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 تمهيد

م الرياضة وإعداد الرياضيين في تطور مستمر. يعتمد هذا التطور إلى حد كبير على الفهم المتزايد وعلإن     

باستمرار لكيفية تكيف الجسم مع الضغوطات الجسدية والنفسية المختلفة. يواصل علماء الرياضة المعاصرون 

 الخاصة، والتدابير االسترجاع واالستشفاءة، وطرق التدريبية المختلف للعملياتيولوجية فيزاستكشاف اآلثار ال

تغذية، والعوامل الميكانيكية الحيوية من أجل زيادة قدرة األداء للرياضي الحديث. مع نمو فهمنا الستجابة الجسم بال

لمختلف الضغوطات، تمكن منّظرو التدريب المعاصرون وعلماء الرياضة والمدربون من التوسع إلى أكثر 

 ألساسية للتدريب.المفاهيم ا

 تستهدف تدريبية أنشطة يتضمن منظم يتدريب نظام إنشاء يمكن أنه العنصر المركزي في نظرية التدريب   

 ويترتب. والرياضيينلالنجاز الرياضي تخص النشاط الرياضي  محددة عواملو ونفسية يولوجيةيزف خصائص

 والتوجيه التعديل عملية تسهيل يتم. المحددة التدريب نتائج وتوجيه التكيف عملية تعديل الممكن من أنه ذلك على

 لألنشطة الطاقوية المتطلبات لتلبية المطلوبة( الطاقة بانتاج الجسم يقوم كيف) الحيوية الطاقة وظائف فهم خالل من

 اتمحفز تقديم توقيت تأثير وكذلك الرياضي للنشاط الحيوية الطاقة خصائص يفهم الذي المدرب. المختلفة البدنية

 .فعالة تدريب خطط لتطوير أكبر فرصة لديه سيكون البدني للتكيف الزمني الجدول على التدريب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يب الرياضي التدر:  01المحاضرة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ريب الرياضيدالمحور األول: مفاهيم أساسية في الت



 الرياضي تعريف التدريب 

  هو عبارة عن نظام يهدف إلى رفع مستوى الرياضي إلى أعلى الدرجات باستعمال التمارين البدنية، في

صفة عامة على أنه نظام ينتج تغيير في الوضع )البدني، الحركي، التدريب ب(Martin, 1977) هذا االتجاه يعرف 

والذي من خالله يبين أن التدريب هو   (Matveive,1972)غير أن التعريف الدقيق جاء به، المعرفي، العاطفي(

 .التمارين الرياضية بإستعمالالفكري، والمعنوي للرياضي  كل التحضير البدني التكنوتكتيكي

 إلى بالنسبة أما (Platonov.1984)، جيدة، صحة تضمن التي المهام جميع يشمل الرياضي التدريب" فإن 

 كل من  يعرففي حين ".معينة لصفات عالية وتنمية ا،وتكتيكي اتقني اوإتقان متناغمة، جسدية وتنمية ،تربيةو

(Edgar et Al. 1990)  إلى تؤدي ا،دريجيت ومضبوطة متزايدة شدة مع المتكيفة التمارين مجموع بأنهالتدريب 

 لتمكين الوحيدة الطريقة التدريب يعتبر (Cazorla)، أما ممكن أداء أعلى لتحقيق وتقنية ونفسية بيولوجية تغيرات

 المستهدف األداء جودة تحقيق من  الوراثية إمكاناته من الرياضي،

 من أجل تحقيق  ءيتم من خاللها إعداد رياضي ألعلى مستوى ممكن من األدا منظمة التدريب هو عملية

قدرة المدرب على توجيه تحسين األداء من خالل تطوير خطط تدريب  إن أفضل انجاز رياضي أثناء المنافسة.

 .1الشكلمنهجية تعتمد على المعرفة المكتسبة من مجموعة واسعة من التخصصات العلمية، كما هو موضح في 

 ةالبدني الصفاتبتنفيذ المهام المختلفة. وتشمل: محددة مرتبطة  صفات وخصائصتستهدف عملية التدريب تطوير 

، والمهارات التقنية ، والقدرات التكتيكية، والخصائص النفسية، والحفاظ على الصحة، ومقاومة والخاصة، العامة

لوسائل واألساليب ل األمثل ستخداماالعلى  الصفاتاإلصابات، والمعرفة النظرية. يعتمد االكتساب الناجح لهذه 

 المالئمة لسن الرياضيين وخبرتهم ومستوى موهبتهم.الجماعية و الفردية

 

 

 

 

 

 

 

 أهم العلوم التي تدخل في تطوير العملية التدريبية. :1الشكل

 

 

 

 

 التكنولوجيات الحديثة

 ضينظرية ومنهجية التدريب الريا

 

 علم االجتماع

 الطب الرياضي

 القياس واالختبارات

 التغذية

 علم النفس التعلم الحركي البيداغوجيا اإلحصاء

 علم التشريح علم الفيزيولوجيا الميكانيكا الحيوية



 أهداف التدريب الرياضي 

 تنمية اللياقة البدنية العامة 

 تحسين التنمية من النوع هذا يستهدف. الرياضية لعاباأل جميع في للنجاح التدريبي األساساللياقة العامة هي    

 الرياضيون سيكون. قدرات التوافقو والمرونة والسرعة والقوة التحمل مثل األساسية، الحركيةالبدنية و القدرات

 في لديهم ويكون أفضل بشكل بالرياضة الخاصة التدريب أنشطة تحمل على قادرين اقوي اأساس يطورون الذين

 .الرياضي للتطور أكبر إمكانات طافالم نهاية

 تنمية اللياقة البدنية الخاصة 

 التدريب من النوع هذا يستهدف قد. بالرياضة الخاصة البدنية والصفات يولوجيةالفيز الخصائص تطوير يشمل   

 العديد بتتطل ذلك، ومع. والمرونة والسرعة والتحمل والمهارة القوة مثل للرياضة المحددة االحتياجات من العديد

 .السرعة تحمل أو القوة تحمل أو السرعة قوة مثل لألداء، الرئيسية الجوانب من امزيج الرياضات من

  تقنية مهاراتتنمية 

 إتقان على القدرة تعتمد. الرياضي النشاط في للنجاح الالزمة التقنية المهارات تنمية على التدريب يركز   

مهارة  أداء على القدرة أن المثال، سبيل على. نية العامة والخاصةالصفات البد من كل على الفنية المهارات

 الغرض المطاف نهاية في. بالقوة، متعلق بشكل كبير الجمباز التوازن المقلوب على العارضتين المتوازيتين في

 اضيةالري المهارات بتحسين والسماح المثالية التقنية هو التقنية المهارات تطوير يستهدف الذي التدريب من

 مثل) العادية وغير العادية الظروف ظل في التقنية المهارات تطوير يحدث أن يجب ،ناجح رياضي ألداء الالزمة

 .الرياضة تتطلبها التي المحددة المهارات إتقان على ادائم يركز أن ويجب( ذلك إلى وما والضوضاء الطقس

  التكتيكية القدراتتنمية 

 هذا في التدريب تخطيط وبرمجة تمي. التدريب عملية في اأيض خاصة أهمية يةالتكتيك القدرات تطوير يكتسب    

طرائق وخطط المنافسين، وإلى المستوى البدني  دراسة إلى ويستند التنافسية االستراتيجيات لتحسين المجال

 .المنافسة في النجاح فرص زيادةوالمهاري والمعرفي للرياضيين. مما يسمح ب

  النفسية العواملتنمية 

 هذا على اأيض المؤلفين بعض أطلق وقد. األمثل البدني األداء تحقيق لضمان اأيض ضروري النفسي التحضير    

 مثل النفسية الخصائص تطوير فإن المصطلحات، عن النظر بغض الشخصية تطوير تدريب التدريب من النوع

 .لناجحا الرياضي األداء لتحقيق ضرورية والثقة والمثابرة والشجاعة االنضباط



 الصحة على المحافظة 

 الدورية الطبية الفحوصات طريق عنعليها  الحفاظ يمكن. للغاية مهمة للرياضي العامة الصحة اعتبار يجب    

إن . الراحة واالستشفاء وفترات الشاق التدريب فترات بين التناوب ذلك في بما للتدريب، المناسبة البرمجةو

 يجب مهمة أولوية الحوادث لهذه التسيير والتحكم الصحيح عدوي اخاص ااهتمام واألمراض تتطلب إلصاباتا

 .التدريب عملية أثناء مراعاتها

 ات الرياضيةاإلصاب مقاومة 

 والخصائص البدنية القدرات طور قد الرياضي أن من التأكد هي اإلصابات من للوقاية طريقة أفضل    

 المناسب التطبيقالتخطيط والبرمجة و وضمان الحادة سةوالمناف التدريب في للمشاركة الالزمة يولوجيةالفيز

 خطر من سيزيد مما ،في حالة حدوث خلل في ذلك قد يتعرض الرياضي لمخاطر الحمل الزائد. يلتدريبا للبرنامج

 بتنمية يسمح هذا ألن ، تنمية اللياقة البدنية العامة استهداف يتم أن المهم من الشباب، الرياضيين في حالة.اإلصابة

 وتسيير إدارة أن يبدو ذلك، إلى باإلضافة. اإلصابة احتمالية تقليل على ستساعد التي الحيوية الحركية القدرات

 اإلصابات حدوث يزدادأين  ا،مرتفع التعب يكون عندما خاصة كبرى، أهمية ذات في مخططات التدريب التعب

 .قصوى أهمية ذات لتعبا تدير التي التدريب خطط تطوير اعتبار يجب لذلك، ملحوظ، بشكل

 النظرية تنمية المعارف: 

 ةيولوجييزالف سباألس الرياضي على الرفع من مستوى المعارف النظرية للرياضيين، فيما يتعلق  التدريب يعمل

وسائل االسترجاع وحتى معرفة والتحكم في الوسائل التكنولوجية الحديثة و والتغذية والتخطيط للتدريب ةوالنفسي

لى التدريب الجيد واالسترجاع المثالي واستعمال البعض منها في تطوير التفكير الخططي من خالل المساعدة ع

 يمكن. معينة تدريبية بأنشطة القيام سبب الرياضي يفهم أن المهم من.  منافسات، خاصة المتعلقة بالمنافسينتحليل ال

 مطالبة خالل من أو التدريب خطة انبجو من جانب لكل المحددة التدريب أهداف مناقشة خالل من ذلك تحقيق

 التدريب عملية حول النظرية بالمعرفة الرياضي تسليح إن. التدريب حول والمؤتمرات الندوات بحضور الرياضي

 مما قوي، بتركيز التدريب عملية من ويقترب جيدة شخصية قرارات الرياضي يتخذ أن احتمالية يحسن والرياضة

 .أفضل بشكل التدريب أهداف بتحديد والرياضي للمدرب سيسمح

 

 

 

 

 

  )من خالل ما سبق نفهم جيدا أن كل األهداف الخاصة بالتدريب الرياضي)عوامل االنجاز الرياضي

يما بينها، لكن للياقة البدنية التأثير الكبير على باقي األهداف، لذلك نجد أن تخطيط وبرمجة متداخلة ف

 (. 02التدريب يشمل بشكل كبير دورات وحصص يومية خاصة بعناصر اللياقة البدنية )شكل 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  تأثير التدريب 

منذ  ،تأثير التدريببرد فعل معين على االستجابات التكيفية للجسم؛ هذا يسمى  ييخلق أي برنامج تدريب   

 The New)المؤثر للغاية مع عمله  (H.K. Cooper)الستينيات، ناقش العديد من المؤلفين هذا الموضوع، من بينهم 

Aerobics):يمكن تصنيف تأثير التدريب إلى ثالث فئات . 

 الفوري التدريب تأثير mmédiatIEffet  

 معدل زيادة مثل التدريب لحمل يولوجييزف فعل رد شكل على مباشرة تدريبية حصة وبعد أثناء عنها الكشف يمكن

 ليكوجينغال نقصو التعب، وزيادة لإلرهاق، نتيجة وةالق إنتاج وانخفاض الدم، ضغط وزيادة القلب، ضربات

 .التدريب وحجم شدة على ااعتماد العضلي

 المتأخر التدريب تأثير etardéRffet E 

 التعب، بسبب ينخفض التدريب بعد المباشر التأثير أن من الرغم على ،طويلة تكون أن يمكن تدريبية حصة نتيجة

 تأثير بداية تعتمد. بالتدريب المرتبط التعب تبديد بعد يظهر ،(اإليجابية تدريبال فوائد )المتأخر التدريب تأثير فإن

 األداء مكاسب تحقيق قبل الزمنية الفترة طالت كلما التدريب، شدة زادت فكلما: التدريب شدة على المتأخر التدريب

 المتأخرة.

 تراكمي  تأثيرumulatifCEffet  

 تهدف للغاية عالية أحمال ذات حصص تشمل أن يمكن والتي ريب،التد من مراحل حتى أو حصص عدة نتيجة هو

 مع العالية والكثافة األحمال وتغيير  التدريب لحصص الجيد التخطيط. معينة تدريب لمرحلة التكيف عتبة كسر إلى

 .التراكمي التدريب تأثير من باالستفادة للرياضي سيسمح ،واالسترجاع التعويض حصص

 

 التدريب الرياضي

 الصحة العامة

 المهارات التقنية

 العوامل النفسية اإلصابات الرياضية

 القدرات التكتيكية

 اللياقة البدنية

 االنجاز الرياضي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفئات 

Catégories 

 تأثير التدريب

 Effet de l’entraînent  

 النتائج

 Résultats 

 األداء في تحسن يوجد ال القاعدي، التحمل يطور Mineur  طفيف 1.9ـ  1.0 1

 .االسترجاع يعزز. األقصى

 المحافظة على المستوى 2.9ـ  2.0 2

Entretien 

ليس له تأثير كبير على . الهوائية اللياقة على يحافظ

 األداء األقصى تحسن

 التحسين 3.9ـ  3.0 3

Amélioration  

 مرات أربع إلى مرتين تكرر إذا الهوائية اللياقة يحسن

 .أسبوعيا

 التحسين السريع 4.9ـ  4.0 4

Amélioration  Rapide 

 مرتين أو مرة تكرر إذا بسرعة الهوائية اللياقة يحسن

 .االسترجاع حصص  إلى قليل من يحتاج. أسبوعيا

فما   5.0 5

 فوق

 الزيادة 

Dépassement 

 اقترن إذا ما الهوائية اللياقة من كبير بشكل يزيد

 باالسترجاع الجيد.

 حسب (Zatsiorsky et Kraemer)  يعني مما ،1إلى  3هي نسبة  التدريب ومكاسب التعب بين العالقة 

ساعة، المكاسب االيجابية  24 المثال، التعب سبيل على) مرات من مكاسب التدريب، بثالث أقل التعب أن

 تطلبا أكثر الالهوائي التدريب ألن النسبة هذه تغيير التدريب علنو يمكن لكن،(. ساعة 72 للتدريب،

 يتم أن يمكن ثم التعب، من التخلص بعد التدريبية للحصة اإليجابية اآلثار تظهر إرهاقا، أكثر وبالتالي

 محسن. بأداء مصحوبا التكيف،

 استخدم (Cooper) 30 الرياضي يجمع أن اقترح التمرين، بعد التدريب تأثير لتقييم فئات خمسب نظام 

 نقاط. 10=  5 فئة 3×  2 المثال، سبيل على جيد. تدريبي تأثير األسبوع لتحقيق في نقطة

 نقاط. 6=  3 فئة 3×  2 

 ما خالل من تحديدها يمكن األمد وطويلة قصيرة تأثيرات ذات معقدة ظواهر هي التدريب تأثيرات إن 

 السابقة. التدريب آثار حموالتـ  /التدريبية للفرد. أو الوظيفية ـ الحالة :يلي

 بينها. الزمني والفاصل ، تطبيقها وترتيب مجموعاتها، أو التدريب حموالت كل ـ مجموع

 



 تصنيف المهارات ➢

. بصرف النظر عن الطريقة رياضيالالنشاط ب الخاصة مهاراتالتم اقتراح العديد من الطرق لتصنيف      

( والرياضات ........)المضمار والجمباز والمالكمة ،التقليدية لتصنيف األنشطة الرياضية إلى الرياضات الفردية

( يستخدم التصنيف المقبول على نطاق واسع ........كرة الطائرةوكرة السلة وال اليدالجماعية )كرة القدم وكرة 

التنسيق. إال أن قدرات  القوة والسرعة والتحمل و ، القدرات الحركية كمعيار. تشمل القدرات الحركية الحيوية

ما ا أخرى أيًضا. تتمثل إحدى الطرق الشائعة في تصنيف المهارات الرياضية على أنها إطرقالمدربين يستخدمون 

ويطلق عليها  (Acyclique combinée)غير دورية مركبة أو  (Acyclique)دورية أو غير  (Cyclique) دورية

 ، غير مغلقة، وغير مغلقة مركبة(.أيضا، )مغلقة

 s(Habiletés Cyclique(الدورية  المهارات •

 وركوب والتجديف، ة،والسباح التزلج، الريفي والعدو والجري المشي مثل الرياضية األلعاب فينجدها     

 يتعلم أن بمجرد. متكررة حركات على ينطوي الحركي الفعل أن هي الرياضات لهذه الرئيسية السمة. الدراجات

 مراحل من دورة كل تتكون. طويلة لفترات باستمرار تكرارها يمكنه الحركية، المهارة من واحدة دورة الرياضي

 .التوالي على تتكرر ومتطابقة متميزة

  (Habilités Acycliques)ات غير دورية المهار •

 الجمبازفعاليات  ومعظم القرص ورمي دفع الجلة مثل الرياضية األلعاب فيغير دورية  المهارات تظهر   

 في يتم تأديتها متكاملة وظائف من المهارات هذه تتكون. والمبارزة والمالكمة والمصارعة الجماعية والرياضات

 الرميو واالستدارة واالنتقال األولي التأرجح على القرص رمي مهارة تشتمل ثال،الم سبيل على. واحد إجراء

 .واحد إجراء في اجميع بها يقوم الرياضي لكن العكسية، والخطوة

 )ombinéesHabilités Acycliques C( المهارات غير دورية المركبة •

نجدها خاصة في رياضات  .غير دورية ةحرك تليها دورية حركات من المركبة غير الدورية المهارات تتكون    

غير والدورية  الحركات بين بسهولة التمييز يمكننا مرتبطة، اإلجراءات جميع أن من الرغم علىتحتاج إلى القفز. 

لرياضي القفز العالي قبل االرتقاء عن الحركات غير  الدورية  الحركة تمييز يمكننا المثال، سبيل على. دورية

 .دورية بعد االرتقاء
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 التدريبي النظام ➢

 على النظام تطوير يعتمد. النظريات أو األفكار من منهجي بشكل مرتبة منظمة، مجموعة عن عبارة النظام        

 المفيد من يكون قد أنه من الرغم على النظام، استيراد ينبغي ال. المتراكمة العملية الخبرة جانب إلى العلمية النتائج

 الخلفية مراعاة يجب تطويره، أو أفضل نظام إنشاء عند ذلك، على عالوة. تطويره قبل أخرى أنظمة دراسة

 مبادئ ثالثة مراعاة خالل من إنشاؤه يتم التدريب نظام أن (Bonderchuck) اقترح.للبلد والثقافية االجتماعية

 .آثاره أو لنظاما فعالية من التحقق ـ و النظام، هيكل تحديد ـ النظام، تكوين عوامل عن الكشفـ : أساسية

 الكشف عن عوامل تشكيل النظام. •

يمكن أن تنبع العوامل المحورية لتطوير نظام التدريب من المعرفة العامة حول نظرية وأساليب التدريب،      

 والنتائج العلمية، وخبرات أفضل المدربين في البالد، والمناهج التي تستخدمها الدول األخرى.

 .النظام هيكل تحديد •

 نموذج إنشاء يجب. الفعلي التدريب نظام بناء يمكن التدريب، نظام لنجاح األساسية العوامل تحديد مجردب    

 أن يجب ولكن المدربين، جميع قبل من للتطبيق قابال النظام يكون أن يجب. والطويل القصير المدى على للتدريب

 .الخاصة تجاربهم على بناء النظام هيكل إثراء من المدربون ليتمكن يكفي بما مرنا يكون

 .النظام كفاءة من التحقق •

 إن. األبعاد متعددة بطريقة التدريب نظام فعالية تقييم يمكن ،باستمرار تقييمه يجب التدريب نظام بدء بمجرد   

 استجابة تحقق الذي األداء التطور الفعلي في هي التدريب نظام صحة من للتحقق المستخدمة التقييمات أبسط

 مثل يولوجي،الفيز للتكيف المباشرة القياسات ذلك في بما ا،تعقيد أكثر تقييمات استخدام اأيض كنيم ،للنظام

 يعمل التدريب هيكل كان إذا ما لتحديد الميكانيكية التقييمات تقدير يمكن ذلك، إلى باإلضافة. الهرمونية التكييفات

 وليدت على والقدرة القصوى، الهوائية والقدرة القصوى، الالهوائية القدرة تقييم ذلك على األمثلة ومن فعال؛ بشكل

 وذلك ،المجال هذا في للغاية امهم ادور يلعبوا أن الرياضة لعلماء يمكن. القوة لتطور الذروة ومعدل ،القصوى القوة

 هو دريبالت نظام يكن لم إذا. التدريب نظام فعالية مدى حول ثاقبة نظرة وتقديم الرياضي لتقييم خبراتهم باستخدام

 .وتعديله النظام تقييم إعادةو األداء تحسين لفريقل فيمكن األمثل،

 يبدو عام، بشكل المناسبة، التدريب طرق اختيار في مهما دورا هذه المهارات لتصنيفات المدرب فهم يلعب ❖

 مع فعالية أكثر وتحليلها إلى المهارة تقسيم أن يبدو حين في الدورية، المهارات مع فعال ككل المهارة تعليم أن

تحليلها إلى ثالث مراحل  يجب الرمح مهارة رمي مع العمل عند المثال، سبيل على. غير دورية المهارات

 .والرمية كاملة خطوات، بست الرمية بثالث خطوات، الرمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكونات النظام التدريبي: 03شكل 

 العوامل المؤثرة على جودة التدريب •

(. تشمل العوامل المباشرة تلك المتعلقة 04عمة )الشكلدمعوامل المباشرة والتعتمد جودة نظام التدريب على ال    

والظروف االقتصادية واألنماط المهنية  ،عمة باإلدارةدمالبكل من التدريب والتقييم، بينما ترتبط العوامل 

اشرة عوامل المب، يبدو أن الا في نجاح النظامدوروالمعيشية. على الرغم من أن كل عامل في النظام العام يلعب 

تزيد أهمية العوامل المباشرة من تعزيز الحجة القائلة بأن عالم الرياضة هو مساهم مهم في ، هي األكثر أهمية

 .ا لتحسين األداءضروريا أمرتطوير نظام تدريب عالي الجودة. يعد تطوير نظام تدريب عالي الجودة 

تفاعل العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على أداء  ال تعتمد جودة التدريب فقط على المدرب، ولكن على    

يجب تنفيذ جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر على جودة التدريب بشكل فعال وتقييمها  وبالتالي ،الرياضي

 لمختلف األنشطة الرياضية. تعديلها لتلبية المتطلبات المتغيرة باستمرار   باستمرار  وعند الضرورة

 

 

 النظام التدريبي

 العوامل المدعمة

 األسلوب الحياتي االحترافي االقتصادية والظروف اإلدارة

المنشآت 

والمرافق 

 التدريبية

الرضى  اإلدارة

 المدرسي

الحمية 

 الغذائية

البرنامج 

اليومي 

 المنظم

 منع التدخين

 في ةطاألنش الراحة

لطلقا الهواء  

المرافق 

الرياضية 

 المكملة

تنظيم 

 المنافسات

 األلبسة

 امل المباشرةالعو

 التقويم التدريب 

التدريب  التربية

 البدني

 التقييم

 العلمي

السمعي 

 البصري

تطوير 

اإلمكانات 

 الوظيفية

المراقبة 

 الطبية

 االختبارات التقنية

 والمعايير

مجلة 

 التدريب

 تطوير التكتيك

 القدرات

 الحركية

التقييم 

 الذاتي

 التخطيط

الوسائل 

 والتجهيزات

 الميزانية

التنظيم 

اإلداري 

 النادي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العوامل المؤثرة على جودة التدريب :04شكل  •

خالل له بطريقة منهجية،  طخطمالوإن المستوى العالي من األداء هو نتيجة سنوات عديدة من التدريب الجيد     

وكلما زادت درجة التكيف  ة الممارسة،لرياضلمع المتطلبات المحددة  وظائفهتكييف  الرياضيحاول يهذا الوقت، 

لذلك، فإن الهدف من أي خطة تدريب  ،مستويات عالية من األداء الوصول إلى ع عملية التدريب، زادت إمكانيةم

 ن األداء. يتحس وظيفية تعمل على تعديالتخلق  منظمة بشكل جيد هو

 تحسين األداء.          التكيف             زيادة التحفيز )الحمل( 

دون أي تحسين  ستوى، يحدث التكيف في الجزء األول من التدريب، يليه ركودنفس الم فيا دائمإذا كان الحمل 

 :إضافي

 عدم التحسن.              الركود              نقص التحفيز 

 ا، فلن يتمكن الرياضي من التكيف وسيحدث سوء التكيف:مفرطإذا كان التحفيز 

 خفاض في األداء.ان          سوء التكيف            التحفيز المفرط 

 

 

 

 

 جميع المكتسبات

معارف وشخصية 

 المدرب

 المنافسات

النتائج العلمية 

 للعلوم المساعدة

 االنجاز الرياضي

 التحفيزات قدرات الرياضيين

الوسائل 

 والتجهيزات

 التدريب جودة



 مبادئ التدريب 

 كامل مفهوم من جزء هي التدريب مبادئ، الرياضي األداء مستوى الرفع من هو التدريب من الرئيسي الهدف    

 المفاهيم لفهم منفصل بشكل فحصها يتم ما اغالب ذلك، ومع ،معزولة حداتعلى أنها و اإليه النظر يجب وال

 متفوقة تدريب برامجتخطيط  إلى سيؤدي التدريب لمبادئ الصحيح االستخدام ، إنأفضل بشكل األساسية

 .اجيد مدربين ورياضيين

 الشمولية مقابل التخصص.pécialisationDéveloppement Multilatéral versus S  

 بشكل، المتخصص والتدريبالشمولية في التدريب  بين توازن تحقيق للرياضيين الشامل التطوير يتضمن       

 الشامل البدني التطور تستهدف والتي الشمولية في التدريب على للرياضيين المبكر ويرالتط يركز أن يجب عام،

 على أساسي بشكل تركز التي المتخصص، التدريب نسبة تزداد الرياضي، تطور التقدم في مع ،للرياضيين

 على بيج فعال، بشكل الرياضي تطوير أجل من متصاعد، بشكل المستهدفة الرياضة في المطلوبة المهارات

 .الرياضي تطور مع التدريب اتجاه يتغير وكيف التدريبيتين المرحلتين هاتين من كل أهمية يفهم أن المدرب

 :الشمولية 

 خالل األهمية غاية في اأمر متعددة تطوير خطة استخدام، لذلك فإن اضروري اأمر الشامل البدني إن النمو    

بوضع أساس  للرياضي األولى التكوينية السنوات خالل مبدأيسمح هذا ال. الرياضي تطور من األولى المراحل

  صحيح بشكل تنفيذها تم إذا. التدريب لخطة أكبر تركيز محط التخصص يصبح عندما الحقة تدريب لفترات قوي

 لتحقيق الالزم والنفسي يولوجيالفيز األساس بتطوير للرياضي ستسمح األبعاد المتعددة التدريب مرحلة فإن

 .الرياضية حياته في االحق األداء نم قدر أقصى

أين يمر الرياضي من التدريب المتعدد إلى التخصص  للتدريب األمد ةطويل لمقاربة ،نموذج 05الشكل  يوضح

 .الرياضي األداء من قدر أقصى لتحقيقوالذي يعتبر شرط أساسي 

 

 

 

 

                             

 .تدريب الرياضي طويل المدىنموذج متسلسل لل :05الشكل 

 

 

 

 فئة األشبال 

 )العام( التدريب الشامل فئة األطفال

 

  التدريب المتخصص

 

 األداء العالي

 

 النضج
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 )جميع في موجود ال يتم استبعاد التدريب المتخصص )الخاص(، بل هو في مرحلة التدريب الشامل )العام 

 . التخصص درجة الرياضي تزداد نضج مع جدا(، متفاوتة )صغيرة بنسب ولكن التدريب برنامج مراحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  01الدراسة: 

 تدربت مجموعتين، في سنة( 12ـ9) األطفال من كبير عدد وضع تم السابقة، الشرقية ألمانيا في عاما 14 لمدة دراسة في   

معينة )مبدأ  رياضة في المبكر التخصص على لتركيزا الشمالية، أمريكا في المتبع للنهج مشابهة بطريقة األولى عةالمجمو

 مارست مجموعة. الشمولية في التدريب )مبدأ الشمولية( على ركز عاما برنامجا الثانية المجموعة اتبعت. التخصص(

. البدني والتدريب بالرياضة الخاصة المهارات إلى باإلضافة املةش بدنية تدريبات وأجرت الرياضية، األلعاب من متنوعة

 .أكبر رياضي نجاح إلى أظهرت أن تطبيق مبدأ الشمولية في التدريب يؤدي هذه الدراسة نتائج

  02الدراسة: 

 وفيما. ةسن 15 سن قبل الرياضية األلعاب معظم في يبدأ أن ينبغي ال التخصص أن إلى الروسية المصادر تشير ما ـ غالبا

 :المصادر لهذه الرئيسية النتائج بعض يلي

 نتيجة للتدريب الشامل. قوي أساس الروس الرياضيين أفضل معظم ـ لدى

 . سنوات 8 أو 7 سن في التدريب الرياضيين معظم ـ بدأ 

 الريفي والعدو  زلجوالت القدم كرة مثل الرياضية، األلعاب مختلف في الرياضيين جميع شارك األولى، القليلة السنوات خالل

 والجمباز الجماعية، الرياضات في أيضا األطفال شارك سنة،13 إلى 10 الدراجات، من وركوب والسباحة والجري

 تحقيق السابقة، تم األنشطة تجاهل دون عاما، 17 إلى 15 سن في المتخصصة البرامج بدأت  ـ وألعاب القوى. والتجديف،

 .المتخصصة الرياضية األلعاب في سنوات 8 إلى 5 بعد العروض أفضل

 هذه تتكرر  لم(. عاما 18 من أقل) السن صغار مستوى على لهم أداء أفضل مبكرة سن في المتخصصون الرياضيون ـ حقق

 الرياضيين من أقلية فقط العليا، المستويات إلى الوصول قبل الكثير تقاعد ،(عاما 18)<  كبارا أصبحوا عندما أبدا العروض

 .رفيع مستوى على األداء تحسين من تمكنوا مبكرة سن يف المتخصصين

احترام مبدأ الشمولية في  المتعددة في مرحلة الطفولة و الرياضية الممارسة إلى يعزى نجاحهم الرياضيين معظم ـ اعتبر

 التدريب.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 والممارسة الرياضية المتعددة المبكر التخصص بين مقارنة

 صص المبكرالتخ الممارسة الرياضية المتعددة

 بطيئ بشكل األداء نـ تحس

 يصل عندما أكثر أو 18 سن في العروض ـ أفضل

 والنفسي. يولوجيالفيز النضج إلى الرياضي

 المنافسة. في وتدريجي سقنامت ـ أداء

 أطول. رياضية حياةـ 

 والتطور المناسبة لالتحم ألنماط نتيجة أقل ـ إصابات

 الشامل. يولوجيالفيز

 سريعكل بش األداء نـ تحس

 اعام 16 إلى 15 سن في العروض أفضل تحقيق ـ تم

 السريع التكيف بسبب

 المنافسة في متناسق غير ـ أداء

 18 سن في الرياضة عن واإلقالع اإلرهاق نسبة ـ ارتفاع

يولوجي الفيز التطور نقص بسبب اإلصابة خطر ـ زيادة

  .الطفولة مرحلة خالل بناؤه تم الذي

 الثالثة: الدراسة 

 المنافسة في كبيرا نجاحا حققوا الذين السويديين التنس العبي نخبة ونماذج تطوير التدريبية المخلفات حللت ،(Carlson) اهاأجر

 ضبطها تمت ضابطة ومجموعة الكبار التنس العبي من نخبة من تتكون مجموعة تجريبية الرياضيين إلى تقسيم الدولية، تم

 .والجنس العمر حسب

 الرياضيين تطوير على المتعددة والممارسة المبكر التخصص آثار اسةدر عن البحث ملخص

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 أكثر. أو سنة 14 سن في التخصص بدأت• 

 ملحوظ بشكل المتعدد التدريب من المزيد شهدت •
 المبكرة. التطوير مراحل خالل

 سن بعد الضابطة المجموعة من أكثر التنس مارست •

15 
 تقدمهم في العمل أثناء بالنفس الثقة اكتساب إلى تميل •

 التدريب خالل من

 فعلته مما المراهقة فترة خالل أكثر ببطء تطورت •

 الضابطة. المجموعة
 من األولى المراحل خالل للنجاح أقل ضغطا شهدت •

 والمدربين اآلباء من التطوير

 التدريب توقف عندما ،11 سن في التخصص بدأت•

 دد.المتع

 تجريب القليل من التدريب المتعدد خالل مراحل األولى. •

 و 13 سن بين الدراسة مجموعة من أكثر التنس مارس •

15 

 التدريب في تقدمهم أثناء بالنفس الثقة فقدان إلى تميل •

 مما المبكرة المراهقة فترة خالل أسرع بشكل تطورت •

 المجموعة التجريبية. فعلته

 من األولى المراحل خالل للنجاح أكبر لضغوط تتعرض •

 والمدربين اآلباء من التطوير

 حياة  في الحقا المتخصص )مبدأ التخصص( التدريب تأثيرات لتحسين ضروريا أمرا )مبدأ الشمولية( المتعدد التدريب يعد

 الرياضي.



 التخصص Spécialisation  

فإن الحجم ،مع تقدم الرياضيين من المبتدئين إلى الرياضيين الناضجينالتدريب الشامل،  أساسهاعملية معقدة      

أن أفضل التكيفات الكثير من الدراسات أثبتت ا، وكذلك درجة التخصص. تدريجيالكلي وكثافة التدريب يزدادان 

مارين الخاصة بالنشاط الرياضي والتمارين التي تستهدف القدرات الحركية الحيوية التدريبية تحدث استجابة للت

 من٪  90 من يقرب ما المثال، سبيل على طويلة، لمسافات الجري في لجميع الخصائص العامة. فقط بعد تطوير 

 التمارين هذه تمثل العالي، القفز مثل األخرى، الرياضات في. خاصة رياضية تمارين من يتكون التدريب حجم

 المتقدمين الرياضيين مع العمل عند ،الباقي القفز على والقدرة الساق قوة تطور التي التمارين تشكل. فقط٪ 40

 أن ويجب الخاصة الرياضة لممارسة التدريب وقت إجمالي من٪  80 إلى٪  60 تخصيص المدربين على يجب

 ..الحركية القدرات لتطوير التدريب من تبقى ما يكرسوا

     تناقص  ، مع مراعاةالخاصالتدريب المتعدد وبعناية النسبة بين التدريب  يخططوا يجب على المدربين أن

يحقق الرياضيون مستوى عال من األداء في سن الشباب وبالتالي يجب عليهم  ضج الرياضي حاليا، سن الن

باز الفني والجمباز على هذه الرياضات الجم في سن مبكرة. تشمل األمثلة يالرياضالتخصص  دخول

 . .....والتزلج على الجليد والسباحةاإليقاعي 

 .الرياضية األنشطةسن البدء والتخصص والوصول إلى األداء العالي في مختلف جدول يمثل 

سن البدء في  الرياضة

 التدريب

سن االنطالق في 

 التخصص

سن تحقيق أعلى 

 أداء
 30ـ  23 18ـ  16 14ـ  Tir à l'arc 12الرماية 

 26ـ  22 16ـ  14 12ـ  Sprint 10 ـ السرعة

 26ـ  22  17ـ  16 14ـ  D- Fond 13 ـ الجري لمسافة متوسطة

 28ـ  25 20ـ  17 16ـ  Fond 14 ـ الجري لمسافات طويلة

 25ـ  22 18ـ  16 14ـ  Saut.H 12  ـ القفز العالي

 26ـ  23 19ـ  17 14ـ  Triple-S  12 ـ القفز الثالثي

 26ـ  23 19ـ  17 14ـ  Saut. L 12 ز الطويلـ القف

 27ـ  23 19ـ  17 15ـ  Lancer  14 ـ الرمي

 25ـ  20  16ـ  14 12ـ  Badminton 10 بادمنتون

 28ـ  22  16ـ  15 12ـ  B.B 10 كرة سلة

 26ـ  22 17ـ  16 15ـ  Boxe  13 المالكمة

 26ـ  22 17ـ 15 14ـ  Canoë   12 التجديف

 35ـ  23 15ـ 12  08ـ  Echecs  07 شطرنج

 28ـ  22 18ـ  16 15ـ  Cyclisme 12 ركوب الدراجات

 18ـ  14 11ـ  09 08ـ  06 نساء Plongée الغوص

 22ـ  18 13ـ  11 10ـ  08 رجال

 28ـ  22 14ـ  13 08ـ  Hockey sur Glace 06 الجليد على الهوكى

 25ـ  18 13ـ  11 09ـ  Patinage Artistique 07 التزلج على الجليد



 26ـ  22 16ـ  14 12ـ  FB  10 كرة القدم

 18ـ  14 10ـ  09 08ـ  06 نساء Gymnastiqueالجمباز

 25ـ  22 15ـ  14 09ـ  08 رجال

 26ـ  22 17ـ  16 14ـ  Rugby  13الريقبي 

 26ـ  22  16ـ  15 10ـ  Judo  08الجيدو

 25ـ  18 14ـ  12 08ـ  Ski Alpin 07 األلبيق التزحل

 27ـ  23 17ـ  15 12ـ  10 كرة اليد

 22ـ  18 13ـ  11 09ـ  07 نساء Natation سباحة

 24ـ  20 15ـ  13 08ـ  07 رجال

 25ـ  22 14ـ  13 09ـ  Tennis T 08 تنس طاولة

 25ـ  20 13ـ  11 08ـ  07 نساء Tennis تنس

 27ـ  22 14ـ  12 08ـ  07 رجال

 26ـ  22 16ـ  15 12ـ  VB 10 الكرة الطائرة

 26ـ  23 17ـ  16 12ـ  WP 10 كرة الماء

 27ـ  23 18ـ  17 15ـ  Haltérophilie  14 رفع األثقال

 25ـ  20 16ـ  14 12ـ  Escrime 10المبارزة 

 27ـ  24 19ـ  17  13ـ  Lutte 11مصارعة 

 Periodization, TM of Training, T Bompa. et G. Haffمقتبس ومعدل من

  الفروق الفرديةndividualisationI 

الفردية هو أحد المتطلبات الرئيسية للتدريب المعاصر، يتطلب هذا المبدأ أن يأخذ المدرب في االعتبار قدرات 

لكل  ،الرياضي، وإمكانياته، وخصائص التعلم ومتطلبات النشاط الرياضي، بغض النظر عن مستوى األداء

في كثير من األحيان، يتخذ ، خطة التدريب تصميم يجب مراعاتها عند رياضي خصائص فيزيولوجية ونفسية

ً للرياضيين الناجحين أو البرامج  إتباعا غير علمي للتدريب من خالل نهجالمدربون  البرامج التدريبية حرفيا

واألسوأ من ذلك أن بعض  ،يولوجييزالفالرياضية مع تجاهل تام لخبرة تدريب الرياضي وقدراته وتكوينه 

القدرات لمدربين يأخذون برامج من نخبة الرياضيين ويطبقونها على الرياضيين المبتدئين الذين لم يطوروا بعد ا

 من البرامج.  النوعيولوجية أو المهارات النفسية الالزمة للقيام بهذه يزالفالقاعدة أو البدنية

 ستعطي والتي للرياضي، فسيةوالن يولوجيةالفيز للخصائص كامل تحليل على التدريب خطة تستند أن يجب 

 .العمل على الرياضي قدرة عن عامة لمحة المدرب

 

 

 

 



 :التالية العوامل خالل من للفرد التدريبية القدرة تحديد يمكن 

 الزمنيالعمر و البيولوجي العمر hronologiqueÂge Biologique et C 

 الزمني  عمره من للفرد البدني ألداءا إلمكانات دقة أكثر امؤشر نللرياضي البيولوجي العمر يعتبر    

 مستويات في زيادة إلى يشير ألنه الجنسي، النضج هو البيولوجي العمر مؤشرات أفضل أحد. لكرونولجي(ا)

 أفضل بشكل يستجيبون لماذا يفسر قد مما لإلرهاق، أكبر بمقاومة ، مما يجعلهم يتمتعونالتستوستيرون هرمون

 .التدريب من أكبر لكميات

 التدريبي  السن'entraînementÂge D 

 عن اكثير ويختلف رياضي، نشاط لممارسة الفرد يعدها التي السنوات عدد أنه على التدريب سن تحديد يتم   

مما يسمح  كبيرة تدريب قاعدة عالية تدريب سن في هم الذين الرياضيون طور لقد. الزمني أو البيولوجي العمر

 يحتاج قد. شامل و متعدد المبكر تدريبهم كان إذا خاصة متخصصة، تدريب ةخط في المشاركة من يتمكنوا أن لهم

 الشامل و التدريب من المزيد إلى التدريب سن انخفاض مع بالتزامن مرتفع زمني عمر لديه الذي الرياضي

 في صالتخص من عالية بدرجات للسماح الواسعة التدريبية القاعدة إلى يفتقر ألنه المهارات، واكتساب متعددال

 .رياضته

 التدريبي  التاريخentraînement'D Antécédents 

 كبير بتدريب قام الذي الرياضي يكون أن المرجح من. العمل على القدرة لرياضيل يتدريبال تاريخال يعزز     

 لاألق بالرياضي مقارنة العالية التدريب أحمال لتحمل الالزمة البدنية اللياقة مستويات طور قد وشامل متعدد

 .اتدريب

 الصحية  الحالةÉtat de Santé 

أعلى  التدريب أحمال تحمل على قادرا يكون لن اوغالب منخفضة عمل قدرة لديه سيكون المصاب الرياضي   

 للرياضي يمكن الذي التدريب حمل لتحديد يولوجيةالفيز والقاعدة اإلصابة درجة أو المرض نوع يعمل. شدة

 .المناسب التدريب حجم لتحديد للرياضي الصحية الحالة مراقبة المدرب على يجب ،تحمله

 

 



 االستشفاء ومعدل اإلجهاد aux de RécupérationT Stress et 

 الضغوطات تعتبر ،الرياضي يواجهها التي الضغوطات بجميع يةالتدريب األعباء تحمل على القدرة ترتبط ما اغالب

 سبيل على درة الرياضي على تحمل جهد أكبرقيؤثر على مما قد  ،عمال مضافا إلى الحمل التدريبي اإلجمالية

 على الرياضيين قدرة على العائلية األنشطة أو العمل أو المدرسة في المكثفة المشاركة تؤثر أن يمكن المثال،

. التوتر مستويات زيادة في التدريب أو المدرسة أو العمل وإلى من السفر يساهم أن يمكن ،التدريب عبء تحمل

 اإلجهاد أوقات في المثال، سبيل على. لذلك اوفق التدريب عبء وضبط العوامل هذه مراعاة المدربين على يجب

 .التدريب حموالت تخفيض يبرر ما هناك يكون قد األكاديمية، االمتحانات مثل الشديد،

  التدرج في الحمل التدريبي Charge Progressive 

 وقدراته رياضي، لكل يولوجيةالفيز للقدرة اوفق دوري بشكل يتنوع نوأ اتدريجي الحمل التدريبي يزداد أن جبي    

 حمل تحديد يتم ،حجمهو شدتهو التدريب كثافة من امزيج يالتدريب لحملا اعتبار يمكن، للعمل وتحمله النفسية،

 الرياضي لياقة بين معقد تفاعل هناك، للرياضي األداء تطور وحالة التدريب خصوصية درجة حسب التدريب

 .التدريب تحمل على الرياضي وقدرة التدريب حملو

 اتمحفز مع بالتكيف للرياضي تسمح التي يولوجيةالفيز االستجابات من سلسلة إلى التدريب حمل تطبيق يؤدي    

 يتكيف عندما، األداء قدرة في وزيادة للتدريب القابلية من أكبر قدر إلى ويؤدي لياقته مستوى يرفع مما التدريب،

 .مستمرة يولوجيةفيز تعديالت حدوث أجل من فيه )التدرج( يزيد أن يجب التدريب، حمل مع الرياضي

ز هو حمل تدريب المحفالحمل  خفيفة،أو  نموذجيةأو  يةا على أنها تحفيزتقريبيمكن تصنيف أحمال التدريب    

خف بكثير من المعتاد. هو أ الخفيفحمل العلى العكس من ذلك، فإن ، أثقل من حمل التدريب الرياضي المعتاد

 الحمل نجدبين هذين التصنيفين للحمل  ،يؤدي في النهاية إلى فقدان اللياقة البدنية وفقدان القدرة على األداء

عندما يتكيف الرياضي مع حمل محفز، يصبح هذا الحمل ، للرياضي ةالنموذجي التدريب حمولة، وهو النموذجي

 حمال خفيفا. ي السابقالنموذجحمل الويصبح  النموذجي حملالهو 

 القياسي  الحمل Charge Standard 

 عندما، التدريب من التحضيرية المرحلة طوال مماثلة تدريب وكثافات أحمال استخدام القياسي الحمل يتضمن   

 .المرحلة هذه من األول الجزء خالل فقط األداء تحسينات تحدث التحضيرية، المرحلة خالل بانتظام هاستخدام يتم

 للغاية امتشابه التدريب حمل يظل ،المنافسة المرحلة إلى للتدريب التحضيرية المرحلة من الرياضي تحول مع    

 وجود لعدم نتيجة التنافسية المرحلة خالل األداء يحدث عدم ارتفاع هفإن الطريقة، بهذه القياسي لالحم تنفيذ تم إذا



 فمن المنافسة، مرحلة خالل األمثل المستوى دون يبالتدر أحمال استخدام تم إذا ،التدريب حمل في اختالف

 .المرحلة هذه من األخير الجزء خالل خاصةً  األداء، يتدهور أن المرجح

  الخطي  الحملنموذجinéaireL Charge 

 بشعبية يحظى نموذجال من النوع هذا ذلك، ومع الدورية في التدريب مبادئ من العديد ينتهك أنه يبدو مفهوم هو 

 تزداد حموالت ضد طاقته بأقصى الرياضي تدرب إذا فقط األداء سيزداد ،النموذج لهذا للمؤيدين اوفق ،كبيرة

 (06 الشكل) عبر الزمن تصاعدي منحنى إلى هذا سيؤدي النظرية، الناحية من، اتدريجي

 

 

 

 

 

 زيادات الحمولة حسب مبدأ التدرج في الحمل  :06شكل                                                           

 

 

 زيادات الحمولة حسب مبدأ التدرج في الحمل  :06شكل                                                                

  نموذج الحمل المرحليCharge par Etape 

ا كنموذج دوري أحيانويشار إليه  االسترجاع لله فترات منيتخيعمل على الزيادة التدريجية في الحمل، لكن  

حدوث و المخزون الطاقوي  تجديدبأو االحتفاظ باألحمال  االسترجاعيسمح استخدام مراحل ، تقليدي أو كالسيكي

ة بموج، تحدث زيادة (07)الشكل المرحليمع نموذج التحميل ، يولوجية أكبر، وفترات استعادة نفسيةيزفتعديالت 

 واضحة.يولوجية أو نفسية يزفتدريب واحدة غير كافية إلثارة تكيفات  مرحلةا ألن نظر، مل التدريبفي ح

 حمل تدريبي لدورات أسبوعية.                                         

 لدورة أسبوعية. استرجاعحمل                                         
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