املقذمت
ان " هلمة اهجكاء فُ اللغة من الفػو اهجكَ ِ ،وجكُ  ،اهجكاء … .واهجكَ الشُء اي اخجارى" .وِػد
ًذا المٍعٍع اشد المٍعٍغات المٌمة فُ المرال الرِاعُ  ،وما ِكٍد الرمّع لالًجمام بٌذا
المٍعٍع ًٍ ان االفراد ال ِجشاوون فُ امناهّاثٌم ولدراثٌم اذ ان ًواك فرولات فردِة بّوٌم والجُ
ثػرف باهٌا "الجباِن واالخجالف فُ الكدرات الػكلّة والبدهّة والصرهّة والرشمّة " لذا " فان
اه جشاف الكدرات الصرهّة والخطائص الفشٍّلٍزّة الجُ ِجمّز بٌا هو اهشان خم ثٍزٌّي لممارصة
هٍع مػّن من االهشؽة الرِاعّة ِجالئم مع ما ِجمّز بي اهما ِػرو بالصطٍل غلَ الوراح وثصكّق
المشجٍِات المؽلٍبة مع االلجطاد فُ الٍلت والرٌد والمال الذي ِبذل مع افراد غّر ضالصّن
لممارصة هٍع مػّن من االهشؽة الرِاعّة"

تعريف االوتقاء
• واالهجكاء ًٍ " االصلٍب الػلمُ والجخؽّػ المدروس للٍضٍل الَ افغو
الخامات المبشرة بالوراح المشجكبلُ  ،واِا هاهت االمناهات المادِة
والبشرِة المجٍافرة فاهٌا لن ثردي هفػا اذا لم ثٍزي غبر غواضر بشرِة
مبشرة بالوراح"

ٌىاك اجتاٌني ىالوتقاء ٌما:
•  _1الجػرف المبنر غلَ الالغبّن المجمّزِن ومن ذوي االصجػدادات والكدرات
الػالّة .
• _2اخجّار هٍع اللػبة او الفػالّة الرِاعّة المواصبة لٌؤالء الالغبّن المجمّزِن
ؼبكا الصجػداداثٌم ولدراثٌم
• وثجاصس غملّة االهجكاء غلَ الدراصة الػمّكة لرمّع زٍاهب شخطّة الواشئ وًذا
ِػوُ دراصة هو ما ِجػلق بٌذا الواشئ من شّح مٍاضفاثي الرشمّة ولدراثي
البدهّة والوفشّة

أٌــذاف االوتــقاء
•
•
•
•

ثصدِد المٍاضفات والمجؽلبات المٍرفٍلٍزّة والبدهّة والصرهّة الجُ ِرب
ثٍافرًا فُ الفرد للجفٍق فُ الوشاط الرِاعُ.
االه جشاف المبنر لذوي االصجػدادات والكدرات.
ثٍزّي الراغبّن فُ الممارصة الرِاعّة الَ المراالت المواصبة لمٍّلٌم
واثراًاثٌم.
اِراد لاغدة غرِغة من ذوي المًٍبة واالصجػداد الرِاعُ الخجّار افغو
الػواضر غلَ فجرات زموّة مجػددة

• االلجطاد فُ الٍلت والرٌد والمال فُ غملّة الجدرِب الرِاعُ
لمن ِجٍلع لٌم الجفٍق فُ ًذا الوشاط الرِاعُ مشجكبال.
• ثرشّد غملّة الجدرِب لجومّة وثؽٍِر االمناهّات والكدرات للفرد
فُ عٍء ما ِوبغُ ثصكّكي.
• زِادة الدافػّة للممارصة الرِاعّة للجكارب والجراهس لمشجٍِات
مرمٍغة االفراد بالٍشدة واالبجػاد غن الجباِن بّوٌم.

مراحو االوتقاء يف اجملاه اىرياضي
• المرشلة االولَ (االهجكاء المبدئُ )
• وًُ مرشلة الجػرف المبدئُ غلَ الواشئّن  ،وثشجٌدف ًذى المرشلة الَ
ثصدِد الصالة الطصّة الػامة للواشئ واصجبػاد من ال ثؤًلٌم لّالجٌم
الؽبّػّة لممارصة الوشاط الرِاعُ  ،وثجػرف ًذى المرشلة غلَ المشجٍى
االولُ للطفات البدهّة والوفشّة والباٍِلٍزّة .

• وعىذ اجراء عمييت االوتقاء ىيمرحيت االوىل جيب ان حتذد
املواصفاث االتيت ممحذداث :
 /1لصالة الطصّة الػامة للؽفو وثشمو هافة االزٌزة الٍظّفّة للرشم.
 /2الكّاصات الرشمّة  :مالشظة ؼٍل وغرض وصمم ووزن ومصّػ الرشم
 /3الومػ الرشمُ ِ :لػب دورا مٌما فالرشم الوصّف ال ِؤدي دورة الرّد فُ لػبة المطارغة مدال
• الظروف االزجماغّة لنو الغب هالمشجٍى االزجماغُ واالصجكرار الػائلُ.
• مشجٍى الكدرات البدهّة من غواضر اللّالة البدهّة ودرزة ثفٍلي غلَ الراهي

املرحيت اىثاويً (االوتقاء املتخصصت )
• "ثٌدف ًذى المرشلة الَ اهجكاء افغو الواشئّن الذِن هرصٍا فُ المرشلة االولَ
وثم ثٍزٌٌّم الَ هٍع الفػالّة او اللػبة الرِاعّة الجُ ثجالئم مع امناهّاثٌم وثجم
ًذى المرشلة بػد الجدرِب الؽٍِو هشبّا (  4-2صوٍات )
• "وثشجخدم ًذى المرشلة المالشظة الموظمة واالخجبارات المٍعٍغّة لكّاس مدى
همٍ الخطائص المٍروفٍلٍزّة والٍظّفّة وصرغة ثؽٍر الطفات البدهّة والوفشّة

•
•
•
•
•

ولٌذى المرشلة مصددات اًمٌا:
الصالة الطصّة الػامة  -:وذلم بمجابػة الطصة الػامة ومرالبجٌا فشصٍب الٍزي
وثغّر لٍن البٍل والغػف الػام فُ الرشم واالهصالل
الكدرات الٍظّفّة ه كّاس غدد عربات الكلب والشػة الصٍِّة والصد االلطَ
الصجٌالك االوهشرّن والجمدّو الغذائُ وغمو ازٌزة الرشم المخجلفة.
شرم الكلب وصالمجي وهمّة الجػرق وعغػ الدم.
الصالة االزجماغّة الخاضة واالصجكرار االزجماغُ وهذلم الشمات الوفشّة الممّزة
والمٍّل والرغبات.

املرحيت اىثاىثت (االوتقاء اىتأٌييي )
• فُ ًذى المرشلة ِجم اخجّار افغو هخبة من اولئم الواشئّن
المًٍٍبّن الذِن هفذوا خؽػ وبرامذ الجدرِب فُ المرشلة الداهّة
 ،واهجكاء الواشئّن االه در ه فاءة لجصكّق المشجٍِات الرِاعّة
الػالّة .وثػجبر مرشلة االهجكاء الجاًّلُ المرشلة الصاصمة لجٍزّي
الالغبّن هصٍ ثخططاثٌم االه در دلة

جيب مراعاة املواصفاث اىتاىيت ممحذداث
ىتيل املرحيت
• مجابػة الصالة الطصّة واالزجماغّة لالغبّن.
• اخجبارات الػاللة بّن الكدرات البدهّة والٍظّفّة بالمشجٍى المٌاري.
• اخجبارات الشمات الوفشّة لالغبّن.

حمذداث االوتقاء
• فمصددات االهجكاء ثػوُ " مرمٍغة الػٍامو او الكدرات الجُ ِرب
ان ثجٍافر غود الواشئ لغرض اثاشة الفرضة للمدرب بالجوبؤ لي
لجصكّق مشجٍِات رِاعّة غالّة مشجكبال".

ومينه تقسيم احملذداث االساسيت ىالوتقاء اىل:
•
•
•
•

*المصددات البدهّة.
*المصددات البٍّلٍزّة.
*المصددات الوفشّة.
•المصددات الرشمّة.

احملذداث اىبذويت:
• ثػد الطفات البدهّة الخاضة الصرر االصاس لٍضٍل الواشئ الَ اغلَ المشجٍِات الرِاعّة  ،اذ
ان لنو لػبة رِاعّة مجؽلبات بدهّة خاضة ثمّزًا غن غّرًا من االلػاب.
• "فالطفات البدهّة االصاصّة ًُ الجُ ثمنن الفرد الرِاعُ من الكدرة غلَ اداء مخجلف المٌارات
الصرهّة اللٍان الوشاط الرِاعُ المجػددة والٍضٍل بالفرد الَ اغلَ المشجٍِات الرِاعّة  ،فٌُ
ضفات عرورِة لنو اهٍاع االهشؽة الرِاعّة غلَ اخجالف الٍاهٌا.

حتذيذ اخلصائص اىبذويت
• لٌا اًمّة لجمنّن الفرد من الكدرة غلَ اداء مخجلف المٌارات الصرهّة لوٍع
الوشاط الممارس والجمّز فُ هو هٍع من االلػاب والرِاعات  ،وفُ عٍء
ثلم الخطائص ِجم اهجكاء االفراد وفكا لوٍع اللػبات او الرِاعات  ،وِرب
ان ِجم ثصدِد االصجػدادات البدهّة للواشئّن من خالل ثكٍِم همٍ ًذى
الخطائص البدهّة وهذلم مشجٍاًا وذلم للجوبؤ بامناهاثٌم المشجكبلّة
..

احملذداث اىبيوىوجيت:
• للػٍامو البٍّلٍزّة اًمّة لطٍى فُ ممارصة االهشؽة الرِاعّة غلَ اخجالف
اهٍاغٌا  ،فالجدرِب الرِاعُ  ،والموافشة من الٍزٌة البٍّلٍزّة ما ًما اال ثػرِظ
ازٌزة الرشم الداء اهٍاع مخجلفة من الصمو البدهُ ثؤدي الَ ثغّرات فشٍّلٍزّة
(وظّفّة) ومٍروفٍلٍزّة (بوائّة) ِوجذ غوٌما زِادة ه فاءة الرشم فُ الجػٍد غلَ
مٍازٌة المجؽلبات الٍظّفّة والبوائّة لممارصة الوشاط الرِاعُ.

ومه اٌم ٌذي اىعوامو
•
•
•
•
•

الصالة الطصّة الػامة.
الجغّرات الٍظّفّة.
االمناهات للرٌاز الدوري والجوفشُ.
خطائص اصجػادة الشفاء.
الن فاءة البدهّة الػامة والخاضة.

وىيقياساث اىفسيوىوجيت اٌميت
• وللكّاصات الفشٍّلٍزّة اًمّة اذ اهٌا " ثػرف المدرب غلَ الصالة الفشٍّلٍزّة لالغب من
خالل هجائذ الكّاصات الفشٍّلٍزّة الجُ لّشت ًدفا فُ شد ذاثٌا ولنوٌا غملّة ثٌدف الَ
ثكٍِم الالغب والبرامذ الجدرِبّة الجُ ِخغع لٌا  ،اي الجػرف غلَ هكاط الكٍة والغػف صٍاء
بالوشبة لالغب او بالوشبة للبرهامذ المٍعٍع
• اما الراهب المٍرفٍلٍزُ (الػٍامو المٍرفٍلٍزّة ) فكد شملت ًذى الػٍامو هال من الكّاصات
االهدربٍمجرِة ولّاصات ثرهّب الرشم وهشب ثنٍِوي المخجلفة مدو هشبة الدًن والن جلة
الػغلّة واالؼٍال والمصّؽات وغّرًا  ،اذ ان المٍاضفات المٍرفٍلٍزّة ثػد بمدابة
الطالشّات االصاصّة للٍضٍل الَ المشجٍِات الرِاعّة الػالّة فٌُ غلَ غاللة ؼردِة مع
مشجٍى االداء .

اىعوامو اىبيوىوجيت ىعمييت االوتقاء
• لذا ثػد الػٍامو البٍّلٍزّة رهّزة اصاصّة فُ غملّة اهجكاء الواشئّن وثٍزٌٌّم الَ
هٍع االهشؽة الرِاعّة الجُ ثجواصب مع امناهّاثٌم وخطائطٌم البٍّلٍزّة  ،وًُ
بمدابة مصددات اصاصّة ِرب مراغاثٌا فُ غملّة االهجكاء بمراشلة المخجلفة.
• وِوطس باصجخدام االخجبارات الدورِة للجاهد من صالمة وه فاءة االزٌزة الصٍِّة ،
ودراصة اخر الصمو الجدرِبُ غلٌّا  ،واه جشاف هكاط الغػف مبنرا لجالفٌّا وغالزٌا
مع ثكوّن شمو الجدرِب بما ِجواصب وامناهّات الالغب غلَ هجّرة الفصٍص
البٍّلٍزّة الدورِة

احملذداث اىىفسيت:
• ًواك الن دّر من االهشؽة الرِاعّة المجػددة والمجوٍغة  ،ولنو هشاط رِاعُ
خطائطي الوفشّة الجُ ِوفرد وِجمّز بٌا غن غّرى من اهٍاع االهشؽة الرِاعّة
االخرى صٍاء بالوشبة لؽبّػة او منٍهات او مصجٍِات هٍع الوشاط او بالوشبة
لؽبّػة المٌارات الصرهّة او الكدرات الخؽؽّة الجُ ِشجمو غلٌّا او بالوشبة لما
ِجؽلبي الوشاط من غملّات غكلّة غلّا".
• اذ ثؤخر الػٍامو الوفشّة فُ غملّات اهجكاء الواشئّن وثػد مؤشرات ًامة ِمنن
بٍاصؽجٌا الجوبؤ بامناهّات الواشئ.

احملذداث اجلسميت:
• لكد اضبس لنو هشاط رِاعُ فُ الٍلت الصاعر مجؽلباثي الرشمّة الخاضة  ،لٌذا فان الٍضٍل
الَ المشجٍِات الرِاعّة الػالّة فُ هشاط رِاعُ مػّن ِػجمد الَ شد هبّر غلَ وزٍد ًذى
المٍاضفات والجُ ثشاغدى غلَ الجكدم فُ ذلم الوٍع من الوشاط.
• وثػد دراصة الرشم االهشاهُ من هاشّة شنلي وشرمي من المؤشرات الجُ ِجم االصجرشاد بٌا
للجوبؤ بالصالة البدهّة والطصّة والوفشّة للفرد
• غود اخجّار الرِاعّّن المبجدئّن والجُ ثػرف باهٌا "الػلم الذي ِؤهد غلَ دراصة لّاصات
الرشم االهشاهُ واززاءى المخجلفة واظٌار االخجالفات الجرهّبّة فّي " ،وثػجمد الكّاصات
الرشمّة اصاصا غلَ ششاب مكادِر ثراهّب الرشم الخارزُ (اؼٍال  ،اغراض  ،مصّؽات )
وثشجخدم المكاِّس الرشمّة (االهدروبٍمجرِة) فُ مرال االهجكاء  ،هظرا الخجالف المكاِّس
الرشمّة .

مشامو االوتقاء

ا
• أوال  :ثجم غملّة االهجكاء فُ المدارس وفُ االهدِة غلَ اصاس الخبرة الشخطّة او
غلَ اصاس اللّاق البدهّة وًذا ال ِفُ بالغرض المؽلٍب .
ا
• ثاويا  :مشنلة االهجكاء فُ المدارس لٌا اًمّة بالغة ولنن لالصف ال ثشجخدم اي
هظم ولٍاهّن فُ اهجكاء المًٍٍبّن خالل شطة الجربّة البدهّة .

ً
• خالدا  :فُ المدارس االبجدائّة ثناد ثنٍن موػدمة غملّة االهجكاء المبنر
للجالمّذ .
ً
• رابػا ك غدم مشاغدة الجالمّذ من لبو مػلم الجربّة البدهّة والمدربّن
غلَ اه جشاف لدراثٌم واصجػداداثٌم وثٍزٌّم الَ اللػب الجُ ثالئمٌم .

