
 
 
 
 
 
 
 
 

 السنة الثانية ليسانس 

 :مقياس

 

 

 

 من إعداد الدكتور: دحماني جمال                       

 

 

  
 
 

 

 

 

 السنة الجامعية

0202/0202  

 



بصفة عامة وفي مجال  يعتبر عمم التدريب الرياضي من العموم الحديثة في مجال المعرفمفهوم التدريب الرياضي: 
وشمولية ليذا ىو ان التدريب الرياضي عممية  العالية بصفة خاصة. وان أكثر التعاريف صالحيةرياضة المستويات 

وتيدف أساسًا إلى إعداد الفرد لتحقيق أعمى مستوى رياضي ممكن في نوع معين  تربوية تخضع لألسس والمبادئ العممية
  األنشطة الرياضية. من أنواع

التربوية التي تخضع في جوىرىا لقوانين ومبادئ العموم  الرياضي من العممياتونستخمص من ىذا التعريف ان التدريب 
من عممية التدريب الرياضي ىو إعداد الفرد لموصول بو إلى أعمى مستوى رياضي تسمح  الطبيعية ويبقى اليدف النيائي

 .إرادتو  قدراتو واستعداداتو في نوع النشاط الذي يتخصص فيو والذي يمارسو بمح بو
 الضغوط البدنية والنفسية المختمفة والتي تؤدي ويعتمد التدريب الرياضي أساسًا عمى إخضاع الفرد الرياضي ألنواع من

المناسبة  يتكيف الفرد الرياضي ليا بصورة تجعمو قادرا عمى انجازىا بالطريقة وفق تخطيط خاص ييدف في النياية الى ان
المستويات العالمية  برياضة مى ذلك فإن التدريب الرياضي ييتم أساسًا بما يسمىالمسابقات والمنافسات الرياضية. وع اثناء

   أو رياضة البطوالت.
 التخصص في نوع أو مسابقة رياضية معينة يعتبر من أىم السمات التي تميز التدريب ويجب أن نضع في اعتبارنا ان

وقد أصبحت الموىبة  نشاط رياضي واحد. ىذاالرياضي حيث ال يمكن لمفرد الوصول لممستوى العالي في أكثر من 
نما تعتبر أساسًا يمكن عن  الرياضية دون ارتباطيا بالتدريب العممي الحديث ال تكفي لموصول الى البطولة الرياضية وا 

   العممي الوصول بيا إلى أعمى المستويات الرياضية. طريق تطورىا باستخدام التدريب
 ات صبغة فردية حيث انيا تراعي الفروق الفردية من حيث العمر والجنس ودرجةتربوية ذ والتدريب الرياضي عممية

البنات ويختمف تدريب الفريق  المستوى فتدريب الناشئين يختمف عن تدريب الكبار كما يختمف تدريب البنين عن تدريب
تدريب األلعاب واألنشطة  من ميارات وقدرات. كما يختمف الواحد باختالف المراكز المختمفة وما تطمبو ىذه المراكز

 الصفات المميزة لكل نشاط فيناك من الرياضات ما يعتمد اساسا عمى التحمل بينما تعتمد الرياضية المختمفة باختالف
   رياضات أخرى عمى القوة وىكذا.

م أو االستمرار وليس بالموسمية وىذا يعني االستمرار في التدريب طوال العا والتدريب الرياضي عممية تتميز باالستمرار
نبدأ بعد ذلك قبيل  لعدة سنوات. واننا نخطئ كئيرًا عندما نترك التريب بعد انتياء المنافسة الرياضية ثم في التدريب

مستوى التقدم الرياضي لدى الرياضيين بصورة عامة  وتعتبر ىذه العممية إحدى النقاط األساسية التي تعوق .المنافسة
  ليبوط المستوى. ة تؤديحيث ان فترات الراحة الطويم

 ىدف يخدم عمميات محدودة كل منيا تحقق يمكننا تخميص واجبات التدريب الرياضي ألربع  :واجبات التدريب الرياضي
 الرياضي وىي االرتقاء بمستوى الفرد

 : اإلعداد البدني -1 
والتحمل والسرعة والرشاقة ومدى الحركة في القدرات البدنية كالقوة العضمية  ييدف االعداد البدني إلى تنمية الصفات أو

التقدم في نوع النشاط  ويجب أن تكون ىذه التنمية شاممة وعامة مع التأكيد عمى الصقات الخاصة التي تكفل .المفاصل
  الذي يمارسو الفرد.

 :  اإلعداد المهاري والخططي -2 



تقان الميارات الحركية األساسية الرياضي كذلك فإن تنمية القدرات الخططية  لنوع النشاط ييدف اإلعداد المياري تعميم وا 
الرياضية من أىم واجبات التدريب الرياضي ويجب عمينا أن ندرك ان ىناك  التي يستخدميا الفرد في غضون المنافسات

  واحدة. وثيقًا بين عمميات اإلعداد المياري واإلعداد الخططي حيث انيما يكونان وحدة ارتباطاً 
 :  المعرفي )النظري(اإلعداد  -3

 اكساب الفرد الرياضي مختمف المعمومات والمعارف النظرية التي تيم الرياضي بصفة عامة ييدف اإلعداد المعرفي إلى
ومنيا : ـ المعارف والمعمومات  وكذا التي تخص النواحي التدريبية العامة وكذلك التي تخص نوع النشاط الذي يمارسو

ىذه   باسس االداء الحركي ـ المعارف الخاصة بقانون المعبة ـ المعارف الخاصة  بالتغذيةالصحية ـ النواحي الخاصة 
   بدور ايجابي في رفع مستوى الفرد الرياضي بصورة كبيرة. المعارف والمعمومات تسيم

 :  النفسي اإلعداد التربوي -4
زنة مع تطوير السمات الخمقية وتنمية الروح ومت ييدف اإلعداد التربوي النفسي إلى تربية الفرد الرياضي بصورة شاممة

 كيفية استخدام القدرات التي يتعمميا ومن ناحية ثانية إظيار االنجاز الجيد من خالل الرياضية مع اعداده نفسيا لتعميمو
بطاقتو شروطيا ىو الشعور بالثقة  اإلعداد النفسي لممشاركة الناجحة في المسابقات أو المنافسات الرياضية. ومن اىم

أو القناعة بالطاقة الذاتية فإن الفرد الرياضي يصبح تحت رحمة الخوف  والتحقق السميم من امكانياتو فإذا لم تتوافر الثقة
والتي تؤثر عمى تصرفو  ىذه الحاالت النفسية غير المناسبة  المتعددة حيث يمتد ذلك إلى خوفو من التدريب. باشكالو

الذاتية لمفرد الرياضي وىذا يجعل من غير الممكن ومن  ى ىيئة فقد الثقة بالطاقةبصورة سمبية تظير في الغالب عم
   ناجحة حتى ال بسط التصرفات اإلرادية والمرتبطة عادة بتخطي صعوبة ما. المستحيل الوصول إلى نياية

الخصم او المنافس وتتوقف كذالك بمعرفة طاقة  والثقة في الطاقة الذاتية ال تتطور فقط بمعرفة ىذه الطاقة ولكنيا ترتبط
مكانية التغمب عمييا. فعندما ال تتطابق الثقة بالنفس مع الحقائق كذلك عمى إمكانية الرؤيا المسبقة  لمصعوبات وا 

الذاتية كما انو يتميز من خالل  الموضوعية تتطور لتصبح غرور وتكبر ويتميز ىذا من خالل المبالغة في تقدير الطاقة
يمكن أن تظير في أثناء المنافسة الرياضية بصفة فجائية  خاطئ وغير سميم لمصعوبات التي تحقير الخصم او تقدير

   الذي يقود في غالبيتو االحيان إلى نتائج سيئة. وكذالك من خالل عدم االكتراث
اثناء  يواجييا المرء بكثرة بينيم الرياضيين الحديثين الذين يتصرفون حيال الصعوبات في ىذه النماذج من التصرفات

الواقع بزيادة في القوة ويتغافمون نقاط  المنافسة المرتقية باعجاب تزايد بانفسيم والمبالغة في تقديرىا. فيم يشعرون في
عدم االنتباه والحذر في المقابمة مع الخصم وىو ما يؤدي بالطبع الى  ضعفيم ونواقصيم والنتيجة الحتمية لذلك ىي

   الفشل.
  :الرياضي التدريب مبادئ
 وتطوير العضالت ىيكمية وزيادة الطاقة مصادر تطوير طريق عن األداء مستوى لزيادة تصمم الرياضي التدريب برامج

 وعن,  التدريب بمبادئ أساسية معرفة لدييم الرياضي األدوية عمم مجال في المحترفين. العصبي العضمي الجياز ميارات
 حقول جميع تشمل التدريب نظرية. اإلصابات حدوث ومنع الالعب صحة عمى لمحفاظ التدريبي البرنامج تقييم يتم طريقيا
 معرفتيم مع ككل المعمومات ىذه يستخدموا المدربين. والعممية النفسية,  االجتماعية متضمنة,  البدنية بالمياقة المعرفة
 .الالعب ليذا األداء درجات أقصى تطوير خاللو من يمكن تدريبي برنامج أفضل لكتابة كفرد بالالعب

 
 



 : الرياضي التدريب لنظرية العديدة المجاالت يوضح التالي الشكل
 
   

 
 :الرياضي التدريب مبادئ

 : الحمل في التدرج مبدأ .1
 يجب التدريب أحمال. العادية اليومية األنشطة متطمبات من وأكبر كبيرة أحمال عمى تتكيف أن تستطيع الحيوية األنظمة
 لمجسم يسمح التدريب وشدة وحجم نوع في التنوع. لإلصابات ومنعاً  أفضل بشكل يتكيف الجسم لجعل بالتدرج زيادتيا

 التكيف بحدوث يسمح مما التدريجية الزيادة في تستمر أن يجب الحمل زيادة. الزائد التعويض إلى لموصول باالستشفاء
 .ذلك من أكثر الالعب أداء بتطور يسمح ولن معين حد عند يتوقف سوف التدريب تأثير فإن ذلك وغير
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 : التكيف مبدأ 2.
 تؤدي التكيف عممية لتسريع المبذولة الجيود. نسبياً  طويمة زمنية مدة وعمى تدريجياً  تحدث التدريب متطمبات عمى التكيف
 عن االنقطاع أو التوقف عن انعكاسيا يتم الحاصمة التكيفات من العديد. الزائد التدريب أو امرض أو لإلصابة عادةً 

 والشكل. يحصل لن الالزم التعويض وبالتالي الالزمة التدريبية بالمثيرات يزودنا لن المناسب غير التدريبي الحمل. التدريب
 : المختمفة التدريبية األحمال تأثيرات يوضح التالي

 
 : التخصص مبدأ .3

 محدد بشكل تتكيف العصبية العضمية واالستجابات العضمية األلياف أنواع,  األنزيمات أنظمة,  الطاقة انتاج خطوط
 .المستخدم التدريب لنوع وخاص

 خطوط تنشط التحمل تدريبات العكس وعمى,  التحمل عمى نسبياً  قميمة تأثيرات ليا األثقال تدريبات : المثال سبيل عمى
 .والقوة السرعة عمى نسبياً  قميل تأثير مع اليوائي العمل

,  السرعة,  الالىوائي,  اليوائي)  البدنية المياقة عناصر من متنوعة أنواع عمى يحتوى أن يجب الجيد التدريبي البرنامج
 التوازن)  حصول لعدم منعاً  وذلك الرئيسية العضمية المجموعات تفعيل عمى يعمل أن يجب وأيضاً ......( المرونة,  القوة

 .األصابات لحدوث منعاً  وأيضاً (  العضمي
 : العائد – المردود ميدأ .4
,  المطموبة المستويات ودون متدنية لياقتو لجعل ذلك يؤدي فسوف والمقنن المنتظم التدريب الى الالعب يتعرض لم اذا

  .المطموب والتكيف التدريبية الفائدة تحصل حتى متقطع وغير منتظم تدريب الى الجسم تعريض يجب ولذلك
 : واالستشفاء التنوع مبدأ .5

 .تثبت ثم أسابيع 3 مقدارىا زمنية فترة خالل محدد تدريبي مثير عمى تتكيف العضمية المجموعات
 أو االصابات مخاطر الى التعرض دون التدريب حمل بزيادة لالعب تسمح مناسبة راحة فترات مع التدريبات في التنوع

 .الشديد األرىاق
 .االستشفاء بحدوث لمسماح والمتوسط الخفيف,  الشديد بين بينيا فيما تتنوع أن يجب التدريبية الوحدات
 .والجمود الممل لكسر وذلك يتنوع أن أيضاً  يجب التدريبي البرنامج محتوى

 : الفردية االستجابة مبدأ.6
 .التدريب مثير لنفس مختمف بشكل يستجيب العب كل



,  النوم مقدار,  البيئة,  التغذية,  الجنس,  الوراثة)  وىي لممثيرات االستجابة نوعية تحدد التي العوامل من العديد ىنالك
 .( الخ....... الدافعية,  االصابة,  المرض,  الراحة
 : التدريبية لموحدات التخطيط مبدأ .7

 المياقة,  العامة القوة,  والتنفسي الدوري الجياز لياقة:  مثل الخصائص من العديد عمى يحتوي أن يجب التدريبي البرنامج
 .النفسي واإلعداد المرونة( ,  العصبي – العضمي)  المياري التطور مقدار,  السرعة,  الالىوائية

 السنة خالل وقوعيا لفترة تبعاً  يختمف أن يجب التدريبي البرنامج من الذكر السابقة الخصائص عمى الواقع الجيد مقدار
 .خبرتو ودرجة الالعب فعالية نوع عمى تعتمد أيضاً  ولكن التدريبية
 .اليوائية والمياقة العامة القوة عمى يتركز أن يجب الفعاليات لجميع االساسي االعداد عام بشكل

 .تمييا التي بالدورة البدء قبل منخفضة شدة ذو اسبوع أخذ مع أسابيع 3 عادةً  تستمر التدريبية الدورات
 أو المنخفضة األحمال ذات دورات في تطبق أن يجب ولكن الشديد الحمل دورة خالل ينفذ ال أن يجب المياري التدريب

 .المنخفضة الشدة ذات
 : االستمرارية مبدأ.8

 لذلك. متوسط بجيد العمل طريق عن نثبتيا أن نستطيع العالية الشدة ذات التدريب فترات خالل الحاصمة البدنية المياقة
 بينما قميمة أحمال استخدام طريق عن الكفاءة بنفس مستمرة تبقى المحددات بعض فإن التدريبي التخطيط خالل من

 .الطبيعية حالتو عمى يبقى أن يجب اآلخر البعض
 : التدريبي البرنامج تخطيط

 البدنية والمياقة التدريب عناصر .1
 : وىي البدنية القدرات تقيس عناصر 5 عمى يحتوي أن يجب الجيد التدريبي الرنامج
 .والرشاقة المرونة,  السرعة,  التحمل,  القوة

 : مثل التدريبي البرنامج في تكون األخرى العناصر بعض
 .لممنافسة التحضير,  النفسي التدريب,  الخاصة الميارات تطوير

 
 



  
 

 الالعب فعالية حسب مختمفة بنسب ولكن السابقة التدريبية العناصر جميع عمى يحتوي أن يجب الجيد التدريبي البرنامج
 .السنة خالل التدريبية والفترة
,  العمر:  مثل السابقة العناصر من عنصر كل عمى الواقع والضغط التدريبي البرنامج نوعية تحدد العوامل من العديد
 .الالعب فعالية,  الالعب لياقة درجة,  المستخدمة الرياضة نوعية

 التي األساسية العناصر داخل أحياناً  ومندمجة مرتبطة بل البعض بعضيا عن منفصمة ليست الذكر السابقة العناصر
 .( والقوة السرعة مثل)  تكونيا
 احتياج ومدى التدريبي البرنامج كتابة عند الخمسة البدنية المياقة عناصر تربط التي العالقات طبيعة يفيم أن المدرب عمى

 .العناصر من عنصر لكل الالعب
 

 
 : التدريبي البرنامج
 : ىي الفترات وىذه. ومراحل فترات عدة الى تقسم التدريبية العممية
 .العام االعداد فترة .1
 .الخاص االعداد فترة .2
 .المنافسات فترة .3
 .( االيجابية الراحة)  االنتقالية الفترة .4



 
 .والشدة لمحجم تيعاً  وتتنوع التدريب فترات داخل معاً  تتشارك الذكر السابقة البدنية المياقة عناصر جميع
 .األثقال تدريبات عن المستخدمة األوزان كيموغرامات,  الجري كيمومترات:  مثل المستخدم العمل كمية الى يشير الحجم
 بالنسبة وتقاس(  القصوى المقدرة)  األقصى حدىا في الالعب مقدرة الى نسبةً  المستخدم التدريب نوعية الى تشير الشدة

 .القمب لنبضات القصوي المعدل من% 75:  مثل انجاز أفضل من المئوية

 
 مرحمة من اقتربنا وكمما,  نسبياً  منخفضة الشدة بقاء مع تدريجي بشكل يزداد التدريب حجم,  العام التحضير فترة خالل

 .لمشدة أيضاً  تدريجية زيادة مع تدريجي بشكل الحجم يقل المنافسات
 الشكل. الالعب لدى(  الزائد التعب)  الشديد االجياد حدوث الممكن فمن العميا درجاتيم في والشدة الحجم ابقاء تم اذا

 : التدريبية السنة خالل والحجم الشدة بين العالقة يوضح التالي

 
 



 :الرياضي التدريب( أسس) قواعد
 :العام األعداد قاعدة .1

 الى بالالعب لموصول األساس يعتبر المبدأ بيذا والتقيد وروحيا بدنيا وتكاممو الالعب جوانب تطوير معناه العام األعداد
 .العميا المستويات
 الى لموصول التدريب مراحل جميع في الداخمية األجيزة وتطوير نمو عن عبارة ىو الكامل الشامل بمعناه واألعداد

 .المطموبة الرياضية النتائج عمى الحصول وبالتالي. المستويات
 : قسمين الى وينقسم

 : العام البدني األعداد -*أ
 .(،الرشاقة ،المرونة ،المطاولة ،السرعة كالقوة) العامة البدنية( الصفات) القدرات تطوير بو ويقصد

 : الخاص البدني األعداد -*ب
 .السمة كرة بفعالية الخاصة بتطويرالقدرات تتعمق وىي
 عمى تساعد التي السفمى األطراف عضالت قوة الى أفتقاره عند القفز من التيديف أتقان يستطيع ال السمة كرة العب مثال
 .القفز

 : االنتظام قاعدة .2
 بالصعوبة واألرتفاع التدرج أثناء أيضا وتطبق المرسومة الخطة حسب التدريبية البرامج ممارسة في المنتظم الدوام وىو

 .منتظم بشكل والمطاليب
 : األستمرارية قاعدة .3

 .العميا المستويات الى لموصول كأساس ومتواصل مستمر بشكل يكون أن يجب التدريب عممية
 : المقايسة قاعدة .4

 جميع في والعمر الجنس وكذلك فنيا الالعب ومستوى والنفسية البدنية المياقة مع تتناسب وألعاب وحركات تمرينات أختيار
 .النمو مراحل

 : المعرفة قاعدة .5
 الى يؤدي بشكل تفاصيميا وضع وكيفية البدنية التمرينات أنواع من نوع كل تأثير ومعرفة لمتدريب األساسية الفكرة فيم

 .وبنجاح أقصر بوقت والخطط الفنية الميارة أكتساب
 : الوضوح قاعدة .6

 .والتكتيكية الفنية الناحية من وكاممة وصحيحة واضحة خطة أية أو الميارة عن واضحة فكرة أعطاء
 : والتغيير التنويع قاعدة .7

 الفعاليات في والتبديل التنويع أساس عمى التدريبية الوحدات في التدريب برامج تركيب ضرورة عمى تؤكد القاعدة ىذه
 .والتمرينات المختمفة

 : األعادة أو التكرار قاعدة .8
 .آخر جانب من التدريبية والدوائر الوحدات وتكرار جانب من والحركات التمرينات تكرار معدل تحدد القاعدة ىذه
 : والجماعي المستقل التدريب قاعدة .9

 .ونوعا كما التدريبية الوحدات وتركيب وضع في األساس العامل ىي والمياقة التدريب من العب كل ومستوى درجة



 التدريب حمل
ويؤدي الى األرتقاء بالمستوى الوظيفي والعضوي ألجيزة  يعتبر حمل التدريب الوسيمة الرئيسة لمتأثير عمى الفرد الرياضي

 .االرادية توتطوير القدرات البدنية والميارات الحركية والقدرات الخططية والسما وأعضاء الجسم ،وبالتالي تنمية
الواقع عمى أجيزة الفرد المختمفة كنتيجة ألداء األنشطة  يعرف حمل التدريب بأنو "مقدار العبء أو الجيد البدني والعصبي

  "البدنية المقصودة
  : مكونات حمل التدريب
 : المكونات األساسية التالية تكون حمل التدريب من

المميزة لألداء وليا وحدات قياس مختمفة )الثاتية ، الكيموغرام ، السنتمتر ،  ىي السرعة أو القوة أو الصعوبةالشدة :  .1
 .سرعة أوبطء المعب المتر ،

 . عدد مرات تكرار تكرار التمرين الواحد-ب . فترة دوام التمرين الواحد -: أالحجم : ويتكون من  .2
 (راحة سمبية وراحة أيجابية) : قسم إلىالزمنية بين فترتي العمل والراحة وي ويقصد بو العالقةالكثافة :  .3
 .األداء يقصد بيا فترات الراحة البينية التي تتخمل مراتالراحة :  .4

 : درجات الحمل
 : لعاممي الشدة والحجم الى الدرجات أو المستويات التالية يمكن تقسيم درجات الحمل طبقا

  : الحمل األقصى .1
 .أن يطيقيا أو يتحمميا وىو أقصى درجة من الحمل يستطيع الفرد -
 .اإلنسانجسم  وأعضاءبعبء قوي جدا عمى أجيزة  ويتميز  -
 .التركيز يحتاج الى درجة عالية من -
 .تظير عمى الفرد مظاىر التعب بصورة واضحة -
 .لمراحة ألستعادة الشفاء يتطمب فترات طوبمة -
 .والفرد تحمم %( من أقصى ما يستطيع199-09تتتراوح شدتو مابين ) -
 .( مرة5-1عدد مرات التكرار مابين ) -

  : األقصى الحمل األقل من .2
 .وىو الحمل الذي يقل بعض الشئ عن الحمل السابق -
 .الفرد مظاىر التعب تظير عمى -
 .تحممو %( من أقصى ما يستطيع الفرد09-75تتراوح شدتو مابين ) -
 .( مرات19-6عدد مرات التكرار تتراوح مابين )  -

  : الحمل المتوسط .3
 .أجيزة وأعضاء الجسم وىو الحمل الذي يتميز بدرجتو المتوسطة من حيث العبء الواقع عمى مختمف  -
 .يحس الفرد بدرجة متوسطة من التعب  -
 .من أقصى ما يستطيع الفرد تحممو (%75-50) تتراوح شدتو مابين  -
 .مرة (15-10) عدد مرات التكرار يتراوح مابين -



 
  : مل البسيطالح .4
 .عمى أجيزة وأعضاء الجسم يتميز بوقوع عبء أقل من المتوسط  -
 .يتطمب درجة بسيطة من التركيز -
 .بعد األداء بتعب كثير ال يحس الرياضي -
 .تحممو %( من أقصى ما يستطيع الفرد59-35تتراوح شدتو مابين )  -
  .( مرة29-15عدد التكرارات مابين ) -

  : األيجابيةالراحة  .5
 .يتميز بحمل وتعب قميل جداً   -
 .الركض الخفيف أو األلعاب الصغيرة التي ترتبط بالمرح والسرور تتكون من تمرينات األسترخاء والمشي أو -
 .األيجابية الرياضي األسترخاء والراحة البدنية والعصبية ويستخدم غالبا أثناء الراحة يساعد في أكتساب  -
 .%( من أقصى ما يستطيع الفرد تحممو35)تقل شدتو عن  -
  .( مرة39-29التكرارات كبيرة جدا تتراوح مابين ) عدد  -
 
 


