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مدخل لمنشاط البدني الرياضي 
 التربوي
 



: المحاضرة األولى_ 1
:  تمهيد

الرياضي بنظمو وقواعده السميمة وألوانو المتعددة يعتبر ميدانيا مف مياديف البدني والنشاط ممارسة إف  
التربية وعنصرا قويا في إعداد الفرد الصالح مف خالؿ تزويده بخيرات وميارات واسعة، تمكنو مف التكيؼ مع 

مجتمعو وتجعمو قادرا عمى تشكيؿ حياتو وتساعده عمى مساير تقدـ العصر وتطوره، وذلؾ لكوف النشاط 
الرياضي يعمؿ عمى ترقية العادات اإلنسانية مف خالؿ تأثيره عمى صحة الفرد البدنية والعقمية والخمفية 

والحركية أو الميارة في أدائيا مف خالؿ نشاط رياضي معيف ىي عبارة عف وحدة تشترؾ في إنجازىا مختمؼ 
 كاإلدارة والوسط واالجتماعي عف الجانب النفسي االستغناءمكف ياألجيزة الحيوية لدى اإلنساف كما أنو ال 

.  في النشاطواالستمرارالذي يعتبر عمى بذؿ الجيد 
الرياضي بكونيا وسيمة مف بيف الوسائؿ التي تختص بتييئة النشاط البدني ووقد تميزت ممارسة 

 وذىنية تساعد الفرد عمى التحصيؿ واجتماعيةالكفاءة البدنية والحركية وما يتصؿ بيا مف قيـ صحية ونفسية 
إلى تكثيؼ ميني، وقد تبمورت الحاجة الماسة في وقتنا الحالي  في الدراسة وفي إعطاء مردود وتوافؽ

وفي ىذا الفصؿ سنحاوؿ توضيح معنى ذلؾ أكثر،  ،الرياضيةممارسة النشاط البدني والدراسات في مجاؿ 
 مف خالؿ الممارسة المنتظمة في ظؿ تنوع األىداؼ والدوافع المتعمقة ارمي إليويالتي وصوال إلى األىداؼ 

 .بو، ومدى تأثيراتو التي تدفع بالفرد إلى التعرؼ أكثر عمى مقومات النشاط البدني والرياضي

:  نبذة تاريخية عن النشاط البدني الرياضي-1-1
أخذ النشاط البدني الرياضي صورا مختمفة منذ ظيور اإلنساف عمى وجو األرض حيث تباينت بمرور  

الحضارات، وتميزت كؿ حضارة بطابعيا الخاص وفؽ متطمبات كؿ عصر، حيث كانت ىناؾ أنشطة 
، وربما لـ يكتب التاريخ القديـ عف حضارة أولت لمرياضة اىتماما الخ...كالسباحة والمصارعة والفنوف القتالية 

مثمما أولتيا الحضارة اإلسالمية كما أنو ال يوجد ديف مف األدياف السماوية أو األدياف الوضعية كاف لو موقفا 
إيجابيا، مثمما لمديف اإلسالمي مف مواقؼ، حيث برز النشاط البدني والرياضي مف خالؿ ارتباطو باألركاف 

. والمناسؾ وشروط القياـ بالعبادات، فيذه عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
بالمثؿ بدأت الممارسة تأخذ مكانتيا في عصر النيضة بتطور المفيـو التربوي لإلنساف، حيث ما  "

اعترؼ بيا كمادة منيجية في المدارس وتبمورت الحاجة الماسة بأف تكوف الممارسة الرياضية في وقتنا 
الحالي، حيث بدأ المجيود البدني الذي يبذلو يقؿ تدريجيا حتى أصبح في بعض البمداف المتحضرة يقترب مف 
العدـ، وحتى الذيف يقوموف بمجيودات بدنية فإنيا محدودة ومتكررة وال تغطي جميع مفاصؿ الجسـ، أي أف 

الممارسة الرياضية ىي وليدة حاجة اإلنساف الماسة لمنشاط البدني في الحضارات الماضية والمستقبمية وعودة 
 1.الخ...إلى الطبيعة والبساطة في الحياة
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 : الرياضي البدنيمفهوم النشاط- 1-2
:  النشاطمفهوم- 

 أكثرىو كؿ عممية عقمية أو سموكية أو بيولوجية متوقفة عمى طاقة الكائف الحي وتمتاز بالتمقائية 
 1.االستجابةمنيا 

 :  النشاط البدني مفهوم-
يعتبر  النشاط الرياضي أحد اتجاىات الثقافة الرياضية التي ترجع إلى القديـ حيث كاف اإلنساف 

 2.البدائي يمارسو كثيرا
فالنشاط البدني يخص كؿ األفعاؿ الحركية الموجية نحو ىدؼ ما، كفقرة القياـ بفعؿ حركي قصد 

كالجمباز أو الجري الخفيؼ، أو قصد ىدؼ تربوي في :الصيانة الجسمية عف طريؽ ممارسة رياضة ما 
 جو مدرسي والذي يكوف ىدفو العاـ التحسيف والتحكـ FOOTINGحصص التربية البدنية والرياضية داخؿ 

كما يمكف لمنشاط البدني أف يمارس فرديا أو جماعيا وىوف يشبو النشاط الرياضي ."في الجسـ أو لمترويح فقط
 . 3"إشراكو لمحركة أو الجسـ البدني في مجممو والفرؽ بينيما ىوة أف النشاط البدني ال يخضع ألية قوانيف  

 :مفهوم النشاط الرياضي- 
يرجع ظيور النشاطات البدنية الرياضية إلى العصر الحديث بالمدرسة وكاف مفيوميا األوؿ  

وذلؾ لكوف أىدافيا كانت محدودة إذ تقتصر فقط عمى اكتساب التمميذ لمصحة البدنية " بالتدريب البدني"يعرؼ
وبالتالي البيئة الجسمية ونظرا ألىمية النشاط ليس فقط بالمدرسة جمب النظار وبدأت النية جادة في تطويره، 

إذ أخذ التدريب يرتكز عمى أسس ونظريات عممية مما جعمو يأخذ بعد آخر وذلؾ حيث استبدؿ مصطمح 
. التدريب البدني بالنشاط البدني الرياضي

 وما زاد النشاط أىمية اعتباره أسس عممية التربية وميدانا مف ميادينيا إذ يمعب دورا كبيرا في إعداد 
. الفرح الصالح حيف يزوده بميارات واسعة وخبرات كثيرة تسمح لو بالتكيؼ مع مجتمعو الذي يعيش فيو
 كما نجد أف النشط البدني الرياضي قد تجاوز حدود الجسـ، ليشمؿ آفاؽ الفكر واإلدراؾ والمشاعر، 

 النشاط ليذا المفيـو قد خرج إف، والدوافع الشخصية وىو ما يبيف بصورة أوضح واالنفعاالتواإلحساسات 
. عف نطاؽ العضالت والجري كما كاف يعرؼ بو

  النشاط البدني الرياضي ىو إفكما اعتبر عمـ النفس مف خالؿ نظرياتو عمى التربية والمفاىيـ الحديثة 
. تربية لمجسـ عف طريؽ النشاط الرياضي

  أما الجمعية األمريكية لمصحة والنشاط البدني الرياضي فتعرفو عمى أنو المادة التي يتعمـ فييا األطفاؿ
. ويتحركوا ليتعمموا
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 بأنو جزء مف التربية العامة حيث يشمؿ الدوافع والنشاطات الطبيعية الموجودة في كؿ " فيري"يعرفو
. االنفعاليةتخصص لمتنمية مف الناحية العضوية والتوافقية 

  فيري مف جيتو أف النشاط البدني الرياضي ىو ذلؾ الجزء المتكامؿ مف التربية "بيوتشر بتشارلز"أما
 واالنفعاليةالعامة، وميداف تجريبي ىدفو تكويف المواطف لصالح الالئؽ مف الناحية البدنية والعقمية 

. ، وذلؾ عف طرؽ مختمؼ ألواف النشاط البدني الذي اختير  بيدؼ تحقيؽ ىذه المياـواالجتماعية
 بأنو ذلؾ لجزء مف التربية العامة ييتـ عف طريؽ النشاط الذي يستخدـ الجياز " شارؿ ماف"كما عرفو

.  لسموكيةاالتجاىاتالحركي لمجسـ، والذي ينتج عنو اكتساب الفرد بعض 
 فيرى بأنو تمؾ النشاطات التي تحفظ الصحة البدنية القوية الجسمية، وحدة الذكاء وتمكف الفرد "ىؿ" أما

. مف السيطرة عمى قواه العقمية والجسمية وتزيده في سرعة إدراكو، وتعوده سرعة التحكـ فيؤدي واجبو بدقة
:  النشاط البدني الرياضيمفهوم

ىو ممارسة ذاتية حرة أو موجية تسيـ في تنمية وتطوير ميارات الفرد وقدراتو تعد استجابات حركية "
  1"لمثيرات تختار نوعا وتمارس وتدار لمحصوؿ عمى العائد منيا 

فإف النشاط البدني والرياضي أصبح عنصرا مف بيف عناصر التضامف بيف المجتمعات الرياضية، 
وفرصة لشباب العالـ أجمع ليتعارفوا عمى بعضيـ البعض لخدمة المجتمع، باإلضافة إلى ذلؾ في تساىـ في 

ذاتو عف طريؽ الصراع وبذؿ المجيود،  تحقيؽ ذات الفرد بإعطائو الفرصة إلثبات صفاتو الطبيعية، وتحقيؽ
 .2فيو يعد عامال مف عوامؿ التقدـ االجتماعي، وفي بعض األحياف التقدـ الميني

بأنو نشاط ذو شكؿ خاص، جوىره المنافسة المنظمة مف أجؿ قياس القدرات " ماتيفياؽ" ويعرفو 
وضماف أقصى تحديد ليا، وبذلؾ فإف ما يميز النشاط البدني بأنو التدريب البدني الذي ييدؼ إلى تحقيؽ 
 3.أفضؿ النتائج الممكنة في المنافسة، ال مف أجؿ الفرد الرياضي فحسب بؿ مف أجؿ النشاط في حد ذاتو

بأنو نشاط مف شكؿ خاص، وىو جوىر المنافسات المنظمة مف أجؿ  (أميف أنور الخولي)ويعرفو 
 .4قياس القدرات، وضماف أقصى تحديد ليا

وفي تعريؼ آخر فإف النشاط البدني والرياضي يتميز بحدوثو في جميور غفير مف المشاىديف، 
تساعد الفرد عمى التكيؼ  األمر الذي ال يحدث في كثير مف فروع الحياة، ويحتوي عمى مزايا عديدة ومفيدة

 .5مع محيطو ومجتمعو، حيث يستطيع إخراج الكبت الداخمي واالستراحة مف عدة حاالت عالقة في ذىنو

وبالرغـ مف وجود بعض التبايف بيف األنشطة البدنية والرياضية إال أف الظاىرة التي نجمع بينيما في 
 1.األصؿ ىي ظاىرة حركة اإلنساف بشكؿ عاـ
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 :الرياضيةالبدنية واألسس العممية لمنشاطات  - 1-3
يعتمد النشاط البدني والرياضي في تصوره عمى أسس عممية ىائمة غير أف توظيفيا في الميداف يبقى 

صعب المناؿ بسبب جيؿ القاعدة االجتماعية إضافة إلى عدـ تمكف المدرس مف استيعاب فكرة رصيده 
العممي وتطبيقيا في الميداف لتصبح عرضة لمنسياف والتجاىؿ، ويستند النشاط البدني والرياضي عمى قاعدة 
. عممية ثابتة بيولوجية نفسية وحركة اجتماعية تضمنيا مرجع تشارلز الشيير المتمثؿ في أسس التربية البدنية

يعتبر ىذا األساس جزءا ال يتجزأ مف مجموع  :الرياضيالبدني وس البيولوجي لمنشاط ااألس_ ا
المعارؼ والمفاىيـ المتعمقة بالنشاط البدني والرياضي، مما يتطمب معرفة القائميف عمييا بيذا المجاؿ بإعتبار 
جسـ اإلنساف ذو ديناميكية معقدة جدا والبد أف يكوف ىذا التركيب مألوفا لكؿ مربي حتى يمكنو مف إعطاء 
تفسيرا عمميا لطبيعة عمؿ العضالت أثناء كؿ تمريف ، وكذلؾ ما يتصؿ بيا مف أجيزة تمدىا بالطاقة مثؿ 
الجياز الدوري التنفسي والجياز العظمي الذي تعمؿ أجزاؤه كروافع تقـو بيا العضالت، لذلؾ فإف منيج 

التربية البدنية والرياضية باحتوائو عمى المواد البيولوجية يمكف المربي مف اكتساب قواعد بيولوجية تمكنو مف 
 .تفسير الظواىر المحيطة بالعممية عامة 

 .األسس النفسية لمنشاط الرياضي_ ب

مع تطور أىداؼ النشاط البدني والرياضي بعد اقتصارىا عمى أىداؼ بدنية جافة ذىبت إلى الخوض 
في مستوى التأثير الفعاؿ عمى الجوانب السيكولوجية لمفرد، فأصبح مف الضروري معرفة األسس النفسية 

تمكف مف إعطاء تحميؿ ألىـ نواحي النشاط البدني والرياضي وتساىـ في التحميؿ الدقيؽ لمعمميات النفسية 
 .المرتبطة بالنشاط الحركي وكذلؾ إعداد طرؽ لمتعميـ والتدريس الرياضي لكافة األنشطة

 . لمنشاط الرياضياالجتماعيةاألسس _ ج

إف التربية البدنية والرياضية تنمي العالقات اإلنسانية السميمة المثقفة ومف أوجو نشاطات متعددة 
نستطيع تنمية الصفات االجتماعية لتحقيؽ المصالح الشخصية وفي نفس الوقت تؤكد الخصائص الضرورية 

 2.لمحياة االجتماعية
وتعتبر المعارؼ والمفاىيـ المتعمقة بالجوانب االجتماعية لمتربية البدنية و الرياضية ضمنية وأساسية بمفيوميا 

 .تتحداىا مظاىر اجتماعية يجب تفسيرىا ، تحميميا و توجيييا مف قبؿ المربي والقائميف عمى ىذا المجاؿ 
الرياضي أف ألي نشط ما أسس يركز عمييا، بحيث تعضد البدني وف في ميداف النشاط صاعتبر المتخصوقد 

كمقومات لمنشاط وىي ال تخرج عف ما يحيط باإلنساف في مختمؼ المياديف خاصة العممية منيا، وىو ما 
 .جعميـ يفضموف األسس التالية كقاعدة لمنشاط الرياضي
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: المحاضرة الثانية _ 2
: أهمية ممارسة النشاط البدني والرياضي عند المراهق- 2-1
قد تختمؼ ممارسة النشاط البدني والرياضية عند الكثير مف األفراد عمى اختالؼ أعمارىـ وجنسيـ،  

مكانياتو في جو يسوده الفرح والسعادة . وطبقا لظروؼ كؿ فرد، وطبقا لقدراتو وا 
كما يعد النشاط البدني والرياضي دورا كبيرا في عممية الشعور بالدور والتعبير عف االنفعاالت 

. االداخمية وتطوير عواطفيما عف طريؽ الترويح والتنفيس عف مشاعرىـ
 وممارسة النشاط البدني والرياضي ليا ميزة خاصة، حيث يمتمس منيا الفرد الراحة النفسية والجسمية 

العتبارىا تعبر عف ما ىو شعوري ومكبوت، وكذلؾ حريتو ووجوده كفرد لما تسمح لو الفرصة إلثبات نفسو 
أو عبارة عف وقت فراغ حركي إرادي واحد وىي حؽ كؿ فئات المجتمع دوف التمييز في العمر والجنس، وىي 

منظمة ومطورة في األوساط الخارجية عف المدرسة، عمى شكؿ نشاط بدني ورياضي عمى أساس برامج 
 1.وموضوعة لمتطبيؽ مف طرؼ المؤسسات واألجيزة العامة والخاصة موسعة

باعتبارىا  وقد تتجؿ أىمية ممارسة النشاط البدني والرياضي مف الناحية االجتماعية عمى المراىؽ
مساحة مفتوحة لتحقيؽ عممية االندماج لمتمميذ المراىؽ مع مجتمعو، كما تسمح لو أف يحصؿ عمى القيـ التي 

 والنفسية وتنمية قنوات االتصاؿ في ةتعجز األسرة عمى توفيرىا لو وتساىـ أيضا بتطوير الطاقات البدني
الجماعة، وزيادة فرص التعاوف والتنافس وكال العمميتيف تساىـ في تعميمة فف التعاوف والمعاممة واحتراـ 

األنظمة وفيـ العالقات االجتماعية واكتساب الخبرات والميارات الحركية التي تزيده رغبة وتفاعال أكثر في 
 2.الحياة

 :األسباب المتعمقة بممارسة النشاط البدني والرياضي- 2-2
إف األسباب المرتبطة بالنشاط البدني والرياضي تتميز بالطابع المركب، نظرا لتعدد أنواع األنشطة  

الرياضية ومجاالتيا، ومف األىمية القصوى معرفة أىـ الدوافع التي تحفز األفراد عمى ممارسة األنشطة 
أىـ " Rudik"الرياضية المختمفة، وأىميتيا بالنسبة لمرياضي، أو بالنسبة لممجتمع الذي يعيش فيو، ويفسر 

: (3)األسباب المرتبطة بالنشاط الرياضي إلى
 :األسباب المباشرة- ا

 .اإلحساس بالزمف واإلشباع بسبب النشاط الرياضي الممارس -

 .المتعة الجمالية بسبب رشاقة وجماؿ وميارة الحركات الذاتية -
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 .محاولة التغمب عمى تمؾ التدريبات التي تتسـ بالصعوبة والتي تتطمب الشجاعة والجرأة -

 :األسباب غير المباشرة- ب
 .محاولة الوصوؿ إلى القوة والصحة عف طريؽ النشاط الرياضي -

 .السعي عف طريؽ الممارسة الرياضية إلى االستعداد لمعمؿ واإلنتاج -

 .الوعي بالدور االجتماعي الذي تقوـ بو الممارسة الرياضية -
 :ط البدني الرياضياأهداف النش- 2-3

ال تعتبر الممارسة الرياضية الركيزة األساسية لتحميو جسـ الفرد فحسب، بؿ حدودىا تتعدى ىذا المجاؿ نظرا 
لمدور الذي تمعبو والميارة التي ُأْسِنَدْت إلييا، بحيث تبقى قبؿ كؿ شيء تربية تعمؿ عمى الحفاظ وكذا تحسيف 

القدرات النفسية والحركية لمفرد، حيث نجد أف الممارسة الرياضية أدمجت في نظاـ التعميـ بدأ بالتعميـ 
االبتدائي إلى غاية التعميـ الجامعي، وكذلؾ نجدىا في النوادي ودور الشباب والجمعيات التي ترمي إلى ىدؼ 

واحد، ىو التحضير البدني لمفرد حتى تسيؿ عميو االندماج واالتصاؿ في المؤسسة التي يعتبر جزًءا منيا، 
وتيدؼ الممارسة الرياضية إلى القاعدة الواسعة مف أبناء المجتمع فعاليات الرياضة المختمفة والتي تحدد 

أىدافيا، بتحسيف الصحة وصيانتيا والترقية وزيادة اإلنتاج لتطوير المياقة البدنية التي تخمؽ القدرة عمى الدفاع 
 :وىنا سنحاوؿ تمخيص أىـ األىداؼ كاآلتي. عف الوطف

 :هدف التنمية الحركية- ا
إف النشاط البدني والرياضي يسعى دوما إلى أرفع النتائج والمستويات الميارية والحركية بمختمؼ  

أنواعيا لدى الفرد، بشكؿ يسمح لو بالسيطرة الممكنة عمى حركتو وميارتو ثـ عمى أدائو، وحتى يحقؽ ىذا 
اليدؼ يجب أف يقدـ النشاط البدني الرياضي مف خالؿ األنشطة الحركية وأنماطيا ومياراتيا المتنوعة في 

  (1):سبيؿ اكتساب
 .الكفاية اإلدراكية -

 .انطالقة الحركية -

 .الميارة الحركية -

كما يستعمؿ ىدؼ التنمية الحركية عدد مف القيـ والخبرات والمفاىيـ حيث يعمؿ عمى تطويرىا 
فالميارة الحركية تنمي مفيـو . الميارة الحركية، الكفاءة اإلدراكية: واالرتقاء بكفاءاتيا، ومف ىذه المفاىيـ نجد

الذات وتكسبو الثقة بالنفس، والميارة الحركية توفر طاقة العمؿ وتساعد عمى اكتساب المياقة البدنية، وىي 
. 2أيضا تتيح فرص االستمتاع بأوقات الفراغ والتنشيط والترويج
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: هدف التنمية االجتماعية- ب
تعد التنمية االجتماعية عبر برامج النشاط البدني، أحد األىداؼ الميمة والرئيسية، فاألنشطة         

الرياضية تتسـ بثراء المناخ االجتماعي ووفرة العمميات والتفاعالت االجتماعية التي مف شأنيا اكتساب 
الممارس لمرياضة عدد كبيرا مف القيـ والمميزات المرغوبة، والتي تنمي الجوانب االجتماعية في الشخصية 

 Coakley."(1)"ومف بيف األىداؼ االجتماعية لمنشاط البدني مف خالؿ عرض 
 .الروح الرياضية -
 .التعاوف -
 .االنضباط الذاتي -
 .تقبؿ اآلخريف بعض النظر عف الفوارؽ -

 :هدف التنمية النفسية- ج
يعبر ىدؼ التنمية النفسية عف مختمؼ القيـ والخبرات والحصائؿ االنفعالية المقبولة التي تكتسبيا  

برامج النشاط البدني والرياضي لمممارسيف لو، بحيث يمكف إجماؿ ىذا التأثير في تكويف الشخصية المتزنة 
. لإلنساف والتي تتصؼ بالشموؿ والتكامؿ

 كما يؤثر النشاط البدني والرياضي عمى الحياة االنفعالية لمفرد بتغمغمو إلى أعمؽ مستويات السموؾ، 
 "Oglifi"ولقد أوضحت الدراسة التي أجراىا رائد عمـ النفس الرياضي 

  (2):عمى خمسة عشر ألؼ مف الرياضييف التأثيرات النفسية التالية" Netko"و 
حراز أىداؼ عالية ألنفسيـ ولغيرىـ -  .اكتساب الحاجة إلى تحقيؽ وا 
 .االتساـ باالنضباط االنفعالي والطاعة واحتراـ السمطة -
الثقة في النفس، االتزاف االنفعالي، التحكـ : اكتساب مستوى رفيع مف الكفايات النفسية المرغوبة مثؿ -

 .في النفس، انخفاض التوتر، انخفاض في التغيرات العدوانية
 :هدف التنمية الترويحية- د
تشير األصوؿ الثقافية لمرياضة أنيا نشأت بيدؼ التسمية والمتعة والترويح واليدؼ الترويحي لمنشاط  

البدني ىو اليدؼ الذي يرمي إلى اكتساب الفرد لمميارات الحركية الرياضية وكذلؾ زيادة عف المعارؼ 
والمعمومات المتصمة بيا، وكذا إثارة االىتمامات باألنشطة الرياضية، وليا تأثيرات إيجابية نحوه بحيث تصبح 

ممارسة األنشطة الرياضية نشاطا ترويحيا يستمتع بو الفرد في وقت فراغو مما يعود عميو بالصحة الجيدة 
( 3).واالرتياح النفسي واالنسجاـ االجتماعي
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 :هدف التنمية المعرفية- و
يتناوؿ ىدؼ التنمية المعرفية العالقة بيف ممارسة النشاط البدني والرياضي والخبرات والمفاىيـ  

المعرفية التي يمكف اكتسابيا مف خالؿ ممارسة النشاط البدني والرياضي وتحكـ أداءه بشكؿ عاـ، وييتـ 
اليدؼ المعرفي بتنمية المعمومات والميارات المعرفية كالفيـ والتطبيؽ، التحميؿ والتركيب وتقديـ الجوانب 

 : المعرفية رغـ انتسابيا لمنشاط البدني والرياضي مثؿ
 .تاريخ الرياضة وسير األبطاؿ -

 .المصطمحات والتعبيرات المفظية -

 .مواصفات األدوات واألجيزة وقواعد المعب ولوائح المنافسة -

 .طرؽ األداء الفني والمياري وأساليبيا -

 .الصحة الرياضية والوقاية -

 .ضبط الجسـ واألنماط التنفيذية -

ستراتيجية المنافسة    -  . الخطط وا 
 :ةي الصحهدف التنمية- ه

يساىـ النشاط البدني الرياضي بقدر وفير في تنمية لموظائؼ الكبرى وتناسقيا وتحفيز النمو، وجعؿ 
 .الفرد مياال لمعمؿ وبالتالي التكيؼ مع الوسط الطبيعي

:   شروط ممارسة النشاط البدني والرياضي- 2-4
 :الشروط المادية- ا
" أدوات المعب والتجييزات"تتمثؿ في توفير ساحات المعب في المؤسسات التربوية والوسائؿ الرياضية 

 1.مناىج التخطيط والتنظيـ إضافة إلى إمكانيات التمميذ المادية والتربوية الفردية مثؿ المباس الرياضي
 :الشروط البدنية- ب
تتمثؿ في سالمة الجسـ ويستدعي ذلؾ دراسة صفات الفرد الجسمية وقدراتو، لممارسة أي نشاط  

رياضي، وتتضمف سالمة الجسـ كؿ مف النظر، الشـ، الموزتاف، الغدد، القمب، الرئتاف، الدـ، العظاـ، 
العضالت، الطوؿ، الوزف والحالة العصبية، ويشترط ىذا لممارسة كؿ النشاطات البدنية الرياضية، في حيف 

. أف الذيف يشتكوف انحرافا أو أنكثر يحتاجوف إلى بعض التجديد في نشاطيـ
: الشروط النفسية- ج
تكويف فرضي يشير إلى "  والذي يعرؼ عمى أنو االتجاه النفسي الذي يعبر عف االستعدادتتمثؿ في  

توجو ثابت أو تنظيـ مستقر إلى حد ما لمشاعر الفرد ومعارفو واستعداده لمقياـ بأعماؿ معينة نحو أي 
موضوع مف الموضوعات ويتمثؿ درجات مف القبوؿ والرفض ليذا الموضوع يمكف التعبير عنو لفظيا أو 
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 وىذا يعني أف ممارسة أي نشاط بدني أو رياضي مرتبط بمدى ميؿ الفرد واتجاىو ألداء ىذا النوع مف 1أدائيا
 .النشاط واإلقباؿ عميو

 :الشروط الذاتية- د
تتمثؿ في قدرة الجسـ  وتستدعي ذلؾ  دراسة صفات الفرد الجسدية وقدراتو لممارسة أي نشاط  

رياضي مف سالمة حواس في كؿ مف النظر، الشـ، السمع، وسالمة القمب والغدد، والرئتاف والدـ، والعظاـ 
والعضالت، والطوؿ والوزف والجياز العصبي ويشترط ىذا حتى نحدد نوع النشاط الذي يمكف لكؿ فرد أف 

. يمارسو
 فيؤالء الذيف ليس لدييـ خمؿ صحي أو بدني يشتركوف في نشاط البرنامج العاـ، في حيف الذيف 

" يشتكوف بعض أنواع اإلعاقة يحتاجوف إلى بعض التحديد في نشاطيـ في إطار النشاط الرياضي الخاص
 2".المكيؼ
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 :المحاضرة الثالثة_ 3

 :أنواع النشاط البدني والرياضي- 3-1
 :يمكف تقسيـ النشاط البدني والرياضي إلى ثالثة أنواع ىي 
 :النشاط الرياضي التنافسي- ا
يستخدـ تعبير المنافسة استخداما موسعا وعريضا في األوساط الرياضية، كما يستخدـ تعبير المنافسة  

بشكؿ عاـ مف خالؿ وصؼ عممياتيا، وتتحقؽ عندما يتنافس اثنيف أو أكثر في سبيؿ تحقيؽ شيء ما أو 
ىدؼ معيف، وعمى الرغـ أف الفرد حقؽ غرضو بالتحديد إال أف روعة االنتصار ال تتـ إال مف خالؿ إطار 

 .تنافسي يزيد مف احتراـ قوانيف األلعاب وقواعد التنافس والروح الرياضية
 التنافس ويسعى إلى تحقيؽ ت التعاوف وسموكيات فالنشاط البدني الرياضي التنافسي يفرج بيف سموكيا

 (1):األىداؼ التالية
ضفاء روح معنوية عالية لألفراد -  .رفع المستوى الصحي وا 

 .تحقيؽ التنافس في إطار القيـ واألخالؽ السامية -

 .التحمي بالروح الرياضية -

 .تنمية روح التعاوف -

 .احتراـ الخصـ والتنافس بشرؼ وتكويف الشخصية المتزنة -

 .تحقيؽ الذات بإحراز النصر -

 .تنمية الثقة بالنفس -

كما يتميز أيضا النشاط البدني والرياضي التنافسي بسمبيات، فقد تتحوؿ المنافسة الرياضية إلى صراع 
ربما قد يخرج عف حدود القيـ البشرية أو االستعانة بألواف وأساليب ىي أبعد ما تكوف عف قيـ الرياضة، 

 .كالعنؼ والعدواف والغش
حدى مقوماتيا، فقط يجب أف تحاط بإطار مف القيـ المقبولة كالتنافس   إال أنيا تبقى جوىر الرياضة وا 

  .بنبؿ ونزاىة، وبذلؾ نبتعد عف الصراعات
 :النشاط البدني النفعي الصحي- ب
وىي معظـ األنشطة التي تعود بالفائدة عمى الفرد والمنفعة مف الناحية النفسية واالجتماعية والبدنية  

والصحية، مع أف كؿ أنواع النشاط البدني تعتبر نفعية، كما أف ىناؾ أنواع أخرى ىي بدورىا نفعية وىامة 
 (2):مف أىميا
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 التمرينات الصباحية: 
تعتبر التمرينات الصباحية األكثر انتشارا واألقؿ تكمفة، مف حيث أنيا ال تحتاج إلى مساحة كبيرة، ووقتا 

.  تمريف12 إلى 06طويال إلجرائيا، وتتمثؿ في جميع معظـ العضالت األساسية وتكوف عادة مف 
 :تمرينات الراحة النشطة.     

 .ىذا النوع مف التمرينات يمارس داخؿ وحدات اإلنتاج أثناء فترة الراحة، وتزاوؿ بشكؿ فردي أو جماعي
 المسابقات الرياضية المفتوحة: 

 .وتؤدي ىذه المسابقات مف طرؼ الفرؽ الياوية، وتختار فييا األنشطة األكثر شعبية
 تمرينات المياقة من أجل الصحة: 

الغرض األساسي منيا ىو اكتساب الصحة، كالتماريف الخاصة بالفئة المتأخرة في السف والتي تتمثؿ في 
 .تماريف البطف والظير

 المهرجانات الرياضية: 
 .تعد فرصة لنشر الوعي بيف أعداد كبيرة مف األفراد في مناسبة واحدة

 التدريب الرياضي: 
ىو أحد األشكاؿ المنظمة لممارسة النشاط البدني والرياضي ويخضع لقوانيف وقواعد الرياضة، وتتـ 

 .بإشراؼ المدربيف، وىذا يتـ في األندية الرياضية
 التمرينات العالجية: 

وىذا النوع مف األنشطة يقدـ في مؤسسات عالجية خاصة، معدة ليذا الغرض ومزودة بمختصيف 
 .مؤىميف
 رياضة المؤسسات: 

ىذا النوع مف النشاط الرياضي ييدؼ إلى تخفيؼ مف أعباء العمؿ وتطوير المياقة البدنية والصحية 
والتمتع بأوقات الفراغ، وتؤكد الدراسات التي أجريت في السنوات األخيرة عمى األىمية الكبيرة لألنشطة 

يعني توفر األكسجيف أثناء أداء " Aérobic"ومصطمح ىوائي . الرياضية التي ترفع مف مستوى المياقة اليوائية
. النشاط مما يزيد مف قدرة العمؿ

 :  النشاط البدني الترويحي- ج
الترويح حالة انفعالية تنتج مف شعور الفرد بالوجود الطيب في الحياة والرضا، ويتصؼ بمشاعر        

إيجابية كاإلنجاز واإلجادة واالنتعاش والنجاح والقبوؿ والبيجة وقيمة الذات، وىو بذلؾ يدعـ الصورة اإليجابية 
لذات الفرد كما أنو يستجيب لمخبرة الجمالية ويحقؽ األغراض الشخصية، ويتخذ الترويح أنشطة مستغمة لوقت 

 .الفراغ تكوف مقبولة اجتماعيا
وتتصؿ الرياضة اتصاال وثيقا بالترويح، فطالما استخدـ اإلنساف الرياضة كمتعة وتسمية ونشاط  

أف دور مؤسسات الترويح وأنشطة الفراغ في " ………"ترويجي في وقت فراغو، ويعتقد رائد الترويح 



المجتمع قد أصبحت كثيرة، وخاصة فيما يتعمؽ باألنشطة البدنية والرياضية، بحيث تتنوع مشاركة األفراد 
، وييدؼ النشاط البدني الترويحي لتحقيؽ ما (1)والجماعات في ضوء االعتبارات المختمفة كالسف والميارة

:  يمي
زالة التوتر -  .إتاحة فرص االسترخاء وا 
 .إشباع الحاجة إلى القبوؿ واالنتماء -
 .التقديرات والقيـ الجمالية وتذوقيا -
 .إشباع حب اإلطالع والمعرفة والفيـ -
 .تحقيؽ الذات ونمو الشخصية -
 .الصحة والمياقة البدنية -
 .نمو العالقات االجتماعية السميمة والنضج االجتماعي -
 .البيجة والسعادة واالستقرار -
 .احتراـ البيئة، الطبيعة، والحفاظ عمييا -

 :وظائف النشاط البدني والرياضي- 3-2
 :النشاط البدني والرياضي لشغل أوقات الفراغ بطريقة مفيدة- ا

إذا أردنا لمجتمعنا أف يكوف قويا وسميما في بنيانو، عامال لمخير متطمعا إلى غد أفضؿ فالبد أف "
نعمؿ عمى استغالؿ وقت الفراغ واستثماره وتحويمو مف وقت مضر وضائع إلى نافع ومفيد تنعكس فوائده عمى 

 (2)".كؿ أفراد المجتمع
 قد يكوف النشاط البدني والرياضي أحسف مصدر لكؿ الناس الذيف يودوف االستفادة عمى األقؿ مف 

أوقات فراغيـ، مف نشاط بّناء يعود عمييـ بالصحة والعافية، رغما عف وجود الكثير مف األنشطة المفيدة 
كالرسـ، والنحت، قيادة السيارات وغيرىا، إال أنو ال يجب أف تكوف بديمة لمنشاط الرياضي والوسيمة الوحيدة 

يمكف أف تكوف ىذه األنشطة وسائؿ مساعدة  لتنمية الكفاءة البدنية والحركية الالزمة لمحياة المتدفقة، ولكف
وىكذا يساىـ النشاط البدني والرياضي في حسف استغالؿ وقت الفراغ وحؿ . لشغؿ أوقات الفراغ بطريقة مفيدة

إحدى أىـ مشكالت العصر الخطيرة، ألف الكثير مف المدمنيف عمى الكحوؿ والمخدرات كاف سبب إدمانيـ 
 .عدـ استغالؿ مفيد لوقت الفراغ

 :النشاط البدني لتنشيط الذهن- ب
إف الفرد الذي يقبؿ عمى النشاط البدني بحيوية وصدؽ يكوف في حالة تييأ عقمي أفضؿ مف ... " 

اإلنساف الذي يركف إلى الكسؿ والخموؿ، حيث تكافؤ العوامؿ األخرى المؤثرة عمى النشاط الذىني مثؿ 
 (1)".الثقافة، الوراثة، السف والجنس
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 كما يبدو منطقيا أف يتفوؽ الممارسوف لألنشطة الرياضية في القدرة العقمية ألف مجاالت الرياضة 
زاخرة بالمواقؼ التي تتطمب إدراكا بصريا لمحركة، األمر الذي يؤدي إلى تنمية وتطوير القدرة، وبالتالي تنمية 
وتطوير التفكير والذكاء العاـ، وىذا يعني بوضوح أف النشاط الرياضي يساىـ في إنعاش الذىف واستخدامو 

 .استخداما أكثر فائدة وتأثيرا
 كما يعمؿ عمى فتح العقوؿ وتقوية العضالت، باإلضافة إلى ألواف النشاط الرياضي ليست مقتصرة 

عمى الناحية البدنية فقط بؿ يصاحبيا اكتساب الكثير مف المعمومات والمعارؼ ذات األىمية البالغة في تنمية 
 .الثقافة العامة

 :النشاط البدني لتنمية التفكير- ج
إف لألداء الرياضي الحركي جانبيف، جانب فكري يتمثؿ في التفكير في الحركة قبؿ أدائيا وتحديد  

وىذا التحديد العقمي ىو ما يسمى بالتوقع الحركي أي المداومة  (القوة، السرعة، االتجاه)غرضيا ومسارىا 
 .الفكرية الرياضية

 وآخر عممي بتطبيؽ الحركة فعميا، عمى ضوء استبصاره المسبؽ لمعالقات الكائنة بيف الوسيمة 
 .واليدؼ وىو ما يسمى باإليقاع الحركي

والمؤكد أف التفكير المسبؽ لمحركة ومدى صياغة العقؿ وأبعادىا ىو الذي يتوقؼ عمييا نجاحو، فكمما التفكير 
واألداء ناجحا ومحققا ألغراضو وأىدافو والعكس صحيح، فاألداء الحركي الرياضي ال يتـ بصورة آلية ولكنو 

 .يتأسس عمى التفكير الذي يؤثر فيو ويتأثر بو وىنا تكمف أىمية األنشطة الرياضية في تنمية التفكير
 :النشاط البدني إلثراء العالقات االجتماعية- د
النشاط البدني والرياضي الحؽ ىو الذي يتخذ مركبة العناية في مجالو لمفرج في نطاؽ الجماعة  

والمجتمع وليس في نطاؽ العضالت البارزة والمنافسة المستعصية والفرد الذي يعرفو مف خالؿ الرياضة ذاتو 
 .ويتحكـ فييا ويتغمب عمييا ويطوعيا لخدمة اآلخريف

 والنشاط الرياضي ال يقتصر عمى تقديـ وسائؿ تتيح لمشباب فرص االقتراب مف بعضيـ فقط ولكنو 
ثراء العالقات االجتماعية والروح الرياضية ليست في  يساعد ىؤالء الشباب أيضا عمى التكيؼ االجتماعي وا 

 .مجاؿ الرياضة فحسب بؿ في مجاؿ الحياة داخؿ المجتمع
 :النشاط البدني لدعم مقاومة اإلنسان لمتاعب الحياة الحديثة- و
اليادفة التي تساىـ بدرجة ......يحتؿ النشاط البدني الرياضي مكانة بارزة بيف الوسائؿ الترويحية  

كبيرة في تحقيؽ الحياة المتوازنة والتخمص مف حدة التوتر العصبي ذلؾ أف الفرد حينما يستغرؽ في األداء 
الرياضي الحركي يترؾ جانبا كؿ اليمـو اليومية ومشاكميا ويتفاعؿ مع النشاط الرياضي الذي يكوف يمارسو، 

. ويتراخى تبعا لذلؾ مف قبضة التوتر التي تشد أعصابو
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أف السرعة المتزايدة لمحياة الحديثة يمكف أف تحقؽ وطأتيا عف طريؽ النشاط البدني " "Rydon" ويرى 
وأف المالعب والمساحات والشواطئ بمثابة معامؿ ممتاز ويستطيع أف يمارس فييا ويتحكـ في عواطفو 

 (1)".ويطرح القمؽ جانبا ويشعر بالثقة النابغة مف قبؿ
 :لتحسينهاوالنشاط البدني والرياضي لصيانة الصحة - ه
إف المجيود البدني الذي كاف يقوـ بو اإلنساف، وحتى المجيودات البدنية االعتيادية فيي محدودة  

" السمنة"ومتكررة وىذا ما جعميا تفقد اإلنساف تدريجيا مرونتو وحساسيتو وقدرتو ويقع فريسة لألمراض مثال 
ويشتكي مف أمراض لـ يكف يشتكي منيا مف قبؿ مثؿ أمراض الدورة الدموية، الجياز العصبي، الجياز 

 (2).اليضمي، واألمراض التنفسية

 لقد استطاع الطب البشري أف يسيطر عمى معظـ األمراض ولكنو وقؼ عاجزا أماـ الكثير مف 
األمراض األخرى، والراجعة إلنتقاؿ اإلنساف مف حياة النشاط والحركة إلى حياة الكسؿ والخموؿ، مما يجعمو 

يتجو إلى مزيد مف التحمؿ البدني، وبالتالي عدـ القدرة عمى النيوض بواجباتو األساسية، ألف ذلؾ يتطمب منو 
. قدرا كبيرا مف المياقة البدنية التي تمكنو مف القياـ بيذه الواجبات
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 :المحاضرة الرابعة_ 4

 :تأثيرات ممارسة النشاط البدني والرياضي- 4-1
 :أثر النشاط البدني والرياضي عمى الصفات الشخصية- ا
يبيف تأثير النشاط البدني والرياضي عمى شخصية الفرد، ومدى أىمية ىذا األخير في ترقية سموؾ  

اإلنساف، ومف ذلؾ أف بعض عمماء النفس الرياضة، أف ممارسة الرياضة تؤدي إلى خفض السموؾ العدواني 
. عمى التخمص مف بعض األمراض مثؿ االكتئاب باعتبارىا وسيمة لتنفيس الطاقة وأنيا تساعد

 إف تطوير المياقة البدنية يؤثر في تحسيف مفيـو وتقدير الذات لمفرد، فعمى سبيؿ المثاؿ أظيرت 
. ـMorgan "1980: "النتائج والدراسات التي أجريت في البيئة األجنبية مثؿ

 1: إف الممارسيف وغير الممارسيف توجد فروؽ بينيـ متمثمة في
 .الثقة في النفس -
 .انخفاض القمؽ -
 .االستقرار االنفعالي -
. المسؤولية -

 :أثر ممارسة النشاط البدني والرياضي عمى الحالة المزاجية- ب
يعني المزاج حالة الفرد االنفعالية أو قابميتو لالنفعاؿ وأسموبو فيو ولذلؾ فيو دائـ ومستمر ويعكس   

 .الحالة المزاجية التي تستمر عادة لفترة قصيرة
القمؽ، :  ومف أىـ المشاكؿ التي قد يعاني منيا الفرد غير الممارس لمنشاط البدني والرياضي ىي

الحزف، التوتر، االكتئاب، الغضب، العدواف، فقداف الحيوية والنشاط، التعب والكسؿ واالضطراب واالرتباؾ، 
 .وبينت أىـ النتائج لمبحوث التي أجريت لمتعرؼ عمى أثر الممارسة البدنية والرياضية عمى الحالة المزاجية

الجري، السباحة والمشي، تؤثر عمى النشاط وزيادة الحيوية لدى :  إف ممارسة األنشطة اليوائية مثؿ
. األفراد مقابؿ انخفاض األبعاد األخرى السمبية، مثؿ الحزف واالكتئاب والغضب والعدواف

 :أثر ممارسة النشاط البدني والرياضي عمى الحالة اإلنفعالية- ج
يعتبر االنفعاؿ بوجو عاـ مظير لفقداف االستقرار أو التوازف بيف الفرد ومحيطو االجتماعي، كما أنو  

في الوقت ذاتو وسيمة إلعادة التوازف، والنشاط البدني الرياضي يؤدي إلى زيادة مصادر االنفعاالت اإليجابية 
. االستمتاع، السعادة، الرضا، الحماس والتحدي: مثؿ
ـ التعرؼ عمى العالقة بيف انتظاـ األفراد في ممارسة النشاط البدني Kerter "1987"ولقد حاوؿ  "

الرياضي ودرجة السعادة، فأظيرت النتائج أف األشخاص األكثر انتظاما في ممارسة الرياضة ىـ األكثر 
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زيادة كفاية : بالسعادة، وأمكف تفسير ذلؾ في ضوء المتغيرات التي حسنت نتيجة ممارسة الرياضة ومنيا
 (1)".الذات والحصوؿ عمى فرص أكثر لالتصاؿ االجتماعي

 :أثر ممارسة النشاط البدني والرياضي عمى خفض القمق واالكتئاب- د
يعد القمؽ النفسي أكثر األمراض النفسية شيوعا ىذا العصر، الذي يمكف أف نطمؽ عميو ببساطة  

عصر القمؽ، ولقد اىتـ الباحثوف في السنوات األخيرة بمعرفة التمرينات التي تساعد عمى عالج القمؽ 
 وىو أكثر انتشارا %6واالكتئاب، وأظيرت األبحاث العممية أف معدؿ انتشار االكتئاب بيف الناس  حوالي 

، وغالبا يظير المرض في سف الشباب وتشير بحوث أقيمت عمى عينة ½بيف النساء منو عند الرجاؿ بػ
 منيـ يصفوف استخداـ التمرينات الرياضية كعالج لالكتئاب، ويذىب %85 طبيبا أمريكيا، 1750قواميا 

"Dechnan " إلى توقع زيادة استخداـ ممارسة النشاط البدني كنوع مف الوقاية والعالج في مجاؿ الصحة
 (2):النفسية لالعتبارات التالية

 .تزايد الوعي بأىمية أسموب الحياة في تطوير حياة الفرد إلى األفضؿ -
تطوير مجاالت جديدة تستخدـ التمرينات الرياضية كنوع مف العالج، مثؿ مجاالت الصحة النفسية،  -

 .والطب السموكي
محددات استخداـ العالج التقميدي لبعض األمراض النفسية والحاجة إلى استخداـ أساليب عالج  -

 .التمرينات الرياضية: حديثة مثؿ
: زيادة التكمفة لعالج األمراض النفسية والحاجة إلى البحث عف بديؿ أقؿ تكمفة وأقؿ مخاطرة مثؿ -

. النشاطات الرياضية
 :أثر النشاط الرياضي عمى بعض الوظائف الحيوية- و
يؤدي النشاط البدني إلى تغيرات فسيولوجية وكيميائية داخؿ الخاليا العضمية، إلطالؽ الطاقة الالزمة  

لألداء الرياضي، ويحدث ذلؾ نتيجة لزيادة نشاط اليرمونات واألنزيمات ومواد الطاقة التي تشارؾ في عمميات 
التمثيؿ الغذائي، ويتوقؼ تقدـ المستوى الوظيفي لمفرد عمى مدى إيجابية تمؾ التغيرات، بما يحقؽ التكيؼ 

 .لألجيزة أعضاء الجسـ لكي تواجو الجيد والتعب الذي ينتج عف النشاط البدني
 وترتبط عمميات التمثيؿ الغذائي التي تتـ داخؿ الخاليا العضمية ارتباطا وثيقا بعمميات التمثيؿ الحيوي 
لمطاقة، بحيث تسير لؾ تمؾ العمميات  في حالة مف االتزاف إلتماـ التفاعالت الكيميائية فتكوف مركبات 

بسيطة مف مركبات أخرى أكثر تعقيدا في بعض الفترات، وتتكوف المركبات المعقدة مف أخرى بسيطة في 
فترات أخرى، وينتج عف ذلؾ كمو إنتاج طاقة عضمية يستخدميا الفرد في نشاطو اليومي العادي، وعند 

 (3).ممارسة النشاط البدني
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. الخصائص العامة لمنشاط الرياضي- 4-2
: يالمرتبطة بممارسة النشاط البدني والرياضي فيما يؿيمكف تمخيص أىـ الخصائص 

 .النشاط البدني الرياضي عبارة عف نشاط اجتماعي وىو تعبير تمقائي عف متطمبات الفرد والمجتمع -1
إف أي نشاط يقوـ بو لفرد ما ىو إال التعبير عمى  مستوى الفرد وعف شخصيتو ككؿ، وىو ما ينطبؽ  -2

 .، إال أف وسيمة التعبير عف الشخصية الممارسالرياضيالبدني وعمى النشاط 

 .التدريب والمنافسة أىـ أركاف النشاط البدني والرياضي -3

 .يحتاج التدريب والمنافسة الرياضية إلى درجة كبيرة مف المتطمبات واألعباء البدنية -4

 .لو أثر واضح أثناء الفوز أو اليزيمة وما يرتبط بكؿ منيما مف النواحي السموكية الواضحة -5

يحتوي النشاط البدني والرياضي عمى عدة مزايا مفيدة تساعد الفرد عمى التكييؼ مع محيطو ومجتمعو،  -6
 . حيث يستطيع إخراج مكبوتاتو واالستراحة مف حاالت عاقمة في ذىنو

يختمؼ النشاط الرياضي عف النشاط اليومي العادي لإلنساف مف ناحية المتطمبات واألعباء البدنية  -7
والنفسية،فالمجيود البدني الكبير المرتبط بالنشاط الرياضي يؤثر عمى سير العمميات النفسية لمفرد ألنو 

.  والتركيزاالنتباهيحتاج لدرجة عالية مف 
وذلؾ بالنسبة لرياضة المستويات العالية التي ييدؼ فييا " الطابع التنافسي" إف النشاط يحمؿ في طياتو -8

الفرد إلى الوصوؿ ألعمى مستوى ممكف في نوع النشاط الرياضي التخصصي، ويعتبر بعض العمماء، أف 
كؿ  نشاط بدني لو صيغة المعب ويتضمف تنافسا مع الذات أو مع الغير، أو مواجية مع العناصر 

. الطبيعية فيو رياضة
: الخصائص النفسية الخاصة لمنشاط الرياضي- 4-3
التي  متنوعة، ولكؿ نشاط رياضي خصائصو النفسيةؿىنالؾ الكثير مف األنشطة الرياضية المتعددة وا 

ينفرد ويتميز بيا عف غيره مف أنواع األنشطة الرياضية األخرى سواء بالنسبة لطبيعة أو مكونات أو محتويات 
نوع النشاط، أو بالنسبة طبيعة الميارات الحركية أو القدرات الخططية التي تشمؿ عمييا أو بالنسبة لما يتطمبو 

أو بالنسبة لما ينبغي أف يتميز  (واالنتباهكاإلدراؾ والتصور والتذكر و التفكير )النشاط مف عمميات عقميا عميا
 (.كالتعاوف والشجاعة وقوة اإلرادة كالتصميـ وضبط النفس والمثابرة)بو الالعب مف سمات نفسية معينة

وقد حاوؿ بعض عمماء النفس الرياضي تصنيؼ النشطة الرياضية إلى مجموعات طبقا لمتطمباتيا 
: النفسية وكانت كما يمي

. الرماية" اليد والعيف" أنشطة رياضية تتطمب لتوافؽ ما بيف -1
. (الجمباز)أنشطة رياضية تتطمب التوافؽ الكمي لمجسـ -2
. أنشطة رياضية تتطمب تعبئة طاقات الجسـ المختمفة القوة والتحمؿ السباحة الدراجات -3
. أنشطة رياضية ترتبط باحتماؿ إصابة المالكمة المصارعة -4
 أخرىأنشطة رياضية تتطمب توقع حركات  -5



: الفروق الفردية والنشاط الرياضي- 4-4
 ومف حيث الصفات ىي الميزة التي تفوؽ األفراد فيما بينيـ ولكف ذلؾ مف الطوؿ الزف، االختالؼإف  

. ؟االختالؼالذكاء، الميارات الحركية، الصفات البدنية ولكف إلى أي مدى يمكف اعتبار ىذا 
 كمي وليس نوعي، فكؿ لو االختالؼ يكمف في درجة وجود تمؾ الصفة فييـ، وكاف االختالؼ إف 

طولو إال أف درجة طوؿ اآلخر ونفس الشيء عف بقية الصفات، إال أنو بشكؿ عاـ يرجع لسبب لمفروؽ 
الفردية إلى عامميف أساسييف ىما الوراثة والبيئة، وىما قوتاف مختمفتاف لكف تأثيرييما معا، عمى كؿ صفات 
الفرد واستجابتو في مختمؼ األنشطة، فالوراثة تسيـ بدرجة كبيرة في تحديد المستوى الكافي لمقدرات العقمية 

. التي يمكف لمفرد الوصوؿ إلييا في أحسف األحواؿ
 وتؤثر عمى مستوى نمو واالىتمامات إال أف البيئة تساىـ مف جيتيا في تحديد السمات الشخصية 

. القدرات العقمية الذي يحدث في الواقع
لذا يكمف  اعتبار أي صفة مف صفات اإلنساف ىي نتيجة لتفاعؿ العوامؿ الوراثية والبيئة معا، ومف 

: الفروؽ الفردية في ميداف النشاط الرياضي نذكر منيا ما يمي
:  الذكاء - أ

إف الذكاء ىو قدرة عامة تبيف المستوى العقمي العـ لمفرد ووجود شرط ىاـ لمنجاح في معظـ النشطة 
الرياضية وخاصة تمؾ التي تتطمب سرعة إدراؾ العالقات في مواقؼ المعب المختمفة التي تحتاج إلى سرعة 

نجاز، إذ ما يحتاج لو الفرد في ىذه الوضعية ىو ما يعرؼ بالذكاء العممي   Pratical“تنفيذ وا 
Intelligence” أي أف تكوف لديو القدرة العقمية عمى استيعاب خطة لعب أو تشكيميا في موقؼ معيف كما 

يجب أف تكوف لو قدرة التعديؿ طبقا لممتطمبات الطارئة والمتغيرات الحينية أثناء النشاط وتبعا لسموؾ 
. المنافسيف

: العبقرية والموهبة- ب 
 والتحوؿ مف مستوى رياضي بسيط إلى مستوى رياضي عالي والتغير في الصفات ليس االنتقاؿإف 
 ولكف في ىذه الحاالت إلييما أنسب إف يطمؽ عمى ىؤالء صفة العبقرية، أـ الموىبة؟ لالنتباهىو الممفت 

: المصطمحات المرتبطة بمفهوم النشاط الرياضي- 4-5
ىناؾ مصطمحات عديدة ومتنوعة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمفيـو التربية البدنية والرياضية ومف بيف أىـ  

: ىذه المصطمحات نذكر ما يمي
: الرياضة-ا

الرياضة أحد األشكاؿ لراقية لمظاىرة الحركية لدى اإلنساف، وىي طور متقدـ مف األلعاب وبالتالي 
، SPORTمف المعب، وىي األكثر تنظيما، واألرفع ميارة، وكممة رياضية في المغتيف اإلنجميزية والفرنسية  

، ومعناىا التحويؿ والتغيير، ولقد حممت DISPORT، واألصؿ اإليتمولوجي ليا ىو DIPOTفي الالتينية 



معناىا ومضمونيا مف الناس عندما يحولوف مشاغميـ واىتماماتيـ بالعمؿ عمى التسمية والترويج مف خالؿ 
. 1الرياضة

نشاط مفعـ بالمعب، تنافسي، داخمي :"  ويشير لوشف وسيج إلى أف الرياضة يمكف أف تعرؼ بأنيا
وخارجي المردود أو العائد، يتضمف أفرادا أو فرقا تشترؾ في مسابقة، وتقرر النتائج في ضوء التفوؽ في 

 .2الميارة البدنية والخطط
: التدريب البدني-ب
 التدريب البدني ىو أحد واجبات التربية البدنية والموجية لمواجبات العممية وتكويف الخبرات ويعني  

األعداد الكامؿ لمبدف والنفس صوب تحقيؽ أفضؿ النتائج ، وىناؾ عدة تعاريؼ يمكف حصرىا في النقاط 
: 3التالية

: التدريب البدني_ 
. ىو عممية تربوية ألنو عبارة وحدة مف وحدات التعميـ والتربية العامة

: التدريب البدني_ 
. ىو عممية منظمة لمناشئيف والمستويات الرياضية العميا

: التدريب البدني    _ 
. ىو عممية مستمرة وبالتالي فيي ال تقتصر عمى قترة محددة بؿ تستمر لسنيف

: المياقة البدنية- ج
ىو مفيـو أصبح مألوفا إلى حد كبير في ظؿ تنامي المعالجات اإلعالمية بمختمؼ وسائميا وأدواتيا  

لمرياضة في العصر الحديث، ويمكف تعريؼ المياقة البدنية بأنيا حالة نسبية مف اإلعداد البدني تمكف الفرد 
مف التكيؼ مع الواجبات البدنية المطموب أداؤىا بكفاية، دوف تعب ال داعي لو، مع بقاء مف الطاقة البدنية 

. 4ليستخدميا الفرد وقت الفراغ
يستخدـ مصطمح المياقة البدنية :  ويقوؿ الدكتور أسامة كامؿ راتب في تعريفو لمياقة البدنية ما يمي

القوة العضمية، :عادة لمداللة عمى الحالة الصحية والسعة الوظيفية لمطفؿ في أداء عمؿ معيف، وتشمؿ مكوناتو
 .5والجمد العضمي والجمد الدوري التنفسي والمرونة
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: المحاضرة الخامسة_ 5
: الرياضيالبدني و دوافع ممارسة النشاط -5-1

تتميز الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي، بتعددىا نظرا لتعدد المجاالت لمختمفة األنواع النشطة 
الرياضية، ونظرا لتعدد األىداؼ التي يمكف تحققيا عف طريؽ ممارستو لمنشاط الرياضي بصورة مباشرة أو 

. 1غير مباشرة
 2: ومف أىـ العوامؿ لتي تساىـ في تشكيؿ دوافع الفرد لممارسة النشاط الرياضي ما يأتي

. المتطمبات لحياة الفرد، وأثر البيئة التي يعيش فييا -1
. الحياة العائمية لمفرد، وتوجيو الوالديف ألبنائيـ لممارسة النشاط الرياضي -2
. ألعاب الطفؿ في مرحمة ما قبؿ التمدرس -3
التربية الرياضية في المرحمة الدراسية األولى وما تشمؿ عميو مف مؤثرات ومنبيات كالنشاط  -4

. والنشاط خارج الجدوؿ الدراسي (درس التربية البدنية الرياضية مثال)الداخمي
.  التربية الرياضية في الساحات والمؤسسات واألندية الرياضية -5
. الميرجانات والمنافسات الرياضية -6
. الخ..الوسائؿ اإلعالمية لمتربية الرياضية عف طريؽ الحصص والمجالت، التمفزة، الراديو -7
. التشريعات الرياضية واإلمكانيات التي تتيحيا الدولة لمتربية الرياضية -8

ىناؾ الكثير مف الدوافع العامة التي توجو الفرد لممارسة النشاط الرياضي كيدؼ في حد ذاتو، و و
الدوافع " روديؾ"بمحاولة تحقيؽ بعض اليداؼ الخارجية عف طريؽ لممارسة ىذا النشاط وطبقا لذلؾ يقسـ 

: المرتبطة بالنشاط الرياضي إلى
. دوافع مباشرة - ب
. دوافع غير مباشرة - ت

 3:الدوافع المباشرة لمنشاط الرياضي - أ
: يفيما يؿيمكف تمخيص الدوافع المباشرة 

.  واإلشباع كنتيجة لمنشاط البدني والرياضيبالرضياإلحساس  -1
. المتعة الجمالية بسبب رشاقة وجماؿ وميارة الحركات الذاتية لمفرد -2
 كنتيجة لمتغمب عمى التدريبات البدنية التي تتميز بصعوباتيا وتتطمب المزيد مف باالرتياح الشعور  -3

. الشجاعة الرياضية وما بيا مف خبرات انفعالية متعددة
حراز الفوز -4  . تسجيؿ األرقاـ القياسية والبطوالت، إثبات التفوؽ وا 
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 1: الدوافع الغير مباشرة لمنشاط الرياضي - ب
: مف أىـ الدوافع الغير مباشرة لمنشاط الرياضي ما يأتي

. محاولة اكتساب الصحة والمياقة البدنية عف طريؽ ممارسة النشاط الرياضي -1
. ممارسة النشاط البدني الرياضي يساىـ في رفع مستوى قدرات الفرد عمى لعمؿ واإلنتاج -2
. اإلحساس بضرورة ممارسة النشاط الرياضي -3
الوعي بالدور اإلجتماعي الذي تقوـ بو الرياضة،إذ يسعى الفرد لإلنتماء إلى جماعة معينة وىذا  -4

. بالمشاركة في الندية والفرؽ
: تطور دوافع النشاط الرياضي- 5-2

إف الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي، ال تستمر ثابتة ابد الدىر، بؿ تناليا يد التغيير و التبديؿ في 
غضوف الفترة الطويمة التي يمارس فييا الفرد النشاط الرياضي، إذا تتغير دوافع النشاط في كؿ مرحمة سنية 
وحتى ال تحقؽ مطالب واحتياجات المرحمة السنية التي يمر بيا الفرد، كما تختمؼ دوافع الفرد طبقا لمستواه 

الرياضي، إذ تختمؼ دوافع الالعب الناشئ عف دوافع العب الدرجة األولى والتي تختمؼ بدورىا عف الالعب 
. ذو المستوى العالي، نظرا ألف لكؿ مستوى دوافعو التي يتميز بيا 

والدوافع المختمفة لممرحمة السنية التي يمر بيا التالميذ ترتبط ببعضيا البعض، وتكوف حمقة واحدة 
تيدؼ إلى أف يمارس الطفؿ النشاط الرياضي المتعدد، لكي يستطيع اكتساب قيـ حتى يرتاح التالميذ نفسيا 

 .في ممارسة النشاط الذي يحبو

الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي طبقا لممرحمة الرياضية األساسية التي يمر بيا " بوني"  ويقسـ 
: الفرد، إذ يرى أف لكؿ مرحمة رياضية دوافعيا الخاصة وىذه المراحؿ ىي

. مرحمة الممارسة التخصصية لمنشاط الرياضي في حدود ستة سنوات إلى أربعة عشر سنة -1
. مرحمة الممارسة التخصصية لمنشاط الرياضي مف خمسة عشر سنة إلى ثمانية عشر سنة -2
. 2المستويات الرياضية العمية وتكوف مف ثمانية عشر فما فوؽ -3

المرحمة الثانية ترتبط دوافع التالميذ في مرحمة التعميـ الثانوي بالتخصص في نوع معيف مف أنواع 
النشطة الرياضية إذ يرغب تمميذ ىذه المرحمة أف يكوف العب كرة السمة أو العب كرة قدـ او جمبازيا مثال، 
كما ترتبط دوافعو بمحاولة الوصوؿ لمستوى رياضي معيف كاإلنتماء لفريؽ مدرسي أو فريؽ األشباؿ لنادي 

. معيف
 3: ومف أىـ الدوافع في المرحمة الثانية ما يمي
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: ميل خاص نحو نشاط رياضي معين - أ
في ىذه المرحمة يتكوف لدى تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي، ميؿ خاص نحو نشاط رياضي يثير اىتمامو 

ما ىو إال استعدادا لدى الفرد يدعوه إلى االنتباه ألشياء معينة تستثير وجدانو، " الميؿ"ويسعى إلى ممارستو و
وقد ينتج عف ىذا الميؿ عف نواحي ذاتية لدى الفرد تدفعو لممارسة نشاطو المختار المحبب إلى نفسو نظرا 
. لفائدتو لصحتو مثال، أو قد تكوف بسبب توجيو معيف مف أفراد أسرتو أو مف أستاذ التربية البدنية والرياضية

: اكتساب قدرات خاصة - ب
قد يكتسب الفرد قدرات خاصة بنوع معيف مف أنواع األنشطة الرياضية، فيسعى إلى تنميتيا وتطويرىا 

عف طريؽ المثابرة عمى ممارسة النشاط، إذ أف إتقاف الفرد لمميارة الحركية الرياضية أنواع معيف مف انواع 
النشاط الرياضي، يجنبو نحو الممارسة ويدفعو إلى مواصمة التدريب لمعمؿ عمى اإلرتقاء بمستوى قدرات إلى 
أقصى مدى، وعندئذ تصبح ممارسة ىذا النشاط الرياضي عضوية، تتطمب مف الفرد محاولة اشباعيا، كما 

. يصبح المجيود البدني المرتبط بممارسة الرياضة عادة يعتادىا الفرد
:  في المنافساتاالشتراك-ج

 في المنافسات الرياضية، وما يرتبط بيا مف خبرات انفعالية متعددة مف العوامؿ اليامة االشتراؾإف 
التي تحفز التالميذ عمى ممارسة التربية البدنية والنشاط الرياضي، ومحاولة التقدـ بمستواه الرياضي وتطوره، 

 عمى محاولة التالميذ يتأسسإذ أف السبب المباشر لمواضبة الفرد عمى التدريب الرياضي وبذؿ أقصى الجيد 
 في المنافسات الرياضية، ومحاولة الظيور الالئؽ وتحقيؽ أحسف النتائج، باإلضافة إلى ذلؾ فإف االشتراؾ
 المرتبطة بالمنافسات الرياضية كالنجاح والفشؿ واليزيمة، يعتبر مف أىـ الدوافع التي تمعب االنفعاليةالخبرات 

. دورا ىاما في ىذه المرحمة
: أنواع النشاط الرياضي- 5-3

في ضوء تحديد أىداؼ وأغراض النشاط الرياضي يتـ اختيار األنواع المناسبة لطبيعة األفراد والتي 
تتناسب حسب األىداؼ الموضوعية لتحقيقيا، فإذا أردنا أف نتكمـ عمى النشاط الرياضي يجب أوال معرفة أنو 
يوجد منو بدني يمارس مع اآلخريف وىذا النوع ىو األساسي في دراستنا، كما وجدت عدة تقسيمات لمنشاط 

. الرياضي البدني عال اختالؼ الباحثيف فنجد الباحث
:  محمد عادؿ خطاب يقسـ النشاط كما يمي

: النشاطات الرياضية الهادئة - أ
ىي نشاطات ال تحتاج إلى مجيود جسمي يقـو بو الفرد وحده مع أقرانو في جو ىادئ ومكاف محدود 
كقاعة األلعاب الداخمية أو إحدى الغرؼ، وأغمب ما تكوف ىذه المعاب لمراحة بعد الجيد المبذوؿ طواؿ اليـو 

 .أو لمتفكير أو لمتنويع في النشاطات
 



:  النشاطات الرياضية البسيطة-   ب
ترجع بساطتيا إلى خموىا مف التفاصيؿ وكثرة القواعد، وتتمثؿ في شكؿ أناشيد وقصص مقرونة 

. ببعض الحركات البسيطة التي تناسب األطفاؿ
:  النشاطات الرياضية البدنية والمنافسة-ج

تتمثؿ في نشاطات التي تحتاج إلى ميارات وتوافؽ عضمي عصبي ومجيودا جسمانيا يتناسب ونوع 
. ىذه األلعاب، يتنافس فييا فرادى وجماعات

 1:النشاط إلى ما يمي" ليونار"مف جيتو قسـ  
منيا المالكمة، المصارعة، ألعاب القوى، الرماية، رفع األثقاؿ، تنس : النشاطات الرياضية الفردية_ 

. الخ..…الطاولة
. كرة القدـ، كرة السمة، كرة اليد وكرة الطائرة: النشاطات الرياضية الجماعية_ 
. لفروسية، سباؽ لسيارات، سباؽ الدراجات وركوب الخيؿ: االستعراضيةالنشاطات الرياضية _ 
 عمى الماء، الغوص تحت الماء، االنزالؽالسباحة، الغطس، كرة الماء، : النشاطات الرياضية المائية_ 

. التجديؼ
. المعسكرات، تسمؽ الجباؿ، الرحالت، صيد األسماؾ: النشاطات الرياضية في الخالء_ 
 .التزلج عمى الجميد، التزحمؽ عمى الثمج، اليوكي: النشاطات الرياضية الشتوية_ 
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: المحاضرة السادسة_ 6
: المراهقةب عالقة ممارسة النشاط الرياضي -6-1
وحدىا، ؿإف إلنساف عبارة عف وحدة متكاممة عقال وجسما ووجدانا فال نستطيع أف نقـو بتجربة حركية  

، والتصرؼ إزاء ىذا الموقؼ ومف ىذا أصبحت االنفعاؿبؿ البد مف عممية تفكير في األداء الحركي مع 
ممارسة النشاط البدني والرياضي تيدؼ إلى تنمية النشء تنمية كاممة مف الناحية الصحية، الجسمانية 

 والنيوض بو إلى المستوى الذي يصبح فيو عنصرا فعاال في مجتمعو ووطنو، وراعت في واالجتماعيةوالعقمية 
 بو خاصة في مرحمة المراىقة، وذلؾ بوضع واالعتناءذلؾ مراحؿ نمو الطفؿ منذ والدتو، ومتابعة ىذا الطفؿ 

عداده الصحي وتيدؼ ممارسة  برنامج معادلة تتماشى مع ميولو ورغباتو وانفعاالتو وتكوينو الجسماني وا 
الرياضة إلى أىداؼ كثيرة منيا تنمية الكفاءة البدنية وتنمية الكفاءة العقمية والكفاءة الحركية وتنمية العالقات 

 1.االجتماعية
: الرياضي لمبنات في مرحمة المراهقة البدني والنشاط ممارسة - ا
. العناية باعتداؿ القامة وتقوية عضالت الجذع -1
. جعؿ النشاط خمويا حتى تتمتع البنت باليواء الطمؽ -2
. انتقاء التمرينات واأللعاب بحيث تكوف متعددة وسيمة بدال مف اف تكوف قميمة وصعبة -3
. تجنب محاولة تخطي األرقاـ في الوثب العالي والعريض والقفز -4
 .التركيز عمى تمرينات التوازف وخطوات الرقص والحركات اإليقاعية والجري والسباحة -5

ومف األمور اليامة في ىذه المرحمة تعويد الطالب عمى القيادة لشعورىـ بالمسؤولية وحبيـ لمجماعة 
خالصيـ في العمؿ والتضحية في سبيؿ الجماعة،   نالحظ أف الطفؿ يميؿ إلى المعب الفردي الذي ألنناوا 

يعتمد عمى المنافسة أكثر مف التعاوف في حيف أف المراىؽ يرغب في التعاوف مع اآلخريف لمعب معيـ في 
فريؽ واحد، وليس ىذا قاصرا عمى األوالد فحسب بؿ يتعداه إلى البنات أيضا، فنجد أف األوالد ولعوف في 

 في الفريؽ مثؿ كرة القدـ و غيرىا مف الرياضات لتي يحتاج إلى تعاوف األفراد وتتوقؼ قوتيا عمى لالشتراؾ
. تنظيـ أفرادىا ومدى اتفاقيـ وتعاونيـ فيما بينيـ

 في أعماؿ جماعية مثؿ كرة السمة والرقص االشتراؾأما عند البنات فإف الفتيات المراىقات يممف إلى 
. 2التوقيعي والغناء الجماعي

لذا يجب أف يشترؾ المراىقوف والمراىقات في برامج التربية المعدلة حسب احتياجاتيـ وتكوينيـ 
الفسيولوجي، ويجب أف يدرؾ الجميع قيـ التربية البدنية والنشاط البدني لمفرد بصرؼ النظر عف السف 

والجنس،و ينبغي أف نعني المدارس الثانوية بالتنظيمات الطالبية، والجماعات المدرسية، والفرؽ الرياضية 
. التي تتيح لممراىقيف فرص اإلنتماء وتكويف الجماعات
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: الرياضي لمذكور  في مرحمة المراهقةالبدني والنشاط  ممارسة -ب
اإلجياد  أو  ال تصؿ لدرجة التعب الشديدأف تعقيدا مف الدور السابؽ، عمى أكثرنات يأف تكوف التمر -1

. العصبي
. الجرأةيجب أف يستخدـ األدوات الرياضية بكثرة لتنمية القوة الميارة وترقية  -2
. أف يعمؿ الطالب في جماعات لتوليد المنافسة الشريفة ولرفع مستوى المياقة والمردود -3
 .اإلكثار مف رحالت الخالء والزيارات والمعسكرات -4

ومف األمور اليامة في ىذه المرحمة تعويد الطالب عمى القيادة لشعورىـ بالمسؤولية وحبيـ لمجماعة 
خالصيـ في العمؿ والتضحية في سبيؿ الجماعة،   نالحظ أف الطفؿ يميؿ إلى المعب الفردي الذي ألنناوا 

يعتمد عمى المنافسة أكثر مف التعاوف في حيف أف المراىؽ يرغب في التعاوف مع اآلخريف لمعب معيـ في 
فريؽ واحد، وليس ىذا قاصرا عمى األوالد فحسب بؿ يتعداه إلى البنات أيضا، فنجد أف األوالد ولعوف في 

مف الرياضات لتي يحتاج إلى تعاوف األفراد وتتوقؼ قوتيا عمى   في الفريؽ مثؿ كرة القدـ و غيرىالالشتراؾ
. تنظيـ أفرادىا ومدى اتفاقيـ وتعاونيـ فيما بينيـ

 في أعماؿ جماعية مثؿ كرة السمة والرقص االشتراؾأما عند البنات فإف الفتيات المراىقات يممف إلى 
. 1التوقيعي والغناء الجماعي

لذا يجب أف يشترؾ المراىقوف والمراىقات في برامج التربية المعدلة حسب احتياجاتيـ وتكوينيـ 
الفسيولوجي، ويجب أف يدرؾ الجميع قيـ التربية البدنية والنشاط البدني لمفرد بصرؼ النظر عف السف 

والجنس،و ينبغي أف نعني المدارس الثانوية بالتنظيمات الطالبية، والجماعات المدرسية، والفرؽ الرياضية 
. التي تتيح لممراىقيف فرص اإلنتماء وتكويف الجماعات

:  أهمية التربية البدنية لممراهق-6-2
إذا كاف تعريؼ التربية بصفة شاممة بأنيا جزء متكامؿ مف التربية العامة، وميداف تجريبي ىدفو 

 وذلؾ عف طريؽ ألواف مف واالجتماعية االنفعاليةتكويف مواطف أنيؽ مف الناحية البدنية والعقمية وكذلؾ 
. النشاط البدني، اختيرت بغرض تحقيؽ ىذه األغراض
 الممارسات يحقؽ أيضا ىذه األىداؼ، وعمى أوجوفإف ذلؾ يعني أف درس التربية البدنية تأخذ 

مستوى المدرسة األساسية فيو يضمف النمو الشامؿ لمتالميذ ويحقؽ احتياجاتيـ البدنية مع مراعاة المرحمة 
 في النمو إذ أف النمو يكوف سريع مف حيث الوزف، االنتظاـالسنية المعبورة مف طرؼ التالميذ حيث عدـ 

الطويؿ مما يؤدي إلى نقص في التوافؽ العضمي العصبي وىذا ما يحوؿ إلى عدـ النمو السميـ لممراىؽ، 
وتمعب التربية البدنية دورا ىاما كبيرا ورائدا وأىمية أساسية في تنمية عممية التوافؽ بيف العضالت واألعصاب 

 في كؿ ما يقـو بو التالميذ مف حركات ىذا مف الناحية البيولوجية، أما مف الناحية التربوية، االنسجاـوزيادة 
أف يكوف اليدؼ األسمى ىو تنمية السمات الخمقية كالطاعة وصيانة الممكية العامة والشعور بالصداقة 
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والزمالة، واقتسـ الصعوبات مع الزمالء، إذ أف الطفؿ في المرحمة األولى مف المراىقة ينفرد بصفة المسايرة 
لممجموعة التي ينتمي إلييا فيحاوؿ أف يظير بمظيرىا، ويتصرؼ كما يتصرفوف أفرادىا وليذا فإف أىمية 
التربية البدنية والرياضية في ىذه المرحمة مف الناحية ىي العمؿ عمى اكتساب الطفؿ لممواصفات الحسنة، 
حيث كؿ الصفات السابقة الذكر تعتبر مف مقومات األساسية في بناء الشخصية اإلنسانية، أو مف الناحية 

 لممراىؽ التي تكمف في زيادة أواصر األخوة االجتماعية فإنيا تمعب دورا كبيرا مف حيث التنشئة االجتماعية
، وكيفية اتخاذ القرارات الجماعية وكذا مساعدتيا لمفرد عمى التكيؼ مع االحتراـوالصداقة بيف التالميذ، وكذا 

الجامعة، تستطيع التربية البدنية أف تخفؼ مف وطأة المشكمة العقمية حيث استطاع المراىؽ ممارسة النشاط 
الرياضي المتعدد والمشاركة في المعب النظيؼ واحتراـ حقوؽ اآلخريف واستطاع المربي أيضا أف يساعد 

 عف السموكات الغير المرغوب فييا مثؿ الخوؼ القمؽ و الكراىية والغيرة، وكذا ترى أنو االبتعادالمراىؽ عمى 
باستطاعة التربية البدنية أف تساىـ في تنمية الصحة العقمية، وذلؾ بإيجاد منفذ صحي سميـ لمعواطؼ وخمؽ 

. نظرة متفائمة جميمة لمحياة وتنمية الحالة الجسمية والعقمية وتنمية صحيحة سميمة
: أهداف النشاط البدني الرياضي-6-3
 أهداف النشاط البدني بصفة عامة :

: تتفرع أىداؼ النشاط البدني بصفة عامة إلى ما يمي
. واالبتكار والمالحظة والتصور واالنتباهزيادة قدرة التركيز واإلدراؾ  - أ

رفع الكفاءة األجيزة الحيوية لمفرد كجياز الدموي والتنفسي وذلؾ ألف ممارسة النشاط يقوي عضالت  - ب
. القمب

. اكتساب الصحة الجيدة لمجسـ - ت
. اكتساب المياقة البدنية والقواـ المعتدؿ - ث
.  المرغوبةواالتجاىات االجتماعية اكتساب القيـ  - ج

 أهداف النشاط البدني من الناحية الصحية :
: أما أىداؼ النشاط البدني مف الناحية الصحية فتكوف عمى الشكؿ التالي

 مف ألـ الظير الناتج %0 8إف النشاط البدني اليومي يؤدي إلى تطوير الييكؿ العظمي لمطفؿ، حيث - ح
 "chiropractic in canada”عف نقص التمرينات الرياضية

كما أف الدراسات تبيف أف التمريف يمعب دورا ىاما وفعاال أكثر مف استيالؾ الحميب في تطوير  - خ
 ”hauston”ىوسطف.  الييكؿ العظمي

أما عند المراىؽ فالممارسة اليومية لمنشاط البدني تساعد عمى تقوية حجـ العظـ، وتمعب كذلؾ دورا  - د
 .Baile et Martin 1994بيؿ ومرتيف " ”OSTEOPROSRىاما في الحد مف خطر 

كما أف المراىقوف والمراىقات النشطوف بدنيا  ليـ ىيكؿ عظمي جيد بالمقارنة باآلخريف غير  - ذ
  .Sallis et patrick 1994سميس وبتريؾ.   النشطيف



إف النشاط البدني اليومي مع الحمؿ وكذا الممارسة عند المراىقة يمعب دورا فعاال في تطوير الييكؿ  - ر
 Sallis et patrick 1994 .العظمي والعناية بو عمى مدى الحياة

 ناتجة عف prevaleuce de  l`obesite infanileكما انو حديثا بينت الدراسات أف ارتفاع في  - ز
نقص النشاط البدني، وىي عوامؿ تؤدي إلى إصابة بأمراض القمب، وكثرة الممارسة تحد نمف 

بالمائة مف األطفاؿ تتراوح أعمارىـ بيف خمسة سنوات إلى ثمانية 40اإلصابة، في أمريكا الشمالية 
 Fich burm etفيش بارف وىربؿ . des obesesسنوت غير الناشطيف يعتبروف  بدنويف

herpperp 
إف الراشديف غير الناشطيف ىـ مؤىميف مرنيف أكثر لمموت باألمراض القمبية مف الراشديف النشطيف -س

 Berlin etبدنيا، ىذا الخطر لو عدة عوامؿ أخرى تؤدي إلى اإلصابة بالمرض، برليف وكولدس  
cloditz  1990. باوؿ وتومسف ،Powelle thompson casperic1987. 

. كما أف ممارسة النشاط البدني يؤدي إلى ارتفاع الصحة العقمية لمطفؿ ويطور نموه-    ش
  حيث أف النشاط لو عالقة مع تحسيف تقدير الذات، قوة إدراؾ الذات، ويخفؼ القمؽ، كمفست -       ص
 .Calfas et taylor 1994وتايمور 
   وكذا يعمؿ لنشاط البدني  عمى تخفيض اإلضطرابات، والقمؽ ورفع المعنويات لدى الطفؿ، وقوة -     ض

 .Demarco et sidne 1989إدراؾ قدراتو البدنية، دورماركو وسيدف 
  كما اف كثرة النشاط البدني يقوـ برفع المردود والفعالية، حيث نالحظ أف الساعتيف التي تمي حصة -    ظ

.  جيدة . التمارينات أف األطفاؿ ليـ قدرة كبرى في التركيز والتعمـ واستطاعة حؿ المشاكؿ بفعالية جيدة
 .Taylor 1989تايمور 
 وتعمـ الطفؿ لمحركات يكوف متعمقا بتطوره الذكائي والفكري والحسي والنفسي البدني مف جية ومف -    ط

 Fich جية أخرى تعتبر التربية والنشاط البدني عناصر فعالة في التطور التاـ لمطفؿ، فيش بورف وىاسالـ 
Burnet et Haslam 1992. 

إف الممارسة العادية لمنشاط البدني والرياضي ليا مفعوؿ إيجابي عمى سموؾ و طريقة عيش الطفؿ، -     ف
حيث أف المشاركة في النشاطات خالؿ سنوات تساعد في اإلبتعاد عف ارتكاب الجرائـ والخروج عف القانوف، 

 ومقارنة مع الذيف ال يمارسوف النشاط البدني يعتبر الرياضيوف أقؿ استيالؾ لمتبغ Marsh 1990مارش 
 ..Camrebell 19988 كامر باؿ .  والخمر 

 
 
 
 
 



 :المحاضرة السابعة_ 7
: معنى الرياضة- 7-1
الرياضة أحد األشكاؿ الراقية لمظاىرة الحركية لدى اإلنساف، وىي طور متقدـ مكف المعاب وبالتالي  

رفع ميارة، وكممة رياضة في المغتيف اإلنجميزية والفرنسية  ، SPOERTمف المعب، وىي األكثر تنظيما واألأ
 ومعناىا التحويؿ والتغيير، ولقد حممت Disportليا ىو  (العممي، الحقيقي ) واألصؿDisportوالالتينية 

معناىا ومضمونيا مف الناس عندما يحولوف مشاغميـ واىتماماتيـ  بالعمؿ إلى التسمية  والترويج مف خالؿ 
. الرياضة

نشاط ذو شكؿ خاص جوىره المنافسة المنظمة مف أجؿ قياس "  ويعرؼ ماتييؼ الرياضة بأنيا
. 1"القدرات وضماف أقصى تحديد ليا

.  وبذلؾ فإف ما يميز الرياضة ىو قياميا عمى فكرة النشاط التنافسي
التدريب البدني بيدؼ تحقيؽ أفضؿ نتيجة ممكنة في المنافسة "  وتعرؼ كوسوال الرياضة بأنيا

المنظمة، ال مف أجؿ الفرد الرياضي فقط، بؿ مف أجؿ الرياضة في حد ذاتيا، وتضيؼ أف التنافس سمة 
تضفي عمى الرياضة طابعا اجتماعيا ضروريا، ذلؾ ألف الرياضة نتاج لمطبيعة التنافسية لإلنساف مف حيث 

. ىو كائف اجتماعي ثقافي
:  خصائص الرياضة-7-2
: تختمؼ الرياضة عف أي اتجاه آخر وتتميز بخصائص معينة 

. تتصؼ بالمنافسة العادلة قصد تحديد المستوى ومعرفة الفائز فييا_ 
مفيدة ال يمكف  تختص بإظيار الغالب والمغموب بصفة قاطعة، األمر الذي يترتب عنو معاناة وخبرات     _ 

. بالوضوح ذاتو في أي نشاط إنساني آخر
. تتطمب لرياضة جيودا عقمية ونفسية وبدنية كبيرة، كما تحتاج إلى درجة عالية مف التدريب_ 
تجمب الرياضة غاليا أعدادا كبيرة مف الجماىير، حيث تعيش أوقاتا موحدة المشاعر والعواطؼ األمر _ 

. الذي ال يحدث بصورة واضحة في النشطة األخرى
. تعتبر الرياضة ظاىرة حضارية وتمارس طبقا لمبادئ عممية وخمقية_ 
. الرياضة اختيارية يمارسيا الفرد برغبة منو دوف ضغط أو إكراه_ 
 تنظـ الرياضة عادة بيف أفراد ينتموف إلى نفس الجنس، كما ال تدخؿ في اعتباراتيا الفروؽ بيف _ 

 .األفراد
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:  دوافع ممارسة النشاطات الرياضية7-3
 االنشطة الرياضية أنواعإف الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي تتمتع بالطابع المركب نظرا لتعدد  

ومجاالتيا، ومف األىمية الكبرى أف تعرؼ األنشطة الرياضية أىـ الدوافع التي تحفز الالعب عمى ممارسة 
األنشطة الرياضية المختمفة وأىمية ذلؾ بالنسبة لمفرد الرياضي، أو بالنسبة لممجتمع الذي يعيش فيو، فمكؿ 

: فرد إذف  في الوجود دوافع تحثو لمقياـ بعمؿ ما، ومف ىذه الدوافع ما يمي
: دوافع نفسية - أ

اإلحساس  بالرضا واإلشباع بعد نشاط عضمي كنتيجة لمنشاط البدني، إذ أف المراىؽ يشعر بالرضا _ 
. بعد نشاط، يتطمب وقتا وجيدا خاصا، عند تحقيقو لمنجاح

الجمباز، : المتعة الجمالية بسبب رشاقة وجماؿ الحركات الذاتية لمفرد ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ_ 
. التزحمؽ

الشعور باإلرتياح كنتيجة لمتغمب عمى التدريبات البدنية التي تتميز بصعوباتيا والتي تتطمب مزيدا مف _ 
. الشجاعة وقوة أفرادة

. اإلشتراؾ في المناسبات الرياضية تعتبر ركنا ىاما مف أركاف النشاط الرياضي_ 
حراز الفوز_  ثبات التفوؽ وا  . تسجيؿ األرقاـ في لبطوالت وا 

: دوافع إجتماعية - ب
محاولة اكتساب الصحة والمياقة البدنية عف طريؽ ممارسة النشاط الرياضي فإذا سألت فردا عف سبب _ 

: ممارسة الرياضة لديو قد يجيب عف ما يمي
  أمارس الرياضة ألنيا تكسبني الصحة وتجعمني قويا
 ممارسة النشاط الرياضي إلسيامو في رفع مستوى قدرة الفرد عمى العمؿ واإلنتاج وتدريب الفرد .
  اإلحساس بالضرورة في حالة السمنة حتى تسمح لمفرد بتخفيؼ وزنو مف حيث الثقؿ، وكذلؾ في بعض

. لرياضات مثؿ المصارعة بضرورة الدفاع عف النفس
  الذي تقوـ بو الرياضة إذ يرى الفرد أنو يكوف رياضيا يشترؾ في األندية االجتماعيالوعي بالشعور 

. 1واجتماعيا إلى جماعة معينة وتمثيميا رياضيا لالنتماءوالفرؽ الرياضية ويسعى 
  الذىاب إلى أبعد حد في مجاؿ تقنيف التشريع مف المجاالت الحياتية في مجاؿ اإلدراؾ الشمولي لموقار

. اإلجتماعي
: أهداف ممارسة النشاطات الرياضية- 7-4
إف اليدؼ األوؿ لمرياضة ىو العناية بالكفاءة البدنية أي بمصمحة الجسـ ونشاطو ورشاقتو وقوتو،  

كما تيتـ بنمو الجسـ لكي يتمكف مف القياـ بوظائفو واكتساب مختمؼ الميارات الحركية، كما أف لمرياضة أثر 
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، ويمكف تحديد أىداؼ االجتماعي، وتحسيف أفكاره وخبرتو وخمقو ونموه اإلنسافكبير في تكويف شخصية 
: الرياضة بالصفة التي وصفتيا لجنة التربية البدنية والرياضية في المجمس األعمى لرعاية الشباب كما يمي

. تنمية الميارات الناجعة وصيانتيا_ 
. تنمية الكفاءات العقمية والذىنية_ 
. تنمية الميارات النافعة لمحياة_ 
. تنمية الفرد اجتماعيا_ 
. التمتع بالنشاط البدني  الترويحي وشغؿ أوقات الفراغ_ 
.  ممارسة الحياة الصحية السميمة_ 
. تنمية صفات القيادة الصالحة والتعبئة الكريمة بيف المواطنيف_ 
. إتاحة الفرص لمناشئيف لموصوؿ إلى البطولة وتنمية الكفاءات والمواىب الخاصة_ 
. كسب الجيؿ الناشئ العادات والميارات التي تؤثر في قوامو وتناسب جسمو معضالتو ومفاصمو_ 

كما أنيا تعني بصحتو في كؿ مرحمة مف مراحؿ نموه، وعمى ىذا يمكننا فيـ الرياضة عمى أنيا " 
 .جزء، بؿ فف مف فنوف التربية العامة التي تيدؼ إلى إعداد المواطف الصالح جسميا وعقميا وعقميا

:  دور النشاط البدني والرياضي في إنتاج الطاقة-7-5
: الطاقة والنشاط البدني- ا
 بحياة اإلنساف بصفة عامة الرتباطو....... يعتبر موضوع الطاقة مف أىـ الموضوعات العممية في  

وبحركات وأوضاع الجسـ في النشاط البدني بصفة خاصة فتنوع حركات الجسـ واألنشطة البدنية المختمفة 
. يقابمو أيضا تنوعا كبيرا في نظـ إنتاج الطاقة

 العضمية المسؤولة عف حركات وأوضاع الجسـ المختمفة والطاقة االنقباضاتفالطاقة ىي مصدر  
 .ىي التي تؤدي في أي حركة أو عمؿ ينتج عنو شغؿ وتبعا لكمية الشغؿ تبذؿ الطاقة

: الطاقة والنشاط الرياضي- ب
مع التطور الرقمي وارتفاع المستوى الفني في مختمؼ األلعاب الرياضية وكذلؾ التطور في عمـو  

وظائؼ األعضاء والكيمياء الحيوية اىتـ كثير مف الباحثيف في المجاؿ الرياضي بمحاولة التوصؿ إلى 
أساليب لتحسيف العمميات الحيوية الخاصة بإنتاج الطاقة الالزمة ألداء العمؿ العضمي وزيادة القدرة عمى 

 (1).األداء البدني خالؿ األنشطة الرياضية المختمفة
 إف الكربوىيدرات تعتبر المصدر الرسمي إلنتاج الطاقة ويزيد مف أىميتيا أف كمية األوكسجيف 

الالزمة ألكسدتيا  تقؿ عف الكمية الالزمة ألكسدة الدىوف، ولذلؾ فيي تعد مصدرا أساسيا لمطاقة أثناء 
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النشاط البدني والطاقة الناتجة ال تستخدـ بصورة مباشرة في أداء العمؿ العضمي ولكنيا تستخدـ في تكويف 
. حيث يقـو الجسـ بنشاطو (ATP)المركب الكيميائي ثالثي الفوسفات 

: نظم إنتاج الطاقة- ج
إف نظـ إنتاج الطاقة تتنوع داخؿ الجسـ بتنوع طرؽ أداء األنشطة الرياضية وكيفية ممارستيا وأف  

: يتـ عف طريؽ ثالث نظـ رئيسية ىي (ATP)إنتاج الطاقة الالزمة إلعادة بناء مركب ثالثي 
 (.The …………… System)النظاـ الفوسفاتي  -
 (.The Lactic Acid System)نظاـ حامض الالكتيؾ  -
 .(The Oxygen or Aerobic System)النظاـ األكسوجيني أو النظاـ اليوائي  -

:  الهرمونية لممجهود البدني والنشاط الرياضياالستجابات 7-6
بسبب النشاط الرياضي تحدث تغيرات جوىرية في الوقود الالـز لعممية التمثيؿ الغذائي وذلؾ  

. لممحافظة عمى الزيادة الناتجة في انقباض العضالت نتيجة المجيود البدني
 كما يزود الجياز العصبي بالقدر الكافي مف الجموكوز وتسمى اليرمونات التي تقـو بعممية تعبئة 

( Glucagon)الطاقة أثناء النشاط البدني بيرمونات الضغط وتشمؿ ىرمونات الكاتيكوالميف والجموكوتجوف 
ألف ال تأثيرىا معاكس  (Counter harmones)كما تسمى أيضا المتضادة التأثير  (Cutisol)والكورتيزوؿ 

( 1):بالنسبة لتأثير األنسوليف وتنقسـ استجابات اليرمونات لممجيود البدني إلى

 :(Fastres)استجابات سريعة - ا
مثؿ الزيادة السريعة في تركيز الكانيكوالميف والزيادة في تركيز ىرموف الكورتيزوؿ لممجيود البدني  

مف الحد األقصى الستيالؾ األوكسجيف حيث أف زيادة فترة دواـ التدريب تؤدي  (%70-50)الذي يعادؿ 
إلى زيادة مستوى الكورتيزوؿ حتى ولو كانت شدة التدريب متوسطة وتتـ ىذه االستجابة خالؿ الدقائؽ األولى 

. مف بداية أداء المجيود البدني
 (:Response Delayed Period)إستجابات متأخرة - ب
ف معظـ االستجابات . مثؿ ارتفاع مستوى تركيز وىرموف االلروستروف وارتفاع مستوى الثيروكسيف  وا 

اليرمونية تعتمد عمى شدة ودواـ التمريف البدني المستخدـ باالستجابات السريعة تكوف أكثر حساسية لشدة 
التمريف بينما االستجابات المتأخرة تعتمد عمى فترة دواـ التمريف بصورة أكبر مف شدتو وعندما يتكيؼ الجياز 
نتاج الطاقة يقوـ الجياز اليرموني  العصبي المركزي لممشكالت الحادة والمألوفة والتي ترتبط بزيادة استخداـ وا 

بإسياـ ىاـ لمتحكـ في سير العمميات الحيوية بالجسـ عف طريؽ مجموعة اليورمونات التي تفرزىا الغدد 
الصماء في تيار الدـ استجابة لتأثيرات شديدة وطويمة المدى عمى األغشية في أجزاء متباعدة مف الجسـ أثناء 

 . النشاط الرياضي
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 :خالصة
إف ما يمكف قولو فيما يخص ممارسة النشاط البدني والرياضي، أنو واسع بالنظر إلى اتساع مجاالتو  

وميادينو، إذ أنو ال يقتصر عمى جانب واحد، بؿ يتعدى لتشمؿ كؿ الجوانب التي تساىـ في بناء وتطوير 
شخصية الفرد، والتي منيا الجانب البدني الصحي، الجانب االجتماعي، الجانب التربوي، حيث أف كؿ ىاتو 
الجوانب لف يتـ تحقيقيا إال إف طرؽ ممارسة النشاط البدني والرياضي الذي تكوف أىدافو مرتبطة بأىداؼ 

. التربية بصفة عامة
كما لممارسة النشاط البدني والرياضي ضرورة وأىمية كبيرة في حياة الفرد الشخصية واالجتماعية 

حيث تكمف ىذه األىمية في اآلثار اإليجابية لو والتي تبرز في األبعاد الثقافية واالجتماعية وكذلؾ الصحية 
. مف حيث إعداد الفرد الصالح والسميـ، ومف جية أخرى لو أىداؼ تربوية وتعميمية

 كما أف ممارسة النشاط البدني والرياضي يرقى بمستوى الميارات الحركية الفردية والجماعية إلى 
العاـ والخاص، ىذا بعد أف  أعمى المستويات، في حيف أصبحت الممارسة الرياضية تحتؿ مكانة أساسية عند

 .كانت في أوقات ماضية غير ىادفة في نفس الدرجة التي ىي عمييا اليوـ
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