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  : ة الحرآيةشط الخاص لتدريب األيادولمباألبرنامج : القسم االول
  

  -:نظرة عامة
  

  :مقدمة
  
امج    خالل  من    اتخدمال حصلون على أفضل  ن ي عبيالأى ال   اد ولمباأل يرن دريب األ      ي شط  الخاص  لت ة ن

  ؟الحرآية
  

دريب األ  امج ت صميم برن م ت شطت ن أن ة م ل ة الحرآي ينج ات الالعب أخرة    ذوى االعاق ة المت الفكري
مية لأل الغير سابقات الرياضية الرس ى الم شارآة ف ى الم ادرين عل سببولمبق اد الخاص ب اض ي  انخف

ستوى ة أو  م دراتهم الوظيفي اراتهم و/ ق ل.  مه امجو يعم ذا البرن ى ه داد الالعب  عل ين  ذوى إع
رة    الالعبين ذوى اإل   و آذلك  المتاخرة     الفكريةاإلعاقات   شط ألا   لممراسة  عاقات الجسمانية الخطي  ةن
اجون          الالعبون ذوو . م التى تتناسب مع قدراته    الرياضية ذين يحت ى ل إ االعاقات الخطيرة هم هؤالء ال

سبب م        ه من م     ا يع برامج تدريبية عالية التخصص ب ة و        انون سية شكالت جسمانية و فكري ه  و.نف   ألن
ة   على النشاط الرياضى، فان برنامج تدريب       ينصب ترآيزه    افريد ابرنامج شطة الحرآي  سقط ال ي   األن

ل   من حساباته،     أى العب    ة لكل              كي    مصمم ل   هو ب ة حسب االحتياجات الذاتي رامج التدريبي دم الب يق
ات    المصابين الالعبينالعب من    رة باإلعاق شطة ت   أ وافق و تت . الخطي ة األداء     ن  ي الحرآ  طوير و تنمي

د      ياد الخاص حيث تم إتخاذها    ولمبمع الرياضات الرسمية لأل    هذا الدليل    شرحهاالتى ي  ة عن آنقطة بداي
ان  عب من   الآلما اقترب ال  و  . تصميم البرامج التدريبية لكل العب     شط  أداء األ  إتق ا    ن ، ة الموضحة هن

ا  ربآلم ن اقت ساب م ضرورية   الماآت ارات ال ارف عليه االمتع اه ه     و تطويره ذي يؤهل ر ال األم
  . الخاص الرسميةيادولمباأللمشارآة فى مسابقات ل

  
  :األنشطة الحرآيةاهداف برنامج تدريب 

  
   :فيما يلي أهداف برنامج تدريب األنشطة الحرآية

  
س ا تمنكهم من  تقديم فرص تدريبية لالعبيين      • ا      باآت ارات الضرورية المتع ا و   رف علي  المه ه

 . الخاص الرسميةيادولمباألسابقات لمشارآة فى مل يؤهل الالعب على النحو الذي تطويرها
و   خلق فرص ل    • ين يقوم ا    العبي أداء أفضل    ن من خالله ا     ب ه من    م ارات    يمتلكون ك المه في    تل

ة لأل  ) فعاليات(  أحداثضمن يتم إدراجه ) فعالية(حدث  إطار   سابقة اعتيادي اد الخاص  ي ولمبم
 .األنشطة الحرآية لبرنامج تدريب ة يتم تخصيصها منفصلفعالية خاللمن أو 

  
  
  



  
  
  
  
  

  :األنشطة الحرآيةالغرض من برنامج تدريب 
  

ة  ن الغرض من برنامج تدريب      إ • دريب وفير هو ت    األنشطة الحرآي ين فى    رياضية ات ت  لالعبي
ة (حدث بالمهارات المرتبطة    دي ) فعالي اد الخاص  ولمب لألتقلي ات   )األحداث  ( أوي  التي الفعالي

 .فيها هل الالعبين للمشارآةتؤ
ستطيعون    الفكريةاإلعاقات  جميع االشخاص ذوى     • أخرة ي دريب          المت امج ت شارآة فى برن  الم

 .نشطة المصممة لتلبى احتياجاتهم الذاتيةألمن خالل ممارسة ا األنشطة الحرآية و ذلك
دريب   • امج ت ى برن ع العب ةجمي شطة الحرآي ى األن درال ة فرصيحصلون عل ؤدويت  نب و ي

 . بغيرهمتهم دون مقارني الحرآ و تطوير األداء تنميةإطار فعاليات ما عندهم فى  أفضل
ستخدم  • ل العب ت ة تأهي ة عملي شطة الحرآي د من أن آل العب بهدف  األن ي التأآ شارك ف  ي

ه      إخضاعهتم  ي الخاص   يادولمباأل ا يناسب قدرات  تناسبه من      التي  رياضية التجارب   المن    لم
 .صعوبةلحيث ا

دريب      • امج ت دربى برن ع م ى جمي ب عل ة يج شطة الحرآي ت ااألن امجكمال س ادولمباأل برن  ي
ك بنجاح األنشطة الحرآية لتأهيل المدربين في مجال تدريب     الخاص ضمان    و ذل ة ل ا  فعالي  م

 . و التأآد من توافر أقصى درجات السالمةيةدريبوحدات  لالعبين من تقديمهيتم 
  

  :لالعبينمردود البرنامج على ا
  

  : التاليةفوائدال على األنشطة الحرآيةشارآون فى برنامج تدريب المن والعبال يحصل
  

ادة • دالتزي شاط ال مع دني الن ا ب ى بم ؤدى ال ة صقل و تطوير ي ة و اللياق ارات  الحرآي  المه
 . الوظيفيةاتالبدنية و القدر

 .نشطة الرياضيةممارسة األفرص توافر المزيد من  •
 . صورة ذاتية إيجابية من خالل ممارسة األنشطة الحرآيةكويننفس و تزيادة الثقة بال •
 .في األنشطة الرياضية زيادة التفاعل  و التواصل األسريين من خالل المشارآة •
ن  • ر م در آبي وافر ق وينفرص ت ع تك صداقات م ين ال ع أسرهم االخرين و الالعب  و المجتم

 .بصفة عامة
  

أو البيت سواء في نشطتهم اليومية  أنقل هذه الفوائد الى     ب حرآيةاألنشطة ال يقوم العبو برنامج تدريب     
من خالل ما يتولد لدى أسرة الالعب من مشاعر           سرية الروابط األ   هذا باإلضافة إلى تقوية    ،المجتمع

  .طة الرياضيةنششارك فى األالتقدير حين يشاهدونه ي
  

  :انتقاء النشاط الرياضى
  



ه من خالل                الرياضية همأنشطت فى انتقاء    الالعبينشراك  إ إن ة خاصة حيث أن   هو أمر يحظى بأهمي
ين   العب  آل التخطيط المسبق، يستطيع   ارمن ب دة  االختي شطة رياضية   أ ع ة  تم انتقاؤي ن ا بعناي آل  . ه

ستطيع  إعاقة  ما قد يعانونه من     النظر عن خطورة   صرف، ب الناس ر عن سعادت      ون ي  أو عدم    هم التعبي
امهم  ر  ن التحدى  إ.اهتم ذى األآب ةيواجه  ال درب تنمي ي  ي الحرآ و تطوير األداء م ل ف عرض  يتمث

ى ددة عل شارآة متع ارات م ين اختي ر ل الالعب اتقري نهم ايه ل م سب لك د. األن ين ف ي تعرو يع الالعب
على .  لكل منهم   االهتمامات الرياضية  تحديد من العوامل المساعدة فى      ةبطال الرياض أ بالمشاهير من 

سلة يجب           يحبعشر من العمر     شخص فى السادسة     :سبيل المثال  رة ال ن يكون   أ بطله المفضل فى آ
دل       لة مع رة س شاط آ ى ن شارآة ف ة الم ه فرص ت .لدي ي ذات الوق ى   و ف ب عل دربين يج ذ  الم أخ

  :االعتبارات التالية في الحسبان
  

 . الخاص المحلىيادولمباأل من خالل برنامج الموارد المتاحة •
 .نشطة الرياضية المتاحة فى المجتمعاأل •
  . المناسبة الموسميةةاألنشطة الرياضي •
رصال • ةف شارآة ل  المتاح ين للم ستخدمين العبي درات م ن ق ه م ا يمتلكون صى م دريبات بأق  ت

 .األنشطة الحرآيةبرنامج تدريب 
 الخ.....األقران اإلخوان و  ورمآراء أولياء األ •

  
  

  :الالعبين الوصول الى أساليب
  

شارآة  عداد ذوى االست  لالعبينا الوصول إلى  عملية دريب     في     للم امج ت ة   برن شطة الحرآي س  األن  ت لي
شارآة فى   لعديد من األالة إذ أن    دائما سه  ات شخاص المؤهلين للم امج   فعالي ذا البرن شون  ه  داخل  يعي
يهم           قامتهماألماآن المخصصة إل   أو   السكن نطاق ة الوصول إل ل،   . مما يصعب من عملي إن    و بالمث ف

ا    السائدة في م   المعتقدات الثقافية  ة  جتمع م وانين الداخلي ا   و الق ه    المعمول به ل  في د  و صعوبات التنق  ق
  . المشارآةعوائق تحول دون تشكل آلها

  
امج      بيان تصميم   أحد أساليب الوصول الى الالعبين ذوى االستعداد يتمثل في في           معلومات عن البرن

شور امج أو من وان البرن ه عن ة أو مجل  علي سئولي المدرس ل م ن قب ه م م توزيع اء األمرس ث  أو أولي
   :خرىاأل و فيما يلي بعض األساليب. متخصصة دعممجموعات 

  
روض  • ةع دريب  Presentation تقديمي امج ت ة  لبرن شطة الحرآي سابقات  األن اء م  أثن

 .ياد الخاصولمبالأل
 .عرض و توزيع المعلومات على جماعات دعم األسر و أولياء األمر •
دم خدمات لأل  طنية و  المنظمات الو  على المعلومات   توزيععرض و    • شخاص  المحلية التى تق

 .الفكريةاإلعاقات ذوى 
اء   الخاص م    يادولمباألة ب  العام لتوعيةاستخدام الوسائل التسويقية الدعائية و االعالمية ل       •  ع إلق

 . التي يخدمهاقطاعاتال و األنشطة الحرآيةالضوء على برنامج تدريب 
ذ           ى محال  منافذ العرض المقامة ف    من خالل نشر المعلومات    • سوق و مناف ة و مراآز الت  البقال

 .تجزئةلالبيع با



اء األم  • يم أولي ى  تعل ائمين عل ة ر و الق وفير الرعاي الل    ت ن خ ة م ن المدرس ى س ال ف  لالطف
 .ر و المعلمينض التقديمية لمنظمات أولياء األمالعرو

ة للمنظت • ل تعليمي يم ورش عم دم نظ ى تخ ة الت ات المحلي ينم تعداد لبالالعب امج  ذوى االس رن
 .األنشطة الحرآيةتدريب 

ن خالل  • ات م شر المعلوم ات الخدمين ةالهيئ ة و المهني ة و االجتماعي االت ة الطبي ى المج  ف
 .الصحية االخرى

ديري                • اجراء مقابالت مع مسئولى المدارس العادية و مدارس ذوى االحتياجات الخاصة و م
 .تهم فى منشآ الحرآيةاألنشطةمراآز االقامة السكنية لتشجيع تبنى برنامج تدريب 

  
  

ى         ائمين عل تعداد و الق ة ذوى االس شطة الحرآي دريب األن امج ت ى برن صال بالعب ام االت رد اتم بمج
شارآة فى              المدربينرعايتهم، يجب على     ى الم ساعدتهم عل امج و م اد ولمباأل تعريفهم بالبرن  الخاص   ي

  : عن طريق
  

ائم     • رأو الق اء األم ع أولي د م د موع ة تحدي ى الرعاي ف الالعب ين عل تعداد  لتعري ين ذوي االس
 . الخاص و آذلك برنامج تدريب األنشطة الحرآيةيادولمباألب
 .تحديد موعد لتقييم العبى برنامج تدريب األنشطة الحرآية ذوى االستعداد •
د                   • التأآد من أن طلب المشارآة قد تم تعبئته بالكامل و أن التقرير الطبى الخاص بكل العب ق

 .أرفق به
 .ينالعبال  منمدرب بمجموعةتكليف آل  •
دريبات و الموعد      / التأآد من أن أولياء األمر     • د الت شأن مواعي الالعبين لديهم آافة المعلومات ب

 .الذى تم تحديده لبرنامج تدريب األنشطة الحرآية
شارآة                   الالعبين إشراك • ة الم شطة الحرآي دريب األن امج ت اراتهم مستوى  برن وق مه  الذين تف

 .ياد الخاصولمبالمعتمدة لألضية الرسمية فى االنشطة الريا
  

  :المشارآة المجتمعية
  
 لبرنامج تدريب األنشطة الحرآية يجب أن يكون جزءا من خطة الوصول              المجتمعي ن ايجاد الدعم  إ

ة لأل   ) الكاملة (العامة اد الخاص   ولمبللبرامج المحلي ر  . ي ة   المتواصل  الطلب    و يعتب شارآة المجتمعي  للم
درات             خطوة مهمة لزيادة     ة و ق شطة الحرآي دريب األن ين الوعى العام ببرنامج ت امتهم و     الالعب  و اهتم

  .احتياجاتهم
  

د     ة تحدي شطة الحرآي دريب األن امج ت دربى برن ى م ة لألأييجب عل ان المحلي اصولمب اللج اد الخ  ي
يب يجب على مدربى برنامج تدر     و   . المحلى  الخاص يادولمباأللبرنامج  مسئولة عن الخدمة المجتمعية     

ة                          ة المجتمعي سئول عن الخدم دير م ا م دة و التى يكون له رامج المعتم وفير  األنشطة الحرآية فى الب ت
ه  المتعلقة ببرنامج تدريب األنشطة الحرآية      معلومات عن أحدث التطورات    ة  و احتياجات  بصفة منتظم

   . من خالل قنوات االتصالو ذلك
  



ة   عى األ ن هم المورد المجتم   المتطوعو ر أهمي ى يمنحون     إذ آث شطة الحرآ       العب دريب األن امج ت ة  برن ي
ع  راد المجتم ع أف م  من خالل فرص التفاعل م ه من دع ا يقدمون ستمرم ستطيع المتطوعون من . م ي

دعم    المحلى و المنظمات األ على المستوى و أعضاء قطاع االعمال     عاديين أشخاص دموا ال هلية أن يق
ضا دعوة محطات اإل        ي.  االنتقال  وسائل جهزة و  األ المالى، المرافق،  و ( ذاعة جب أي ة و    )الرادي المحلي

ة و األ    الصحف و أفراد المجتمع بصفة منتظمة آمشاهدين فى بر   شطة الحرآي دريب األن امج ت  حداث ن
  .به رتبطة الم)الفعاليات(

  : التدريبطاقم: القسم الثاني
  

امج أو  برنامج تدريب األنشطة الحرآية علألنشطة  ا فريق التدريب مديرغالبا ما يضم   ى مستوى البرن
سيق   البرامج التدريبية لأل مختلفالشراف علىامهام  هذا الشخص   يتولى. المنطقة نشطة الحرآية و تن
امج ل المدير الفني  يضم فريق التدريب أيضا     .  البرنامج المتعددة  )فعاليات (احداث شطة     برن دريب األن  ت

ساعدين و     دربين الم ة و الم ين   الحرآي دربين من الالعب يجب  و .  و المتطوعين Peer Coaches الم
ة كمال متطلبات االعتماد  ستعلى جميع المدربين ا    امج    " حتى يسمح لهم بتولي مهم مدرب رسمى لبرن

 خبرة سابقة و    المديرون الفنيون أن يمتلك   يجب أيضا    ." الخاص لتدريب األنشطة الحرآية    يادولمباأل
دني  اعتماد فى مجال    أن يكون بحوزتهم ما يفيد حصولهم على         دل و العالج الطبيعي        التأهيل الب  المع

شترط        .حادةعاقات ال أو مجاالت التعامل مع االشخاص ذوى اال      /و دان، ت  أن   الحكومات   فى بعض البل
ى      ينصلا ح أن يكونو أو   ها من خريجى معاهد التعليم العالى     مدربو يكون  على مؤهالت متخصصة حت

  .  الخاصيادولمباألبتدريب العبى سمح لهم ي
  
ة   لبرنامج تدريب األنالمدير الفني الضوء على دور و مسئوليات      يتم إلقاء  قسم التالى  ال في شطة الحرآي
  .المدربين من الالعبين  آذلكين و المساعدالمدربينو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  :برنامج تدريب األنشطة الحرآيةل المدير الفنيمسئوليات 
  

  :ما يلي من مسئولياتطة الحرآية برنامج تدريب األنشل المدير الفنييتولى 
  

 .)الخ...الطبية و السلوآية(عب ال خلفية الجمع معلومات و بيانات آافية عن •
  .سرتهالرياضية ألهداف األ  آذلكنشطة والعب من حيث األ الما يفضله معلومات عن جمع •
 .)راجع قسم التقييم(العبكل برنامج تدريب األنشطة الحرآية لل عمل تقييم دوري •
 . و االشراف عليهوير برنامج التدريب الخاص بكل العبتط •
درب        ادارة جميع االنشطة المتعلقة      • اقي الم ين و ب دريب الالعب ين       ينبت دربين من الالعب  و   و الم

 .المتطوعين
اء                 • ل و أثن ق التنظيمى لالعب قب داد التشاور مع أعضاء الفري د من         أع دريب للتاآ امج الت  برن

 .ب عند مشارآتهالتزام اعتبارات السالمة لالع
  ما يمكن أن يقدمونه من قامة لمناقشةدور اإل مشرفي المدارس المحلية أو      / االجتماع بإداريي  •

م ساعددع ة  ة و م شطة الحرآي دريب االن امج ت ى  .  لبرن ي يجب عل دير الفن اء الم  عرض إلق
صير  ديمى ق ة،    ،تق شأة المعني ي المن ن إداري دعم م دريب  ب امج ت ن برن ة  ع شطة الحرآي األن

 .المدربين من الالعبينن المساعدين و المدربيالرشحين من املين المهتمين و للع
اء األ • ة أولي ى موافق رالحصول عل ى األوصياء/ م دربين عل نالم ين  م شارآة الالعب ى بالم  ف

 برنامج تدريب األنشطة الحرآية
 . و المدربين من الالعبين المساعدينتوفير برامج و دورات تدريبية للمدربين •
ى آل                     إشراف د على التاآي • ة عل شطة الحرآي دريب األن امج ت ل برن د من قب دورة  مدرب معتم

 .تدريبية
 التي تتضمن المعلومات و البيانات الخاصة ملفات السرية و سجالت النشاط الرياضى  إدامة ال  •

 ).الفعالية (بكل العب خالل برنامج التدريب و المشارآة فى الحدث
ا لقوا         لمش  الخاصة با    نماذج التسجيل  تعبئة • ة طبق شطة الحرآي دريب األن امج ت د ع ارآة فى برن

  . الخاصيادولمباأل
  

ى         ائمين عل تعداد و الق ة ذوى االس شطة الحرآي دريب األن امج ت ى برن صال بالعب ام االت رد اتم بمج
شارآة فى              المدربينرعايتهم، يجب على     ى الم ساعدتهم عل امج و م اد ولمباأل تعريفهم بالبرن  الخاص   ي

  : من خالل
  

تعداد    تحدي • ين ذوي االس ف الالعبيي ة لتعري ى الرعاي ائمين عل رأو الق اء األم ع أولي د م د موع
  . الخاص و آذلك برنامج تدريب األنشطة الحرآيةيادولمباألب
 .تحديد موعد لتقييم العبى برنامج تدريب األنشطة الحرآية ذوى االستعداد •



د       التأآد من أن طلب المشارآة قد تم تعبئته بالكامل و أن الت            • قرير الطبى الخاص بكل العب ق
 .أرفق به

 .تكليف آل مدرب بمجموعة العبيين •
دريبات و الموعد      / التأآد من أن أولياء األمر     • د الت شأن مواعي الالعبين لديهم آافة المعلومات ب

 .الذى تم تحديده لبرنامج تدريب األنشطة الحرآية
ة         ذوى القبول الذين تفوق مهاراتهم مستوى          الالعبينتكليف   • شطة الحرآي دريب األن امج ت برن

 ياد الخاصولمبالمشارآة فى االنشطة الرياضية الرسمية أو المعترف بها لأل
 

  :المشارآة المجتمعية
  

المجتمعية لبرنامج تدريب األنشطة الحرآية يجب أن يكون جزءا من خطة           ) المساندة(ان ايجاد الدعم  
ة لأل    ) الكاملة(الوصول العامة  رامج المحلي ستمر    . اد الخاص  ي ولمبللب شيط (ان الطلب الم شارآة  ) الن للم

ين المجتمعية يعتير خطوة مهمة لزيادة الوعى العام ببرنامج تدريب األنشطة الحرآية و قدرات                الالعب
  .و اهتمامتهم و احتياجاتهم

  
ة لأل                  اد  ولمبيجب على مدربى برنامج تدريب األنشطة الحرآية تحديد من المسئول من اللجان المحلي ي

دريب          .ياد الخاص ولمبص عن الخدمة المجتمعية للبرنامج المحلى لأل      الخا امج ت دربى برن ى م يجب عل
ة اعطاء                       ة المجتمعي سئول عن الخدم دير م ا م األنشطة الحرآية فى البرامج المعتمدة و التى يكون له
ور و           صوص تط صال بخ وات االت الل قن ن خ ة م صفة منتظم ورات  ب دث التط ن أح ات ع معلوم

  .رنامج المحلى لتدريب االنشطة الحرآيةاحتياجات الب
  

ة         ر أهمي دريب            . أن المتطوعين هم المورد المجتمعى االآث امج ت ى برن وفرون لالعب ان المتطوعين ي ف
ستمرة     ساندتهم الم الل م ن خ ع  م راد المجتم ع أف ل م رص التفاع ة ف شطة الحرآي ستطيع . األن ي

الى،         المتطوعيين آأشخاص و أعضاء قطاع االعمال المحلى و الم         دعم الم دموا ال نظمات االهلية أن يق
راد     )الراديو(يجب أيضا دعوة محطات المذياع    . المرافق،االجهزة و االنتقاالت   المحلية و الصحف و أف

  .المجتمع بصفة منتظمة آمشاهدين فى برنامج تدريب األنشطة الحرآية و االحداث المؤدية اليه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  :يبفريق التدر: القسم الثالث
  

امج              ى مستوى البرن ة عل غالبا ما يتضمن فريق التدريب مدير أنشطة لبرنامج تدريب األنشطة الحرآي
سيق             . أو المنطقة  ددة و تن ة المتع شطة الحرآي ة لالن رامج التدريبي يقوم هذا الشخص باالشراف على الب

ددة امج المتع داث البرن شطة الحر  . اح دريب األن امج ت دربى برن ر م ضا آبي ر اي ة و يعتب دربينآي  الم
ة  المدربين األقرانالمساعدين و    شطة الحرآي يجب  .  و المتطوعين جزءا من فريق برنامج تدريب األن

امج      مى لبرن درب رس صبحوا م اح لي اد بنج ات االعتم ال متطلب دربين اآم ع الم ى جمي ادولمباألعل  ي
ة شطة الحرآي دريب األن رى .الخاص لت ى آبي ضا عل دربينيجب أي ديهالم وم ل ابقة و  أن يك رة س م خب

دل و العالج الطبيعىو              دنى المع يم الب أو مجاالت التعامل مع االشخاص ذوى          /اعتماد فى مجال التعل
رة ات الخطي ضا من خريجى . االعاق وا أي دربيها أن يكون دان، نطلب الحكومات من م ى بعض البل ف

ى    معاهد التعليم العالىأو قد حصلوا على أية مؤهالت متخصصة حتى يقوموا بتدري            اد ولمباألب العب  ي
رى      . الخاص سئوليات آبي ى دور و م دربين يلقى القسم التالى الضوء عل شطة    الم دريب األن امج ت  لبرن

  .المدربين األقران المساعديين و المدربينالحرآية و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  :برنامج تدريب األنشطة الحرآيةل المدير الفني مسئوليات
  

  :المسئوليات التاليةبرنامج تدريب األنشطة الحرآية ل يتولى المدير الفني
  

  )الخ...الطبية و السلوآية (الالعبالحصول على معلومات عن خلفية  •
  من حيث االنشطة و أهداف أسرته الرياضيةالالعبالحصول على معلومات عن تفضيالت  •
 )راجع قسم التقييم(القيام بتقييمات برنامج تدريب األنشطة الحرآية لالعب •
 تطوير و االشراف على برنامج التدريب الخاص بكل العب •
دريب  • ة بت شطة المتعلق ع االن ينادارة جمي دربين و الالعب دربين االخرين و الم ران الم  و األق

 المتطوعين
اء     Multidisciplinary Team التشاور مع أعضاء الفريق التنظيمى • ل و فى أثن  لالعب قب

 . لالعب بأقصى معايير السالمةضمان االلتزامتطوير برنامج التدريب ل
ة أو    • دارس المحلي ى الم شرفين عل ين أو الم ة االداري شة م دورمقابل ة لمناق ن أن  االقام ا يمك

 .  لبرنامج تدريب االنشطة الحرآيةة مساعديقدمونه من دعم و
ى   • ييجب عل دير الفن اء  الم ة الق شطة الحرآي دريب األن امج ت ديمى قصير عن برن   عرض تق

املين المه ن   للع تعداد م ين و ذوى االس دربينتم ساعدين و الم دربين  الم رانالم ك األق  و ذل
  .بمساعدة الفريق االدارى للمنشاة

اء االم • ة أولي ى موافق ى /رالحصول عل ة عل ه الوالي ن ل دربين م ران الم شارآتهم األق ى بم  ف
 .برنامج تدريب األنشطة الحرآية

 .األقرانن و  المساعديللمدربينتدريبية و دورات  برامج تنظيم •
ى آل                    • شرف عل ة ي شطة الحرآي دريب األن امج ت ل برن التأآد من أن هناك مدرب معتمد من قب

 . تدريبيةوحدة
امج           • المحافظة على الملفات السرية و سجالت النشاط الرياضى الخاصة بكل العب خالل برن

 .التدريب و المشارآة فى الحدث
دريب        تعبئة • امج ت ا لقوا        نماذج التسجيل للمشارآة فى برن ة طبق شطة الحرآي اد ولمباألد  ع  األن  ي

 .الخاص
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  :برنامج تدريب االنشطة الحرآيةلالمدربون المساعدون 
  

درب        يادولمباألتضم حرآة    د من الم ذين ين المساعدين     الخاص العدي ون  ال من خالل     يعمل
يهم العمل    هؤالء . حرآة في مجتمعاتهم  ال سيق مع     عل ين    و التن ديرين الفني دربين    الم  و الم

  :نمساعدين الساسية للمدربيالمسئوليات األو فيما يلي . األقران
  

 .العمل على إيجاد مرافق و إمكانيات التدريب •
 .الالعبينايجاد و تقييم و تسجيل  •
ة ين  الالعب  العمل على تنمية و صقل مهارات      • دريب    من خالل    الفردي رامج الت  و  ب

 .المدير الفني تحت اشراف ذلك
 .طة الحرآيةنشرنامج تدريب األلب أيام تخصص يمتنظتخطيط و  •

  
  األقرانن المدربو

  
درب  رينالم والق ل لالعب   ه ر مماث ى عم ة شخص ف شطة الحرآي ساعدة  األن وم بم  يق
دير الفني    تحت اشراف     الالعب ستمر              الم ذى ي دريب ال امج الت د خالل برن ة  ل المعتم ثماني
ابيع ن . اس تقطابيمك درباس دارساألقرانين الم ن الم ات،  م ة، الكلي ة و الخاص   الحكومي

ة أو األ      مراآز الترفيه،  ة المنظمات الديني ة  ا ندي دربون         .المحلي زم الم ران يجب أن يلت  األق
ذلك    و   ات التدريب جميعبحضور   دريب األ      آ امج ت ام برن ش أي ة  طن  من الجائز أن    . ة الحرآي

ذا األمر  ءاالستثنا و .ين بعام أو عامينالالعب أصغرسنا من   األقرانالمدربين  يكون     في ه
النضج  حتما سينقصهم  دون العاشرة من العمر      األقرانيرى السن ف  ين صغ الالعبحالة   هو

  .ن أقرانالكافى للعمل آمدربي
  

يجب أن  .األقرانن التالية تهدف الى مساعدة المدربين فى تدريب المدربي    قائمة المراجعة 
ين على تجارب الالعب حصول  للتأآد مناألقرانين  ى المدربون وقتا آافيا مع المدرب     يقض

  .مفيدةتدريبية 
  
  
  



  
  
  
  
  

  األقران المدربينة مراجعة قائم
  

  :األقران المدربون عيهاأشياء يجب أن ي
ين      أوجه التشابه  • ين  بينهم و ب يعهم  (الالعب سن        جم ستمتع بالرياضة و فى نفس ال   ي

 .)تقريبا
 .نشطة الحرآيةأهداف برنامج تدريب األ •
ة    العب سالمة خصوصا فيما يتعلق ب    ااألمور التي يجب مراعاته    •  األنشطة الحرآي

 .)عالجما يتلقاه من ثار الجانبية ل،األرهاقمحدودية الحرآة، سرعة الشعور باإل(
 .الالعبينعمل مع ال أثناء التعاطفاالحترام و ب وجوب التحلي •

  
  :، يجب على المدرب القرين أنمن أجل ضمان نجاح التجربة

 .عبينتجاه الالم التزيتحلى باال •
  . لهاو يكون في آامل االستعداد يلتزم بمواعيد حضور التدريبات •
 .عاقةلإل دون النظر الشخص تعامل مع عليه ال.الالعبيقوم بتحية  •
 .ة الحرآيةنشط برنامج تدريب األتدريبات فترة طوال العبل مالزمايبقى  •
 .يبتسم و يكون ودودا •
 . عند توجيه تعليماتالالعبيواجه  •
ذى ال يكون       العبال معيتحدث   • ه  فى الوقت ال ر  عن اهتمامات ا ب   األخي أي  مرتبط

 .نشاط
رق ال  • تعلم ط لي دى  تواص ضلة ل ديث،( الالعب المف ارة،  الح ة االش صولغ  ،ر ال

 .)الخ..الرموز
ة م     الالعب يشجع   • ة ايجابي ة     بطريق ه          (حددة و ثابت ام بادائ يئا ق سمية ش ى نحو    ت عل

 .)جيد
 .يتحلى بالصبر •
 .الالعبيقضيه مع يستمتع بالوقت الذى  •
 .يشرح النشاط بوضوح •
 . لتعلم المهارة قبل بدء مهارة جديدة الكافيوقتال لالعبل تيحي •
ىي • ستطيع ةقي طرتوصل إل ا الالعب ي ن خالله صىم شاط بأق ن  أداء الن در م   ق

  .ستقالليةاال



 . إليها المساعدة عند االحتياجطلبي •
 .بهخر بانجازات العتيجابى و يفيحافظ على السلوك اإل •
 .الالحق موعد التدريب و يذآره بالالعبيودع  •
 .أصدقائه عن تجربته و أسرته عيتحدث م •
 حتى يتعرف عليها    طته الخيرية  الخاص و انش   يادولمباألتناقش مهمة   ر ندوة   ضيح •

 .بشكل جيد
  .يتذآر أن وراء آل العب عظيم مدرب عظيم •

  
ة طنشأل ا آل العب يشارك فى برنامج تدريب أنيجب األخذ في االعتبار    يكون  ة الحرآي

أخصائيي العالج    ، القائمين على الرعاية   ر،كون من أولياء األم   محاطا بشبكة من الدعم تت    
ة     ةنشط  أخصائيي التأهيل المهني، مدرسى أ      ،الطبيعي  مدرسى   ، التربية الرياضية المعدل
ة و  مصادر للمعرف   آل هؤالء يعتبروا    . الخ.. األخصائيين االجتماعيين   الدراسية، لوالفص

ه     الالعب  يحبه   المتعلقة بما   التساؤالت جابةإل دائم    استعداد على المعلومات ا اليحب   أو  و م
ين       .  عليه يقدرما الذى يهتم به و       ق، يتع ذا المنطل ر عدد ممكن        استقطاب  و من ه من  أآب

   .يةعملية التدريبفي الهؤالء 
  

  :األقرانالمدربين  المدير الفني تجاهمسئوليات 
  

دير الف  ى الم اع ب عل ي االجتم دربين ن رانالم ديثا  األق ضمين ح ل   المن ن أج رح م ا ش م
يتولونه من  سئوس ات و م دريب و األواجب رامج الت اء ب داثليات أثن ات (ح ي )  الفعالي الت

ل ذروة  دريب األ  تمث امج ت ش برن ة طن يهم،    و.ة الحرآي اء بالعب ل االلتق ب   قبي ى  يج عل
شاط الرياضى     تبعة في   المتعددة الم   أن يكونوا على دراية بالخطوات     األقرانالمدربين    الن

يهم     طبيعة تأثير ب تعريفهم سيتطلب األمر  .لذى يقوم العبوهم بالمشارآة فيه    ا ات العب إعاق
ة شطة الحرآي ى أداء األن ة.عل ن األهمي وم  و م ي أن يق دير الفن ين ا أن الم دربينبتطم  لم

وم باالشراف      مؤهل ة حرآية نشطأأن مدرب   ب األقران ى آل    المباشر   سوف يق  وحدة  عل
عند إدارة   ما يلي من مسئوليات و واجبات      المدير الفني  يتولى .في جميع األوقات  .يةتدريب

  :األقران المدربينالتدريب و العمل مع 
 .وضع و تحريك الالعبشرح آيفية  •
ة ال(لالعب  ا  لدى مناقشة طريقة االتصال المفضلة    • ات       ،محادث ة االشارة، البطاق لغ

 .)الخ...المصورة
اء • ات إلق ساعدة   معلوم زة الم ن األجه شايات و الآ ع ة الم ي المدولب  أو أى كراس

 .مساعدة أخرىأجهزة 
 .مساعدةال لكل واحد من األجهزةمن شرح االستخدام الصحيح و اآل •



ه      األقرانخلق مناخ يستطيع المدربون      • اتهم     طرح  من خالل ساؤالتهم و مقترح  و  ت
 .الالعبينيجابية بينهم و بين تكوين عالقات إ

دربينشجيع ت • ران الم ى األق صبر و  عل زام ال نحالت يهمم افى  العب ت الك  الوق
دريبات   تجابة للت تعجال  (لالس ب اس ب تجن ساعدة يج ب م ة  الالع ه فرص  و منح

 .)التصرف منفردا قدر اإلمكان
زام • ع ةواقعيال الت دربين م ران الم ق األق ا يتعل ارات  ب فيم دم مه دل تق بمع  الالع

ه              لحدوالسماح بالوقت الكافى    ( ستويات قدرت ارات الالعب و م و ث تطور في مه
 .)ذلك في إطار البرنامج التدريبي

ا فى حاال      األقران تعريف المدربين  • االجراءات التى يجب اتخاذه  الطوارىء  ت ب
 .)الخ...انذار الحريق، االصابة، المرض( 

د    • ة لعق ة متكامل اري و منظوم وذج معي تحداث نم سات اس دروس   جل اش لل نق
 .قوف على اإليجابيات و السلبيات و تحديد أوجه القصورالمستفادة للو

ة    فى أيام برنامج     األقران المدربين تكريم   • من خالل أحد       تدريب األنشطة الحرآي
 :األساليب التالية

 .شكر/ تقدير  / شهادات تكريممنح  .1
 . القمصانالهدايا آمنح  .2
 .MVP  أو جوائزمنح أشرطة التكريم .3
  .برنامج تدريب األنشطة الحرآيةأيام ) تفعاليا(أحداث  أثناءالتكريم  .4

 
  

  :الكوادر التربوية و العالجية
  

ل درب يتمث ة دور م شطة الحرآي دريب األن امج ت دريب و   برن وفير الت ى ت ل عل ي العم ف
داثاأل ات (ح ين ذوي اإل )الفعالي ات لالعبي ة عاق رةالفكري دريب . الخطي ى ت باالضافة ال

إ  برنامج تدريب األنشطة الحرآية    ا يحصلون      الالعب ن  ، ف ا م ى    ين غالب خدمات أخرى     عل
رق التخ    . ينتص  العديد من المخ    قبل من ذه الف ين          ه ددة المجاالت تضم المعلم صصية متع

ي،المتخصصين ة ال معلم ة التربي ةبدني صائ، المعدل ى ي أخ الج الطبيع صائ، ى الع ى يأخ
يجب  . المى التخاصب و وظائف الك      ي أخصائ ،ى الجهاز التنفسى  ي أخصائ تأهيل المهني، ال

اص ب     االت الخ دد المج ق  التخصص متع راد فري د اف شارة أح تم است بأن ي ل الالع   قب
 لالعب و ا السالمة عند مشارآة   تزام معايير  البرنامج التدريبى لالعب للتأآد من ال      تصميم

أنها تحسين   فرص ال أفضل أيضا من اجل تحديد    اة    التي من ش ع جوانب حي . الالعب  جمي
ذ   دى ه ون ل د يك ثال ق ضلة    فم شطة المف ول االن ة ح ن المتخصصيين رؤي ق م أو ا الفري

 يجب على  التيحرآاتالوضاع أواأليكون لديهم معرفة بأى    جوانب التقدم االخيرة آما س    



االالعب الى، يجب أ. تجنبه تم تن بالت ون   يصم ي ث يك دريبى لالعب بحي امج الت م البرن
  .بهالخاص لبرنامج العالجى العام  مع اعارضاتمكمال و ليس م

 
  
  
  
  

  الالعبينتقييم : القسم الثالث
  

  :تحديد مستوى الالعبين
امج                             ان برن ا اذا آ د م د تحدي ار عن د من العوامل التى يجب أخذها فى االعتب هناك العدي

إن المهارات الحرآية األساسية هي عامل      . تدريب األنشطة الحرآية يناسب الالعب أم ال      
ى       شديد األهمية، و يعادلها في نفس الدرجة         درة عل ة، الق ارات االجتماعي من األهمية المه

  .المشارآة فى أنشطة الجماعه، القدرة على القيام بعمل معين و قدرات االستجابة اللغوية
  

تخدام أدوات  ى باس يم اليوص ة التقي ان ال    تالي ا اذا آ د م ى تحدي ساعدة ف ا  ال للم ب الئق ع
امج  ة  لبرن شطة الحرآي دريب األن ارات ا  أو ت ك مه داث  لمنافيمتل ى أح ات(سة ف ) فعالي

  . الخاص لالعبيين محدودى القدراتيادولمباأل
  

يمكن خدمته على أآمل وجه من      عب  الذا آان ال  فى تحديد ما إ   ن  وذجان األوال  النم يستخدم
ة أو أحداث   برنامج خالل   ات (تدريب األنشطة الحرآي اد ولمباأل) فعالي ين  الخاص لالعب  ي

ضمن األنشطة الرياضية التقليدية     عنصر أساسي يجري تنظيمها آ  محدودى القدرات التى    
  .ياد الخاصولمبلأل
  

 .ة الحرآيةطنشعب لبرنامج تدريب األال الأهليةنموذج  •
اعي لالعب   • أقلم االجتم ة الت صاء عن درج ة استق صاء صغير (قائم وذج استق نم

 .)الحجم 
  

ع المعلومات الضرور         ستساعدك النماذج الثالثة التالية   ى تجمي ذين    ية عن الالع    عل ين ال ب
  :برنامج تدريب األنشطة الحرآية فى سوف يشارآون

  
 .عبالنموذج معلومات ال •
 .نموذج تقييم المهارات الحرآية •
 .بروتوآول التقييم الوظيفى •

  



  :ة الحرآيةطنشعب لبرنامج تدريب األال الأهليةنموذج 
  

ة   وذج أهلي وي نم دريب األ  ال اليحت امج ت ب لبرن شع ةطن ود و  ة الحرآي سة بن ى خم   عل
درات ال ت ق ا اذا آان د م ستخدم لتحدي هالي ب تؤهل ا( ع ضمام) تؤهله ى  لالن رامج إل ب

 أى من البنود    المرشح تحقيق عب  الالذا لم يستطع    إ.  الرياضية الرسمية   الخاص يادولمباأل
ة          الخمسة فانه يكون     شطة الحرآي دريب األن امج ت ا إ  . مؤهال لإلنضمام إلى برن تمكن  ذا  أم

ق ذا الالعب من تحقي ون  أىه ه يك سة فان ود الخم ي من البن شارآة ف ؤهال للم داثم   أح
ات( ادولمباأل) فعالي درات   ي دودى الق ين مح اص لالعبي ن . الخ ايمك وذج   الحق ة نم  تعبئ

  . االجتماعى و جاهزيته للتأقلماستعدادهمدى العب لتحديد ل ااستقصاء
  

  محاطا بشبكة   طةالحرآية يكون نشا آل العب يشارك فى برنامج تدريب األ        دائما أن  تذآر
م تت اء األم دع ن أولي ون م ة ،رك ى الرعاي ائمين عل الجين، الق الجين  المع دنيين و المع  الب

وظفيين، مدرسي  ة الرياضية  ال ة   التربي ةو البدني خصائيين  و األمدرسى الفصل  ،المعدل
شة  ذات استعداد ل مصادر هذه العناصر هي بمثابة   آل  . الخ....االجتماعيين ا ي مناق  فضله  م

ه     العلا ا اليحب ه  و ب و م ذلك اهتمامات ا  و   آ ا    م ذه منه ى تنفي در عل ا إشراك   . يق  يجب دائم
  .  قدر المستطاعالعديد من هؤالء فى عملية التدريب

  
  :العبدى الالتأقلم االجتماعي لاستعداد  قائمة استقصاء

  
ي ة ف ذه القائم ساعد ه بت ة لالع ارات االجتماعي يم المه أقلم  تقي تعداده للت دى اس  و م

ا أن ال     بالغة خاص  هميةبأ يحظى هذا األمر  . تماعياالج دو فيه عب  الة فى الحاالت التى يب
ة  يمتلك القدرات  ال فى معزل    األساسية ألداء األ    الحرآي ساعد   .  عن المجتمع  عم سوف ت

ائجال ننت ا م د  المتحصل عليه ى تحدي وذج عل ذا النم ة؛  ه ر مالئم دو األآث ديلين يب أي الب
شطة الحرآ  دريب األن امج ت ةبرن داث   أمي ادولمباألأح دودى  ي ين مح اص لالعبي  الخ

  .القدرات
  
  

 :الالعبنموذج معلومات 
  
ع المعلومات    الالعب نموذج معلومات    تضمني ة ب    جمي ال ال  األردود  المتعلق ة إالفع  / رادي

وم    . تواصله اليومية و مهارات ال    يحياتالنشطة  األ ،اإلرادية ذا     لذلك، يجب أن يق ة ه  بتعبئ
ال ع  أف ود على دراية برد   ين الذين هم  متخصصأحد ال  أو    أسرة الالعب  أحد أفراد  النموذج
دريب    أال يقوم مدربو  يجب  و توخيا لدقة النتائج،     . اإلرادية / راديةالإ ال الالعب برنامج ت

دريبا   قد تلقوا ال اذا آانوا    إ اإلرادية / راديةالإ ال الفعباختبار ردود األ   األنشطة الحرآية   ت
ل   تم االت مث ى مج صا ف ية   : خص ة الرياض اص، التربي يم الخ ةالتعل ة،  و البدني   المعدل



وظيفى   الج ال ى أو الع الج الطبيع ريض، الع اون. التم رة إن تع ع الالعب أس ق م  الفري
دة ل   هو لتعبئة النموذج  متعدد المجاالت  يلة جي وين  وس ة  رابطة تك ين   قوي م     ب ع من ه جمي

   .في حياة الالعب من أشخاص
  
  
  

  :آيةنموذج تقييم المهارات الحر
  
وإ ة ه ارات الحرآي يم المه وذج تقي وة ن نم اط الق ريع لنق يم س ة تقي ى  بمثاب ضعف ف  و ال
دليل ال ذا ال ا ه ى يرآزعليه ة الت ارات الحرآي سبع للمه ات ال ام. فئ د اتم ذا عن تكمال ه  اس

ذلك                   النموذج وة و آ اط الق ى نق ، يستطيع المدرب أن يستخدم هذه المعلومات للتعرف عل
  .تقويتهال الالعب تاجحالمهارات التى قد ي

  
  :الصحية /  الطبيةتاريخ الحالةنموذج 

  
الصحية للتعرف على المعلومات التى يجب أن           /  الطبية تاريخ الحالة  تصميم نموذج    تم

دريب    إدارةتخطيط و    ب عند قيامه يكون المدرب على درايه بها       رامج الت تم     .  ب يجب أن ي
ى      الالعب ع والديه اون م  بالتع الالعبتعبئة النموذج بواسطة مدرب      ه  أو القائم عل  رعايت

  .المعدلةو البدنية  أو متخصص التربية الرياضية الالعبو آذلك معالجى 
  

يم   اذج تقي ة نم ى تعبئ درب عل ساعدة الم ة لم صفحات التالي صميم ال م ت دريب ت امج ت برن
ال  تم توفي نموذج معبأ   ، آما   األنشطة الحرآية  ى  آمث اذج مع     د آل واح  عل ذه النم  من ه

  .الالعبالحظة أن التعليقات العامة قد تم ادخالها فى نهاية نموذج معلومات م
  

  :نشطة الحرآيةبرنامج تدريب األ
  لالعبا استعداد التأقلم االجتماعي لدى قائمة استقصاء

  
..................           ................................................................      

    MIالالعب                                                    االسم االول            لقب 
  

  أنثى/ذآر....................................................             .................  
 النوع)                          السنة -الشهر -اليوم(ميالد التاريخ 

  
  :تالية من االسئلة ال واحدكلل "ال" أو "نعم"أمام ) (عالمةقم بوضع 

  



  :القدرات المؤهلة
  . بشكل مناسبشىء واحد / لعبة مستخدما لعبيستطيع ال ال      نعم 
   .خرين ال     يفضل اللعب مع آ نعم 
  . أحادية القواعداأللعاب ستطيع ممارسة ال     ي نعم 
   –ك القمصان بما فى ذل(دون مساعدة م بارتداء مالبسه ستطيع القيا ال     ي نعم 
   ).السراويل القصيرة    
  .شرافاإل تحت أقل قدر من بقضاء حاجته ستطيع القيام ال     ي نعم 
  .نشطة الجماعيةعند المشارآة في األ ال     ينتظر دوره  نعم 
  فيها حروف الجر أو   ستخدم ستطيع اتباع التوجيهات الشفهية التى ت ال     ي نعم 

  .)قف فى الصف، قم بالجرى فى حارتك(                  آلمات تحديد المكان مثل
  مستخدما ) تواصلاالشارات، لوحة ال ( التواصلتحدث و ستطيع ال ال     ي نعم 
  .أو ثالثية الكلماتجمال ثتائية     
  .دقائق أو أآثر ة خمسيستطيع الترآيز لمساحة زمنية قدرها ال      نعم 
   ".ال" أو "نعم" التي تتطلب سئلةاأل يستطيع إجابة ال      نعم 

  
  ال.......... نعم         ..........   المجموع

  
دل   ى سبع إي ات الحصول عل م"جاب ر  " نع ىأو أآث درة عل سة فى ى العالعب ال ق لمناف

  . الخاص لالعبيين ذوى القدرات المحدودةيادولمباألأحداث 
ين ذوى     يادولمباألا الالعب يصلح للمشارآة في أحداث       هذ      الخاص لالعبي
  .القدرات المحدودة    

  
  هذا الالعب يصلح لبرنامج تدريب االنشطة الحرآية    

.....................                         ...............  
  التاريخ                    توقيع

  
  

  مثال: برنامج تدريب االنشطة الحرآية
  قائمة استقصاء استعداد التأقلم االجتماعي لدى الالعب

  
..           ................................................................    ................  

    MIلقب الالعب                                                    االسم االول            
  

  أنثى/ذآر..........................................             .................  ..........
 النوع)                          السنة -الشهر - اليوم(تاريخ ميالد 



  
  :لكل واحد من االسئلة التالية" ال"أو " نعم"أمام ) (قم بوضع عالمة

  
  

  :القدرات المؤهلة
  .شىء واحد بشكل مناسب/ للعب مستخدما لعبة يستطيع ا ال     نعم 
   .خرينال     يفضل اللعب مع اآل نعم  
  .ال     يلعب اللعب أحادية القواعد نعم  
   –بما فى ذلك القمصان (يستطيع القيام بارتداء مالبسه دون مساعدة   ال نعم 
  ).السراويل القصيرة    
  .شرافاإل تحت أقل قدر منبقضاء حاجته ستطيع القيام  ال     ينعم 
  .ينتظر دوره عند المشارآة في األنشطة الجماعية ال     نعم 
  ال    ال يستطيع اتباع التوجيهات الشفهية التى تستخدم فيها حروف الجر أو    نعم  

   ).قف فى الصف، قم بالجرى فى حارتك(                  آلمات تحديد المكان مثل
  ائية مستخدما جمال ثن) ت، لوحة االتصالاالشارا(ث و يتواصل يتحد  ال   نعم 
  .أو ثالثية الكلمات    
  .يستطيع الترآيز لمساحة زمنية قدرها خمسة دقائق أو أآثر ال      نعم 
  ".ال"أو " نعم"يستطيع إجابة األسئلة التي تتطلب  ال     نعم 

  
  ال.... 4......نعم         ....... 6...  المجموع

  
ات   ى سبع إجاب دل الحصول عل م"ي سة فى  " نع ى المناف درة الالعب عل ى ق ر عل أو أآث

  . الخاص لالعبيين ذوى القدرات المحدودةيادولمباألأحداث 
ين ذوى     يادولمباألهذا الالعب يصلح للمشارآة في أحداث             الخاص لالعبي
  .القدرات المحدودة    

  
  الحرآيةهذا الالعب يصلح لبرنامج تدريب االنشطة     

.....................                         ...............  
  التاريخ                    توقيع

 
 

  :برنامج تدريب االنشطة الحرآية
  مؤهالت الالعب

  
..           ................................................................    ................  



    MI                                                   االسم االول            لقب الالعب 
  

....             ....................................................MALEأنثى/  ذآر  
 النوع)                          السنة -الشهر -اليوم(تاريخ ميالد 

  
  :لكل واحد من االسئلة التالية" ال"أو " نعم"أمام ) (قم بوضع عالمة

  
  :القدرات المؤهلة

   . آرة تنسرمي بستطيع القيامال     ي نعم  
    مشايات،( باالستعانة بأجهزة مساعدة المشى بمفرده أوستطيع ال     ي نعم  
  .لمسافة عشرة أمتار بحد أدنى) ألخ..عكازات    
   اليدوى لمسافة عشرة )المتحرك(دولب المتحريك الكرسى ستطيع  ال     ي نعم 
  .أمتار    
   لمسافة عشرة لي اآل)المتحرك(المدولب التحكم فى الكرسى يستطيع  ال      نعم 
  .أمتار    
  أجهزة ب االستعانةبدون  /  مترا ب15السباحة لمسافة  ستطيع ال     ي نعم 
  .الطفو    

تطاع  بالاذا اس اله   الع ذآور أع ن الم أى م ام ب داث    القي ي أح شارآة ف ؤهال للم د م يع
  . الخاص لالعبيين ذوى القدرات المحدودةيادولمباأل
  

   :أي من البديلين التاليين أمام )(قم بوضع عالمة 
ين ذوى     يادولمباألللمشارآة في أحداث    هذا الالعب يصلح          الخاص لالعبي
  .القدرات المحدودة    

  
  لحرآيةهذا الالعب يصلح لبرنامج تدريب االنشطة ا    

..........Janice Smith..............                         .....2/28/03.......  
  التاريخ                            توقيع

  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
  
  
  
  

  :لكل واحد من االسئلة التالية" ال"أو " نعم"أمام ) (قم بوضع عالمة
  

  :القدرات المؤهلة
  . تنسال     يستطيع القيام برمي آرة  نعم  
    مشايات،(ال     يستطيع المشى بمفرده أو باالستعانة بأجهزة مساعدة  نعم  
  .لمسافة عشرة أمتار بحد أدنى) ألخ..عكازات    
  اليدوى لمسافة عشرة ) المتحرك( ال     يستطيع تحريك الكرسى المدولب  نعم 
  .أمتار    
  اآللي لمسافة عشرة ) تحركالم( ال     يستطيع التحكم فى الكرسى المدولب  نعم 
  .أمتار    
  بدون االستعانة بأجهزة /  مترا ب 15 ال     يستطيع السباحة لمسافة  نعم 
  .الطفو    

داث       ي أح شارآة ف ؤهال للم د م اله يع ذآور أع ن الم أى م ام ب تطاع الالعب القي اذا اس
  . الخاص لالعبيين ذوى القدرات المحدودةيادولمباأل
  

  : أمام أي من البديلين التاليين) (قم بوضع عالمة 
ين ذوى     يادولمباألهذا الالعب يصلح للمشارآة في أحداث             الخاص لالعبي
  .القدرات المحدودة    

  
  هذا الالعب يصلح لبرنامج تدريب االنشطة الحرآية    

..........Janice Smith..............                         .....2/28/03.......  
  التاريخ                          توقيع  

 
  : نشطة الحرآيةبرنامج تدريب األ
  معلومات الالعب

  
..           ................................................................    ................  

    MI لقب الالعب                                                    االسم االول           
  



  أنثى/ذآر....................................................             .................  
 النوع   )                          السنة -الشهر -اليوم(تاريخ ميالد 

  
  
  
  

  :لكل واحد من االسئلة التالية" ال"أو " نعم"أمام ) (قم بوضع عالمة
  

ة ى  : ملحوظ ب عل االت  دربينالميج دد المج ق متع شارة الفري ى  است شرف عل   الم
ب دا(الالع و الوال اص، مدرس يم الخ ياء، التعل يةن، األوص ة الرياض ة التربي   و البدني
ة ة الرياضية، أخصائيو العالج الطبيعي ،المعدل ي و مدرسو التربي ل المهن د ) التأهي عن

  .تعبئة هذا النموذج
  

  : الالعب أى من اآلتىستطيعهل ي
 Palmar  ال     قبضة اليد نعم 
  رادى مبدئى ال     رد فعل الإ نعم 
 Tonic Labyrinthine Proneرد فعل من نوع  ال      نعم 
  Tonic Labyrinthine Supineرد فعل من نوع      ال نعم 
 Asymmetrical Tonic Neck Reflexرد فعل من نوع  ال      نعم 
  Symmetrical Tonic Neck Reflex نوع رد فعل من  ال      نعم 
  رادى ايجابى ال     دعم الإ نعم 

  
  :ردود الفعل

  مام  ال     رد فعل استنادي لأل نعم 
  لجانبينعلى أحد ا استنادي ال     رد فعل  نعم 
  لوراء إلى ا ال    رد فعل التقاطى نعم 

  
  ما هى القدرات الوظيفية لالعب؟

  
  :وضعياتال

  . الجلوسية المحافظة على وضع يستطيع ال     الالعب نعم 
  . الوقوفية يستطيع المحافظة على وضعالالعب   ال    نعم 

  
  

  : المحيطةالبيئة



  .يشعر باالرتياح فى بيئة التدريبالالعب  ال     نعم 
  

  : اليوميةاألنشطة الحياتية
   .تخدامهم يوميا خمسة أشياء يقوم باستمييزيستطيع الالعب  ال     نعم 
   .بدون مساعدة /يقضى حاجته بالالعب  ال     نعم 
   .السراويل القصيرة و رفع السراويل و قميصه ارتداء الالعب يستطيع ال     نعم 
  . مساحته المعيشية نطاق يتحرك بكفاءة فىالالعب ال    نعم 

  
  :الوعى
  ---------------ب أشياء تجتذب حاسة اإلبصار لدى الالع ال     نعم 
  ------------------تجتذب حاسة السمع لدى الالعب  ال    أشياء  نعم 
  . أمامهأشياء موضوعة تعامل معستطيع الالالعب ي ال     نعم 

  
  :ساسيةمهارات التواصل األ

  .لمشكالت البسيطةإيجاد حلول ل  يستطيع ال    الالعب نعم 
  . الحديث أو طريقة أخرىلتواصل من خاللا  يستطيع ال    الالعب نعم 
  .دقائق...... لتوجيهات لمدة يستطيع االستماع إلى ا ال    الالعب نعم 
  .)لغويةمهارات (وجيهات شفهية جزئية أو باالشارات  ال    الالعب يفهم ت نعم 
  .سمه أو االشارة بهسماع ا عند يستجيب ال    الالعب  نعم 

  
  :سلوآيةال جوانبال

  :العبك السلوآية لالجوانبقم بوصف 
  
  

  :تعليقات عامة للمساعدة فى تدريب الالعب
  
  
   فى تعبئة هذا النموذجقمت باستشارة األشخاص المذآوين أدناه...... .........أنا،
  
  
  

.....................                         ...............   
  التاريخ                      توقيع

  
  



  
  مثال: نامج تدريب االنشطة الحرآيةبر

  معلومات الالعب
  

................Smith.........           ......................................Janice...
............    ......  

    MIلقب الالعب                                                    االسم االول            
  

...............21............             .........................Male  .....أنثى/ذآر  
                           النوع        عمر الالعب

  
  :لكل واحد من االسئلة التالية" ال"أو " نعم"أمام ) (قم بوضع عالمة

ة شرف      : ملحوظ االت الم دد المج ق متع شارة الفري دربين است ى الم ب عل ى يج عل
ب ة   (الالع ية و البدني ة الرياض و التربي اص، مدرس يم الخ ياء، التعل دان، األوص الوال

ي ل المهن ة الرياضية، أخصائيو العالج الطبيعي و التأهي ة، مدرسو التربي د ) المعدل عن
  .تعبئة هذا النموذج

  
  :هل يستطيع الالعب أى من اآلتى

  Palmarقبضة اليد ال     نعم 
  . الإرادى مبدئىرد فعلال     نعم 
 Tonic Labyrinthine Proneال     نعم
  Tonic Labyrinthine Supineال     نعم 

 Asymmetrical Tonic Neck ال     نعم 
 Symmetrical Tonic Neck ال     نعم 
  .رادى ايجابى ال     دعم الإنعم 

  
  :ردود الفعل

  .رد فعل استنادي لألمام ال    نعم 
  .لجانبينرد فعل استنادي على أحد ا  ال   نعم

  .لوراءرد فعل استنادي إلى اال     نعم  
  

  ما هى القدرات الوظيفية لالعب؟
  
  :وضعياتال

  .الالعب يستطيع المحافظة على وضعية الجلوس ال     نعم 



  . الوقوفيةيستطيع المحافظة على وضعالالعب ال     نعم  
  
  
  

  : المحيطةالبيئة
  . باالرتياح فى بيئة التدريب يشعرال    الالعب  نعم 

  
  : اليوميةاألنشطة الحياتية

   . يومياتمييز خمسة أشياء يقوم باستخدامها  يستطيع ال    الالعبنعم 
   .بدون مساعدة/يقضى حاجته بالالعب  ال    نعم 
   . القصيرةسراويل و رفع السراويل و القميصارتداء ال يستطيع ال    الالعب نعم  
  .مساحته المعيشيةنطاق  بكفاءة فى  يتحركال    الالعب نعم  

  
  :الوعى
  ---------------أشياء تجتذب حاسة اإلبصار لدى الالعب  ال    نعم 
  ------------------أشياء تجتذب حاسة السمع لدى الالعب  ال    نعم 
   .وعة أمامهالالعب يستطيع التعامل مع أشياء موض ال    نعم 

  
  :ساسيةمهارات التواصل األ

  .لمشكالت البسيطةيستطيع إيجاد حلول ل ال    الالعب نعم 
  .الالعب يستطيع التواصل من خالل الحديث أو طريقة أخرى ال    نعم 
  .دقائق...... الالعب يستطيع االستماع إلى التوجيهات لمدة ال    نعم 
  .)مهارات لغوية(هات شفهية جزئية أو باالشارات الالعب يفهم توجي ال    نعم 
  .الالعب يستجيب عند سماع اسمه أو االشارة به ال    نعم 

  
  :سلوآيةالجوانب ال

  :العبكل السلوآية جوانبقم بوصف ال
صاب  ون ي ة   ج صرفاته، و خاص ى ت سيطرة عل د ال ديد و يفق اط ش ص باحب دما ي  اب عن

  .رهاقباإل
  

  :تدريب الالعبتعليقات عامة للمساعدة فى 
اء رأسه   جون لديه صعوبة فى إ      ا  بق ذآيره        أل  مرفوع ى و يجب ت ا عل ع رأ   دائم سه و    برف

شكل     ي . سريعارهاق  يصاب جون باإل  . االنتباه الى النشاط    أفضل و   ستطيع جون األداء ب
ا و  يفضل جون الكرات األ   . )المتحرك(  المدولب  آرسيه علىهو   ة  آبر حجم ر ليون  األآث



شة   رات اله ا     علأو الك ه إلقائه سهل علي ا، في غر حجم رات األص نس أو الك رة الت . ى آ
  .Big J أو J آرة السلة و يفضل أن ينادى بأسمه المصغر، يستمتع جون بمشاهدة

  
  : تعبئة هذا النموذجالمذآورين أدناه عندةشخاص قمت باستشارة األجانيس سميث  أنا،

رو   أنجيال جير  ،)جونأخصائية العالج الطبيعي ل   (سارة الرسن    ة      (ي مدرسة جون للتربي
  )مدرس جون للتعليم الخاص( ، مارك شوارتس)المعدلةو البدنية الرياضية 

  
  
  .....2/28/03..                       .......جانيس سميث .

  التاريخ                   توقيع  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  :فوق بساطظهر ال على قاءاالستل  في وضعيةنموذج ألنشطة اإلحماء لالعب
  

  :ذرعرفع األ
  

م    بساط   حتى تلمس ال و الخلفقم برفع ذراع واحد مستقيما ألعلى   • رأس ث وق ال ف
 . البدايةيةعد لوضع

 . البدايةيةقم بالتكرار مع الذراع اآلخر ثم عد إلى وضع •
 . البدايةيةقم بالتكرار مع آال الذراعين فى نفس الوقت ثم عد إلى وضع •
 .حرآات األذرع عدة مراتقم بتكرار  •
 . الجانب األيمن من الجسمإلى الذراع األيسر فى وضع عكسي فردقم ب •
 . الذراع األيمن فى وضع عكسي على الجانب األيسر من الجسمفردقم ب •
 .قم بتكرار حرآات األذرع العكسية عدة مرات •

  
  :رجلرفع األ

  
 . البدايةية وضع إلىهاعدأ درجة ثم 45أعلى بزاوية ى لإ واحدة رجلقم برفع  •
 . البدايةية إلى وضعهاعدأ األخرى ثم رجلقم برفع ال •
 . البدايةية إلى وضعهماعدأ ثم رجلينقم برفع آلتا ال •
 . عدة مراترجلقم بتكرار حرآات األ •
 . اليسرى فى وضع عكسي على الجانب األيمن من الجسمرجل الفردقم ب •
 .يسر من الجسم اليمنى فى وضع عكسي على الجانب األرجل الفردقم ب •
 .قم بالتكرار عدة مرات •

  
ا       التدليك من قبل المتخصصين     أساليب و تقنيات     د يكون له أثير ق ين  مع     إيجابي  ت  الالعب

رة   ة الخطي ات الفكري اء ذوى اإلعاق شطة اإلحم دليك  يتضمن . آأحد أن ق  الت  الضغط برف
ة        فيعلى العضالت التي سوف تستخدم       شطة الحرآي دريب األن  .عني  الم  حدث برنامج ت

ع فى   .الالعب  عضالت على برفق، دلك بتحريك يديه تدريجيا، مع الضغط      الم يقوم  جمي



ة  ال الالعبأنسجة  ب أن يكون المتخصص على دراية بأن    األحيان، يج  ا   جلدي ضعيفة مم
   .ها أثناء عملية التدليكتهتكقد يؤدي إلى 

  
اء  ية االحتفاظ بالعبيهم فى وضع      محاولة المدربين أيضا    على ساعد  حيث ،  اإلحم ك    ي ذل

ضالت و     ة الع ى مرون اظ عل ى الحف ساععل ة   ات ال حرآ ل ا مج ن   لمفاص د م ا يح آم
ابات رض الص االت التع شارآةإحتم اء الم دى .  أثن ب أن يرت ينيج س الالعب  المالب

  . األحداث الرياضية و بعد المشارآةأثناء المشارآة فيالمناسبة قبل بدء الحدث، 
  
  
  

  :تمارين إطالة العضالت
  

ة            تحظى   ة العضالت و توسيع مجال الحرآ ارين إطال ه ينبغي           تم ر أن رة غي ة آبي بأهمي
سبها   أو معالجه البدنى لمعرفة     / و الالعب قبل استشارة أولياء أمر      عدم تطبيقها  ة    أن لحال

  .الالعب
  

ة العضالت  ر المباشرة إلطال ات غي اليب و التقني درباألس ل الم ن قب  Passive  م
Stretching:  

  
ات     أن يحاصال على التدريب المناسب،إذا آان    ،لمدربل يمكن اليب و التقني مارس األس

دريب    العب   إلحماء و إطالة عضالت    إطالة العضالت لتدليك و    غير المباشرة  برنامج ت
ار       . األنشطة الحرآية  اد   شهادة    أن و لكن يجب األخذ في االعتب اد اعتم  الخاص  األولمبي
شهادة من خالل           ، إذ يجب  نشطةألداء هذه األ   مؤهلة له للمدرب ال تعتبر     ك ال أتى تل  أن ت

ل المهني    معلم العالج الطبيعي التأقلمى، معالجي    المعالجين البدنين و     الممرضة    ،  التأهي
  . لهأو المتخصص المرخص

  
  :التقوية و التهيئةأنشطة 

  
ر  ةتالفعل يعتب ه حرآ د ذات ي ح دريب ف دات ةقوتلل ا جي ة و التي سبة هيئ د من ى الإ بالن لعدي
ي الع ة  ب شطة الحرآي دريب األن امج ت دون   .برن ة ب ستطيع الحرآ ب ال ي ان الالع  إذا آ

ساعدة  ال لمن أج    على المشي بدون مساعدة      ه يجب تشجيع  مساعدات، فإنه  ى  م ة    عل  تنمي
ية و  درات العضالت األساس تحكمق سيطرةال ا .  و ال ان أم ياالالعبإذا آ ستخدم آرس   ي

  .حريكه بنفسهيجب تشجعيه على تفإنه ، )متحرآا( مدولبا
  



وخي أقصى درجات      يجب   . تمرينات) شريط( التمرينات اآلتية تتضمن استخدام طوق     ت
ات   ال) شريط (  طوق  إدخال الحذر عند    ة تدريبال في وحداتك   تمرين ه من       ي سم ب د تت ا ق  لم

ن وخط م يك كالالعبرة إذا ل وة يمتل ة الق ساك لإل الالزم الطوق م شريط( ب ذلك و)ال   آ
ل           يجب . من الشد  ل معقو الحفاظ على مستوى   دنى لالعب قب الج الب شارة المع  إدخال است

  . إلى البرنامج)الشريط(الطوق تمرين 
  
  

  :)الشريط(طوق أنشطة تمرين ال
  

  :الصدر و االآتاف
ن وضعية وجال م ساك  ل م بإم ت ق ى آرسي ثاب وق س عل ريط(ط ال  )ش ن آ رين م  التم
ذراعين      . الكرسي ملفوفا حول ظهر     )الشريط(على الطوق    اإلبقاءالطرفين مع    د ال م بم ق

شكل عكسي    أعد . صدركال معا فوق    اليدينإلى أبعد مدى ممكن ثم ضم        .  أداء التمرين ب
  . مرة12- 8قم بالتكرار 

  
  :آتافاأل

دة عن           الشريط/الطوققم بإمساك     من آال الطرفين أمام جسمك بحيث تكون األذرع بعي
سافة بعض م ضها ال ساويبع ين عرض ال ت سط  كتف اة ب ع مراع ذراعينم ام  ال ى األم إل

شريط /الطوق قم بشد . الشريط مشدودا /الطوقبحيث يكون    بطء   ال ى    ب اء عل محاوال اإلبق
ى وضع         في وضع     ذراعيك   م الرجوع إل ستقيم ث ة  يةم بطء   البداي التكرار     .  ب م ب  12- 9ق

  .مرة
  

  : األساسيةبطنعضالت ال
ل،    ي ذ ثابت  على آرسي     من وضعية الجلوس   م بلف       ظهر آام شر /الطوق ق  حول   يطال

رفين   ال الط ن آ ساآه م ي و إم ر الكرس صبح   . ظه ث ي ك بحي د األذرع أمام م بم ق
دون ثنى       قم باالنحناء إلى األمام محافظا ع      . مشدودا الشريط/الطوق لى ظهرك مستقيما ب
  . مرة12- 8قم بالتكرار .  البدايةيةإلى وضعببطء الرجوع  ثم ذراعيك

  
  :آتافاأل

ساك   م بإم وقق شريط/الط نال ى م سكة     ج عل دة مم د واح ون ي ث تك ي بحي ب الكرس ان
د الكرسي و ال      في    الشريط/الطوقب د      ي مواجهة مقع ة لألرض و مم دة ود األخرى موازي

ى             الشريط/الطوققم بإعادة اإلمساك ب   . إلى الخارج  ة عل سفلى فى أوضاع مختلف   باليد ال
شد  درجة لتغيير الشريط/الطوق ا       .  ال دك العلي ع ي م برف بطء  ق د ا        ب دا عن الي سفلى  بعي م  . ل ق

الرجوع  م ب واني ث دة ث ى لع ى أعل سفلى إل د ال ساك الي ى وضع بإم بطء إل ةيةب م .  البداي ق
  . مرة من آل جانب12- 8بالتكرار 



  
  )الخلفية(عضلة الذراع ثالثية الرؤوس 

ى الصدر بواسطة إحدى                 /قم بإمساك الطوق   الشريط بحيث يكون في وضعية تثبيت عل
رى    ذراع األخ وع ال ا آ دين بينم ذراع   الي ذه ال د ه ا ي ي بينم ى ذراع الكرس سطة عل منب

ى ذراع الكرسي،      . الشريط/قابضة على نهاية الطوق    سطة عل مع اإلبقاء على الكوع منب
ستقر الرسغ و الكوع                ى أسفل بحيث ي د إل و الكف في مواجهة الخارج، قم بدفع آف الي

  . مرة12-8د يتم التكرار بعد. العودة ببطء إلى وضعية البداية. على ذراع الكرسي
  
  
  
  
  
  

  :شريط التمرين / بدون طوقهيئة و التتقويةأنشطة ال
  

   :ذاتية المستمرةالالحرآة 
  

ام م بإفه ال ا ق ون ب م سوف يقوم ين أنه يهم  /تحرك لالعب ى آراس سهم ف ع أنف ةدف   المدولب
ردهم ل         أو التحر  )المتحرآة( زلج بمف دة ك على لوحات الت ائق  ....م دة      .  دق دأ بالمشي لم أب

ين   تحسن  مع .قم بالتكرار خمس مرات    . دقائق 10ة و أتبعه براحة لمدة       ثاني 30  ، الالعب
  .  دقائق آاملة10هذا النشاط لمدة  إدامة تمكنوا منقم بزيادة وقت المشي حتى ي

  
  :لمس أطراف أصابع القدم

  
يم  م بتنظ ين ق ا الالعب عية  إم ي وض وف ف تقامة أو وق وس باس انوا  إذا جل ن وستخدميآ

م بعرض   . )ةالمتحرآ( بة المدول لكرسيا ى      ق ي عل ان عمل ة  آيف  بي بطء للمس       ي اء ب  االنحن
دم و أ       ين    طلب من   أطراف أصابع الق اة   الالعب التكرار     . حرآاتك محاآ م ب .  مرات  10ق
ب    ون الرآ ب أن تك ع  يج ي وض ستقيمف ون نود م ةأن تك داد . مقفل ب االرت م .  تجن ق

  . البدايةيةى وضع مدة العد لخمسة ثم بالرجوع ببطء إليةباالحتفاظ بالوضع
  

  :تمارين تقوية عضالت البطن
ن وضعية وق  م ر ف ى الظه تلقاء عل ساط االس ى ب ع ثن ى األ م ي صدور الذرع عل و ثن

ب  ون الرآ ث تك دام بحي تواء    األق عية اس ي وض ى األرضف ن  ،عل ب م ين أطل  الالعب
ر   (  تنفيذ جزء من التمرين      إلى    األمر بداية فى   نقد يحتاجو  . الجلوس محاولة ع ال أس رف

  .  البدايةية إلى وضععودة الثم) البساط من فوق  فقط االآتافو



  
د ىق ضا إل اج أي ين ةساعدم  تحت وس و الالعب ى الجل ى ف دريبهم عل ىت تحكم ف اذ ال   اتخ

  ).لجلوسا عودة إلى االستلقاء على الظهر من وضعيةال( الوضع السفلى
  

  :نشاط الرقص
يقية  ات موس شغيل مقطوع م بت ن و ق ب م ي اطل وا  أننالالعب ا يتحرآ ى أنغامه دأ  .عل اب

م  ك ببحرآات األذرع ث ع ذل ة أجزاء الجسمأتب ة وقت. بقي   ممارسةإن الهدف هو إطال
  .الحرآة المستمرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الحسيةات بالحرآتوعيةأنشطة ال
  

المؤثرات البصرية و      الالعب   في تنمية وعي    مساعدةمن أجل ال  ُصممت هذه األنشطة      ب
ز التالمسي   حفأو الت /السمعية و  ة  ال ي شارآة    الزم شطة     للم ذلك الرياضية في األن  يجب  ، ل
  ).اديتيعاال( التدريب اليومي ضمن أنشطة إدراجها

  
  :التتبع البصري

ضع  .  بمجال رؤية واضح    تسمح لهم  ة مستريح ين في وضعية  الالعبوجود   تأآد من أن    
تهم و جسما ال رؤي ى مج ا ف ب  ملون يهم الطل ه إل ى ال"وج رد أن.  ......"أنظر إل  بمج

ى             ، قم بتحريكه ببطء     جسمز على ال  يرآالت يتمكنوا من  ى و أسفل أو من جانب إل إلى أعل
  .بصرياحرآة الجسم  على تتبع على حفيزهمخر لتآ

  
  :االنتباه السمعي

رد  ذبمج ترخاء ون وضعيةالالعب أن يتخ تعداد و االس دءاالس ب    للب يهم الطل ه إل " وج
ور    ،يالعص م األجراس، ااستخدقم ب ". لصوتإلى ا ستمعوا  ا ة الطنب خ .... آل أي شيء   ( ال

ون            )أصوات إلحداثيمكن ضربه    ا إلضافة ل . ، يمكن أيضا أن تقوم بتعليق شرائط عليه
دأ  يض أب صوت خف اجب ى ال تف ين بهينالالعب ىءحت رد أن  .م أو المحيط ستجيببمج  ي



ب درجة   راق  و   أصوات  إلى الصوت، قم بالتحرك من جانب إلى جانب محدثا           ونالالعب
  .التجاه الذي يأتي منه الصوتبا وعي الالعبين

  
  :Tactile Stimulationالتالمسي  تحفيزال

ال      الالعبينبعض  يتخذ   ا حي ادي     موقفا فطريا دفاعي تالمس الم د ال      ال ى   ونستجيبي  و ق  إل
إن    .هذا التمرين  ذا، ف اريخ     ال  ل ى ت ين     هؤالء  تعرف عل ز التالمسي   مع ال  الالعب ل   تحفي  قب
  .ات التدريبية قد يكون أمرا مفيدا بالنسبة إليكبداية الوحد

رد  ذأن بمج ا  الالعب يتخ ون فيه ستروضعية يك ى و( اخيم هعل ره/ جه سا/ظه و ) جال
دء ستعدا للب ائالم الم ق ه الك أ":  وجه إلي ينجسم ذراعك بقوم بلمسس د". ل تجاب عن  ة اس

ب ع   لالالع ادي م تالمس الم س  ل ن ج زء م زء أخ   ده ج ى ج ال إل ك االنتق ل ، يمكن ر مث
 .الخ...الرأس،اليد، القدم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :األنشطة الحرآية
  

  :الحرآةالقدرة على 
  

  :رفع الرأس
شفهية        . أو سطح لين   بساط فوق على وجهه    الالعبيستلقى   ه اإلشارة ال ع   " وجه إلي   أرف
ر".راسك زم األم صوتي  إذا ل ؤثر ال وفير الم م بت يء ( ، ق رين يش اء التم ه أثن ر إلي ) نظ

  ..."أستمر فى النظر إلى." و التحفيزلتوفير الترآيز 
 إلى  عنقالمنطقة  ، قم بتدليك فقراته برفق من         غير قادر على رفع رأسه     الالعبإذا ظل   

تمكن  . أسفل عدة مرات   ع رأسه،       من  الالعب  عندما ي ا          إ رف اء عليه ى اإلبق دأ العمل عل ب
  .لفترات أطول من الوقتمرفوعة 

  
  :التدحرج لالستلقاء على الظهر

ستلقى  ه الالعبي ى وجه ساط عل وق ب ينف انبين أو .  أو سطح ل ى الج ون األذرع عل تك
رأس  وق ال دة ف ه . مم ه إلي شفهية وج ارة ال دحرج"   اإلش ى   " ت تلقاء عل ع االس ى وض إل



ى     ( الظهر ى أعل زم األمر    ). الوجه إل ز      إذا ل وفير الترآي ؤثر الصوتي لت وفير الم م بت . ، ق
دك فى              فى   الالعب عند الحاجة إلى المساعدة، ابدأ بتحويل رأس       ع بي اه واحد و أدف  اتج

ل   . الالعب الكتف و الفخذ فى االتجاه الذي يواجهه         تيمنطق م بتقلي دار  ق ساعدة فى      مق  الم
  .قدر االمكانآل محاولة 

  
  :دحرجة الجسم

ستلقى  ه الالعبي ى وجه ساط عل وق ب ينف انبين أو .  أو سطح ل ى الج ون األذرع عل تك
رأس   وق ال دة ف ه . مم ه إلي شفهية اإلشوج دحرج" ارة ال ى    " ت تلقاء عل ع االس ى وض إل

لرجوع  يستمر فى الدحرجة فى نفس االتجاه ل       الالعبثم اجعل   ) الوجه إلى أعلى  ( الظهر
ى    تلقاء عل ع االس ى وض هالإل ر . وج زم األم وفير   إذا ل صوتي لت ؤثر ال وفير الم م بت ، ق

ل رأس         . الترآيز ع         فى ا    الالعب عند الحاجة إلى المساعدة، ابدأ بتحوي اه واحد و أدف تج
ى منطق دك ف يبي ه  ت ذي يواجه اه ال ى االتج ذ ف ل . الالعب الكتف و الفخ م بتقلي دار ق مق

  .قدر االمكانالمساعدة فى آل محاولة 
  
  
  
  
  

  : باألشياء و التحكمالقدرة على اإلمساك
  

  :القبض و اإلمساك
ا     وضع الالعب يتخذبمجرد أن    م بوضع      ،حاريست م  ية يكون فيه يس، آ / شوال  ( جسم ق

شفهية   وجه إليه  ثم   الالعب هإلى جانب أو أمام يد    ) آرة ال   أ"   اإلشارة ال  إذا  ....."مساك ب
ان  انيالالعبآ ده لل  يع تح ي ى ف شكلة ف سم م ى الج بض عل الل، ق ن خ اعده م دفع س  ال

ى اإل   الالعب قم بتشجيع   .  فتح أصابعه  على تهساعدمل هعلى ظهر يد  ) الضغط( مساك   عل
رك ال       إذا آان لدى    .  ترآه  ثم ي ثوان  لمدة عشر  جسمبال  ساعده ،  جسم الالعب مشكلة فى ت

  .على ظهر اليد) الضغط(من خالل الدفع بنفس الطريقة مثل ذي قبل 
  

  :اإلمساك و الحرآة
ا     فى وضع    الالعب صبح  ي د أن   بمجر م بوضع      ،اريحست م  ية يكون فيه / شوال ( جسم   ق

اط ال  "   الشفهية اإلشارةوجه إليه ثم الالعبإلى جانب أو أمام يد   ) آيس، آرة  م بالتق .. ق
دى  أ تأآد من توفير هدف واضح فى شكل     ".ليو أعطه  ة  ي  cupped handsمبوتق

ساعده من    مشكلة فى فتح يده لالمساك،   الالعبإذا آان لدى    . جسممساك بال أو وعاء لإل  
د    ) الضغط( الدفع خالل ى    ل هعلى ظهر ي ساعدته عل تح أصابعه    م شجيع     .  ف م بت  الالعب ق



ه      جسم بال على اإلمساك  دى      .  لمدة عشر ثواني ثم ترآ ان ل رك        إذا آ الالعب مشكلة فى ت
  .على ظهر اليد) الضغط(من خالل الدفع  بنفس الطريقة مثل ذي قبل ساعده ،جسمال
  

  : محددفى اتجاه هدف) عتاقاإل(  اإلمساك و الحرآة و الترك
ا     فى وضع    الالعب صبح  ي د أن   بمجر م بوضع      ،اريحست م  ية يكون فيه / شوال ( جسم   ق

رة يس، آ د ) آ ام ي ى جانب أو أم م الالعبإل ه ث شفهيةوجه إلي ارة ال اط "   اإلش م بالتق ق
اط ال      " . لهدفو حرآه بالقرب من ا    ..... ال ه       جسم قم بشرح فعل التق ه أو رمي  و دحرجت

ة   نتيمترات قليل د س دى  . نحو هدف يبع ان ل ساك،  الالعبإذا آ ده لالم تح ي شكلة فى ف  م
شجيع    .  فتح أصابعه  مساعدته على  ل هعلى ظهر يد  ) الضغط( الدفع ساعده من خالل   م بت ق

الالعب مشكلة فى إذا آان لدى  .  لمدة عشر ثواني ثم ترآه     جسم على اإلمساك بال   الالعب
ل     ساعده ،جسمترك ال  ل ذي قب ة مث نفس الطريق دفع     ب ى ظهر   ) الضغط (من خالل ال عل
  .اليد
  
  
  

  :رمي األجسام
ة أو      هستعدا، أعط و م  اريحست م كون فيها ية ي  فى وضع  الالعبصبح  يد أن   بمجر رة لين  آ
ه   و   .ر صغي جسمأو   )شوال( آيس شفهية    جه إلي دى      ". إرم"  اإلشارة ال ان ل  الالعب إذا آ

ة،  دء الحرآ ى ب شكلة ف اعدم ن خاللس ساك بكتف ه م هاإلم ى عضديه و ي ساعدته ف  و م
  .ية الرميالتحرك إلى وضع

  
  
  
  
  
  
  
  :يةالمائ) هيئةالت( نشطةأ

 . السباحةوضلالعب الى حافة حاقم بنقل  •
ديك     • اه أو ي سكب استخدم اسفنجة أو زجاجة مي اء  ل ى أذرع و أ  الم  رجل  برفق عل

 .الالعب
 .بطنه على ظهره و الماء سكب ذلك، قم بالالعباذا تقبل  •
 . بحرص على وجههالماء سكب ذلك، قم بالالعباذا تقبل  •



اء  ذلك، قم بتحضيره ليدخل      الالعباذا تقبل    • ه  ب الم  أوال مستخدما االشارات      قدمي
ت      ادي  الشفهية أو المرئية أو ال م ب  . المس الم ام ق دا   لالعب  إفه دخل      جي ه سوف ي  أن

 .ه أواليم السباحة بقدوضح
ة الضحلة       الالعبلتحريك  " إرشادات التحريك و النقل   " استخدم • ى الناحي  بأمان ال

 .الماءمن 
 . أوالالماءبرفق بحيث تدخل قدماه  الالعباخفض  •
 . السباحةوض برفق و حرص فى حه آامال ذلك، أخفضالالعباذا تقبل  •
 .الماء على االسترخاء و االستمتاع بالالعبقم بتشجيع  •
اء  فى    الالعب فى المرات القليلة االولى، أجعل الوقت الذى يقضيه          •   مختصرا  الم

 .دقائق) 5-10( 
تخدام  • م اس از اذا ت ى / جه درب عل ون الم و، يجب أن يك ى الطف ساعدة عل اداة م

 .نمبشكل آ فصله عن الالعبية بكيفية تشغيل الجهاز و آيفية أستخدامه و ادر
 .تدريجيا الماء فى الالعبقم بزيادة الوقت الذى يقضيه  •
 . عند الحاجةتهيئةنشطة الأقم بتكرار  •
  . و لشرح آل نشاطهاهتمامة  أثناء القيام بكل مرحلة لزيادالالعبتحدث الى  •

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المهارة الحرآية حسب الرياضةأنشطة تدريب 
  

  نشاط برنامج تدريب االنشطة الحرآية  ياد الخاص الرسميةولمبرياضة األ



  الطفو  الرياضات المائية
  

ؤدي و   ي ة للطف شطة الحرآي دريب االن امج ت شاط برن ىإ ن يل شارآة ف و  الم باق الطف  س
   مترا15لمسافة 

  
  مستويات المساعدة  األجهزة

عمق ال   بكون    سباحة و يفضل أن ي      وضح
  .) قدما3.25(متر 1يزيد على 

  
  .دجهاز طفو يلتف حول الجس

  املةمساعدة آ
يقوم المدرب بمساعدة  أو دعم الالعب فى        

  الحرآة بأآملها
  مساعدة جزئية
درب سمح للم ه  ي اد أو توجي س، إرش  بلم

ن ال  ب و لك دعمالالع ه ب سمح ل  أو ي
  . الالعب فى الحرآة بأآملهاةساعدم

  )مساعدةبدون  ( مستقل 
ة   ة أو المهم ال الحرآ ب باآم وم الالع يق

  بدون مساعدة من المدرب
  

  :"الطفو "برنامج تدريب االنشطة الحرآيةوصف لحدث 
 . على الطفوالالعبقم بمساعدة  )1
ى    ب سباحة    وضالالعب فى ح     قم بوضع     )2 د عل را   1عمق ال يزي دم 3.25(مت )  ق

 .بمساعدة أو بدون مساعدة
 .الالعبى الوجه أو الظهر اعتمادا على مقدرة لطفو علل الالعبفم بتوجيه  )3
 . بمساعدة أو بدون مساعدةالالعبيطفو  )4

  
  
  
  
  نشطة السابقة لنشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية للطفواأل

د       "  المائية  التهيئة نشطة أ "قم بمراجعة    • فى الصفحة السابقة مع الالعب عن
 .الحاجة

 . الماء إلىقم بمساعدة الالعب فى خفض جسمه •
وق                      • د االخرى ف د تحت صدره و الي ق وضع ي قم بدعم الالعب عن طري

قد يكون الالعب    (  سدك الى نفس مستوى الالعب    جقم بخفض   ثم  ظهره،  
 .) السباحة بقدميهوضمالمسا الرضية ح



 من هارفعل اليد التى فوق ظهره الى أسفل قدميه       رفعقم بمساعدة الالعب ب    •
 .على أرضية حوض السباحة

وق ظهر الالعب     قم بوضع اليد    • اذه  مع مرة أخرى ف و   ل إتخ وضعية الطف
 .على ظهره

  .قم بالسماح لالعب بالطفو تلقائيا بنفسه اذا أمكن ذلك •
  
  
  

  :)الطفو (برنامج تدريب االنشطة الحرآيةتعديالت ممكنة على 
  

 .قم باستخدام لوحة الطفو عند الحاجة •
 .لطفوا آة حر)ليعرضوا(  آنموذج و المساعدينقم باستخدام االقران •
 .)دعمال(   قم بتقليل االعتماد على أجهزة الطفو المساعدة •

  
  :السالمة و األمان) جراءاتإ(احتياطات 

 .الماءالولوج إلى  على الالعب تهيئة  منتأآد •
تخدم األ • اليباس بة س د المناس ل عن ب نق ى  الالع ن و ال اء م تخدام         . الم د اس عن

ات  ل نلرافع بق ى  الالع ن و ال اء م ت   ، الم ون ان ب أن تك املين  ويج ة الع  بقي
 . بكيفية استخدامهادرايةالمتواجدين على 

 .أدنىحد  آمتواجد في حوض السباحةلكل العب واحد مدرب  قم بتوفير •
 .حكامإجهزة الطفو ببأ خاصةمان القم بربط أحزمة األ •
 . بالتعبالالعبراقب شعور  •
 .ية التدريبالوحداتما بين فيأسمح لالعب باالستراحة  •
 .استخدم سدادات االذن عند الحاجة •
  . العب2 لكل وضاحتفظ بنسبة مراقب واحد على سطح الح •
 . السباحةوضالالعب بمنشفة عند ترآه لحقم بلف  •
  . للبرودةالالعب من عدم تعرضتأآد  •

 
  
  
  
  
  
  



  
  

  نشاط برنامج تدريب االنشطة الحرآية  ياد الخاص الرسميةولمبرياضة األ
   فى حوض السباحةالمشى  الرياضات المائية

  
ؤدي   ة  ي شطة الحرآي دريب االن امج ت شاط برن سباحة  "ن وض ال ي ح شي ف ىإ "الم  ل

   مترا15 لمسافة مشي في حوض السباحة سباق الالمشارآة في
  

  مستويات المساعدة  الجهاز
عمق ال   بحوض سباحة و يفضل أن يكون         

  .) قدم3.25(  متر1 يزيد على
  

  .دجهاز طفو يلتف حول الجس

  آاملة مساعدة
يقوم المدرب بمساعدة  أو دعم الالعب فى        

  الحرآة بأآملها
  مساعدة جزئية
درب سمح للم ه  ي اد أو توجي س، إرش  بلم

ن ال  ب و لك دعمالالع ه ب سمح ل  أو ي
  . الالعب فى الحرآة بأآملهاةساعدم

  )بدون  مساعدة( مستقل 
ة   ة أو المهم ال الحرآ ب باآم وم الالع يق

  بدون مساعدة من المدرب
  

 :"مشي في حوض السباحةال "برنامج تدريب االنشطة الحرآية لحدث وصف
دا  ب سباحة حوض فى  الالعبقم بوضع    )1 را واح دم 3.25(عمق ال يزيد على مت )  ق

 .بمساعدة أو بدون مساعدة
  . في حوض السباحةلمشىل الالعبم بتوجيه ق )2
 . بمساعدة أو بدون مساعدةالالعبيمشى  )3

  
  )المشي في حوض السباحة"دريب األنشطة الحرآية نشطة السابقة لنشاط برنامج تاأل

.فى الصفحة السابقة مع الالعب عند الحاجة"  المائية التهيئةنشطةأ"قم بمراجعة  •
ام الالعب       ينمتطوعال  أحد  فى الماء أو أجعل المدرب أو      جسمقم بوضع    •  يقف أم

 .آهدف
 .قم بتشجيع الالعب على الوقوف فى الماء مواجها أحد المدربين •

  
  
  :عديالت ممكنة على حدث المشي فى حوض السباحةت



  .ى ذلكحوض السباحة آلما دعت الحاجة إلوازية فى تاستخدم القضبان الم •
 .استخدم ألواح الطفو عند الحاجة •
ران   • تخدم األق ساعدين اس وذجو الم وا( آنم ة ا) ليعرض ى  حرآ شي ف حوض لم

 .السباحة
 .الالعبة قدر بما يتناسب مع  المشيمسافة  خفض/ قم بزيادة •
 . تقدماالالعبآلما أحرز ) دعمال( قم بتقليل االعتماد على أجهزة الطفو المساعدة •

  
  : األمان السالمة و)إجراءات(احتياطات 

 .الماءالولوج إلى  على الالعب تهيئة  منتأآد •
تخدم األ • اليباس بة س د المناس ل عن ب نق ى  الالع ن و ال اء م تخدام         . الم د اس عن

ات  ل نلرافع بالق ى  الع ن و ال اء م ت   الم ون ان ب أن تك املين  و، يج ة الع  بقي
 . بكيفية استخدامهادرايةالمتواجدين على 

 .أدنىحد  آمتواجد في حوض السباحةلكل العب واحد مدرب  قم بتوفير •
 .حكامإجهزة الطفو ببأ خاصةمان القم بربط أحزمة األ •
 . بالتعبالالعبراقب شعور  •
 .ية التدريبالوحداتن ما بيفيأسمح لالعب باالستراحة  •
 .استخدم سدادات االذن عند الحاجة •
  . العب2 لكل وضاحتفظ بنسبة مراقب واحد على سطح الح •
 . السباحةوضالالعب بمنشفة عند ترآه لحقم بلف  •
  . للبرودةالالعب من عدم تعرضتأآد  •

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية ياد الخاص الرسميةولمباأل رياضة
 للمبتدئين بمساعدة السباحة الرياضات المائية



  
ؤدي  ة ي شطة الحرآي دريب األن امج ت شاط برن ىان دئين إل سباحة للمبت يل شارآة ف   الم

  . متر10سباق السباحة للمبتدئين بمساعدة لمسافة 
  

 مستويات المساعدة الجهاز
عمق ال   بحوض سباحة و يفضل أن يكون         

  . متر1 يزيد على
  

 .دحول الجسجهاز طفو يلتف 

  آاملةمساعدة 
يقوم المدرب بمساعدة  أو دعم الالعب فى        

  الحرآة بأآملها
  مساعدة جزئية
درب سمح للم ه  ي اد أو توجي س، إرش  بلم

ن ال  ب و لك دعمالالع ه ب سمح ل  أو ي
  . الالعب فى الحرآة بأآملهاةساعدم

  )بدون  مساعدة( مستقل 
ة   ة أو المهم ال الحرآ ب بإآم وم الالع يق

 ة من المدرببدون مساعد
  

  :"السباحة للمبتدئين بمساعدة"وصف لحدث برنامج تدريب األنشطة الحرآية 
  .ز الطفوا على استخدام جهالالعبقم بمساعدة  )1
م بوضع  )2 ى الالعبق باحة حوض ف ى ب س د عل ر 1عمق ال يزي دم3.25 (مت )  ق

 .بمساعدة أو بدون مساعدة
 .د الحاجةه عند جسيةسباحة مع تصحيح وضعلل الالعبم بتوجيه ق )3
 . بمساعدة أو بدون مساعدةالالعبيسبح  )4

  
  السباحة للمبتدئين بمساعدة  " برنامج تدريب األنشطة الحرآيةلنشاطاألنشطة السابقة 

ة   • م بمراجع شطة"ق ةأن ة  التهيئ د     "  المائي ب عن ع الالع سابقة م صفحة ال ى ال ف
  .الحاجة

ام الالعب     ينمتطوع ال /ين  المدرب  أحد  فى الماء أو أجعل    جسمقم بوضع    • يقف أم
 .آهدف

ه        قم بمساعدة الالعب     • اج إلي ذي يحت ا،   (بالقدر ال امال  شفهيا، جزئي فى تحريك    ) آ
 .األذرع بدون استخدام األقدام

 .  و اسمح له بالراحةة المستقيمية الالعب إلى الوضععادةقم بإ •
 

  
  



   :يرجى أخذ ما يلي في االعتبار
  

ام   ى األم رك إل درب   التح ن الم ساعدة م دون م ب  ب ل الالع ي  تؤه شارآة ف دث  للم  ح
   ."لسباحة بمساعدةا" الخاص األولمبياد

  
  : بمساعدة للمبتدئينتعديالت ممكنة على حدث السباحة

  
 .أستخدم ألواح الرآل أو الطفو •
 .استخدم قفازات السباحة الشبكية •
 .رىخ األلطفوااستخدم أجهزة  •
 .متحدث صوتا آنوع من الدعبراقة و  متنوعة جساماأستخدم أ •
 

  : األمان السالمة و)إجراءات( احتياطات 
 
 . الماءإلى على الولوج الالعب تهيئةتأآد من  •
 .الماء من و الى الالعب نقل عند المناسبة ساليباستخدم األ •
  .أدنى  آحد مدرب لكل العب فى الماء نسبةظ علىفاح •
 .حكامإجهزة الطفو ببأ خاصةمان القم بربط أحزمة األ •
 .التعبب الالعب  شعورراقب •
 .ية التدريبالوحداتما بين فيأسمح لالعب باالستراحة  •
 .استخدم سدادات األذن عند الحاجة •
  . العب2 السباحة لكل حوضاحتفظ بنسبة مراقب واحد على سطح  •
 .توخى الحرص عند القيام بتحريك أطراف الالعب •
ف توق  (المجال الطبيعي للحرآة  بما يفوق    الالعب مفاصل بتحريك أي من     مال تق  •

 .) من جانب الالعبالمقاومة استشعارعند 
 . السباحةحوض فى منشفة عند الخروج من الالعبقم بلف  •
  . للبرودةالالعب عدم تعرضتأآد من  •
  

 
  
  
  
  
  



  
 

 نشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية ياد الخاص الرسميةولمباأل رياضة
 المشي  ألعاب القوى

  
ى  "لمشي ا" ط برنامج تدريب األنشطة الحرآية     نشا يؤدي شارآة في سباق       إل  المشي    الم

   متر10بمساعدة لمسافة 
  

 مستويات المساعدة الجهاز
  .حذاء مناسب .1

  
زة  .2 ي الأجه ى المشي الت ساعدة عل م

 . إليهايحتاج الالعب
  

ةشريط أو  .3 ع أو قراي د لتم  خط حدي
 .النهاية / البداية

  املةمساعدة آ
 الالعب فى   دعميقوم المدرب بمساعدة  أو      

  أآملهاالحرآة ب
  مساعدة جزئية
درب سمح للم ه  ي اد أو توجي س، إرش  بلم

ن ال  ب و لك دعمالالع ه ب سمح ل  أو ي
  . الالعب فى الحرآة بأآملهاةساعدم

  )بدون  مساعدة( مستقل 
ة   ة أو المهم ال الحرآ ب بإآم وم الالع يق

 .بدون مساعدة من المدرب
  

  :"المشي  بمساعدة" برنامج تدريب األنشطة الحرآية وصف لحدث
م بت )1 دق ةي خطحدي ة /  البداي سافةالنهاي ا  بم صل بينهم لتف ر و عرض 10 أق  مت

  .حارتين
  . بأجهزته المساعدة و المدرب على خط البدايةالالعبقم بوضع  )2
 . خط النهايةتجاهلمشي ل الالعبم بتوجيه ق )3
 . بجهازه المساعد نحو خط النهاية بمساعدة المدربالالعبيمشى  )4

  
   " المشي  بمساعدة" امج تدريب األنشطة الحرآية برنحدثاألنشطة السابقة ل

  .ى ثوان5يقف الالعب بمساعدة لمدة  •
  . ثواني10يقف الالعب بمساعدة لمدة  •
 . متر2يمشى الالعب بمساعدة لمسافة  •
 . ثواني5يقف الالعب بدون مساعدة لمدة  •
 . ثواني10يقف الالعب بدون مساعدة لمدة  •
 



  
  
  
  
  

  :"المشي بمساعدة" تدريب األنشطة الحرآية  برنامج على حدثتعديالت ممكنة
  

 يحاآي   حارات و خطوط بداية و نهاية      ي ذ مضمار إعداد أو   مضمار حقيقي استخدام  يتم  
ة  ات المتاح ي ضوء اإلمكاني ك ف ي، و ذل تخدام ال .،المضمار الحقيق م اس اتإذا ت  أو راي

اعاأل ساعدة قم ى  لم ين عل زامالالعب اراتإلت تم إزالته ، الح دريجيا ا فيجب أن ي ا ت  آلم
  . المخصصة له الحارةإلتزام على  الالعب مهارةإزدادت

  
 .قم بزيادة أو إنقاص المسافة حسب الحاجة •
 . أخرىجسامأ / النهاية بمواد /  خط البدايةحديدقم بت •
 . حسب الحاجةالمساعدات البصريةأستخدم  •

  
  :األمان) إجراءات( إحتياطات

  
سافة ا  • دود الم درب ح زم الم هيجب أن يلت ي تجعل اول لت ى متن وال الالعب ف  ط

 .الوقت
 .وائق عو التأآد من خلوها من أيةم حارات واسعة استخديجب مراعاة  •
 .ستخدم أسطح صلبة و مستويةيجب ا •
  . حسب الحاجةاألمامية فى الحرآات االالعبقم بمساعدة  •

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
 

 طة الحرآيةنشاط برنامج تدريب األنش ياد الخاص الرسميةولمبرياضة األ
 القفز بالقدمين ألعاب القوى

 
ؤدي  ة ي شطة الحرآي دريب األن امج ت شاط برن ز ا"ن دمينبلقف ى"الق ي   إل شارآة ف  الم
  .القفز الطويل من وضعية الوقوف مسابقة

  
 مستويات المساعدة الجهاز
  .حذاء مناسب .1

  
  .نطالقخط االتحديد شريط ل .2

 
 . لمنطقة الهبوطبساط .3

  املةمساعدة آ
مدرب بمساعدة  أو دعم الالعب فى       يقوم ال 

  .الحرآة بأآملها
  مساعدة جزئية
درب سمح للم ه  ي اد أو توجي س، إرش  بلم

ن ال  ب و لك دعمالالع ه ب سمح ل  أو ي
  . الالعب فى الحرآة بأآملهاةساعدم

  )بدون  مساعدة( مستقل 
ة   ة أو المهم ال الحرآ ب بإآم وم الالع يق

 .بدون مساعدة من المدرب
  

  :"القفز بالقدمين بمساعدة " تدريب األنشطة الحرآيةوصف لحدث برنامج
  .االنطالق خط حديدقم بت )1
  .االنطالق بمساعدة أو بدون خلف خط الالعبقم بوضع  )2
  . إلى القفزالالعبم بتوجيه ق )3
 . بالقفز إلى األمام القيامالالعبيس على ل. الالعب بمساعدة أو بدون يقفز  )4

  
   "القفز بالقدمين "نشطة الحرآية برنامج تدريب األلحدث السابقةاألنشطة 

  . ثواني5يقف الالعب بمساعدة لمدة  •



   .يقف الالعب و يحرك ذراعيه بمساعدة •
 . ثواني5يقف الالعب بدون مساعدة لمدة  •
  .يقف الالعب و يحرك ذراعيه بدون مساعدة •

 
  
  
  
  
  
 
 
 

  :يرجى أخذ ما يلي في االعتبار
  

ام    القدمين  بقفزة  ال إنطالق ى             و الهب  إلى األم ساعدة المدرب يؤهل الالعب إل دون م وط ب
  . للقفز الطويل من وضعية الوقوف الخاصاألولمبياد المشارآة في مسابقة

دأ  إ زة تب ي قف ب ف الق الالع دمنط دة بق األخرى  واح وط ب دمين و الهب و  أو بالق ة  ه وثب
Leap قفزةو ليس . 

  
  :"القدمينالقفز ب "حدث برنامج تدريب األنشطة الحرآيةعلى تعديالت ممكنة 

  
وح • تخدام ل م باس دادي  ق ز إرت ي(قف اع )زنبرآ نتيمترات 10 بارتف ع (  س أرب

 . للقفز نفسهعلى إعدادهالالعب تساعد قفز أو منصة ) بوصات
  

  : األمان)إحتياطات(إجراءات 
  

 . آافية حول منطقة الهبوطأبسطةضع  •
 . و تجنب ترآها غير مثبتة األرضفي  للقفزقم بتثبيت أي آتلة أو منصة •
 . الوقته طوالمتناولمسافة قريبة من الالعب تجعلك في  علىآن  •
  . فى الحفاظ على توازنهالالعبقم بمساعدة  •

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 برنامج تدريب األنشطة الحرآية ياد الخاص الرسميةولمبرياضة األ
 ييدوال )المتحرك(  المدولب الكرسىدفع ألعاب القوى

 
ؤدي دريب األ  ي امج ت شاط برن ة   ن شطة الحرآي ع"ن ى دف دولب  الكرس رك(الم  )المتح

  . متر10 المتحرك لمسافة  المدولب سباق الكرسى المشارآة في إلى"يدويال
  

 مستويات المساعدة الجهاز
  . يدوى)متحرك(  مدولبآرسى .1

  
ريط، .2 اع،ش ات أو  أقم د لتراي  حدي

              .النهاية / خط البداية
 

م باستخدام        .3  و مضمار آلما أمكن، ق
 .حقيقيةأجهزة 

  املةمساعدة آ
يقوم المدرب بمساعدة  أو دعم الالعب فى        

  .الحرآة بأآملها
  مساعدة جزئية
درب سمح للم ه  ي اد أو توجي س، إرش  بلم

ن ال  ب و لك دعمالالع ه ب سمح ل  أو ي
  . الالعب فى الحرآة بأآملهاةساعدم

  )بدون  مساعدة( مستقل 
ة   ة أو المهم ال الحرآ ب بإآم وم الالع يق

 .مساعدة من المدرببدون 
  

ة وصف لحدث شطة الحرآي دريب األن امج ت ع  " برن دولبالكرسىدف  )المتحرك(  الم
  :"يدويا



ر و عرض      10 تقل عن  تفصل بينهما    بمسافةالنهاية  /  البداية ي خط حديدقم بت  )1  مت
  .حارتين

  .خلف خط البداية  االماميةالالعب  آرسيقم بوضع عجالت )2
ا   خدستت  )3 ة وفق ه ضمن   للمنم أوامر البداي وانين رياضات   صوص علي ادق   األولمبي

 .الخاص الرسمية
 .بدون مساعدة / خط النهاية بمساعدة تجاهمام لى األإ دفع الكرسي بالالعبيقوم  )4

  
سابقة ل  شطة ال دثاألن ة   ح شطة الحرآي دريب األن امج ت ع " برن ىدف دولب الكرس   الم

    : يدويا)المتحرك(
  . ثواني5ة يضع الالعب يديه على العجالت بمساعدة لمد •
 .  ثواني10يدفع الالعب العجالت  بمساعدة لمدة  •
  . ثواني5يضع الالعب يديه على العجالت بدون مساعدة لمدة  •
  .  ثواني10يدفع الالعب العجالت  بدون مساعدة لمدة  •
 

  
  
ة         ى حدث    لعتعديالت ممكنة     شطة الحرآي دريب األن امج ت ع "برن دولب   الكرسى  دف   الم
  ":يا يدو)المتحرك(
  

 .الالعبشارات السمعية و البصرية لمساعدة ستخدم اإلأ •
 .فى نهاية الحارة) قبلة إتجاه( أو مدرب أو متطوع آهدف جسمقم بوضع  •
 . عند الحاجةحارةلى نهاية الإ المسافة المؤدية إنقاصقم بزيادة أو  •

  
  :األمان) إجراءات(إحتياطات 

  
 .ة و صلبيةسطح مستوأاستخدم  •
 .خالية من العوائق سعةمتاستخدم حارات واضحة و  •
 . الوقت على مسافة قريبة من الالعب تجعلك في متناوله طوالآن •
   .الكرسى المتحركب فى الحفاظ على تحكمه الالعبقم بمساعدة  •
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 نشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية ياد الخاص الرسميةأولمبرياضة ا
ع ألعاب القوى ىدف دولب الكرس رك( الم  ) المتح

 الميكانيكي
 

دث  ؤدي ح ة    ي شطة الحرآي دريب األن امج ت ع" برن ىدف دولب الكرس رك(  الم  )المتح
ة         المشارآة ميكانيكي إلى ال ة (في سباق حواجز الكراسي المدولب ة  ) المتحرآ الميكانيكي

  . متر25لمسافة 
  

 مستويات المساعدة الجهاز
 . ميكانيكى)متحرك(مدولب آرسى  .1

  
              .رات الحاحديدشريط لت .2

 
اع .3 ات و أقم د لتراي سارات حدي  م

 الحواجز

  املةمساعدة آ
يقوم المدرب بمساعدة  أو دعم الالعب فى        

  .الحرآة بأآملها
  مساعدة جزئية
درب سمح للم ه  ي اد أو توجي س، إرش  بلم

ن ال  ب و لك دعمالالع ه ب سمح ل  أو ي
  . الالعب فى الحرآة بأآملهاةساعدم



  )بدون  مساعدة( مستقل 
ة  يق ة أو المهم ال الحرآ ب بإآم وم الالع

 .بدون مساعدة من المدرب
  

ة   وصف  شطة الحرآي دريب األن امج ت دث برن ع "ح ى دف دولب  الكرس رك(الم  )المتح
  :"ميكانيكيال

  .معين باستخدام صندوق و ق متر25تقل عن  لمسافة حواجز المسار حديدقم بت .1
امي الالعب األ   تي آرسي   قم بوضع عجل   .2 ساعدة   خلف خط البدا    تين  م ة بم دون  / ي ب

  .مساعدة
 .مستخدما أوامر البدءالتحرك  ليبدأ الالعبشارة الى اإلأطلق  .3
ادي الحواجز       بكرسيه الالعب يناور .4 ساعدة    مسار خالل ال  لتف ساعدة    / بم دون م  ب

 .)مسار الحتى يتمكن من استكمال باستخدام حارتين يسمح لالعب(
  

سابقة   شطة ال دثاألن شطة الح لح دريب األن امج ت ة برن ع " رآي ىدف دولب الكرس   الم
   "ميكانيكيال )المتحرك(

  . ثواني5 بمساعدة لمدة )المتحرك(  المدولبيحرك الالعب الكرسى •
دولب   يحرك الالعب الكرسى      • اف  خالل صندوق   من    )المتحرك (الم   التف

  .واحد بمساعدة
  . بمساعدةمعينخالل قمن  )المتحرك(  المدولبيحرك الالعب الكرسى •
ى • ب الكرس رك الالع دولبيح رك(  الم دة )المتح ساعدة لم دون م  ب

  .ثواني10
دولب  يحرك الالعب الكرسى    • اف خالل صندوق     من    )المتحرك (  الم  التف

  . بدون مساعدةواحد
ى    • ب الكرس رك الالع دولب يح رك(الم ن) المتح الل قم ين خ دون مع  ب

 .مساعدة
  

  :يرجى أخذ ما يلي في االعتبار
ى   الالعب  قدرة ه    ال مسار   استكم   عل غ طول ر  25 يبل از   مع   مت اف   صندوقي   إجتي  و  إلتف
ساعدة من       أقماع أربعة دون م ل     ب شارآة في سباق      ه المدرب يؤهل     من قب اد  للم   األولمبي

 . متر25  لمسار يبلغ طوله حواجز) المتحرك( المدولب الخاص للكرسى
  

ة    ديالت ممكن ى حدث   تع ة    عل شطة الحرآي دريب األن امج ت ع "برن د الكرسى دف  ولب الم
  :ميكانيكيال )المتحرك(

 .الالعبأستخدم االشارات السمعية و البصرية لمساعدة  •



 .الالعباجات تيح الحواجز طبقا المسارقم بتعديل  •
 .على مراحل الحواجز مسار  إجتياز علىالالعبقم بتدريب  •

  
  : األمان السالمة و)إجراءات(إحتياطات 

 .استخدم سطح مستوى و صلب •
  .استخدم حارات واسعة •
 .في جميع األوقات همتناولعلى مسافة قريبة من الالعب تجعلك في آن  •
   .الكرسى المتحركب فى الحفاظ على تحكمه الالعبقم بمساعدة  •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 برنامج تدريب األنشطة الحرآية ياد الخاص الرسميةولمبرياضة األ
 الريشةتسديد  تنس الريشة

 
شطة الحر   دريب األن امج ت دث برن ؤدي ح ة ي شة "آي سديد الري ي  " ت شارآة ف ى الم إل

  ".تسديد ضالبة إرسال تنس الريشة"مسابقة 
  

 مستويات المساعدة الجهاز
  .مضرب .1

  
  ).معلقة(ريشة  .2

 

  املةمساعدة آ
يقوم المدرب بمساعدة  أو دعم الالعب فى        

  .الحرآة بأآملها
  مساعدة جزئية



درب  سمح للم ه  ي اد أو توجي س، إرش  بلم
ن ال  ب و لك سمحالالع دعمي ه ب  أو  ل

  . الالعب فى الحرآة بأآملهاةساعدم
  )بدون  مساعدة( مستقل 

ة   ة أو المهم ال الحرآ ب بإآم وم الالع يق
 .بدون مساعدة من المدرب

  
  :" الريشةتسديد  "برنامج تدريب األنشطة الحرآية حدثوصف 

  . واقفا أو جالسا في مكانهالالعب قم بوضع .1
  .آتافبين الوسط و األالالعب  فى متناول ريشةقم بتعليق ال .2
د      .3 ة الالعب قم بوضع المضرب فى ي ادة االستخدام  ال(  القوي ساعدة ) معت دون  / بم ب

 .مساعدة
 .تسديد الريشة مستخدما المضرب لالالعب قم بتوجيه .4
 .بدون مساعدة /  بمساعدةبتسديد الريشة الالعب قومي .5

  
   "يشةتسديد الر " برنامج تدريب األنشطة الحرآيةلحدثاألنشطة السابقة 

   .يمسك الالعب بالمضرب بمساعدة •
 . ثوانى بمساعدة5المضرب لمدة بيمسك الالعب  •
 . ثوانى5رجح الالعب المضرب بمساعدة لمدة ؤي •
  .يمسك الالعب بالمضرب بدون مساعدة •
 . ثوانى بدون مساعدة5المضرب لمدة بيمسك الالعب  •
 . ثوانى5رجح الالعب المضرب بدون مساعدة لمدة ؤي •

  
  
  
  

  :"الريشةتسديد " :برنامج تدريب األنشطة الحرآيةعلى حدث ممكنة ت تعديال
  

 .تسديدالالالعبين آيفية  لتعليم  nerf ball , fluff ball، قم بتعليق بالونة •
تخدام األ  • م باس زة الق ة جه ضية(توفيقي ساعدة )التعوي ى اإل  لم ب عل ساكالالع  م

 .بالمضرب) االحتفاظ(
 .الالعباجات تيحا حسب الشطلكوكقم بتعديل ارتفاع  •
 . حسب الحاجة الشطلكوكقم بتغيير حجم و لون •



ة المقبض       (  قم بتعديل حجم و طول المضرب حسب الحاجة           • م باطال ة    ق في حال
 .)الالعب د من جسالشطلكوك قرب

 .الشطلكوكقم بتعديل المسافة الى  •
م ب • ق جرسق سمع ب  صغيرتعلي ى ي شطلكوك حت شة صوت الالالعبال دمري   عن

 .لشطلكوكاب إصطدامها
  

  :األمانالسالمة و ) إجراءات(حتياطات إ
  
 . على وضع متوازنالالعبتأآد من حفاظ  •
 .الشطلكوك  ضربالالعب ولةاحتعرض لالصطدام عندمالتجنب  •
 .الالعب المرتدة بالشطلكوك عدم إصطدامتأآد من  •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ة الحرآيةنشاط برنامج تدريب األنشط ياد الخاص الرسميةولمبرياضة األ
 دفع آرة السلة آرة السلة

 



 المشارآة في حدث        إلى  "دفع آرة السلة  "ط برنامج تدريب األنشطة الحرآية      نشايؤدي  
  ". من خالل الهدف آرة السلةتمرير"
  

 مستويات المساعدة الجهاز
  .آرة سلة .3

  
           .تحديده بوضوحيتم هدف  .4

 
 شريط .5

  املةمساعدة آ
أو دعم الالعب فى    يقوم المدرب بمساعدة      

  .الحرآة بأآملها
  مساعدة جزئية
درب سمح للم ه  ي اد أو توجي س، إرش  بلم

ن ال  ب و لك دعمالالع ه ب سمح ل  أو ي
  . الالعب فى الحرآة بأآملهاةساعدم

  )بدون  مساعدة( مستقل 
ة   ة أو المهم ال الحرآ ب بإآم وم الالع يق

 .بدون مساعدة من المدرب
  

  :" دفع آرة السلة " الحرآيةوصف لحدث برنامج تدريب األنشطة
 39( متر1  ضلعه عنطولال يقل  مربععلى شكل   تحديد هدف على الحائط     قم ب  .6

  .الالعبرتفاعه على الحائط جذع إو يساوى ) بوصة
ل عن         الالعبقم بوضع    .7 را  24 على مسافة ال تق دام     (  مت )  بوصات  9و  سبعة أق

  .بدون مساعدة / من الهدف بمساعدة
 .)تقديمها إليه أو ي الالعبيدبوضعها فى (  بقم باعطاء الكرة لالع .8
 . الهدفتجاه لدفع الكرة الالعبقم بتوجيه  .9

ة الصدر    الالعب بدفع الكرة الى األ    يقوم   . 10 اه مام من منطق ساعدة  تج  /  الهدف بم
  .بدون مساعدة

   ": دفع آرة السلة "األنشطة السابقة لنشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية
   . ثوانى بمساعدة5 لمدة هاالكرة و يمسك بيضع الالعب يديه على  •
 . بمساعدةترآهايضع الالعب يديه على الكرة ثم ي •
دفع        • رة و ي دا من  هايضع الالعب يديه على الك ة الصدر    بعي  دالجس  /منطق

   .بمساعدةمستوي  سطح عبر
   . ثوانى بدون مساعدة5 لمدة هايضع الالعب يديه على الكرة و يمسك ب •
 . بدون مساعدةترآهاالكرة ثم ييضع الالعب يديه على  •
دا عن    ل حدى اليدين أو آلتاهما على الكرة  إيستخدم الالعب    • رة بعي دفع الك

 . بدون مساعدة مستوي سطحعبر و دالجس/ منطقة الصدر
  : ما يلي مالحظةىرجي



 ) بوصة 9 أقدام،   7(  مترا 24  لمسافة تزيد على   الكرة) توجيه( على تمرير   الالعب قدرة
اد الخاص   ) حدث(ه للمشارآة في نشاط     ؤهلتمساعدة   هدف بدون    تجاه ر  : "األولمبي تمري

 ". آرة السلة عبر الهدف
  

  :"دفع آرة السلة" برنامج تدريب األنشطة الحرآية  على حدثتعديالت ممكنة
  

 .قم بتنويع حجم و وزن و لون و ملمس الكرة •
 . و الهدفالالعب بين  الفاصلةانقاص المسافة / قم بزيادة •
 . لتعليم الدفعالالعبرة معلقة أو بالونة فى مستوى صدر استخدم آ •
 

  : األمان السالمة و)إجراءات( إحتياطات 
  
 .ة متوازنية على وضعالالعبتأآد من حفاظ  •
م    الالعبن  أآد من   أت • ى آرسيه   ) من آ(  فى وضع محك دولب  عل ل   )المتحرك (  الم  قب

 .دفع الكرةقيامه ب
 . من ارتداد الكرةالالعبقم بحماية  •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
 

 نشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية ياد الخاص الرسميةولمبرياضة األ
  هدفتجاهالبولينج دحرجة آرة  بولينجال
 

ة           نشا يؤدي شطة الحرآي دريب األن امج ت اه       "ط برن ولينج تج رة الب ى " هدف  دحرجة آ   إل
  ". إطاردحرجة آرة البولينج من خالل"المشارآة في حدث األولمبياد الخاص 

  
 مستويات المساعدة الجهاز
تيكية     .1 ولينج بالس  30: القطر ( آرة ب

  ).سنتيمتر
  

  . بولينج بالستيكيةقوارير .2
  

سار  .3 ارة(م د  )ح در عن ولينج منح  ب
   .الحاجة

  
          .شريط .4

 
 

  املةمساعدة آ
يقوم المدرب بمساعدة  أو دعم الالعب فى        

  .الحرآة بأآملها
  مساعدة جزئية
درب سمح للم سي ه  بلم اد أو توجي ، إرش

ن ال  ب و لك دعمالالع ه ب سمح ل  أو ي
  . الالعب فى الحرآة بأآملهاةساعدم

  )بدون  مساعدة( مستقل 
ة   ة أو المهم ال الحرآ ب بإآم وم الالع يق

 .بدون مساعدة من المدرب

  
  :"دحرجة آرة البولينج تجاه هدف "وصف لحدث تدريب األنشطة الحرآية

ل عن      على بعد ال ي    قوارير ال وضعقم ب  .1 ار  5ق دم،    16(  أمت من خط    )  بوصة  3 ق
  .دحرجة آرة البولينج

م بوضع  .2 ف خط الالعبق سا خل ا أو جال ولينج  واقف رة الب ة آ ساعدةدحرج /  بم
  .بدون مساعدة

رة فى        .3 د   قم بوضع الك ى     الالعب ي ولينج المنحدر حسب       )حارة (مسار    أو عل  الب
 .الحاجة

وم  .4 ى األ يق رة ال ة الك ام  الالعب بدحرج اهم دافاأل(واريرق التج ساعدة) ه  / بم
 .بدون مساعدة

 
  

ولينج خالل        " لنشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية     السابقةاألنشطة   رة الب دحرجة آ
   ":هدف



  . ثوانى بمساعدة5 يمسك الالعب بالكرة لمدة  •
 .يمسك الالعب الكرة ثم يدعها بمساعدة •
   . ثوانى بدون مساعدة5يمسك الالعب بالكرة لمدة  •
 .عب الكرة ثم يدعها بدون مساعدةيمسك الال •

  
  :يرجى مالحظة ما يلي

  
درة  رة الالعب ق ع آ ى دف ولينجعل تخدام  الب دون / باس سار  ب ارة(م در )ح ولينج منح  ب

  الخاص األولمبياد للمشارآة في  حدث      بمساعدة أو بدون مساعدة المدرب يؤهل الالعب      
 ."طاردحرجة آرة البولينج من خالل إ "
  

ة ديالت ممكن ى حدث عتع ة ل شطة الحرآي دريب األن امج ت رة" برن ة آ ولينج دحرج  الب
  :"تجاه هدف

  
 .)هدافاأل(قوارير قم بتقليل المسافة الى ال •
 .)االهداف(قوارير قم بتنويع حجم و وزن و لون و ملمس ال •
 .الكرةمن أجل توجيه  )الحارات(المسارات قم بتعليم  •
 .ير عند الضرورةاستخدم آرة بولينج بالستيكية بمقبض قابل للتغي •
 

  : األمان السالمة و)إجراءات( إحتياطات 
  
 .ة متوازنية على وضعالالعبتأآد من حفاظ  •
 .تاوق األفي جميع الالعب قريبا منآن  •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
 

 نشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية ياد الخاص الرسميةولمبرياضة األ
  قرص الهوآىتسديد  ألرضيهوآى اال
 

سديد "اط برنامج تدريب األنشطة الحرآية       نش يؤدي ى "ي قرص الهوآ  ت  المشارآة    إل
  ".تسديد قرص الهوآي على هدف" في حدث

  
 مستويات المساعدة الجهاز
  .هوآى) مضرب( عصا .1

  
              .أقراص هوآى .2

 
 .تسديدخط التحديد شريط ل .3

  
 .مرمى هوآى و شبكة .4

  املةمساعدة آ
عب فى  يقوم المدرب بمساعدة  أو دعم الال      

  .الحرآة بأآملها
  مساعدة جزئية
درب سمح للم ه  ي اد أو توجي س، إرش  بلم

ن ال  ب و لك دعمالالع ه ب سمح ل  أو ي
  . الالعب فى الحرآة بأآملهاةساعدم

  )بدون  مساعدة( مستقل 
ة   ة أو المهم ال الحرآ ب بإآم وم الالع يق

 .بدون مساعدة من المدرب
  

  :" قرص الهوآىتسديد  "وصف لحدث برنامج تدريب األنشطة الحرآية
  .تسديد خط الحديدقم بت .1
را 3قم بوضع المرمى على مسافة ال تقل عن           .2 دام  9( مت من خط   )  بوصات 3 أق

  .تسديدال
 . بدون مساعدة /  بمساعدةتسديد خلف خط الالالعبقم بوضع  .3
 .الالعب الكائن بجوار) المضرب(قم بوضع القرص على االرض أمام العصا  .4
  . المرمىتجاه القرص يدتسد لالالعبقم بتوجيه  .5
 .بدون مساعدة/   بضرب القرص نحو الشبكة بمساعدةالالعبيقوم  .6

  



   ": قرص الهوآىتسديد "األنشطة المسبقة لنشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية
   . ثوانى بمساعدة10 لمدة )المضرب (يمسك الالعب بالعصا •
 .بمساعدةمام ألإلى ا لدفع القرص )المضرب (يستخدم الالعب العصا •
   . ثوانى بدون مساعدة10 لمدة )المضرب (يمسك الالعب بالعصا •
صا  • ب الع ستخدم الالع ضرب (ي رص)الم دفع الق ى ل دون ألا  إل ام ب م

 .مساعدة
  
  
  

  :يرجى مالحظة ما يلي
درة سديدق ى ت سافة  الالعب عل رص لم ل  3 الق درب تؤه ن الم ساعدة م دون م ار ب  أمت

ة  الخاص للمهارات ال   يادولمبحدث األ لمشارآة في   الالعب ل  سديد قرص الهوآي    " فردي ت
 ".تجاه الهدف

  
  :" قرص الهوآىتسديد" :برنامج تدريب األنشطة الحرآيةى لعتعديالت ممكنة 

  
ل القرص  عند دخودوات إضاءة إحتفالية تستخدمها    أو أ  هارة تطلق فا ص ليكن معك  •

 .تحفيز و تشجيع الالعبينفى المرمى من أجل 
  من المرمىأستخدم القراطيس بدال •
ى   • ل ال م انتق وآى ث دال من عصا و قرص اله يم ب رة ج سة قش و آ تخدم مكن اس

 أجهزة التنظيم
 قم بتنويع حجم و وزن و لون القرص •
 قم بتعديل الطول حسب الحاجة •
  على االمساك بعصا الهوآىالالعبقم بتوفير أجهزة مساعدة لمساعدة  •
 

  :السالمة و األمان) إجراءات(إحتياطات 
  
 .داء النشاطبأالعب قيام ال لالمساحة المناسبةير قم بتوف •
 .تاوق األفي جميع الالعبآن فى متناول  •
 .ة متوازنية على وضعالالعبتأآد من حفاظ  •
 . عند استخدامها من قبل الالعبعصا الهوآىب التعرض لإلصطدامتجنب  •
وذة ل  • وفير خ م بت عق ي جمي ا الالعب ال ن آم و الح ي ه ات ال ف وآى األمباري  رضيه

 .عتياديةاال
  



  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 نشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية ياد الخاص الرسميةولمبرياضة األ
 دفع قرص الهوآى   األرضيهوآىال
 

ى المشارآة في    " دفع قرص الهوآى " نشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية   يؤدي إل
  ". أمتار10قرص الهوآى لمسافة ب المراوغة" حدث

  
 عدةمستويات المسا الجهاز
  .هوآى) مضرب( عصا .1

  
             .أقراص هوآى .2

 
 أقماع .3

  
دشريط لت .4 ة حدي ة /  خط البداي النهاي

 .و الحارات

  املةمساعدة آ
يقوم المدرب بمساعدة  أو دعم الالعب فى        

  .الحرآة بأآملها
  مساعدة جزئية
درب سمح للم ه  ي اد أو توجي س، إرش  بلم

ن ال  ب و لك دعمالالع ه ب سمح ل  أو ي
  . فى الحرآة بأآملها الالعبةساعدم

  )بدون  مساعدة( مستقل 
ة   ة أو المهم ال الحرآ ب بإآم وم الالع يق

 .بدون مساعدة من المدرب
  

  :"دفع قرص الهوآى "وصف لحدث برنامج تدريب األنشطة الحرآية
  . أمتار10  تقل عنمسافةبحيث يفصل بينهما  البداية و النهاية يتحديد خطبقم  .1
ة     ي بين خط  حديد الحارات  لت ررياوقم باستخدام شريط أو ق     .2 ة و النهاي يجب  .  البداي

  .أال يقل عرض الحارات عن واحد متر



اليد ب واقفا أو جالسا خلف خط البداية ممسكا بعصا الهوآى فى            الالعبقم بوضع    .3
 .بدون مساعدة/  بمساعدة) آثر استخدامااأل( قوىاأل

 .صاالعب إلى جانب يد الالعب الممسكةرض  األقم بوضع القرص على .4
مام مستخدما عصا الهوآى نحو     دفع القرص الى األ    /  لدحرجة الالعبقم بتوجيه    .5

  . الخاصة بهحارهال نطاق  دائما فيلبقاءتوجيهه لخط النهاية مع 
 .بدون مساعدة/   القرص نحو خط النهاية بمساعدةدفع / حرجةد بالالعبيقوم  .6

  
  

   "دفع قرص الهوآى: "األنشطة المسبقة لنشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية
 . ثوانى بمساعدة5يمسك الالعب بالعصا لمدة  •
   .يستخدم الالعب العصا لدفع القرص مرة واحدة بمساعدة •
   . ثوانى بدون مساعدة5يمسك الالعب بالعصا لمدة  •
 .يستخدم الالعب العصا لدفع القرص مرة واحدة بدون مساعدة •

  
  :يرجى مالحظة ما يلي

  
درة ى الالعبق ع  عل سافة / دف ة القرص لم درب  10  دحرج ساعدة الم دون م ار ب  أمت

اد الخاص   حدث  لمشارآة في    ل الالعبتؤهل   ع " :األولمبي سافة        دف  10قرص الهوآى لم
  ".أمتار

  
  "دفع قرص الهوآى:"برنامج تدريب األنشطة الحرآيةى لعتعديالت ممكنة 

  
 .تنويع حجم و وزن و لون القرص •
 .تعديل طول العصا عند الضرورة •
ساعدة اس • ساعدة لم زة م وآى حسب الالعبتخدام أجه ساك بعصا اله ى االم  عل

 .الحاجة
 

  :السالمة و األمان) إجراءات(إحتياطات 
  
 . المطلوب منهنشاطالداء أ  حتى يتمكن من لالعبة المناسبمساحةقم بتوفير ال •
 .تاوق األفي جميع الالعب قريبا منآن  •
 .تأآد من حفاظ الالعب على توازنه •
  
 



 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 نشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية ياد الخاص الرسميةولمبرياضة األ
 دفع آرة القدم  آرة القدم

 
ؤدي ة ي شطة الحرآي دريب األن امج ت شاط برن دم" ن رة الق ع آ ي   "دف شارآة ف ى الم إل
  ".المراوغة بكرة القدم"نشاط 

  
 مستويات المساعدة الجهاز
  آرة قدم .1

  
النهاية  / بداية الي خطحديدشريط لت .2

 
 

  املةمساعدة آ
يقوم المدرب بمساعدة  أو دعم الالعب فى        

  الحرآة بأآملها
  مساعدة جزئية
درب سمح للم ه  ي اد أو توجي س، إرش  بلم

ن ال  ب و لك دعمالالع ه ب سمح ل  أو ي
  . الالعب فى الحرآة بأآملهاةساعدم

  )بدون  مساعدة( مستقل 
ة أ  ال الحرآ ب باآم وم الالع ة يق و المهم

 بدون مساعدة من المدرب
  



  :" دفع آرة القدم "وصف لحدث برنامج تدريب األنشطة الحرآية
 . مترا15بحيث تفصل بينهما مسافة  النهاية / البداية ي خطقم بتحديد .1
 .بدون مساعدة /  واقفا أو جالسا خلف خط البداية بمساعدةالالعبقم بوضع  .2
 .الالعبرض أمام قم بوضع الكرة على األ .3
  . الكرة نحوخط النهايةدحرجة /  لدفعالالعبقم بتوجيه  .4
ستخدم  .5 بي ساعدة  الالع ة بم ط النهاي و خ رة نح ك الك دمين لتحري دون  /  الق ب

  .مساعدة
  

   " دفع آرة القدم "األنشطة المسبقة لنشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية
ه  وضعية وظيفيةأنسبقم بوضع الالعب أمام الكرة فى        • ريك  تحب  تسمح ل

ك ب         رجلاأل د ذل وم الالعب بع ساعدة        لمس ، يق ه بم رة مستخدما قدمي  /  الك
 .بدون مساعدة

م ب • ك ب وق د ذل ب بع وم الالع ب، يق ام الالع رة أم ع الك سض رة لم  الك
 .مستخدما قدميه

  
  :يرجى مالحظة ما يلي

  
ار  5فى حارة طولها    (  مترا 15 دحرجة آرة القدم لمسافة      /  دفع   القدرة على  دون  )  أمت ب

شارآة في      ل الالعب اعدة من المدرب تؤهل     مس اد حدث   لم  المراوغة " : الخاص  األولمبي
  ".كرة القدمب

  
  :"دفع آرة القدم" :برنامج تدريب األنشطة الحرآيةعلى نشاط تعديالت ممكنة 

  
 .الالعب آاحلإلى ) مقيدة( مربوطةأستخدم آرة  •
 .لمرمى حسب الحاجةحتى انقاص المسافة ا / قم بزيادة •
 .الالعب  مستوىر الكرات آلما تقدمقم بتغي •
 .قم بتعديل عرض الحارة حسب الحاجة •
 .استخدام أجهزة مساعدة على المشى حسب الحاجةبقم  •
ر             يدق  جرس ،فرة تنطلق ا لديك ص  ليكن • رة عب د مرور الك  أو أضواء تضيىء عن

 .خط النهاية
 

  :السالمة و األمان) إجراءات(إحتياطات 
  



) مقيدة (تعثر عند استخدام آرة مربوطة    ي  أن دونشى   الم على الالعب من قدرة تأآد   •
 .إلى آاحله

 .استخدم سطح مستوى و صلب •
 .وائقاستخدم حارات خالية من الع •
 . عند الضرورةالالعبقم بمساعدة  •
 . على الكرةتهسيطرالحفاظ على  على الالعبقم بمساعدة  •
 .تاوق األقريبا من الالعب في جميعآن  •
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

 نشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية ياد الخاص الرسميةمبولرياضة األ
 رآل آرة القدم  آرة القدم

 
ة           يؤدي شطة الحرآي دريب األن امج ت دم     " نشاط برن رة الق ل آ المشارآة في حدث       "رآ

  ".تسديد آرة القدم"
  

 مستويات المساعدة الجهاز
  آرة قدم .1

  
  مرمى بشبكة          .2

 
  خط البدايةحديدشريط لت .3

  

  املةدة آمساع
يقوم المدرب بمساعدة  أو دعم الالعب فى        

  .الحرآة بأآملها
  مساعدة جزئية
درب سمح للم ه  ي اد أو توجي س، إرش  بلم

ن ال  ب و لك دعمالالع ه ب سمح ل  أو ي



  . الالعب فى الحرآة بأآملهاةساعدم 
  )بدون  مساعدة( مستقل 

ة   ة أو المهم ال الحرآ ب باآم وم الالع يق
 .بدون مساعدة من المدرب

  
  :وصف لحدث رآلة آرة القدم لبرنامج تدريب األنشطة الحرآية

  . خط البدايةقم بتحديد .1
  . أمتار من خط البداية8على مسافة ال تقل عن  قم بوضع المرمى .2
 .بدون مساعدة/   واقفا أو جالسا خلف خط البداية بمساعدةالالعبقم بوضع  .3
 .الالعبقم بوضع الكرة على االرض أمام  .4
  . لرآل الكرة نحو المرمىبالالعقم بتوجيه  .5
 .بدون مساعدة/   برآل الكرة نحو المرمى بمساعدةالالعبيقوم  .6

  
  "رآل آرة القدم "األنشطة المسبقة لنشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية

ه  وضعية وظيفيةأنسبقم بوضع الالعب أمام الكرة فى        • تحريك  ب  تسمح ل
ك ب         رجلاأل د ذل وم الالعب بع ست    لمس ، يق رة م ساعدة     الك ه بم  / خدما قدمي

 .بدون مساعدة
م ب • ك ب وق د ذل ب بع وم الالع ب، يق ام الالع رة أم ع الك سض رة لم  الك

 .مستخدما قدميه
  

  :"رآل آرة القدم:"برنامج تدريب األنشطة الحرآيةى لعتعديالت ممكنة 
  

 . والمرمى حسب الحاجةالالعبانقاص المسافة بين  / قم بزيادة •
 .لتحفيزا بغرض عند المرمى سم ماجمتطوع أو  / قم بوضع مدرب •
 .قم بتنويع حجم و وزن و لون الكرة حسب الحاجة •
 .قم باستخدام جهاز مساعد على المشى حسب الحاجة •
ق  ا لديك ص  ليكن • دق   جرس  ،فرة تنطل د          ي ورالكرة خط     أو أضواء تضيىء عن عب

 .النهاية
 

  :السالمة و األمان) إجراءات(إحتياطات 
  
 .برآلها قيامه كرةأن يسبق الال تسمح لالعب ب •
 .ة متوازنية بوضعالالعبتأآد من احتفاظ  •
 .تاوق األفي جميع الالعب قريبا منآن  •



  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 نشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية ياد الخاص الرسميةولمبرياضة األ
 تسديد آرة الجولف  الجولف

 
المشارآة في     إلى   " الجولف  آرة تسديد" نشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية       يؤدي
  "تسديد آرة الجولف لمسافة قصيرة"حدث 

  
 مستويات المساعدة الجهاز
  املةمساعدة آ  .آرة جولف بالستيكية .1



  
دى، ( مضرب جولف   .2  ،يمطاط  تقلي

             .)يبالستيك
 

 .سطح مستوى .3
  

 .يبالستيك) آأس /آوب( فنجان .4

يقوم المدرب بمساعدة  أو دعم الالعب فى        
  ة بأآملهاالحرآ

  مساعدة جزئية
درب سمح للم ه  ي اد أو توجي س، إرش  بلم

ن ال  ب و لك دعمالالع ه ب سمح ل  أو ي
  . الالعب فى الحرآة بأآملهاةساعدم

  )بدون  مساعدة( مستقل 
ة   ة أو المهم ال الحرآ ب باآم وم الالع يق

 بدون مساعدة من المدرب
  

  :"لفتسديد آرة الجو "وصف لحدث برنامج تدريب األنشطة الحرآية
 .بدون مساعدة /  واقفا أو جالسا مواجها الكرة بمساعدةالالعبقم بوضع  .1
مسافة ال تقل عن    ب الالعببعد عن    في نقطة ت   لتمرينا) آأس / آوب( فنجانضع   .2

 .مترين
دى                   .3 ر استخداما ل د األآث ضع يدي الالعب على مضرب الجولف بحيث تكون الي

 .  مساعدةبدون/ الالعب أسفل اليد األخرى و ذلك بمساعدة 
ه  .4 م بتوجي فرجالالعب ألق رة إحة مضرب الجول سديد الك ى داخل و ت   فنجانل

 .التمرين) آأس /آوب(
 .بدون مساعدة /  الكرة بمساعدةلتسديد بأرجحة مضرب الجولف الالعبيقوم  .5
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   " الجولف تسديد آرة  "األنشطة المسبقة لنشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية
  . بمضرب الجولف بكلتا يديه بمساعدةيمسك الالعب •
 . ثوانى بمساعدة10يمسك الالعب بمضرب الجولف بكلتا يديه لمدة  •
 .يقوم الالعب بأرجحة مضرب الجولف بمساعدة •
  .يمسك الالعب بمضرب الجولف بكلتا يديه بدون مساعدة •



دة     • ه لم ا يدي ف بكلت ضرب الجول ب بم سك الالع دون  10يم وانى ب  ث
 .مساعدة

 .بدون مساعدةو يقوم بأرجحته مضرب الجولف بعب يمسك الال •
  

  :يرجى مالحظة ما يلي
شارآة في    الالعب  لمسافة مترين نحو الهدف تؤهل         تسديد آرة الجولف  القدرة على      للم

 ".لمسافة قصيرة الجولف تسديد آرة"األولمبياد الخاص حدث 
  

  :"جولف التسديد آرة"برنامج تدريب األنشطة الحرآية ى لعممكنة تعديالت 
  

 .جانب الكرسى المتحرك عند الحاجةمن الجولف تسديد آرة  •
 . واحدة عند الحاجة يدباستخدام الجولف تسديد آرة •
 .تنويع حجم و وزن و لون الكرة •
 .يالبالستيك) الكوب / الكأس( زيادة حجم الفنجان •
  .انقاص طول مضرب الجولف حسب الحاجة / زيادة •
دق   جرس ،فرة تنطلق ا لديك ص  ليكن • ضي      ي د    أو أضواء ت ى      ىء عن رة إل وج الك ول

 ).الكوب/ الكأس (داخل الفنجان 
 

  :السالمة و األمان) إجراءات(إحتياطات 
  
ن    للتاآد من أن     الالعبالحذر عند اختيار مضرب الجولف الخاص ب      التزم   • الالعب ل

 .خرينيؤذ نفسه أو اآل
 . التسديدةيؤدى آي  لالعب ة المناسبمساحةقم بتوفير ال •
التحرك           قيام عندعرض لإلصابة   التتجنب   • ك ب دا بأرجحة المضرب و ذل ه  بعي  أو   عن

 .على تنفيذ التسديدة يدا بيد تهعن طريق مساعد
  
  
 
 
 
 

 نشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية ياد الخاص الرسميةولمبرياضة األ
 سيرموقف والتال  لج بالعجالتالتز

 



ة       يؤدي   ى المشارآة في      " سيرم ف و ال  وق تلا"نشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآي إل
   ."خطوات التوقف و المسير أللواح التزلج ذات العجالت" حدث

  
 مستويات المساعدة الجهاز
  .مستويسطح  .1

  
ياج لإل .2 ساكس هم اء   ب رك أثن التح

         .لجعلى لوح التز
 

  املةمساعدة آ
يقوم المدرب بمساعدة  أو دعم الالعب فى        

  .الحرآة بأآملها
  مساعدة جزئية

دربي ه  سمح للم اد أو توجي س، إرش  بلم
ن ال  ب و لك دعمالالع ه ب سمح ل  أو ي

  . الالعب فى الحرآة بأآملهاةساعدم
  )بدون  مساعدة( مستقل 

ة   ة أو المهم ال الحرآ ب باآم وم الالع يق
 .بدون مساعدة من المدرب

  
  :وصف لحدث الوقوف والسيرلبرنامج تدريب األنشطة الحرآية

  .باسطا رجليه إلى األمامض  على االرالالعبقم بوضع  .1
ى و      تنفيذ الحرآة في صورة   قم ب  .2 ى أعل وط   قيام ال ى أسفل   إ  الهب ة    ( ل اظرا حرآ من

ع                 تين الرآب من خالل ثني  ) التزلج ة واحدة مع رف ى رآب دين عل ا الي ، واضعا آلت
  . القدمين جنبا الى جنبوضعالرأس الى أعلى و الدفع الى أعلى مع 

ى الخارج لل    إ نبسطةذرع م ون األ  الوقوف، يجب أن تك    يةأثناء وضع  .3 ى    ل اظ عل حف
 .ماملى األإ النظر مع ثنى الرآبتين و االتزان

 . فى نفس المكانقصيرةسير المالتمرين على خطوات ال  بتنفيذقم .4
دم واحدة،       اإل معالتمرين  تنفيذ  قم ب  .5 ع  مساك بق ذقن  و رف ا   ال دة     عالي م     3 لم وانى ث  ث

 .خرى القدم األالتمرين مع تكرار
  .ةسير لمسافة مترين أو ثالثمالتمرين على خطوات ال تنفيذقم ب .6

  
  

  المهارات المسبقة 
 .ة مستقيميةيستطيع الالعب الوقوف فى وضع •
  .ةيستطيع الالعب المشى لمسافة مترين أو ثالث •

  
  
  



  السالمة و األمان) إجراءات(إحتياطات 
اء ممار             2يجب توفير عدد     • زان أثن ى حفظ االت سة   مدربين يساعدون الالعب عل

 .أنشطة الوقوف المبكرة
 .آن قريبا من الالعب في جميع األوقات •
  ).أرضية مطاطية(يتم تنفيذ المراحل المبكرة من التمرين على سطح غير أملس  •

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
 نشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية ياد الخاص الرسميةولمبرياضة األ
 في الملعب ة حدث الكرة اللين  الكرة اللينة

 
ة الميدان(حدث الكرة اللينة "نشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية يؤدي   المشارآة  ) ي

  .)الميدانية( إلى الكرة اللينة في حدث
  

 مستويات المساعدة الجهاز
ب   .1 م و وزن مناس رة ذات حج ين آ

ين( رة   الفل ة، آ رة لين  ،Wiffle، آ
  .بالستيك 

  
     .)الميدانية(قفاز الكرة اللينة  .2

 

  املةمساعدة آ
يقوم المدرب بمساعدة  أو دعم الالعب فى        

  .الحرآة بأآملها
  مساعدة جزئية
درب سمح للم ه  ي اد أو توجي س، إرش  بلم

ن ال  ب و لك دعمالالع ه ب سمح ل  أو ي
  . الالعب فى الحرآة بأآملهاةساعدم

  )بدون  مساعدة( مستقل 
ة   ة أو المهم ال الحرآ ب بإآم وم الالع يق

 .مدرببدون مساعدة من ال
   

  :)الكرة اللينة الميدانية (برنامج تدريب األنشطة الحرآية وصف لحدث
م بوضع العب .1 وم بيحيث متطوع  / ق رة ةدحرجق ل عن ى لع الك سافة تق  6م

  .الالعبن مأمتار 
ع   .2 م بوض بق ساعدةالالع ع    /  بم ى وض ساعدة ف دون م وسيةب وف  / الجل الوق

  .مواجها المدرب الذى معه الكرة
 .الالعبدحرجة الكرة نحو يقوم المدرب ب .3
 . لالمساك بالكرة المتدحرجةالالعبقم بتوجيه  .4
سك  .5 دين أو يم ستخدما الي الكرة م د الالعب ب دة أي ساعدةواح از بم دون  / و القف ب

 .مساعدة
  
  
  

ة     شطة الحرآي دريب األن امج ت شاط  برن سبقة لن شطة الم ة   األن رة اللين الك
  )يةالميدان(الحقلى

الوقوف أو ا  • وم الالعب ب درب  يق ا الم وس مواجه ديالجل رة مرت از الك  قف



 . ثوانى10اللينة بمساعدة لمدة 
ن       • ة م ة المتدحرج رة اللين اف الك ة اليق رة اللين از الك ستخدم الالعب قف ي

 .مسافة مترين بمساعدة
درب    • ا الم وس مواجه الوقوف أو الجل وم الالعب ب ديايق رة مرت از الك  قف

 . ثوانى10اللينة بدون مساعدة لمدة 
ستخدم • ة إل  ي رة اللين از الك ن    الالعب قف ة م ة المتدحرج رة اللين اف الك يق

 .مسافة مترين بدون مساعدة
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

نشاط برنامج تدريب األنشطة  ياد الخاص الرسميةولمبرياضة األ
 الحرآية

 رمية الكرة اللينة  الكرة اللينة
 

 إلى "رمية الكرة اللينة"رآية  نشاط برنامج تدريب األنشطة الحيؤدي
  ".رمى الكرة اللينة"المشارآة في حدث 

  
 مستويات المساعدة الجهاز

ب   .3 م و وزن مناس رة ذات حج  ينآ
رة  ( ة، آ رة لين وم، آ   ،waffleف

  ."بالستيك
  

شريط (المسافات أداة لتحديد  .4
).       طواق، أرضية، أقماعلأل

 
 
  
 

  آاملةمساعدة 
 أو دعم الالعب فى يقوم المدرب بمساعدة 

  .الحرآة بأآملها
  مساعدة جزئية
 بلمس، إرشاد أو توجيه يسمح للمدرب

 أو يسمح له بدعمالالعب و لكن ال 
  . الالعب فى الحرآة بأآملهاةساعدم

  )بدون  مساعدة( مستقل 
يقوم الالعب باآمال الحرآة أو المهمة 

 .بدون مساعدة من المدرب

  
  :"رمية الكرة اللينة "ة الحرآيةوصف لحدث برنامج تدريب األنشط



بدون / قم بوضع الالعب واقفا أو جالسا خلف خط الرمي بمساعدة  .1
 .مساعدة

األآثر / توضع فى يد الالعب األقوى(قم بإعطاء الالعب آرة لينة  .2
 ).استخداما أو وجه الالعب  اللتقطها بنفسه

 .بتوجيه الالعب لرمى الكرةقم  .3
 .بدون مساعدة/ دة يقوم الالعب برمى الكرة  بمساع .4

  
رمية الكرة  "األنشطة المسبقة لنشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية

   ":اللينة
 . بمساعدة ثوانى5الالعب بالكرة اللينة لمدة  مسكي •
 .يمسك الالعب بالكرة اللينة ثم يترآها بمساعدة •
 .يمسك الالعب بالكرة اللينة ثم يدفعها بعرض الطاولة بمساعدة •

  
  : ما يلييرجى مالحظة

  
قدرة الالعب على رمي الكرة اللينة فى إتجاه محدد سلفا بدون مساعدة 

رمى الكرة "المدرب تؤهل الالعب للمشارآة في حدث األولمبياد الخاص 
 ". اللينة

  
 رمية الكرة"تعديالت ممكنة على حدث برنامج تدريب األنشطة الحرآية 

  :"اللينة
  
 .كرةقم بتنويع حجم و وزن و لون و ملمس ال •
 .استخدم صندوقا أو سلة أو مدرب آحافز لزيادة المسافة •
ليكن معك صافرة تنطلق أو جرس يدق أو أنوار تضيىء عند قيام  •

 .الالعب برمي الكرة بنجاح
 

  :السالمة و األمان) إحتياطات(إجراءات 
 
 .قم بتوفير مساحة متسعة ألداء النشاط •



 ).تجنب السقوط (تأآد من أستعادة الالعب لتوازنه بعد رمى الكرة •
 .آن على مسافة قريبة من الالعب في جميع الوقت •
 

نشاط برنامج تدريب األنشطة  ياد الخاص الرسميةولمبرياضة األ
 الحرآية

 تسديد الكرة اللينة  الكرة اللينة
 

 إلى "الكرة اللينةتسديد " نشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية يؤدي
  ".تسديد الكرة اللينة: "صياد الخاولمبالمشارآة في حدث األ

  
 مستويات المساعدة الجهاز

 .آرة ذات حجم و وزن مناسبين .5
  

مضرب ذو حجم و وزن  .6
  .            مناسبين

 
نقطة بداية / منصة / قمع  .7

 ).إرسال(
  
 

  آاملةمساعدة 
يقوم المدرب بمساعدة  أو دعم الالعب 

  .فى الحرآة بأآملها
  مساعدة جزئية
د أو توجيه  بلمس، إرشايسمح للمدرب

 أو يسمح له بدعمالالعب و لكن ال 
  . الالعب فى الحرآة بأآملهاةساعدم

  )بدون  مساعدة( مستقل 
يقوم الالعب باآمال الحرآة أو المهمة 

 .بدون مساعدة من المدرب
  

  :" الكرة اللينةتسديد"برنامج تدريب األنشطة الحرآية  وصف لحدث
هة الكرة على نقطة اإلرسال قم بوضع الالعب واقفا أو جالسا في مواج .1

 .بدون مساعدة/ بمساعدة ) البداية(
ممسكا بالمضرب باليد ) اإلرسال(قم بوضع الالعب فى وضعية البداية  .2

 .بدون مساعدة/ بمساعدة ) األآثر استخداما(االقوى 
  ).البداية(بتوجيه الالعب لضرب الكرة من على نقطة اإلرسال قم  .3
/ بمساعدة ) البداية(ى نقطة اإلرسال يقوم الالعب بضرب الكرة من عل .4

  .بدون مساعدة
  



تسديد الكرة " األنشطة المسبقة لنشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية
   "اللينة

  ثوانى10الالعب بالمضرب بكلتا اليدين و يحتفظ به لمدة  مسكي •
 .بمساعدة

 ثوانى 5يحتفظ الالعب بالمضرب فى وضعية التسديد لمدة  •
 .بمساعدة

 .العب بحرآات أرجحة المضرب بمساعدةيقوم ال •
  ثوانى10الالعب بالمضرب بكلتا اليدين و يحتفظ به لمدة  مسكي •

 .مساعدةدون ب
 ثوانى بدون 5يحتفظ الالعب بالمضرب فى وضعية التسديد لمدة  •

 .مساعدة
 .يقوم الالعب بأرجحة المضرب بدون مساعدة •

  
  :يرجى مالحظة ما يلي

بدون ) البداية(ة اللينة من على نقطة اإلرسال قدرة الالعب على تسديد الكر
مساعدة من المدرب يؤهل الالعب للمشارآة في حدث األولمبياد الخاص 

 ".تسديد الكرة اللينة"
 الكرة تسديد"لحرآية تعديالت ممكنة على حدث برنامج تدريب األنشطة ا

  ":اللينة
  

 .يسمح لالعب بتسديد الكرة مستخدما ذراعا واحدا •
 . حجم و وزن و طول المضربقم بتنويع •
 .قم بتعليق الكرة فى متناول الالعب حسب الحاجة •
قم باستخدام آرة ذات جرس يصدر رنينا عند نجاح الالعب في تسديد  •

 .الكرة
 

  :السالمة و األمان) إجراءات(إحتياطات 
  
 .قم يتوفير مساحة متسعة ألداء النشاط •



بالالعب من خالل ربطها تأآد من عدم ارتداد الكرة المعلقة و اصطدامها  •
 .بحبل ثان يسمح للمدرب بالسيطرة على حرآتها

 .تأآد من إستعادة الالعب لتوازنه بعد تسديد الكرة •
 .آن قريبا من الالعب في جميع األوقات •
تجنب التعرض لالصطدام بالمضرب عند قيام الالعب باستخدامه و ذلك  •

 .بالتحرك بعيدا أو مساعدة الالعب يدا بيد
  
 
 

نشاط برنامج تدريب األنشطة  ياد الخاص الرسميةولمبة األرياض
 الحرآية

 تسديد آرة تنس الطاولة  تنس الطاولة
  

إلى " آرة تنس الطاولةتسديد " نشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية يؤدي
  ".رد إرسال آرة تنس الطاولة"ياد الخاص ولمباأل المشارآة في حدث

  
  

 مستويات المساعدة الجهاز
ب ذو حجم و وزن مضر .1

  .مناسبين
  

 .آرة .2
  

 .طاولة آبيرة الحجم/ سطح  .3

  آاملةمساعدة 
يقوم المدرب بمساعدة  أو دعم الالعب فى        

  .الحرآة بأآملها
  مساعدة جزئية
درب سمح للم ه  ي اد أو توجي س، إرش  بلم

ن ال  ب و لك دعمالالع ه ب سمح ل  أو ي
  . الالعب فى الحرآة بأآملهاةساعدم

  )بدون  مساعدة( مستقل 
يقوم الالعب باآمال الحرآة أو المهمة 

 .بدون مساعدة من المدرب
  

  :"تسديدة آرة تنس الطاولة " برنامج تدريب األنشطة الحرآيةلنشاطوصف 
قم بوضع الالعب فى وضعية الجلوس أو الوقوف مواجها الطاولة  .1

 .بدون مساعدة/ بمساعدة 



 .وضع مضرب  فى يد الالعب األآثر استخداماقم ب .2
  .جة الكرة تجاه الالعبقم بدحر .3
 .لتسديد الكرة بالمضربم بتوجيه الالعب ق .4
 .بدون مساعدة/ يضرب الالعب الكرة بمساعدة  .5

  
تسديد آرة تنس "برنامج تدريب األنشطة الحرآية  األنشطة المسبقة لنشاط

     ":الطاولة
 . يمسك الالعب بالمضرب بمساعدة •
 .بمساعدة ثوانى 5يمسك الالعب بالمضرب و يحتفظ به لمدة  •
 . ثوانى بمساعدة5يؤرجح الالعب المضرب لمدة  •
 .يستخدم الالعب المضرب لضرب آرة ثابتة بمساعدة •
 . يمسك الالعب بالمضرب بدون مساعدة •
 ثوانى بدون 5يمسك الالعب بالمضرب و يحتفظ به لمدة  •

 .مساعدة
 . ثوانى بدون مساعدة5يؤرجح الالعب المضرب لمدة  •
 .رب آرة ثابتة بدون مساعدةيستخدم الالعب المضرب لض •

  
 :يرجى مالحظة ما يلي

قدرة الالعب على إعادة الكرة المقذوفة إلى القاذف بدون مساعدة من المدرب 
رد إرسال آرة تنس "ياد الخاص ولمبيؤهل الالعب للمشارآة في حدث األ

 ".الطاولة
  

 تسديدة آرة"برنامج تدريب األنشطة الحرآية ى نشاط لعممكنة تعديالت 
  :"تنس الطاولة

  
 . يمكن السماح لالعب بالتسديد مستخدما الضربة األمامية أو الخلفية •
 .يمكن إرجاع الكرة رميا باليد •
 .يسمح بتنويع حجم و وزن ولون الكرة •
 .يسمح بتنويع حجم سطح الطاولة •
 .يسمح بتعليق الكرة لتعليم طريقة التسديد •



 .يسمح بتنويع سرعة الكرة المتدحرجة •
 .رس بداخل الكرة لجذب انتباه الالعبيسمح بوضع ج •
ليكن معك صافرة تنطلق أو جرس يحدث رنينا أو أنوار تضىء عند  •

 .نجاح الالعب في تسديد الكرة بالمضرب
 
  :السالمة و األمان) إحتياطات(ءات إجرا

  
 .آن قريبا من الالعب في جميع األوقات •
 . تأآد من إستعادة الالعب لتوازنه بعد إتمام التسديدة •
 .م يتوفيرمساحة مناسبة ألداء النشاطق •
  .تجنب التعرض لالصطدام بالمضرب أثناء قيام الالعب بتنفيذ التسديدة •

 
نشاط برنامج تدريب األنشطة  ياد الخاص الرسميةولمبرياضة األ

 الحرآية
 تسديد آرة التنس   التنس

  
 إلى" تسديد آرة التنس  " نشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآيةيؤدي

  ". تسديد آرة التنس تجاه هدف"ياد الخاص ولمبمشارآة في حدث األال
  

 مستويات المساعدة الجهاز
الحجم المخصص (مضرب  .1

 بوصة 23 الى 17: للبراعم
  .)طوال

  
آرة تنس من الفلين الصناعي  .2

 ).فوم(
  
 

  آاملةمساعدة 
يقوم المدرب بمساعدة  أو دعم الالعب فى        

  .الحرآة بأآملها
  مساعدة جزئية

سمح دربي ه   للم اد أو توجي س، إرش  بلم
ن ال  ب و لك دعمالالع ه ب سمح ل  أو ي

  . الالعب فى الحرآة بأآملهاةساعدم
  )بدون  مساعدة( مستقل 

يقوم الالعب باآمال الحرآة أو المهمة 
 .بدون مساعدة من المدرب

  



  :"تسديد آرة التنس " برنامج تدريب األنشطة الحرآية لنشاطوصف
 .ية الجلوس أو الوقوفقم بوضع الالعب فى وضع .1
قم بوضع آرة التنس الفوم على المنصة أو نقطة االطالق فى متناول  .2

 .الالعب
 .وضع المضرب فى يد الالعب بدون مساعدةقم ب .3
 .لضرب آرة التنسم بتوجيه الالعب ق .4
 .بدون مساعدة/ يضرب الالعب آرة التنس بمساعدة  .5

  
   تسديد آرة التنس (رآيةبرنامج تدريب األنشطة الح األنشطة المسبقة لنشاط

 . يمسك الالعب بالمضرب بمساعدة •
 . ثوانى بمساعدة5يمسك الالعب بالمضرب و يحتفظ به لمدة  •
 . ثوانى بمساعدة5يؤرحج الالعب المضرب لمدة  •
 . يمسك الالعب بالمضرب بدون مساعدة •
 ثوانى بدون 5يمسك الالعب بالمضرب و يحتفظ به لمدة  •

 .مساعدة
 . ثوانى بدون مساعدة5رب لمدة يؤرحج الالعب المض •

  
  

تسديد آرة "تعديالت ممكنة على حدث برنامج تدريب األنشطة الحرآية 
  ":التنس

  
 .استخدم األجهزة المساعدة لمساعدة الالعب على االمساك بالمضرب •
 . استخدم بالون لتعليم الالعب آيفية التسديد •
 . دقم بتعليق آرة التنس لتدريب الالعب على تنفيذ التسدي •
 .قم بتعديل ارتفاع الكرة المعلقة أو البالون حسب حاجة الالعب •
 .قم بتعديل حجم و طول المضرب حسب الحاجة •
 
  :السالمة و األمان) إحتياطات(ءات إجرا

  
 . تأآد من حفاظ الالعب على وضعية التوازن •



 .تجنب االصطدام أثناء قيام الالعب بتسديد آرة التنس •
 

نشاط برنامج تدريب األنشطة  لرسميةياد الخاص اولمبرياضة األ
 الحرآية

 رمي الكرة الطائرة  الكرة الطائرة
  

هو مهارة " رمي الكرة الطائرة"نشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية 
  . من أعلىتمهيدية لمهارة التمرير 

  
 مستويات المساعدة الجهاز

  .)تدريب(آرة طائرة  .1
  

 .شبكة .2
  
 

  آاملةمساعدة 
دة  أو دعم الالعب فى      يقوم المدرب بمساع  

  .الحرآة بأآملها
  مساعدة جزئية
درب سمح للم ه  ي اد أو توجي س، إرش  بلم

ن ال  ب و لك دعمالالع ه ب سمح ل  أو ي
  . الالعب فى الحرآة بأآملهاةساعدم

  )بدون  مساعدة( مستقل 
يقوم الالعب باآمال الحرآة أو المهمة 

 .بدون مساعدة من المدرب
  

  :"رمية الكرة الطائرة "نشطة الحرآية برنامج تدريب األ لحدثوصف
 2 لمسافة تقل عن  قم بوضع الالعب فى وضعية الجلوس أو الوقوف .1

 .بدون مساعدة/ متر بمساعدة 1.5متر من شبكة عالية أرتفاعها 
توضع فى يد الالعب مباشرة أو يتم (قم باعطاء الالعب آرة طائرة  .2

 ).توجيهه اللتقطها
 .الطائرة من فوق الشبكةلرمى الكرة م بتوجيه الالعب ق .3
 .بدون مساعدة/ يرمى الالعب بالكرة الطائرة من فوق الشبكة بمساعدة  .4

  
 رمي الكرة الطائرة " برنامج تدريب األنشطة الحرآيةلحدثاألنشطة المسبقة 

 ثوانى 5يمسك الالعب بالكرة الطائرة  و يحتفظ بها لمدة  •
 .بمساعدة



 .  بمساعدةيمسك الالعب بالكرة الطائرة ثم يترآها •
تجاه الشبكة ) يقذفها(يمسك الالعب بالكرة الطائرة و يرميها  •

 .بمساعدة
 ثوانى بدون 5يمسك الالعب بالكرة الطائرة  و يحتفظ بها لمدة  •

 .مساعدة
 . يمسك الالعب بالكرة الطائرة ثم يترآها بدون مساعدة •
تجاه الشبكة بدون ) يقذفها(يمسك الالعب بالكرة الطائرة و يرميها  •

 .مساعدة
  

 الكرة رمي"برنامج تدريب األنشطة الحرآية ى حدث لعالتعديالت الممكنة 
  :"الطائرة

  
 .قم بتنويع حجم و وزن ولون و ملمس الكرة •
 .قم بانقاص ارتفاع الشبكة عند الضرورة •
 .انقاص المسافة بين الالعب و الشبكة/ قم بزيادة  •
ر تضىء عند ليكن معك صافرة تنطلق أو جرس يحدث رنينا أو أنوا •

 .عبور الكرة الطائرة للشبكة
 

  :السالمة و األمان ) إحتياطات(إجراءات 
  
ة   • الل مراقب ن خ وازن م عية الت ب بوض اظ الالع ن احتف د م تأآ

 .وضعيته الجسدية
 . آن إلى جوار الالعب في جميع األوقات •
 .قم بتوفيرالمساحة المناسبة لالعب آي يستكمل تنفيذ نشاطه •
 

نشاط برنامج تدريب األنشطة  الخاص الرسميةياد ولمبرياضة األ
 الحرآية

 سفل أ /من أعلىرسال ضربة اإل  الكرة الطائرة
  



السفلية هو / رسال العلوية اإلضربة  "نشاط برنامج تدريب األنشطة الحرآية
  ". إرسال الكرة الطائرة"مهارة تمهيدية لمهارة 

  
 مستويات المساعدة الجهاز

  .آرة طائرة معدلة .1
  

ائرة معلقة فى متناول آرة ط .2
 .الالعب، حسب الحاجة

  
 .شبكة .3

  
 

  آاملةمساعدة 
يقوم المدرب بمساعدة  أو دعم الالعب فى        

  .الحرآة بأآملها
  مساعدة جزئية
درب سمح للم ه  ي اد أو توجي س، إرش  بلم

ن ال  ب و لك دعمالالع ه ب سمح ل  أو ي
  . الالعب فى الحرآة بأآملهاةساعدم

  )بدون  مساعدة( مستقل 
لالعب باآمال الحرآة أو المهمة يقوم ا

 .بدون مساعدة من المدرب
  

ف دثوص ة  لح شطة الحرآي دريب األن امج ت ال  " برن ربة إرس ن ض م
  :)سفلأ / أعلى
سافة         .1 ى م وف عل وس أو الوق عية الجل ى وض ب ف ع الالع م بوض ق

ن   ل ع ا       9تق غ ارتفاعه ي يبل ائرة الت رة الط بكة الك رمن ش  1.5 مت
 .بدون مساعدة/ متر  بمساعدة 

ائرة  .2 رة ط ب آ اء الالع م باعط درب أو (ق ل الم ن قب سك م تم
 ).الالعب

 .أسفل/ لتسديد الكرة الطائرة من أعلى م بتوجيه الالعب ق .3
 .بدون مساعدة/ يقوم الالعب بارسال الكرة بمساعدة  .4

  
ضربة االرسال  "برنامج تدريب األنشطة الحرآية األنشطة المسبقة لنشاط

   :أسفل / من أعلى
  :من أسفل ضربة ارسال
دة     • ام لم وراء و األم ى ال ذراع ال ب ال رك الالع وانى 10يح  ث

 . بمساعدة
ربة   • ط ض ى نم ام ف وراء و األم ى ال ذراع ال ب ال رك الالع يح

 . سفل بمساعدةمن أارسال 



ربة   • ط ض ى نم ام ف وراء و األم ى ال ذراع ال ب ال رك الالع يح
 .  ثوانى بدون مساعدة10 لمدة من أسفلارسال 

ذ • ب ال رك الالع وراءيح ى ال ربة  وراع ال ط ض ى نم ام ف  األم
 .  بدون مساعدةمن أسفلارسال 

 :من أعلىضربة ارسال 
ب  • رك الالع وراء و األ يح ى ال ذراع ال دة   ال ام لم وانى 10م  ث

  .بمساعدة
ب • رك الالع وراء و األيح ى ال ذراع ال ط  ال ى نم ام ف ربة م ض

  . بمساعدةمن أعلىارسال 
ب  • ستخدم الالع ربة ي ال ض ىارس ن أعل سديد لم ى ت رة الت  الك

 .يمسك بها المدرب بمساعدة
ب • رك الالع وراء و األيح ى ال ذراع ال ط ال ى نم ام ف ربةم   ض

  . ثوانى بدون مساعدة10 لمدة من أعلىارسال 
ب • رك الالع وراء و األيح ى ال ذراع ال ال  ال ط ارس ى نم ام ف م

  . بدون مساعدةمن أعلى
ب   • ستخدم الالع ال ي ربة إرس ى  ض ن أعل رة الت  م ضرب الك ى  ل

 يمسك بها المدرب بدون مساعدة
 

  
ضربة ارسال من : التعديالت الممكنة على برنامج تدريب األنشطة الحرآية

  :أسفل/ أعلى 
  

  
 .تنويع حجم، وزن، لون و ملمس الكرة •
 .خفض المسافة بين الالعب و الشبكة/ زيادة  •
 . خفض ارتفاع الشبكة/ زيادة  •
تضىء آمكافأة لالعب ليكن معك صفارة تنطلق، جرس يدق أو اضواء  •

 .عند نجاحه في تمرير الكرة فوق الشبكة
 
  :السالمة و األمان) إحتياطات(ءات إجرا



  
قم بتعليق الكرة فى متناول الالعب عند مستوى الوسط لتنفيذ ضربة  •

 .االرسال من أسفل و فوق مستوى الرأس لتنفيذ ضربة االرسال من أعلى
 .بعد تسديد الكرة/ قبل تأآد من احتفاظ الالعب بوضعية التوازن  •
تأآد من عدم اصطدام الكرة المرتدة بالالعب عند استخدام الكرة المعلقة و  •

 .ذلك من خالل استخدام عصا أو خطاف لالمساك بالحبل و ايقاف الكرة
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  حقمال: القسم السادس
  

   قائمة مصطلحات–) أ(الملحق 
  

 العبون ال يمتلكون المهارات األساسية :حادةاقات الالالعبون ذوو اإلع
الالزم توافرها آمتطلب أساسي يؤهلهم للمشارآة في فى فعاليات األولمبياد 

  .الخاص لالعبين ذوي مستويات القدرة المنخفضة
  

أو القوة التي يمتلكها الالعب و /  هي درجة المرونة و :القدرة الوظيفية
لوبة و أيضا ما يمتلكه من قدرات ذهنية تمكنه تمكنه من أداء الحرآات المط
  .من فهم ما يطلب منه القيام به

  
 قدرة الالعب على تنفيذ الحرآة أو المهمة المطلوبة منه بدون :مستقل

  .مساعدة من قبل المدرب
  

برنامج رياضي تم تصميمه من أجل : برنامج تدريب األنشطة الحرآية
الذين ال يستطيعون ) الشديدة(ة الالعبين ذوي اإلعاقات الفكرية الحاد

المشارآة في مسابقات األولمبياد الخاص الرياضية بسبب تدني مستويات 
ال يتعلق هذا البرنامج ببرامج العالج . أو مهاراتهم الوظيفية/ قدراتهم و 

  .و تأهيلية) تحفيزية(الطبيعي الذي يخضع له األشخاص ألغراض تنشيطية 
  
ق تشخيصي يتم اختيار أعضائه على أساس  فري:فريق متعدد التخصصاتال

قد يتضمن هذا الفريق أطباء، إختصاصيين . مشكلة الشخص المشتبه فيها
نفسيين، إختصاصيين اجتماعيين، مدرسين، إختصاصيين في مجاالت العالج 

  .الطبيعي، إختصاصيين في مجال المخاطبة، ممرضين و أشخاص آخرين
  

 المساعدة الذي يسمح للمدرب بلمس،  هو ذلك القدر من:المساعدة الجزئية
إرشاد أو توجيه الالعب دون أن يسمح له بدعم أو مساعدة الالعب في تنفيذ 

  .الحرآة بأآملها
  



 هو شخص فى عمر مماثل لعمر لالعب، يقوم تحت :المدربون األقران
اشراف مدرب برنامج تدريب األنشطة الحرآية بمساعدة الالعب خالل 

  . أسابيع8لذى يستمر لمدة البرنامج التدريبى ا
  

بعد قامه / أثناء / لمس أو تحريك أجزاء جسد الالعب قبل : اإليعاز التحفيزي
هذا اإليعاز تم تصميمه بهدف التأثير اإليجابي على . بأداء الحرآات الفردية

  .حرآة الالعب 
  

 هو ذلك القدر من المساعدة الذي يسمح للمدرب بمساندة و :المساعدة الكاملة
  . الالعب بصورة آاملة أثناء قيامه بأداء المدرب الحرآة بأآملهادعم

  
أثناء /  هو ذلك التوجيه الشفهى من قبل المدرب لالعب  قبل :اإليعاز الشفهي

بعد قيامه بأداء الحرآات الفردية، هذا اإليعاز تم تصميمه بهدف التأثير / 
  .اإليجابي على حرآة الالعب

  
/ وجيه البصري من قبل المدرب لالعب قبل  هو ذلك الت:اإليعاز البصري

بعد  قيامه بأداء الحرآات الفردية، هذا اإليعاز تم تصميمه بهدف / أثناء 
  .التأثير اإليجابي على حرآة الالعب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  :المنظمات
  

  .االتحاد األمريكى للصحة، التربية البدنية، الترفيه و الرقص
/org.aahperd.www 
  

  .المؤسسة األمريكية لمكفوفي البصر
/org.afb.www 
 

  .جمعية األشخاص ذوي اإلعاقات الخطيرة
org.tash.www 

 
  .المؤسسة األمريكية للمصابين بالصرع

/org.epilepsyfoundation.www 
 

  .مجلس األطفال اإلستثنائيين
/org.sped.cec.www 
 

  .مرآز معلومات األشخاص ذوي اإلعاقات
  

  . الجمعية الوطنية للطفل المنغولى
/org.ndss.www 
 

  .الوطنية" إيستر سيلز"جمعية 
/com.easterseals.www 
 

  .المؤسسة الوطنية إلصابات الرأس
/com.headinjury.www 
  

  .المؤسسة الوطنية للشلل النصي



/org.foundation-sp.www 
 
  
  

  .المؤسسة الوطنية إلصابات العمود الفقري
/org.spinalcord.www 
 

 .الجمعية الوطنية أللعاب القوى المقعد المتحرك
wsusa/org.wsusa.www 

 
  .األولمبياد الخاص

 org.specialolympics.www 
 

  .الجمعية المتحدة للشلل الدماغى الجزئى
/org.ucp.www 
 

  .جمعية الواليات المتحدة األمريكية لالعبين مكفوفي البصر
/org.usaba.www 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  :سالمة اعتبارات الصحة و ال–) ج(الملحق 
  

   أداء الالعبعلى تؤثر سلباالحرآات التي 
يعاني بعض العبي برنامج تدريب األنشطة الحرآية قصورا حادا في  

تقريبا لما ) ديال إرا(نولد جميعا بمائة رد فعل تلقائي . المهارات الحرآية
هذه المؤثرات المحفزة قد تتضمن . Stimuliنتعرض له من مؤثرات محفزة 

في مراحل النمو . وضعية الالعب، ثني أو إدارة الرأس، اللمس أو الصوت
األولية يمتلك الالعب سيطرة محدودة على وضعية جسده و قدرا قليال من 

آي اإلضافي على توافر و يعتمد التطور الحر. التحكم فى الحرآات اإلرادية
. و قدرة الالعب المتنامية على التحكم فيها) الالإرادية(ردود األفعال التلقائية 

أو دمجها في ) الالإرادية(إن الفشل فى التخلص من ردود األفعال التلقائية 
مستوى أعلى من نمو المهارات الحرآية إنما يتعارض مع الحرآات األآثر 

 فى المرحلة برنامج تدريب األنشطة الحرآية عبلذلك، فإن بقاء ال. تطورا
  .األولية من التنمية الحرآية حتما سيؤثر سلبا على مستوى أدائه الرياضي

  
 المعتمدين برنامج تدريب األنشطة الحرآيةيجب أن يكون لدى مدربي 

خلفية معرفية متكاملة عن الحرآات التي تؤثر سلبا على  أداء الالعب، و ذلك 
. برنامج تدريب األنشطة الحرآيةتخطيط أنشطة مناسبة لالعبي حتى يمكنهم 

بعض هذه الحرآات تشكل عوائق و عراقيل أثناء أداء الالعب لألنشطة 
الرياضية بينما يمنع بعضها اآلخر الالعب من تنفيذ المهارة الرياضية 

قد يكون التوازن لدى الالعب ضعيفا أو تكون . المطلوبة منه بدون مساعدة
قد يبدأ . حكمه فى حرآة الرأس أو إدارة و تحريك الجذع محدودةدرجة ت

البعض اآلخر من الالعبين في تنفيذ الحرآة بنجاح ثم يضطرب بسبب 
ضوضاء أو مؤثرات فى الغرفة، و هو األمر الذي قد قد يتسبب في حدوث 



إن هذه االحتماالت قد تتسبب . حرآة مفاجئة لجزء من الجسم أو الجسم آله
حرآات غير مرغوب فيها و غير محكمة يمكن أن تعرض سالمة في حدوث 

إلى جانب إصابتهم بإعاقات فكرية مزمنة، فإن . الالعب أو وضعيته للخطر
بعض العبي برنامج تدريب األنشطة الحرآية قد يعانون بوادر تلف في 

  :الجهاز العصبي المرآزي تتضمن اآلتي
 إضطراب في االنقباضات العضلية •
 ي حرآة الرأسضعف التحكم ف •
 عدم القدرة على التخلص من ردود األفعال التلقائية األولية  •
 محدودية القدرة على إدارة أو تحريك الجذع •
 حرآات ال إرادية •
 طريقة مشي غير طبيعية •
 ضعف االتزان •
 نقص أو دراية محدودة بأجزاء الجسم •

  
 على دراية آاملة برنامج تدريب األنشطة الحرآيةيجب أن يكون مدربو 

بأنواع االنقباضات العضلية المختلفة و ردود األفعال حتى يتمكنوا من تجنيب 
الالعبين اإلصابات الخطيرة و مساعدتهم على أداء أآبر قدر ممكن من 

و حتى يتمكن هؤالء المدربون من الحصول على هذه . األنشطة الرياضية
مدرسي المعلومات، يجب علىهم استشارة أولياء األمور، مقدمي الرعاية، 

. أو الممرضين/ التربية البدنية، أخصائيي العالج الطبيعي و التأهيل المهني و
أنواع االنقباضات العضلية و ردود األفعال اآلتية مدرجة ضمن برنامج 

  :تدريبي مدربي األنشطة الحرآية
  

  :االنقباضات العضلية
  

يتم التحكم فيه بواسطة ) تصلب العضلة/ توتر (االنقباض العضلي 
يستخدم االنقباض العضلي فى االحتفاظ بوضعية . جهاز العصبي المرآزيال

و على . الجسم و توفير التناسق الالزم ألداء الحرآات و األنشطة بوجه عام
الرغم من أن االنقباض العضلي يتم التحكم فيه بواسطة الجهاز العصبي 

لعضلة المرآزي، إال أنه قد يحدث أن يقوم بعض األشخاص بتغيير انقباض ا



الشد غير الطبيعي للعضالت / و قد يؤثر االنقباض . طواعية) شد العضلة(
على قوة الالعب، مرونته، رشاقته، لياقته البدنية، قوة تحمله، قدرة عضالت 

  . القلب و مستوى أدائة للمهارات الرياضية بوجه عام
  
  

هناك ثالثة أنواع من االنقباضات العضلية تنتج عن إضطرابات فى 
برنامج تدريب از العصبى المرآزى و التى قد تؤثر على حرآة العب الجه

انقباضات عضلية ضعيفة : ، و هي على النحو التالياألنشطة الحرآية
Hypotonic انقباضات عضلية قوية ،Hypertonic  و انقباضات عضلية

االنقباضات العضلية الضعيفة هى تلك الحالة التى . Fluctuatingمتذبذبة 
في العضلة أو ال يحدث انقباض على ) رخو( انقباض طفيف يحدث فيها
هؤالء يوصفون بأنهم العبين يعانون درجة متدنية من االنقباض . اإلطالق
 Down Syndromeالعديد من الالعبين المصابين بأعراض . العضلي

لديهم أطراف مفصلية رخوة للغاية ألن العضالت المحيطة بتلك األطراف 
االنقباضات العضلية القوية هى تلك الحالة .  االنقباضالمفصلية تعاني ضعف

و يؤثر ذلك . التى يحدث فيها انقباض شديد فى العضلة أو مجموعة العضالت
سلبا على قدرة الالعب على تحريك األطراف أو المفاصل التى تتحكم فيها 

العضالت ذات االنقباضات المتذبذبة هى . العضالت ذات االنقباض الشديد
الة التى يعاني فيها الالعب انقباضات عضلية متذبذبة ما بين الشدة و تلك الح
  . الضعف

  
  قبض الكف

  
قبض الكف هو رد فعل يؤدي بالشخص إلى اإلمساك باألشياء   

يجب أن يكون الالعب الذي يخضع للمرحلة . الموضوعة فى آف يده
ى التطورية األولية قادرا على اإلمساك بإصبع أو أي جسم غريب يوضع ف

و مع ارتقاء هذا الالعب إلى المرحلة التطورية الثانية يجب أن . آف يده
. يكون قادرا على اإلمساك بكرة و ترآها اللتقاط جسم آخر أو نفس الكرة

بعض الالعبين يمكنه االمساك بكرة أو مضرب دون أن يتمكن من ترآه 
ر من قد يتطلب األمر الكثير من الصب. بسبب استمرارية تأثير رد الفعل



جانب المدرب و مساحة من الوقت من جانب الالعب حتى يتعلم األخير آيفية 
  . ترك األجسام بعد اإلمساك بها

  
  : رد الفعل المفاجئ

  
يتسبب هذا النوع من ردود األفعال في قيام الالعب بثنى ظهره على 

قد يتسبب في إثارة هذا . نحو متقوس بشكل مفاجىء و فرد الذراعين و القدمين
نوع من ردود األفعال تعرض الالعب لضوضاء عالية، حرآة مفاجئة لرأس ال

. الالعب، سطوع ضوء باهر أو مجرد تعرضه للمسة خفيفة على منطقة البطن
بعد حدوث هذا النوع من ردود األفعال األولية، سوف يسترخى الالعب و 

اية من األهمية بمكان أن يكون آل مدرب على در. يعود إلى وضعيته األصلية
و يجب األخذ في االعتبار أن . تامة بأي الالعبين يعاني رد الفعل المفاجئ

الالعب الذي يعاني هذا النوع من ردود األفعال يمكن أن يتعرض إلصابات 
خطيرة في حالة ترآه دون مراقبة لصيقة أو دون تأمين آافة إعتبارات 

  .السالمة و التأمين له
  

  :االستجابة للجاذبية األرضية
  
/ تثار االستجابة للجاذبية األرضية عند وضع الالعب على بطنه تس
و ينصب تأثيرها على الرأس حيث تجذب الالعب إلى السطح الداعم . ظهره

هذه االستجابات للجاذبية األرضية تم تصميمها بهدف مساعدة ). األرضية(
األشخاص على اآتساب و تطوير قدراتهم على تحريك األطراف اراديا و 

تتضمن الحرآات فرد األذرع و .  على وضعية الجسم و توازنهالحفاظ
القدمين في وضعية مستقيمة، ثنيهم إلى الجسم و رفعهم عكس الجاذبية 

  :االستجابات و ردود األفعال التالية قد تؤثر سلبا على أداء الالعب .األرضية
  

   Tonic Labyrinthine Prone Reflexرد الفعل من نوع 
  

و في . من ردود األفعال عند وضع الالعب على بطنهيحدث هذا النوع 
هذه الحالة تنجذب رأس الالعب و أطرافه بصورة ال إرادية نحو السطح 

تنثني الرأس نحو الصدر بينما يثنى . فى وضعية منثنية) األرضية(الداعم 



قد . الفخذين، الرآبتين، الكوعين و الكتفين نحو السطح أو أسفل بطن الالعب
فعل قويا إلى درجة أن يرتفع الفخذين فوق مستوى سطح يكون رد ال

و يكون هذا النوع من ردود األفعال أآثر وضوحا عند وضع . األرضية
  .الالعب على لوحة و تكون االطراف و الرأس منثنية نحو االرض

  
 Tonic Labyrinthine Supine Reflex رد الفعل من نوع 
 

 Tonic Labyrinthineعند وضع الالعب الذى يعاني أعراض 
Supine Reflex  على ظهره، فإن االستجابة إلى عامل الجاذبية األرضية

و في هذه الحالة يضغط ظهر الرأس على . تؤدي إلى تمدد الرأس و األطرف
السطح الداعم و يتجذب األذرع و القدمين أيضا إلى سطح / األرضية 
ظهر بشدة حتى و في الحاالت الحادة يتقوس ال. السطح الداعم/ األرضية 

يرتفع الجذع من على سطح األرضية مؤديا إلى ترآيز معظم وزن الالعب 
  .على األآتاف و األرداف فقط

  
 قد يستمرون في إظهار برنامج تدريب األنشطة الحرآيةبعض العبى 

و في هذه الحاالت سيواجه هؤالء . TLPو  TLS ردود األفعال من نوعية
 أى طرف عكس الجاذبية األرضية، الالعبون صعوبة فى رفع الرأس أو

حيث أنهم يفتقرون إلى القوة العضلية الالزمة للتغلب على قوة الجاذبية 
  .األرضية التى تشدهم إلى أسفل

  
إن وضع هؤالء الالعبين على ظهورهم و حثهم على أن يرفعوا 
رؤوسهم أو أن يرفعوا ذراعا لضرب الكرة سيخلق موقفا غالبا ما سيفشلون 

على المدربين مالحظتهم عن آثب حيث أنهم سيصابون باإلرهاق يجب . فيه
فى وقت قصير مما سيخلق لديهم مشكلة فى الجلوس أو الوقوف الى مدة من 

و في حالة آانوا جالسين على مقعد و يحاولون ضرب آرة، . الوقت
سيستسلمون تدريجيا لعامل الجاذبية األرضية و ينزلقوا من على المقعد أو 

  .الطاولة/ ل ثقلهم على األرضية السطح الداعم يستندوا بك
  

  Asymmetrical Tonic Neck Reflexرد الفعل من نوع 
  



يحدث هذا النوع من ردود األفعال عندما تستدير الرأس إلى اليمين أو 
فعندما يكون يدير الالعب وجهه إلى الجانب األيمن من الجسم . إلى اليسار

. مني و ينثني الذراع األيسر و القدم اليسرىيتمدد الذراع األيمن و القدم الي
أما إذا استدار رأس الالعب إلى . هذا الوضع يشبه وضع المبارز بالسيف

اليسار، فيحدث العكس حيث يتمدد الذراع األيسر و القدم اليسرى بينما ينثني 
  .الذراع األيمن و القدم اليمنى

     
 Asymmetrical Tonicالالعبون المصابون برد الفعل من نوع 

Neck Reflexعلى سبيل المثال، إذا حاول . ، ال يمكنهم أداء حرآات معينة
الالعب رمى الكرة و أدار رأسه لمتابعة حرآتها، فإن الذراع على هذا 

و بما أن الذراع مستقيمة فإن الطريقة الوحيدة التي . دالجانب من الجسم ستتمد
هي أن يحرك الذراع بأآمله يستطيع بها الالعب رمى الكرة من هذا الوضعية 

يستطيع الالعبون أن يتجنبوا النظر إلى الذراع . إلى األمام بدءا من الكتف
إن . التي ترمي بالكرة و هو ما قد يمكنهم من ثني الذراع و رمى الكرة

اإلصابة بهذا النوع من ردود األفعال قد يعوق الالعبين أثناء المسير، حيث قد 
انبين أثناء المشي في تعثر الرجل المقابلة و من ثم يتسبب النظر نحو أحد الج

  .سقوط الالعب
  

 Asymmetricalقد يعاني الالعبون المصابون برد الفعل من نوع  
Tonic Neck Reflex ،أيضا مشكلة فى استخدام اليدين أو الذراعين معا 

حيث أن إدارة رؤوسهم إلى جانب أو آخر يجعل أحد الذراعين يتمدد و اآلخر 
يجب أن يكون لدى هؤالء الالعبين آرة أو أي قطعة أخرى من . نيينث

األجهزة الرياضية موضوعة فى خط الوسط من أجسادهم حتى ال يكون هناك 
و في حالة عدم مراعاة هذا . حاجة إلى إدارة رؤوسهم إلى أي من الجانبين

ء اإلجراء االحتياطي فإن رد الفعل سوف يستثار و من ثم لن يتمكنوا من أدا
  .المهارة الرياضية المطلوبة منهم

  
 Symmetrical Tonic Neck Reflexرد الفعل من نوع 

  
) العنق/ الذقن (يحدث هذا النوع من ردود األفعال عندما تكون الرأس 

و في هذه الحالة، تقوم األذرع بتنفيذ نفس حرآة . منثنية إلى األمام أو الوراء



إذا آانت : على سبيل المثال. آة العكسيةالرأس بينما تقوم األقدام بتنفيذ الحر
منثنية إلى صدره، تنثني األذرع أيضا بينما تتمدد ) ذقنه(رأس الالعب 

و إذا قمت بفرد عنق الالعب، محرآا الرأس إلى الخلف، فإن . األرجل
  .األذرع تتمدد و األقدام تنثني

  
أداء يواجه الالعبون المصابون بهذا النوع من ردود األفعال مشكلة فى 

عندما يحاول الالعب : على سبيل المثال. العديد من المهارات الرياضية
ضرب آرة جولف و يثنى رأسه إلى أسفل للنظر  إلى الكرة، فإن حرآة 

 Symmetrical Tonic Neck الرأس تستثير رد الفعل من نوع 
Reflex و هو األمر الذي ال يجعل الالعب يثنى ذراعه التي تمسك ،

  .ا عن الكرة فحسب بل أيضا يدفعه إلى فرد قدميهبالمضرب بعيد
  

 Symmetrical Tonic Neckيتعارض رد الفعل من نوع
Reflexفمثال أثناء مشي الالعب إذا قام بالنظر إلى أعلى، .  أيضا مع المشي

فسوف تتمدد األذرع و تنثني األقدام وهو ما يؤدي إلى تعثر األرجل و من ثم 
لوحيدة التي يستطيع الالعب بها المشي هى إن الطريقة ا. سقوط الالعب

/ األمام (اإلبقاء على الرأس فى وضعية مستقيمة دون إدارتها إلى أسفل 
يجب مراعاة نوعية األنشطة التي يتم اختيارها لالعبين المصابين ). الوراء

 حتى يتم Symmetrical Tonic Neck Reflexبرد الفعل من نوع 
  .فيا لما قد يتسبب في إخفاقهمتجنيبهم أي مخاطر و آذلك تال

  
  :Positive Support Reflex من نوع فعلرد ال

  
يتم استثارة هذا النوع من ردود األفعال عند حدوث تالمس بين مشط 

إن الالعبين الذين لم يتكيفوا مع هذا النوع . السطح الداعم/ القدم و األرضية 
مشاط  أقدامهم مع من ردود األفعال سوف يقومون بغلق رآبهم عند تالمس أ

هذه الخشونة أو التصلب الذي يصيب األرجل . األرضية أو أي سطح صلب
هؤالء الالعبون لديهم ميل إلى المشي على . حتما سيعوق قدراتهم على المشي

أمشاط أقدامهم و ال يستطيعون االرتكاز على آعوب أقدامهم أوال على 
  .األرض عند المشي

  



فعال واضحا أيضا عند محاولة الالعب و يبدو هذا النوع من ردود األ
إذا حدث و تالمس مشط قدمه مع األرض، . الجلوس على مقعد أو القيام منه

و من ثم يسقط الالعب ) و آأنها ترآل(فسوف تتمدد األرجل إلى األمام قسرا 
لذلك، يجب على الالعب أن يضع قدمه بأآملها أو الكعبين . من على المقعد

للقيام بذلك، فإن الالعب الذي . جلوس أو القيام من المقعدعلى األرضية أوال لل
يحاول القيام من المقعد عليه التحرك أماما في المقعد في وضعية الجلوس قبل 
وضع قدمه على األرض، بينما الالعب الذي يحاول الجلوس على المقعد عليه 

  .تحريك ردفيه إلى الوراء على المقعد قبل الجلوس
  

 Propping Reactions ستناديةاالاألفعال ردود 
  

إن ردود األفعال من هذا النوع، و تسمى أيضا ردود األفعال المظلية 
Parachute   أو ردود األفعال التمددية الوقائيةProtective 

Extension Reactionsأولها في الظهور .  تستخدم للحفاظ على التوازن
عب على األرضية أمام هو رد الفعل االستنادي األمامي حيث تكون يدي الال
سيتمكن الالعبون من . جسده بحيث يكون الكفان منبسطان على السطح

الحفاظ على توازنهم فى وضعية الجلوس من خالل وضع أيديهم على 
و في المرحلة التطورية . األرضية إلى جانبهم فى المرحلة التطورية األولى

أيديهم على األرضية الثانية، سيتمكن الالعبون من الجلوس مع االستناد ب
  .خلف أجسادهم

  
الالعبون الذين تمكنوا من تنمية قدراتهم على سند أنفسهم بأيديهم أمام 
أجسادهم فقط يجب مراقبتهم عن آثب، حيث أن هؤالء إذا قاموا برفع يدا 
واحدة من على األرض لرمي آرة، فانهم قد أن يفقدون توازنهم و من ثم 

و يجب على المدربين أن يكونوا مستعدين . يسقطون على جنوبهم أو ظهورهم
  .لتوفير المساندة اإلضافية على آل من جانبي الالعبين و آذلك ظهورهم

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اعتبارات صحية
  

قد يكون لدى الالعبين ذوى اإلعاقات الفكرية الخطيرة أو الحادة العديد 
ى وظائف القلب، تتضمن الحاالت الشائعة قصورا ف. من المشكالت الصحية

ضعف الدورة الدموية، الربو، عدم القدرة على تحمل درجات الحرارة 
برنامج تدريب األقسام التالية توفر لمدرب . القصوى و الحساسية المزمنة

  . معلومات عن بعض االعتبارات الصحية األساسيةاألنشطة الحرآية
  

  الضغط) التهابات(قرح 
  

تظهر . دية نتيجة الضغط المستمرجل) التهابات(هى تهيج أو تقرحات 
هذه التقرحات فى جزء الجسم الذي يالمس باستمرار أي نوع من أنواع 

و رغم أن  ممارسة . أو فراش) متحرك(األسطح مثل مقعد، آرسي مدولب 
الضغط، إال أن األخيرة قد تعوق ) التهابات(النشاط الرياضي ال يسبب قرح 

ور قرح الضغط، يصعب السيطرة بمجرد ظه. قدرة الالعب على المشارآة



عليها أو التعامل معها، و قد يصل األمر إلى حد قطع البرنامج التدريبي 
و عليه، فإنه يجب توفير العالج الطبي المناسب لالعب في هذا . لالعب

  .الحاالت من قبل ولي األمر الالعب و المختصين الطبيين المدربين
  

  األدوية و العقاقير
  

 أن يكونوا على دراية وافية باألدوية و العقاقير يجب على المدربين
إن العديد من . التي يتناولها الالعبون و آذلك اآلثار الجانبية لكل واحد منها

الوصفات الدوائية لالعبين ذوى اإلعاقات الفكرية الخطيرة تسبب أثارا جانبية 
و قد تعوق مشارآة الالعب مثل الدوار، ازدواج الرؤية، مشاآل التوازن 

قد تزيد بعض األدوية و العقاقير أيضا من حساسية . التقلصات العضلية
إن التعرض للشمس و لو لفترة قصيرة . الالعب للحرارة و التعرض للشمس

قد يجعل من الالعب عرضة لإلصابة بضربة شمس، الجفاف الشديد، الشد 
  .العضلي أو اإلعياء نتيجة التعرض إلى الحرارة

  
  

  وائلالس/ توفير المياه 
  

السوائل هو أمر يحظى بأهمية بالغة لكافة الرياضيين / إن وفرة المياه 
على وجه العموم، و لكنه بمثابة أحد أهم الجوانب الصحية و أآثرها تعقيدا 

 الذين ال يستطيعون برنامج تدريب األنشطة الحرآيةبالنسبة إلى العبي 
في ارتفاع درجة فالجفاف قد يتسبب . التعبير عن احتياجهم إلى السوائل

حرارة جسم الالعب و من ثم اإلصابة بالتقلصات العضلية، اإلعياء بسبب 
و من هذا المنطلق، يتعين . التعرض إلى الحرارة أو اإلصابة بضربة شمس

على المدربين اتخاذ آافة الخطوات الالزمة للمحافظة على وفرة مياه الشرب 
أيضا مراقبة الالعبين ذوى آما يتعين على المدرين . و السوائل لالعبيهم

معدالت التعرق المرتفعة و مؤشرات اإلعياء بسبب التعرض إلى الحرارة 
آذلك يجب مراقبة الالعبين الذين تقل معدالت التعرق لديهم أو . الحرارة

تتوقف تماما أو ذوى الجلد الحار الجاف، إذ أن ذلك يعد مؤشرا على اإلصابة 
 إبعاد الالعب فورا عن الشمس، تغطيته و تتطلب هذه الحاالت. بضربة شمس

  .بمناشف مبللة و تزويده بكميات آبيرة من السوائل



  
  نوبات الصرع

  
 قد يعانون من برنامج تدريب األنشطة الحرآيةبعض العبي 

و عليه، فإن مدربي الالعبين ذوى االضطرابات .  صرعيةتاضطرابا
صوص طبيعة الصرعية يجب أن يطلبوا معلومات من أولياء األمور بخ

إن أسباب . الرعاية التي يحتاج إليها هؤالء الالعبون أثناء و بعد النوبة
اإلصابة بنوبات الصرع ليست معروفة دائما، و لكن يتعين على المدربين أن 
يكونوا على دراية آاملة بحالة لالعبيهم و أن يتفهموا آيف ستظهر النوبة 

هناك أنواع عديدة . بنوبة الصرعنفسها و آيفية حماية الالعب أثناء اإلصابة 
من نوبات الصرع و لكن سيتم مناقشة نوعين فقط منها بأدناه  و هما نوبات 

 GRAND و نوبات الصرع الحادة PETIT MALالصرع الخفيفة 
MAL .  

  
 فجأة و ينتج عنها فقدان PETIT MALتحدث نوبات الصرع الخفيفة 

لها عادة أي إنذار و ال يكون ليس .الوعي لعدة ثواني قد تصل إلى عدة دقائق
فى . PETIT MALالالعب على دراية بأنه مصاب بنوبة صرع خفيفة

معظم حاالت اإلصابة بهذه النوبة ال يسقط الالعب على األرض بل يبقى على 
  .وضعيته سواء آان واقفا أو جالسا فى مقعده

  
يشعر  قد.  تكون أآثر خطورةGRAND MALنوبات الصرع الحادة 

). auraتسمى (عالمات إنذار قبل اإلصابة بهذا النوع من النوبات الالعب ب
 قد يتضمن رائحة معينة، إحساس بالحكة أو اضطراب auraهذا اإلنذار 

.  لعدة دقائقGRAND MALعادة ما تدوم نوبات الصرع الحادة . بصري
) رجفة(في هذه األثناء يسقط الالعب على األرض و و يمر بحالة رعشة 

يمكن أن يرتدى . نجات تصيب الجسد مصاحبة لفقدان الوعيعنيفة أو تش
 خوذة واقية GRAND MALالالعبون المصابون بنوبات صرع حادة 

لتجنب إصابات الرأس عند السقوط على األرض أثناء التعرض لهذا النوع 
  .من النوبات

  



إن حماية الالعب من إيذاء نفسه أثناء تعرضه لنوبات الصرع الحادة 
GRAND MALآلما أمكن، يجب على المدربين . و أمر في غاية األهمية ه

خفض الالعب إلى األرضية و إزالة آافة أنواع األثاث أو األشياء المحتمل أن 
يجب على المدربين السماح لالعب ). المكان(تكون مؤذية بعيدا عن المنطقة 

  . بالحصول على قسط من الراحة بمجرد انتهاء النوبة
  

  إلراديةالحرآات ال
  

تنتج عن بعض الالعبين ذوي اإلعاقات الفكرية الخطيرة حرآات ال 
تتراوح هذة الحرآات .  إرادية قد تتسبب في إيذاء أنفسهم أو من يحيطون بهم

إلى تشنجات شديدة فى الجسم ) متوسطة القوة(من تشنجات عضلية معتدلة 
قد تحدث هذه الحرآات آرد فعل عند التعرض إلى درجة حادة من . آله

رد فعل ناتج عن (حرآة مفاجئة / الضوضاء المفاجئة، التعرض إلى صدمة 
و قد تحدث أيضا نتيجة لشد عضلة ما بما يفوق مجالها ). الخوف أو الفزع

). رد فعل ناتج عن إطالة العضالت(الحرآي الطبيعي أو شدها بسرعة شديدة 
مدرب النوع األخير من ردود األفعال يمكن مالحظته بوضوح عند قيام ال

بمساعدة الالعب للوصول إلى آرة أبعد من مجاله الحرآي الطبيعي، حيث 
تكون استجابة الالعب في هذه الحالة متمثلة  تعرض األخير إلى انقباض قوي 

لتجنب تعريض  .فى العضلة يتسبب في إعادة الذراع إلى الوضعية األصلية
لمدربين مساعدة الالعب لرد الفعل الناتج عن إطالة العضالت، يتعين على ا

الالعب على تحريك أطرافه ببطء في إطار المجال الحرآي لالعب و اإلبقاء 
. على هذه الوضعية لبضع ثواني ثم إعادة الطرف ببطء إلى الوضع األصلي

آذلك يساهم منح الالعب فترات منتظمة من الراحة في منع حدوث 
نمية المهارات االنقباضات العضلية غير المرغوب فيها و التي قد تعوق ت

يجب على المدربين عدم تفسير هذا النوع من ردود األفعال . الرياضية
  .بنوبات سلوك غاضب أو عنيف

  
  األجهزة المساعدة على الحرآة

  
 ذوي اإلعاقات برنامج تدريب األنشطة الحرآيةقد يحتاج العبو 

آة الفكرية الخطيرة قدرا من المساعدة من خالل األجهزة المساعدة على الحر



Gait Trainers العكازات، دعامات األرجل، المشايات أو الكراسي ،
برنامج و حيث أن هؤالء الالعبين سوف يشارآون فى ). المتحرآة(المدولبة 

، فإنه يتعين على المدربين فهم  األجهزة المساعدة تدريب األنشطة الحرآية
تشغيل و يتضمن ذلك تعلم آيفية . على الحرآة التي يستخدمها آل العب

الجهاز و الطريقة التي يساعد بها الجهاز الالعب على أداء المهارة الرياضية 
يجب أن يكون المدربون أيضا على دراية بالقواعد األساسية . المطلوبة منه

صالحية (لصيانة األجهزة المساعدة على الحرآة المستخدمة فى برامجهم 
  ).ألخ....الفرامل، شحن البطاريات

  
   
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
   الالعبنقل
  

النقل هو مصطلح يستخدم لإلشارة إلى عملية تحريك الالعب، الكرسي 
برنامج و يعد مدير . أو قطعة أثاث من مكان إلى آخر) المتحرك(المدولب 

اإلشراف على أية وسائل /  مسئوال عن توفير  تدريب األنشطة الحرآية
) فعاليات(مساعدة قد يحتاجها الالعب الذي يشارك فى جلسات أو أحداث 

يجب على المدرب أن يكون على دراية . برنامج تدريب األنشطة الحرآية
وافية بمتطلبات التدريب المحلية لألشخاص الذين يقدمون الخدمات فى أدوار 

هذه . المساعدين الشخصيين أو مساعدي النقل حتى يتم القيام بهذه المسئولية
و يتفاوت العبو .  المحليةالمتطلبات تختلف تبعا الختالف الدول و المواقع



برنامج تدريب األنشطة الحرآية من حيث ما يمتلكه آل منهم من قوة و مقدرة 
  . على التحرك دون مساعدة

فيما يلي بعض االعتبارات التي يجب مراعاتها قبل القيام بنقل الالعب من 
  : مكان إلى آخر

  
يتم آم يبلغ وزن الالعب؟ آم يبلغ وزن المدرب؟ في هذا الخصوص  .1

اتباع قاعدة إسترشادية عامة عند القيام برفع الالعب و هي شخص 
باستخدام هذه القاعدة .  آيلوجرام من الوزن22واحد واحد لكل 

 آيلوجرام يتم نقله بواسطة 45اإلسترشادية، فإن الالعب الذي يزن 
 .اثنين من المدربين

 هل يعاني الالعب أية اضطرابات صرعية؟ .2
أو / شوهات مفصلية، انزالقات مفصلية و هل يعني الالعب أية ت .3

 تقلصات عضلية؟ 
 لتصحيح أية تشوهات في Harringtonهل يستخدم الالعب قضبان  .4

 عموده الفقري؟
هل يعاني الالعب أي من ردود األفعال غير الطبيعية الناتجة عن  .5

أنشطة إطالة العضالت المفجائة أو تلك الناتجة عن التعرض لمؤثرات 
 مفزعة؟

 ك الالعب أية قدرات تساعده على التنقل؟هل يمتل .6
آيف يفضل الالعب التعامل مع عملية النقل؟ تأآد من التحدث إلى  .7

 .الالعب في هذا الشأن آلما أمكن ذلك
  

يرغب بعض الالعبين فى أداء النشاط الرياضي مستخدمين / قد يحتاج 
قال إلى بينما قد يرغب البعض اآلخر فى االنت) المتحرآة(مقاعدهم المدولبة 

قد يحتاج الالعبون أيضا . آرسي أو إلى األرض ألداء النشاط المطلوب منه
، حوض )المتحرآة(إلى المساعدة عند النقل من و إلى مقاعدهم المدولبة 

يتعين على المدربين استشارة أولياء . السيارة أو دورة المياة/ السباحة 
أو أطقم / يلي، و األمور، مختصي العالج الطبيعي، مختصي العالج التأه

تتضمن . التمريض لتحديد الطريقة األآثر أمنا و سالمة لنقل الالعب
األرشادات، التوصيفات و الشروح التالية أنواع النقل األآثر شيوعا التي 

  . برنامج تدريب األنشطة الحرآيةيحتاجها العبو  



  
  :يرجى مالحظة ما يلي

  
ساعدة فى عملية النقل بما فى يمكن استخدام مجموعة متنوعة من األجهزة للم

/ األلواح المنحدرة (، السقاالت Slings، الحماالت Hoistsذلك الرافعات 
يتعين على المدربين استشارة أولياء األمور، مختصي . Ramps) المائلة

أو أطقم التمريض للوقوف / العالج الطبيعي، مختصي العالج التأهيلي، و 
قبل الالعب و الطريقة المناسبة الستخدام على األجهزة األآثر استخداما من 

  . الجهاز
  
 نقل من المقعد المتحرك إلى األرضال
  

 .واجه الالعب و أشرح ما تفعله .1
 النقل و األثاث قبل البدء فى عملية الرفع أجهزةقم بترتيب جميع  .2

 ).الخ...المقعد، المشاية(
ليه قدر قم بتقصير المسافة بين الالعب و المكان الذي سوف يتم نقله إ .3

 .اإلمكان
 ).المتحرك(قم بإقفال فرامل المقعد المدولب  .4
قم بتفكيك جميع األجزاء المتحرآة من المقعد المتحرك و التي قد تعوق  .5

 .عملية النقل
 . قم بتفكيك جميع األحزمة التي تربط الالعب إلى المقعد .6
 .أشرك الالعب في عملية النقل .7
 لضمان سالمة الالعب و استعن بمدرب واحد أو اثنين، حسب الحاجة، .8

 .المدرب
 .حدد أحد المدربين للتحكم فى عملية الرفع .9

  عمليةتحكم فىي  الذيربالمد  متفق عليها معإشارةقم باستخدام  .10
 . الرفعنازلي لضمان تجانس و تناسق عمليةلتاالعد آالرفع 

ين يقف إلى  جعل أحد المدربمن خالللرفع إلعداد لتنفيذ عملية اقم با .11
وضع ذراعيه أسفل الجزء العلوي من  يقوم بعد المتحرك جانب المق

 ). بحيث يسند الالعب عند الجزء الخلفي من الفخذين(أرجل الالعب 



 ظهر المقعد عندخر يقف تختتم عملية نقل الالعب بجعل المدرب اآل .12
ذراعي الالعب، و ضاغطا ب ممسكا و يمد بذراعيه) المتحرك(المدولب 
سوف يستند الجزء األعلى من جسم . ذعهجبحيث يضمهما إلى  عليهما

 تيه المدرب قبضحكم أن ييجبالالعب إلى ذراعي المدرب، بالتالي 
 .  من ذراعي الالعباألماميعلى الجزء 

 
 

  نقل الالعب بواسطة شخص واحد من األرض
  

) المتحرك(يمكن القيام بنقل الالعب من على بساط إلى المقعد المدولب 
أثناء القيام برفع الالعب، يجب أن تقوم . ينبواسطة شخص واحد أو شخص

. بذلك برآبتيك و فخذيك في وضعية مستقيمة ساندا الالعب قريبا من جسدك
قم بإتباع الخطوات التالية لتنفيذ . تضمن هذه الطريقة تجنب إجهاد ظهرك

  .عملية الرفع بواسطة شخص واحد من على األرض
  

 .أشرح لالعب ما سوف تقوم به .1
قريبا من الالعب مع إقفال ) المتحرك(قعد المدولب قم بوضع الم .2

 .الفرامل
قم بتفكيك جميع األجزاء المتحرآة من المقعد المتحرك و التي قد تعوق  .3

 .عملية النقل
 .أجلس القرفصاء إلى جانب فخذي الالعب و قم بثني رآبتيه و فخذيه .4
القريب (قم بوضع ذراع واحد تحت الجزء األعلى من أرجل الالعب  .5

 .و الذراع اآلخر خلف وسط الالعب) الفخذينمن 
أجعل رآبتيك و فخذيك في وضعية مستقيمة، قم برفع الالعب و المشي  .6

 .إلى المقعد المتحرك و أخفض الالعب إلى المقعد
 

  )المتحرك(نقل الالعب بواسطة شخصين من على المقعد المدولب 
  

 .أشرح لالعب ما سوف تقوم به .1
 ).المتحرك(مدولب قم بإقفال فرامل المقعد ال .2



و ) المتحرك(قم بتفكيك جميع األجزاء المتحرآة من المقعد المدولب  .3
 .التي قد تعوق عملية النقل

 .قم بإيقاف مدرب على جانبي الالعب .4
يقوم أحد المدربين بوضع ذراعه تحت إبط الالعب واإلمساك بالجزء  .5

لى العلوي من ذراعه أمام جسده و يقوم بالضغط عليها بحيث يضمها إ
جذعه و بذلك يستند الجزء األعلى من جسد الالعب على ذراع 

يجب أن يحكم المدرب قبضتية بقوة على األجزاء العليا من . المدرب
 . ذراعي الالعب

يقوم المدرب اآلخر بوضع ذراعيه تحت أرجل الالعب بحيث يحيط  .6
 .بهما آامل فخذي األخير

 .يتم تحديد أحد المدربين للتحكم فى عملية الرفع .7
 .يجب مراعاة تزامن عملية الرفع مع استقامة الرآبتين و الفخذين .8
 
  السباحة  بواسطة شخصين إلى حوض الالعبنقل

  
) المتحرك(يتم اتباع جميع إرشادات نقل الالعب من المقعد المدولب  .1

 ).األرضية(إلى البساط 
قم بتكليف المدرب األول بسند ظهر الالعب و أجعل الالعب فى  .2

على حافة حوض السباحة بحيث تكون قدماه وضعية جلوس 
 .مالمستان للماء

يتم تكليف المدرب الثاني بالتواجد داخل حوض السباحة مواجها  .3
الالعب واضعا ذراعيه أسفل األجزاء العليا من أرجل الالعب 

 ).ساندا الالعب قريبا من الفخذين(
 .يتم تكليف أحد المدربين بالتحكم فى عملية الرفع .4
إشارة متفق عليها سلفا بين المدربين، آالعد التنازلي،  ميتم إستخد .5

 .إلدخال الالعب إلى حوض السباحة
يقوم المدربان بسند الالعب بأذرعهما أثناء دخول الالعب إلى  .6

 .المياة
 

  نقل الالعب بواسطة شخصين إلى خارج حوض السباحة
  



يتبع في ذلك (يتم إحضار الالعب قريبا من حافة حوض السباحة  .1
، )الخ.... الطفو على الظهر، المشي على أرضية حوض السباحةطريقة

 .ثم سند ظهر الالعب إلى جانب الحوض
باتخاذ وضعية ) خارج حوض السباحة(يتم تكليف المدرب األول  .2

جلوس القرفصاء عند حافة حوض السباحة حيث يمسك بالجزء العلوي 
نما و يضغطهما إلى جذع الالعب بي) من الخلف(من ذراعي الالعب 

في هذه . يستند جسم الالعب بظهره إلى ذراعي المدرب األول
 .الوضعية، يجب إحكام القبضة على األجزاء العليا من ذراعي الالعب

 السباحة واضعا وضيتم تكليف المدرب الثاني بمواجهة الالعب فى ح .3
بحيث يسند الالعب من (ذراعيه تحت األجزاء العليا من أرجل الالعب 

 ).عند الفخذين
 . يتم تكليف أحد المدربين بالتحكم في عملية الرفع .4
 يتم استخدام إشارة متفق عليها سلفا بين آال المدربين، آالعد التنازلي، .5

 . السباحةوض من حلبدء عملية إخراج الالعب
تنتهي العملية بوضع الالعب فى وضعية جلوس على حافة حوض  .6

  .   السباحة مع اإلبقاء على رجليه داخل الحوض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  ):أ(القسم 
  : الخاصاألولمبيادنظرة عامة على 

  
  )د(الملحق 

  
  :نموذج ألجندة المدربين التدريبية

                          

  
  
  
  

  : الموقع
  : التاريخ

  :الجدول الزمني
  

، يتوافر مخبوزات، فاآهة، عصير(التسجيل   صباحا 9:00 – 8:00
  )قهوة

برنامج تدريب األنشطة  مقدمة في -1   9:00-9:45
   الحرآية
 أسس البرنامج •



 سبعة أنشطة أساسية •
 فلسفة البرنامج •

   احتياجات التدريب-2       9:45-10:15
 األساليب الفنية •
 األجهزة •
 التقييم •
مراجعة األمور المتعلقة بالنقل و  •

  الممارسات الحالية-تحديد المواقع 
  ةاستراح           10:15
   تصميم األنشطة-3       10:30-11:30

 أنشطة اإلحماء و اإلطالة •
 األنشطة الحرآية الرياضية  •

  وجبة الغذاء       مساًء11:30-12:15
 برنامج تدريب األنشطة الحرآية مشاهدة  – 4    12:15-12:50

 عروض طلبة -أثناء تطبيق عملي 
  ........مدرسة 

استراحة (ية  تطبيق عملي للمعلومات النظر-5   12:50-2:00
  )مختارة ذاتيا أثناء الجلسة

تصميم (العمل فى مجموعات صغيرة  •
 برنامج تدريب األنشطة الحرآيةنشاط 

فى مجموعة فرعية و عرضها على 
 )المجموعة األآبر

تبادل الخبرات المتعلقة بأفضل  •
 الممارسات بين أعضاء المجموعة

  مج تطبيق البرنا- 6                        2:00-2:45
 المشارآة آجزء من األولمبياد الخاص •
تنظيم يوم التحدي، آيفية التحسين و  •

 التطوير
 مدربين/ مشارآة الطلبة آشرآاء  •

  التقييم و منح   الشهادة: ملخص التدريب-7                       2:45-3:00



  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 
 
 

  
 
 
 



 
 
 

  
  
  
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
  
  
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
  
 
 
 
  
  
  


