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 :مقدمة
 ويحسن يجدد شامل تربوي  نظام عامة بصورة الرياضي البدني النشاط يعد          

 الدول بين العالقات تحسين ىإل وصوال األصعدة جميع عمى االجتماعية العالقات
 العيد، حديثة ليست الرياضة عالميةو  ،العالم شباب لجميع والتقدم الرفاىية وتحقيق

 والقبائل الشعوب توحيد إلى اليونان في القديمة االولمبية األلعاب ساىمت بل
 التي االولمبية األلعاب إقامة خالل المقدسة فاليدنة القديمة، اإلغريقية والدويالت

 في ودورىا الرياضة عالمية عمى لمتدليل الممارسات ابرز من كانت أشير لعدة تمتد
 الرياضية اإلدارة عمى والقائمين الرياضيين نفوس في االيجابية اآلثار ترك

 .واالولمبية
 سيزيد الدولي واالولمبي الرياضي الواقع في بتغمغمو الجديد العولمة نظام يعتبر    
 سيزداد والميداليات المتقدمة لممراكز الدول بعض فاحتكار المشكالت، تعقيد من

 إلى ذلك وسيؤدي قوة سيزداد والقارية اإلقميمية التنظيمات عمى والحفاظ سوًءا
 .الدولية واالولمبية الرياضية المؤسسات إضعاف

 فيو ننكر ال الذي الوقت في وسمبياتيا، مخاطرىا ليا العولمة ظاىرة أن شك وال   
 ويجد ليصحو خاصة، بصفة العربي والعالم أجمع لمعالم إنذار فيي ،إيجابياتيا بعض
 .المضادة والعولمة بالعولمة سمى ما ظواىر بين طريقو

 



 :الرياضي البدني النشاط -1
 : الرياضي البدني النشاط مفيوم -
 اإلنسان لحركة واإلجمالي الكمي جاللما الرياضي البدني النشاط يعتبر -
ن حياتو، في بيا يقوم التي النشاط ألوان لكل الشامل التعبير أنو كما  وا 

 بغية أو الفراغ أوقات ممىء بغرض كان سواء الرياضي النشاط مزاولة
 تحقيق نحو سميما طريقا يعتبر فيو المستويات أعمى إلى لموصول التدريب
 .العامة الصحة

 من ومتكاممة متزنة تربية النشء تربية عمى يعمل تربوي  نشاط ىو -
 برامج طريق عن واالجتماعية، والنفسية والعقمية والبدنية الوجدانية النواحي

 .متخصصة قيادة إشراف تحت متعددة رياضية مجاالت و
 ليس المنافسة في ممكنة نتيجة أفضل تحقيق بيدف البدني التدريب ىو -
نما فقط الرياضي الفرد أجل من  ذاتو حد في  الرياضي النشاط أجل من وا 

 ثقافي نتاج البدني النشاط ألن وذلك ضروريا اجتماعيا طابعا وتضيف
 .ثقافي إجماعي كائن أنو حيث من  لإلنسان التنافسية لمطبيعة



اٌش٠اضٟ اٌثذٟٔ إٌشاط ذؼش٠ف:  

ِٙاسج األوصش ٚ٘ٛ اإلٔضاْ، ٌذٜ اٌؽشوح ٌٍظا٘شج اٌشال١ح األشىاي أؼذ اٌثذٟٔ إٌشاط ٠ؼرثش 
 خاص شىً ٔشاط>> :أٔٗ matfif"ِاذف١ف"٠ٚؼشفٗ اٌثذٟٔ، ٌٍٕشاط األخشٜ األشىاي ِٓ

 فألْ ٚتزٌه <<ٌٙا ذؽذ٠ذ ألظٝ ٚضّاْ اٌمذساخ ل١اس أظً ِٓ إٌّظّح إٌّافضح ظٛ٘شٖ
 فٟ ِّىٕح ٔر١عح أفضً ذؽم١ك تٙذف اٌثذٟٔ اٌرذس٠ة تأٔٗ اٌش٠اضٟ اٌثذٟٔ إٌشاط ١ّ٠ز ِا

 راذٗ ؼذ فٟ اٌش٠اضٟ إٌشاط أظً ِٓ ٚإّٔا فمظ اٌش٠اضٟ اٌفشد أظً ِٓ ١ٌش إٌّافضح
 اٌرٕافض١ح ٌٍطث١ؼح شمافٟ ٔراض اٌثذٟٔ إٌشاط ألْ ٚرٌه ضشٚس٠ا اظرّاػ١ا طاتؼا ٚذض١ف
   .شمافٟ إظّاػٟ وائٓ أٔٗ ؼ١س ِٓ ٌإلٔضاْ

اٌخاص اٌثذٟٔ تاالٔذِاض األٔشطح أٌٛاْ تم١ح ػٓ اٌش٠اضٟ اٌثذٟٔ إٌشاط ٠ٚر١ّز ِٓٚ 
 لٛاػذ ػٍٝ أ٠ضا ِؤصش أٔٗ وّا إ١ٌٗ ٕٔضثٗ أٚ س٠اضٟ ٔشاط أٞ ٔؼرثش أْ ٠ّىٓ ال دٚٔٗ
 أٚ لذ٠ّا صٛاء اٌراس٠خ ِذٜ ػٍٝ ذىٛٔد اٌمٛاػذ ٚ٘زٖ ٚٔزا٘ح تؼذاٌح إٌّافضح ٌرٕظ١ُ دل١مح

 ٚفٟ ٌٍّّاسصح اٌثذ١ٔح اٌطالح ػٍٝ أصاصٟ تشىً ٠ؼرّذ اٌش٠اضٟ اٌثذٟٔ إٌشاط ٚ ؼذ٠صا،
   .اٌٍؼة ٚطشق اٌخطظ ِصً أخشٜ ػٕاطش ػٍٝ اٌصأٛٞ شىٍٗ

تاٌٍؼة ِفؼُ تأٔٗ ٠ؼشف أْ ٠ّىٓ اٌش٠اضٟ اٌثذٟٔ إٌشاط أْ إٌٝ "ٚص١ط وٛش١ٓ "٠ٚش١ش 
 ِضاتمح فٟ ذشرشن فشلا أٚ أفشادا ٠رضّٓ ٚاٌؼائذ اٌّشدٚد ٚاٌخاسظٟ، ٚاٌذاخٍٟ اٌرٕافضٟ

 .ٚاٌخطظ اٌثذ١ٔح اٌّٙاسج فٟ اٌرفٛق ضٛء فٟ إٌرائط ٚذمشس

ٚاٌّٙاساخ اٌؽشواخ اٌّعًّ األطػ اٌرؼث١ش فٟٙ اٌش٠اضٟ اٌثذٟٔ إٌشاط ٠خض ف١ّا أِا 
 أصاس ػٍٝ ذمَٛ اٌرٟ اٌش٠اض١ح ٚاألٔشطح ٌٍؽشواخ ذر٠ٛط ٘ٛ إرْ دلح، األوصش اٌثذ١ٔح
 أظً ِٓ ٚرٌه ٔز٠ٗ ذٕافضٟ إطاس فٟ ِؽذدج ِٚٙاساخ خطظ ػٍٝ ِث١ٕا ِؼ١ٓ ٚ٘ذف

   .ف١ٙا اٌّشغٛب إٌر١عح إٌٝ اٌٛطٛي
 



1-3- اٌش٠اضٟ إٌشاط:  

1-3-1- ٕٝاٌش٠اضٟ إٌشاط ِٚفَٙٛ ِؼ:  

داخً ٌٍرال١ِز تإٌضثح اٌزاخ ػٓ اٌرؼث١ش ٚصائً أُ٘ ِٓ اٌش٠اضٟ إٌشاط ٠ؼرثش 
 طش٠ك ػٓ ِٛا٘ثُٙ ٚوزٌه ١ٌُِٚٛٙ سغثاذُٙ ػٓ اٌرال١ِز ٠ؼثش فثٛاصطرٗ اٌّذسصح

 ِٓ ف١شفغ ٚإٌفض١ح اٌف١ز٠ٌٛٛظ١ح إٌاؼ١ح ِٓ ذٕش١طُٙ ػٍٝ ٠ؼًّ وّا اٌٍؼة
 إٌظش٠ح اٌؽظض سٚذ١ٓ ِٓ إخشاظُٙ إٌٝ ٠ؤدٞ ِّا ٚاٌزٕٟ٘ اٌثذٟٔ ِشدٚدُ٘
  .األخشٜ

- ِْعاي أٔٗ إر اٌفظً فٟ ٠ؽذز ِّا أ١ّ٘ح تألً ١ٌش اٌفظً خاسض إٌشاط إ 
   :ت١ٕٙا ِٓ ٘اِح أغشاع ف١ٗ ذرؽمك ذشتٛٞ

- رٌه واْ ذشثغ ٌُ إر اٌرٟ ؼاظاذُٙ ٚإشثاع ١ٌُِٛٙ ػٓ اٌرال١ِز ٌرؼث١ش ِعاي إٌشاط 
   .اٌّذسصح ػٓ ٚظ١فرُٙ ػٓ ٌٍرّشد ١ٌُِٚٛٙ اٌرال١ِز ظٕٛغ ػٛاًِ ِٓ

- ِّا اٌّٛا٘ة ػٓ ٌٍىشف ٚفشطح ِٚٛا٘ثُٙ اٌرال١ِز ١ِٛي ٌر١ّٕح ٚص١ٍح إٌشاط 
   .اٌظؽ١ػ ٚ إٌّٟٙ اٌرؼ١ٍّٟ اٌرٛظ١ٗ ذٛظ١ُٙٙ ػٍٝ ٠ضاػذ

اٌش٠اضٟ اٌّشتٟ ٠ضؼٝ ؼ١س إٌشاط ٘زا فشٚع أؼذ ٠ؼرثش اٌش٠اضٟ ٚإٌشاط ِٓ 
 .ٚاٌش٠اض١ح اٌثذ١ٔح اٌرشت١ح أ٘ذاف ذؽم١ك إٌٝ خالٌٗ

 



 :اىْشاط اىثذّٜ اىشٝاضٜ  أىداف -

 :من الناحية البدنية-
 تنمية الميارات الرياضية - تطوير الممارسات البدنية األساسية -

 عضالخ ٝق٘ٛ اىشٝاضٜ اىْشاط ألُ رىل اىرْفغٜ، اىذٗسٛ ماىجٖاص ىيفشد اىحٞ٘ٝح األجٖضج مفاءج سفع-
   .اى٘ظٞفٞح مفاءذٖا ٍِ ٗٝضٝذ ٗاىشئرِٞ اىقية

   ممكنة طاقة بأقل اليومية الحياة في البدنية القدرات استغالل -
 عَو أداء عيٚ اىقذسج أّٖا عيٚ اىثذّٞح اىيٞاقح اىثعض ٗٝعشف اىَعرذه، ٗاىق٘اً اىثذّٞح اىيٞاقح امرغاب

 اىرٜ اىطاقح ٍِ اىثعض تقاء ٍع اىرعة أٗ تاإلسٕاق اىشع٘س عشعح دُٗ تنفاءج اىٍٞ٘ٞح حٞاذٔ فٜ اىفشد
 .البدني األداء من درجة أعمى إلى الوصول- .اىفشاغ ت٘قد ىيرَرع ذيضٍٔ

 

 :من الناحية النفسية  -
 . تشكيل الشخصية المتزنة والمتصفة بالشمول والتكامل -
 .التنمية النفسية باكتساب مختمف الخبرات والحصائل االنفعالية الجيدة -
  . اكتساب التأثيرات النفسية االيجابية -
 .اكتساب االنضباط االنفعالي والطاعة واحترام السمطة -
  اكتساب مستوى رفيع من الكفايات النفسية المرغوبة مثل الثقة بالنفس االتزان االنفعالي -

 .صٝادج قذسج اىفشد عيٚ ذشمٞض االّرثآ ٗاإلدساك ٗاىَالحظح ٗاىرص٘س ٗاىرخٞو ٗاالترناس -
 .التحكم في النفس والتوتر وانخفاض التغيرات العدوانية -
 . إتاحة فرص المتعة والبيجة وتخفيف التوتر والضغوطات -
 .إتاحة أجواء التعبير عن النفس والمكنونات الداخمية  -



 : التربوية الناحية من - 
 .شخصيةال في االجتماعية الجوانب تنمية  -
 .ومعاييره ونضمو المجتمع مقتضيات مع والتكيف التطبيع في تساعد  -
 . الذاتي االنضباط -    .الرياضية الروح-
  .الغير وحب التسامح التعاون  -
 .المتعددة الفروق  عن النظر بغض اآلخرين تقبل-
 .والقيادة النتيجة عمى التعود-
  .النافعة والميارات الصالحة المواطنة اكتساب-
 :والصحية االجتماعية الناحية من -
 .((روحية عقمية، بدنية،)) البشري  الكائن متطمبات بين التوازن  تحقيق -
 .االجتماعية ألفأتا في الوقوع أو التفكير عن المجتمع أفراد إبعاد في يساعد -
 الفرد تجعل و االجتماعية األلفة و كالصداقة االجتماعية العالقات تنمية عمى تعمل-

 .تمعلمجا لنظام واالمتثال االجتماعي االنضباط تعممو و تمعلمجا في دوره يتقبل
 دُٗ طثٞح تصحح اىثعض ٝرَرع فقذ تٖا ٗاىرَرع ىيجغٌ اىعاٍح اىصحح امرغاب --

 اىْشاط ٕزا َٝاسعُ٘ اىزِٝ األفشاد أُ إال اىشٝاضٜ، اىْشاط أى٘اُ ٍِ ىُ٘ ٍَاسعح

  .اىحٞاج تثٖجح ٝشعشُٗ

 



 :الترويحية الناحية من-
 الفراغ، بوقت حد أقصى إلى وارتبطت الترويح كنف في ونشأت الرياضة ولدت-

زالة والبيجة والتسمية المتعة مثل لإلنسان ألىميتيا  والصحة واالسترخاء التوتر وا 
 والتنافس الرياضي واالنجاز البدني والجيد والتنافس واإلثارة الجمالية والخبرة والمياقة
 وحاجات قيم عن تعبر كميا وىي وغيرىا، ...الذات وتحقيق النفس عن والتعبير الشريف
 .لإلنسان أساسية

 :الرياضي النشاط أنواع -2
 :إلى ويقسم :االجتماعية الناحية من -
 .الخ..السباحة القوى  ألعاب الخيل،المصارعة،المبارزة، المالكمة،ركوب  مثال :فردي -أ
 .الخ.....اليد كرة السمة، كرة القدم، كرة مثل :الجماعي -ب
 :األداء طريقة حسب -
 في أقرانو مع أو وحده الفرد بو يقوم جسماني لمجيود إلى تحتاج ال :ىادئة لعابأ -أ

 .المبذول الجيد بعد لمراحة األلعاب ىذه تكون  ما وأغمب محدود ومكانو ىادئ جو
 في وتتمثل القواعد وكثرة التفاصيل من خموىا إلى بساطتيا ترجع :البسيطة األلعاب -ب

 .البسيطة الحركات ببعض مقرونة وقصص أناشيد شكل
 يتناسب جسماني ومجيود عصبي عضمي وتوافق ميارة إلى تحتاج :المنافسة ألعاب -ج

   .جماعي أو فردي األفراد فييا يتنافس األلعاب ىذه ونوع
 


