
1 
 هزرشي سليمان

 

 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

 جامعة ز�ن عاشور
 معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الر�ضية

 مطبوعة : العاب القوى
 العنوان : حماضرة

 امليدان : علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الر�ضية
 الوحدة : أساسية

 : األوىل جذع مشرتكاملستوى 
 السداسي : األول و الثاين

 حلجم الساعي األسبوعي : ساعة و نصف
 حماضرة

 سليمان هزرشي
 الرتبة : أستاذ حماضر أ

 2018/2019السنة اجلامعية : 

 

 

 

 



2 
 هزرشي سليمان

. 

. 

 الصفحة  عنوان احملاضرة احملاضرة

 03 نبذة اترخيية عن العاب القوى 01

 11 سباقات املضمار 02

 16 التتابع 03

 23 أنظمة إنتاج الطاقة خالل النشاط الر�ضي 04

 28 نظام محض الالكتيك 05

 35 إنتاج الطاقة 06

 40 أنواع البدء 07

 48 األداء الفين للجري 08

 55 اخلطوات التعليمية للوثب الطويل 09

 64 الطريان وتعدية العارضة 10

 69 دفع اجلُلة من احلركة 11

 76 رمي الرمح 12

 85 قذف القرص: املراحل الفنية لقذف القرص 13

 91 االنتقاء يف جمال العاب القوى 14

 99 املقاييس اجلسمية(االنثروبومرتية)-د 15

 

 

 



3 
 هزرشي سليمان

. 

 احلاضرة األوىل : نبذة اترخيية عن العاب القوى  

 : أمهية ألعاب القوىمتهيد : 

تعترب ر�ضات ألعاب القوى من أهم الر�ضات اليت تقوم بتنمية مجيع صفات اجلسم سواء                

البدنية أو النفسية أو الوظيفية فمن الناحية البدنية تعمل على إمداد اجلسم ابلطاقة واحليوية والنشاط أما من 

أهم الصفات فواحد واملثابرة الناحية النفسية فهي تعمل على تنمية الصفات التالية مثل الصرب والعمل كفريق 

 .اليت متيزها عن ابقي الر�ضات

 : أمهية ألعاب القوى من الناحية البدنية -

القوى حتتوى على مجيع عناصر اللياقة البدنية مثل السرعة والقوة والتحمل، وهي العناصر ر�ضة العاب 

املسافات القصرية إىل السرعة وسباقات األساسية للياقة البدنية اليت حيتاجها كل العب، حيث حتتاج سباقات 

املسافات الطويلة حتتاج إىل التحمل وسباقات الرمي حتتاج إىل القوة والوثب حيتاج إىل كل من السرعة والقوة 

 .معا
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لذلك جتمع ر�ضات العاب القوى مجيع عناصر اللياقة البدنية اليت حتتاجها مجيع الر�ضات جبميع أنواعها، 

حيدد مقياس قدرة الفرد البدنية وحتديد مدى لياقة  الذيلعاب القوى هي األسلوب الدقيق وتعترب مسابقات أ

 .الفرد

 أمهية ألعاب القوى من الناحية الرتبوية -

وقدرهتم على حتقيق األرقام  كفاءهتمتقوم منافسات ألعاب القوى بني جمموعة من األشخاص لتوضيح مدى  

 .من الوصول إىل األرقام القياسية لتحقيق احللم واهلدف املطلوبالقياسية من أجل إثبات الذات حىت يتمكن 

تنعكس االنفعاالت اليت مير هبا املتسابق على شخصيته إجيابيا فهي تعمل تنمية روح التعاون كفريق والصرب 

 .والتحمل على األزمات اليت مير هبا واملثابرة

 أمهية ألعاب القوى من الناحية الوظيفية -

اب القوى يزيد من عمل كفاءة األجهزة احليوية الداخلية للجسم وذلك ينعكس على املتسابق مزاولة ر�ضة ألع

 .داخل أرض امليدان لابلنشاط والقدرة على العمل بشكل عا

 :كاأليتحيث ميكن تلخيص التغريات الوظيفية الناجتة عن ممارسة ر�ضة ألعاب القوى وهي  
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هناك الكثري منا يعتقد أن ر�ضة ألعاب القوى تعتمد اعتمادا كليا على اللياقة البدنية فقط وهذا خطأ فادح 

يقع فيه الكثري، ولكن حتتاج ر�ضة ألعاب القوى إىل اجلانب املهارى جبانب اجلانب البدين على عكس بعض 

ر�ضات اليت تعتمد على اجلانب املهارى بكثرة عن اجلانب البدين، لذلك جيب على متسابقني ألعاب القوى ال

 .أن يهتموا ابجلانب املهاري لتحقيق أعلى األرقام القياسية اليت تسجل دوليا والفوز ابجلوائز القيمة
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 :ألعاب القوىهنية ومن أمهية ذا الكثري من الفوائد البدنية والألعاب القوى هل إن

 تعطي للجسم قدرة بدنية عالية أ�ا •

 تقوم بتنشيط الذاكرة •

 أفضلتساعد علي قضاء يوم  •

 تساهم يف تشكيل عضالت سليمة •

 كما انك تستطيع جعلها مصدر للعمل بدخولك يف مسابقات دولية مثل األوملبياد •

 

 

 

 

 



7 
 هزرشي سليمان

وتتضمن يف صيغتها التنافسية يف امليدان  تعترب ألعاب القوى من  أقدم أنواع الر�ضات اليت مارسها اإلنسان ،

 و املضمار فروعا متعددة مثل املشي واجلري والقفز والوثب والرمي و املسابقات املركبة.

وجزيرة كريت  وقد انتشرت ألعاب القوى يف احلضارات القدمية ، فعرفتها الصني واهلند ، وبالد ما بني النهرين

 .منذ ثالثني قر� أو ما يزيد

 ق.م . 1453ابقات ألعاب القوى ألول مرة يف بالد اإلغريق سنة جرت مس

وكانت هذه الر�ضة متارس خالل االحتفاالت   .يف نطاق األلعاب األثنية اليت كانت طليعة الدورات األوملبية 

ق.م . وكانت أساس  1500، إضافة لبعدها الر�ضي، ابتداء من سنة  الدينية ، فاكتسبت بعداً روحياً 

 .اب األوملبية القدمية اليت اقتصرت يف دورات كثرية على ألعاهبا وحدهااأللع

مل تكن ألعاب القوى يف ذلك الزمن متارس على النحو الذي نعرفه اليوم ، فمسابقات املسافات الطويلة يف 

ات اجلري  اجلري، كانت تقاس بعدد املرات اليت جيتاز العداء فيها امللعب ذهااب وإ�اب ، وأقصر مسافة يف سباق

 م ، أي طول امللعب.192,  27كانت 

أما الوثب الطويل ، فكان ميارس على أنغام املزمار ، وقد محل املتسابق بيديه أثقاال تزيد احلركة صعوبة. وكان  

 القرص يقذف من فوق منصة من الرتاب تعلو قليال عن األرض .
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 إصابة اهلدف ال يف املسافة اليت جيتازها أما الرمح فكان يصوب حنو أهداف عالية أو أرضية والعربة يف 

 وعندما استوىل الرومان على بالد اإلغريق ، وكانوا أقل تقدما ومستوى حضار� من اإلغريق ،  .الرمح

لقوى بصفة أساسية تبين أجسام افنقلوا الثقافة الفكرية اليو�نية واحرتموا الثقافة الر�ضية كثريا، ألن ألعاب  

  على القتال بشكل جيد.اجلنود وتساعدهم 

م حني رأى القيصر الروماين 393استمرت ألعاب القوى و بعض األلعاب الر�ضية األخرى مزدهرة حىت سنة 

وجوب إيقاف األلعاب األوملبية وحترميها، ملا كان يرافق هذه األلعاب من شعائر وعادات وثنية ال تتفق وأصول 

من متجيد للقوة وأبطاهلا يفوق متجيد الرسل والقديسني ، وأل�ا أخريا الد�نة املسيحية وملا متثله هذه األلعاب 

فانطفأت بذلك الشعلة األوملبية ، وركدت الر�ضة .وسيلة من وسائل التدريب العسكري و استعداد للحروب

طويال لتعود فتزدهر وتنتشر من جديد يف العصور الوسطى ، معتمدة على جمتمع الفروسية الذي ساده 

  األشراف

فنمت وأصبحت هدفا أساسيا. وصارت ألعاب القوى جزءا من الرتبية العامة للشباب الذين تدربوا على  

  .اجلري والوثب والرمي ، وتباروا يف هذه األلعاب أثناء مسابقات الفروسية
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 :احملطات اترخيية

عندما بدأ الشباب  القرن املاضيأتصل املفهوم احلديث لر�ضة ألعاب القوى يف إجنلرتا ، وحتديدا يف عشرينات 

اإلنكليزي ، يبدون اهتماما فائقا ابلر�ضة ، ويستفسرون عن ظواهرها العظيمة ، ويشرتك أعداد كبرية يف برامح 

 1866،ويف عام  1850املسابقات املتنوعة .نظم جبامعة اكسفورد أول وأكرب مسابقة منفردة وذلك عام

 . ت احلركة الر�ضية اجلدية ، فتكونت االحتادات الر�ضيةنظمت أول بطولة إجنليزية، وهبذا بدأ

جتدر اإلشارة إىل أن مجيع املقاييس املعتمدة يف ألعاب القوى من مسافات و أوزان و ارتفاعات لألدوات 

 ابإلضافة إىل القوانني الفنية قد وضعت من قبل االجنليز على غرار معظم الر�ضات األوملبية احلديثة.

يف نشر هذه الر�ضة يف عدد  وأسهمت بريطانيا بقوة  1880االحتاد اإلجنليزي أللعاب القوى سنة مت إنشاء 

 .من البلدان األخرى حيث اشرتك عدد كبري من الر�ضيني يف مسابقات دولية

أتسس االحتاد الدويل أللعاب القوى ، ومنذ ذلك الوقت واألرقام القياسية العاملية تتعزز سنة  1913ويف سنة 

بعد سنة، حىت أصبح العامل يعتقد أن اإلمكا�ت البشرية ال تقف عند حدود ، ما دامت التقنية وطرق 

 .التدريب يف تقدم مستمر

 عدو املسافات القصرية :  .1
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تشمل سباقات العدو املسافات القصرية وتسمى سباقات السرعة ويسمى صاحب الرقم القياسي العاملي 

اج العداء إىل إيقاع حركي عال والذي يتمثل يف توليد سرعة انتقالية  م أسرع عداء يف العامل وحيت100ل

 كبرية ,وما تتطلبه تلك السرعة من بذل قوة عضلية قصوى مع اسرتخاء مناسب للعضالت .

ويظهر اإليقاع املوزون حلركة العداء يف قدرة العضالت العاملة واملقابلة يف التبادل املنسجم بني عملييت 

 ساط, حيث يتطلب تنمية تلك القدرة ابلتدريب املستمر, وذلك يف عمر تدرييب مبكر.االنقباض واالنب
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 احملاضرة الثانية : سباقات املضمار-

)، اجلري للمسافات املتوسطة مرت 400و، مرت 200، مرت 100وتشمل فعاليات العدو للمسافات القصرية (

مرت  100)، حواجز (مرت 10000و مرت 5000فات الطويلة (ا)، اجلري للمسمرت 1500و مرت 800(

مرت  x 100 4للرجال)، تتابع ( مرت حواجز 400و مرت حواجز 110للنساء،  مرت حواجز 400و حواجز

 .مرت موانع 3000) وسباق الرجال مرت تتابع 400 4و  تتابع

 سباقات امليدان-

لكال اجلنسني. كذلك تتضمن  والقفز ابلزانة، القفز العايل، القفز الثالثي, القفز الطويليشتمل على فعاليات 

أدخلت  رمي املطرقةللنساء وكذلك  القفز ابلزانة إن. يذكر ورمي املطرقة، رمي الرمح، رمي القرص، رمي اجللة

 .بسيدين 2000أوملبياد ملنافسات النساء يف بطولة 

 

 

 الطريق سباقات-

http://ar.wikipedia.org/wiki/100_%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/200_%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/400_%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/800_%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1500_%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/5000_%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/10000_%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/100_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/100_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/400_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/110_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/400_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/100_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/100_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/400_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/3000_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B2_%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B2_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B2_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_2000
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ورجال  كم  20رجال ونساء ملسافات  سباق املشيلنساء، ل واملاراتونللرجال  املاراتونتتألف من فعاليات 

 كم  50فقط ملسافة 

 السباقات املركبة-

يتنافس فيها املتسابقون ملدة يومني من خالل خوضهم لسلسلة من  وعشاري الرجال سباعي النساءوهي 

امليدان وحتسب النقاط حسب مدة الوقت الذي يستغرقه كل منهم ويفوز ابلسباق من سباقات املضمار و 

 جيمع العدد األكرب من النقاط.

 سباق احلواجز: -

عبارة عن سباق ر�ضي يقفز فيه العداءون فوق أسوار تشبه السياج تسمى:" احلواجز"، وتتضمن معظم 

مضمار السباق. هذا وتعترب منافسات القفز على السباقات عشرة حواجز تقع على مسافات متساوية يف 

احلاجز من املنافسات اليت تعتمد على السرعة، ويصنع احلاجز من املعدن كاحلديد و أعالها من اخلشب أو 

 البالستيك ملنع حدوث اإلصاابت .

م،  400ن هناك نوعان من هذا السباق: سباق احلواجز املتوسطة والعالية. ويزيد سباق احلواجز املتوسطة ع

 سم للنساء.76,2سم للرجال و91,4كما يبلغ ارتفاع احلواجز 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/50_%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A_(%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89)
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م 100م يف املضمار املكشوف أما النساء فيجرين 110"...ومعظم سباقات احلواجز العالية للرجال تبلغ 

م (بعض املصادر 13.72م حواجز) فإن أول حاجز يكون على بعد  110فقط. وابلنسبة للسباق 

م، أما احلاجز األخري فيبعد عن سابقه 9.14اية وتبعد احلواجز عن بعضها مبسافة م) من خط البد14قرهتابـ

سم) وذلك للرجال، أما 106.7سم (بعض املصادر قرهتابـ107احلاجز  ارتفاعم ويبلغ 14.02مبسافة 

م 8.50م من خط البداية، وتبعد عن بعضها مبسافة  13الصنف النسوي فإن احلاجز األول يقام على بعد 

 سم ...".76.2م،ويبلغ ارتفاع احلاجز 10.7ري يبعد بـ واألخ

م من خط البداية وتبعد احلواجز عن بعضها 45م حواجز، يوضع احلاجز األول على بعد 400يف سباقات 

 م من خط النهاية.43م، أما األخري فيبعد 35مبسافة تقدر بـ 

زون فوق احلاجز دون اإلخالل بطول يف سباق احلواجز يف خطواهتم حبيث يقف العداءون"...جيب أن يتحكم 

اخلطوة. ويبدأ السباق من موقع االستعداد للجري السريع. ويقفز العداءون فوق احلاجز يف اجتاه مستقيم، 

 وتبدأ الساق األوىل أوًال ابلقفز فوق احلاجز مث تعقبها الساق األخرى لتتخطى احلاجز أيضاً.

وة الوضع والتوازن عن طريق مد أذرعهم جتاه الساق األوىل. وحيافظ العداءون على سرعتهم وحيصلون على ق 

ويقوم العداءون إبنزال الساق األوىل إىل أسفل مث ينزلون األخرى املتدلية حبيث تكون الساقان يف وضع يسمح 

  هلما ابجلري الستكمال السباق...."
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إذا وضعوا أقدامهم أو سيقا�م وجيب أن جيري كل عّداء داخل املسار املخصص له. وتُلغى نتيجة العدائني 

على طول جانب احلاجز، أو إذا قفزوا فوق حاجز يف غري نطاق مساراهتم، بينما ال يعاقب العداءون على 

 مالمستهم للحواجز يف مساراهتم اخلاصة هبم.

 .سباقات املوانع-

واجز واملواثب م، وتقام فيه نوعان من العوائق ؛ احل3000جرت العادة أن تكون مسافة هذا السباق "…

مرة. هذه احلواجز قوية وأكثر ثباتـًا من  28سم  91فوق حواجز ارتفاعها  العداءوناملائية. جيب أن يثب 

املستخدمة يف سباق احلواجز، وللعداء أن يطأ بقدمه عليها عندما يتخطاها. وجيب على العداء أن يعرب 

املوثب املائي سبع مرات. يتكون املوثب املائي من حاجز وحفرة مربعة الشكل مملوءة ابملاء طول ضلعها 

م. جيتاز العداء يف سباق املوانع من فوق احلاجز ويتخطى واثبـًا عرب املاء. ويكون عمق احلفرة أسفل 66,3

سم، مث يتدرج ألعلى ليصل إىل مستوى املضمار. ويهبط معظم العدائني يف سباق املوانع يف مياه 70احلاجز 

  الطرف الضحل من احلفرة لتلطيف هبوطهم...."

 :م 100املراحل الفنية لعدو -

 مرحلة البدء واالنطالق. -

 مرحلة تزايد السرعة. -
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 مرحلة االحتفاظ أبقصى سرعة. -

 مرحلة تناقص السرعة و�اية السباق. -

 األخطاء الشائعة أثناء العدو:

 بداية ضعيفة من أجهزة البدء.-

 فاعلية ضعيفة مع أجهزة البدء.-

 استقامة اجلسم ألخذ وضعه يف العدو مبكرا.-

 على األرض يف وضع البداية.اتساع وضع اليدين -

 أثناء وضع االستعداد.° 90عدم وصول زاوية الركبة األمامية إىل -

 حتميال وزن اجلسم على اليدين كثريا يف وضع االستعداد.-

 الالعب �خذ وضع اجللوس أثناء العدو .-
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 احملاضرة الثالثة : التتابع:

حتل سباقات التتابع موقعا مميزا بني سباقات العاب القوى عامة, وسباقات املضمار خاصة,               

وليس هذا فقط الجتذاهبا للمشاهدين وإمتاعهم, بل ابلنسبة للمتسابقني أنفسهم, لشعورهم ابلسعادة 

تتابع وهذا ما مييزها عن حيث ميثلون فريقا متكامال تربطهم وحدة اهلدف, وهي الفوز اجلماعي بسباق ال

 غريها من السباقات واملسابقات األخرى يف جمال امليدان واملضمار.  

 : م)تتابع4x100سباق ( -

ولذالك يوضع كأخر سباق خيتم به احد أ�م  م تتابع من أمتع سباقات املضمار,4x100يعترب سباق 

متسابقني يعدو كل واحد  أربعة,ويتكون فريق التتابع للسباق من  البطولة إلاثرته السريعة للمشاهدين

تقل املسافة ابلنسبة لوضع كل متسابق و ترتيبه يف الفريق حيث يكملون مجيعا  أوم وقد تزيد 100منهم 

 دورة واحدة .

 

 

 املهارات اخلططية عند وضع وترتيب مسابقي التتابع :-

 الفريق ومستوى العدو لكل منهم . أفرادقدرة  -
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 الفريق ومستوى كل منهم يف البدء. فرادأقدرة  -

 إمكانية كل العب ابلنسبة الستالم وتسليم العصا. -

 إمكانية التحدي عند كل العب.-

 إمكانية العدو يف املنحىن والنمط اجلسمي لكل العب. -

 . األخطاء الشائعة و إمكانية إصالحها :-

 األول:اجتياز املستلم منطقة االستالم و التسلم دون تسلم العصا.اخلطأ  -

تصحيح: حتديد نقطة التمرير والتدريب على وصول كل من املسلم واملستلم اىل تلك النقطة ومها يف 

 سرعتني متساويتني.

 اخلطأ الثاين :دوران املستلم جبسمه للخلف أثناء استالم العصا .-

 عصا ابلوضع الصحيح للجسم .تصحيح:التدريب على استالم ال

 اخلطأ الثالث: مد ذراع املسلم حامال العصا مبكرا لألمام.-

 تصحيح: التدريب على التوافق يف السرعة بني كل من املسلم واملستلم.

 اخلطأ الرابع : مد ذراع املستلم للخلف مبكرا.-
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 تصحيح: التدريب على التوافق يف السرعة بني كل من املسلم واملستلم . 

 خلطأ اخلامس :وقوع العصا.ا-

 تصحيح: التدريب على التوقيت الصحيح والقبض اجليد على العصا.    

 عدو احلواجز:-

تدخل هذه السباقات عامة ضمن سباقات السرعة أبشكاهلا املختلفة وبذالك ميثل عنصر السرعة أمهية  

كبرية جلميع سباقاهتا ومن وجهة نظر علوم احلركة تعترب تلك السباقات حركات ذات إيقاع متكرر 

 ومركب يف نفس الوقت ,وبذالك فهي حركات ثنائية املراحل . 

وسباقات احلواجز من أمتع سباقات املضمار, وذلك إلاثرهتا العالية للمشاهدين من جهة ,ولشعور 

يف املنافسات وذلك من جهة أخرى , حيث  أوالعبيها ابلثـــقة واجلرأة عند مزولتها سوا يف التدريب 

 يشعر املتسابق مبتعة كبرية وهو ينهي سباقه بعد اجتياز احلواجز.

 م:400م/110 سباق حواجز رجال-

م : يعترب هاذ السباق من أمتع سباقات احلواجز وأصعبها يف األداء , حيث يصل 110. سباق 

م)وما يتطلبه ذالك من مرونة ورشاقة وتوافق وجرأة عند جتاوز احلاجز, 1,07( إىلارتفاع احلاجز 
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) و م13,72حواجز ,حيث يبعد احلاجز األول عن خط البداية ( 10وعدد احلواجز عامة هو 

 م).14,2م) أما احلاجز األخري فيبعد عن سابقه (9,14( واألخراملسافة بني حاجز 

م ابختالف املسافة وارتفاع احلواجز , حيث 110م: خيتلف هذا السباق عن سباق 400. سباق 

سم)وما يتطلبه ذالك من مرونة ورشاقة وتوافق وجرأة عند جتاوز 91,4( إىليصل ارتفاع احلاجز 

 أمام) 35م) و املسافة بني حاجزو اآلخر (45عن خط البداية ( األوليبعد احلاجز احلاجز, حيث 

 م).43احلاجز األخري فيبعد عن سابقه (

وبسبب هذا االختالف ختتلف طريقة األداء التكنيك اخلاصة ابلسباقني هذا من جهة ,ومن جهة 

إلضافة لتطوير القوة م إىل تطور عنصرا السرعة و القوة بشكل خاص واب400أخرى ,حيتاج سباق 

 االنفجارية واملرونة والرشاقة كقوة حركية أساسية 

 .اخلطوات الفنية ألداء احلركة :-

 البداية واالقرتاب للحاجز األول .  -   

 خطوة ومرور احلاجز.  -   

 العدو بني احلواجز . -

 العدو من احلاجز األخري حىت �اية السباق  -
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 احلواجز و تصحيحها:.األخطاء الشائعة عند عدو -

 اخلطأ األول: اقرتاب غري نشيط وسليب للحاجز األول. -

 تصحيح: العدو للحاجز األول مع خفض ارتفاعه أوال مث ز�دة ارتفاعه.

 

 

 اخلطأ الثاين: عدم ضبط مكان االرتقاء للحاجز األول. -

 تصحيح: االقرتاب أوال دون وضع حاجز لضبط اخلطوات وحتديد مكان االرتقاء

 اخلطأ الثالث : الوثب على احلاجز أثناء القفز .  -

 تصحيح: قفز احلاجز حتت ظروف متدرجة يف الصعوبة.

 اخلطأ الرابع : سحب رجل االرتقاء ضعيفة على احلاجز .

 تصحيح: ضبط مكان قدم االرتقاء.

 اخلطأ اخلامس : مرجحة الرجل احلرة ليس لألمام .-

 ألخذ التصور الصحيح للحركة.تصحيح:االستعانة ابلوسائل التعليمية 
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 اخلطأ السادس:عدم القطع السريع ابلرجل احلرة خلف احلاجز.-

 تصحيح :التدريب على حركة القطع ابلتمرينات اخلاصة و التحسينية. 

 

 ة:سباقات املسافات الطويلة واملتوسط

مع هذا االمر فان يتصف سباق املسافات الطويلة واملتوسطة املعاصر ، ابلسرعة العالية ،وابالرتباط 

تكنيك الركض يتم حتسينه ابجتاه تقوية االندفاع  وز�دة عدد احلركات وتقليص تذبذابت اجلذع العمودية 

 وز�دة سرعة ارختاء العضالت العاملة .

عدائي املسافات املتوسطة والطويلة ال يتم فقط استنادا على خربة تدريب  إعدادحتسني وتكامل عملية  إن

 .أيضاالعلم الر�ضي  إليهما وصل  أحسن إىلارزين يف العامل ، بل يتم كذلك ابالستناد العدائني الب

 السباق :  وإ�اء.تعليم الركض عند االنطالق 

 عرض وأداء وضعية الالعبني عند االنطالق  -

 على خط مستقيم30و20الركض بعد مساع كلمة استعد من بداية عالية ملسافات بني  -

 عالية بدون مساع كلمة استعد_ ركض من بداية 

 ._ الركض من بداية عالية على املنعطف منفردا ومع مجاعة
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 السباق. إ�اءوالطرق  أشكال_ ركض متسارع على خط النهاية املستقيم ومبختلف 
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 أنظمة إنتاج الطاقة خالل النشاط الر�ضياحملاضرة الرابعة :  

 ATP - PC النظام الفوسفايت -1

 النظام الالهوائي ( الالأوكسجيين)    -2

 النظام اهلوائي ( األوكسجيين)    -3

للحصول على أفضل النتائج عند القيام أبي نشاط ر�ضي ، جيب توفر القدرات الفسيولوجية اخلاصة والالزمة 

يعتمد بشكل ، ومنها توفري الطاقة الالزمة لعمل العضالت ، إذ أن أداء العضالت أو مقدرهتا على العمل 

 . رئيسي على شكل الطاقة ومدى مصادرها ، وتستخدم العضلة مصادر متنوعة للطاقة وتنتج جزءا منها

كما أن نوع النشاط حيدد شكل الطاقة الالزمة وكيتها ، فالطاقة الالزمة لرجل املسافات القصرية للعدو 

مة صرف الطاقة يساعد على تفادي أبقصى سرعة ختتلف عن تلك الالزمة لسباق املاراثون ، وفهمنا ألنظ

 .اإلرهاق أثناء التمرين ، وعلى توفري شكل الطاقة املرغوب عن طريق تناول وجبات مناسبة

، CPوفوسفات الكر�تني  ATPخيزن اجلسم الطاقة أبشكال خمتلفة مثل أدينوسني ثالثي الفوسفات 

تخدم الطاقة يف انقباض العضالت ، وتسألدهين  النسيجوجاليكوجني العضالت ، والدهن املخزون يف 



24 
 هزرشي سليمان

نظام  :وحركتها من خالل تفاعالت بيوكيميائية يف العضالت ميكن تصنيفها إىل ثالثة أنظمة رئيسية هي 

ATP-PC  ونظام محض الالكتيك ، والنظام األكسجني أو اهلوائي . 

  PC -ATPأوال : نظام

ينوسني ثالثي الفوسفات هو مصدر الطاقة اجلاهز ويعرف هذا النظام بنظام مولد الفسفور . وكما نعلم فان أد

والسريع النقباض العضالت ، وهو مركب غين ابلطاقة اليت تتحرر لتحلل الروابط الفسفورية ، وخيزن يف 

العضالت ، ولكن خمزون اجلسم من هذا املركب حمدود جدا وجيب تعويضه بسرعة إذا استمر عمل العضالت 

 مركب غين ابلطاقة وخيزن يف اخلال� العضلية ويستخدم كمصدر سريع إلنتاج، وفوسفات الكر�تني هو أيضا 

ATP فعند نزع جمموعة الفوسفات منه تنتج طاقة تستخدم يف تركيب ، ATP وينتج جزئ واحد من ، 

ATP عند حتلل جزئ واحد من PC 

تني ضئيل ، ويقدر وخمزون العضالت من هذين املركبني ، أي أدينوسني ثالثي الفوسفات وفوسفات الكر�

) جزئ عند الذكور ، وهذا يعين أن الطاقة اليت ميكن احلصول عليها 0.6) جزئ عند اإل�ث و (0.3بنحو (

من هذا النظام حمدودة جدا وتكفي لبضع ثوان فقط، فمثال عند عدو مائة مرت حيتمل نفاذ خمزون اجلسم من 

توفري الطاقة وليس كميتها ،  جاهزيةاط تكمن يف سرعة أو هذين املركبني بناية النشاط ، إال أن أمهية هذا النش
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وهذا ضروري ألنواع الر�ضة اليت تتطلب بضع ثوان إل�ائها مثل القفز ، ومبا أن مولدات الفسفور سريعة 

 .النفاذ ، فيجب أن يكون هناك بديل ، ويف هذه احلالة �يت دور مصادر الطاقة األخرى

مادة كيماوية خمزونة داخل (PC) والفوسفوكريتني( ATP-PC ) الفوسفاجنوطريقة الفوسفوكريتني أو 

، حيث ATPاأللياف العضلية وحمتوية على طاقة عالية ، تنتج بصورة سريعة جداً ، إلعادة بناء وتكوين الـ 

 ATPوإنتاج طاقة تعيد بناء الـ PCيتم حتلل الـ 

ثوان ) وابلرغم من  10فرتة زمنية قصرية ( حوايل املشكل هبذا األسلوب ميكن االعتماد عليه لATPإن الـ 

املشكلة قليلة جداً إال أن هذا النظام يعترب مهماً جداً خاصة يف السباقات والفعاليات ATPأن كمية الـ 

اخل  وبدون هذا ...الر�ضية اليت حيتاج أدائها إىل سرعة كبرية مثل سباقات العدو ورفع األثقال ورمي القرص 

كن أتدية مثل هذه األنشطة البدنية اليت حتتاج إىل السرعة والقدرة ، وهذا يتطلب توفر طاقة بصورة النظام ال مي

 .سريعة بدًال من توفر هذه الطاقة بكميات عالية 

 

 

 

يعرف ابلنظام األسرع يف إنتاج الطاقة ، ويعتقد بعض الباحثني أن تنمية  ( PC ) وعن نظام الفوسفوكريتني
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التدريب عليه تساؤالت كبرية ويعود هذا االعتقاد إىل أن صفة السرعة واليت هي عبارة  هذا النظام عن طريق

عن حتريك أجزاء اجلسم بسرعة عالية تعتمد على نوعية األلياف العضلية اليت ميتلكها الر�ضي  فكلما كانت 

، كلما كانت  ( ST ) أكرب من نسبة األلياف العضلية البطيئة ( FT ) نسبة األلياف العضلية السريعة

السرعة عالية  ونوعية األلياف هذه هلا عالقة ابلوراثة ، ومن هنا فإن القول " العب السرعة يولد وال يصنع " 

قد يكون صحيحاً  وابلرغم من ذلك فإن التدريب لتنمية هذا النظام السريع يف إنتاج الطاقة جيب أن يتم 

 بعض التقارير إىل أن ر�ضي املستو�ت العليا حباجة إىل ما عندما ال يكون الر�ضي جمهداً أو متعباً ، وتشري

ساعة راحة أو تدريب منخفض الشدة قبل أداء التدريبات السريعة  وينصح أن يكون عدد  36-24بني 

دقائق ، وفرتة راحة ما  3-2، وإعطاء فرتة راحة ما بني التكرارات ال تقل عن  5-4مرات التكرار ما بني 

دقائق  وفرتات الراحة هذه مهمة جداً إلعطاء الفرصة للخال� إلعادة بناء   10-8 تقل عن بني اجملموعات ال

 1989كما وتشري بعض الدراسات العلمية واليت أشار إليها فوكس وزمالؤه ،   PCوالـ  ATPكل من الـ 

( Foxetal , 1989 ) إىل أن إعادة بناء الـATP  والـPC ه خالل ، تتم بصورة سريعة ، وقد وجد أن

 . PC% من الـ 50اثنية من فرتة االستشفاء يعاد بناء حوايل  30

وخالل  PC% من الـ 87دقيقة يعاد بناء  1.5وخالل  PC% من الـ 75وخالل دقيقة واحدة يعاد بناء 

دقائق راحة بني التكرارات ضرورية  3-2ومن هنا فإن إعطاء   PC% من الـ 98دقائق يعاد بناء جوايل  3
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مرات أو ما يعادل  4ول إىل االستشفاء  ولذلك فإنه ال حيبذ ز�دة عدد مرات التكرار ألكثر من جداً للوص

 م جمموع املسافة املقطوعة يف كل وحدة تدريبية  600
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 احملاضرة اخلامسة  : نظام محض الالكتيك 

 : نظام محض الالكتيك اثنيا

إذا دعت  ATP انقباض العضالت، ولكنه سريع يف تعويضال يستخدم هذا النظام مباشرة كمصدر لطاقة 

احلاجة ، ويعرف هذا النظام ابلتحلل السكري الالهوائي ، ويف هذا النظام يتحلل جاليكوجني العضالت ال 

 . بشكل سريع ، ولكن ينتج محض الالكتيك ATP هوائيا وينتج عن ذلك

أقصاها دقيقة إىل ثالث دقائق ، وهو النظام  وهذا النظام ضروري للتمارين اليت جيب أن تنفذ خالل مدة

م وغريمها ، ومن 1500م ويف الدورة األخرية من سباق 800 -400الرئيسي الذي يعتمد عليه عدو مسافة 

جرام 180من حتلل  ATPجزيئات  3إذ ينتج  ATPمساوئ هذا النظام أن يوفر كمية قليلة من 

اهلوائي لنفس الكمية ، هذا ابإلضافة إىل تراكم محض جزيئا من التحلل  39جاليكوجني الهوائي مقابل 

 .الالكتيك يف الدم والعضالت ، وإذا زادت كمية هذا احلمض يف اجلسم نتج عنه إرهاق عضلي مبكر ومؤقت

 

ودلت نتائج دراسات اسرتاند وكوهني وكرانفوردوهجرمان وغريهم على اخنفاض مستوى حامض الالكتيك يف 

 اء نفس التحمل البدين الذي يقوم به الرجال .الدم لدى اإل�ث عند أد
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ويف نفس الوقت يكون مستوى األداء منخفضاً لدى اإل�ث ويالحظ هنا ز�دة الفرق بني اجلنسني ابملقارنة  

-400 )دقائق  4-1ابلنظام األول إلنتاج الطاقة ، ويتضح هذا يف السباقات اليت نستمر يف أدائها من 

  .مرت سباحة 400-100مرت جري أو  1500

آيل  ( Anaerobic Glycolysis ) (و نظام التحلل السكري الالأوكسجيين أو نظام حامض الالكتيك

حتدد نظام الطاقة املطلوب وبذلك فأن االلياف العضلية تتحول آيل نظام الطاقة الالئم واملناسب ATPالـ

ة إلنتاج طاقة وحامض الكتيك ،وهذا وهذا النظام يعتمد على حتلل ذرات السكر املخزنة يف األلياف العضلي

عن التعب واإلرهاق الذي يظهر على الالعبني بعد املسابقات والفعاليات الر�ضية اليت  مسئولاحلامض 

  ATPتعتمد على هذا النظام ويتحلل السكر املخزن بتفاعالت كيماوية إلعادة بناء الـ

وكمية  ATPذرات  3تم إنتاج ما يعادل تقريباً عند حتلل السكر بسلسلة طويلة من التفاعالت الكيماوية ي

املشكلة هبذا األسلوب ، إال أنه يعترب مهماً جداً  ATPعالية من حامض الالكتيك  وابلرغم من قلة الـ 

م و 400دقائق مثل  3-1خاصة خالل األنشطة البدنية اليت يتطلب أداؤها شدة عالية ولفرتة زمنية ما بني 

 م   800

مرات وبشدة محل عالية ( عدد ضرابت  3-1ولتنمية هذا النظام يقرتح أن يكون عدد مرات التكرار ما بني 

م 600 – 300 ) دقيقتني –اثنية  40نبضة لكل دقيقة ) ولفرتة زمنية ترتاوح ما بني  180القلب أكثر من 
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دقيقة  30-20أن تكون ما بني جمموع املسافة املقطوعة ) ، وجيب التذكري إىل فرتة االستشفاء ، إذ جيب 

مثل اجلري اخلفيف  ( Exercise Recovery ) وهذه الفرتة تكون مصحوبة بتمرينات هتدئة مستمرة

% ألن ذلك يساعد على سرعة االستشفاء والتخلص من حامض الالكتيك 60-40بشدة ترتاوح ما بني 

ستشفاء عبارة عن جلوس أو مشي أو استلقاء دقيقة تقريباً  أما إذا كانت فرتة اال 30املرتاكم بسرعة وخالل 

 ( Lactic Acid ) فإن سرعة التخلص من حامض الالكتيك ( Rest – Recovery ) على األرض

ساعة ) ،وهذا يؤدي إىل أتخري االستشفاء والتخلص من التعب  2-1تنخفض وسوف تستغرق وقتاً طويًال ( 

 واإلرهاق.

 )اثلثا : النظام األوكسجيين ( اهلوائي

وهذا النظام كنظام محض الالكتيك ال يستخدم مباشرة كمصدر لطاقة انقباض العضالت ، ولكنه يوفر  

 ATPجزيئا من  180من مصادر الطاقة األخرى ، فبوجود األكسجني يتحلل  ATPكميات كبرية من 

ب اإلرهاق ، ، وتتم هذه التفاعالت يف داخل اخلال� العضلية ، وال ينتج عن هذا التحلل أية مركبات تسب

 فثاين أكسيد الكربون يطرح خارج اجلسم بعملية الزفري .
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بينما املاء الناتج يعترب ضرور� للخال� ، كما أن هذا النظام ال يتطلب نوعا معينا من األغذية ألنه يقتصر  

اط عديدة فقط على اجلاليكوجني ، بل ميكن االستفادة من الدهون والربوتينات اليت تدخل دورة كربس من نق

متعددة وتشمل جاليكوجني العضالت والكبد وسكر الدم واجللسريدات  ATP، ومبعىن آخر فان مصادر 

الثالثية املوجودة يف العضالت واألمحاض الدهنية احلرة واجللسريدات الثالثية املوجودة يف الدم واجللسريدات 

هذه املواد إىل اخلال� على شكل جلوكوز  املوجودة يف النسيج الشحمي ، إضافة إىل بروتني اجلسم ، وتدخل

، من خالل سالسل معقدة من التفاعالت البيوكيميائية بوجود  أمينيهوأمحاض دهنية حرة وأمحاض 

 . األكسجني

ضروري لألنشطة طويلة األمد ، فعلى سبيل املثال يتطلب سباق املاراثون ، الذي يتطلب  األكسوجيينوالنظام 

خالل فرتة سباق مدهتا ساعتني ونصف ، وميكن إنتاج  ATPجزيئا من  150كم حوايل 42قطع مسافة 

هذه الكمية من النظام اهلوائي بوجود كميات كافية من اجلاليكوجني والدهون واألكسجني ، وهو ال يؤدي 

 .إىل إرهاق مبكر 
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 الطاقة املختلفة أنظمةخصائص 

CP-ATP 

 الهوائي -

 سريع جدا -

 CPطاقة كيميائية  -

 ATPإنتاج حمدود جدا من  -

 املخزون العضلي حمدود -

 اثنية 30يستعمل يف أنشطة ال تزيد مدهتا عن  -

يستخدم يف العدو أبقصى سرعة وملسافات قصرية ، وعند االنطالق يف بقية األلعاب، أو األلعاب اليت  -

 حتتاج إىل قوة انفجارية وال تستمر لفرتة طويلة.

 

 محض الالكتيك

 الهوائي -
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 سريع -

 طاقة الغذاء جاليكوجني -

 ATPإنتاج حمدود جدا لـ  -

 محض الالكتيك يسبب إرهاق -

 .دقائق 3 – 1يستعمل يف األنشطة اليت مدهتا  -

 

 

 

 م400،800، 200يعتمد عليه بشكل رئيسي يف اجلمباز واملالكمة والعدو ملسافات  -

 النظام اهلوائي

 هوائي -

 بطيء -

 دهن ، بروتنيطاقة الغذاء جاليكوجني،  -

 ATPإنتاج غري حمدود لـ  -
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 ال ينتج مركبات تسبب اإلرهاق -

 يستعمل يف األنشطة اليت تزيد مدهتا على ثالث دقائق -

 يستخدم يف ر�ضات التحمل مثل املاراثون ، الدراجات ..اخل -
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 الطاقة  إنتاجالسادسة  :  احملاضرة 

إن العمل على تطوير أجهزة اجلسم الداخلية تعتمد ابألساس على نظم إنتاج الطاقة لذلك ركز التدريب 

الطاقة عن طريق بناء الربامج التدريبية املقننة واملبنية على األسس العلمية  إنتاج أنظمةاحلديث على تنمية 

نشاط  أداء أوطاقة ال يكون هناك انقباض عضلي ومن مث لن تكون هناك حركة  إنتاجللتدريب فمن دون 

 ثالثي فوسفات االدينوسني والـ ( ATP)ر�ضي فهناك ثالث مواد كيمياوية موجودة يف اجلسم وهي

(C.P.)  جإلنتا  أنظمةفوسفوكر�تني واملادة الثالثة الكاليكوجني ، وبناءا على هذه املواد الثالث توجد ثالثة 

 الطاقة وهي

 النظام الفوسفايت الالهوائي  .1

 نظام حامض الالكتيك الالهوائي  .2

 النظام االوكسجيين اهلوائي  .3

بناء ثالثي فوسفات  إعادة إىلالطاقة وهتدف مجيعها  إنتاجالطاقة فيما بينها يف سرعة  إنتاج أنظمةختتلف 

تعمل على انقباض العضلة ويصاحب ذلك  ليةآتوليد طاقة  إىلالذي يؤدي انشطاره  (ATP) االدينوسني

املخزونة يف العضلة تكون قليلة ال تكفي لالستمرار يف العمل (ATP) توليد طاقة حرارية، لكن كمية الـ

بسرعة   إعادتهالطاقة وختتلف يف سرعة تكوينه فيتم  إنتاجبنائه من خالل نظم  إعادةلوقت طويل لذلك يتم 
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الطاقة  إنتاج أنظمةوتكون هذه الطريقة بطيئة وتستعمل  األوكسجنيبوجود  أوكبرية يف النظام الالوكسجيين 

 . حبسب نوع الفعالية والنشاط البدين

 النظام الفوسفايت الالهوائي  - 1

 كر�تني عن طريق مادة كيمائية خمزونة ابلعضلة تسمى الفوسفو (ATP) إعادةيف  األنظمة  أسرع وهو

(C.P.) القصوىالعمل  ألداءاملهمة  األنظمةويعد من  األوكسجنيالطاقة يف هذا النظام بغياب  إنتاجويتم 

فرتة العمل وذلك لنفاذ  إطالةعند  (ATP) ال تستطيع العضلة من بناء مادة إذ) اثنية 30-15يف حدود(

يف القوة الطاقة بنظام حامض الالكتيك ويظهر هذا النظام جليا  إنتاج إىلوتتجه العضالت  (C.P)مادة 

مقطوعات العمل  أداءالقوة املميزة ابلسرعة) كذلك عند تكرار )) والسرعة، والقدرة الثابتةالعضلية (املتحركة، 

الطاقة الفوسفايت لعدة مرات مع وجود فرتات راحة غري كاملة ميكن تنمية حتمل  إنتاجبنظام  ((سرعة، قوة

 السرعة وحتمل القوة (التحمل الالهوائي)

 الالهوائي   حامض الالكتيكنظام  - 2 

لتوفري  (ATP)الـ إبنتاجكلوكوز   إىليتم حتويل السكر  إذ األوكسجنيوهو النظام الذي يعمل من دون وجود 

الكتيك وتراكم هذا  إىلالطاقة بسبب سرعة العمل احلركي سوف ينتج حامض البريوفيك الذي يتحول 
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)مول من 3التعب العضلي املوضعي ، ميكن احلصول على طاقة مقدارها( إىلاحلامض سوف يؤدي 

)غم من الكاليكوجني يف هذا النظام يف حني ميكن احلصول على طاقة 180من خالل حتطم ((ATP)الـ

وتكون سرعة  األوكسجنيمن نفس كمية الكاليكوجني يف حالة توفر (ATP))مول من الـ39مقدارها (

) 30من النظام الفوسفايت لكنه يتميز بطول فرتة عمله حيث يرتاوح من ( أبطأظام الطاقة يف هذا الن إنتاج

  . دقائق)6( إىلاثنية 

هناك بعض الصفات البدنية تندرج حتت هذا النظام مثل حتمل السرعة وحتمل القوة (الثابتة واملتحركة) ويطلق 

 إنتاجضات عضلية قصوية اعتمادا على تكرار انقبا أوعليها التحمل الالهوائي وهي القدرة على االحتفاظ 

 . الطاقة الالهوائية بنظام حامض الالكتيك

  األوكسجنيالنظام اهلوائي  -3

 املواد أكسدةالطاقة يف هذا النظام من خالل  إنتاجيتم 

يف اهلواء واملواد  األوكسجنيونتيجة لوجود  األوكسجنيالكاربوهيدرات ، الدهون) عن طريق وجو د (الغذائية 

الطاقة يف هذا النظام لفرتة  إنتاجكاربوهيدراتية املخزونة يف اجلسم على شكل كاليكوجني ميكن االستمرار يف ال

 )الطاقة من النظامني ( الفوسفايت، الالكتيك إنتاجيف سرعة  أبطأطويلة ولكن يكون هذا النظام 
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ستشفاء مطروحا منه كمية اال إثناءاملواد الناجتة عن العمل  ألكسدةاملستهلكة  األوكسجنيهي كمية 

  الراحة إثناءاملستهلكة  األوكسجني

املدربني وغري املدربني فقد تصل قدرة الدين  األفرادوان قدرة الدين االوكسجيين تستخدم للمقارنة بني 

  .لرت 7 – 4لرت ، ولغري املدربني مابني  22 – 20االوكسجيين لالعبني املدربني من 

 

 

 العتبة الفارقة الالهوائية -

هو مصطلح يطلق على مستوى شدة احلمل البدين الذي يزيد بعدها معدل انتقال حامض الالكتيك أسد 

  . الدم بدرجة تزيد عن معدل التخلص منه يف الدم إىل(حامض اللبنيك)من العضالت 

ركيز الالكتيك أسد(حامض اللبنيك) معدل حيوي يبقى عنده ت اعليفتمثل العتبة الفارقة الالهوائية للفرد هي 

 . التدريب إثناءيف حالة ثباته 

للر�ضي من الضرورات ليس من اجل تطوير  األوكسجنيالستهالك  األقصىتطوير احلد  إنلذلك نرى 

ه القابلية اهلوائية فحسب بل لعالقته املباشرة ابلعتبة الفارقة الالهوائية اليت تكون العامل الرئيس الذي يعتمد علي
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 180-170الر�ضي طول زمن املنافسة ويرتاوح معدل القلب عند مستوى العتبة الفارقة الالهوائية مابني 

أتثري امحاله التدريبية يف هذا املستوى لتحسني  إنضربة / دقيقة وهذا يعترب مؤشراً للمدرب للتأكد على 

 وتطوير حتمل الالعب اهلوائي.

 

 

 )بيضاء و محراء (لون األلياف العضلية  –

لون األلياف العضلية خيضع لنوع النشاط الذي تؤديه العضلة ، فالعضالت اليت تقوم بعمل السرعة تتميز بلو�ا  

بينما األلياف  CP   و  ATPاألبيض لتخزينها نسبة كبرية من اخلالصات الطاقوية الكيماوي على شكل 

محر ذلك لوجود هبا نسبة كبرية من الكر�ت الدموية احلمراء العضلية البطيئة و ذات صفة املداومة فهذه لو�ا أ

 املساعدة على األكسدة .
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 أنواع البدء:حملاضرة السابعة : 

 البدء العايل، والبدء املنخفض.

: وهو الشائع واملستخدم يف املسابقات املتوسطة والطويلة وله طريقتان: البدء من الساق البدء العايل -

 والبدء من الساق املرتكزة أماماً.املرتكزة خلفاً، 
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 -البدء العايل -

 املراحل الفنية للبدء من الساق املرتكزة خلفاً:  -

قدم ومن  1.5-1يقف املتسابق وتكون إحدى القدمني خلف خط البداية مباشرة والقدم الثانية مبسافة  -1

 دفعها أثناء االنطالق.املستحسن أن تكون قدم االرتقاء هي املتقدمة لالستفادة من قوة 

عند مساع كلمة (استعد) تثىن الركبتان قليًال ومييل اجلذع يف حركة بسيطة إىل األمام حبيث تتقدم الذراع  -2

 املقابلة للرجل املتقدمة، وتدفع الذراع الثانية للخلف مع انثنائها من مفصل املرفق.

 منتصف قوس قدمها.ينتقل وزن اجلسم على الرجل املتقدمة ويقع (مركز ثقله) على  -3

 يف هذا الوضع ترتكز القدم األمامية أبكملها على األرض وترتكز القدم اخللفية على مقدمتها (املشط). -4

عند مساع إشارة (االنطالق) ينطلق املتسابق إىل األمام بدفعة قوية برجليه ويسحب الرجل اخللفية مع رفع  -5

 يك الذراع األمامية خلفاً واألخرى أماماً.ركبتيه إىل األمام وإىل األعلى اتركة األرض مع حتر 

 

 املراحل الفنية للبدء من الساق املرتكزة أماماً: -

توضع القدم اليت ستبدأ ابالنطالق (القدم احلرة) وهي األقل قوة خلف خط البداية مباشرة وعلى كامل  -1

 القدم.
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وتبعد عنها خارجا مبسافة عرضية  توضع مقدمة القدم اخللفية (قدم االرتقاء) موازية لكعب القدم املتقدمة -2

 ملشط قدم التلميذ وترتكز على مقدمة قدمها.

 تقريبا وذلك حلفظ توازن اجلسم.140تصنع عضالت خلف الفخذ مع عضالت الساق زاوية  -3

 م أماما. 15-10تثىن الركبتان نصفا ومييل اجلذع أماما مع ثنية ويوجه النظر على بعد  -4

 األمامية مع تقدمها وثنيها قليال من املرفق.تسقط الذراع املخالفة للقدم  -5

 تتجه الذراع األخرى للخلف قليال مع ثنيها من املرفق ويقع ثقل اجلسم على القدم املرتكزة أماما. -6

 

 

 

 

 اخلطوات التعليمية والتمرينات األساسية والتكميلية ملهارة البدء: -

 الوقوف والقدمان متوازيتان مث امليل إىل األمام واجلري. -1
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الوقوف إبحدى الرجلني أماماً واألخرى خلفاً، املسافة بني القدمني مناسبة يراعى أن تكون قدم االرتقاء  -2

لألمام وعند مساع استعد يدفع مبشط القدمني مع حتريك الذراع العكسية للرجل األمامية لألمام مث بعد 

 يف جمموعات. اإلشارة الدفع القوي مرجحة الرجل (البدء العايل) ويؤدي هذا التمرين

البدء من وضع القرفصاء مع عدم وضع الركبة اخللفية على األرض، يلمس التلميذ األرض أبطراف  -3

مركز ثقل اجلسم يقع على الرجل األمامية،  –أصابع القدمني، القدم األقوى أماماً، الرجل اخللفية تثىن قليًال 

 الرأس يف وضعه الطبيعي وال يؤخر للخلف.

فصاء مع ملس الركبة اخللفية لألرض ويراعى أن تكون املسافة بني القدمني متوسطة، البدء من وضع القر  -4

الفرد يكون كامًال ابلرجل األمامية، اخلطوة األوىل سريعة، استقامة اجلذع تدرجيياً، الرأس ال تسقط جتاه الصدر 

 وال تثىن للخلف.

 

 

 البدء املنخفض مع اإلشارة. -5

 مني يف البدء املنخفض.البدء املنخفض: طرق توزيع القد -

 البدء قصري التوزيع: املراحل الفنية للبدء قصري التوزيع: -(أ)
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يقيس التلميذ بقدمه من حافة "خط البداية" البعيدة عن "خط النهاية" مسافة قدمني أو قدم ونصف  -1

 إن ُوجد يف عكس اجتاه العدو.°) 45-° 40سم) ويثبت املكعب األمامي بزاوية ( 50-60(

 التلميذ مواجهاً الجتاه العدو واضعاً مقدم مشط قدم ارتكازه خلف هذه العالمة مباشرة.يقف  -2

سم) وعلى بعد  35-25يضع مشط القدم األخرى "احلرة" مبحاذاة كعب القدم األمامية حوايل ( -3

 ).°80-°70سم) مث يثبت املكعب اخللفي بزاوية ( 15-10عرض منها (

 مي (أو احلفرة األمامية) ويثبت القدم احلرة يف املكعب اخللفي.يثبت قدم االرتقاء يف املكعب األما -4

يرتكز التلميذ على ركبة القدم اخللفية يف وضع نصف جثو مث يضع يديه ابتساع الصدر خلف البداية  -5

 مباشرة.

 

 

 البدء متوسط التوزيع: املراحل الفنية للبدء متوسط التوزيع: -ب
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ن خلف قدم تقريباً م 1.25يقيس التلميذ بقدمه  -1

البداية مباشرة مث يثبت املكعب األمامي ابلطريقة السابقة 

 يف البدء قصري التوزيع.

يثين الركبتني ليأخذ وضع نصف اجلثو حبيث تكون  -2

ركبة الرجل اخللفية يف حماذاة تقوس القدم األمامي وتبعد 

سم) وترسم عالمة اتصال  15-10عنها عرضاً من (

عندها املكعب مشط القدم اخللفية ابألرض ويثبت 

 اخللفي.

 

  -البدء متوسط التوزيع -        

 يثبت يف املكعب اخللفي القدم اخللفية وتوضع اليدان خلف خط البداية. -3

 

 

 

 البدء طويل التوزيع: املراحل الفنية للبدء طويل التوزيع: -جـ
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) قدم تقريباً من 1.5-1يقيس التلميذ بقدمه ( -1

يثبت فيه قدم خط البدء ويثبت املكعب األمامي 

 االرتقاء.

يرتكز التلميذ على ركبة القدم اخللفية حبيث  -2

تكون يف حماذاة كعب القدم األمامية وتبعد عنها 

 سم) عرضاً. 10-15(

 

 -البدء طويل التوزيع  -        

 

 يثبت املكعب اخللفي مكان التقاء القدم اخللفية ابألرض. -2

 توضع اليدان خلف خط البداية. -3

 

 

 

 البدء احلديث:  -د

وهو أن يقوم التلميذ مع املدرس بعدة جتارب لكي يصل إىل األبعاد املناسبة له أو إىل الوضع املريح الذي 

 يسمح له حبرية وقدرة االنطالق بقوة وبسرعة وبثبات وتثبت املكعبات كاآليت: 
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 املراحل الفنية للبدء احلديث: -

البداية مباشرة ويسحب مشط قدمها يف حركة ثين إىل اجتاه يضع التلميذ ركبة ساق االرتقاء خلف خط  -1

 الركبة مث يرسم عالمة على األرض.

 تكون هذه املسافة بطول ساق التلميذ نفسه من الركبة إىل املشط ويثبت فيها املكعب األمامي. -2

 يثبت قدم االرتقاء يف املكعب األمامي وتوضع مشط القدم احلرة خلف كعب قدم االرتقاء قليالً  -3

وللخارج مبسافة اتساع احلوض مث يبدأ يف أخذ الوضع (خذ مكانك) توضع الذراعان خلف خط البداية قبل 

 تثبيت الكعب للخلف.

�خذ التلميذ وضع االستعداد مث ينطلق ويكرر هذا عدة مرات توضع عالمات للقدم اخللفية إىل أن  -4

 يصل إىل أفضل وضع له.

 اخلطوات التعليمية  للبدء املنخفض: -

 عمل منوذج للتلميذ. -1

 التدريب على األوضاع السابقة. -2

 االنطالق وإعادة التوزيع. -3
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  األداء الفين للجري -احملاضرة الثامنة  

 الوثب الطويل: املراحل الفنية للوثب الطويل: -

 االقرتاب: -)1(

 ) مرت.40-30يقاس االقرتاب بقدم التلميذ نفسه، وطول طريق االقرتاب من ( .1

 وتقنني هذه اخلطوات يؤدي االقرتاب من �حية لوحة االرتقاء عدة مرات.لضبط  .2

أتدية االقرتاب من أول طريق االقرتاب ويساعده على ذلك العالمات الضابطة اليت توضع على طريق  .3

 خطوات. 6االقرتاب وقبل االرتقاء حبوايل 

 االرتقاء: -)2( 

 امل.يتم بدفع لوحة االرتقاء بقوة وبسرعة وابلقدم ابلك .1

عندما يصل مركز ثقل اجلسم إىل أقصى ارتفاع له أمام لوحة االرتقاء تكون عملية الدفع مبشط القدم قد  .2

 تقريباً.) °75-°70وصلت إىل أوسع مدى هلا وتكون الزاوية بني قدم االرتقاء واألرض من (

أعلى قليًال وهي منثنية عن مما يزيد من فاعلية عملية االرتقاء حركة الذراعني ومرجحة الرجل احلرة لألمام و  .3

 مفصل الركبة.

 يكون اجلذع معتدًال وعلى استقامة رجل االرتقاء. .4
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 الطريان: -)3(

تقريباً ) °25-°20واملهم فيه نقل ثقل اجلسم أماماً عالياً ويتم ذلك بعد االرتقاء واالنطالق بزاوية مناسبة (

 الشائعة للطريان يف الوثب الطويل.مؤد�ً الطريان ابلطرق املختلفة وفيما يلي شرح للطرق 

 طريقة القرفصاء: -(أ)

 وهي أبسط أنواع الطريان حيث يتخذ التلميذ وضع اجللوس بعد عملية االرتقاء. .1

 تبقى رجل االرتقاء مفرودة خلفاً واحلرة منثنية أمامه. .2

 تثىن رجل االرتقاء من الركبة وأتخذ طريقها لألمام لتنضم الرجالن معاً. .3

 اً من الركبتني مع ميل اجلذع استعداداً للهبوط.ميتدان أمام .4
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 -الوثب بطريقة القرفصاء -
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 طريقة التعلق: -(ب)

وتبدأ بعد االرتقاء  مبرجحة الرجل احلرة مع الركبة أماماً مع سحبها إىل األسفل وإىل اخللف حىت يصبح  .1

 توازن اجلسم.اجلسم على شكل قوس بينما ميتد الذراعان جانباً أو عالياً حلفظ 

عندما �خذ اجلسم يف اهلبوط تتأرجح الرجلني معاً إىل األمام وألعلى والذراعان إىل األسفل وإىل اخللف  .2

 متهيداً للهبوط.

 

 -الوثب بطريقة التعلق -

 ونصف خطوة يف اهلواء): 2طريقة املشي يف اهلواء ( -(جـ)

 اجلري:وهي أفضل الطرق أل�ا تُعد امتداداً وتكملة لعملية 
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فبعد االرتقاء ومرجحة الرجل احلرة أماماً مث خلفاً (اخلطوة األوىل) تتحرك بعد ذلك رجل االرتقاء أماماً  .1

 (اخلطوة الثانية) على أن متتد من مفصل الركبة وهي موازية لألرض تقريباً.

اجللوس يف  بعد ذلك تتحرك الرجل احلرة أماماً عالياً (نصف خطوة) حىت تقابل رجل االرتقاء يف وضع .2

 اهلواء استعداداً للهبوط.

 يالحظ أن مجيع حتركات الرجالن تبدأ من مفصل الفخذين. .3

 حركة الذراعني تتفق متاماً مع الرجلني كما هو يف اجلري. .4

 

 -الوثب بطريقة املشي يف اهلواء -
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 اهلبوط: -)4(

 لألمام.بعد إمتام طريقة الطريان إبحدى الطرق الثالث السابقة متد الرجلني  .1

 وعند مالمسة الكعبني حلفرة الرمل �خذ الذراعان يف املرجحة لألمام وألعلى وليس للخلف. .2
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 احملاضرة التاسعة :  اخلطوات التعليمية للوثب الطويل:-

 يراعى قبل تعلم اخلطوات الفنية للوثب أن يكتشف املعلم قدم االرتقاء للتلميذ حىت يسهل عملية التعلم.

 أوًال: اخلطوات التعليمية لطريقة القرفصاء:

 اجلري مث تبادل احلجل على الرجلني. .1

 اجلري وعند مساع اإلشارة يتم التغيري إىل احلجل مث اجلري. .2

 تعليم طريقة االرتقاء الصحيح وذلك ابجلري مث االرتقاء للمس أداة معلقة ابلرأس مث ابلذراع مث ابلكتف. .3

 صندوق قفز على شكل خطوة تؤدي يف اهلواء. اجلري مث الوثب إىل مرتفع أو .4

اجلري مث الوثب لتعدية حاجز أو عارضة أمام حفرة الوثب مع ضم الركبتني على الصدر واالحتفاظ  .5

 بوضع القرفصاء مث اهلبوط.

 الوثب الطويل مع الثبات لتعليم طريقة اهلبوط. .6

 القرفصاء.ز�دة مسافة االقرتاب تدرجيياً مع تقنيتها، والوثب بطريقة  .7

 مراعاة تصحيح األخطاء أوًال أبوًل. .8

 

 اثنياً: اخلطوات التعليمية لطريقة التعلق:
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 أتدية مترينات الوثب واحلجل. .1

الوثب إىل مكان  مرتفع أو صندوق قفز لوضع القدم احلرة عليه مث االرتقاء من سلم الوثب أو الوثب من  .2

يف اهلواء وذلك بدفع احلوض إىل األمام مع بقاء الرجلني مكان مرتفع إىل أسفل مع مراعاة اختاذ وضع التقوس 

 والذراعني خلفاً.

االرتقاء ألعلى مع ملس عارضة حاجز منخفض بقدم الرجل احلرة حىت ميكن أتدية وضع التقوس للهبوط  .3

 يف احلفرة.

 ز�دة مسافة االقرتاب تدرجيياً والوثب بطريقة التعلق. .4

 تصحيح األخطاء بصورة مستمرة. .5

 : اخلطوات التعليمية لطريقة املشي يف اهلواء:اثلثاً 

اجلري واالرتقاء مث الوثب على صندوق القفز لوضع القدم احلرة عليه مث االرتقاء منه على شكل خطوة  .1

 للهبوط على القدمني معاً يف احلفرة.

 اً.اجلري واالرتقاء مث الوثب أماماً على شكل حجلة للهبوط على قدم االرتقاء والرجل احلرة خلف .2

 يكرر التمرين السابق عدة مرات مع اهلبوط على القدمني معاً. .3
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ز�دة مسافة االقرتاب تدرجيياً والوثب بطريقة املشي يف اهلواء مع استعمال سلم الوثب أوًال مث بدونه بعد  .4

 ذلك.

 مراعاة تصحيح األخطاء. .5

 الوثب الثالثي 

 الوثبة الثالثية من املسابقات املشوقة واملرغوبة، إال أ�ا صعبة وشديدة التأثري على األجهزة واملفاصل     

 والعضالت 

 يطلق على الوثبة األوىل حجلة، والثانية خطوة، والثالثة وثبة

حدة وتؤدي الثالثة، تؤدي هذه املسابقة بثالث وثبات متتالية: الوثبة األوىل والثانية يتم فيها النزول بقدم وا

 ابلقدمني معا. 
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 قواعد الوثبة الثالثية :  

 جترى القرعة ألخذ املتنافسني حماوالهتم حسب التسلسل 

 حيتسب للمتنافسني أحسن وثبة من بني مجيع وثباته 

  عند حصول التعادل على .إذا وجد أكثر من مثانية متنافسني ،يسمح لكل متنافس بثالث حماوالت

الثامن يسمح للمتنافسني املتعادلني بثالث حماوالت إضافية،وإذا كان عدد املتنافسني أقل من املركز 

 مثانية فيسمح لكل متنافس بست حماوالت .

  حماوالت فاشلة.3يستبعد الواثب بعد 

 .حتسب الوثبة فاشلة، إذا ملس الواثب األرض أثناء الوثب ابلقدم احلرة 

 1.5هي دقيقة ونصف( األداءحلني  ابلبدءشارة اإلذن الوقت املخصص لبدء احملاولة بعد إ (' 

 طريق االقرتاب : 

 م.  1,22م كحد أقصى وعرضها 45مرتا كحد أدىن و 40طول طريق االقرتاب      

 

 مكان االرتقاء :

 مرتا من   13، وعلى بعد ال يقل عن االقرتاببلوحة موضوعة يف مستوى طريق  االرتقاءحيدد مكان  
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 منطقة اهلبوط. 

 االرتقاءحدوث خطأ تعدي لوحة  الكتشافلوحة من الصلصال  االرتقاءيوضع خلف لوحة  

 مرتا كحد أدىن.  21و�اية منطقة اهلبوط  االرتقاءجيب أن تكون املسافة بني لوحة  

 حوض السقوط

 م 3-2.75يكون عرضه بني 

 م10يزيد عن  م وال8يقل طوله عن  ال

 املراحل الفنية للوثب العايل:الوثب العايل:  -)5(

 (أ) االقرتاب:

 يُقاس طريق االقرتاب من منتصف العارضة وعلى بعد ذراع من التلميذ نفسه إىل مكان بدء االقرتاب. .1

خطوة وذلك  9:11: 7حيدد التلميذ خطوات االقرتاب من جهة العارضة أوًال اليت تكون يف العادة  .2

 لعدة مرات.

االقرتاب لعدة مرات أيضاً إىل أن يضبط اخلطوات ويصل بقدم االرتقاء إىل يثبت التقنني من مكان بدء  .3

 مكا�ا احملدد وابلسرعة املناسبة.

 من العارضة.°) 30-°28يبدأ التلميذ االقرتاب غالباً من زاوية ( .4



60 
 هزرشي سليمان

لتوقيت اخلطوات دور مهم يف جناح الوثبة إذ يزداد طول اخلطوات مع ز�دة سرعتها تدرجيياً علماً أبن  .5

 ) سم.30-25خلطوة األخرية تكون أطوهلا بينما اخلطوة اليت قبلها مباشرة تكون أقصرها مبقدار (ا

 االرتقاء: -(ب)

تبدأ من اخلطوة األخرية لالقرتاب اليت تصل أوًال ابلكعب حيث ركبة الرجل منثنية من مفصل الركبة بقدر  .1

 اإلمكان.

 للخلف.رجل االرتقاء على امتداد اجلذع ويف وضع مائل  .2

 تتحرك الذراعان إما سو�ً للخلف أو متتد الذراع املقابلة لقدم االرتقاء خلفاً واألخرى أمام الصدر. .3

تثىن رجل االرتقاء من مفصل الركبة وهبوط املشط على األرض والرجل احلرة تتقدم إىل األمام حىت تصل  .4

 الركبتان إىل جوار بعضهما.

 ق قدم االرتقاء وكذلك الكتفني.تتقدم املقعدة إىل األمام حىت تصل فو  .5

من هذا الوضع متتد رجل االرتقاء وتتحرك الرجل احلرة إىل األمام وأعلى ويرتفع الذراعان عالياً فريتفع  .6

 اجلسم ألعلى يف اجتاه العارضة.

 تعدية العارضة واهلبوط:  -(جـ)

 هناك عدة طرق لتعدية العارضة منها:
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 الطريقة السرجية: -

يف اهلواء يثىن التلميذ مفصل ركبة رجل االرتقاء مع اقرتاهبا من اجلذع حىت يصل اجلسم بعد طريان اجلسم  .1

 فوق العارضة مواجهاً هلا نتيجة الدوران للجسم حول حمورية الرأسي واألفقي.

ينخفض اجلذع والذراع احلرة إىل أسفل يف اجتاه حفرة الوثب وانبساط الرجل احلرة متاماً مما يساعد على  .2

 سم حول العارضة وعلى امتدادها.دوران اجل

 تدار رجل االرتقاء إىل اخلارج وأعلى فيبتعد اجلسم عن العارضة متجهاً لألسفل. .3

 اهلبوط يف هذه الطريقة يكون ابلذراع املقابل للرجل احلرة أوًال مث الكتف فالرجل احلرة. .4

 اخلطوات التعليمية للوثب العايل:  -

 داية عملية التعليم للنواحي الفنية:يتم الكشف على قدم االرتقاء قبل ب

 تعليم الطريقة السرجية: -

مترينات لقدم االرتقاء والرجل احلرة (اجلري مث االرتقاء للمس كرة معلقة بركبة الرجل احلرة أو ملسها مبشط  .1

 القدم احلرة).

ط ) سم مث للهبو 70-50) خطوات لتعدية عارضة منخفضة (5-3االقرتاب املواجه من األمام من ( .2

 على قدم االرتقاء متبوعة ابلرجل احلرة.
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 التمرين السابق مع الدوران نصف دورة جهة االرتقاء. .3

الوقوف على قدم االرتقاء أماماً للوثب فوق عارضة والدوران فوقها (حبيث يكون اجلسم مواز�ً للعارضة  .4

 متاماً) واهلبوط على قدم الرجل احلرة والذراع املقابل.

 خطوات. 3من اجلري نفس التمرين السابق  .5

رفع العارضة تدرجيياً والرتكيز على حركة سحب رجل االرتقاء يف اجتاه اجلسم فوق العارضة مع دوران  .6

 الركبة للخارج إىل أعلى.

) خطوات ويتم ضبط مسافة االقرتاب وإتقان طريقة التعدية 9: 7: 5يزداد عدد خطوات االقرتاب ( .7

 واهلبوط.

 تصحيح األخطاء. .8

 ي يف الوثب العايل:طريقة فوسرب  -

 (الطريقة الظهرية): املراحل الفنية: -

 االقرتاب: -(أ)

يبدأ االقرتاب من أمام العارضة وليس من أحد اجلانبني وعدد اخلطوات وتقنينها أمر مهم جداً فاخلطوات  .1

 ) خطوة.13:  11:  9:  7يف حدود (
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 االقرتاب ليس يف خط مستقيم ولكن على شكل قوس (نصف دائرة). .2

اخلطوة قبل األخرية هي أطول اخلطوات اليت مييل فيها اجلسم خلفاً والذراعان يف وضع يشبه وضعها يف  .3

 حالة اجلري العادي واخلطوة األخرية أقصر من سابقتها.

 االرتقاء: -(ب)

يتم االرتقاء ابلرجل البعيدة عن العارضة ويصل التلميذ يف اخلطوة األخرية بكعب القدم تقريباً (قدم  .1

 رتقاء) حبيث تكون شبه ممتدة واجلسم مائل للخلف.اال

تقوم الرجل احلرة وهي القريبة من العارضة ابملرجحة كعامل أساسي إلمتام عملية االرتقاء أوًال، مث الجتاه  .2

اجلسم ودورانه ملواجهة طريق االقرتاب اثنياً حىت يكون ظهر التلميذ مواجهاً للعارضة وهنا يتم دوران اجلسم 

 ر الطويل له وهو يف طريقه للعارضة.حول احملو 
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 احملاضرة العاشرة :  الطريان وتعدية العارضة:-

 تبدأ عملية الطريان مبجرد ترك قدم االرتقاء لألرض. .1

 تقوم الرجل احلرة ابملرجحة لتوجيه اجلسم ودورانه ملواجهة طريق االقرتاب والظهر مواجه للعارضة. .2

 الطويل متخذاً طريقه للعارضة.يتم دوران اجلسم حول احملور  .3

عند وصول اجلسم ألقصى ارتفاع له متجهاً إىل فوق العارضة يقوم التلميذ إبسقاط الرأس والصدر يف  .4

 اجلهة األخرى من العارضة ويتبع ذلك النصف السفلي.

طف يتوقف جناح الطريان وتعدية العارضة على االقرتاب نصف الدائري السريع مث االرتقاء القوي واخلا .5

 ودوران اجلسم حول حمورية الطويل والعرضي بتوافق اتم.

 اهلبوط: -(د)

تبدأ عملية اهلبوط عند اجتياز النصف العلوي للتلميذ العارضة والذي يتبعه ابلنصف السفلي وحبركة  .1

 مرجحة لألمام وألعلى ابلرجلني من مفصل الركبتني.

 جانبية.يتم اهلبوط على الكتفني أوًال مث عمل دحرجة خلفية أو  .2
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 ي يف الوثب العايلطريقة فوسرب  -

 

 -طريقة فوسربي يف الوثب العايل -
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 -الطريقة الظهرية - 

 اخلطوات التعليمية لطريقة فوسربي: -

 أوال: مترينات متهيدية: -

 القفز جانباً مع السند ابليدين (من فوق حصان القفز). .1

 ابلطريقة املقصية.الوثب من الوقوف فوق حاجز من اجلانب أو من فوق عارضة  .2

 نفس التمرين السابق مع الدوران عند اهلبوط ومواجهة الصدر لطريق االقرتاب. .3

 نفس التمرين السابق من اجلري اخلفيف. .4

) 9: 7: 5نفس التمرين السابق مع االقرتاب على هيئة نصف دائرة وخبطوات االقرتاب متدرجة ( .5

 خطوة.

 مترينات لتعليم تعدية العارضة: -

على املهر والظهر مواجه حلفرة الوثب اليت هبا مراتب أو رمل، مرجحة الرجل احلرة ألعلى ويف اجتاه  اجللوس -أ

 احلفرة للسقوط على أحد الكتفني (مع املساعدة).

 نفس التمرين السابق مع الدوران للجانب أو للخلف بعد اهلبوط. -ب

 نفس التمرين السابق مع تعدية عارضة على ارتفاع منخفض. -ج
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 التمرينات السابقة مع اجلري املتدرج. -د

 مترينات تكميلية: -

 مترينات حلركة االرتقاء (قدم االرتقاء): -)1(

من السند اجلانيب على حائط أو عقل احلائط وميرجح التلميذ الرجل احلرة مرجحة خفيفة لألمام واخللف  .1

 مع رفع كعب قدم االرتقاء عن األرض لوضع السند على مشط القدم.

 التمرين السابق مع ترك األرض والرجل احلرة عالياً ورجل االرتقاء مفرودة.نفس  .2

 نفس التمرين السابق بدون سند. .3

 خطواتن...اخل). –نفس التمرين السابق من االقرتاب (خطوة  .4

 مترينات حلركة الرجل احلرة: -)2(

 مترينات حلركة الرجل احلرة من الوقوف مع السند (مرجحات). .1

 رجل احلرة من الوقوف بدون سند.مترينات حلركة ال .2

 مترينات حلركة الرجل احلرة من اجلري. .3

 مترينات حلركة الرجلني معاً: -)3( 

 اجلري اخلفيف من األمام مث اجلانب لتعدية حاجز أو عارضة على ارتفاع منخفض ابلطريقة املقصية. .1
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 ل احلرة.اجلري مث الوثب حملاولة ملس أُذ�ه على ارتفاع عاٍل (كرة معلقة) ابلرج .2

 اجلري مث الوثب للجلوس على الصندوق املقسم للوثب ابلرجل احلرة ورجل االرتقاء إىل أسفل. .3

 مترينات لتعليم االقرتاب وتعدية العارضة: -)4(

االقرتاب على خط مرسوم على شكل قوس وتعدية العارضة على ارتفاع منخفض واهلبوط على مراتب  .1

 عالية (لطرقة فوسربي).

 على األرض بعدد اخلطوات مث اجلري لتعدية العارضة.رسم عالمات  .2

 خطوات (نصف دائري) ولتعدية العارضة. 7االقرتاب من  .3

 ) وهكذا وكذلك التدرج ابرتفاع العارضة.11: 9: 7التدرج خبطوات االقرتاب  ( .4

 أداء الوثبة ككل مع تصحيح األخطاء. .5
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 احملاضرة حادية عشر : دفع اجلُلة من احلركة: -

 املراحل الفنية لدفع اجلُلة: -)( أ 

 مسك اجلُلة ومحلها: -)1(

هناك ثالث طرق ملسك اجلُلة وكلها تناسب أشكال اليد واألصابع املختلفة ويقوم التلميذ بتجربة كل 

 الطرق حىت يستقر على الطريقة اليت تناسبه وهذه الطرق هي:

اإلهبام والبنصر املنثين فيعمالن على سند اجلُلة  ثالثة أصابع الوسطى خلف اجلُلة مباشرة ألداء الدفع أما -أ

 من اجلانبني (لألصابع الطويلة).

نفس القبضة السابقة إال أن اإلصبع الصغري (البنصر) ال يقتصر على السند بل يشرتك يف الدفع، ولذلك  -ب

 يكون أكثر امتداداً (األصابع القصرية).

لفي للُجلة ابتزان متعاونة يف الدفع (األصابع القصرية) تنتشر األصابع يف هذا الوضع على السطح اخل -ج

وهي طريقة ضعيفة حيث يفقد التلميذ استغالل قوة مفاصل األصابع، وتوضع اجلُلة حتت الفك وفوق الرتقوة 

حبيث تنحصر بيم الفك من أعلى والرتقوة واإلهبام من أسفل واألصابع من اخللف والذراع احلاملة للُجلة تكون 

 خلفها.
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 -مسك اجللة ومحلها -

 وقفة االستعداد: -)2(

يقف التلميذ داخل الدائرة وظهره مواجه ملقطع الرمي مقدم مشط القدم اليمىن على ميني خط املرمى  -أ

 ومالصقة حلافة الدائرة اخللفية.

الكعب يرتفع أحيا�ً قليًال عن األرض، القدم اليسرى ترتكز على األرض وخبفة وإىل يسار خط الرمي  -ب

 وعلى بعد مناسب من القدم اليمىن لتحقيق التوازن.

اجلُلة يف وضعها الطبيعي يف  –الوزن حممل على الرجل اليمىن وهي ممتدة –اجلسم بوجه عام غري متصلب -ت

 الذراع األيسر مرتفع ألعلى ومرتخ من الرسغ. –اليد اليمىن
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 الستيعاب كمية كبرية من اهلواء التنفس طبيعي إىل أن يبدأ التلميذ يف التحفز فيتنفس تنفساً عميقاً  -ث

 ليستمر لفرتة طويلة.

 حيبس نفسه لتثبيت القفص الصدري منشئاً العضالت اليت تبدأ منها احلركة. -ج

 التحفز: -)3(

 مييل التلميذ جبسمه أماماً وخيرج ابجلزء العلوي من جسمه خارج مؤخرة الدائرة. -أ

 الرجل اليمىن ممتدة. –خط الكتفني مواز لألرض  –الرجل احلرة حلفظ التوازن  -ب

تثىن ركبة الرجل اليمىن وتسحب الرجل اليسرى لألمام وهي منثنية حبيث ال تتعدى ركبتها مستوى الركبة  -ت

 اليمىن.

 ينحين اجلذع على الفخذ األمين وبذلك يتم وضع التحفز استعداداً لالنطالق زحفاً. -ث

 الزحف: -)4(

الرجل اليمىن ألعلى وللخلف واحلركة تكون على كعب بعد الوصول للمرحلة السابقة يقوم التلميذ مبد  -أ

 القدم واملشط مرتفع عن األرض.

مترجح (رفس) الرجل اليسرى وهي ممتدة بقوة للخلف وأسفل حبيث يكون مقدم مشطها ألسفل  -ب

 ومتحركاً يف اجتاه خط الرمي.
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القوة األوىل لسلسلة القوى يندفع التلميذ يف اجتاه خط الرمي ويسبب هذا االندفاع السرعة الالزمة لتوليد  -ت

 املستخدمة يف عملية الدفع.

تصل الرجل اليمىن بعد الزحف إىل منتصف الدائرة تقريباً ويدور مشطها للداخل (جهة اليسار) مبقدار  -ث

 تقريباً وتستقر القدم بكاملها على األرض والركبة منثنية وثقل اجلسم حممل عليها ابلكامل.° 45

 هذه اللحظة بسرعة للخلف لتستقر بباطنها وتالصق لوحة اإليقاف.الرجل اليسرى تدفع يف  -ج

يف حركة الزحف تسري اجلُلة يف خط مستقيم توفرياً للجهد الذي يفقده التلميذ من اختاذ اجلُلة متعرج  -ح

 أثناء الزحف.

 الدفع: -)5(

 يستمر اجلسم يف احلركة مستمداً القوة الدافعة من الزحف. -أ

هة مقطع الرمي وذلك إبدخال احلوض أسفل الكتف وفوق قدم االرتكاز اليت يلف املتسابق اجلذع ملواج -ب

 تدور على املشط.

 يف هذه احلالة يكون وزن اجلسم حممًال على الرجلني ابلتساوي ومها منثنيان بسيطاً. -ت

 يستمر الدوران للجسم على مشط القدم اليمىن حىت املواجهة الكاملة. -ث
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ل يف االمتداد وينتقل حينئٍذ مركز ثقل اجلسم من القدم اليمىن إىل يستمر اجلسم يف الدوران وكذلك الرج -ج

 فوق القدمني حيث تقوم ابلدفع معاً.

وحينما ينتقل وزن اجلسم إىل القدم األمامية يكون التلميذ قد واجه مقطع الرمي ابلكامل والرجل اليمىن  -ح

مامية إىل أن تستمر يف االمتداد ممتدة إىل أقصى امتداد ومرتكزة على مشطها ووزن اجلسم على الرجل األ

 حيث يكون ذراع الرمي قد دفع اجلُلة.

 االتزان:  -)6(

 ينقل الرجل اليمىن أماماً وميرجح الرجل اليسرى للخلف وخفض ثقل اجلسم بثين الركبة اليمىن األمامية. -أ

م التلميذ أبداء بعد التخلص من اجلُلة يتجه الذراع األمين (الدافع) مبرجحة أمام اجلسم ألسفل مث يقو  -ب

 وثبات (اهتزازات) يف املكان تساعده على االحتفاظ بتوازنه وامتصاص سرعته.

 يتابع اجلُلة ابلنظر حىت سقوطها على األرض وخيرج من النصف اخللفي ملقطع الرمي. -ت

 

 اخلطوات التعليمية لدفع اجلُلة: -

البديلة وذلك إلعطاء  التلميذ اإلحساس مترينات متهيدية ابجلُلة اخلفيفة أو ابلكرة الطبية أو األدوات  .1

 ابلثقل وتنمية العضالت العاملة أثناء احلركة.
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 تعليم طريقة مسك اجلُلة. .2

 تعليم محل اجلُلة وهي مالصقة للرقبة والذقن. .3

 (وقوف فتحاً، مسك اجلُلة ومحلها ابلطريقة الصحيحة) ثين الركبة اليمىن ودفع اجلًلة عمود�ً على أعلى. .4

 أماماً عالياً لتعدية عارضة الوثب العايل من الوقوف جانباً مع مواجهة العارضة أثناء الرمي.دفع اجلُلة  .5

 محل اجلُلة الدفع من الثبات مع لف اجلسم جهة الرمي أثناء التخلص. –وضع الطعن على الرجل اليمىن  .6

تعمل زحلقة  مسك كرة طبية ابليدين يف وضع مشابه لوضع البدء، دفع الرجل اليسرى خلفاً واليمىن .7

(زحف) على األرض للوصول إىل وضع الرمي، يكرر التمرين لإلتقان مث بعد ذلك تدفع الكرة الطبية مث ابجلُلة 

 اخلفيفة مث العادية.

تعليم وقفة االستعداد ومنها عملية الغطس والتحرك خلفاً عرب الدائرة وذلك بسحب القدم اليسرى خلفاً  .8

لدائرة (زحف) مث تدفع اجلُلة بعد ذلك يكرر التمرين بغرض اإلتقان مع مع سحب القدم اليمىن إىل منتصف ا

 التدرج بثقل اجلُلة مع مراعاة أمهية تصحيح األخطاء.
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76 
 هزرشي سليمان

 احملاضرة الثانية عشر :  رمي الرمح   -

 املراحل الفنية لرمي الرمح: -

 املبادئ األساسية: -

 القبض على الرمح. .1

 محل الرمح. .2

 االقرتاب. .3

 خطوات الرمي. .4

 اإلرسال. .5

 االتزان. .6

 

 مسك الرمح: -)1( 

تبعاً لقوة أصابع التلميذ وطوهلا، فلذا جيب أوًال أن خيتار التلميذ املسكة املناسبة،  ةسكاملختتلف طريقة 

 -وهناك طُرق عديدة ملسك الرمح منها:
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العليا للملف القبضة األمريكية: يقبض التلميذ على الرمح حبيث يلتف اإلهبام والسبابة على احلافة  -أ

الكردوين وتلف بقية األصابع حول قبضة الرمح إبحكام ويف هذه احلالة تكون الزاوية بني الساعد وجسم 

 الرمح أكرب ما ميكن.

القبضة اهلنجارية: يتم القبض حبيث يلتف اإلهبام والوسطى على احلافة العليا للملف الكردوين ومتتد  -ب

 الكف أما ابقي األصابع فتلف إبحكام حول قبضة الرمح. السبابة خلف القبضة اليت تثبت يف جتويف

القبضة الفنلندية: يتم القبض حبيث يلف اإلصبع األوسط على احلافة العليا للملف الكردوين وقد ال  -ت

يالمس اإلهبام املمتد أما السبابة فهي يف استقامة الرسغ تقريباً إال أ�ا تلف خبفة حول قصبة الرمح وتثبت 

 التجويف الطبيعي للكف وتثبت يف وضعها هذا ابلضبط بكل من إصبعي اخلنصر والبنصر. قبضة الرمح يف

القبضة األملانية: تشبه الفنلندية يف كل شيء إال أن إصبعي اخلنصر والبنصر يثبتان حتت قبضة الرمح  -ث

 .بدل االلتفاف فوقها وذلك حىت يساعد على دفع الرمح ألعلى خاصة يف حالة محل الرمح فوق الكتف

الطريقة املقصية: وتستخدم طريقة جديدة للقبض على الرمح وذلك أبن مير الرمح بني إصبعي السبابة  -ج

والوسطى حبيث يكون اإلهبام والسبابة يف جانب واألصابع الثالثة األخرى يف اجلانب اآلخر وتسمى الطريقة 

 (املقصية).

 محل الرمح: هناك ثالث طرق حلمل الرمح وهي: -)2(
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 أسفل اإلبط.محل الرمح  -أ

 محل الرمح فوق الكتف والسن ألسفل. -ب

 محل الرمح فوق الكتف والسن ألعلى. -ت

 االقرتاب: وينقسم إىل مرحلتني: -)3(

 املرحلة األوىل:

) خطوة وذلك للحصول على السرعة 12-10وفيها جيري التلميذ من العالمة الضابطة األوىل من (

 املتدرجة.

 املرحلة الثانية: 

الرمي األربع اليت تبدأ عند وصول القدم اليسرى على العالمة الضابطة الثانية فيبدأ بسحب وفيها خطوات 

الرمح إىل اخللف وإىل األسفل قليًال وذلك يف اخلطوة األوىل اليت تؤدي ابلقدم اليمىن مث تتقدم القدم اليسرى 

 متاماً إىل اخللف.مؤدية اخلطوة الثانية وهي أطول اخلطوات اتساعاً ويكون الرمح قد مت سحبه 

 * مث تتقدم القدم اليمىن ابخلطوة الثالثة اليت تتقاطع مع الرجل اليسرى مع ميل اجلسم خلفاً.

* مث اخلطوة الرابعة واألخرية ابلقدم اليسرى وتصل إىل األرض ابلكعب أوًال وتكون القدمان اثبتتني على 

 األرض كقاعدة ارتكاز مث تبدأ عملية الرمي والتخلص.
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 الرمي واإلرسال: -)4(

يبدأ وضع الرمي من وضع االرتكاز على الرجل اليمىن املنثنية خلفاً ويكون حمور الكتفني واحلوض  -أ

 متوازيتني.

 -الركبتان -يلف القدم اليمىن للداخل ويف اجتاه الرمي هذا الوضع تبدأ فيه مجيع أجزاء اجلسم (القدمان -ب

 اجلذع) يف االمتداد استعداداً للرمي.

الوقت يتحرك الذراع األيسر جانباً ليواجه التلميذ بصدره قطاع الرمي واجلسم يكون يف وضع يف نفس  -ت

 متقوس للخلف والعضالت يف حالة انقباض وسن الرمح يف هذه اللحظة أعلى من الرأس.

هو حينئٍذ متتد الرجل اليمىن مع اندفاع الصدر إىل األمام وحتريك الذراع احلامل للرمح إىل األمام وأعلى و  -ث

 منثن من مفصل املرفق يف مستوى الرأس.

 يستمر تقدم الذراع ابلرمح إىل األمام وأعلى يف حركة كرابجيه حىت تتم عملية الرمي من فوق الرأس. -ج

 

 

 حفظ التوازن:  -)5(

 تستمر الرجل اليسرى مرتكزة على األرض لتعمل كرافعة للجسم. -أ
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األمام ألخذ اخلطوة اخلامسة للمحافظة على ترتك الرجل اليمىن على األرض ملتابعة تقدمها إىل  -ب

 اتزان اجلسم وعدم اخلروج أمام قوس الرمي.

 اخلطوات التعليمية لرمي الرمح: -

 تعليم طريقة املسكة املناسبة ومحل الرمح. -أ

رمي الرمح ابليدين (اليد اليمىن خلفاً) من الثبات وذلك من الوضع فتحاً مث بيد واحدة من    فوق  -ب

 ستخدام الكرات الطبية.الرأس وميكن ا

 يكرر التمرين السابق من الوضع أماماً. -ت

 تعليم طريقة سحب الرمح للخلف ابملشي أربع خطوات للوصول إىل وضع الرمي والرمي. -ث

 يكرر التمرين ابجلري اخلفيف مث خطوة خامسة بعد الرمي حلفظ التوازن. -ج

 نفس التمرين السابق من اجلري العادي. -ح

 رمح.تعليم كيفية اجلري ابل -خ

 ) خطوة مث أداء األربع اخلطوات األخرية والرمي.12-10اجلري من ( -د

ضبط اخلطوات بوضع عالمة عند أول اجلري وعالمة أخرى عند بداية خطوات الرمي وأداء حركة  -ذ

 الرمي ابلكامل.
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 تصحيح األخطاء. -ر



82 
 هزرشي سليمان

 

 -املراحل الفنية لرمي الرمح -
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 قذف القرص: املراحل الفنية لقذف القرص: -

 مسك القرص:  -)1(

 هناك طرق عديدة ملسك القرص وسنشرح طريقتني منها:

يستند سطح القرص على سالميات األصابع وترتكز حافته على فاصل العقل األويل وتوزع األصابع على  -أ

سطح القرص ابلتساوي توزيعاً خفيفاً اإلهبام مستند بكامله على سطحه وممتد ويف خط مستقيم مع الساعد 

 وهذه املسكة تناسب الكف الكبري وتسمح بتوازن القرص يف اليد وتساعد على دورانه عند التخلص.تقريباً 

 

 

 

 

نفس الطريقة ولكن الرتكيز بدرجة كبرية على السبابة والوسطى ويكو�ن متالصقني وتناسب هذه املسكة  -ب

 القوي السريع. الكف الكبري ذات األصابع الطويلة ومن مميزاهتا اإلصبعان يتعاو�ن على التخلص
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 احملاضرة الثالثة عشر :  قذف القرص: املراحل الفنية لقذف القرص -

  -مســك القرص

 الوضع االبتدائي:  -)2(

 يقف التلميذ عند مؤخرة الدائرة وظهره مواجه منطقة الرمي. -أ

للدائرة، ويكون خط الرمي يف القدمان مفتوحتان ومتوازيتان ابتساع احلوض ومالمستان للحافة الداخلية  -ب

 منتصف القدمني تقريباً.

 القدمان بكاملهما على األرض، اجلسم مرتخ تقريباً. -ت

 املرجحة التمهيدية:  -)3(

 يوجد عدة طرق للمرجحة التمهيدية منها:

 املرجحة إىل األمام وإىل اخللف جبانب اجلسم. -أ

 على راحة اليد اليسرى.املرجحة من اجلانب األمين حىت تصل أمام اجلسم ليستند  -ب

ميرجح القرص إىل أقصى مداه خلفاً حبيث يكون الذراع احلامل للقرص والكتفان على خط واحد ومواز  -ت

 لألرض حىت تساعد على امتداد عضالت الصدر إىل أقصى مدى ووزن اجلسم على القدم اليمىن.
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 الدوران:  -)4(

 والركبتان منثنيتان نصفاً. عندما تصل حركة الذراع ابلقرص إىل أقصى مداها خلفاً  -أ

تبدأ عملية الدوران على مشط القدم اليسرى ولف ركبتها يف اجتاه الرمي حىت الفخذ مواز�ً خلط الرمي  -ب

 �قًال ثقل اجلسم عليها.

 يف هذا الوضع حيتفظ التلميذ ابلقرص مواز�ً األرض بينما تكون اليد اليسرى منثنية أمام اجلسم. -ت

من مؤخرة الدائرة إىل مقدمتها بدوران اجلسم حول نفسه وذلك بدفع األرض ابلرجل وفوراً ينطلق التلميذ  -ث

 اليسرى مع رفع الركبة ومما يساعد على الدوران أن يقرتب الفخذان من بعضهما.

وتنتهي عملية الدوران مبجرد وصول مشط القدم اليمىن إىل منتصف الدائرة والكعب يف اجتاه الرمي مع  -ج

 كبة واحلوض.انثناء من مفصل الر 

ويتابع التلميذ حركة الرجل اليسرى إىل مقدمة الدائرة وخلف خط الرمي بقليل والذراع احلامل للقرص  -ح

 مائل قليًال.

 الرمي والتخلص: -)5(

يصل التلميذ إىل الوضع السابق والذي يكون ظهره يف اجتاه الرمي والذراع احلامل للقرص إىل اخللف  -أ

 األرض. والقدمان مرتكزاتن متاماً على
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تبدأ عملية الرمي وذلك بدوران الرجل اليمىن على مشطها يف اجتاه الرمي مع دفع احلوض إىل األمام ومد  -ب

 الركبتني معاً إىل أعلى ويلف بذلك اجلذع بسرعة لكي يواجه مقطع الرمي.

ينطلق وتنتهي عملية الرمي بقذف الذراع احلامل للقرص مائًال عالياً على امتداد حمور الكتفني لكي  -ت

 القرص من اليد بفعل القوة الطاردة املركزية عند نقطة مقابلته للكتف األمين أو تسبقه قليًال.

هذا ومن املعلوم أن القرص يدور حول حموره اخلارج (اجتاه عقارب الساعة) ويولد هذا الدوران حركة  -ث

 الرسغ وأصابع اليد.

 االتزان: -)6(

يل الرجل اليمىن إىل مقدمة الدائرة واليسرى إىل اخللف مع يقوم التلميذ بعد التخلص من القرص بتبد -أ

 ميل اجلسم أماماً ملتابعة حركة الرمي والرتكيز على الرجل األمامية حىت يتم االتزان للجسم يف الدائرة.

 يتم اخلروج من النصف اخللفي ملقطع الرمي. -ب
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  -املراحل الفنية لقذف القرص -

 القرص:اخلطوات التعليمية لقذف  -

 يعلم طريقة مسك القرص واملرجحة التمهيدية أماماً خلفاً على كامل امتداد الذراع. -1

وقوف القدم اليسرى أماماً دحرجة القرص على األرض وإىل األمام وذلك لتعليم كيفية خروج القرص  -2

 واألصابع ابلوضع الصحيح.

 يكرر نفس التمرين السابق برمي القرص أماماً عالياً مع دورانه. -3

 مرجحة القرص جبانب اجلسم من وضع الوقوف والصدر مواجه الجتاه الرمي مث قذفه مواز�ً لألرض. -4

 نفس التمرين من الوقوف والكتف األيسر يف اجتاه الرمي مع مراعاة متابعة الرمي. -5

رمي القرص والظهر مواجه مليدان الرمي من وضع الطعن على الرجل اليمىن بلف الركبة اليمىن واحلوض  -6

 عة إىل األمام ملواجهة ميدان الرمي ابلصدر.بسر 

يتم بعد ذلك تعليم الدوران ابلوقوف ملواجهة منطقة الرمي والقدم اليسرى أماماً مث الدوران عليها  -7

 (اليسرى) إىل اليسار وحتريك اليمىن إىل األمام والدوران عليها دورة كاملة للوصول على وضع الرمي.

 الوقوف جانباً (دورة وربع).نفس التمرين السابق ولكن من  -8
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 نفس التمرين السابق ولكن مع الوقوف والظهر مواجه ملنطقة الرمي (دورة ونصف) مث الرمي. -9

 مراعاة تصحيح األخطاء. -10
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 احملاضرة الرابعة عشر : االنتقاء يف جمال العاب القوى

العناصر بعرض الوصول للمستو�ت  هتدف عملية االنتقاء يف جمال العاب القوى إىل حماولة اختيار أفضل

الرقمية العالية ، حيث إن وصول الر�ضي للمستو�ت الرقمية العالية ال يعتمد فقط على تنفيذ الربامج 

التدريبية املوضوعة على أسس علمية سليمة، ولكن على ربط ذلك ابخلصائص اجلسمية والقدرات البدنية 

خلصائص والقدرات والسمات الفردية ميكن من خالل توجيهها والسمات النفسية للر�ضيني.. إذ إن تلك ا

فضًال على توجيه الر�ضي إىل املسابقة املالئمة اليت تتفق –والعناية هبا حتقيق األهداف العامة لعملية االنتقاء 

 واخلصائص املميزة له. لذا جيب توظيف نظرية االنتقاء الختيار أفضل العناصر للعمل معهم لفرتة طويلة قد

 سنوات متواصلة من التدريب الشاق.10تصل إىل أكثر من 

 وتتخلص أمهية عملية االنتقاء يف النقاط التالية:

 . وضع الضوابط اليت تسمح ابنتقاء أفضل العناصر وفق أسس علمية قابلة للتنفيذ.1

 . اختيار العناصر الصاحلة واملوهوبة فقط للوقت واجلهد.2

تدئني ومن مث استغالل هذه القدرات هبدف رفع مستواهم البدين والفين . اكتشاف القدرات اخلاصة للمب3

 والرقمي.
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. أمكانية مساعدة املبتدئني والناشئني على اختيار املسابقات اليت تتفق وقدراهتم وإمكا�هتم مع ضمان 4

 وصوهلم إىل املستو�ت العالية ووضعهم على بداية الطريق للبطولة.

 قمية اليت ميكن حتقيقها يف املستقبل القريب والبعيد.. التنبؤ ابملستو�ت الر 5

. إمكانية تقومي عمليات أعداد املبتدئني والناشئني وإعادة توزيعهم بعد فرتة من االنتقاء املبدئي من منطلق 6

 ظهور قدرات جديدة وبدء مرحلة التخصص يف إحدى مسابقات العاب القوى.

 متتالية مع الرتكيز عليهم بصفة أساسية.. رعاية الصفوة املختارة لعدة سنوات 7

وإللقاء الضوء على مفهوم االنتقاء ال بد من التعرف على األسس واحملددات العلمية ملفهوم االنتقاء واليت 

 تشمل ما يلي:

 أوال : األسس البيولوجية.

 اثنياً : األسس النفسية.

 اثلثا : االستعدادات اخلاصة.

 أوال : األسس البيولوجية.

وتشمل العوامل واملتغريات البيولوجية اليت يعتمد عليها التنبؤ اجليد يف عملية االنتقاء مبراحله املختلفة وهذه 

 العوامل هي:
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القياسات اجلسمية -العمر الزمين والعمـر البيولوجـــي.ي-مراحل النمو. ج-الصفات الوراثية. ب-أ

 خلصائص الوظيفية.ا-الصفات البدنية األساسية. و-(االنثروبومرتية). هـ

 الصفات الوراثية: -أ

متثل العوامل الوراثية جانباً هاماً من جوانب عملية االنتقاء حيث ان الوصول اىل مستو�ت الر�ضية العالية هو 

نتيجة التفاعالت املتبادلة بني العوامل الوراثية والعوامل البيئية املختلفة وقد أمكن من خالل الدراسات العلمية 

 اولت العالقة بني الوراثة والتفوق الر�ضي إىل اثر الر�ضة الواضح يف كل من :اليت تن

 الصفات املوروفولوجية للجسم.                                                                      -

 القدرات احلركية والوظيفية للفرد. -

لطول والوزن) كصفات موروفوجلية هلا أتثريها السليب او ويعترب من الثابت أالن ظهور أمهية كل من عاملي (ا

االجيايب وفقاً لنوع النشاط املمارس، حيث تلعب هذه الصفات دوراً هاماً يف حتقيق املستوى الذي ميكن أن 

يصل إليه الفرد. وقد أجريت بعض الدراسات عن دور العوامل الوراثية يف حتقيق منو وتشكيل اجلسم ، 

عالقة ذات دالالت واضحة بني أطوال األبناء وأطوال الوالدين حيث تبني إن للطول  وتوصلت إىل وجود

عالقة كبرية ابلوراثة مقارنة بعامل الوزن. وميكن استعمال املعادلة اآلتية لتحديد األطوال املتوقعة للبنني والبنات 
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 Xت=طول األب +طول األب، البناX1.08منسوبة إىل طول األب واألم وهي : األوالد=طول األم 

 +طول األم.0.923

وعن أتثري الوراثة على القدرات احلركية والوظيفية اجتهت الدراسات إىل حتديد العالقة بني قدرات احلركية لكل 

من اإلابء واألبناء وتبني وجود ارتباط وثيق بني أداء اآلابء واألبناء يف الوثب الطويل من الثبات ويف عدو 

ت أيضا إىل انه ميكن ألبناء اإلبطال الر�ضيني حتقيق مستو�ت طيبة يف م، كما توصلت الدراسا100

ممارستهم لألنشطة الر�ضية إىل إن احلد األقصى الستهالك األكسوجني ميكن إن يتأثر ابلوراثة بنسبة عالية،  

 كذلك احلد األقصى لرتكيز حامض االكتيك وسرعة دقات القلب والقوة العضلية.

 

ملرونة تتأثر بعامل الوراثة وخباصة مرونة مفاصل ويزداد هذا التأثري لدى اإل�ث أكثر منه يف كما يتنب أيضا إن ا

 الذكور.

 مراحل النمـــو:-ب

ويقصد هنا مبراحل النمو هو متيز مراحل معينة من النمو بز�دة حساسية اجلسم وقابليته للتأثري االجيايب أو 

رتات حساسة فرتات لنمو الصفات البدنية مع التقدم يف العمر حيث السليب ابلعوامل البيئية اخلارجية، فهناك ف

سنة يزداد فيها منو القوة العضلية بدرجة  17-13أشارت ديناميكية منو القوة العضلية على إن فرتة النمو من 
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كبرية وحتسن تنظيم العمل يف اجلهاز العصيب احلركي. وقد دلت نتائج بعض الدراسات على إن فرتة النمو من 

سنة تتساوى قوة العضالت الباسطة  15سنة تزداد فيها القوة العضلية بدرجة كبرية نسبياً، ويف سن  13-14

سنة ويزداد منو القوة املميزة ابلسرعة يف  16-14والقابضة، كما يزداد منو قوة عضالت اجلذع يف الفرتة من 

معدل منوها لتقرتب من سرعة البالغني  سنة، وابلنسبة للسرعة أشارت الدراسات إىل ز�دة 15-12الفرتة من 

سنة مث تصل 17-16سنة، وتشمل سرعة احلركة، مث يقل معدهلا قليال حىت عمر  14-13حىت  5-4من 

سنوات ويقل معدهلا  9-7سنة، وتزدادا الرتدد احلركي يف الفرتة من  30-20ألعلى معدل لنموها فيما بني 

حىت  14سنة مث تبدأ يف البطء ابتداء من  13-12ة من سنة، وتزداد مرة أخرى يف الفرت 11-10يف سن 

 سنة تقريباً 16يتوقف متاما يف سن 

-9سنوات ومن  7-6وابلنسبة لسرعة االستجابة احلركية تشري الدراسات إىل انه يكون بطيئاً يف الفرتة من 

الثابت يبدأ منو سنة. وابلنسبة لالنقباض العضلي 14-13سنة، بينما يزداد لدى األطفال املدربني من  11

سنة وترجع أمهية االنقباض العضلي الثابت إىل مقدرة عضالت 14-12هذه الصفة يف املرحلة السنية من 

 اجلذع والظهر على االحتفاظ ابنتصاب القامة.

وتساعد دراسة الفرتات احلساسة للنمو يف حتديد ديناميكية منو الصفات البدنية ومعدالت منوها كذلك مراحل 

 يزداد فيها هذا املعدل أو يقل فضًال على االختالفات بني العمر البيولوجي والعمر الزمين وسرعة منو العمر اليت



96 
 هزرشي سليمان

اخلصائص الوظيفية واحلد األقصى هلا والفروق الفردية بني الذكور واإل�ث حيث إن هذه العوامل يتأسس 

مر املناسب لبداية التدريب والفرتة عليها النجاح يف حتقيق نتائج متقدمة يف األنشطة الر�ضية، وحتديد الع

 الزمنية الالزمة للوصول للمستو�ت الر�ضية العالية.

 العمر الزمين والعمر البيولوجي:-ج

يعترب حتديد العمر املناسب لبدء ممارسة نشاط ر�ضي معني من األسس اهلامة يف عمليات االنتقاء، حيث إن 

بري من أتثري عمليات التدريب وابلتايل من حتقيق الناشئ لنتائج عالية البداية املبكرة أو املتأخرة تقلل إىل حد ك

 يف النشاط الر�ضي الذي ميارسه.

وتشري نتائج الدراسات العلمية بصفة عامة إىل إن هناك أنشطة ر�ضية تتطلب طبيعتها البداية املبكرة يف 

الفنية كاجلمباز والسباحة، والغطس، بينما التدريب، وخباصة تلك اليت تتطلب التوافق الكبري يف أداء احلركات 

تشري دراسات أخرى إىل أمهية البداية املتأخرة نسبيا يف األنشطة اليت تعتمد على التحمل كاملاراثون واملسافات 

 الطويلة واملشي الر�ضي. وينطق هذا أيضا على األنشطة اليت تتطلب الدقة كالوثب والقفز.

-10ممارسة الر�ضة تبدأ يف معظم األنشطة الر�ضية يف األعمار من ) إىل إن 1976ويشري كوزنتسوف (

-8سنة أي بعد ما يقرب من25-18سنة، وال يتحقق الوصول إىل املستو�ت العالية إال يف الفرتة من 14

سنوات من التدريب، وهذا يعين إن الفرتة اليت تستغرقها عمليات النمو هي نفس الفرتة اليت خيضع فيها 10
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للتدريب الر�ضي، ومن مث التأثري املتبادل بني اجلسم الذي ينمو وطبيعة عمليات التدريب ونوعية الناشئ 

التخصص الر�ضي، وهذه املشكلة تعترب من املشكالت الصعبة اليت ال تزال تواجه البحثني يف جمال االنتقاء ، 

سنة، من خالل حتديد 25-18من ويساعد حلها على إمكانية التنبؤ مبا ميكن إن حيققه الناشئ يف الفرتة 

 سنة وكذلك نظام التدريب املتبع طوال هذه املدة.14-10إمكا�ته عند اختياره يف الفرتة من 

ومن �حية أخرى يواجه حتديد العمر املناسب لبدء املمارسة والتدريب يف نشاط ر�ضي معني ، مشكلة عدم 

د أو ينقص مستوى منو الصفات البيولوجية لفرد معني عن التطابق بني العمر الزمين والعمر البيولوجي حيث يزي

مستوى منوها عند اقرأنه من نفس العمر، ويالحظ إن طول ووزن اجلسم يزيد أو يقل عند اإلقران يف نفس 

العمر، لذا فمن الضروري عند حتديد العمر املناسب النتقاء الناشئني لنشاط ر�ضي معني مراعاة العمر الزمين 

ولوجي معاً، نظرا للفروق الفردية يف معدالت النمو بني أفراد العمر الزمين الواحد، فكثريا ما تفوق والعمر البي

�شئون كانوا يتميزون يف البداية بتأخر يف النمو مث ظهرت مواهبهم يف مرحلة عمرية متأخرة بعد ذلك ، مبعىن 

ؤكد عدم االعتماد املطلق يف عملية إن الفرتة احلساسة لظهور هذه املواهب جاءت عندهم متأخرة، وهذا ي

االنتقاء، على نتائج االختبارات األولية وإمنا يتبعها دراسة مدى التقدم يف فرتة زمنية اتلية قد متتد إىل عام 

ونصف لتحقيق الصدق يف عملية االنتقاء، حيث ميكن التنبؤ بدقة إمكانيات الناشئ من خالل املقاييس 

 دنية خالل السنة األوىل من التدريب .الكلية لسرعة منو الصفات الب
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وحتديد العمر املناسب لبدء التعليم والتدريب يف األنشطة الر�ضية املختلفة يساعد بال شك املدرب يف انتقاء 

الناشئني املؤهلني للبطولة يف هذا النوع من النشاط ، كما يوفر عليه خطا البدء املبكر أو املتأخر الذي يقلل 

لتوجيه والتدريب ويتطلب النجاح يف عملية االنتقاء دراسة خصائص النمو يف مراحل العمر من اثر عمليات ا

املختلفة واملراحل اليت تصل فيها الصفات البدنية األساسية إىل حدها األقصى من النمو واملرحلة اليت تصل 

تظهر فيه أفضل  فيها إمكا�ت الفرد يف نشاط ر�ضي معني إىل حدها األقصى. والعمر البيولوجي الذي

 النتائج يف كل نوع من أنواع األنشطة الر�ضية.
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 : املقاييس اجلسمية(االنثروبومرتية)-احملاضرة اخلامسة عشر: د

تعترب املقاييس اجلسمية من اخلصائص الفردية اليت ترتبط بدرجة عالية بتحقيق املستو�ت الر�ضية العالية ، 

متطلبات بدنية خاصة متيزه عن غريه من األنشطة األخرى، وتنعكس هذه ذلك إن لكل نشاط ر�ضي 

املتطلبات على الصفات الواجب توافرها فيمن ميارس هذا النشاط، ومثال ذلك توافر طول القامة ملتسابقي 

(القرص واجللة والوثب العايل واحلواجز) وال شك إن توافر هذه الصفات لدى املمارسني ميكن إن تعطي فرصة 

كرب الستيعاب مهارات املسابقة وفنو�ا حيث أصبح من األمهية مبكان توافر األجسام املناسبة كأحد ا 

 الدعامات األساسية الواجب توافرها للوصول ابلالعبني إىل املستو�ت الر�ضية العالية.

سمية من فرد ألخر وتستخدم املقاييس اجلسمية (االنثروبومرتية) يف جمال االنتقاء نظرا الختالف املقاييس اجل

 واختالف مقاييس أجزاء اجلسم اليت تتطلبها ممارسة كل نشاط ر�ضي.

وكما سبق القول حتتاج سباقات دفع اجللة ورمي القرص والعيب كرة السلة إىل إفراد طوال األجسام ، بينما ال 

يس اجلسمية املالئمة له،  يكون لذلك أمهية ابلنسبة ملتسابقي املاراثون، وهكذا خيتص كل نشاط ر�ضي ابملقاي



100 
 هزرشي سليمان

كما أظهرت الدراسات العلمية يف جمال االنثربيولوجي إن املقاييس االنثروبومرتية ختتلف ابختالف البيئات 

 اجلغرافية، حيث تؤثر عوامل البيئة على مقاييس وشكل وتركيب جسم اإلنسان.

سباقات العدو املختلفة، وهذا  وقد أدى هذا إىل تفوق أجناس معينة يف ر�ضات بعينها كتفوق الزنوج يف

يدعو إىل اهتمام الدول أبنواع الر�ضة اليت تناسب املقاييس اجلسمانية لسكا�ا، وتنقسم املقاييس اجلسمية إىل 

 أجزاء رئيسية هي 

 .الطول1

 . الوزن.2

 . نسبة الدهون.3

 . السعة احليوية.4

 . أطوال اإلطراف.5

 . نسب أجزاء اجلسم.6

 . الطول:1

أمهية كربى يف العديد من األنشطة الر�ضية، سواء كان الطول الكلي للجسم والذي تربز أمهيته يف وميثل 

 العاب مثل دفع اجللة ورمي القرص، وطول الطرف السفلى وأمهيته ملتسابقي الوثب العايل وعدو احلواجز ،
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 يف معظم األنشطة الر�ضية كما إن تناسب طول اإلطراف له أمهية ابلغة يف اكتساب التوافق العضلي العصيب  

 بصفة عامة.

وقد تقل أمهية الطول يف بعض األنشطة حيث يؤدي الطول املفرط إىل ضعف القدرة على التوازن ، وذلك 

الرتفاع مركز ثقل اجلسم عن األرض، لذلك يتميز اإلفراد قصريوا القامة ابلقدرة على التوازن يف معظم األحيان 

 ل متسابقي املسافات الطويلة.عن اإلفراد طوال القامة مث

 الــوزن: -2

يعترب الوزن عامال هاما يف ممارسة مجيع األنشطة الر�ضية وهذا يعكس مدى أتثري الوزن على النتائج 

واملستو�ت الرقمية لالعبني، كما تتطلب بعض األنشطة الر�ضية الز�دة يف الوزن يف حني أ�ا قد تكون عامال 

فمثال تتطلب سباقات دفع اجللة ورمي القرص إفرادا ذوي أوزان ثقيلة، ويكون ذلك  معوقاً يف أنشطة أخرى،

 معوقاً ابلنسبة ملتسابقي املسافات الطويلة واملاراثون.

% عما جيب إن يكون عليه الالعب يف بعض 25ويف هذا الصدد يشري ماكلوي إىل إن ز�دة الوزن مبقدار 

بته ابلتعب، كما ثبت علمياً ارتباط الوزن ابلنمو والنضج واللياقة األلعاب، ميثل عبئاً يؤدي إىل سرعة أصا

احلركية واالستعداد احلركي بصفة عامة، وأظهرت البحوث مبا يعرف (ابلوزن النسيب والوزن النوعي) وهي 

 اصطالحات علمية ظهرت نتيجة لدراسات أجريت حول أمهية الوزن يف جمال ممارسة األنشطة الر�ضية.
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 دهــــون:نسبة ال -3

يعترب ارتفاع نسبة الدهون يف اجلسم مؤشرا هاما ابلنسبة للر�ضي ، حيث يؤدي ذلك إىل نقص يف قدراته 

البدنية واخنفاض كفاءته يف ممارسة النشاط الر�ضي بصورة طبية، وقد أشارت نتائج الدراسات العلمية إىل إن 

 البدنية. هناك ارتباطاً عكسياً بني نسبة الدهون ابجلسم واللياقة

 

 

 السعة احليوية :  -4

تعكس السعة احليوية للرئتني كفاءة املتسابق الفسيولوجية فالالعب الذي يتمتع بسعة حيوية كبرية ميكنه حتقيق 

مستو�ت عالية وخباصة متسابقي املسافات الطويلة واملشي وترتبط السعة احليوية ابلعمر واجلنس والتخصص 

الدراسات إىل ارتباطها مبقاييس اجلسم حيث توصلت بعض النتائج إىل انه ميكن قياس الر�ضي، وتشري بعض 

السعة احليوية بداللة الطول والوزن. وتستخدم السعة احليوية يف عمليات االنتقاء كمؤشر لكفاءة اجلهاز 

 ى الر�ضي،التنفسي وجناحه يف األنشطة اليت تتطلب التحمل، حيث إن السعة احليوية ترتبط أيضا ابملستو 

إذ تبني إن العيب املستو�ت العالية حيققون مقادير عالية يف السعة احليوية وان اختلفت هذه املقادير من  

نشاط ألخر، فمتسابقي املسافات الطويلة واملاراثون واملشي يتفوقون عادة يف السعة احليوية على العيب العدو 
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ة احليوية التنبؤ مبا ميكن إن حيققه الناشئ من نتائج والوثب والرمي، ومن مث ميكن من خالل قياس السع

 مستقبًال .

 

 

 

 أطوال اإلطراف : -5

القدم) وقد تتناسب أطوال هذه اإلطراف -الساق-الفخذ-الكف-الساعد-العضد-وأمهها أطوال (الذراع

لإلطراف وأجزاء اجلسم بعضها مع البعض ويرتبط النجاح يف ممارسة نشاط ر�ضي معني ابألطوال النسبية 

فبينما تتطلب سباقات الرمي طوال نسبياً يف الذراعني، تتطلب سباقات الوثب واحلواجز طوًال نسبياً يف الرجلني 

% 51.5، وأسفرت نتائج الدراسات إىل إن نسبة طول الرجلني إىل طول اجلسم ملتسابقي الوثب تصل 

لني لدى متسابقي اجلري حيث % وختتلف نسب أطوال الرج48% واملشي الر�ضي 49ولدى العدائيني

سم بينما املتوسط لدى متسابقي املسافات الطويلة 95.5يكون متوسط طول الرجلني لدى متسابقي العدو 

سم بينما يزيد قليًال لدى 51.9سم . كما وجد إن متوسط طول اجلذع لدى متسابقي العدو 93.02

ائج دراسات أخرى إىل امتالك متسابقي سم. وتد توصلت نت52.20متسابقي املسافات الطويلة حيث يبلغ 
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الرمي إىل اذرع وأرجل وجذع أطول من متسابقي اجلري يف املسافات املختلفة ، لذا فمن األمهية مبكان ضرورة 

مراعاة األطوال النسبية ألطراف اجلسم ومدى مالئمة هذه اإلطراف ملتطلبات النشاط الر�ضي الذي يوجه 

 إليه الناشئ.

 

 

 اجلسم :نسب أجزاء  -6

ال يرتبط التفوق يف ممارسة نشاط ر�ضي ابملقاييس اجلسمية فقط ولكن متثل العالقات اليت تربط بني هذه 

املقاييس بعضها ابلبعض عامًال هاما ، كالعالقة بني الوزن والطول وأطوال احد أجزاء اجلسم ابلنسبة للطول 

سب أجزاء اجلسم ) ، وتشري نتائج الدراسات الكلي، ويعرب عن هذه العالقات (بنسب أجزاء اجلسم أو تنا

إىل ضرورة مراعاة هذه النسب عند االنتقاء نظراً الرتباطها ابلتفوق الر�ضي، حيث تزود املعلومات اخلاصة 

ابلنسب اجلسمية إىل ترشيد عمليات االنتقاء ملختلف األنشطة الر�ضية. وعلى الرغم من الفروق الفردية يف 

اد إال إن هناك نسب عامة جلسم اإلنسان ، منها إن اإلطراف السفلى تكون دائما نسب اجلسم بني اإلفر 

 أطول من اإلطراف العليا والساعد أطول من العضد والفخذ أطول من الساق وهكذا.
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واالجتاه احلديث يف دراسة نسب أجزاء اجلسم يعتمد على املعرفة التشرحيية للجسم، حيث مت التوصل إىل 

  تعرب عن ذلك ومنها مثًال:بعض الدالالت اليت

سم يصل طول العمود 175-سم165إن طول اجلسم يرتبط بطول الطرف السفلي والفرد متوسط الطول من 

كما إن طول   4:3% يف املتوسط من الطول الكلي للجسم فنسبة طول العضد إىل الساعد 40الفقري لديه 

صف طول الكف، وعرض الكف، يساوي الكف يساوي ربع طول الذراع، وطول األصبع األوسط يساوي ن

 . 3:4طول األصبع األوسط ، ونسبة طول القدم إىل الكف تساوي 

كذلك وجد إن ضعف حميط الرسغ يساوي حميط الرقبة، وضعف حميط الرقبة يساوي حميط الوسط كما إن   

سم % من طول اجلسم، وطول الفخذ يساوي ربع طول اجل52طول الطرف السفلي من أعلى نقطة ميثل 

طول اجلسم ابلنسبة 8/1سم ويعترب كثري من لعلماء إن ارتفاع الرأس يساوي23-22ويرتاوح ارتفاع الرأس بني 

 سم) وكلما زاد طول اجلسم قل ارتفاع الرأس.180لطوال القامة (أكثر 

 ابلنسبة للفروق بني اجلنسني يف نسب اجلسم، وجد أيضا إن اإل�ث اقل يف طول اجلسم واقصر يف اإلطراف

واكرب يف اتساع احلوض واقل يف عرض الكتفني ومقاييس الكف والقدم. كما توجد عالقة بني نسب اجلسم 

والنمو منذ الوالدة حيث ال يتم منو أجزاء اجلسم بنسب متساوية، فالرأس تنمو بعد الوالدة بنسبة مرتني 

 ى مخس مرات.واجلذع ثالث مرات ، واإلطراف أربع مرات والرقبة سبع مرات، والطرف السفل
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وتستخدم طرق الفهارس لدراسة نسب اجلسم املختلفة وقد استخدمت أكثر من طريقة يف هذا اجملال ولكن 

يؤخذ عليها أ�ا متد نسب اجلسم ابلنسبة لنفسه كما ال تفرق بني األطوال املختلفة مما جيعل نسب لطوال 

 القامة ختتلف عنها ابلنسبة لقصار القامة.

 ة األساسية:الصفات البدني -هـ

تعترب الصفات البدنية من األسس اهلامة اليت جيب مراعاهتا عند انتقاء الناشئني وتوجيههم إىل نوع النشاط 

لنشاط أخر، فبينما الر�ضي املالئم لذلك، حيث ختتلف الصفات اليت يتطلبها نشاط معني عن تلك املتطلبة 

 املسافات الطويلة واملاراثون صفة التحمل يعتمد متسابقو الوثب والرمي على القوة العضلية. يتطلب متسابقو

وقد متثلت دراسة الصفات البدنية لتوجيه الناشئني يف اجتاهني رئيسني ، األول مستوى منو الصفات البدنية ، 

وة ، التحمل ، املرونة ، الرشاقة ، بينما يتجه الثاين إىل حتديد معدل منو هذه الصفات ممثلة يف : السرعة، الق

 التوافق ، الدقة ، االتزان ...اخل.

ويعترب مستوى منو الصفات البدنية من املؤشرات اهلامة يف عملية االنتقاء يف املرحلة األوىل، وهتدف 

لنسبة االختبارات يف هذه املرحلة إىل حتديد الناشئني الذين يتميزون مبستوى عال يف منو صفاهتم البدنية اب

إلقرا�م ، على أساس أ�م سيكونون أكثر تفوقاً يف املستقبل ولكن التطبيق العملي اثبت إن مستوى منو 

 الصفات البدنية يف املرحلة األوىل .
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