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 فهم وتحدٌد نظم انتاج الطالة

 فهم وتحديد الحقائق المتعلقة باالجهزة الحيوية التي توثر في االداء

 المبادى االساسٌة لتمٌة المدرات البدنٌة والمهارٌة والخططٌة

 تملٌل الضغوط الحرارٌة والتغذٌة الصحٌة

 المدرة على االعداد للتهٌإ لبل التدرٌب وبعده

 تطوٌر برامج التدرٌبات الهوائٌة والالهوائٌة

 تطوٌر عناصر االداء للفعالٌة

 الحمائك المتعلمة باالستشفاء

المالحظة 

 والتموٌم

 االمن والسالمة

 التنمٌة والتطوٌر



 االمكاناث في الرياضت

 فً تمثل ملموسا تطورا األخٌرة السنوات خالل العالم فً شهد الذي التطور أن 
 تستخدم التً واألدوات األجهزة تطور وكذلن ألرٌاضٌه للمنشاة ألتحٌته البنً

 المالبس صناعه فً التطور وكذلن المختلفة ألرٌاضٌه النشاطات أداء فً
 ألثالثه االلفٌه فً حدث الذي التطور هذه كل ألرٌاضٌه الفعالٌة لطبٌعة لمناسبتها

 . باإلمكانات حصره ٌمكن

 

 واألجهزة واألدوات المالعب جمٌع هً: ( facilities) اإلمكانات وتعرف
 ألفنٌه والكوادر والمعلوماتٌة والجغرافٌة ألمناخٌه والظروف والمٌزانٌات

 . المنشودة األهداف تحمٌك فً تساهم أن ٌمكن والتً ألمإهله البشرٌة

 

 ألمناخٌه والظروف والمٌزانٌات واألدوات واألجهزة المالعب كل هً"تعرف وكذلن
 فً تساهم أن ٌمكن التً ألمإهله البشرٌة والكوادر والمعلوماتٌة والجغرافٌة

  "العلمً لألسلوب وفما المنشود الهدف تحمٌك
 

 



  

 المادة فً والرٌاضة ألبدنٌه للتربٌة الدولً المٌثاق أكد ولد   

 الرٌاضٌة والتجهٌزات اإلمكانات توفٌر ضرورة من الخامسة

 وعلى األمثل النحو على واستخدامها رٌاضً نشاط بؤي للمٌام المناسبة

 ألتربٌه برامج فً اإلفراد من ممكن عدد اكبر اشتران ٌتٌح نطاق

 مع والرٌفٌة ألحضرٌه للمناطك خطط وضع مع والرٌاضٌة ألبدنٌه

   وتسهٌالت إمكانٌات من ألطبٌعٌه البٌئة تتٌحه بما االنتفاع

 تحمٌك فً تساعده والتً بالالعب تحٌط التً العوامل جمٌع هً: واإلمكانات

 البشرٌة) ب العوامل هذه وتتمثل حدٌث علمً بؤسلوب المطلوب الهدف

 أالعب خدمه اجل من جمٌعها وتعمل (والتموٌل والطبٌعٌة واألدوات واألجهزة

 . المنشود الهدف تحمٌك اجل من



 

 

 وجمٌع والبشرٌة ألمادٌه اإلمكانات توفٌر ٌجب المنطلك هذا ومن   

 للنهوض األمثل االستخدام واستخدامها وتوظٌفها اإلمكانات

 التدرٌب عملٌه وتحسٌن والرٌاضٌة ألبدنٌه بالتربٌة واالرتماء
 . والتعلٌم

 وتوظٌفها الستغاللها واإلمكانٌات الجهد بؤلصى نتعامل أن وعلٌنا   
   المختلفة بؤنواعها ألرٌاضٌه االنشطه لخدمة

 عالٌه بتمنٌه ومالعب وأدوات أجهزة من اإلمكانات تلن توفر أن آذ   

 للمستوٌات ألتدرٌبٌه ألعملٌه نجاح عوامل أهم من ومتطورة

  العلٌا ألرٌاضٌه



 عناصره من مهم وعنصر الرٌاضً المجال فً التخطٌط مكونات من مكون هً اإلمكانٌات
   -: هً  العناصر وهذه خاصة بصورة والتدرٌب عامة بصورة االساسٌة

 الهدف
 المٌاسات

 اإلجراءات
 اإلمكانٌات

 الزمنٌة التنفٌذٌة العمل برامج

 أن  التخطٌط مكونات من أساسٌا جزء وتعد التخطٌط عناصر عن أهمٌة تمل ال واإلمكانٌات
 توفر من بد ال دراسً لمنهج أو رٌاضٌة لمنشاة كانت سواء رٌاضٌة خطة ألي التخطٌط

 -:التالٌة اإلمكانات
 الالزمة التكالٌف
  الرٌاضٌة والمنشاة واألجهزة األدوات
 العاملة األٌدي
 المتٌسر الولت

  
•  
 

 

 أهمٌه اإلمكانٌات
 



 نجاح فً تإثر أنها فً ألرٌاضٌه ألتربٌه فً اإلمكانات أهمٌه تكمن ولذلن
 . األتً فً وتتلخص المرجوة ألهدافها وتحمٌما المختلفة ألرٌاضٌه النشاطات

 المالعب عن االستغناء ٌمكن ال انه اذ التعلٌمٌة المنظومة فعالٌه تحسٌن 1.
 . ألرٌاضٌه واألدوات

 تثبٌت على ٌساعد منها الصعبة وخاصة ألرٌاضٌه المهارات وعرض تمدٌم2.
 اإلتمان مرحلة إلى الوصول وبالتالً الالعب بذهن Skills المهارات

   (أاللٌه)

 فً ألرٌاضٌه للفرق لالنضمام الموهوبٌن من صفوة تخرٌج على العمل3.
 . الرٌاضة جوانب مختلف

 من ٌمكن وال ألرٌاضٌه للتربٌة المختلفة البرامج تضعف اإلمكانات للة4.

 . أهدافها تحمٌك

 .واالدارة والمدرب الالعب من لكل والمال والجهد الولت توفر5.

 . المشاهدٌن لدى ألرٌاضٌه ألثمافٌه الجوانب تنمٌه فً تساهم6.

 الممارسٌن شعور من وتملل المختلفة النشاطات لممارسه ألدافعٌه زٌادة7.
 .بالملل

  

  

  

 



 على الشعب فئات مختلف وإلبال بؤهمٌتها والتعرٌف ألرٌاضٌه ألتربٌه نشر -9

 . للجمٌع ألرٌاضه شعار لرفع ممارستها

 .ألدوله أهداف تحمٌك وبالتالً ألرٌاضٌه للتربٌة ألعامه األهداف تحمٌك -10

 . للممارسٌن الرٌاضً بالمستوى االرتماء فً األكبر األثر لها -11 

 االنشطه لمختلف أفرادها ممارسة على أالجتماعٌه المإسسات مساعدة -12 
 . ألرٌاضٌه

 الكبرى والفنادق السٌاحٌة المرى فً ألرٌاضٌه اإلمكانات توفٌر -13 

 ٌإدي مما السٌاحٌة الحركة تنشٌط على ٌعمل الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات

   . المومً الدخل زٌادة إلى

 المجال فً ألدوله تمدم مدى تظهر التً ألهامه ألحضارٌه المظاهر احد تعد-14

 . الرٌاضً

 . ألرٌاضٌه للتربٌة ألعلمٌه بالبحوث االرتماء فً تسهم -15

 أداء بمستوى التمدم على ٌساعد التدرٌب أماكن فً اإلمكانات توفٌر -16 

 . ألمنافسه فً أو أعدادهم مرحلة أثناء سواء الالعبٌن

 



  

 

 . الرٌاضً النشاط لنوع العناصر أفضل انتماء على تساعد -17   

 لانونٌه وأدوات وأجهزة مالعب من الخاصة اإلمكانات توفٌر-18   

 البطوالت فً والممارسٌن الالعبٌن اشتران فً ٌساهم حدٌثه
 . ألعالمٌه أو  الدولً

 تحمٌك ألرٌاضٌه ألتربٌه كلٌات تستطٌع ال اإلمكانات غٌاب عند-19  

 ألبدنٌه التربٌة فً المتخصصة البشرٌة الكوادر تؤهٌل فً أهدافها
 . والرٌاضٌة

  



أنواع اإلمكانات فً التربٌة 

 الرٌاضٌة

 المادٌة البشرٌة

 التموٌل

 المعلومات

 الطبٌعٌة



 اإلمكاناث ألماديه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلمكانات ألمادٌه

لمالعب حمامات 

ألسباحه الصاالت 

المتعددة األغراض 

ومراكز الشباب 

 والساحات

  
 األجهزة واألدوات

 

الكرات والشبان   

الدراجة الثابتة األثمال   
 الترامبولٌن

 ألممارسه أماكن

وكلٌات ألتربٌه  االندٌه

ألرٌاضٌه والمرى 

 أالولمبٌه والمالعب

 المنشآت 



 

 اإلمكانات البشرٌة

   الفنٌون

 المنفذون

 الممارسون



   التموٌل إمكانات
 سبك التً المتاحة الموارد مجموعه وهو المال رأس به وٌمصد

 والمسابمات االنشطه وتنظٌم أدارة لحسن وتوفٌرها أعدادها

   .المختلفة ألرٌاضٌه والبطوالت

   الطبٌعٌة اإلمكانات
 والمناخ المولع من كل ٌإثر اذ النشاط نوع ألطبٌعٌه الموارد تحدد    

 تفرضه والذي والجماعة الفرد به ٌموم الذي الرٌاضً النشاط فً

 . والمناخٌة ألطبٌعٌه الموارد
 سطح مستوى عن واالنخفاض واالرتفاع الحرارة درجات عن فضال
 . الممارس الرٌاضً النشاط أداء ومستوى ونوع الطبٌعة فً البحر

 مستوى عن المرتفعة المناطك فوق الجوي الضغط درجة تغٌر ان
 .(لالعب الالزمة األوكسجٌن كمٌة تغٌر إلى ٌإدي البحر سطح

 تكٌف مدة دون المناطك تلن فً للمسابمة تذهب التً للفرق وخاصة
   المسابمة نتائج وتغٌر األداة طبٌعة تغٌر إلى ٌإدي وهذا .مناسبة



 إمكانات المعلومات

ان إلمكانات المعلومات دور كبٌر فً تطوٌر الرٌاضة وعن طرٌك هذا 

المعلومات ٌمكن أن نصل بالرٌاضة إلى التطور عن طرٌك إٌصال 
 .المعلومات الخاصة بالرٌاضة إلى جمٌع المعنٌٌن 

 ومن أنواع اإلمكانات المعلومات

 األلمار الصناعٌة

 الفٌدٌو كاسٌت

 الكمبٌوتر

 شبكات المعلومات االنترنٌت

 الفاكس

 المراجع ونتائج البحوث 

 



 دور نظم المعلىماث في التذريب

 (إٌضاح وسٌلة) تدرٌسٌة كؤداة -1
 المعلومات وتوصٌل تمرٌب فً تساعد وإٌضاح عرض كوسٌلة الحاسب استخدام شكل

   .والبروجٌكتور ، الداتاشو ذلن فً ٌنعدم اذ المتدربٌن من كبٌر لعدد بسهولة
  
 المتدربٌن اختٌار-2

 .المتدربٌن الختبار كؤداة الحاسب ٌستخدم
  
 والمالٌة اإلدارٌة األنشطة فً المعاونة -3

 .التدرٌب بعملٌة المتعلمة والمالٌة اإلدارٌة األنشطة جمٌع تطوٌر فً اآللً الحاسب ٌستخدم
 النشاطات سٌر ومتابعة . المختلفة السجالت مسن مثل وأنظمة تطبٌمات خالل من

 .وغٌرها التدرٌبٌة
  
 التدرٌبٌة للعملٌة تطوٌرٌة أداة -4

 تهتم التً البرامج من مجموعة من مكونة وهً .للتدرٌب المساعدة الحاسب تطبٌمات
 .التدرٌبٌة للعملٌة كوسائط البرامج هذه اعتبار ٌمكن ولذلن التدرٌب بعملٌة مباشرة
 مستوى لتحسٌن الالزمة والمهارات بالمعارف المتدرب تزوٌد هً التطبٌمات هذه ووظٌفة

 .التطبٌمات هذه ضمن تدخل التً والبرامج األنظمة أنواع وهم .أدائه
•  
 



 دور تكنىلىجيا المعلىماث في زيادة فعاليت التذريب

 وتطوٌر التدرٌبٌة العملٌة فعالٌة زٌادة التدرٌب فً اآللً الحاسب استخدام نتائج أهم من
 :االتٌة األهداف تحمٌك خالل من أدائها مستوى

 نفس لتمدٌم طرٌمة من أكثر استخدام للحاسب ٌمكن .التدرٌب فً االنفرادي المدخل تدعٌم•
 .للمتدربٌن الفردٌة الفروق مع ٌتالءم بشكل التدرٌبٌة المادة

  

 بواسطة التدرٌب تطبٌمات :المرارات واتخاذ المشكالت حل مجال فً التدرٌب توجٌه•

 على لدراتهم وتزوٌد المدربٌن مهارات تنمٌة على ٌساعد بشكل تصمٌمها ٌتم الحاسب
 .لها المناسبة الحلول وإٌجاد للمشكالت الموضوعً التحلٌل

 اآللً الحاسب فً التدرٌبً البرنامج ٌصمم :التدرٌبً البرنامج مع الرٌاضً تفاعل تشجٌع•
 .والرٌاضً البرنامج بٌن والمعلومات األفكار تبادل فٌه ٌتم حوار شكل على

  

 ذاته حد فً وهذا الحاسب استخدام منها عدٌدة بؤسالٌب التحفٌز وٌتم :الرٌاضً تحفٌز•
    .ومشولا ممتعا عمال التدرٌب ٌجعل

     

  

  

  

 



 

 صناعة من الشركات إحدى تمكنت المسابح فً  المثال سبٌل وعلى

 ٌإدي اذ المسابح مٌاه لتعمٌم ٌستخدم الذي الكلور مادة عن بدٌلة مادة

 وهذا . السباحٌن عٌون فً ممثلة كبٌرة صحٌة مشاكل إلى استخدامه

 محمرتان وعٌناه المسبح من السباحٌن خروج عند نشاهده ما

 والحنجرة اإلذن فً االلتهاب عن فضال ضعٌفة عنده والرإٌة

 المستخدمة الكلور لمادة نتٌجة المشاكل هذه كل األنفٌة والجٌوب

 على حفاظا المادة هذه تغٌر أهمٌة أدرن التكنولوجً التطور مع ولكن

 كبٌرة عالمٌة شركات فً الباحثٌن من الكثٌر دفع السباحٌن سالمة

 تغطٌة بها ٌمكن الكوارتز لتعمٌم جدٌدة تكنولوجٌة طرٌمة بإحداث

 الستة اللمبات تستطٌع اذ المسبح حوض إلى الداخلة المٌاه ماسورة

 ..... %98 تتعدى بنسبة المٌكروبات لتل الموجودة



 نظم المعلىماث واستخذامها في البطىالث المختلفت

 بالمواعٌد الخاصة والبٌانات المعلومات جمٌع فٌة توضح وكتٌبات كراسات للبطولة المنظمة اللجنه تتوزع

 وولت الرسمٌه السباق مواعٌد وكذلن المشاركة الفرق او الفرٌك علٌها ٌتدرب سوف التً واالماكن

 خرٌطة شكل على موجز شرح مع الملعب الى الفندق من االنطالق ساعة اي  السباق المكان الى الحضور

 ٌعطل طارى اي حدوث لتالفً تعرٌفٌة ونماط دالة عالمات علٌها مإشرا الفندق من الملعب الى للوصول

 ٌستطٌع لكً الفرٌك اعضاء احد او للفرٌك ٌهٌة وان المحدد الموعد فً السباق مكان الى الفرٌك وصول

 طرٌمة باسهل الملعب او الفندق الى العودة

 هذة الفرق الامة ممر فً توضع كبٌرة عرض شاشات على الذكر االنفة المعلومات هذة جمٌع عرض•

 التفاصٌل من المزٌد على واللحصول للبطولة االعالمً المركز الى تابع مركزي باسلوب مرتبطة الشاشات

 للبطولة االعالمً المركز الى الرجوع ٌمكن

 عاتمة على ٌمع الذي للبطولة مندوب مع البطولة فً المشارن الفرٌك او للوفد االداري العضو ٌنسك•

 المواعٌد فً التعدٌالت من ٌستجد ما بكل المشارن الوفد احاطة وكذلن الذكر االنفة النمطتٌن مسئولٌة

 العرض شاشات على اٌضا التعدٌالت هذة وتنشر

 اي بها ٌستعٌن ان ٌمكن ونسجٌلها المبارٌات تحلٌل فٌها ٌتم بها الخاصة للتحلٌل استودٌوهات بطولة لكل•

 المنتخب وصول ٌتولع احد ٌكن لم عندما 2004 اثٌنا اولمبٌاد فً حدث كما البطولة فً مشارن فرٌك

 شبة المبارة فً مع تمابل الذي الفرٌك وبالتالً المدم كرة لفعالٌة الذهبً المربع الى العرالً االولمبً

 وبالتالً العرالً الفرٌك لعب اسلوب كٌفٌة ٌعرف لكً البطولة فً العراق مبارٌات جمٌع الى احتاج النهائً

 االشرطة على للحصول ( التحلٌل استودٌو) بالطولة الخاص المعلومات بمركز االستعانه الى بحاجة فهو

 المبارٌات



 

 

 رٌاضٌة بمنوات خاصة تحلٌل باستودٌوهات االستفادة ٌمكن كما

 التحلٌالت هذة ونكون فعالٌتها لتغطٌة البطولة ارض على موجودة

 المعلومات من مهم رصٌد ٌمثل ما عالٌة درجة المصدالٌة من تملن

 هذة تكون كان المنافس الفرٌك لعب باسالٌب الخاصة الموثولة

 ان الى المدربٌن بعض ٌسعى لذلن العالمٌٌن المدربٌن لكبار التحلٌالت

 مجهول فرٌك المنافس كان اذا سٌما التحلٌالت هذة على ٌحصل

 المدربٌن لهإالء بالنسبة



 

إمكانات 

 المعلومات

الفٌدٌو 
 كاسٌت

األلمار 

 الصناعٌة

 الكمبٌوتر

 االنترنٌت

 الفاكس

المراجع ونتائج 

 البحوث



 

 
 – الذكاء – الخبرات – الجنس – السن – العام المظهر – ألعلمٌه المإهالت

 – الصحٌة الحال – الجسمٌة -المماٌٌس – التصرف حسن – البدنٌة المدرات

 . ألدافعٌه – الشخصٌة

 

 

 

 الظروف – المجتمع ثمافة – المجتمع فلسفة – والتمالٌد والعادات المٌم

 النشاط وطبٌعة نوع – الجغرافً المولع – المناخٌة الظروف – االلتصادٌة

 . الرٌاضً

 

 

 اإلمكانات فً المإثرة العوامل

 عوامل ذاتٌه داخلٌة 

  عوامل بٌئٌة خارجٌة  



 

 

 : من ٌتبعها وما المختلفة الرٌاضٌة األنشطة أنواع لممارسة ممامة منشاة هً

 السباحة وحمامات والصاالت ألمالعب مثل الممارسة أماكن

 والتدلٌن والحمامات المالبس خلع غرف

 "المدرجات "المتفرجٌن أماكن

 األطباء وأماكن اإلعالمٌٌن أماكن

   الصٌانة وأماكن المخازن

 

 ألسام اإلمكانات

   اإلمكانات المستدٌمة: أوال



مثل استخدامها طوٌلة من  مدةهً وحدات متحركة تستبدل بعد : األجهزة  

أجهزة  –العملة  –عارضة التوازن  –الحصان  –أجهزة الجمباز كالمتوازي 

 .وغٌرها ....... الدراجة الثابتة  –الوثب العالً 

 .أنواع ( 3)وتمسم األدوات إلى : األدوات 

–ساللم الحائط  –سلم المفز  –مثل المماعد السوٌدٌة :األدوات الكبٌرة -1
 .الدراجات 

 :وتنمسم إلى :األدوات الصغٌرة -2

تستخدم فً الجمباز اإلٌماعً او العروض الرٌاضٌة :أدوات ٌدوٌة -أ

الشرائط  –واالستعراضات من بعض الرٌاضات األخرى مثل الزجاجات الخشبٌة 

 وغٌرها........ العصً  –المضارب  –الحبال  –األعالم  –

 

  إمكانات مستهلكة: ثانٌا



 

 

 

 

 

 

 

 ومن والغرضٌة البنائٌة التمرٌنات فً تستخدم أدوات-ب

 الحدٌدٌة الكرات – الطبٌة الكرات – الحدٌدٌة األثمال: أمثلتها

 . الرمل أكٌاس– الخشبٌة العصا –

 أكٌاس – البالستن أطباق – العربات إطارات: بدٌلة أدوات-ج

 – فارغة صنادٌك– صغٌرة أعالم – الرمل صنادٌك – الرمل

 . بالونات – ساللم

  

  

  

  

  

  

  

  



 –تؤهٌلهم  –عددهم ) المدربٌنوٌمصد بها :  بشرٌةإمكانات -1
 (مواصفاتهم 

 وتمسم إلى :  مادٌةت أمكانا-2

 مالعب مكشوفة مالعب رملٌة: ومنشاة مساحات -أ

 (غرف تدرٌب باألثمال  –صاالت األلعاب )الصاالت المغلمة •

 مالعب مغطاة كالمالعب ذات المظالت•

 األجهزة  -ب

 أجهزة ثابتة كالعملة والحلك•

 أجهزة متحركة كجهاز حصان المفز وجهاز الوثب •

   هنالن تمسٌم أخر لإلمكانات



  األجهزة-ب 

 والحلك كالعملة ثابتة أجهزة

   الوثب وجهاز المفز حصان كجهاز متحركة أجهزة

   األدوات -ج

 ( مضارب – كرات) لانونٌة أدوات

 ( طبٌة كرات) بدٌلة أدوات

 ( للتمرٌر حائط – صغٌر متوازي) التدرٌب على مساعدة أدوات

   وخدمات مرافك -د   

 مٌاه ودورات حمامات

 المالبس تغٌٌر غرف

 التعلٌمٌة والوسائل لالجتماعات غرف

   واألدوات األجهزة لتهوٌة جاف مخزن

  

  



 شكرا لالصغاء

 


