثج اإلاخـى

بي اإلاٝترح لخىمُت ؤٌهشث الىخاثج التي جم ِشلها وجدلُلها  - ومىاٜؽتها ظالٙا ان البرهامج الخذٍس

ش بّن الفٙاث البذهُت ١ان له ازش اًجابي ججلى مً خال٥ الخدعً اإلالخًى في  وجىٍى

 الُٝاظاث البّذًت ل٣ل الاخخباساث البذهُت ُٜذ الذساظت.

ٝت  - بي اإلاٝترح بىٍش ازشا اًجابُا في لخىمُت الجاهب البذوي  الٙاس جل٤ؤٌهشث هخاثج البرهامج الخذٍس

 جىمُت اإلاذاومت لذي ُِىت البدض.

ٝت الٙاس جل٤ لخىمُت الجاهب البذوي ازشا اًجابُا في  - بي اإلاٝترح بىٍش ؤٌهشث هخاثج البرهامج الخذٍس

ت لذي ُِىت البدض.  جىمُت العِش

ٝت الٙاس جل٤ لخىمُت الجاهب البذوي ازشا اًجابُا في  - بي اإلاٝترح بىٍش ؤٌهشث هخاثج البرهامج الخذٍس

ت لذي ُِىت البدض.  جىمُت مذاومت العِش

ذ ٘شوٛ واضخت ودالت بخفاثُا بين الُٝاظين الٝبلي والبّذي ولفالح الُٝاط ٠ما ججل -

ت.البّذي في  ت والعِش  اخخباساث اإلاذاومت ومذاومت العِش

باث  -  ِلى الخفاثق البذهُت ُٜذ الذساظت  الٙاس جل٤جإزير جذٍس

ومً خال٥ هخاثج الٙشلُاث الشابّت والخامعت والتي جبىل وظىد ِالٜت اسجباوُت راث داللت  -

ت ِىذ جىبُٞ البرهامج  ت ومذاومت العِش ت واإلاذاومت وبين العِش اخفاثُت بين مذاومت العِش

لى لىء هزا جخطح صخت الٙش  بي اإلاٝترح ،ِو لُت الشثِعُت والتي جٝى٥ اهه للبرهامج الخذٍس

باث  ت واإلاذاومت  الٙاس جل٤اإلاٝترح لخذٍس ش العِش  ازش في جىٍى

ٝت  - بي اإلاٝترح بىٍش له دوس ّ٘ا٥ في  الٙاس جل٤وفي لىء هزه الاظخيخاظاث هجذ ان البرهامج الخذٍس

ٙي . ت واإلاذاومت لذي ِذاجي الّذو الٍش  جىمُت العِش
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 الاكتراخاث:

لذ بلُه هزه الذساظت التي حّخبر ما هي بلى وظُلت بعُىت ومدفىسة في ٌل ؤلام٣اهُاث في  لىء ما جـى

شة واإلاىظىدة ،وسٔم رل٤ ٘ان ؤسدها ؤن وّىي بذاًت واهىالٛ لبدىر ودساظاث اخشي في هزا  اإلاخ٘ى

لى هزا ألاظاط هخٝذم ببّن الاٜتراخاث التي هخمنى مً خالله هم ؤ٠ثر ،ِو ا ِامال اإلاجا٥ بخىظْ ٘و

 معاِذا وفي لىء ؤهذاٗ الذساظت وهخاثجها ًىص ي الباخض بما ًلي :

بي البذ مً مشاِاة اإلاشخلت العيُت للّذاثين والخّٗش ِلى مخىلباث - ٜبل ولْ وجفمُم اي بشهامج جذٍس

 هاجه اإلاشخلت

ً والىل - ُّاث واخترام لىجاح البرهامج اإلاّخمذ البذ ان ٌّخمذ ؤظلىبا ِلمُا في ولْ البرهامج والخماٍس

ب .  ؤظغ ومبادت الخذٍس

ت(لذي ِذاءي الّذو  - ش الخفاثق البذهُت )مذاومت وظِش ب الٙاس جل٤ في جىٍى ٝت جذٍس اظخخذام وٍش

ٙي .  الٍش

اِخماد الاخخباساث البذهُت ؤـبدذ ؤ٠ثر مً خخمُت للخّٗش ِلى م٣امً المّٚ والٝىة لذي  -

 الّذاءًً .

بُت جخالءم مْ ألا  -  هذاٗ اإلاعىشة.بىاء وخذاث جذٍس

ت لذي - ٝت الٙاس جل٤ لخىمُت اإلاذاومت والعِش بي مٝترح بىٍش بظشاء دساظت مؽابهت خى٥ ازش بشهامج جذٍس

ٙي .  ِذاجي الّذو الٍش

شها وجدعين مشدودًت الّذاثين. -  ًجب مشاِاة خٙن ِذد الٝذساث البذهُت ٜفذ التر٠يز ِلى جىٍى

 ٛى والىجاح.اِخباس الجاهب البذوي ِامل مً ِىامل الخٙ -

 اِخباس ان الفٙاث البذهُت جشجبي اسجباوا وزُٝا باألداء الجُذ للّذاثين -
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 :خاجمت

اض ي الخذًض ان جىُى الىٛش  ب الٍش بُت الخذًشت ساظْ الى الا٠دؽا٘اث اإلادٝٝت في مجا٥ الخذٍس الخذٍس

لى هزا الاظاط ٜمىا في بدشىا  الُين ِو وجلّب هزه الىٛش دوسا هاما في النهىك باإلاعخىي البذوي للٍش

ا ب الٍش بُت الخذًشت والهامت في مجا٥ الخذٍس ٝت الٙاس جل٤ وهي اخذي الىٛش الخذٍس ض ي باظخخذام وٍش

ٙي الزًً ٌّخمذون  اض ي الّذو الٍش الاث الّاب الٝىي وخاـت ِىذ ٍس والتي ٌّخمذ ِليها اإلاذسبىن في ٍس

ت والتي حّمل ِلى جىمُت مخخلٚ الفٙاث البذهُت للّذاء وخاـت الخدمل  باث اللّب بالعِش ِلى جذٍس

ت وجدمل الٝىة   الّام وجدمل العِش

بُت الخذًشت واإلاٝى ت صخُدت هي ٘اظخخذام البرامج الخذٍس ىت والتي حّخمذ ِلى اظغ ِلمُت وهٍٍش

ام الُٝاظُت ى٥ الى اإلاعخىٍاث الّلُا وجدىُم الاٜس .الّامل الاظاس ي والىخُذ التي حعمذ للّذاء بالـى   

باث الٙاس جل٤  بي مٝترح لخذٍس ت ازش بشهامج جذٍس ومً هزا اإلاىىلٞ ظاء مىلُى بدشىا الزي يهذٗ الى مّ٘ش

ت واإلا ٙي لٙئت الاواظي مً ِلى جىمُت العِش ظىت وبّذ ان ٜمىا  19الى  17ذاومت ِىذ ِذاجي الّذو الٍش

ت في الجاهب  ُأت الٙشلُاث في الجاهب الخمهُذي زم جدذًذ الخلُٙت الىٍٍش بخدذًذ اإلاؽ٣لت ـو

الىٍشي مشوسا بالجاهب الخىبُٝي والزي جم ُ٘ه جدذًذ الاواس اإلانهجي في الٙفل الاو٥ زم ِشك هخاثج 

ث وجدلُلها ومىاٜؽتها جبين لىا خذور حٕيراث ِلى الفٙاث البذهُت اإلاذسوظت ِلى ُِىت الٙشلُا

بي اإلاٝترح . البدض وهزا ان د٥ ِلى ش يء اهما ًذ٥ ِلى هجاح البرهامج الخذٍس  

هزه الىدُجت حعمذ لىا بالٝى٥ ان الّذاء الزي ًمخل٤ هزه الٝذساث البذهُت ٜادس ِلى جدعين الىخاثج 

ب الّلمي الخذًض  وجدفُل الالٝاب الُت وهزا ما ًجّلىا هخجه الى الخذٍس خال٥ اإلاىا٘عاث الٍش

ب الخٝلُذي . والابخّاد ًِ الخذٍس   

لزا هشظى ان حؽ٣ل هزه الىخاثج واإلاّلىماث اإلاخدفل ِليها لإل٘ادة  والخدفُل في الخىبُٞ  الّلمي 

ب والّملي وان ٌعاهم هزا الّمل اإلاخىالْ  في ازشاء البدض الّلمي ف ي مجا٥ الخدمير  البذوي والخذٍس

اض ي   .الٍش

في الاخير هخمنى ان ٣ًىن هزا البدض اإلاخىالْ بمشابت اهىالٜت ظذًذة لبدىر ِلمُت اخشي في هزا 

.الاخخفاؿ
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حامعت دًالى  املهازاث الاطاطُت والاداء الىفس ي لالعبين الؼباب في هسة اللدم،

 .2011مرهسة ماحظخير غير ميؼىزة، ،العساق،

 باللغت الاحىبُت:-ب

1-Alexandre delle  :de l'entrainement a la performance en football. sous la 

direction de groupe de book ,paris ,France,  2008. 

2-jurgen we neck .  manual detrainment. 4em  edition vigor, Paris, France, 

1999. 

3-®to Elman. (j)Simon. Football performance emanplora .Paris ,France 

,1991. 

4-gounsilman:compititionswimingpelhom book .London،england,1978. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٜاثمت اإلاالخٞ

 

 



 

 

 البرنامج التدريبي لعدائي العدو الريفي )اختراق الضاحية(

  األسبوع األول:     

 1500متر في السيول حيث يجري العداء مسافة  3000الجري مسافة  :1الحصة رقم   

جري في المرتفعات والمنخفضات + حوالي  500متر األولى بسرعة أقل من المتوسط + 

 متر ىرولة + جري بسرعة متوسطة لبقية السباق بعدىا تمرينات مرونة 300

 

يبدأ الجري  :2الحصة رقم   

متر في السيول،  4000مسافة 

تختمف السرعة بين  حيث

متوسط واألقل من المتوسط 

والصعود الى مرتفعات 

 ومنخفضات والجري في األرض غير مميدة حتى انياء مسافة السباق، بعدىا تمارين مرونة.

 

متر، حيث تتغير السرعة بين اإليقاع المتوسط واألقل  5000جري مسافة  :3الحصة رقم   

التل والنزول وفي األرض غير مميدة، وبعدىا من المتوسط وفي األرض المميدة وصعود 

 تمارين مرونة.



 

 

  األسبوع الثاني:     

 1500متر في السيول حيث يجري العداء مسافة  3000الجري مسافة  :4الحصة رقم   

جري في المرتفعات والمنخفضات + حوالي  500متر األولى بسرعة أقل من المتوسط + 

 متر ىرولة + جري بسرعة متوسطة لبقية السباق بعدىا تمرينات مرونة 300

 

يبدأ الجري  :5الحصة رقم   

متر في السيول،  4000مسافة 

تختمف السرعة بين  حيث

متوسط واألقل من المتوسط 

والصعود الى مرتفعات 

 ومنخفضات والجري في األرض غير مميدة حتى انياء مسافة السباق، بعدىا تمارين مرونة.

 

متر، حيث تتغير السرعة بين اإليقاع المتوسط واألقل  5000جري مسافة  :6الحصة رقم   

التل والنزول وفي األرض غير مميدة، وبعدىا من المتوسط وفي األرض المميدة وصعود 

 تمارين مرونة.

 

 



 

 

 2016التاريخ: 
 سنة 19-17الصنف: 

 
 اليدف: تنمية المداومة العامة

حل
مرا

ال
 

الوقت  المحتوى
 المالحظات التخطيط بالدقائق

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

 شرح ىدف الحصة. -
 القيام بعممية التسخين العام -
في المسمك الترابي جري خفيف  -

 غير المستوي.
القيام ببعض الحركات  -

 التسخينية.

  د15

ضرورة التسخين 
الجيد لتفادي 

اإلصابات ورفع 
حرارة الجسم لمدخول 
 في المرحمة الرئيسية

سية
لرئي

ة ا
رحم

الم
 

 التمرين األول:
الجري في المسمك الترابي بـ 

من الجيد المبذول لمدة  60%
 د.3د، وفترة راحة  15

 التمرين الثاني:
تقسيم الفريق الى فوجين وتعميميم 
تقنيات الجري، حيث يعمل كل 
فوج تقنية من تقنيات الجري ثم 
ينتقل الى التقنية الموالية. مع 

 د.4وقت راحة 
 التمرين الثالث:

م في 200الجري في مسافة 
من  %60المسمك الترابي بـ 

مرة وفترة راحة بين 2الجيد بتكرار 
 د2كل تكرار 

 د20
 
 
 
 د20
 
 
 
 
 د10

 

اإليقاع يكون 
 120متوسط من 

 نبضة/د. 140الى 
 
 
 
 
 
 

يجب اتقان جميع 
تقنيات الجري 
وضرورة إعطاء 
 الراحة الكافية.

مية
ختا

ة ال
رحم

الم
 

العودة الى اليدوء مع تمارين 
االطالة وتتمثل في تمارين مرونة 

زوجية وفردية واسترخاء 
 العضالت.

 د5

 

تتمثل ىذه التمارين 
بالعودة بالجسم 

الرياضي الى حالتو 
 الطبيعية.

 07 رقم الحصة:



 

 

 
 2016التاريخ: 

 سنة 19-17الصنف: 
 اليدف: تنمية المداومة العامة

حل
مرا

ال
 

الوقت  المحتوى
 بالدقائق

 المالحظات التخطيط

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

 شرح ىدف الحصة. -
 القيام بعممية التسخين العام -
خفيف في المسمك الترابي جري  -

 غير المستوي.
القيام ببعض الحركات  -

 التسخينية.

  د15

ضرورة التسخين 
الجيد لتفادي 

اإلصابات ورفع 
حرارة الجسم لمدخول 
 في المرحمة الرئيسية

سية
لرئي

ة ا
رحم

الم
 

 التمرين األول:
الجري في مسمك ترابي متعرج 

د بإيقاع 15وغير مستو لمدة 
من  %60الى  50خفيف من 

 د4الجيد وفترة راحة 
 التمرين الثاني:
م مع الحفاظ 200الجري لمسافة 

عمى اإليقاع الصحيح )المتوسط( 
مرات وفترة  3الى  2بتكرار من 

 د.2راحة بين كل تكرار 
 التمرين الثالث:

م مع 400الجري في مسافة 
الحفاظ عمى اإليقاع المتوسط 

مرات  6الى  4بتكرار من  60%
 ين كل تكرار.د ب2وفترة راحة 

 د20
 
 
 
 
 د10
 
 
 
 
 د20

 

اإليقاع يكون خفيف 
 140الى  120من 

 نبضة/د. 
 
 
 

االنتقال الى اإليقاع 
الى  140المتوسط 

ن/د وراحة  160
 غير كاممة. 

 
 
 
 

مية
ختا

ة ال
رحم

الم
 

العودة الى اليدوء مع تمارين 
االطالة وتتمثل في تمارين مرونة 

زوجية وفردية واسترخاء 
 العضالت.

 د5

 

تتمثل ىذه التمارين 
بالعودة بالجسم 

الرياضي الى حالتو 
 الطبيعية.

 08 رقم الحصة:



 

 

 
 2016التاريخ: 

 سنة 19-17الصنف: 
 

 اليدف: تنمية المداومة العامة

حل
مرا

ال
 

 المحتوى
الوقت 
 المالحظات التخطيط بالدقائق

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

 شرح ىدف الحصة. -
 بعممية التسخين العامالقيام  -
جري خفيف في المسمك الترابي  -

 غير المستوي.
القيام ببعض الحركات  -

 التسخينية.

  د15

ضرورة التسخين 
الجيد لتفادي 

اإلصابات ورفع 
حرارة الجسم لمدخول 
 في المرحمة الرئيسية

سية
لرئي

ة ا
رحم

الم
 

 التمرين األول:
د 20الجري في طريق غابي لمدة 

من الجيد وفترة  %60الى  50بـ 
 د3راحة 

 التمرين الثاني:
م بإيقاع فوق 600الجري لمسافة 

 3الى  2المتوسط وبتكرار من 
مرات وفترة راحة بين كل تكرار 

 د.2
 التمرين الثالث:

م بإيقاع 600الجري في مسافة 
الى  4بتكرار من فوق المتوسط 

د بين كل 2مرات وفترة راحة  5
 تكرار.

 د25
 
 
 د10
 
 
 
 
 د15

 

المحافظة عمى 
اإليقاع بريتم متوسط 

الى  50في حدود 
 من الجيد. 60%

 
عدد نبضات القمب 

الى  130في حدود 
 ن/د. 150

 
 
 
 
 

مية
ختا

ة ال
رحم

الم
 

العودة الى اليدوء مع تمارين 
االطالة وتتمثل في تمارين مرونة 

زوجية وفردية واسترخاء 
 العضالت.

 د5

 

التمارين تتمثل ىذه 
بالعودة بالجسم 

الرياضي الى حالتو 
 الطبيعية.

90رقم الحصة:  



 

 

 
 2016التاريخ: 

 سنة 19-17الصنف: 
 

 اليدف: تنمية المداومة العامة

حل
مرا

ال
 

الوقت  المحتوى
 المالحظات التخطيط بالدقائق

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

 شرح ىدف الحصة. -
 القيام بعممية التسخين العام -
المسمك الترابي جري خفيف في  -

 غير المستوي.
القيام ببعض الحركات  -

 التسخينية.

  د15

ضرورة التسخين 
الجيد لتفادي 

اإلصابات ورفع 
حرارة الجسم لمدخول 
 في المرحمة الرئيسية

سية
لرئي

ة ا
رحم

الم
 

 التمرين األول:
د بإيقاع متوسط 10الجري لمدة 

 د.2وفترة راحة  60%
 التمرين الثاني:
م بإيقاع فوق 800الجري لمسافة 

وراحة  3المتوسط وعدد التكرارات 
 د.3

 التمرين الثالث:
تقسيم الفوج الى مجموعتين 

م بتكرار 1000والجري مسافة 
د مع ضرورة 3مرة وفترة راحة 2

حفاظ كل مجموعة عمى نفس 
 اإليقاع المطموب.

 
 د15
 
 
 
 د15
 
 
 
 د20

 

المحافظة عمى -
اإليقاع بريتم متوسط 

الى  50حدود في 
 من الجيد. 60%

عدد نبضات القمب -
الى  140في حدود 
 ن/د. 160

محافظة -
المجموعتين اثناء 

المنافسة عمى الريتم 
 المطموب.

 

مية
ختا

ة ال
رحم

الم
 

العودة الى اليدوء مع تمارين 
االطالة وتتمثل في تمارين مرونة 

زوجية وفردية واسترخاء 
 العضالت.

 د5

 

تتمثل ىذه التمارين 
بالعودة بالجسم 

الرياضي الى حالتو 
 الطبيعية.

 10 رقم الحصة:



 

 

 2016التاريخ: 
 سنة 19-17الصنف: 

 
 اليدف: تنمية المداومة العامة

حل
مرا

ال
 

الوقت  المحتوى
 المالحظات التخطيط بالدقائق

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

 شرح ىدف الحصة. -
 القيام بعممية التسخين العام -
خفيف في المسمك الترابي جري  -

 غير المستوي.
القيام ببعض الحركات  -

 التسخينية.

  د15

ضرورة التسخين 
الجيد لتفادي 

اإلصابات ورفع 
حرارة الجسم لمدخول 
 في المرحمة الرئيسية

سية
لرئي

ة ا
رحم

الم
 

 التمرين األول:
ربط حزام بعجمة مطاطية وربطو 
حول الخصر والجري لمسافة 

من الجيد  %70م ب 300
 د.2مرات وفترة راحة  3وبتكرار 

 التمرين الثاني:
م عبر مسمك 800الجري لمسافة 
من  %70الى  60في المرج بـ 

الجيد عن طريق سمسمتين من 
العمل في كل سمسمة تكرارين بفترة 

د 2د بين كل تكرار وراحة 2راحة 
 بين كل سمسمة. 
 التمرين الثالث:

 تحسين تقنيات الجري لمعدائين.

 
 د15
 
 
 
 
 
 د20
 
 
 
 
 د15

 

حجم العجمة 
المطاطية صغير 
وىنا استعممت 

العجمة لعدم توفر 
المالبس الثقيمة 
 الخاصة بالجري.

يجب اخذ الحيطة 
والحذر عند عممية 
الجري الن الطريق 

 غير مميد.
 

مية
ختا

ة ال
رحم

الم
 

العودة الى اليدوء مع تمارين 
االطالة وتتمثل في تمارين مرونة 

وفردية واسترخاء زوجية 
 العضالت.

 د5

 

تتمثل ىذه التمارين 
بالعودة بالجسم 

الرياضي الى حالتو 
 الطبيعية.

 

 11 رقم الحصة:



 

 

 2016التاريخ: 
 سنة 19-17الصنف: 

 
 اليدف: تنمية المداومة العامة

حل
مرا

ال
 

الوقت  المحتوى
 المالحظات التخطيط بالدقائق

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

 شرح ىدف الحصة. -
 القيام بعممية التسخين العام -
جري خفيف في المسمك الترابي  -

 غير المستوي.
القيام ببعض الحركات  -

 التسخينية.

  د15

ضرورة التسخين 
الجيد لتفادي 

اإلصابات ورفع 
حرارة الجسم لمدخول 
 في المرحمة الرئيسية

سية
لرئي

ة ا
رحم

الم
 

 التمرين األول:
 x2م2000جري مستمر لمسافة 

في منطقة مختمفة التضاريس 
)مرتفع، منخفض، اشجار( بريتم 

د بين 2وفترة راحة  %70متوسط 
 كل تكرار.

 التمرين الثاني:
  تحسين تقنيات الجري.

 التمرين الثالث:
م بإيقاع فوق 200الجري 
 6من الجيد من  %75المتوسط 

مرات تتخمميا فترات راحة  7الى 
 ثانية.  45

 
 د15
 
 
 
 
 د10
 
 
 د20

 

ضرورة الحفظ عمى 
اإليقاع لمبقاء ضمن 
العمل اليوائي حيث 
ان نبضات القمب 

الى  130تكون من 
 ن/د. 140

 
الزيادة في اإليقاع 
الى فوق المتوسط 
وزيادة نبضات من 

 160الى  150
 ن/د

مية
ختا

ة ال
رحم

الم
 

العودة الى اليدوء مع تمارين 
االطالة وتتمثل في تمارين مرونة 

واسترخاء زوجية وفردية 
 العضالت.

 د5

 

تتمثل ىذه التمارين 
بالعودة بالجسم 

الرياضي الى حالتو 
 الطبيعية.

 
 

 12 رقم الحصة:



 

 

 2016التاريخ: 
 صافرة، أقماع، ميقاتي الوسائل:

 سنة 19-17الصنف: 
 اليدف: تنمية السرعة

حل
مرا

ال
 

الوقت  المحتوى
 المالحظات التخطيط بالدقائق

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

 شرح ىدف الحصة. -
 القيام بعممية التسخين العام -
جري خفيف في المسمك الترابي  -

 غير المستوي.
 القيام ببعض الحركات التسخينية. -

  د15

ضرورة التسخين 
الجيد لتفادي 

اإلصابات ورفع حرارة 
الجسم لمدخول في 
 المرحمة الرئيسية

سية
لرئي

ة ا
رحم

الم
 

 التمرين األول:
الى  4ثواني بتكرارات من  8جري   
 د2مرات وفترة راحة بين كل تكرار  6

 التمرين الثاني:
من  %80متر بسرعة  80جري 

مرات  5الى  3الجيد وبتكرار من 
 ثانية بين كل تكرار  90وفترة راحة 

 التمرين الثالث:
من  %90م بسرعة 100الجري   

مرات وفترة راحة  4الجيد وبتكرار 
 د. 3

 
 د15
 
 
 
 
 د15
 
 
 د20

عمى العداء إعطاء أو  
بذل كل ما يممك من 
جيد لقطع أكبر 
مسافة خالل ىذه 

 المدة الزمنية .
 

عن العدو وبريتم 
من الجيد  90%

تصل نبضات القمب 
ن/د ولذلك 180الى 

يجب إعطاء راحة 
 كافية.

مية
ختا

ة ال
رحم

الم
 

االطالة العودة الى اليدوء مع تمارين 
وتتمثل في تمارين مرونة زوجية 

 وفردية واسترخاء العضالت.
 د5

 
تتمثل ىذه التمارين 
بالعودة بالجسم 

الرياضي الى حالتو 
 الطبيعية.

 
 

 

 13 :الحصةرقم 



 

 

 2016التاريخ: 
 صافرة، أقماع، ميقاتي الوسائل:

 سنة 19-17الصنف: 
 اليدف: تنمية السرعة

حل
مرا

ال
 

الوقت  المحتوى
 المالحظات التخطيط بالدقائق

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

 شرح ىدف الحصة. -
 القيام بعممية التسخين العام -
جري خفيف في المسمك الترابي  -

 غير المستوي.
القيام ببعض الحركات  -

 التسخينية.

  د15

ضرورة التسخين 
الجيد لتفادي 

اإلصابات ورفع 
حرارة الجسم لمدخول 
 في المرحمة الرئيسية

سية
لرئي

ة ا
رحم

الم
 

 التمرين األول:
 %03متر بسرعة أكبر من 33جري   

مرات وفترة راحة 3من الجيد وبتكرار 
 د.1لمدة 

 التمرين الثاني:
متر بتغيير الريتم 133جري مسافة   

متر سرعة قريبة من  25الى  23مثال 
متر جري بريتم 23الى  15القصوى ثم 

الى  4متوسط وىكذا يكرر التمرين من 
سالسل ، في كل  3مرات مقسم الى  6

 سمسمة تكراريين و راحة بين كل تكرار.
 التمرين الثالث:

عمى شكل قاطرتين  يوضع االعبون  
متقابمتين متساوية العدد كل فوج لو 
لون عند سماع الصافرة ييرب صاحب 

 المون ويطارده صاحب الفوج اآلخر.
 كل فوج لو إيعاز  -

 : صافرة قصيرة.1ف
 : صافرة طويمة.2ف

 
 د10
 
 
 
 
 
 د25
 
 
 
 
 
 
 د15

 

اإليقاع يفوق    
 220وحتى  180
 ن/د 

 
 
 
 
 
 
 

في ىذا التمرين كل 
من يممس يعاقب 
بالمشي بوضعية 

 10البطة لمسافة 
 .أمتار 

مية
ختا

ة ال
رحم

الم
 

العودة الى اليدوء مع تمارين 
االطالة وتتمثل في تمارين مرونة 

زوجية وفردية واسترخاء 
 العضالت.

 د5

 

تتمثل ىذه التمارين 
بالعودة بالجسم 

الرياضي الى حالتو 
 الطبيعية.

 14 رقم الحصة:



 

 

 2016التاريخ: 
 صافرة، أقماع، ميقاتي الوسائل:

 سنة 19-17الصنف: 
 اليدف: تنمية السرعة

حل
مرا

ال
 

الوقت  المحتوى
 المالحظات التخطيط بالدقائق

حمة
مر

ال
 

رية
ضي

لتح
ا

 

 شرح ىدف الحصة. -
 القيام بعممية التسخين العام -
جري خفيف في المسمك الترابي  -

 غير المستوي.
القيام ببعض الحركات  -

 التسخينية.

  د15

ضرورة التسخين 
الجيد لتفادي 

اإلصابات ورفع 
حرارة الجسم 

لمدخول في المرحمة 
 الرئيسية

سية
لرئي

ة ا
رحم

الم
 

 التمرين األول:
متر بريتم أقصى من 30ركض   

من الجيد  %100الى  90
مرات وفترة  6الى  4وبتكرار من 

 د.1راحة 
 التمرين الثاني:
متر بسرعة 100عدو مسافة 

وبتكرار  %90الى  80عالية من 
مرات بتقسيميا الى سمسمتين كل 6

د بين 2واحدة بثالث تكرارات و 
 د بين السمسمتين.2التكرارات و

 التمرين الثالث:
 Aتقسيم الفريق الى مجموعتين   
واجراء لعبة المطاردة لمسافة  Bو 
 متر. 20

 
 
 د15
 
 
 
 د20
 
 
 
 د15

يجب بذل أقصى  
جيد لتحقيق أفضل 
زمن، حيث تصل 
نبضات القمب حتى 

 ن/د220
 
 
 
 

أعد ىذا التمرين 
لتنمية السرعة 
ولتفادي الممل وخمق 

 روح المنافسة.

مة 
مرح

ال
مية

ختا
ال

 

الى اليدوء مع تمارين  العودة
االطالة وتتمثل في تمارين 

مرونة زوجية وفردية 
 واسترخاء العضالت.

 د5

 

تتمثل ىذه 
التمارين بالعودة 
بالجسم الرياضي 

الى حالتو 
 الطبيعية.

 15 رقم الحصة:



 

 

 2016التاريخ: 
 صافرة، أقماع، ميقاتي الوسائل:

 سنة 19-17الصنف: 
 تنمية السرعةاليدف: 

حل
مرا

ال
 

الوقت  المحتوى
 المالحظات التخطيط بالدقائق

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

 شرح ىدف الحصة. -
 القيام بعممية التسخين العام -
جري خفيف في المسمك الترابي  -

 غير المستوي.
القيام ببعض الحركات  -

 التسخينية.

  د15

ضرورة التسخين 
الجيد لتفادي 

اإلصابات ورفع 
لمدخول حرارة الجسم 

 في المرحمة الرئيسية

سية
لرئي

ة ا
رحم

الم
 

 التمرين األول:
متر بسرعة عالية 100ركض   

مرات وفترة راحة مدة  4بتكرار 
 د.2

 التمرين الثاني:
مرات 6متر بتكرار 50جري    

 بسرعة والعودة مشيا كراحة.
 التمرين الثالث:

تخطيط أربعة أروقة لمسافة   
متر 20متر حيث تكون 50

األولى كاممة ثم تقسم المسافة 
أمتار لكل قطعة 5المتبقية الى 

ويقسم أفراد الفوج الى متسابقين 
لكل رواق، عداء واآلخر حكمًا، 

  ثواني.7حيث يكون وقت السباق 

 
 د15
 
 
 
 
 د15
 
 
 د20

 

 
 
 
 
 
 
 

 ييدف ىذا التمرين
الى الجري ضد 
الوقت فعمى العداء 
قطع أكبر مسافة 
ممكنة عمى شكل 
منافسة بين 

 العدائين.

مية
ختا

ة ال
رحم

الم
 

العودة الى اليدوء مع تمارين 
االطالة وتتمثل في تمارين مرونة 

زوجية وفردية واسترخاء 
 العضالت.

 د5

 

تتمثل ىذه التمارين 
بالعودة بالجسم 

الى حالتو الرياضي 
 الطبيعية.

 16 رقم الحصة:



 

 

 2016التاريخ: 
 صافرة، أقماع، ميقاتي الوسائل:

 سنة 19-17الصنف: 
 اليدف: تنمية السرعة

حل
مرا

ال
 

الوقت  المحتوى
 المالحظات التخطيط بالدقائق

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

 شرح ىدف الحصة. -
 القيام بعممية التسخين العام -
 جري خفيف في المسمك الترابي -

 غير المستوي.
القيام ببعض الحركات  -

 التسخينية.

  د15

ضرورة التسخين 
الجيد لتفادي 

اإلصابات ورفع 
حرارة الجسم لمدخول 
 في المرحمة الرئيسية

سية
لرئي

ة ا
رحم

الم
 

 التمرين األول:
متر بسرعة قصوى 100جري   

مرات وراحة بين كل 4بتكرار 
تكرار بالعودة مشيا لمدة دقيقة 

 ونصف.
 الثاني: التمرين

مرات 6متر بتكرار 70جري    
 د .2وراحة 

 التمرين الثالث:
تقسيم المجموعة الى فوجين   

والقيام بمعبة القط والفأر، حيث 
الفريق الثاني يطارد الفريق األول 

حتى يصل الى خط النياية، ثم 
 يتبادالن األدوار.

 
 د15
 
 
 
 
 د15
 
 
 د20

 

في مثل ىذه 
يراعى التمارين 

تقديم وقت استشفاء 
كافي لمقيام بما تبقى 
من تمارين حيث 
يصل معدل 
ضربات القمب الى 

 ن/د.180أكثر من 
 

القيام بيذا النوع    
من التمارين يعطي 
الحافز والتشجيع 

 بين العدائين .

مية
ختا

ة ال
رحم

الم
 

العودة الى اليدوء مع تمارين 
االطالة وتتمثل في تمارين مرونة 

وفردية واسترخاء زوجية 
 العضالت.

 د5

 

تتمثل ىذه التمارين 
بالعودة بالجسم 

الرياضي الى حالتو 
 الطبيعية.

 17 رقم الحصة:



 

 

 2016التاريخ: 
 صافرة، أقماع، ميقاتي الوسائل:

 سنة 19-17الصنف: 
 اليدف: تنمية تحمل السرعة

حل
مرا

ال
 

الوقت  المحتوى
 المالحظات التخطيط بالدقائق

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

 شرح ىدف الحصة. -
 القيام بعممية التسخين العام -
جري خفيف في المسمك الترابي  -

 غير المستوي.
القيام ببعض الحركات  -

 التسخينية.

  د15

ضرورة التسخين 
الجيد لتفادي 

اإلصابات ورفع 
حرارة الجسم لمدخول 
 في المرحمة الرئيسية

سية
لري

ة ا
رحم

الم
 

 األول: التمرين
مرة 2متر بتكرار 200جري   

ث 90وراحة بين كل تكرار من 
 د .2الى 

 التمرين الثاني:
مرات 4متر بتكرار 200ركض    

عن طريق سمسمتين في كل واحدة 
تكرارين وفترة راحة بين كل تكرار 

 د.1د وبين السمسمتين 1
 التمرين الثالث:

تمرين عمى شكل منافسة بين   
متر في 300عدائي الفريق بقطع 

 أسرع وقت ويكون العمل ثنائي.

 
 د15
 
 
 د20

 
 
 
 

 د15
 
 
 

 

الى  70جري من 
من أقصى  80%

 سرعة
 

التمارين عمى     
شكل منافسة تولد 
روح المسؤولية 
وحب الفوز وبالتالي 
بذل كل عداء 
أقصى إمكاناتو من 

 اجل تحقيق الفوز
مية

ختا
ة ال

رحم
الم

 

العودة الى اليدوء مع تمارين 
وتتمثل في تمارين مرونة االطالة 

زوجية وفردية واسترخاء 
 العضالت.

 د5

 

تتمثل ىذه التمارين 
بالعودة بالجسم 

الرياضي الى حالتو 
 الطبيعية.

 

 18 رقم الحصة:



 

 

 2016التاريخ: 
 صافرة، أقماع، ميقاتي الوسائل:

 سنة 19-17الصنف: 
 اليدف: تنمية تحمل السرعة

حل
مرا

ال
 

الوقت  المحتوى
 المالحظات التخطيط بالدقائق

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

 شرح ىدف الحصة. -
 القيام بعممية التسخين العام -
جري خفيف في المسمك الترابي  -

 غير المستوي.
القيام ببعض الحركات  -

 التسخينية.

  د15

ضرورة التسخين 
الجيد لتفادي 

اإلصابات ورفع 
حرارة الجسم لمدخول 

 الرئيسيةفي المرحمة 

سية
لرئي

ة ا
رحم

الم
 

 التمرين األول:
مرة 2متر بتكرار 200جري   

ث 90وراحة بين كل تكرار من 
 د .2الى 

 التمرين الثاني:
مرات 4متر بتكرار 200ركض    

عن طريق سمسمتين في كل واحدة 
تكرارين وفترة راحة بين كل تكرار 

 د.1د وبين السمسمتين 1
 التمرين الثالث:

عمى شكل منافسة بين  تمرين  
متر في 300عدائي الفريق بقطع 

 أسرع وقت ويكون العمل ثنائي.

 
 د15
 
 
 
 
 د20
 
 
 د15

 

الى  70جري من 
من أقصى  80%

 سرعة
 
 

التمارين عمى     
شكل منافسة تولد 
روح المسؤولية 
وحب الفوز وبالتالي 
بذل كل عداء 
أقصى إمكاناتو من 

 اجل تحقيق الفوز

حمة
مر

ال
 

مية
ختا

ال
 

العودة الى اليدوء مع تمارين 
االطالة وتتمثل في تمارين مرونة 

زوجية وفردية واسترخاء 
 العضالت.

 د5

 

تتمثل ىذه التمارين 
بالعودة بالجسم 

الرياضي الى حالتو 
 الطبيعية.

 

15رقم الحصة:  



 

 

 2016التاريخ: 
 صافرة، أقماع، ميقاتي الوسائل:

 سنة 19-17الصنف: 
 اليدف: تنمية تحمل السرعة  

حل
مرا

ال
 

الوقت  المحتوى
 المالحظات التخطيط بالدقائق

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

 شرح ىدف الحصة. -
 القيام بعممية التسخين العام -
جري خفيف في المسمك الترابي  -

 غير المستوي.
القيام ببعض الحركات  -

 التسخينية.

  د15

ضرورة التسخين 
لتفادي الجيد 

اإلصابات ورفع 
حرارة الجسم لمدخول 
 في المرحمة الرئيسية

سية
لرئي

ة ا
رحم

الم
 

 التمرين األول:
 70متر بسرعة من 300جري   

من اقصى سرعة  %80الى 
مرات وراحة بين كل  3بتكرار 
 د2تكرار 

 التمرين الثاني:
متر بسرعة 30جري مسافة    
مرات وفترة راحة 4وبتكرار  90%
 تكرار .ث بين كل 30

 التمرين الثالث:
تقسيم المجموعة الى فوجين   

والقيام بمعبة المطاردة من مختمف 
 الوضعيات .

 
 د20
 
 
 
 
 د15
 
 
 د15

 

بيذا الريتم من 
السرعة تصل 
نبضات القمب الى 

 ن/د .170
 

    
 

في ىذا التمرين 
يحب عمى الفريق 
المطارد لمس الفريق 
اليارب قبل 
الوصول الى خط 

 النياية .

مية
ختا

ة ال
رحم

الم
 

العودة الى اليدوء مع تمارين 
مرونة االطالة وتتمثل في تمارين 

زوجية وفردية واسترخاء 
 العضالت.

 د5

 

تتمثل ىذه التمارين 
بالعودة بالجسم 

الرياضي الى حالتو 
 الطبيعية.

 

 20 رقم الحصة:
 



 

 

 2016التاريخ: 
 صافرة، أقماع، ميقاتي الوسائل:

 سنة 19-17الصنف: 
 اليدف: تنمية تحمل السرعة

حل
مرا

ال
 

الوقت  المحتوى
 المالحظات التخطيط بالدقائق

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

 شرح ىدف الحصة. -
 القيام بعممية التسخين العام -
جري خفيف في المسمك الترابي  -

 غير المستوي.
القيام ببعض الحركات  -

 التسخينية.

  د15

ضرورة التسخين 
الجيد لتفادي 

اإلصابات ورفع 
حرارة الجسم لمدخول 
 في المرحمة الرئيسية

سية
لرئي

ة ا
رحم

الم
 

 التمرين األول:
مرة 2متر بتكرار 200جري   

ث 90وراحة بين كل تكرار من 
 د .2الى 

 التمرين الثاني:
مرات 4متر بتكرار 200ركض    

عن طريق سمسمتين في كل واحدة 
تكرارين وفترة راحة بين كل تكرار 

 د.1د وبين السمسمتين 1
 التمرين الثالث:

تمرين عمى شكل منافسة بين   
متر في 300بقطع عدائي الفريق 

 أسرع وقت ويكون العمل ثنائي.

 
 د15
 
 
 
 
 د20
 
 
 د15

 

الى  70جري من 
من أقصى  80%

 سرعة
 
 

التمارين عمى     
شكل منافسة تولد 
روح المسؤولية 
وحب الفوز وبالتالي 
بذل كل عداء 
أقصى إمكاناتو من 

 اجل تحقيق الفوز

مية
ختا

ة ال
رحم

الم
 

العودة الى اليدوء مع تمارين 
االطالة وتتمثل في تمارين مرونة 

زوجية وفردية واسترخاء 
 العضالت.

 د5

 

تتمثل ىذه التمارين 
بالعودة بالجسم 

الرياضي الى حالتو 
 الطبيعية.

 

 21 رقم الحصة:



 

 

كمم مرتفعات  2إلى  1كمم بسرعة أقل من المتوسط +  2جري  :22الحصة رقم   

كمم سرعة متوسطة عمى  1مرات سرعة + 4متر  200متر ىرولة +  500ومنخفضات + 

 أرض غير مميدة

 

 

 

 

 

 

متر سرعة متوسطة أو أقل من المتوسطة  1500يبدأ الجري مسافة  :23الحصة رقم   

متر جري 800متر جري متوسط + 500متر سرعة عالية + 400عمى أرض مميدة + 

طة عمى متر سرعة متوس800متر صعود تل + 400متر سرعة متوسطة + 1000سريع +

 سرعة متوسطة.  1200سرعة +  x3متر 100أرض غير مميدة +

 

 
 
 



 

 

 
م سرعة 500م سرعة متوسطة عمى ارض غير مميدة + 2000الجري  :24الحصة رقم   

م سرعة متوسطة 1000م صعود تل + 500م ىرولة او جري خفيف + 1000+ 

+100x5  + م  400 م سرعة فوق متوسطة عمى ارض غير مميدة + 1500سرعة عالية

 م سرعة متوسطة. 800م مرتفعات +  600منخفض + 

 

 

 

 

 

 

متر سرعة أقل من المتوسطة عمى أرض مميدة +  1500الجري  :25الحصة رقم   

م سرعة  1000م صعود تل + 500متر سرعة متوسطة + 500متر سرعة عالية + 300

غير متر سرعة متوسطة عمى ارض  500م ىرولة +  300م سرعة + 500متوسطة + 

 م ىرولة.500م سرعة +  200مميدة + 

 


