
 
 

  :مقدمة
  

ع  ات تجم اصرياض اد الخ دة األولمبي ين ال الموح ات ب ين ذوي اإلعاق العب
ي               الالعبين الفكرية و أقرانهم من    شارآة ف دة بهدف الم رق موح ي ف  األسوياء ف

أنه      . ات و المنافسات الرياضية    بيدرالت ك من ش ي الن  يمك ت إن ذل  الرياضات   عب
اقتهم ال           تحقيقمن  الموحدة   ي معدالت لي دم ملحوظ ف ة  تق ى إضافة    بدني  صقل  إل

ز         آ مجموعة متنوعة من الرياضات      اتهم في مهار سلة و الجولف و الت رة ال  لجك
ام     دار الع ساهم      .على م ا ي ضا    آم ديهم و الحصول            أي ز روح التحدي ل ي تحفي ف
   . من المتعة و البهجةعلى قدر آبير

  
دأ ان مب ين اآ ع ب ين ذول الجم رهم منى اإلالعب ة و غي ات الفكري ينعاق   الالعب
وياء  يهم بالمصطلح(األس شار إل رآاء: ي د أدخل ) ش رة ألق يول م ات ف  الوالي

درات      في منتصف الثمانينيات بهدف    األمريكيةالمتحدة   تزويد الالعبين ذوي الق
ستوى آ  ة بم ن  المرتفع ر م دي خ ات التح اهيم    وإمكان شر مف ل ن ن أج ضا م  أي

سانية ساوآ إن دماجة و االم اد . االن ك المب ت تل وم، بات ة و الي ضمن آاف رة تت
ا من   يا الرمثل، و ترياضات األولمبياد الخاص تقريبا   ضات الموحدة جزءا مهم

اب  اصألع اد الخ ا مثاألولمبي ة، مثله ة، و  العالمي اب المحلي ةل االلع  و اإلقليمي
  .الوطنية

  
  : منالالعبتمكن الرياضات الموحدة 

 .تعلم رياضات جديدة •
 .ةرياضيال من المهارات مستوى أعلىاآتساب  •
 . مسابقات جديدةخبرة المشارآة فياآتساب  •



ى أن يكون        حيث ي  ات الهامة مشارآال الخوض في تجارب   •  لكل  تم العمل عل
 . الفريقفي فعاالالعب دورا 

امج   يكون( جديدة    صداقات تكوين و   شرآاء مع ال  االجتماعيالتواصل   •  البرن
الفريق و   شرآاءمنتدى للتواصل و التفاعل االجتماعى االيجابى بين        بمثابة  

 .)مدتكوين صداقات طويلة األعادة ما يؤدى الى 
شارآة  • ة الم يالفاعل م تهم اع مجتمف يح له ا يت اراتبم دائل اختي ارج و ب   خ

 يتم إنشاء برامج الرياضات الموحدة من          عادة ما  (األولمبياد الخاص  نطاق
ة    الترفيهالمتنزهات العامة و    آإدارات  شرآاء المجتمع    قبل دارس، أندي  ، الم
ى       .  المجتمع الرياضية  هيئاتالد وبنات أمريكا و     أو ساعد عل شراآة ت هذه ال

  ). المزيد من العبي األولمبياد الخاص في مجتمعاتهماحتواء
  
  
  

  : الموحدة للرياضاتاألولمبياد الخاصآتيب رياضات 
ا           يتضمن هذا ال   اج إليه ى يحت ة المعلومات الت دء و       كتيب آاف دربون لب ة  الم  إدام

امج رياضات   اجح برن دة ن ى ال لل. موح صول عل ات ح ن المعلوم د م تممزي  ، ي
  : بقاتلمساللرياضة و ا األولمبياد الخاص إدارةل باتصاال
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  :شكر خاص الى
  

ة الرياضات الموحدة      عن خالص امتنانه   األولمبياد الخاص يعرب   ة  للجن   التابع
  :قدمته من إسهامات فاعلة في هذا المجال لما  للقادةللمجلس األمريكي

  
  آارى أنسن

  اندرو اوستون
  مايك بوفينو

  جودى بريلينسكى
  دايفيد بوشى

  جارى سيماجليا
  أشلى آولر
  بريسيال دوز
  مايك فرينش
  مارك هانكن
  سوزان آروم
  انيت لينش
  مارى أوتن
  شنك راسيل
  دايفيد شولتيز

  روجر سلينجرمان
  مايك تاونسلى
  جيم وايزمان

  
ارآى و  ج ن م ون، روب و ريج ايمبرس اص  ألاموظف اد الخ ا  -ولمبي أمريك

  .الشمالية
  
  
  
  
  



  .األولمبياد الخاصب موظفو إدارات الرياضةس و آوليندايف 
  األولمبياد الخاص المنشورات بإدارة

  
  و

  و الشرآاء الذين يعملون بجد     العبين ال ، المدربين ، المتطوعين جميع الموظفين، 
  .ا البرنامج حول العالم هذإنجاح من أجل و إخالص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  المحتويات
  

   . الموحدةاألولمبياد الخاصرياضات مقدمة في   . أ
                   .األولمبياد الخاص

                 .تعريف الرياضات الموحدة
                     . الشريكأهلية
                 . الرياضات الموحدةانينقو

                 .تاريخ الرياضات الموحدة
                 .فوائد الرياضات الموحدة

                       .بحوث
  
  . الخاص الموحدةاألولمبيادرياضات فريق   . ب
  

                     .معايير النجاح
                 .اختيار الرياضة

                 .قدرةاعتبارات السن و ال
           .رياضات الفريقال في قائمة الفريقترآيبة 

               .مدرب فريق الرياضات الموحدة
               . أعضاء الفريق) انتقاء(اختيار

                       ؟ أعضاء الفريقيتم استقطابمن أين 
                     ؟من أين نبدأ
                 . عضو الفريقإرشادات

                     .الروح الرياضية
  
  
  
  



   .سابقاتالتدريب و الم) ج(
  

                       .التدريب
                     . المحليةالمسابقة
                     .ج المسابقةبرنام

             . رياضات موحدة ناجحةسابقات لمإرشادات
  
  4            .قوائم التدقيقالتمرينات و) د(

سم ذا الق ضمن ه ادواتاأل يت تعانة به ك االس ي يمكن اء و   الت ام بانتق د القي عن
تقطاب  دةشاس دربي الرياضات الموح سم. رآاء و م ضمن الق ا يت ضاآم   أي

ك م   ي تمكن ادات و     ناألدوات الت ابق لالرش ك مط ان فريق ا اذا آ د م  تحدي
سابقات      ل األولمبياد الخاص المعايير المحددة من قبل مؤسسة       ي م شارآة ف  لم

     .الرياضات الموحدة
ذه اإل    ايير   و قد تم إدراج ه م    بغرض رشادات و المع سخ و من ث ع ي توزال الن

راد أسرهم       رشحين الم العبين المدربين و ال   على اء خوضهم    و أف ة   أثن  تجرب
دة  ات الموح ذه ال   . الرياض ن ه د م ستعين بالعدي وف ت اذجس ي نم ة ف  عملي

  . التوجيه و التديب للرياضات الموحدة
  
اذج نشجع تعليقاتكم و مقترحاتكم بخصوص هذه ال      آما هو الحال دائما،     و    نم

  .  ذات فائدة آبيرة بالنسبة إليكمأو غيرها و التى قد تكون
  

                   . المدربتطويرتمرين 
                    . الفريقطويرتمرين ت
                        ؟ذلك ماذا اذا حدث -المواقف

              .قائمة تدقيق فريق الرياضات الموحدة
                  .الذاتيقائمة تدقيق التقييم 

                           .اإلطالع السريعدليل 
  

  تدل على معلومات أساسية
  
  



  
  :القسم االول

   الموحدةاألولمبياد الخاصاضات ري
  مقدمة

  
  األولمبياد الخاص 1.1

  
ة وفير:المهم دريب ت ية  وات ت سابقات رياض ام  م دار الع ى م ي عل ة  ف مجموع
ة لأل      متنوعة   ال   من الرياضات األوليمبي ة       طف ات الفكري الغين ذوى االعاق . و الب
نح راد م ؤالء األف رص  ه ة ف ة،       دائم ة البدني دالت اللياق ع مع ن رف نهم م تمك

سعادة   مشاعر اآتسابالشجاعة،  الجرأة و     ما يمتلكونه من صفات    ستعراضا   ال
ة شارآة و البهج ي و الم دايا ف ادل اله ارتب رهم، و ا، المه ع اس صداقة م ت و ال

  . و المجتمعاألولمبياد الخاص العبيغيرهم من 
  

اد الخاص     األ ألعاب   ىأولإيونيس آينيدى شرايفر    نظمت   :التاريخ ة  ولمبي الدولي
شارآ ة ة بم يكاجو"منطق اركش ت " ب ي و أقيم ولديرفيلد" ف يكاجو، ش" ( س

  . 1968 عام في) ةالينوى، الواليات المتحدة االمريكي
  

 8: تتضمن عدة شروط، و هي      األولمبياد الخاص  إلى أهلية  االنضمام   :األهلية
ي      سنوات آحد أدنى للسن،    م    أن يكون الشخص المعن ل      تشخيصه  ت ة   من قب جه

واع     هأنب  معتمد اختصاصي/  متخصصة ات اإل مصاب بأحد أن ة؛  عاق   أو الفكري
  آل من  في،  فيالقصور الوظي آ من إعاقات في الجوانب التطورية     بها   يرتبط ما

درات (مهارات   تعلم العام    )ق أقلم و التكيف         ال ارات الت ل،    آ ة و مه ه، العم الترفي
  .العيش المستقل، التوجيه الذاتى أو االعتناء بالنفس

ة خاص  :ملحوظ صابون األش وظيب الم صور ال ن فيالق اتج ع ات  اإلالن عاق
ة       التعلم ال  البدنية، السلوآية، العاطفية أو قصور مهارات      نوعية ال يحظون بأهلي

وم ال  .  الخاص  لألولمبياد االنضمام )استحقاق( اد الخاص    يق ا     األولمبي د م بتحدي
ة  إ ة فكري ه اعاق شخص لدي ان ال هذا آ ن عدم دى أهلي ، و م د م تم تحدي ا ي ة إنم
تحقاق( ضمام )اس ل   االن ن قب شخيص م اس الت ى أس صة  عل ة متخص / جه

  . اختصاصي معتمد



  
شارآة ر  :الم ا لتقري اد الخاصطبق يناألولمبي شارآات الالعب ام  بم ، 2002 لع
د     حول العالم  األولمبياد الخاص  برامج   فييشارك في مسابقات     و   يتدرب  ما يزي
  .  مليون طفل و بالغ1.2على 

  
رامج اص اوفر  ي:الب اد الخ سية     ألولمبي رص التناف ن الف ة م ة متنوع  مجموع
ين ن ذوي لالعب ة م ن خالل آاف ك م ات، و ذل داثوفير أ تاإلعاق اتعف (ح ) الي
امج  و . التحدىالصعوبة و   حيث درجة   مستويات من   ال متفاوتةرسمية   يوفر برن

ات  لألشخاص ذوي اإل المشارآة فرص  MATP تدريب االنشطة الحرآية عاق
اجون إ   ذيال الخطيرة ى ق   ن يحت دعم     دل ساعدة و ال ر من الم ين يمكن  . ر آبي  لالعب
د دريدومح شارآة ات الق ي الم ن الرف د م ل ال العدي ساعدة شيمياضات مث  بم

وى  ( مترا 25لمسافة   سافة        ) ألعاب ق و لم را  15أو سباق الطف ة   ( مت ). ألعاب مائي
ا ت وافرآم داث ت ضا أح ات ( أي ين )فعالي ستخدمون الكر لالعب ذين ي  يسا ال

ين يمكن   ،و في رياضات الفرق   . ةالمتحرآ) مدولبةال( درات    لالعب  محدودي الق
ارات ال    المشارآة في  ة  مسابقات المه ة      فردي دم   (لرياضات جماعي رة الق ل ) آ  مث

  .  و الرآلالجري )فعالية ( و حدثالتسديد، المراوغة بالكرة
  

داث  م أح ين معظ روق ب ن الف ل م اك القلي ات (هن اص )فعالي اد الخ  األولمبي
ي   ال ات الت ية و الرياض ها رياض خاص  يمارس وياء  األش ات . األس و اآلن ب

ة       شارآ الالعبون ذوو القدرات المرتفع ي  وني ات ( أحداث    ف ل   ) فعالي الجري  مث
ة   سافات طويل ي، أو Marathonلم داثف ات ( أح دة  )فعالي  الرياضات الموح

  . )الشرآاء (األسوياء العبينجنبا الى جنب مع ال
  
ا   أ و برن ب ه شطة اللع وفر أ ن د ي ذوى     مج جدي سية ل ر تناف ية غي شطة رياض ن

ر و ي  ن العم سابعة م سادسة و ال ال  ال ؤالء األطف داد ه ى إع دف إل شارآة ه  للم
  .  الثامنة من العمرعند بلوغهم األولمبياد الخاص فيالكاملة 
متنوعة  عة   مجمو في على مدار العام للمنافسة      األولمبياد الخاص  العبو يتدرب

و . الوطنية و العالمية  / اإلقليمية  / على مستوى المنطقة  /  يةمن المسابقات المحل  
امين               الم آل ع ع أنحاء الع ي تتنافس الفرق من جمي اد الخاص     ألعاب  ف  األولمبي

  .تبادلبال العالمية التي يتم تنظيمها لأللعاب الصيفية و الشتوية
  



 
    : الموحدةاألولمبياد الخاصتعريف رياضات  1.2

  
ين عدد م           األولمبياد الخاص رياضات   امج يجمع ب ساو  الموحدة هو برن ا   ت  تقريب

ي ) شرآاء (األسوياء   العبين و الاألولمبياد الخاص العبيمن   رق  ف  رياضية  ف
  .سابقات الرياضية و الماتلتدريبمن أجل المشارآة في ا

  
ة يتم   ين  الموائم ين  ب شرآاء   الالعب رق الرياضات الموحدة من حيث              و ال ي ف  ف

  . نحو يتحدد وفقا لمتطلبات آل رياضة على حدهعلى  عوامل السن و القدرة
  

ي            رق    أعضاء  مراعاة لدواعي اليسر و البساطة، تم في هذا الكتيب اإلشارة إل  ف
ة  الرياضات الموحدة من أفراد ذوي إعاقات    و " فكرية بكلم ا تمت   "نالعب  بينم

  . "شرآاء" عاقات الفكرية بكلمة  من غير ذوي اإلاألشخاص اإلشارة إلى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  الشريك) استحقاق(شروط أهلية  1.3
  

ف    ن أن التعري رغم م ى ال الهعل ق أع د ينطب ى ا  ق شرآاء ذوى عل ات ل اإلعاق
ة ة، إال أن العادي ر الفكري امج غي دةبرن م الرياضات الموح دف   ت تحداثه به اس

ي  )خيار(توفير بديل    اد الخاص    لالعب شارآة      األولمبي م الم يح له ي    يت امج  ف برن
رانهم فاعلة مع أ   مشارآة   ضمنيت رياضي شرآاء (  األسوياء  ق ا . )ال ة   وفق  لمنظم

ى منظمة قومية(األمريكية  الواليات المتحدة في " ARCأرك"   تقدم خدماتها إل
  :) و أسرهمالمتعلقة بها نمو الفكرية و اعاقات الاإلعاقات ذوى األشخاص

  
ي  المشارآة الكاملة    فيحق  جميع عناصرنا لهم    "  اتهم  ف ى  مجتمع ا و    عل  تنوعه

واع    يجب أن يتوافر    . اختالفها الزم     جميع أن دعم ال ستطيع آل شخص        ال ى ي حت
ة ذي إ ر ذوى   عاق ن غي رين م ع اآلخ ب م ل و يلع تعلم و يعم يش و ي أن يع
  ".عاقاتاإل
  ).2002، االندماجعن "  ARCأرك "منظمة تصريح (
 
  
ل   يتم تحقيقها على الن     من تجربة الرياضات الموحدة    ةف المرجو اهداأل  حو األمث

ون  دما يك ر ذوى اإل عن ن غي ق م رآاء فري اتش شخص ذيم غرو . عاق  أن ال
با،         االندماج ق   إال أن   " قد يكون شريكا مناس اد الخاص   فري  للرياضات   األولمبي
ات  ذوى اإل  األشخاصيجب أال يتكون فقط من      الموحدة   يس مجلس    ( ..."عاق رئ

 ة للرياضات الموحدة    قم تيموثى شرايفر، عقب مؤتمر      األولمبياد الخاص ادارة  
  )1998 عام راليج، نورث آارولينا، الذي عقد في

  
  : القواعد1.4

ة أصعدة     آما هو الحال       ى آاف اد الخاص    عل و      األولمبي ق ق تم تطبي ة   نين، ي  الجه
ة إال إ  ة المعني دثذا الوطني ع  ح ارض م ديالتال تع ةتع اد ب  الخاص األولمبي

اد الخاص   األولم قوانين رياضات  " مراجعة آتاب  يرجى. الخاص  " الرسمية  بي
  . في هذا الخصوصحدث المعلوماتإلطالع على أل
  



  : ما يلي الرياضات الموحدةقوانينتتطلب 
  

ى  . ين و الشرآاء  الالعبيتكون من أعداد متناسبة من      ) سجل( قائمة -1 عل
دقيق ل       ة  عناصر الرغم من ان التوزيع ال سجل (  القائم ر محدد،     ) ال إال غي

سلة   ) سجل(  أن قائمة بصفة عامةمن المتفق عليه  أنه   رة ال ضم   آ ذي ي ال
  . البرنامجتفق مع أهداف ال ت)سجل( هي قائمة  العبين و شرآيينثمانية

صف  من عدد    أثناء المسابقة    تشكيل الفريق  -2 ين و النصف    الالعب  من    ه ن
شرآاء  اآل ى تتكون من عدد أحادى من      .خر من ال رق الت ين الالعب الف
ال( دم  : مث رة الق يات آ شكيله ) خماس ضم ت ددي وق العبا ع دد  ين يف ع

 . وقاتجميع األ في الشرآاء بالعب واحد أثناء المباراة
تم  -3 سي رق للم يتق ام األ  م الف ي المق سابقات، ف ي الم ى ،ولشارآة ف  عل

رق   رياض  في . القدرة  مستويات أساس سيم  تم، ي  ات الف ى أساس     التق  عل
ضل  يين الالعبأف ةف سجل ( القائم ط  )ال يس متوس در، و ل ع اتق  جمي
 .ينالالعب

اد الخاص   الفريق جوائز    أعضاءيتسلم جميع    -4 ورد    .األولمبي وم الم و يق
صا        بتوفير األولمبياد الخاص  لجوائز   الرسمي داليات و شرائط خصي  مي

دة امج ل. للرياضات الموح ل برن ةآ ار ه حري ي ا االختي تخدف ذه اس م ه
 ."العادية " األولمبياد الخاصالجوائز أوجوائز 

ولي  ال يسمح . ن لرياضات الفرق  الالعبيغير  من  مدرب بالغ    -5 دربين   بت   م
 .  مهمة رياضات الفرقينالالعبمن 

  
  : الموحدةاألولمبياد الخاص تاريخ رياضات 1.5

  
    للكرة اللينةمتكامل برنامج ماساتسوتش ال: 1983
دأ الرياضات الموحدة     خرج   ه سابقا           ،مب ان يطلق علي  الرياضات   أسم و آ

ة،  ام المتكامل ز اهتم ى حي اصا مؤسس إل اد الخ دى يونيس آ إيألولمبي ني
اء شرايفر   ؤتمر    أثن وطني    الم اد ال ارك    في  الخاص    لألولمبي ة ب   سيتي   مدين
  .1983 األمريكية في عام يوتابوالية 

  
شأت الل ن ن خ رة م اصاأل" الفك اد الخ شو -ولمبي ة  "تسسماسات نتيج

ادات     .  الفكرية االندماجعلى مجال    طرأت التغييرات التي   لقد آانت معظم قي



رة مهتم      في منظمةلا ك الفت البرامج التي     تل ين    ت ة ب  ذوى األشخاص جمع ب
   تعبيرلقد آان.  من غير ذوى اإلعاقاتاألشخاصاإلعاقات الفكرية معا مع 

ة األ  هو  " المجتمعياالندماج  "  سنة    الكلم ى األل رددا عل ر ت ذاك  آث د  . آن و ق
ام    آان ذلك    ذي ق اد الخاص    المناخ ال شو اسام – األولمبي ه   من خال   تسست ل

ة  تكاملية في رياضة ا    باستحداث دورة  سيدة        . لكرة اللين ة ال د ذهبت لرؤي لق
  .ةالدورتلك خبارها عن  منزلها بصفتي المدير التنفيذي إلفيشرايفر 

  
 األشخاص بتكوين الصداقات بين     تتعلق لي رآيز بالنسبة  نقاط الت  آانت أهم 

ةذوى  راإلعاق ر و غي ن غي ة ذوى هم م اراتاإلعاق ة المه درة ، ، تنمي الق
ى  ر عل ار و التغي روراالختي ت البم اص،  . وق اد الخ ظ األولمبي سن ح و لح
د من األ       السيدة شرايفر    دعمت ر االسم       و. بحاث فكرة إجراء المزي م تغيي  ت
ام    في و  " الرياضات الموحدة  " إلى" المتكاملةالرياضات  "  من  1989 ع

  . البرنامج الجديد هذاللعالم اعتمادألعلنت 
  تيبو دوهر              

  
   األولمبياد الخاص منح من خالل ة ممولاسترشاديةمشروعات : 1988

ام  سي ق ز الرئي ادالمرآ د  الخاص لألولمبي اتبتزوي ن الوالي د م نح للعدي  بم
ة  مالية لتمويل استحداث  ي  لتنظيم دورات رياضات موحدة محلي   رياضات ف

  . و آرة القدمللينة، الكرة الطائرة، آرة السلةالكرة ا
  

   ات الفرق رياضفي المفهوم عالميايق تطب: 1989
الن اص  إع اد الخ مى     األولمبي امج رس دة آبرن ات الموح ه للرياض  تبني

اد ي الخاص لألولمبي رق ف ي رياضات الف د ف ذي عق ؤتمر ال ك الم ي و ذل  ف
  .وث آارولينااسبوالية شارلستون، ت
  

اب    فيمسابقات الرياضات الموحدة    انطالق  : 1991 اد الخاص    ألع  األولمبي
   عالمية الصيفيةال

يم  م تنظ سابقات أولت ات ال ى م دة الرياض دولي  موح ستوى ال ى الم ي عل  ف
دم و ال        رياضات  رة الق سلة، آ رة ال رة الطائرة، آ ة، الك رة اللين  و ولينجب  الك

ة  األ )فعاليات(ذلك ضمن أحداث     ي أقيمت    لعاب العالمي ي   الت ة    ف سانت  مدين
  . بوالية مينيابوليس األمريكيةبول



  
مية والق: 1996 اص لرياضانين الرس اد الخ ضمن  ات األولمبي واتت نين ق

   .الرياضاتلرياضات الموحدة لكافة ا
لرياضات قوانين ا  ات األولمبياد الخاص  رياضالقوانين الرسمية ل   لجنة   تطبق

  .الموحدة لكل رياضة رسمية
  

  : الموحدةاألولمبياد الخاص فوائد رياضات 1.6
  

اد الخاص    رياضات    تعتبر يلة إ     ال األولمبي دة وس ذ ضافية   موح ق  و   لتنفي  تحقي
وف يضمن    على نحو  يتم تكوين الفرق    . األولمبياد الخاص مهمة و رسالة     ر يت

أنها   ية فاعلة تنافسو   يةتدريبفرص   ين        من ش ع الالعب تنفار ملكات جمي و  اس
ارات  صقل تؤدى هذه الفرص عادة الى   و  . مشارآتهم بفعالية و إيجابية     المه

ق   ،  بالنفس  تعزيز الثقة   الرياضية،   ساوية     تحقي ة مت ين األ    مكان ا ب ران و   فيم ق
  .الصداقات الجديدة

  
ارات   وافر ل   –  رياضة  لك  الخاصة ب   تنمية المه شارآين   تت ي لم  الرياضات  ف
نهم من رياضات          تهما مهار لصقل  آبيرة الموحدة فرصة    فيما يمارسه آل م

  .و ذلك تحت إشراف مدربين مؤهلين
  

ي شارآون  المن  بوتعرض الالع  ي - التجربة التنافسية   الرياضات الموحدة     ف
ل      ذهنيةتحديات بدنية و    ل م      و   لم يعهدوها من قب ى درجة    يصبحون   من ث عل

افس   تمكنهم من ا    من االستعداد  ي لتن رق المدرسة أو المجتمع الرياضية          ف  ف
   .األولمبياد الخاص خارج نطاق

  
دماج الفاعلاال دة - ن ادات الرياضات الموح د و ارش ضمن قواع ة المتعل ت ق

درة مستويات   السن و    الفرق وفقا لعوامل  ) تصنيف(بتقسيم   صلة ل   الق كل   المف
   .هامة و فاعلة في إطار الفريقر ادوأل أعضاء الفريق تولي آافةرياضة 

  
اس مجتمع  ى أس شارآة عل دة  - يالم ات الموح رامج الرياض ستقبل ب  ت

ات و ال  ن المتنزه ة م ساعدات قيم اتم ة، الجه ات  الترفيهي دارس، منظم م
شراآات    .  و العديد من منظمات المجتمع الرياضية       الشباب و البالغين   ذه ال ه



نح  ة فرصة  ذوى اإلألشخاصتم ات الفكري ن إضافيةعاق وا جزءا م  ليكون
   .الحياة المجتمعية

  
ول  ار التح ن  – و االختي رامجم دة، خالل ب وافري الرياضات الموح  يالعبل ت

اص اد الخ شارآة األولمبي رص للم ي ف اف ة  الرياض شطة المجتمعي ت و االن
دارس و . سائدةال دة الم رامج الرياضات الموح ساعد ب يت دورها ف ام ب ي القي  ف

ا     خيارات توفر   آما ندماج و اال  تحول ال قيادة عملية    بديلة لالعبين المسجلين حالي
   .ين الجددالالعبأيضا   الخاص ولألولمبياد في
  

ام يم الع رامج ال ساهم ت- التعل دة ب وعيفرياضات الموح ادة ال امي زي ا  الع  بم
ه خاص يمتلك ات ذوى األش ةاإلعاق ديروح  الفكري درات التح ارات و ق   و مه
   .رياضية

  
رة شارآة األس يفر ألاوتي - م اء العب اص قرب اد الخ ة األولمبي ة قيم  فرص

دربين      وخي    . للمشارآة آشرآاء أو م ي  الحذر    و يجب ت شرآاء      ف ار ال ي  اختي  ف
ر دةف ات الموح يف. ق الرياض ضف ات بع ل(  الرياض نس، : مث ف، الت الجول

ق   وين  تواجد أحد االب      ،من المفضل   وبل   ،الطبيعييكون من   ) البولينج ي فري  ف
اء   يعد تواجد اآل   خرى   العديد من الرياضات األ    في،  و لكن . واحد مع االبن   ي ب  ف

ق اءفري ع األبن د م ا  واح ات ال مخالف ة الخاصة بمتطلب ادات العام ق لإلرش تواف
    . المساواة بين أعضاء الفريقتحقيق مبدأ و) يالعمر(ي السن

  
صية ة الشخ ة( التنمي تهم    - )الذاتي ز ثق د تعزي ق الواح ضاء الفري ستطيع أع  ي

آما تتاح لهم فرصة تكوين صداقات وتفهم قدرات        . بأنفسهم و احترامهم لذواتهم   
  .وحدة الفريقروح المساواة و بعضهم البعض في إطار تسوده 

  
ه   الذي أ  لرياضات الموحدة ا فريقب أهم ما يتعلق  "  ولى تدريب سمح       ت ه ي  هو أن

م يصبحون    و  بأن يكونوا أقل عزلة      األولمبياد الخاص  لالعبي  جزءا من    من ث
  ".المجتمع بشكل أآبر

  
   األولمبياد الخاص– رياضات موحدةب  مدر-
   



  :بحوث ال1.7
  

ندوق ال  اص و ص اد الخ ن األولمبي دم م الي مق م م ار دع ي إط لف  تموي
Christmas Records Grant Program Fund م   مشروعين إطالق   ت

أثير و          بحثيين منفصلين يستهدفان     ة و الت تفهم أسباب النجاحات، مقومات الفعالي
دة   ات الموح ال الرياض ي مج ة ف ديات المحتمل ة   . التح شروع جامع ان م آ

شيج" ةنميت ات " الغربي اص  لرياض اد الخ دةاألولمبي ) 2000-1996(  الموح
ة م ة دراس ا أرب بمثاب تغرق إجراؤه ة اس نواتطول صب . ع س ة ين ذه الدراس  ه

ازيترآ ى ه سابقاتعمل أسلوب  عل دة الم درج الرياضات الموح ي تن  ضمن ت
ة   لتعليم التنظيمي ل  الهيكل م   و  .  الخدمي للجامع د ت ا    ق ل     من خالله لوآيات  تحلي س
ريك دةش لوآ الرياضات الموح دى، و س درب و م اح يات الم ر  الالعب نج عب

  .مشارآاته
  

شو اماس"لقد قام مرآز التعليم و التنمية االجتماعية بجامعة           و  "بوسطن  -تسست
يم الخاص إدارة  ة بالتعل ا"جامع ذ  ب"يوت ه تنفي شترك عنوان شروع م يم " م التقي

د  و  ) . 2001-2000" ( الموحدة األولمبياد الخاص  لبرنامج رياضات    وطنيال ق
يم ال   ن التقي رض م ان الغ ات ال وطنيآ ل انطباع و تحلي سين ه ساهمين الرئي       م

درب     ، أعضاء األسر،   نوالالعب ، الوالية مديرو(  شرآاء و الم بخصوص  ) ون ال
زام دة و  هم الت ات الموح دأ الرياض شكل  بمب ائهم ب ن  رض ام ع امج  ع برن

  . الرياضات الموحدة
  

  :ملخص لنتائج آال المشروعين البحثيين
  

ل شىء، ي ل آ ولمأوال و قب أثير  أن الرياضات الم بوضوحكن الق ا ت دة له وح
ابي شارآين إيج ة الم ى آاف ا عل دة،   . فيه امج الرياضات الموح الل برن ن خ فم
ون   يحصل   شرآاء  الالعب ى حد سواء،      و ال ى فرص    ، عل نهم من    عل  صقل   تمك

ارتهم الرياضية  ى نحو أفضل مه ة و عل شارآة فاعل وافر م ة ت ي حال ك ف و ذل
  .  المشارآينن بيقيفأسلوب التولبرنامج و  اهيكلتوجيه جيد من خالل 

  
ا          فين  ون المشارآو الالعبع  تيستم -1 امج و غالب  الرياضات الموحدة بالبرن

هي اللتزامهم إن األسباب الرئيسة  . لوقت طويل  هفي ارآتهم مش تستمرما  



ل  ة عوام ساهم بمثاب ي ت لف ن ال آ تثمار    م اعي و االس ل االجتم تواص
ذاتي(الشخصي  شري-ال شابه). الب زام الرياضو تت دى  مصادر االلت ى ل

دة    ات الموح ى الرياض دى   العب ا ل ع مثيالته ن م رهم م يغي   العب
شبابيةالرياض ه الخصوصات ال ى وج سة و :، و هي عل رح، المناف  الم

  .)الذاتي(عتزاز باألداء الشخصي اال
وا    الرياضات الموحدة   يفترض بمدربي  -2 دريب       أن يكون ى الت  حاصلين عل

ق  ى تحقي داف عل ة الماأله دة علن ات الموح ون  و.  للرياض ا يك را م  آثي
سلوك دريبال ال ه  يت دعم و التوجي ات ال م مقوم ن أه شابه. م اء و تت  أخط

دريب  دة الت ال الرياضات الموح ي مج ي  ف ك الت ع تل دربم ا م و  يرتكبه
ى األ        ، و   ىخر الرياضات األ   تفويت خطاء أو    تتضمن عدم االستجابة ال

  .األداء تطويرفرصة 
  

اعال   اليوم،  "  ين زمالء الفصل   رأيت تف ه   يفوق   الملعب  في  ب ا رأيت  في  م
  ". طوال العامغرفة الدرس

  
   آيتزى شولتز، مدرس تعليم خاص-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ) :ب(القسم 
  : الموحدةاألولمبياد الخاصفريق رياضات 

  
سبون -3 م يكت ى أنه شرآاء ال شير ال ضل لإل ي ا أف ات الفهم ةعاق و  فكري

ي       يستمتعو م ف ق ال ن بمشارآتهم مع زمالئه ين ذوي  عب الال ، وخاصة  فري
اء   اإل ة أثن ات الفكري ات الرياضات الموحدة  عاق اد تطلب  ي.  فعالي األولمبي

اص ل  الخ هعم ين لتوجي شارآ و تلق ب ينلم ا يتطل ل تآم دربال أهي  ينم
لبية آ    سلوآ  تطور أية للحد من   و ذلك    بصفة إجبارية   نقصنتيجة ل   يات س

 . صعوبات البرنامجأوالخبرة، نقص المعرفة 
 بشكل ملحوظ بالتزام قيادة     امج الرياضات الموحدة  برننمو و نجاح     تأثري -4

ا     دما ي  ف .المنظمة و أسلوب أدائه امج     شعرعن ذا البرن املين أن ه  طاقم الع
ة و   بما يهدد استمرارية ا   ، و   متاحةيستنزف الموارد ال    من   لبرامج التقليدي

م صبح ث ل ي ر مكم ة لغي الة المنظم زدوج، رس اه م د اتج ال يتول  حي
ك،              و  . الرياضات الموحدة   ى النقيض من ذل در و لكن عل نفس الق ه  ب  فإن

ار  ا اختي ى أنه دة عل ى الرياضات الموح دما ينظر ال ى عن ادر عل ام ق ه
ول إ دد،  الوص ين ج ى العب ن فل ة  م ذه الحال ي ه ي ف ر الطبيع  أن يزده
 .البرنامج

اك  -5 تالهن راخ ق ف آبي ا يتعل رأي فيم ي ال ق ب ف سية لتطبي ب الرئي الجوان
دة    ات الموح امج الرياض ة  برن ستوى المحافظ ى م ة و  / عل المقاطع

 . تعريف دور الشرآاءو خاصةالمستويات المحلية، 
شريك "تشير جميع البيانات الى حقيقة أن مبدأ       -6 ساق      " ال ه بات صعب تطبيق

ة      / على مستوى المحافظة    ستويات المحلي ة و الم رغم     . المقاطع ى ال و عل
ين األ     "مفهوم   أن ران ديناميكية التفاعل ب ين   " ق شريك  و   الالعب ب د  ال   يع

يا  را أساس ي أم دريب  ف واد الت ةم دة،   الخاص ات الموح   أنالإ بالرياض
ل     ن قب ا م ستوى الرض راد  ،ينالالعبم شرآاء و أف دو  ال رة ال يب  األس

ا شريك " مرتبط و ال ن ه ى أن رضاء   ". بم ة ال ذه االمثل شير ه ذلك، ت آ
ة تعريف                ر بمرون ا أآث المشارآين على المستوى المحلى قد يكون متعلق

 . األهلية/ ريك أآثر منه بااللتزام الصارم بمعايير القبولالش
  
  
  



  :معايير النجاح 1.2
دة توسيع بهدف  1989  عامفيلمبياد الخاص الرياضات الموحدة  تبنى األو    قاع

رص الرياضية سعون إ  الف ذين ي ين ال ن لالعب ر م ددا أآب شمل ع ى لت   خوضل
شارآتهم     ر م شكل آبي د ب ا تزي دة بينم ديات جدي يتح ع الف رت . مجتم أظه

ارات ارب( االختب دة  أنة العملي) التج رق الرياضات الموح ستطيع ف ق ت  تحقي
  :تالية المعايير الفي حالة استيفاءأهداف البرنامج 

  
بة   -1 ة مناس ار رياض ن      – اختي د أى م ى تحدي ة عل ل متنوع ؤثر عوام  ت

دريب   اره لت تم اختي ات ي سابقاتالرياض دة ات و م ات الموح .  الرياض
ؤهل :  العوامل تتضمن بعض هذه   ستويات ال توافر المدربين الم درة  ين، م ق

شرآاء  ين و ال اتلالعب ة ( ، المالي سائل المالي ق و )الم رص ال، المراف ف
  .ةينافستال

ادة -2 امجقي ؤهلين    البرن دربين م ل م ن قب ب أن –  م رق ينظم تتي يج م ف
دة  ات الموح ه إالرياض ت توجي ل تح درب مؤه اد  م ةرش ى دراي  عل

ادئب د الريمب دة و   و قواع ات الموح ات، اض ذلك فني تراتيجياتآ و   اس
 .)المنتقاة (تدريب الرياضة المختارةأساليب 

م عوامل    من  – مناسبينأعضاء فريق   / اختيار زمالء  -3 ة     أه  إنجاح تجرب
اص  اد الخ دى   أن األولمبي ون ل شارك  يك ل م يآ ق الف درة و م الفري ق

ك  يجب .  نجاح الفريق تحقيقفيالفرصة ليساهم    ق  أعضاء  أن يمتل الفري
ارات ال ةالمه شارآة لالزم ي لم دون أن   ف دة ب ات الموح ق الرياض  فري

اطر شكلواي سهم أو لآل مخ ة ألنف ر متوقع ابات غي داث إص رينإح . خ
ك ى ذل ين ق يفتم التو، يجب أن يعالوة عل قب ثأعضاء الفري ن حي   م

 .رياضةآل تحدده  /  تعرفهالذي  على النحوالقدرةمستوى  و السن
دريب   جودة   -4 ؤد الت ى المسابقة   إ يت سة  / ل اح   - المناف ع أعضاء    يت لجمي

ر ابيعف ة أس دة ثماني ات الموح ى األق الرياض ل، عل دريب،ق ن الت   م
ل ) و المسابقات   االحتكاك الممارسة،( ي    قب شارآة ف ات ( حدث     الم ) فعالي

 .النهائيالبطولة 
زام -5 وب االلت دةنيناق ات الموح ب -  الرياض ة  يج سابقات إقام ة م  آاف

و   الرياضات الم  اد الخاص    انين رياضات  وحدة وفقا لق ، سمية  الر األولمبي
عمار السنية   األ وفقا لعوامل  في فرق الرياضات الموحدة     تصنيف فيبما  

 . القدرة المناسبينو مستويات



  :الرياضة) انتقاء(  اختيار2.2
  

ى   وة األول يإن الخط دة    ف ات الموح امج للرياض وير برن ي   تط ل ف ا تتمث  إنم
رار أي                . اضةريال) انتقاء(اختيار ى ق ؤثر عل د ت ي ق هناك العديد من العوامل الت

  :ما يليتضمن و ت ، برنامج الرياضات الموحدةفيالرياضات يتم تقديمها 
 .ب الالعماتاهتما •
 . و اإلمكانيات المتاحةالمرافق •
 .الجدول الزمني •
 .الماليات •
 .توافر المدربين المؤهلين •
 .ملينو الشرآاء المحت نمستوى القدرة لدى الالعبي •
ي،   على المستوى فرص المسابقات  • ة مستوى  المحل ة أو   المنطق  الجغرافي

 .المحافظة / المقاطعة /  الواليةمستوى
ه أ      أن اختيار رياضة    و في هذا الصدد يتعين األخذ بعين االعتبار        ا ل ر     م ر آبي ث

  .برنامج ناجحتنظيم  و الشرآاء المطلوبين لنعلى نوعيات الالعبي
  

  :القدرةمستويات  و ر السنيةاألعما اعتبارات 2.3
  

م أن ضل رغ دة  اربا تجأف ات الموح ين    لرياض ضم العب ي ت ك الت ي تل  و  ه
ة     ة العمري س المرحل ن نف رآاء م سنية (ش وافر  ، )ال ين ت ه يتع ن  إال أن در م  ق

ة     أساس  على يتحددالمرونة   ارة   طبيع د   . الرياضة المخت م فصل الرياضات    لق ت
اس ا     ى أس اليتين عل وعتين الت ى المجم ة، ال إل اعالتسمات لطبيع  و تف

ق يتم على أساسه ا آل مجموعة لها معيار فريد    . الفريق) ديناميكيات( ين  لتوفي  ب
  :الالعبين و الشرآاء في ضوء اعتبارات األعمار السنية و مستويات القدرة

  
د دة  عن رق الرياضات الموح وين ف ى   تك ل عل ث تعم وفيجب بحي رص يت ر ف

ة     تحديات    لىنطوي ع التدريب و المنافسة التي ت     دة و فاعل شارآين   مفي ة الم   لكاف
ى         ).  و الشرآاء  ونالالعب( ؤدى الفرص إل ساب   عادة ما ت ارات رياضية    اآت مه

  . مكانة متساوية مع األقران و صداقات جديدةجيدة،، نظرة ذاتية مطورة
  



وفر   ن ي ل م سمآ وين ( 2.4 ينالق ين تك ة الالعب سمو) قائم ار ( 2.6  الق اختي
ر   معلو )أعضاء الفريق  ق بأنسب طرق         تفصيال  مات أآث ا يتعل ق ال فيم ين  توفي   ب

ار     و الشرآاء على أساس      نالالعبي سن اعتبارات األعم ستويات   و يةال درة   م  . الق
ى  ننسب الالعبيلمعرفة  "31"  رقم صفحةيرجى اإلطالع على   شرآاء   إل ي ل  ف

  .الملعب
  

ي االت،  ف ع الح ى م جمي ا  راجعيرج ات األولمبي مية لرياض وانين الرس د ة الق
ي  الرياضات    أي  الصيفية و الشتوية لتحديد    الخاص ا  "يفضل " الت  أن يكون    فيه
و ة و    نالالعب ة العمري س المرحل ن نف شرآاء م ا و ال ك  أيه ون ذل اتطلم" يك  ب
  . لها"أساسيا

  

  
  

  
  
  
  
  

، آرة القدم، الكرة اللينة، تنس رضي األالهوآيآرة السلة، تنس الريش، : 1المجموعة 
  ، التنس، الكرة الطائرة للفرقالطاولة، آرة اليد

  
 و )السنية ( و الشرآاء من نفس المرحلة العمريةن اختيار الالعبيتملكافة هذه الرياضات، ي

 الرياضات سابقاتتدريبات و مغراض أمرا مهما للغاية ألالقدرة مستويات نفس على 
 التعديالت في إدخال بعضعلى الرغم من و .  هذه الرياضات التي يتم تنظيمها فيالموحدة

 دغير مناسبة و ازديافإن التجارب التنافسية  و الشرآاء، ن بين الالعبيفروقالقواعد لتقليل ال
  .في الفريق الواحد و الشرآاء نفيق بين الالعبي التوسوء هو دائما نتاجمخاطرة اإلصابة 

سباق ، التزحلق،  البوآسيلعاب القوى، البولينج،األلعاب المائية، أ: 2المجموعة  
، التزلج الشراع، على العجالت، التزلج، الجولف، رفع األثقال، التزلج الفروسيةالدرجات، 
  Snow Shoeing السريع،

  
 )السنية ( و الشرآاء من نفس المرحلة العمريةناختيار الالعبي لكافة هذه الرياضات ، يكون  

 بقاتتدريبات و مساألغراض القدرة أمرا مهما و ليس ضروريا على نفس مستويات و 
 بين توفيقالعلى الرغم من أن .  هذه الرياضاتفي  التي يتم تنظيمهاالرياضات الموحدة

قد فإنه  هذه الرياضات، أمرا إلزاميا في  ليسةقدرالالعبين و الشرآاء على أساس مستويات ال
نظرا لطبيعة البيئة التنافسية فى هذه . ةينافست و اليةتجارب  التدريبال من جودة يرفع

 بين الالعبين توفيقال عندما ال يتم التعرض لإلصابات تقل بصورة نسبية مخاطرالرياضات، 
  . القدرةو الشرآاء على أساس مستويات



  :لفرقفي رياضات ا قائمة تشكيل الفريقتكوين   2.4
  

 إن تشكيل فريق من العبي األولمبياد الخاص و الشرآاء على نفس مستويات 
القدرة هو أمر يحظى بأفضلية في الرياضات الموحدة، إال أنه غير قابل 

فيما يلي تم شرح ثالثة نماذج مختلفة لكيفية تشكيل . للتحقيق في جميع األوقات
  . فريق رياضات موحدة

  

  
  

جميع المشارآين . هذا هو التشكيل األفضل لفريق الرياضات الموحدة
إن . يمتلكون مهارات متماثلة أو تكمل بعضها البعض) الشرآاء و الالعبون(

من يشاهد فريقا آهذا و هو يشارك في منافسات من أي نوع، قد يكون من 
  .الصعب عليه التمييز بين الشرآاء و العبي األولمبياد الخاص

  
  
  
  

  نموذج متجانس
  أعلى

  مستوى القدرة
-  
-  
-  
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قليل من العبي . هذا النموذج لفرق الرياضات الموحدة هو األآثر شيوعا
االولمبياد الخاص يمتلكون قدرات متماثلة مع ما يمتلكه أقرانهم من الشرآاء 
مع امتالآهم للحد األدنى من القدرات الذي يمكنهم من المساهمة في أداء 

يكون جميع أعضاء الفريق ذوي القدرات المنخفضة و يتعين أن .  الفريق آكل
. قادرين على المشارآة وفقا لقواعد و شروط المسابقة للرياضة المعنية

ى الالعبين لإ بالنسبة االعتبار  هما عامالن يجب أخذهما فيمانالسالمة و األ
  .ةنقصهم المهارات المؤهلة للمشارآالذين ت

  نموذج مختلط
  أعلى

  مستوى القدرة
-  
-  
-  
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حدة هو أمر يخضع في المقام األول إن نجاح أو فشل فريق الرياضات المو" 
فالمدرب يشرح المبادئ األساسية و الفلسفة، يختار الالعبين و . للمدرب

الشرآاء، يدربهم على المهارات و التقنيات الالزمة للرياضة المعينة، و هو 
مدرب الرياضات . بذلك يتحمل المسؤولية على نحو يفوق أي شخص أخر

  ." اءاألعبالقيام بكل تلك الموحدة الناجح هو من يستطيع 
  

  ولمبياد الخاص الموحدة ،مدرب رياضات االجان سارتن
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فريق بهذا التشكيل ليس مناسبا للمشارآة في مسابقات الرياضات الموحدة 
حيث أن جميع الشرآاء يمتلكون قدرات تفوق ما يمتلكه العبو األولمبياد 

ليهم توفير أماآن بارزة حتى يتسنى إشراآهم في و عليه، فإنه يتعين ع. الخاص

  ذج التدريبنمو
  أعلى

  مستوى القدرة
-  
-  
-  
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 بالنسبة االعتبار  هما عامالن يجب أخذهما فيمانالسالمة و األ. المسابقات
  .ةنقصهم المهارات المؤهلة للمشارآى الالعبين الذين تلإ

  
يمكن استخدام هذا النموذج الستحداث برنامج تدريبي يفيد العبي األولمبياد 

دهم على نحو أفضل للمشارآة في مسابقات األولمبياد الخاص من خالل إعدا
و ال يتم مكافأة هذه الفرق بميداليات أو أوشحة األولمبياد . الخاص التقليدية

. معدلة) مباريات(الخاص في حالة حدوث نزاعات أو المشارآة في ألعاب 
يدرك األولمبياد الخاص أن البرامج قد تحتاج إلى استحداث فرص غير تنافسية 

لفرق التي ال تستطيع تحقيق عنصر التوفيق بين الالعبين و الشرآاء من حيث ل
هذه الفرص، في حالة االحتياج إليها، يجب تصميمها . السن و مستويات القدرة

بحيث تؤدي إلى صقل المهارات الرياضية بما يضمن المشارآة المستقبلية 
  . للفريق في الرياضات الموحدة التقليدية

  
  : ولمبياد الخاص الموحدةاألمدرب رياضات  2.5

  
إن . يعتبر المدرب أهم شخص في منظومة نجاح فريق الرياضات الموحدة

المدرب الناجح و الجيد ليس فقط هو ذلك الشخص الذي يساعد الفريق على 
الفوز، فمن األهمية إلى جانب ذلك أن يمتلك قدرات تمكنه من تعليم، تطوير و 

وح الفريق، إظهار الروح الرياضية داخل تطبيق المهارات الرياضية، غرس ر
و خارج الملعب و المساعدة في غرس القيم اإليجابية في جميع أعضاء 

إضافة إلى ذلك، يلعب المدرب أيضا دورا في غاية األهمية فيما يتعلق . الفريق
باالختيار الدقيق لالعبين المتوافقين من حيث األعمار السنية و مستويات 

  . المحدد سلفا في الرياضة المعنيةالقدرة على النحو 
  

  :لمدربين الرياضيينالمعايير الوطنية ل 2.5.1
  

لقد تم تطوير المعايير الوطنية للمدربين الرياضيين آنتيجة لمشروع وطني 
يضم المنظمات الرياضية و تم تسهيله من قبل الجمعية الوطنية للرياضة و 

ضمنت الهيئات اإلدارية  هذه المنظمات الرياضية ت). NASPE(التربية البدنية 
تنقسم هذه المعايير إلى . الوطنية، منظمات الشباب، و مراآز تأهيل المدربين

  : ثماني مجاالت و تتضمن ما يجب على المدربين أن يعرفوه و يشرحوه



 شرح و ترويج مفاهيم الروح الرياضية – الفلسفة و األخالقيات .1
  .المناسبة و رسالة األولمبياد الخاص

في مراحل ) الذاتية( تعريف االختالفات الشخصية – التطور و والنم .2
 .النمو الجسماني، اإلدراآي، و العاطفي

  استخدام طرق و أساليب التوجيه و التطوير - التعليم و التواصل .3
 .التدريجي التي تصل بكل العب و شريك إلى الحد األقصى من النجاح

لرياضية، المهارات  التعريف بطبيعة اللعبة ا- المهارات و التقنيات .4
 .الفردية، الفنيات الجماعية، القوانين و التقاليد

  اإللمام و االلتزام بكافة الواجبات القانونية للمدرب، - دارةالتنظيم و اإل .5
 .و خاصة اإلسعافات األولية و التعامل مع الحاالت الطارئة

مام  اإلل–  األمان الرياضية و الوقاية من اإلصابات وإجراءات السالمة .6
بقواعد السلوآيات اآلمنة و المرافق، األجهزة و الفحوص الطبية 

 .الوقائية و المطالبة بتوفيرها في حالة عدم توافرها
  استخدام التجهيزات المناسبة إلآساب اللياقة البدنية و - اإلعداد البدني .7

 .تحسين األداء الرياضي
 ضعف و قوة   تقييم الالعب، المدرب، الفريق و آذلك نقاط- التقييم .8

 .المنافس
  

  :الفلسفة و األخالقيات 
  

  : مدرب الرياضات الموحدة جيد المستوى هو من يقوم بما يلي
يؤمن بأن جميع الالعبين و الشرآاء لهم حق و عليهم مسؤولية  •

 .المساهمة في الفريق
يوفر البيئة اآلمنة، مع إتاحة الفرصة لكافة الالعبين والشرآاء لألداء و  •

 .  ن الخوف من التعرض إلى مهانة الخسارة أو سوء األداءالممارسة دو
 .يحفز الفريق من خالل الترآيز على النجاح الذاتي و المجهود الفردي •
 

  :بدال من
تطوير القواعد السلوآية للفريق بينما يسمح باالستثناءات لالعبين و  •

 .الشرآاء ذوى المستوى األعلى من المهارات الفردية



لروح الرياضية، مع عدم االلتزام بقوانين األولمبياد الدعوة إلى توخي ا •
 .الخاص نصا و روحا

استخدام أساليب التخويف و إثارة العواطف الجياشة لتحفيز الالعبين و  •
 .الشرآاء

  
  :طويرالنمو و الت

  
  :فيما يلي المواصفات الواجب توافرها في مدرب الرياضات الموحدة الجيد

  
 . مع مفاهيم االلتزام و المشارآة الفاعلةيمتلك من السلوآيات ما يتوافق •
يستخدم متواليات التسلسل المهاري لبناء الثقة و قيادة الالعبين إلى  •

 .تحقيق مستوى أداء رياضي أفضل
يوفر فرصا لالعبين و الشرآاء لبناء عالقات بين الرياضات و األنشطة  •

 .األخرى
  :بدال من

  
 .خذ بهالسؤال عن رأى الالعبين و الشرآاء دون األ •
القيام بتعديل الفنيات أو المهارات بما يضمن نجاحا فوريا لالعب و  •

 .الشريك
توقع أن يعقد الالعبون و الشرآاء صداقات فقط أثناء التجربة  •

 .الرياضية) الممارسة(
 

  :التعليم و التواصل
  

  :مدرب الرياضات الموحدة جيد المستوى هو من يقوم بما يلي
  

 لكل تمرين، ثم انتقاء األنشطة التي تعمل  أهداف نهائية4 - 3تحديد  •
 .على تحقيقها

تشجيع السلوآيات اإليجابية و إصدار التوجيهات المناسبة عند ارتكاب  •
 .األخطاء



تصميم التمارين على نحو يستنفر قدرات و ملكات الالعبين و الشرآاء  •
 .بهدف الوصول إلى أفضل مستوى ممكن من األداء

 .ء لشرح و بيان الفنيات عمليااستخدم الالعبين و الشرآا •
تفهم احتياجات الالعبين و الشرآاء غير المشبعة عند نشوب  •

 .المشكالت السلوآية
تطبيق اإلجراءات التأديبية المتصاعدة في حدتها و التي تنبني على  •

 . مفهوم التبعات المنطقية و التشجيع على إتقان ملكة السيطرة الذاتية
على األقل % 75شريك بجدية في نسبة يتأآد من مشارآة آل العب و  •

 .من وقت الممارسة اإلجمالي
يستخدم أساليب التوجيه الكتابي و الشفهي لشرح التدريبات و تحديد  •

 .آلمات رئيسية تستخدم آإشارات خاصة باألداء
تحديد الكيفية التي يتم بها االنتقال من تدريب إلى آخر بشكل مسبق مع  •

 .قت و المواردمراعاة االستخدام األمثل للو
 .يستخدم تكرار التدريبات آإعداد لتعلم مهارات جديدة •
" تقنية"التخطيط إلشراك فريق جديد و التدريب على إتقان مهارة  •

 ).تدريب(ذاتية واحدة في آل ممارسة 
استخدام توليفة من المنافسات االحتكاآية و التدريبات الجادة لضمان  •

   .ارتفاع مستوى األداء
  :بدال من

  
تتم ممارستها أثناء التدريبات دون أن يكون لها غرض " أنشطة"طيط تخ •

 .محدد
 .المبالغة في تشجيع الفريق بصفة عامة •
التوقع بأن يقوم آافة الالعبين و الشرآاء بأداء نفس التدريب بنفس  •

 %100 -مستوى النجاح 
 .شرح جميع المهارات بصفة شخصية •
كالت السلوك، االنضباط و استخدام سياسة عدم التسامح فيما يتعلق بمش •

 .اإلجراءات التأديبية
 .استخدام العقاب البدني أو المعنوي للسيطرة على السلوآيات •



إصدار التوجيهات لالعبين و الشرآاء أثناء انتظارهم لدورهم في  •
 .التدريبات

إخبار الالعبين و الشرآاء بما يفعلونه من خالل الترآيز على أسلوب  •
 .التكرار المتوقع

 . التدريب التالي على أساس الوقت المتبقي من جلسة التدريبتقرير •
 ).تمرين(تكرار نفس التدريبات في آل  •
 .تقديم مهارات جديدة بطريقة فورية و مفاجئة •
 .في الشجار) التمرين(من وقت الممارسة % 25قضاء أآثر من  •
  

  :المهارات و الفنيات
  

  :ا يليمدرب الرياضات الموحدة جيد المستوى هو من يقوم بم
  

 .يوفق بين قدرة الالعب و دوره في الفريق و مواقف اللعب العرضية •
 .يختار الهجوم و الدفاع على أسس المشارآة الفاعلة و أداء الفريق •
يقوم بتقييم و تعديل التدريبات للوصول بحيث يتم تحقيق الفائدة القصوى  •

 .من وقت التمرين و من ثم تفعيل مردود الالعبين
 .قصى للتكرار بهدف دعم عملية التعلم و إتقان المهاراتيسمح بالحد األ •
يقوم بتوجيه لالعبين و الشرآاء فيما يتعلق بما يتعين عليهم فعله  •

 .لتصحيح األخطاء
  
  
  

  :بدال من 
  

 .تحديد و تسمية مسئوليات الالعب و الشريك لكل لعبة •
يقوم التوفيق بين أفضل الالعبين و الشرآاء في الهجوم و الدفاع اللذان  •

 .باختيارهما
 إلى أداء تمرين جديد في حالة لم يوفق الالعبون أو الشرآاء في لاالنتقا •

 .أداء التمرين الحالي



سرعة االنتقال إلى التمرين الالحق بمجرد نجاح الالعبين في أداء  •
 .التمرين الحالي

 .توجيه الالعبين و الشرآاء إلى ما يرتكبون من أخطاء •
  

  :التنظيم و اإلدارة 
  
  :درب الرياضات الموحدة جيد المستوى هو من يقوم بما يليم
  

يلتقي أولياء األمور، الالعبين و الشرآاء قبل المشارآة ليشرح طبيعة  •
 .الحاجة إلى وجود تصريح طبي لكل العب حتى يتمكن من المشارآة

يعرف، يتفهم و يقدر طبيعة و أبعاد المسؤولية القانونية التي يتحملها  •
 .المدرب

باستحداث وتطوير خطة للتعامل مع الحاالت الطبية الطارئة و يقوم  •
 .التدريب عليها مع الالعبين و الشرآاء

  
  :بدال من 

  
االآتفاء بالتأآد أي من الالعبين يحمل تصريحا طبيا للمشارآة في  •

 .المسابقة أو البطولة المعنية
 .االآتفاء بمعرفة اإلطار الزمني الالزم لكي يصبح مدربا •
 فقط بصندوق اإلسعافات األولية و هاتف الستخدامات االحتفاظ •

 .الطوارئ
  

  :صابات السالمة الرياضية و الوقاية من اإل
  

  :مدرب الرياضات الموحدة جيد المستوى هو من يقوم بما يلي
  

يمارس سيطرته على محاوالت فرض الالعبين سيطرتهم على بعضهم  •
 الالعبين ذوى البعض من خالل العمل على تعظيم مواطن القوة لدى



القدرات المنخفضة بما يكسبهم المهارات الفنية الجماعية و استراتيجيات 
 . األداء الفاعلة

يعمل مع الالعبين و الشرآاء على فحص أماآن اللعب لتحديد ما قد  •
 .تنطوي عليه من مخاطر قبل بدء التمرين

 و يحتفظ بالنماذج الطبية مع سجل يتم فيه تسجيل معدالت تقدم الالعب •
 .الشريك في النواحي المهارية

  :بدال من 
  

السيطرة على محاوالت الالعبين فرض سيطرتهم على بعضهم البعض  •
 .من خالل تقييد مشارآة الالعبين ذوى القدرات المرتفعة

 .العمل على إزالة المخاطر فقط عند مالحظتها •
االحتفاظ بسجل يتضمن نسب حضور الالعبين و الشرآاء و إحصائيات  •

 .عاباألل
  
   :عداد البدنياإل
  

  :مدرب الرياضات الموحدة جيد المستوى هو من يقوم بما يلي
  

يقوم بتخطيط و تطبيق آافة األحمال التدريبية و توفير الظروف  •
 .المحيطة التي تضمن تحسين معدالت اللياقة البدنية لالعبين و الشرآاء

 .يحدد األنشطة الضارة •
عدم ) يحذر من/ (و يحض على يناقش الحاجة إلى التغذية الجيدة  •

 .تعاطي الكحوليات و المخدرات
  

  :بدال من 
  

 .التخطيط لتقديم تمارين التقوية و التهيئة أثناء الموسم فقط •
 .االآتفاء بشرح تدريبات التهيئة الروتينية •
  .االآتفاء بالتأآد من توافر مياه الشرب لالعبين و الشرآاء •

  



  -:التقييم 
  

  :جيد المستوى هو من يقوم بما يليمدرب الرياضات الموحدة 
يستخدم اختبارات المهارات بصفة روتينية على مدار الموسم لقياس تقدم         •

 .مستوى الالعبين و الشرآاء و تشكيلة الفريق آكل
ن      • ع م و متوق ا ه ي ضوء م ق ف داف الفري ة و أه داف الفردي دد األه يح

 .الالعبين و الشرآاء
اء األ         • شرآاء و أولي ين، ال م و مالحظاتهم       يطالب الالعب داء آرائه مور بإب

 . بصفة رسمية و غير رسمية على مدار الموسم
 .يبدي تعليقاته و مالحظاته للمدربين المساعدين و المتطوعين •

  
  -:بدال من 

  
 .استخدام اختبارات المهارات فقط عند الحاجة إلى عمل التقسيم •
 . الخسارة آهدف للفريق-استحداث سجل بعدد مرات الفوز •
 . الجميع بصفة روتينية بأنهم يحسنون أداء عملهمإخبار  •
 .االآتفاء بإرسال خطابات شكر لكافة المتطوعين و المدربين المساعدين •

  
  -: لمدرب الرياضات الموحدة إرشادات عامة 2.5.2

  
  : تتضمن اإلرشادات الهادفة إلى خلق مدرب فعال ما يلي

  
  :الالزمة المعرفةب اإللمام

  
ة و             يجب أن يك   :الرياضات ة بالرياضة المعني ون لدى المدربون على دراية تام

ق               . القوانين الحاآمة لها   ى تطبي ادرين عل وا ق ك، يجب أن يكون باإلضافة إلى ذل
سابقات   ارين و الم ار التم ي إط ة ف ن معرف ه م ا يمتلكون دربين . م ى الم عل

راتهم و                   ادة نطاق خب دة بهدف زي دربين المعتم ل الم المشارآة في دورات تأهي
ات و           معر فتهم بالرياضة المعنية،أنشطة التدريب الحديثة و استراتجيات المباري

  .مشارآة أفكارهم مع مدربين آخرين



  
اصاأل اد الخ وفير دورات : ولمبي اص بت اد الخ رامج األولمبي ض ب وم بع  تق

ى          ة عل تدريبية منفصلة على الرياضات الموحدة أو آجزء من المدرسة التدريبي
حاول االستفادة من دورات التدريب المتاحة      . دربرياضات معينة تخص آل م    

  . و قم بتكوين شبكة عالقات مع مدربي األولمبياد الخاص اآلخرين
  

بين    ق المناس ضاء الفري ار أع م باختي ضاء     :ق ع أع ار جمي تم اختي ب أن ي يج
سنية          ة (الفريق على أساس التوافق في المرحلة ال ستويات     ) العمري المناسبة و م

تفهم   . و الذي تحدده الرياضة المعنية    القدرة على النح   د أن ي عالوة على ذلك، الب
سفة                    زام بفل ي إطار من االلت ا ف ق و يتقبلونه الجميع أدوارهم آأعضاء في الفري

  .الرياضات الموحدة و المشارآة الكاملة على أساس الروح الرياضية
  

رق    :ال تشارك في اللعب    ال   (  تتطلب رياضات الف ى سبيل المث س  : عل رة ال لة، آ
ديرا  ) الكرة اللينة، آرة القدم، الكرة الطائرة، هوآي المالعب، آرة اليد للفرق       م

ى للمدرب              . فنيا ال يشارك في اللعب     ة األول ذه الرياضات، تكون المهم و في ه
ق   ضاء الفري ين أع ل ب ب التفاع ة جوان ي إدارة آاف ر . ه دربين غي ود م إن وج

ان               ى عدم حرم ساعد عل ا ي ذه الخاصية        مشارآين في اللعب إنم المدرب من ه
  . الهامة للغاية

  
ع        :حضور التدريبات م ب اتزلالالتشجيع على ا    على آل مدرب القيام بتشجيع جمي

دريبات            ة الت ي آاف شارآة ف أنه       . أعضاء الفريق على االلتزام بالم ك من ش إن ذل
ين أعضائه و من                 ق ب اإلسهام في صقل المهارات الرياضية، تفعيل روح الفري

يجب على المدرب  .  باألداء أثناء المشارآة في األلعاب و المسابقات  ثم االرتقاء 
ة           اء، إطال شطة اإلحم ضمن أن ث تت دريب بحي ة الت وير خط ام بتط ضا القي أي
ساب         ب، اآت تراتجيات اللع ان اس ية، إتق ارات الرياض ة المه ضالت، تنمي الع

لعضالت  الخبرات التنافسية و الوحدات التدريبية الخاصة بالتهدئة و استرخاء ا         
ي                     . بعد المجهود  ة ف ارين الجماعي ى من التم دا أدن يجب أن يتلقى آل العب ح

درب    ه م بوع تحت توجي ي األس ساعة ف صف ال اعة و ن ه س ق مدت ار الفري إط
ر                  . مؤهل ة ألآث دريبات الجماعي ي الت شارآة الالعب ف إن م و بطبيعة الحال، ف

ه            سبة ل دة بالن ه       و م  .  من مرة واحدة أسبوعيا هو األآثر فائ ق، فإن ذا المنطل ن ه



ى                 ي يجب عل دريبات الت يتعين صياغة الحد األدنى من معايير المشارآة في الت
  .آل واحد من أعضاء الفريق استيفائه حتى يتمكن من المشارآة في المسابقات

  
ق            :  الفريق اءعضواحد من أ  كل  ل آن مدربا  ستفيد آل واحد من أعضاء الفري ي

لذلك، عليك إيجاد   .  المدرب إذا آان مؤهال    من توجيهات ) الالعبون و الشرآاء  (
أنسب الطرق إلشراك جميع أعضاء الفريق في األنشطة التي تزيد من مستوى             
فاء روح       ارات و إض قل المه ى ص ؤدي إل ق، و ت ضاء الفري ين أع انس ب التج

  .الفريق على األداء
  

روح الفريق في األداء           أطلب من   زام ب تمكن من    :أعضاء الفريق االلت ى ت  حت
ى تجنب                     تط ق، يجب العمل عل ة أعضاء الفري ة لكاف شارآة الفاعل دأ الم بيق مب

تسيد بعض أعضاء الفريق للمنافسة على حساب أعضاء آخرين، حيث ال يتفق        
يجب أن يكون مفهوم روح الفريق حاضرا        . ذلك مع لفلسفة الرياضات الموحدة    

  .بقوة بدءا من التمرين األول حتى المنافسة النهائية
  
م شجيق شطة    بت ة أن ى ممارس ك عل ضاء فريق اق  ع أع ارج نط رين و خ  التم
اق  :سابقاتالم ارج نط تهم خ ة عالق ك لتقوي ضاء فريق ود أع دعم جه م ب  ق

ق    " و تذآر أن شعار الرياضات الموحدة هو          . المسابقات الرياضية  زمالء فري
  ".أصدقاء بعد المباريات...أثناء المباريات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  -:التقييم 
  

  :ات الموحدة جيد المستوى هو من يقوم بما يليمدرب الرياض
يستخدم اختبارات المهارات بصفة روتينية على مدار الموسم لقياس تقدم         •

 .مستوى الالعبين و الشرآاء و تشكيلة الفريق آكل
ن      • ع م و متوق ا ه ي ضوء م ق ف داف الفري ة و أه داف الفردي دد األه يح

 .الالعبين و الشرآاء
شرآاء       • ين، ال م و مالحظاتهم          يطالب الالعب داء آرائه اء األمور بإب و أولي

 . بصفة رسمية و غير رسمية على مدار الموسم
 .يبدي تعليقاته و مالحظاته للمدربين المساعدين و المتطوعين •

  
  -:بدال من 

  
 .استخدام اختبارات المهارات فقط عند الحاجة إلى عمل التقسيم •
 .ريق الخسارة آهدف للف-استحداث سجل بعدد مرات الفوز •
 . إخبار الجميع بصفة روتينية بأنهم يحسنون أداء عملهم •
 .االآتفاء بإرسال خطابات شكر لكافة المتطوعين و المدربين المساعدين •

  
  -: لمدرب الرياضات الموحدة إرشادات عامة 2.5.2

  
  : تتضمن اإلرشادات الهادفة إلى خلق مدرب فعال ما يلي

  
  :الالزمة المعرفةب اإللمام

  
ة و               :الرياضات ة بالرياضة المعني  يجب أن يكون لدى المدربون على دراية تام

ق               . القوانين الحاآمة لها   ى تطبي ادرين عل وا ق ك، يجب أن يكون باإلضافة إلى ذل
سابقات   ارين و الم ار التم ي إط ة ف ن معرف ه م ا يمتلكون دربين . م ى الم عل

ادة نطاق خب                 دة بهدف زي دربين المعتم ل الم راتهم و  المشارآة في دورات تأهي
ات و            معرفتهم بالرياضة المعنية،أنشطة التدريب الحديثة و استراتجيات المباري

  .مشارآة أفكارهم مع مدربين آخرين



  
اصاأل اد الخ وفير دورات : ولمبي اص بت اد الخ رامج األولمبي ض ب وم بع  تق

ى          ة عل تدريبية منفصلة على الرياضات الموحدة أو آجزء من المدرسة التدريبي
حاول االستفادة من دورات التدريب المتاحة      . نة تخص آل مدرب   رياضات معي 

  . و قم بتكوين شبكة عالقات مع مدربي األولمبياد الخاص اآلخرين
  

بين    ق المناس ضاء الفري ار أع م باختي ضاء     :ق ع أع ار جمي تم اختي ب أن ي يج
سنية          ة (الفريق على أساس التوافق في المرحلة ال ستويات     ) العمري المناسبة و م

تفهم   . رة على النحو الذي تحدده الرياضة المعنية      القد د أن ي عالوة على ذلك، الب
سفة                    زام بفل ي إطار من االلت ا ف ق و يتقبلونه الجميع أدوارهم آأعضاء في الفري

  .الرياضات الموحدة و المشارآة الكاملة على أساس الروح الرياضية
  

رق    :ال تشارك في اللعب    ى سبيل المث   (  تتطلب رياضات الف سلة،   : العل رة ال آ
ديرا  ) الكرة اللينة، آرة القدم، الكرة الطائرة، هوآي المالعب، آرة اليد للفرق       م

ى للمدرب              . فنيا ال يشارك في اللعب     ة األول ذه الرياضات، تكون المهم و في ه
ق   ضاء الفري ين أع ل ب ب التفاع ة جوان ي إدارة آاف ر . ه دربين غي ود م إن وج

ى         ساعد عل ا ي ذه الخاصية             مشارآين في اللعب إنم ان المدرب من ه  عدم حرم
  . الهامة للغاية

  
ع        :حضور التدريبات م ب اتزلالالتشجيع على ا    على آل مدرب القيام بتشجيع جمي

دريبات            ة الت ي آاف شارآة ف أنه       . أعضاء الفريق على االلتزام بالم ك من ش إن ذل
ين أعضائه و من                 ق ب اإلسهام في صقل المهارات الرياضية، تفعيل روح الفري

يجب على المدرب  . ثم االرتقاء باألداء أثناء المشارآة في األلعاب و المسابقات   
ة           اء، إطال شطة اإلحم ضمن أن ث تت دريب بحي ة الت وير خط ام بتط ضا القي أي
ساب         ب، اآت تراتجيات اللع ان اس ية، إتق ارات الرياض ة المه ضالت، تنمي الع

و استرخاء العضالت    الخبرات التنافسية و الوحدات التدريبية الخاصة بالتهدئة        
ي                     . بعد المجهود  ة ف ارين الجماعي ى من التم دا أدن يجب أن يتلقى آل العب ح

درب    ه م بوع تحت توجي ي األس ساعة ف صف ال اعة و ن ه س ق مدت ار الفري إط
ر                  . مؤهل ة ألآث دريبات الجماعي ي الت شارآة الالعب ف إن م و بطبيعة الحال، ف

س          دة بالن ه  من مرة واحدة أسبوعيا هو األآثر فائ ه         .  بة ل ق، فإن ذا المنطل و من ه



ى                 ي يجب عل دريبات الت يتعين صياغة الحد األدنى من معايير المشارآة في الت
  .آل واحد من أعضاء الفريق استيفائه حتى يتمكن من المشارآة في المسابقات

  
ق            :  الفريق اءعضواحد من أ  كل  ل آن مدربا  ستفيد آل واحد من أعضاء الفري ي

لذلك، عليك إيجاد   .  من توجيهات المدرب إذا آان مؤهال      )الالعبون و الشرآاء  (
أنسب الطرق إلشراك جميع أعضاء الفريق في األنشطة التي تزيد من مستوى             
فاء روح       ارات و إض قل المه ى ص ؤدي إل ق، و ت ضاء الفري ين أع انس ب التج

  .الفريق على األداء
  

روح الفريق في األداء           أطلب من   زام ب ى  :أعضاء الفريق االلت تمكن من    حت ت
ى تجنب                      ق، يجب العمل عل ة أعضاء الفري ة لكاف شارآة الفاعل دأ الم تطبيق مب
تسيد بعض أعضاء الفريق للمنافسة على حساب أعضاء آخرين، حيث ال يتفق        

يجب أن يكون مفهوم روح الفريق حاضرا        . ذلك مع لفلسفة الرياضات الموحدة    
  .بقوة بدءا من التمرين األول حتى المنافسة النهائية

  
م شطة    ق ة أن ى ممارس ك عل ضاء فريق شجيع أع اق   بت ارج نط رين و خ  التم
اق  :سابقاتالم ارج نط تهم خ ة عالق ك لتقوي ضاء فريق ود أع دعم جه م ب  ق

ق    " و تذآر أن شعار الرياضات الموحدة هو          . المسابقات الرياضية  زمالء فري
  ".أصدقاء بعد المباريات...أثناء المباريات

  
  
 

  : الفريق بين أعضاءتماسكقدر ال لمعنية بزيادةالتدريب فنيات ا 2.5.3
بالنسبة إلى أي فريق رياضي، تحظى مفاهيم آروح الفريق و تماسك الالعبين 

و قد ال يحدث دائما التفاعل . بأهمية بالغة فيما يتعلق بمنظومة نجاح الفريق
لذلك، فإن مهمة المدرب هي أن يعمل . االيجابي بين الالعبين بصورة تلقائية

إن روح الفريق في مجاالت الرياضات  .ى دعم و تشجيع هذا التفاعلعل
الموحدة، آما هو الحال في المشارآات الرياضية على آافة المستويات، ليست 
أمرا مرغوبا فيه على الصعيد الفلسفي فحسب، بل هي بنفس القدر من األهمية 

  . فيما يتعلق بالوصول إلى أداء أفضل على مستوى الفريق
  



  : إرشادية تدريبيةنصائح
  

 يجب أن يكون بناء التماسك بين أعضاء الفريق –ول اجتماع للفريق أهمية أ
و في هذا الصدد، يجب تطوير . هو النقطة المحورية لجلسة التدريبية الفتتاحية

  .و تطبيق خطة جيدة الصياغة 
  

 من الضروري في مجاالت -  مهمتهم اللعب ال التدريب الفريقفيالشرآاء 
اضات الموحدة تواجد واحدا أو أآثر من مساعدي المدربين و إال قد الري

  .يضطر المدربون إلى استخدام الشرآاء في عملية التوجيه
  

  ال تفترض أن - فلسفة و أهداف الرياضات الموحدةبين بعال آافة التوعية
إن األمر متروك لقرار . جميع الالعبين سوف يتفهمون الغرض من البرنامج

 إذا آان سوف يعقد جلسة توجيه منفصلة للشرآاء حتى يتمكنوا من المدرب ما
  . طرح ما يراودهم من تساؤالت دون حرج

  
 عند التحدث إلى أعضاء الفريق، ال – في التعاملعبين ال الالمساواة بين آافة
و عند . ، فكلهم العب و عضو بالفريق"شرآاء" و " العبين" تقم بتفرقتهم إلى

  .نمرين، قم بتقسيم المسئوليات بين آل الالعبيالتجهيز إلجراء الت
  

 يجب أن يشعر آافة الالعبين بأنهم يتمكنون – الفريقبقم بتدريب آل عضو 
  .من تحسين مهاراتهم في آل تمرين

  
  أستخدم العبين مختلفين لقيادة - قم بإشراك آافة أعضاء الفريق في التمرين

تمرينات إطالة العضالت و قم بتوفير التمارين الزوجية المرحة لتحفيز التفاعل 
بين الالعبين و تأآد من تبديل الشرآاء باستمرار حتى يتعرف الجميع على 

  .بعضهم البعض
  

 قم بعمل توليفة من الالعبين -ابتكار تمرينات تمثل تحديا لقدرات الالعبينقم ب
  .ال دور الالعبين ذوى القدرات المنخفضةالمتجانسين مع مراعاة عدم إغف

  



 قم – تواصلخلق قنوات  في  الفريقالتفاعالت اإلنسانية بين العبيأستخدم 
شجع . بتوفير الفرص التي تمكن الالعبين و الشرآاء من تولي أدوار القيادة

التواصل من خالل نموذج مناسب تقوم بابتكاره و احرص على استطالع آراء 
  . الالعبين و الشرآاءو مالحظات آافة

  
 تجنب توجيه التعليقات - شارآة في المسابقاتقم بتوجيه الجميع أثناء الم

التدريبية لالعبين فقط و قم بإشراك الشرآاء في المراآز المكملة ألدوار 
  ).آما هو الحال في التمرين(الالعبين 

  
 قم – تسابقاالمانتهاء  عقب يئة تشجع على التواصل االجتماعيببتوفير قم 

بوضع خطة تستهدف توفير بعض الوقت لعمل التواصل االجتماعي عقب 
  . انتهاء المسابقات من أجل تشجيع التفاعل بين أعضاء الفريق

  
  

 قد –قد يكون لدى اآلخرين قدرات تفوق ما لديك . لسنا جميعا متماثلين" 
يكونون أآبر حجما، أسرع، أقوى أو قد يفوقونك في بعض الصفات 

 و لكن يجب أال يفوقك أحد في أي من الصفات و –ية األخرى الجسمان
الخواص الهامة مثل  التحلي بروح الفريق، الحماس، جدية العمل، التعاون، 

تحلى دائما بهذه . اإلخالص، اإلصرار، األمانة، التفاني، المسئولية و النزاهة
  ".الصفات يكن نجاحك أآيدا

  
  .UCLAعة  مدرب آرة سلة سابق بجام–  جون وودن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ". نتفوق ألننا نشرك الجميعنحن.فريقنا يتحسن" 
  

  .  براين جورجى، شريك في ارلياضات الموحدة
  

  : اختيار أعضاء الفريق 2.6
  

يتمثل العامل األساسي لنجاح تكوين و تطوير فريق الرياضات الموحدة في 
فيما يلي ). آاءعدد متناسب من الالعبين و الشر( االختيار المناسب ألعضائه 

  :النقاط األساسية التي يجب مراعاتها في هذا الصدد
  

 يؤدي فريق الرياضات الموحدة – تشكيل الفريق من حيث مستويات القدرة
و . بشكل أفضل عندما يكون أعضاء الفريق ذوي مهارات رياضية متقاربة

لكن حين يكون الشرآاء ذوو قدرات مهارية تفوق ما يمتلكه زمالئهم من 
لالعبين في الفريق، فإن ذلك سيدفعهم إلى فرض سيطرتهم على المنافسات أو ا

آلتا الحالتين تغفالن أهداف التفاعل و العمل بروح . عدم األداء بكامل قدراتهم
 9-8أنظر الصفحات . (الفريق و من ثم ال تتحقق تجربة تنافسية حقيقية

ضات األولمبياد إن تقييم مهارات ريا"). Roasterتشكيل قائمة الفريق "
الخاص هو أمر مفيد جدا في تحديد مستويات القدرة لكافة المشارآين، 

و مع ذلك، يجب استخدام تقييمات المهارات . خصوصا للفرق حديثة التكوين
  . بالتزامن مع تقييم الالعبين في إطارات تنافسية آاالحتكاآات الرياضية

  
 يجب أن يكون آافة – )يةالعمر(  السنية المرحلةتقسيم الالعبين من حيث

 ما –) العمرية(أعضاء الفريق متوافقين قدر اإلمكان من حيث المرحلة السنية 
للمشارآين في الواحد و ) عمري(بين ثالثة و خمس سنوات فارق سني 

العشرين من العمر و أدنى و ما بين عشرة و خمسة عشر سنة للمشارآين في 
ذلك على أساس طبيعة المخاطر في الثانية و العشرين من العمر فأآثر، و 

في رياضة آرة القدم، يجب أال يشارك الالعب ذو : مثال. الرياضة المعنية
و لكن . الثماني سنوات في مباراة أو مسابقة ضد العب في الثالثين من العمر

أمرا ) العمر(في رياضة فردية مثل الجولف، قد يكون الفارق الكبير في السن 
  . مقبوال



  
  يجب أن يمتلك آافة أعضاء الفريق المهارات المطلوبة للتنافس - الجاهزية

ليس آل الالعبين جاهزين دائما للمشارآة في . في الرياضة الخاصة بهم
المشارآة في رياضات الفرق تتطلب . رياضات األولمبياد الخاص الموحدة

آذلك تفهم قيم األداء بروح الفريق، استراتيجيات األداء الجماعي، القوانين و 
إذا لم يكن . اإللمام بالمهارات المؤهلة للمشارآة بنجاح في الرياضة المعنية

الالعب جاهزا للمشارآة في الرياضات الموحدة، فإن األولمبياد الخاص يقدم 
بدائل أخرى متنوعة تتضمن التدريب على المهارات الرياضية و التجارب 

  . التنافسية الفعالة
  

كن أن يكون المشارآون في برنامج الرياضات  يم– المشارآةتوسيع قاعدة 
إن برنامج . الموحدة من العبي األولمبياد الخاص الحاليين أو المنضمين حديثا

الرياضات الموحدة يحظى بقبول خاص لدى المدارس و الجهات الخدمية 
األخرى المعنية بتطبيق و تفعيل مفاهيم االندماج و لكنها قد تقاوم برامج 

باإلضافة إلى ذلك، يتناسب برنامج الرياضات . اص التقليديةاألولمبياد الخ
الموحدة مع الالعبين ذوى القدرات األعلى الذين قد يكونوا تجنبوا المشارآة 

و من هذا المنطلق، . في حرآة األولمبياد الخاص بسبب انطباع غير جيد
ل يمكنك استخدام برنامج  الرياضات الموحدة لتوسيع قاعدة المشارآة من خال

  . الوصول إلى الالعبين غير المشارآين في األولمبياد الخاص حاليا
  

   :الفاعلة مبدأ المشارآة 2.6.1
  

ينبني برنامج الرياضات الموحدة على مبادئ و فلسفة األولمبياد الخاص و 
بالتالي، فإن فرق الرياضات الموحدة يتم تنظيمها على نحو يضمن توفير 

يجب أن يلعب آل واحد من أعضاء الفريق . ارآينالمشارآة الفاعلة لكافة المش
  . دورا و يحصل على فرصة المساهمة في الفريق

  
تشير المشارآة الفاعلة أيضا إلى جودة التفاعل و المنافسة داخل فريق 
الرياضات الموحدة، األمر الذي يجعل من تحقيقها  لكافة المشارآين ضمانا 

  .ى الجميعلتطبيق تجربة ايجابية تعود بالفائدة عل
  



  
  

  :الفاعلةمؤشرات المشارآة 
  

يتنافس أعضاء الفريق دون أن يتسبب أي منهم في تشكيل أي نوع من  •
 .مخاطر اإلصابة غير المتوقعة سواء ألنفسهم أو اآلخرين

 ).المسابقة(يشارك أعضاء الفريق وفقا لقوانين و قواعد المنافسة  •
اسبة للمساهمة في أداء آافة أعضاء الفريق لديهم القدرة و الفرصة المن •

 .الفريق
يتفهم أعضاء الفريق آيفية دمج مهاراتهم مع مهارات الالعبين  •

 .اآلخرين، مما يؤدي إلى تحسن أداء الالعبين ذوى القدرات األدنى
  

عادة (ال تتحقق المشارآة الفاعلة عندما يكون بعض أعضاء الفريق 
  )....الشرآاء

  
 .ارنة بأقرانهم من أعضاء الفريقمن ذوي المهارات الرياضية عالية مق •
 .مدربي ملعب في المقام األول أآثر من آونهم أعضاء بالفريق •
 .مسيطرين على معظم جوانب المنافسة أثناء الفترات الحرجة من اللعبة •
متقاعسين عن المشارآة في التمرينات و التدريب و يظهرون فقط في  •

 .أيام المسابقات
بشكل آبير حتى ال يؤذوا مضطرين إلى خفض مستوى قدراتهم  •

 .اآلخرين أو يسيطروا على المباراة بكاملها
  

من األهمية أن يتفهم آافة المدربين و قادة البرامج معنى المشارآة : ملحوظة
  .الفاعلة قبل اختيار أعضاء الفريق

  
  
الالعبون و الشرآاء يريدون المشارآة في . ال أرى العديد من االختالفات"

    " يريد المشارآة في جو من المرحو آلنا. المنافسات
  . دون هيس، مدرب رياضات موحدة



  
  

  استقطاب الشرآاء  2.6.2
  

بالشكل الذي يضمن فعالية ) مدخلك(من األهمية أن تقوم بتخطيط أسلوبك 
إسهام الشرآاء في إنجاح البرنامج، سواء آان يتم استقطابهم من بين 

   .األشخاص الملمين باألولمبياد الخاص أم ال
  

  ":الجسد الدافئ") مدخل(أسلوب 
  

و يتم استخدامه عند استهداف الشرآاء . األسهل) المدخل(هذا هو األسلوب 
دعائيا عن طريق مخاطبتهم من خالل الرساالت اإلخبارية، الملصقات 

و . و وسائل الدعاية األخرى التي تتسم بقدر آبير من العمومية) المعلقات(
في الوصول إلى أآبر قاعدة من ) المدخل(سلوب على الرغم من فعالية هذا األ

آما يجب أن . المرشحين، إال أنه يتوجب عليك فرز المتقدمين المناسبين بدقة
من (تكون قادرا على إخبار البعض منهم بأنهم ال يتناسبون مع طبيعة فريقك 

  ).حيث عوامل السن، مستوى القدرات و المهارات، السلوآيات
  

  مستهدفال) المدخل(األسلوب 
  

الشرآاء للفريق " أنواع" هذا هو المدخل المفضل، و يتضمن دقة تحديد أنسب 
و عند استخدام هذا . و أفضل من يدعوهم إلى المشارآة من األشخاص

المدخل، سيتحتم عليك اإلجابة على األسئلة التالية قبل مخاطبة الشرآاء 
  :المحتملين

  
ا في أي شخص حتى يمكنه السلوآيات الالزم توافره/ ما هي المهارات  •

إذا ما قمنا برسم صورة افتراضية لنوعية ( المشارآة في هذا الفريق؟
الشريك األنسب لفريقنا، آيف ستكون الصورة و من سيكونون؟ السن 

، النوع، القدرة، الهوايات، المهنة و ما يرتبط بها من اهتمامات، )العمر(
 . بارالخ، آلها ستكون عوامل جديرة باألخذ في االعت



على أساس تلك الصورة االفتراضية، أين يمكن أن العثور على هذه  •
فكر في أماآن العمل، المؤسسات التعليمية،  ( النوعية من األشخاص؟

المنظمات و المنشآت الترفيهية، المواد المقروءة، مختلف أجزاء النطاق 
 )الخ..الجغرافي المعني،

 بنا استخدامها في إطار ما هي عناصر التحفيز و التشجيع التي يفترض •
رفع مستويات اللياقة البدنية، ( جهودنا الستقطاب هؤالء األشخاص؟

التواصل االجتماعي، خدمة المجتمع، التعرف بأشخاص جدد، 
 )الخ...السفر،

  
    :أعضاء الفريق يتم استقطاب من أين 2.7

  
ضمان األنسب إنما يحظى بأهمية آبيرة ل) المدخل(إن التخطيط الجيد لألسلوب 

ينطبق هذا المبدأ سواء آانت . المساهمة الفاعلة للشرآاء في إنجاح البرنامج
عملية االستقطاب تتم في محيط األشخاص الذين لديهم معرفة باألولمبياد 

  . الخاص أم غيرهم
  

تتكون معظم فرق الرياضات الموحدة من خالل واحدة من الطرق األربع 
  : الرئيسة التالية

  
 تحديد مجموعة من العبي االولمبياد الخاص من :اءاألصدق/ األسرة  •

ذوي المستوى المناسب و مخاطبة أسرهم، أصدقائهم و معارفهم 
 .بخصوص المشارآة

مدرب يقوم /  تحديد البرامج المدرسية التي يرأسها مدرس :المدرسة •
 .بدوره باستقطاب الطالب من داخل المدرسة للمشارآة

امج الدراسية في مجاالت التربية البدنية،  تحديد البر:الكليات / الجامعات •
التدريب الرياضي، الترفيه أو التعليم الخاص و عرض المشارآة في 
برنامج الرياضات الموحدة آوسيلة للتعليم الخدمي، اآتساب الخبرات 

 .أو آفرص لممارسة األنشطة التطوعية) العملية(الميدانية 
ابقات تنظمها جهات تحديد أشخاص يمارسون الرياضات مس: المجتمع •

 . مجتمعية و مخاطبتهم بخصوص المشارآة في فرق الرياضات الموحدة



  
  : من أين نبدأ2.8

  
   فرق االولمبياد الخاص القائمة

  
إذا آان لديك مجموعة من العبي االولمبياد الخاص تريد أن تكون منهم فريقا 

حث فيها عن للرياضات الموحدة، فإن واحدا من أهم المجاالت التي يمكنك الب
أطلب من العبي .  أسرهم و أصدقائهم–شرآاء هو حياة هؤالء الالعبين 

قم بتأآيد الحاجة . االولمبياد الخاص و أسرهم ترشيح أسماء شرآاء محتملين
و مستويات القدرة ) العمرية(إلى أن يكون الشرآاء من نفس المرحلة السنية 

القاعدة هو الطريقة التقليدية إن االنطالق من هذه . لالعبي األولمبياد الخاص
وفي حالة اإلعالن عن . األسهل الستقطاب الشرآاء المحتملين بشكل مبدئي

مبتدئ، الخبرة " طلب استقطاب شرآاء، تأآد من استخدام مصطلحات مثل
و ذلك لتجنب استقطاب شرآاء ذوى " غير ضرورية، تعلم رياضة جديدة

  . مهارات عالية المستوى
  

تم فيه اختبار آافة الشرآاء والعبي األولمبياد الخاص بهدف قم بتحديد يوم ي
تقييم مستويات المهارات الرياضية من خالل المشارآة في احتكاآات 

ليكن في . مصغرة لتحديد أي الشرآاء هو المرشح األمثل لفريقك) مباريات(
اعتبارك أنك لن تفيد فريقك باختيارك شرآاء يمتلكون قدرات تفوق ما يمتلكه 

من األهمية أن تقوم بإعادة توجيه الشرآاء الذين ال . عبو األولمبياد الخاصال
يتناسبون مع مستوى القدرة المرغوب إلى مجاالت أخرى تتناسب مع 

  . مستويات قدرتهم
  

في حالة االحتياج إلى شرآاء إضافيين، فإن ثاني أنسب مجاالت البحث هو 
محلى، و ذلك من خالل شبكة المتطوعين ببرنامج األولمبياد الخاص ال

عند مخاطبة . تشجيعهم على المشارآة أو ترشيح شرآاء من بين معارفهم
هؤالء األشخاص تأآد من موافاتهم بتوصيف دقيق لمستوى القدرات المرآبة 
الخاص بالالعبين في فريق الرياضات الموحدة حتى يتفهموا نوعية الشرآاء 

تكون دور العبادة، أندية الخدمات و قد : فعلى سبيل المثال. الذين تحتاج إليهم
  . أندية الكشافة لألوالد و البنات مصادر جيدة الستقطاب للشرآاء



  
بعد استقطاب أعضاء الفريق المرشحين الجدد، قم بتحديد موعد ألداء تمرينات 
رياضية يتم من خالله تقييمهم بواسطة اختبارات تقييم المهارات الرياضية و 

مرة أخرى، من األهمية العمل . مصغرة) احتكاآات(المشارآة في مباريات 
على االحتفاظ فقط بهؤالء الشرآاء الذين يمتلكون قدرات مماثلة لما يمتلكه 

إن اإلعداد التمهيدي من جانب المدرب أو قائد البرنامج . باقي أعضاء الفريق
  . يضمن فعالية التجربة و فائدتها بالنسبة إلى جميع المشارآين فيها

  
  :   المدارسبرامج

  
عند بدء برنامج رياضات موحدة في مدرسة ما، من األهمية القصوى أن يتم 

أو أي مدرس على دراية بمستويات / إشراك مدرس التربية البدنية  و 
إن هؤالء المدرسين يمكنهم . المهارات الرياضية و اللياقة البدنية لدى الطالب

ت الطالب الذين قد يكونوا بمثابة توفير نظرة متعمقة و قيمة فيما يتعلق بنوعيا
  . شرآاء ممتازين، و يمكنهم االستفادة من المشارآة على المستوى الشخصي

  
بصفة عامة، عادة ما يكون لدى الطالب الذين يمثلون أفضل الشرآاء اهتمام 

إال أن هؤالء قد ال يكونوا شارآوا في منافسات على . بالمشارآة الرياضية
خلي في الرياضة المعنية أو أية رياضة أخرى تتطلب المستوى المدرسي الدا
إن الطالب الذين شارآوا في مسابقات رياضية على . توافر مهارات مشابهة

مستوى المؤسسات التعليمية أو برامج الرياضات الترفيهية، و اآلخرين الذين 
يبحثون عن فرص إضافية للمشارآة في منافسات رياضية، هم جميعا بمثابة 

  . ساسيينمرشحين أ
  

عند القيام بعملية استقطاب الطالب، ينبغي التأآيد على فوائد مشارآتهم 
آأعضاء في فرق الرياضات الموحدة و ما توفره تلك المشارآة من اآتساب 

باإلضافة إلى ذلك، من األهمية أن يتفهم . مكانة متميزة على مستوى المدرسة
ألولمبياد الخاص و أنه ليس هؤالء الطالب أنهم أعضاء في الفريق مع العبي ا

  .مطلوبا منهم القيام بدور مدربين ميدانيين
  



يتوافر مصدر آخر الستقطاب الشرآاء من بين الطالب الذين يفكرون في 
في مجال التعليم الخاص، الترفيه العالجي، أو ) احترافي(انتهاج مستقبل مهني 

ي مجاالت التربية العديد من البرامج الجامعات ف. برامج الخدمة االجتماعية
البدنية والترفيه هي في حاجة إلى فرص التدريب العملي للمدربين و قادة 

و قد تتوافر مصادر إضافية من خالل . الرياضات الترفيهية المشارآين فيها
الهيئات و المرافق، و قدرة الوصول إلى قاعدة من المسئولين المؤهلين و 

لمنظمات األخرى ذات األهداف تكوين شبكة عالقات و تواصل متطورة مع ا
سوف يتقدم إلى األولمبياد الخاص العديد من الطالب . و الرساالت المشابهة

ذوي المعرفة الرياضية الموسعة ألول مرة بهدف استيفاء أحد متطلبات الفصل 
تشير البحوث إلى أن التعليم الخدمي مقترنا بمهن . الدراسي المسجلين فيه
مفاهيم االلتزام تجاه / ثير قوى في تكوين قناعات التدريب األآاديمي له تأ

  . األنشطة التطوعية  
  

العديد من المؤسسات التعليمية تشترط تولي الطالب أعماال تطوعية آأحد 
و من هذا المنطلق، فإن توفير الفرصة الستيفاء ذلك الشرط . متطلبات التخرج

 المشارآة في ممارسة قد يجتذب الشرآاء المناسبين الذين قد ال يختارون عادة
  . الرياضة

  
بمجرد استقطاب الشرآاء، قم بتحديد موعد إلجراء تمرين مبدئي يتم من خالله 
تقييم الالعبين و الشرآاء على حد سواء من خالل اختبارات تقييم المهارات 

ال : و تذآر دائما. مصغرة) احتكاآات(قم أيضا بتنظيم مباريات . الرياضية
الذين تفوق قدراتهم مستوى قدرات الفريق أو تقل يجب إشراك األشخاص 

واصل . عنه، و إنما يتم تشجيعهم على استمرارية المشارآة آمساعدي مدربين
التشكيل المرغوب من / القيام بأنشطة االستقطاب إلى أن تحصل على التوليفة 

  .أعضاء الفريق ذوي مستويات القدرة المتقاربة
  

 الجهود من أجل جعل برنامج الرياضات يتطلب اإلطار المدرسي أيضا بذل
ستكون هذه التجربة جديدة على . الموحدة مقبوال داخل المجتمع المدرسي

لذلك، هنالك خطوات يجب أن تتخذ يتم من . الطالب و آذلك هيئة التدريس
خاللها إبراز برنامج الرياضات الموحدة و تسليط الضوء عليه بما يكسبه تأييد 

إحدى الطرق التي يمكن انتهاجها لتعزيز درجة القبول . و اعتزاز المدرسة به



للبرنامج هي جعل قيام مدربي المدرسة و أعضاء الفريق بإعالن دعمهم من 
خالل تنظيم مسابقة رياضات موحدة مع مدرسة أخرى قبل انطالق حدث 

يجب أن يشعر جميع أعضاء فريق الرياضات .  رياضي متعدد المسابقات
  . هام من برنامج المدرسة الرياضيالموحدة بأنهم جزء 

  
  :مسابقات المؤسسات/ المسابقات الترفيهية 

  
/ عند القيام بإعداد فرق الرياضات الموحدة آجزء من مسابقات الترفيه 

المؤسسات المجتمعية، قم باستهداف األشخاص الذين يبدون اهتمامات تنافسية 
آخطوة . ا في فريقفي إطار المسابقات و لكنهم ال يمارسون اللعبة وقته

مبدئية، و من خالل التنسيق و التشاور مع مدير المسابقة، سيمكنك تحديد 
األشخاص الذين ال يشارآون في فريق و سبق أن قاموا باالستفسار عن فرص 

  . تنافسية
  

ثانيا، تحدث إلى المدربين و أعضاء الفرق المشارآة في المسابقة بشأن 
ن لديهم اهتمام في اللعب في فريق أصدقاء أو زمالء عمل لهم قد يكو

هؤالء هم أناس ال يملكون المهارات التي تؤهلهم للتنافس . الرياضات الموحدة
على نفس المستوى مثل أصدقائهم أو زمالئهم في العمل، و لكن قد لديهم رغبة 

  . في ممارسة الرياضة في إطار تنافسي
  

رآاء المحتملين و من خالل هذه المصادر، قم باالتصال بمجموعة من الش
اشرح لهم بدقة مبدأ و فلسفة الرياضات الموحدة و نوع الالعبين الذين تحاول 

قم بتحديد موعد إلجراء تمرين للشرآاء و العبي . استقطابهم إلى الفريق
. األولمبياد الخاص يتم من خالله عقد اختبارات تقييم المهارات الرياضية

. ت المتماثلة المشارآة في الفريقأطلب من األشخاص ذوي مستويات القدرا
ستكون مهمة شاقة أن تصرف الالعبين ذوي مستويات القدرة األعلى، و لمن 
تذآر أن فرص الرياضات الموحد البد أن توفر مشارآة فاعلة لكافة 

و إذا آان األمر مواتيا من وجهة نظرك، خاطب هؤالء األشخاص . المشارآين
  .بشأن المشارآة آمدربين مساعدين

  
  :الموحدةللرياضات ولمبياد الخاص األق ألعضاء فر إرشادات 2.9



  
ة أعضائه   ه آاف ذي يلعب في و ال ضل ه ق األف شرآاء(إن الفري ون و ال ) الالعب

  . دورا فاعال يسهمون به في إنجاح ذلك الفريق
  

  : فريق الرياضات الموحدة الجيد هو الذي يقوم آل واحد من أعضائه بما يلي
  
ي ذات الوقت                    االن - تزاملاال ه ف ع، و لكن ق رياضي هو أمر ممت ضمام إلى فري

اد زام الج ي االلت د أن  . يعن اد الخاص الموح ق رياضات األولمبي رض بفري يفت
ي                  شارآة ف ل الم ل قب يتدرب و يشارك في مسابقات لمدة ثمانية أسابيع على األق

ة   لذلك، فإن التدريب يعدا أمرا ضروريا لرفع معدالت       . المسابقات النهائية   اللياق
ي              البدنية، تنمية و صقل المهارات الرياضية، تعلم و إتقان استراتجيات األداء ف

ق          روح الفري ى األداء ب أتى إال من خالل            . المباريات و التعود عل ك ال يت آل ذل
  . المشارآة المنتظمة لكل واحد من أعضاء الفريق في التمرينات بانتظام

  
  يتم تنظيم جميع مسابقات رياضات       - عنيةالرياضة الم قواعد  / اإللمام بقوانين   

د    وانين و القواع ن الق ددة م ة مح ا لمجموع دة وفق اد الخاص الموح و . األولمبي
زام         ع االلت ا م ي إطاره افس ف د و التن وانين و القواع ذه الق م ه إن تعل ه، ف علي

  .بالروح الرياضية يضمن إيجابية و نجاح التجربة
  

ستطيعه   ا ي صى م ديم أق ش – تق ب أن ي ق     يج ضاء فري ن أع د م ل واح ارك آ
ق ي اطار الفري درات ف ه من ق ا يمتلك ستخدما أفضل م دة م . الرياضات الموح

امهم                  سة جراء قي ى المناف وقهم عل زمالء الفريق الذين يفرضون سيطرتهم و تف
ستوى  ع م ا م ر توافق ق أآث ي فري راآهم ف ب إش ديهم يج ا ل ضل م ديم أف بتق

درات           يجب على المدرب حينئذ القي    . مهاراتهم ه ق ام باستقطاب شخص آخر لدي
  . متماثلة مع بقية أعضاء الفريق

  
د         ق              - أداء دوره آعضو و العب فريق جي   يتحمل آل واحد من أعضاء الفري

ي     سة ف ق و المناف ضاء الفري ة أع ن بقي ه م ع أقران ات م وين عالق سؤولية تك م
درب  دده الم ذي يح ار ال ز . اإلط د أج رد أح ي مج سابقات ه ات و الم اء التمرين

ق المخططة                 . التجربة الرياضية  شطة الفري د أن ل و بع يجب استغالل الوقت قب
  .سلفا للتعرف على أعضاء الفريق الجدد



  
  ):ن و الشرآاءالعبوال(المعايير المقترحة لعضوية فريق الرياضات الموحدة 

  
ات          .1 ي تمرين سبة حضور ف ق ن يجب أن يحقق آل واحد من أعضاء الفري

 %.80الفريق ال تقل عن 
خص        .2 ل ش سؤولية آ ي م ات ه راء التمرين ع إج ى مواق ال إل . االنتق

ق    ي الفري ساعدة اآلخرين ف نهم م يارة يمك ذين يمتلكون س شارآون ال الم
 .دون أن يكون ذلك بمثابة معيار يجب استيفائه لعضوية الفريق

ا               .3 وم به تحديد إستراتيجية الفريق و توجيه المشارآة الفردية هي أدوار يق
ساواة           . شرآاءالمدرب فقط ال ال      دأ الم ون مب ة الالعب رم آاف يجب أن يحت

بين بعضهم البعض آزمالء فريق، و أن يسمحوا للمدرب بممارسة مهام           
 .القيادة األساسية للفريق

سابقة أو أي حدث                 .4 اراة، م ى مب عند حضور فريق الرياضات الموحدة إل
 :فعالية أخرى(

  .يتوقع من آافة األعضاء أن يسافروا معا آفريق واحد  ) أ(
امج         ) ب( ة ببرن شطة المتعلق ضروا األن ضاء أن يح ة األع ن آاف ع م يتوق

دة  ات الموح ال(الرياض بيل المث ى س ة : عل اح، مدين الت االفتت حف
ل   صة و ورش العم الت الراق اد، الحف ة/ األولمبي دورات التدريبي ) ال

 .آفريق واحد
الب،           ) ت( ت الط دق، بي س الفن ي نف ق ف ضاء الفري ة أع سكين آاف تم ت ي

ة واحدة        و ذل . الخ.... ة       . ك إذا تطلب األمر المبيت لليل ذه الحال ي ه و ف
اس       ى أس رف عل صيص الغ درب بتخ وم الم صية  يق ه الشخ / رؤيت

 . أعضاء الفريقاستطالع آراء
م                   .5 د رق ي مضمون البن تثناءات ف  أعاله  4يحق للمدرب عمل بعض االس

ة    د                 . وفقا ألسس فردي تثناءات ق اة عدم عمل اس ك شريطة مراع تم ذل و ي
 . ى أهداف وحدة الفريق، و ذلك تحت أي ظرف من الظروفتؤثر عل

  
التي تستغرق فترات طويلة من الوقت  ) الفعاليات( أثناء األحداث     :ملحوظة

ي          ) مثل األلعاب العالمية  ( سياسات و اإلجراءات الت يمكن استحداث بعض ال
  . تسمح ألعضاء الفريق بالمشارآة في بعض األنشطة خارج نطاق الوفد

  



بعض و              في غضو "  ع في بعضهم ال ة قصيرة، ينصهر الجمي ن فترة زمني
رة                    سلة أو الك رة ال ة ممارسة رياضة آ ذ مهم ينطلق أعضاء الفريق لتنفي

  "...'مختلف'عندئذ تتالشى فكرة آون الفرد . اللينة
  . فريد ماآنلتي، مدير تعليم خاص

  
  
  

  : الروح الرياضية 2.10
  

ستويين النظري و  ى الم روح الرياضية، عل ي  ال صفات الت ي ال ي، ه  العمل
اآلخرين  صادق ب ام ال رم و االهتم ضمن الك ي  . تت ق، ينبغ ذا المنطل ن ه و م

اد   سابقات رياضات األولمبي ع م ي جمي روح الرياضية ف ادئ ال زام بمب االلت
  . الخاص الموحدة

ين                     شطة، يتع ي األن نهم ف إن جميع األشخاص، بغض النظر عن دور آل م
لوآيات اآلخرين و من             عليهم أن يتفهموا جيدا طبيعة     ى س  تأثير آل منهم عل

  . ثم العمل على أن يكونوا بمثابة القدوة الحسنة في مجال الروح الرياضية
  

  :  المدربينالتزامات
  

 . آن دائما مثاال جيدا يحتذي به المشارآون و المشجعون •
روح       • ادئ ال ق بمب ا يتعل سؤولياتهم فيم ى م شارآين إل ه الم م بتوجي ق

ثه ى  الرياضية و ح ات عل روح الرياضية و األخالقي اذ ال ى اتخ م عل
 .قمة أولوياتهم

ى        • ل عل سابقة، واعم ل الم ع مراح ي جمي يم ف رارات التحك رم ق أحت
وانين الحدث     / االلتزام بقواعد     ة (ق ة تصرفات        )  الفعالي أت بأي و ال ت

 .المشجعين/ من شأنها إثارة الجماهير 
ق المن  • شارآي الفري ديري ، م دربي، م ع م ل م ين تعام افس و المعجب

 .باحترام
 .قم بمصافحة مسئولي و مدرب الفريق المنافس علنا •



ى      • بة عل زاءات المناس ات و الج ق العقوب تحداث و تطبي م باس ق
 .المشارآين الذين ال يلتزمون بمعايير الروح الرياضية

  
  :ن و الشرآاءلالعبي االتزامات

  
 .تعامل مع أعضاء الفريق باحترام •
 .يق عند ارتكابهم أخطاءقم بتشجيع زمالء الفر •
 .صافحهم قبل و بعد المباريات. تعامل مع المنافسين باحترام •
ة (قوانين الحدث  / أحترم قرارات حكام المسابقات، التزم بقواعد      • ) الفعالي

 .المشجعين/ و ال تأت بتصرفات من شأنها إثارة الجماهير 
شارآي             • ديرين و أقرانك من الم ن ضمانا   تعاون مع الحكام، المدربين، الم

 .لعدالة المسابقة
ال    • ردود أفع ان ب ب اإلتي سدية ( تجن فهية أو ج ن   ) ش در ع ة ص ي حال ف

 .الفريق المنافس سلوك سيء
 .تقبل بجدية و إخالص تحمل مسئولية و شرف تمثيل األولمبياد الخاص •
 .ليكن مفهومك للفوز بأنه القيام بتقديم أقصى ما في وسعك •
ايير الرا • ا بالمع ا دائم تكن ملتزم ددها ل ي يح ية الت روح الرياض ة لل قي

 .مدربك
  
  
شارك في فريق إذا آنت            .  فريق الرياضات الموحدة      أنا العب في  " يجب أن ت

  "...تحب اللعب
   العب رياضات موحدة-مات بونى

  
  : التدريب3.1

  
ن     ل م ى األق ابيع عل اني أس ي ثم دة ف رق الرياضات الموح شارك ف يجب أن ت

دريب  ات، المبا(الت ضمن التمرين ات يت ات(ري سابقات) االحتكاآ ك ) و الم و ذل
ة ات البطوالت النهائي ي فعالي شارآة ف ل الم سابقات . قب ي م شارآة ف يفضل الم

اد    ة األولمبي اق حرآ ارج نط ل أو خ سية األخرى داخ ارب التناف دوري و التج



ى       ا عل تم تنظيمه سابقات ي ي م شارآة ف داد للم افية لإلع ائل إض اص آوس الخ
  .مستوى أعلى

  
  : ابقة المحلية المس3.2

  
ق بنجاح         ا يتعل رة فيم ة آبي تحظى فرص المشارآة في المسابقات المحلية بأهمي

دة ق الرياضات الموح ي .  فري امج المحل ي البرن شارآة ف ؤدى الم و يجب أن ت
ى    ا عل تم تنظيمه ي ي ى الت ستويات األعل سابقات ذات الم ي الم شارآة ف ى الم إل

المي  مستويات البرنامج الفرعي و البرنامج، ا  وطني و الع . لمستوى اإلقليمي، ال
  :فيما يلي بعض األمثلة لخلق فرص تنافسية على المستوى المحلي

  
دة   اص الموح اد الخ سابقة دوري رياضات األولمبي سابقة  - م اد م ن اعتم  يمك

ر من                     ة أو أآث شارآة ثالث ة م ي حال دوري من قبل برنامج األولمبياد الخاص ف
س        ي مناف ل        فرق الرياضات الموحدة ف ى األق رح أن    . ات لخمس مرات عل و يقت

اد الخاص                 ع جوائز األولمبي تقام هذه المسابقة بصفة أسبوعية على أن يتم توزي
  .في نهاية مبارياتها

  
دة   اص الموح اد الخ ات األولمبي ة لرياض دورة المحلي يم - ال ذر تنظ   إذا تع

وم أو أث                   دار ي ى م صفة أسبوعية، يمكن تنظيم دورة عل دوري ب ين  مباريات ال ن
ل           ى األق رتين عل ق م ا من          .يتبارى خاللها آل فري دورات يمكن اعتماده ذه ال ه

  .و يعد ذلك األمر بديال جيدا للفرق في المناطق الريفية. قبل  األولمبياد الخاص
  

سابقة  سات م ات/ دوري المؤس ق   – ة المجتمعيالهيئ شارك فري ن أن ي  يمك
سابقة دوري ترفيهي يجري ت       ي م ى مستوى    الرياضات الموحدة  ف ا عل نظيمه

ه و    / معتمد من قبل من قبل جهات        ( هيئات المجتمع   / مؤسسات   إدارات الترفي
ة       –المتنزهات   شطة الترفيهي خ ... ،    الجمعيات الدينية المعنية باألن رق    ) ال ضد ف

ذه         . من غير فرق الرياضات الموحدة     ي ه و يشارك فريق الرياضات الموحدة ف
سلم الجوائز    القوان/ المسابقات وفقا للقواعد     ين و اإلرشادات المطبقة فيها آما يت

  .وفقا لما يحكمها من معايير و قواعد
سابقات  ذه الم ل ه ي مث شارك ف ي ت دة الت رق الرياضات الموح وم ف يجب أن تق

و يجب   . مستوىات القدرة السائدة فيها للتأآد من قدرتها على التوافق مع فرقها          



ات        أن يراقب مدرب فريق الرياضا     - إن أمكن  – ت الموحدة المعني أحد التمرين
ى    وف عل سابقات للوق ذه الم ن ه رق م ا ف شارك فيه ي ت ات الت أو االحتكاآ

  . مستويات قدراتها قبل تسجيل فريقه فيها
  

  :مسابقات البرنامج 3.3
  

امج        ستوى البرن ى م دة عل ات الموح سابقات الرياض يم م ب تنظ دن (يج / الم
ات  ات/ الوالي ذه الم  ). المحافظ وفر ه ات   و ت حة للرياض ة واض سابقات رؤي

سابقة                  ي الم ل ف ستويات األق اء من الم وفر حوافز لالرتق ساعد  . الموحدة آما ت ت
ة أو              تلك المسابقات أيضا على وضع معايير محددة لتطوير جودة برامج المنطق

  . البرامج المحلية
  

 يمكن تنظيم مسابقات الرياضات الموحدة       –أولمبياد خاص قائم    ) فعالية(حدث  
تم   . زء من مسابقة رياضية قائمة على مستوى برنامج األولمبياد الخاص         آج و ي

  .الخ...ذلك باستخدام نفس التواريخ، المواقع، المتطوعين
  

 يمكن تنظيم الرياضات       – رياضات األولمبياد الخاص الموحدة    ) فعالية(حدث  
دث  دة آح ة(الموح امج ) فعالي ستوى البرن ى م صل عل ة منف ة(بطول / المدين

  ). المقاطعة/الوالية/فظةالمحا
  

داث ات (األح ة )الفعالي ة القائم دة   –  المجتمعي ات الموح يم الرياض ن تنظ  يمك
ة ة قائم سابقة مجتمعي ن م زء م ال. آج بيل المث ى س صنيف : عل ن إضافة ت يمك

و    . آجزء من سباقات طرق المسافات طويلة     " رياضات موحدة " و يشارك العب
يس            جنب مع جم   ىالرياضات الموحدة جنبا إل    سابقين اآلخرين، و لكن ل ع المت ي

وانين               . ضد هؤالء المشارآين   ا لق ع الجوائز وفق ائج و توزي / و يتم احتساب النت
دة ات الموح د الرياض ات  . لقواع ي الرياض ق لالعب االت يح ض الح ي بع ف

  . الموحدة الحصول على جوائز سباقات الطرق
  
  
  
  



  )ت(القسم 
  التدريب و المسابقات

  : رياضات موحدة ناجحة م مسابقات لتنظي إرشادات3.4
  

قم بعقد دورة تدريبية في مجال الرياضات الموحدة لكافة المدربين قبل  )1
 من األهمية القصوى خالل .أن يشارك آل منهم مع الفريق الخاص به

اختيار "و " المشارآة الفاعلة"هذه الدورة أن تقوم بالتأآيد على مفاهيم 
ا على حاجة أعضاء الفريق إلى تفهم عليك التأآيد أيض". أعضاء الفريق

فلسفة و مبادئ الرياضات الموحدة و ذلك من خالل جلسة توجيه 
هذا . يتم عقدها لكافة أعضاء الفريق قبل أن يشارآوا في الفريق) تلقين(

اإلجراء اإلعالمي سيكون له أبلغ األثر في ترسيخ استيعابهم ألدوارهم 
هم من قدرات في آل من آأعضاء فريق و المشارآة بأفضل ما لدي

  . التدريبات و المسابقات
البد أن .  آل فيما يخصه من رياضاتقم بعقد دورات تدريبية للمدربين )2

و يجب . يتفهم المدربون القواعد و المهارات األساسية للرياضة المعنية
على آافة المدربين السعي للحصول على شهادة األولمبياد الخاص 

إن تزويد .  سيقومون بالتدريب عليهاللتدريب في الرياضات التي
الالعبين و الشرآاء بأفضل أوجه التوجيه الفني من شأنه ضمان 

 .المشارآة الفاعلة قبل الجميع
تنطبق .  في األولمبياد الخاص مسجلون الالعبينجميعتأآد من أن  )3

قواعد و لوائح األولمبياد الخاص على جميع الالعبين و / آافة قوانين 
الشرآاء : ساوي مع أخذ االستثناءات التالية في االعتبارالشرآاء بالت

نموذج طلب المشارآة في الرياضات الموحدة " مطالبون بتعبئة 
، و هو النموذج الذي يتضمن المعلومات و البيانات الشخصية "آشريك

الخاصة بالشريك، اإلقرار بالموافقة على المشارآة و آذلك معلومات 
 من الشرآاء تعبئة نموذج الحالة الطبية، ال يطلب. عن خلفية الشريك

على الرغم من أن بعض البرامج تشترط تعبئة هذا النموذج على 
 .المستوى المحلي

. طالب المدربين بتقديم المعلومات عن مستويات القدرة لفرقهم )4
تتضمن هذه المعلومات نتائج اختبارات تقييم مهارات رياضات 

تتضمن أيضا تجارب . ضاء الفريقاألولمبياد الخاص الموحدة لكافة أع



يتم ). إذا آان الفريق قد شارك من قبل ألآثر من عام( الفريق السابقة 
تسجيل هذه المعلومات في سجل الفريق و نموذج تقييم القدرات مع بدء 

 .مشارآة فريق الرياضات الموحدة في المسابقة
/ هد تع/ تأآيد أدرس جدوى توقيع المدرب و رئيس الوفد على نموذج  )5

 حيث ضمان/ تعهد / تأآيد  تحتوى الصفحة التالية على نموذج .ضمان
يتأآد من خاللها قادة البرنامج من أن فرقهم قد تم تنظيمها وفقا للمعايير 

ينص هذا النموذج أن الفرق قد ال تتأهل . الموضحة في هذا الكتيب
 .إلخفاقها في احترام فلسفة رياضات األولمبياد الخاص الموحدة

إن . حكام جيدا و ال قوانين الرياضات لجنةإعدادالمسابقة قم ببدء ل قب )6
ذلك من شأنه ضمان قدرة اللجنة على االستجابة بكفاءة و فاعلية لما قد 
. يستجد من مواقف و آذلك أية مخالفات للقواعد و القوانين المعمول بها
 يجب أيضا أن يتم شرح أسلوب اللجنة في التعامل مع تلك المواقف و

 .االعتراضات جيدا للمديرين الفنيين في أول اجتماع للمدربين
قواعد /  تنص قوانين .على الطبيعة) التصنيف(إجراء عملية التقسيم  )7

األولمبياد الخاص على مشارآة الفرق في منافسات ضد فرق أخرى 
من األهمية أن يتم جولة يتم . ذات العبين ذوي أعمار و قدرات متماثلة

قبل البدء في أي حدث ) التصنيف(ء عملية التقسيم من خاللها إجرا
الفرق بشكل يتناسب مع مستويات ) تصنيف(حتى يمكن تقسيم ) فعالية(

إن هذا اإلجراء من شأنه تمكين الحكام من خالل . قدرات العبيها
من عمل تقييم دقيق لمستوى قدرات ) التصنيف(مشاهدة جوالت التقسيم 

مع فرق ) تصنيفات( تقسيمات آل فريق و من ثم وضع الفرق في
تتضمن جوالت التقسيم . أخرى متماثلة معها من حيث المستوى

قصيرة المدة بين مختلف الفرق ) احتكاآات(إقامة مباريات ) التصنيف(
 . حتى يتسنى عمل تقييم الالزم بصورة دقيقة

  
  
  
  
  
  
  



  
  :موحدة ة فريق رياضات  مشارآنموذج الموافقة على 

  
فهم الفرق المتنافسة في رياضات األولمبياد الخاص من األهمية أن تت

قوانين، فلسفة و أهداف رياضات األولمبياد الخاص / الموحدة قواعد 
يجب االلتزام باآلتي و تفهمه و تطبيقه من قبل الفرق . الموحدة و تلتزم بها

التي ترسل العبين و شرآاء للمشارآة في مسابقات الرياضات الموحدة، و 
ستمرارية رياضات األولمبياد الخاص الموحدة في النمو و ذلك لضمان ا

التوسع و أيضا تقديم الصورة الصحيحة من مسابقات الرياضات الموحدة 
  .للبرنامج و الجماهير 

تتكون قائمة تشكيل فريق الرياضات الموحدة من عدد متناسب من  )1
و آخرين من غير ) العبين(أعضاء الفريق ذوى اإلعاقات الفكرية 

 ).شرآاء(اإلعاقات الفكرية ذوى 
ال يسمح بمشارآة مدربي فرق الرياضات الموحدة آشرآاء أثناء  )2

 .المسابقة
ال يتم اختيار أي العب في الفريق يمتلك مستوى قدرات أعلى أو  )3

أقل بشكل ملحوظ عن مستوى القدرة الذي يمتلكه بقية العبي الفريق 
ب حدوث تفوق و ذلك مراعاة العتبارات السالمة و األمان و تجن

 .من قبل بعض أعضاء الفريق على اآلخرين
 –يجب أال تتضمن ترآيبة فريق الرياضات الموحدة العبين  قادرين  )4

 : على -بسبب مستوى قدراتهم
  .فرض التفوق و السيطرة على بقية أعضاء الفريق -
 حرمان بقية أعضاء الفريق من المساهمة في نجاح الفريق، أو  -
 .نية في الملعبتشكيل مخاطر صحية و بد -
إن هدف الرياضات الموحدة هو منح العبي األولمبياد الخاص ) 5

الفرصة للعب جنبا إلى جنب مع زمالئهم ذوي نفس المستوى المهاري 
  .من شرآائهم في الفريق من غير ذوي اإلعاقات الفكرية

  
  
  
  



  :اتفاق
  

موحدة قد تم أقر بأنني قد قرأت المذآرة أعاله و أتعهد بأن فريقنا للرياضات ال
آما أقر . تنظيمه وفقا لنموذج برنامج األولمبياد الخاص للرياضات الموحدة

قوانين، فلسفة و أهداف هذا البرنامج و أتعهد بأن ألتزم / بأنني أتفهم قواعد 
أقر أيضا بأنني أتفهم جيدا أن عدم . بهذه السياسات و المبادئ االسترشادية

 االسترشادية يؤدي إلى عدم الـتأهل و من ثم االلتزام بهذه السياسات و المبادئ
  . االستبعاد

  
  

  اسم الرياضة    توقيع المدير الفني، فريق الرياضات الموحدة
  
  

  اسم الوفد              توقيع رئيس الوفد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 Checklistsلتسجيل رين و قوائم ااالتم) ج(القسم 
  

   الموحدة تمارين تأهيل مدربي رياضات األولمبياد الخاص4.1
  

  أنت منسق برنامج محلى تسعى لبدء برنامج رياضات موحدة
  

  ما هي سمات مدرب الرياضات الموحدة الجيد ؟
  
1----------------------     6---------------------  
2----------------------     7---------------------  
3----------------------     8---------------------  
4----------------------     9---------------------  
5----------------------     10-------------------  
  

  ما هي السمات الثالث األآثر أهمية من بين السمات الواردة أعاله؟
  
1------------------------------  
2------------------------------  
3------------------------------  
  
ر أساليب محددة يستطيع المدرب من خاللها غرس روح الفريق بين أذآ

  .الالعبين و الشرآاء
  
1-----------------------------------------------------------  
2------------------------------------------------------------  
3------------------------------------------------------------  
4-------------------------------------------------------------  
5--------------------------------------------------------------  
  
  
  



  تمرين تطوير أداء فريق األولمبياد الخاص للرياضات الموحدة4.2
دء      على أفراد المجموعة التابعة لكل منكم العمل سويا ل        : المديرين وضع خطة ب

  . فريق رياضات موحدة في المواقع الخاصة بكل منهم
  

  :1البرنامج رقم 
  آرة السلة: الرياضة
  المدرسة: الموقع

  :3البرنامج رقم 
  جري المسافات الطويلة: الرياضة
  مرآز إعادة تأهيل البالغين : الموقع

  
  2: البرنامج رقم

  آرة القدم: الرياضة
  برنامج مجتمعي: الموقع

  :4امج رقم البرن
  البولينج: الرياضة
  موقع المجموعة: الموقع

  
  

  ؟الشرآاء استقطابمن أين و آيف ستقوم بعملية  . أ
ذا    / ما هي المهارات    .1 ي ه شراآة ف السلوآيات الالزم توافرها لل

  الفريق؟
  
ة           .2 ذه النوعي ى ه ور عل ا العث ن يمكنن صورة، أي ذه ال في ضوء ه

  من األشخاص؟
  
ه من             ما هي أدوات التحفيز التي    . 3 ا نبذل ي م ا استخدامها ف  يمكنن

  جهود االستقطاب؟
  
 من هو أنسب األشخاص للقيام بدعوة الشرآاء المرشحين؟ .3

  
   لالعبين و الشرآاء؟بتقييم مستويات القدرةآيف ستقوم  . ب

1. --------------------------------------------------------  
2. -------------------------------------------------------- 
3. --------------------------------------------------------  

  



ي  . ج ا ه وانين "م ق / ق د الفري الفريق   (؟ "قواع ضوا ب ون ع ى تك حت
  ...)يجب أن

1.--------------------------------------------------------------  
2.--------------------------------------------------------------  
3.--------------------------------------------------------------  
4.--------------------------------------------------------------  
5.--------------------------------------------------------------  
  

   فقط؟ الشرآاء فقط؟القوانين على الالعبين/ هل تنطبق أي من هذه القواعد 

  
شارآة             . د دربين للم شرآاء و الم آيف ستقوم بتأهيل و إعداد الالعبين، ال

  في ضمن الفريق؟
  

  --------------------------------------------------------:الالعبون
  ---------------------------------------------------------:الشرآاء
  --------------------------------------------------------:المدربون

  
   ستقوم بإشراك هذا الفريق؟ نوع من المسابقاتفي أي . ه
  ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------  
  

ق             أذآر بعض بنود الموازن   . و ا يتعل ق؟ هل أي منه ذا الفري ة المطلوبة له
  بالرياضات الموحدة على وجه الخصوص؟ 

  
------------------------------  ------------------------------   
------------------------------  ------------------------------  
------------------------------  ------------------------------  
------------------------------  ------------------------------  

  
  



  ) د(القسم 
  التمرينات و قوائم التسجيل

  
 –ولمبياد الخاص الموحدة  معتادة الحدوث في مجال رياضات األ مواقف4.3

  ذا حدث ذلك؟ماذا إ
  

  1الموقف رقم 
  

لماضي حتى أصبح لديك لقد قمت باستقطاب المشارآين على مدار الشهر ا
مبعث قلقك . عدد آاف من الالعبين لفريق الرياضات الموحدة للكرة الطائرة

  . هو أن بعض الالعبين ال يمتلكون المهارات الرياضية األساسية للعب
  

--------------------------------------------------: اإلجراء الالزم اتخاذه
------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------  
   2الموقف رقم 

  
/ أنت مدير مسابقة دوري الرياضات الموحدة لكرة القدم على مستوى الوالية 

افس لديه العب يشكو أحد المدربين من أن الفريق المن. المقاطعة/ المحافظة 
يفرض سيطرة و تفوقا تامين على المباراة و يقوم هذا المدرب بتقديم احتجاج 

  .آتابي بين شوطي المباراة
  

--------------------------------------------------:  اإلجراء الالزم اتخاذه
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

-------  
  

   3الموقف رقم 
  

أحدهما العب أولمبياد . أثنين من العبي التزلج يتنافسان معا في مسابقة باريس
خاص متوسط المستوى بينما اآلخر على مستوى مرتفع سبق له و أن شارك 



أنت، آمدرب لفريق . على المستوى الفيدراليبنجاح في مسابقات رياضية 
باريسي آخر، عانيت العديد من الصعوبات الستقطاب العب و شريك يتوافقان 

  .من حيث القدرات
  --------------------------------------------------:  اإلجراء الالزم اتخاذه

-----------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------  

  
   4الموقف رقم 

  
أثناء مراجعة قائمة . يقوم أحد فرق آرة السلة بالتسجيل للمشارآة في المسابقة

عند . تشكيل الفريق، تالحظ أن أحد الفرق يضم شريكين و ثمانية العبين
ي هذا الشأن، يذآر أن قائمة التشكيل مستوفاة من حيث مخاطبة المدرب ف

  .متطلبات عدد الشرآاء الموجودين في الملعب
  

-------------------------------------------------:   اإلجراء الالزم اتخاذه
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------  
  

  5الموقف رقم 
  

في سباق الرياضات الموحدة لدراجات الطرق، يتم احتساب النتيجة على 
تخلف أحد . أساس التوقيت الذي يعبر فيه آخر عضو في الفريق خط النهاية

رآاء ذو يتراجع أحد الش. العبيك رغم قيامه ببذل أقصى ما عنده من جهد
. مستوى قدرة أعلى إلى الخلف و رافق الالعب حتى وصوله إلى خط النهاية

  ماذا تقول للشريك؟ 
  

-------------------------------------------------:   اإلجراء الالزم اتخاذه
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------  
  
  



  : الموحدةللرياضات ولمبياد الخاص األلفريق تسجيل  قائمة ال4.4
  

  .اختيار الرياضة المعنية 
 .استقطاب و تدريب المدير الفني و المدربين المساعدين 
 .تأمين مرافق التمرين 
 .أعضاء الفريقحدد مجموعات االستقطاب المستهدفة الختيار  
  .المدرسة الثانوية •
 .البالغون •
 .اإلناث •
 .الشباب •
 .آخرون •

  
قم بوضع خطة لتعريف المدارس، الهيئات و المراآز المجتمعية  

  .بالمعايير الالزم توافرها في من يمكنه المشارآة
 .قم بتنظيم احتكاآات تجريبية لالعبي و شرآاء األولمبياد الخاص 
: على سبيل المثال(شارآة فى الفريق قم بوضع حد أدنى لمعايير الم 

مشارآة آل أعضاء الفريق في التمارين لمدة ساعة واحدة على األقل 
أسبوعيا على مدار ثمانية أسابيع و المشارآة في مسابقتين محددتين 

 ).الموعد سلفا
  

 .عدد ساعات التدريب و التمرين •
 .عدد المسابقات •

  
  .قم بإعداد و توزيع جدول التمرين 
مباريات مسابقة : على سبيل المثال(اد و توزيع جدول المسابقة قم بإعد 

 ).الدوري، الدورات المحلية، النهائيات
 .معدات الفريق/ قم بتوفير مالبس و أجهزة  
 .قم بتوجيه اإلرشادات و تقديم المساعدة للفريق أثناء الموسم 
 .قم بعمل التقييم و توجيه التهنئة 

  



  
ياضات األولمبياد الخاص  لرم الذاتيتسجيل عناصر التقيي قائمة 4.5

  الموحدة 
  

  قم بتقييم فريق الرياضات الموحدة الخاص بك
  

على أي من األسئلة التالية، فان فريقك على " بنعم"إذا آانت اإلجابة 
األرجح غير الئق للمشارآة في المسابقات الرسمية لرياضات األولمبياد 

  .مبدأ المشارآة الفاعلةالخاص الموحدة و ذلك وفقا للخطوط العامة ل
  

هل هناك أي العب أو شريك في الفريق، عند مشارآته بأقصى ما  -1
يمتلك من قدرات، يمكن أن يعرض بقية العبي فريقه أو العبي 

 الفريق المنافس لخطر اإلصابة؟
هل تم تكوين الفريق على أساس امتالك جميع الشرآاء لمستويات  -2

 عاقات الفكرية؟قدرة تفوق ما يمتلكه الالعبين ذوى اإل
القوانين و على أساس يسمح / حتى يتم تنظيم مسابقات وفقا للقواعد  -3

بمشارآة آمنة و فاعلة لكافة أعضاء الفريق، هل يقوم بعض أعضاء 
الفريق بتخفيض مستوياتهم المهارية عند المشارآة و ال يؤدون 

 بالقوة التي يستطيعونها؟
ب معه على أي  هل يضم الفريق شرآاء على مستوى عالي يصع -4

عضو آخر في الفريق أداء المهام الدفاعية أمامه في موقف تنافسي؟ 
و بصفة خاصة إذا آان هذا الشريك يمكنه التهديف في أي وقت (

 ).يريد
هل يضم الفريق العبين ال يمتلكون المهارات الرياضية المؤهلة أو  -5

 إلى القوانين الضرورية للتنافس؟ هل يحتاجون/ ال يفهمون القواعد 
قدر ملحوظ من المساعدة من بقية زمالئهم في الفريق؟ هل يجب 
إدخال تعديالت جوهرية على قوانين رياضات األولمبياد الخاص 

 الرسمية فيما يتعلق بإجراءات التهيئة و التأقلم الواردة ضمنها؟
هل يضم الفريق العبين الفريق نادرا ما يلمسون الكرة في المواقف  -6

 ما يشارآون في المسابقات بسبب انخفاض التنافسية أو قليال
 مستويات قدراتهم ؟



هل يضم الفريق العبين أو شرآاء ال يتجاوز معدل حضورهم لجميع  -7
 ؟%50مسابقات الدوري نسبة 

هل يضم الفريق العبين أو شرآاء ال يتجاوز معدل حضورهم  -8
 على مدار الموسم؟% 50للتمارين نسبة 

 التدريبات و المسابقات مع هل سيخفق الفريق في المشارآة في -9
آفريق متكامل األعضاء لمدة ثمانية أسابيع على األقل قبل المشارآة 

 في مسابقة األولمبياد الخاص النهائية؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :ولمبياد الخاص الموحدة لرياضات األ سترشادياال المرجع 4.6
  

مج رياضي يجمع بين رياضات األولمبياد الخاص الموحدة هي برنا: التعريف
عدد متساو تقريبا من العبي األولمبياد الخاص و الالعبين من غير ذوى 

في فرق رياضية بهدف المشارآة في التدريبات و ) الشرآاء(اإلعاقات الفكرية 
  .المسابقات الرياضية

  
يتم تحقيق األهداف المرغوبة من تجربة الرياضات : شروط قبول الشريك

ندما يكون الشرآاء في الفريق غير مصابين بأية الموحدة بشكل أفضل ع
إال "و على الرغم من أن الشخص ذو اإلعاقة قد يكون شريكا مناسبا، . إعاقات

أن فرق رياضات األولمبياد الخاص الموحدة يجب أال تتكون فقط من 
تيموثى شرايفر، الرئيس و رئيس مجلس اإلدارة، " (األشخاص ذوي اإلعاقة

  ).1998 ديسمبر 3 االولمبياد الخاص،
  

 إال إذا  NGBقواعد الجهة الوطنية المعنية/  تطبق قوانين :عدالقوا/ نين القوا
قواعد / تنص قوانين  و. في حالة تعارضها مع تعديالت األولمبياد الخاص

  :  علىولمبياد الخاصاأل
 .قائمة تشكيل فريق تتكون من أعداد متناسبة من الالعبين و الشرآاء •
تكون من العبي األولمبياد الخاص و الشرآاء بنسب تشكيل فريق ي •

 . متساوية و ذلك أثناء المشارآة في المسابقات
مجموعات على أساس مستويات / أقسام / فرق يتم تصنيفها في فئات  •

 . القدرة و ذلك من أجل المشارآة في المسابقات
 . الرياضيةتدريب الفرقمدرب راشد، من غير الالعبين يتولى  •

  
   :برنامج الرياضات الموحدة الناجحمعايير 

  
 بهدف 1989آان األولمبياد الخاص قد تبنى فكرة الرياضات الموحدة في 

توسيع قاعدة الفرص الرياضية لالعبين الذين يسعون إلى مواجهة تحديات 
لقد أظهر االختبار . جديدة فيما يزيدون من مشارآتهم في المجتمع بشكل آبير

الرياضات الموحدة غالبا ما تحقق أهداف البرنامج الميداني المكثف أن فرق 
  :عند استيفائها للمعايير التالية



  
تؤثر عوامل متنوعة على تحديد أى من : اختيار الرياضة المناسبة •

. الرياضات يتم اختيارها لتدريبات و مسابقات الرياضات الموحدة
تتضمن بعض هذه العوامل مدى وفرة المدربين المؤهلين، مستويات 

لقدرة لالعبين و الشرآاء المرشحين، التمويل المتاح، مدى توافر ا
 .المرافق و الفرص التنافسية

يجب أن يتم تنظيم فرق : قيادة البرنامج من قبل مدربين مؤهلين •
الرياضات الموحدة تحت إشراف مدرب مؤهل على إلمام بمبادئ 

ت و نظم قواعد، فنيات، استراتيجيا/ الرياضات الموحدة و آذلك قوانين 
 .التدريب في الرياضة المعنية

من األساسي لتجربة األولمبياد الخاص : اختيار أعضاء فريق مناسبين •
أن يمتلك آل مشارك في الفريق القدرة و يحصل على الفرصة المناسبة 

يجب أن يمتلك أعضاء الفريق . حتى يتمكن من اإلسهام في نجاح الفريق
 الرياضات الموحدة دون أن يشكل المهارات المؤهلة للمشارآة في فريق

عالوة على . أي منهم مخاطر إصابة غير متوقعة ألنفسهم أو لغيرهم
ذلك، يجب أن يتم التوفيق بين أعضاء الفريق من حيث المرحلة السنية 

 .و مستويات القدرة على النحو المحدد في الرياضة المختارة) العمرية(
يجب أن يستوفي آافة : سابقاتالتدريب الجيد يؤدى إلى المشارآة في الم •

 من - على األقل -أعضاء فريق الرياضات الموحدة ثمانية أسابيع 
قبل المشارآة في ) التمارين، االحتكاآات، و مسابقات الدوري(التدريب 

 .فعاليات البطولة النهائية
يجب أن يتم إقامة جميع : قواعد الرياضات الموحدة/ االلتزام بقوانين  •

ات الموحدة وفقا لقوانين رياضات األولمبياد الخاص مسابقات الرياض
الرسمية، بما في ذلك تصنيف فرق الرياضات الموحدة في فئات من 

 .و مستويات القدرة المناسبة) العمرية(حيث المرحلة السنية 
 

يمكن تقديم التدريب الخاص بالرياضات الموحدة آجلسة : يضافالتدريب اإل
. ورة تأهيل المدربين في الرياضات المعينةتدريبية منفصلة أو آجزء من د

ابحث مع . باإلضافة إلى هذا المرجع االسترشادي، يتوافر أيضا شريط فيديو
  . موظفي البرنامج آيفية توسيع قاعدة خبراتكم في مجال الرياضات الموحدة
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