
  :نبذة تاریخیة عن ألعاب القوىــ 1  

وكانت  لألقوىفي عصور ما قبل التاریخ في مجتمعات بدائیة كان البقاء فیها  اإلنسانعاش     
حیاته مرتبطة بقدراته على الجري  للحصول على الصید لغذائه وغذاء عائلته ومرتبط كذلك 
بمهاراته في الوثب لتخطي الموانع والحواجز الطبیعیة التي تعترض طریقه أثناء الصید ومرتبطة 

  .بقدراته في الرمي القتناص الحیوانات أیضا

المهارات وطوروها ووضعوا لها نظم والقوانین التي تحكم  القدماء بهذه اإلغریقوقد ارتقى     
موه باألعیاد س منافساتها المیدان والمضمار هي األساس الراسخ التي أقام لها اإلغریق ما

  ).كرونس(مضمار للجري تحت الجبل المقدس  أولوا األولمبیة، وقد أنشأ

نما كان المضمار الذي ولم یعرف الیونانیون القدماء مضمار الجري بشكله البیضاو     ي الحالي وإ
بنوه عبارة عن قطعة ارض مسطحة یجاورها تل لجلوس المتفرجین وكانوا یقیسون المسافات 

متر وقد أنشأوا أول  183قدم یوناني اي ما یقارب  600بأقدامهم وأول مسافة استخدمت هي 
البدایة إلى خط  وكانت هنالك سباقات أخرى للمضمار تبدأ من خط. مضمار للجري في أثینا

یابا وتقدر المسافة بحوالي    .متر 365النهایة ذهابا وإ

وكانت سباقات الفتیان أقصر من سباقات الرجال، وكانت هناك سباقات جري ذات طابع    
عسكري وسباق للجري مع حمل المشاعل المضاءة وكان یقام لیال، ولهذا النوع من السباق مكانة 

ل المضمار كما هو حتى وافق مؤتمر إحیاء األعیاد األولمبیة وبقي شك. مقدسة لدى اإلغریق
م وانشاؤوا 1986تنظیم أول دورة اولمبیة حدیثة في الیونان م على 1983القدیمة في باریس سنة 

م في 1986مضمار للعدو بیضاوي له منحنیان واستخدم في أول دورة أولمبیة حدیثة عام  أول
  .تطور حتى أصبح اآلن یتوسطه ملعب كرة القدمأثینا وتغیر بعد ذلك شكل المضمار و 

  :قبل المیالدأـــ 

  معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة             محاضرات العاب القوى
  السنة الثالثة لیسانس   ـــ جامعة البویرة ــ                        



ق م في نطاق األلعاب  1453جرت مسابقات ألعاب القوى ألول مرة في بالد الیونان سنة       
اضة نمارس خالل االحتفاالت وكانت هذه الری. األثینیة التي كانت طلیعة الدورات األولمبیة

  . ق م 1500داء من سنة إضافة لبعدها الریاضي ابتیة، فاكتسبت بعدا روحیا الدین

  :بعد المیالدب ــ 

) سیودیسیوس(م حین رأى القیصر الروماني 393 ستمرت العاب القوى مزدهرة حتى سنةا    
األلعاب األولمبیة وتحریمها، لما كان یرافق هذه األلعاب من شعائر وعادات وثنیة ال  إیقافوجوب 

تتفق وأصول الدیانة المسیحیة ولما تمثله هذه األلعاب من تمجید للقوة وأبطالها یفوق تمجید 
ة، بذلك الشعلة األولمبی فانطفأت. وسیلة من وسائل التدریب العسكري أخیراالرسائل القدیسین وألنها 

  .وركدت الریاضة طویال لتعود فتزدهر وتنتشر من جدید في العصور الوسطى

ومعناها التسابق وتضم مجموعة  Athlosتعود إلى كلمة یونانیة ) Athletices(العاب القوى      
إلى العدو والرمي والقفز والعاب القوى كانت موجودة  أساسيمن األلعاب الریاضیة، تنقسم بشكل 

  .أخرىالجري بمسافات متعددة والى مسابقات  إلىتنقسم قبل المیالد و 

الملتقیات الكبرى والملتقیات بین : من األحداث أنواعیهیمن على جدول األلعاب أربعة      
اب االولمبیة هي الحدث األكثر شهرة البطوالت الدولیة الكبرى، األلع األندیة، والبطوالت الوطنیة،

 أحداث،كل  1983دورة سنة  أولفیما كانت  1991منذ عام دولیا، وهي تعقد كل أربع سنوات 
  .العاب القوى تنظم من طرف االتحاد الدولي أللعاب القوى

  :العاب القوى أهمیةـــ 2

  .ممتازة أساسیةتكسب الفرد صفات ومهارات *

  .العزیمةتنمیة صفة الصبر ،المثابرة و *

  .یهةتعلم حسن التصرف وسرعة البد*

  .سب روح الریاضیةك*



  .الشجاعة وحب الفوز  والتحدي تنمیة وتعزیز الصفات*

  .قدرة وكفاءة األجهزة الداخلیة والحیویة على أداء مهامها*

  :المواصفات وقیاسات المیدانــ 3

تجري مسابقات العاب القوى التي تشمل الجري، الوثب، الرمي، المشي في مالعب تخصص     
یخطط حسب القوانین  أنلهذه الغایة، وكل لعبة في الجزء الخاص بها من الملعب الذي یجب 

  .المتبعة في المسابقات المختلفة

لعب كبیر كانت كل عادة في ماء الطلق وهو بیضوي الشیكون مضمار الجري في الهو  : المضمار
تغطى بالنفایات معادن لكن مضامیر الحالیة مصنوعة من مادة  أوالمضامیر في الماضي ترابیة 

  .اصطناعیة مانعة للماء وتستخدم في الجو الممطر

مسارات ویجب على العدائین  8 إلى 6من  متر وتتكون عدد مساراته 400لمضمار یبلغ محیط ا
م واقل من ذلك وحتى یجتازوا 400في جمیع السباقات التي تكون مسافتها  بقاء في مسارهم
  .م1,25و 1,22م، عرض المسار بین 800المنحنى األول 

  .یكون میدان في حیز محاط بمضمار ویغطیه العشب أو العشب االصطناعي :المیدان

  :الفعالیاتـــ 4

فعالیات تقام : لى قسمین رئیسیینمصطلح العاب القوى یضم مجموعة متنوعة من األنشطة تنقسم إ
  .داخل الصاالت أوداخل الملعب في الهواء الطلق 

  

  

  

  



  الفعالیات الرسمیة أللعاب القوى المشاركة في بطولة العالم
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  :العدوــ 1ــ4

   :المسافات القصیرةأـــ 

خالل الركض  هي عبارة عن سلسلة من الخطوات الدوریة المتالحقة ویالمس العداء االرض   
برجل واحدة وبصورة متبادلة في كل خطوة وعلى مشط القدم، ویتم تخصیص حارة لكل عداء 

  .للعدو فیه وهو سباق قصیر للسرعة

ویعد الركض . وتمتاز مسابقات المسافات القصیرة بقطع العداء لها بأقصى سرعة ممكنة    
المسافات القصیرة من المسافات المهمة جدا لیس فقط لفعالیات العاب القوى بل لجمیع األشكال 
الریاضیة األخرى، حیث یكتسب الالعب عنصر السرعة التي تعتبر من عناصر اللیاقة البدنیة 

  .یمكن االستغناء عنها تي الال األساسیة

  :والطویلة المسافات المتوسطةب ـــ 



ولنتمكن . التكنیك والوقت وأیضاتجمع المسافات المتوسطة والطویلة بین السرعة وقوة االحتمال    
، أجزاء إلىتكنیك ركض المسافات المتوسطة والطویلة یجب النظر بعمق ودقة متناهیة  أداءمن 

  :عملیة الركض متكونة من

 .النهائي-  ركض المسافة -  بدایة التسارع  -الوضع االبتدائي     -

عند سماع كلمة خلف خط البدایة و  أمتاربعد ثالث  یقف الالعب على: ـــ الوضع االبتدائي 1
مع  لألمامبحیث تكون القدم قویة  والوقوف خلف الخط مباشرة لألمامعلى الخط یتوجه 

تكون للخلف وعلى بعد قدم ونصف تقریبا عن القدم  األخرىاالرتكاز علیها بالكامل بینما القدم 
ومرتكزة على المشط فقط للحفاظ على التوازن وبشكل عام یكون القدمان مثبتین من  األخرى

حریة مع الجسم والیدان یكونان ب لألماممتجها  والرأس لألماممفصل الركبة قلیال والجسم منحنیا 
  .ووضعهما بصورة معاكسة لوضع القدمین

عند سماع الطلقة ینطلق الالعب بالسرعة التي یراها مناسبة بعد مد القدمین : ـــ بدایة التسارع2
بنفس الوقت تعمل الیدین على الحركة بصورة معاكسة لحركة  األعلى إلى لألمامعلى امتدادها 

الجسم باتخاذ وضعه الطبیعي بصورة  ویبدأارع، بتس الالعب یبدأ األولىومن الخطوة . القدمین
بطاقة كبیرة حیث یساعدان على زیادة  ل الیدین والرجلین في هذه المرحلةتدریجیة، یكون عم

یكون وضع الجسم ممتدا لألمام  أنطول الخطوة المناسبة یجب  إلىوللوصول . السرعة
  .بارتخاء كامل من منطقة الحزام

الصفة الممیزة لالعب في هذه المرحلة هو الركض بخفة وبحریة مطلقة : ــــ ركض المسافة3
مع هذا االمتداد وزاویة الیدین من  والرأس لألمامومتجها  األرضوالجسم یكون عمودیا مع 

 170ـــ160درجة وحركتها معاكسة لحركة القدمین، وطول الخطوة حوالي  90الكوع تقدر ب 
افق كبیر بینهما وعادة ما یكون ارتكاز حركة الرجلین والیدین بحریة وتو حیث تكون . سم 

  .بأكملهالقدم  أومقدمة رجل  أوبكعب رجله  األرضالالعب في كل خطوة على 



من  األخیرة األمتارــــ یظهر الالعب في هذه المرحلة قدرا كبیرا من السرعة وخاصة في 4
. قدرة ممكنة بأقصىم على خط النهایة مسافة الركض حیث یظهر الالعب عملیة الهجو 

في  األقصىالحد  إلىفي مسابقات متوسطة وطویلة تظهر زیادة في السرعة ووصولها وبشكل 
م ویكون قطع خط النهایة كما هو الحال في المنافسات القصیرة 100م، 50م، 30م،20 أخر

  .التي سبق وان تحدثنا عنها

الماراثون على الطریق العامة ، والمسافة الرسمیة للسباق سباق  إجراءیتم : الماراثونـــ 3ـــ4
كیلومتر  50كیلومتر مشي للرجال والسیدات،  20كیلومتر سباق  42,195م هي 1924منذ 

  .مشي للرجال یتم إقامة هذین السباقین على الطرق العامة وینتهي السباق في الملعب االولمبي

یقوم كل متسابق بالعدو في : متر للسیدات 100 متر للرجال و 110:سباقات الحواجزـــ 4ـــ4
م تكون الحواجز اقل ارتفاعا 400وفي  .الحارة المخصصة له وهناك حواجز یقوم باجتیازها

  .متر 110متر و 100عن حواجز 

الفعالیات بالعاب القوى حیث تتطلب مهارة  أصعبتعتبر الموانع من  :سباق الموانعــ 5ـــ4
فنیا  أداءمتر كما تتطلب 3000مائي بصورة متكررة على مدار مسافة تعدیة المانع العادي وال

  .للركض بین الموانع والسیطرة على مركز الثقل خالل تعدیة الموانع وخاصة المانع المائي

   الفني  األداءالعبین في  أربعةالتتابع یكون هناك اشتراك  في مسابقات :التتابع مسابقاتــ 6ــ4   
 30طول حامال معه عصا قصیرة ب األخرسافة تساوي مسافة العب منهم ملها یقطع كل واحد 

  .متر 20داخل منطقة محددة طولها  األخرید زمیله  إلىقلها من یده سم ین

  :ـــ القفز5

واألساس في  األولمبیةالقفز الطویل أو الوثب الطولي هو واحد من الریاضات :القفز الطویلــ 1ــ5
ویكون الجري في المكان المخصص مع تزاید التدرجي . هذه الریاضة هو القفز ألبعد مسافة ممكن

 األحمروالقفز یكون عند عالمة بالخط  لألمامللسرعة حیث تمنح للقافز قدرة اكبر على دفع الجسم 
  .دون مالمسته ویجب على المتنافس عدم رجوع للوراء عند القفز



هو أحدث التخصصات الریاضیة التي أدخلت في الدورات األولمبیة، وهو  :الثالثيالقفز ــ 2ــ5
یتكون من ثالث قفزات متتالیة، وفي نهایة القفزة األولى یجب على المتسابق أن . یاباني من أصل

بنفس القدم التي بدأ بها السباق وفي القفزة الثانیة یجب أن یالمس األرض بالقدم  األرض یالمس
  .األخرى، وفي نهایة القفزة الثالثة تكون مالمسته لألرض بالقدمین معاً 

لعبة من األلعاب الریاضیة یحاول فیها الریاضي أن یقفز فوق عارضة  تستند  :القفز العاليــ 3ــ5
مطاط رغوي، أو على  ویهبط القافز في حفرة بها. م على األقل4إلى عمودین، المسافة بینهما 

 .بالهواءوسادة منفوخة
في البدایة رفع  یتم. محاوالت للقفز على علو معین 3في المنافسات، لكل متنافس الحق في 

یستطیع المتسابق أن یبدأ السباق على أي . سم 3سم ثم یصیر التغییر بـ  5الحاجز في كل مرة بـ
ذا أخطأ ثالثة أخطاء متتالیة یستبعد من السباق الفائز . ارتفاع فوق الحد األدنى المتفق علیه، وإ

  .هو الذي یصل إلى أعلى ارتفاع

یبدأ المتسابق باندفاع سریع جدا، وهو یحمل في یده زانة طویلة، وعندما یصل : القفز بالزانةــ 4ــ5
على شكل ركیزة، ویحول سرعته إلى قوة صعود، بأن  األرض إلى الصاري یغرز الزانة في

فوق الزانة، وفي نفس الوقت یطوح بساقین في الهواء، لكي یرتفع فوق الحاجز،  عضالته یشد
ذا تسبب المتسابق في إسقاط  وبمجرد أن یتخطاه یترك الزانة من یده، ویجب أن تسقط خلفه، وإ

مصنوعة من األلیاف الزجاجیة ذات  ، هذا والزانة األكثر استخداماالغیهالحاجز، تعّد محاولة 
  .مرونة فائقة

  :الرميــ 6

  )رمي الحجارة .(اإلغریقیةاستمدت دفع الكرة الحدیدیة من الریاضة  تاریخیا :رمي الجلةـــ 1ــ6

م و تزن الكرة الحدیدیة الخاصة بالرجال  2,13یتم دفع الكرة الحدیدیة من منطقة دائریة قطرها 
  كغ  4كجم بینما الكرة الحدیدیة الخاصة بالنساء تزن  7,26



 ویتم رمي القرص  Dikoss.مالقدی اإلغریقیةقة من الریاضة رمي القرص مشت: رمي القرصــ 2ــ6
 أرباعثالثة  إحاطةیتم  اإلصابة أخطارلحمایة المشاهدین من متر و  2,5من دائرة قطرها حوالي 

 ) كغ 2(یزن القرص المخصص للرجال . األقلعلى  أمتار 4بارتفاع ) قفص(محیط الدائرة بشبك 
  ) كغ 1(للسیدات و 

الخماسي  ریاضات إحدىالقدیمة و هي  اإلغریقیةالرمح من الفعالیات الریاضة  :رمي الرمحــ 3ــ6
في النهایة یكون هناك  أمتار 4متر طوال و عرضا حوالي  36,5 إلى 30و طریق رمي الرمح 

  .لتحدید رمي القرص قوس أومنحنى 

بدال المطرقة ذات الوزن الثقیل تم است ،اسكتلندا إلىیرجع رمي المطرقة  :رمي المطرقةــ 4ــ6
م  2,13و یتم رمي المطرقة من دائرة قطرها  ،المقبض الخشبي بكرة من الحدید في نهایتها سلكو 

 4كغ وللسیدات  7,26للرجال وزن المطرقة . بشبكو یتم حمایة المشاهدین من خطر اإلصابة 
 . كغ

  :العشاري والسباعيـــ 7

هو عشر سباقات لرجال، ویقام في یومین متتالیین، في الیوم األول یتنافس  :العشاري ــ1ــ7
في الیوم .م عدو400م عدو، وثب طویل، دفع كرة حدیدیة، وثب عال، 100المشاركون في سباق 

الثاني یتنافس المشاركون في الحواجز العالیة، رمي القرص، والقفز بالعصا، ورمي الرمح، 
  . م جري1500

یبدأن بالحواجز  األولهو سبع مسابقات للنساء تقام في یومین متتالیین في الیوم  :عيالسباــ 2ــ7
وفي الیوم الثاني تجري المنافسة في . م جري200العالیة، الوثب العالي، دفع كرة الحدیدیة ثم 

  .م800الوثب الطویل، رمي الرمح، جري 
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معاني ومفاهیم الطریقة عدد كبیر من الكتاب والباحثین في عصرنا هذا ومنهم جابر عبد  تناول 
یصالهاعملیة نقل المعرفة  أنها: الحمید السبل للتعلیم والتعلم، وعرفها  أیسر أنهاذهن المتعلم  إلى وإ

  :وطرق التعلیم هي. غرض معین إلىالوسیلة التي تتبع للوصول  بأنهاحسن معوض 

  الطریقة الكلیة            ثانیاـــ الطریقة الجزئیة             ثالثاـــ الطریقة الكلیة الجزئیةأوالـــ 

  :لكن البد من اخذ باعتبار المالحظات التالیة

  .ــــ نوع الفعالیة التي یرید تعلیمها   

  .ــــ عمر المتعلم وخبراته السابقة   

  .لعملیة التعلیم والساحات المتوفرة واألجهزة األدواتـــ    

 .ـــ وقت التدریس الرسمي   

  :الطریقة الكلیة: أوال 

مراحل حیث  إلىللفعالیة بشكل عام دون تجزئتها  المقصود بهذه الطریقة هو تعلیم المسار الحركي
فني ال األداءتعلم  إلى العالقة بین عناصر الحركة ككل وهذا یؤدي إدراكتساعد هذه الطریقة على 

ولكن من عیوبها أنها ال تستخدم في جمیع الحركات وخاصة المعقدة منها حیث . للفعالیة بسرعة
  .یستوجب ذلك تجزئتها

  :الطریقة الجزئیة: ثانیا

تجزئة الحركة إلى أجزاء تعلیمیة حیث یقوم المدرس أو المربي الریاضي بتجزئة األداء الفني 
قان إلى حد ما المرحلة األولى یتم نقلهم إلى المرحلة للفعالیة إلى مراحل أمام الطالب وبعد إت

الالحقة ثم العمل على ربطها، ویتم استخدام هذه الطریقة حینما یشعر المربي الریاضي أن 
ومن . المتعلمین صغار السن والمسار الحركي للفعالیة صعب وهذه الفعالیة تحتاج إلى الوقت



ألجزاء األخرى إضافة إلى ظهور بعض العادات عیوبها فقدان بعض أجزاء الترابط الصحیح با
  .الحركیة الخاطئة

  ):المختلطة(الطریقة الكلیة الجزئیة : ثالثا

هو جمع بین الطریقتین السابقتین والعمل على تجنب عیوبها حیث یقوم المربي بتقسیم الحركة إلى 
وحدة تعلیمیة  یقوم عدد من الوحدات التعلیمیة وعندما یشعر المدرس أن الالعب قد أتقن كل 

هناك بعض المدرسین یفضلون على تعلیم جزء أصعب . بعدئذ بالعمل على ربط الواحدة باألخرى
  .في الحركة ثم یربطهم باألداء الكل للحركة 

  :العوامل المؤثرة على االنجاز الریاضي بالعاب القوىــ 9

هي العوامل األساسیة المؤثرة على االنجاز الریاضي التي البد من توفرها إذا أراد الالعب والمدرب 
  :وهيالوصول إلى مستویات دولیة عالیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 العوامل المؤثرة على

 االنجاز الریاضي

 بالعاب القوى

 المدرب

 
اتالمنافس  

 الصداقة

العلم 
 والتطبیق

 المناخ
 المجتمع

 اإلمكانیات

 التغذیة

 االسرة

 الدعم

 المادي
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عدد كبیر من الریاضیین بشكل عام وعلى العبي إبعاد ساهمت اإلصابات الریاضیة في      
 أهم، سنذكر الجهالعاب القوى بشكل خاص، لذا البد من االهتمام بالالعب والعمل على وقایته وع

  :تعرض لها العبي العاب القوىیالتي  إصابات

  .لإلحماءوقت كافي  إعطاءعدم * 

  .عدم وضع الجرعات التدریبیة بطریقة علمیة مؤهلة*

  .الوقت الكافي للراحة إعطاءعدم *

  .الجسم الفسیولوجیة ألجهزةالوظیفي  اإلرهاق*

  .الالعب وهو غیر مستعد نفسیا وفنیا إشراك*

  .الظهر العضلیة والغضروفیة أسفل إصابات*

  .مفصل الركبة إصابات*

  .عضالت الفخذ إصابات*

  .القدمین إصابات*

  .اخیلسوتر  إصابات*

  .سم الالعب عند السقوط خال تجاوز الحاجز والموانع واصطدام بهإصابات مختلفة في ج*

  .الركبة لالعبي وثب الطویل أربطةي مرونة زیادة مرضیة ف*

  .وأصابع الیدبالمفصل  إصابات*

  .إصابات الكتف والحوض*
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