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 رٌاضة أو الرٌاضٌة الفرق تدرٌب على قاصرا الرٌاضً التدرٌب ٌعد لم          

 الرٌاضة ـ العامة الصحة) كثٌرة أخرى جوانب حساب على العالٌة المستوٌات

 فً ٌضع الرٌاضً للتدرٌب الحدٌث فالمفهوم (...... فهٌةالتر الرٌاضة ـ المدرسٌة

 الرٌاضٌة االتجاهات مع ٌتناسب بما المجتمع فرادأ من العرٌضة القاعدة اعتباره

 . العامة والثقافٌة

  ولتفادى البدنٌة اللٌاقة تحسٌن بهدف الرٌاضة ممارسة فً ٌرغب فالبعض        

 األخر والبعض ، الٌومٌة الحٌاة روتٌن لكسر منة رغبة ٌمارسها والبعض ، مراضألا

 والبعض ، معٌن بنشاط الخاصة البدنٌة اللٌاقة من معٌن مستوى لتحقٌق ٌمارسها

 باإلضافة هذا ، معٌن رٌاضً نشاط فً ممكن مستوى أعلى تحقٌق اجل من ٌمارسها

 فً ودورها والجامعات المدارس وطالب تالمٌذ من العرٌضة القاعدة ممارسة إلى

 .والمتوازنة المتكاملة الشخصٌة تكوٌن



 تساهم والتً الموجهة البدنٌة التأثٌرات أو التمرٌنات مجموعة هو        

 لتحقٌق الجسم وأعضاء أجهزة فً وظٌفٌة تغٌرات أو تكٌفات إحداث فً

 . الرٌاضً االنجاز من عال مستوى

 *  أو   *                                    

 الوظٌفٌة الجسم قدرة مع لتتالءم  التدرٌبٌة األحمال تقنٌن      

 الحالة على السلبٌة  التأثٌرات وتجنب االٌجابٌة التأثٌرات من لالستفادة

 . والصحٌة الوظٌفٌة



 مبادئ على جوهرها فً تعتمد علمٌة أسس على المبنى الرٌاضً التدرٌب هو       

 تهدف وذلك ( ......... , التربٌة , النفس علم) واإلنسانٌة الطبٌعٌة العلوم وقوانٌن

 : إلى

 .(تربوٌة عملٌة) اآلخرٌن مع التعامل فً الفرد حالة أو سلوك تعدٌل      

 * أو *                                            

 القدرات تطوٌر بهدف علمٌة وأسس لمبادئ طبقا مخططة تربوٌة عملٌة هو    

 االنجاز من عال مستوى لتحقٌق والمعرفٌة والنفسٌة والخططٌة والمهارٌة البدنٌة

   .الممارس الرٌاضً



 باقً فً موجود ماهو عن الجمباز رٌاضة فً الرٌاضً التدرٌب مفهوم الٌختلف   

 .سابقا المدرجة  المفاهٌم حٌث من أو األخرى الرٌاضات

 خالل من الممارس للفرد والعقلٌة والنفسٌة البدنٌة القدرات تحسٌن إلى ٌهدف فهو      

  بناءالو العامة الصحة مستوى تحسٌن ثم ومن ، المعنى الرٌاضً للنشاط الفعلً التطبٌق

   .المجتمع فً ونافع فعال عضو لٌصبح الفرد  لشخصٌة تكاملالم

 :وبذلك

 محاولة الربٌسً هدفه - الرٌاضات كباقً – الجمباز رٌاضة فً الرٌاضً لتدرٌبفا    

 العقلٌة، النفسٌة، البدنٌة، ) الجوانب جمٌع فً ًعالال مستوىال لىإ بالفرد الوصول

 .(.......الوظٌفٌة،

 



 المبادئ اتباع و مراعاة الجمباز رٌاضة فً المدرب على ٌنبغً     

 األداء مستوى رفع جلأ من ذلك و التدرٌب منهجٌة فً الهامة الفسٌولوجٌة

 الصحٌة الوقاٌة جلأ من و هدافهاأ الرٌاضٌة الممارسة تحقق لكً و الرٌاضً

 .الرٌاضً بالفرد اإلضرار عدم و

 مسؤلٌاتة صمٌم من نهاأل بعناٌة المبادئ هذة دراسة المدرب على ٌجبو   

 ساسٌةألا المبادئ من مستمدة صلألا فى المبادئ ههذ و التدرٌبٌة العملٌة فى

 التقدم لضمان االساسٌات من تعد و البشرى للجسم االعضاء وظابف لعلم

 .الرٌاضً الفرد لمستوى



 األحمال وتشكٌل والتنظٌم المحتوى حٌث من الرٌاضً التدرٌب ٌختلف      

 الرٌاضٌة - العلٌا المستوٌات رٌاضة ) المختلفة ألنواعه وفقا التدرٌب وطرق
   قصد المبادىء من جملة تراعً أنها غٌر ( ,,,,العالجٌة الرٌاضة– المدرسٌة

 :التدرٌب عملٌة نجاح

االستعداد /مبدأ 

التكٌف/ مبدأ 

التدرج/ مبدأ 

 الفروق الفردٌة     /مبدأ 

   (مبدأ الخصوصٌة )التخصصٌة / مبدأ 

 (التنوٌع) التنوع  /مبدأ 

 



  الجمباز رٌاضة فً الرٌاضً التدرٌب مراحل سنتناول   

 . والمحتوٌات والعقبات الخصابص حٌث من حدة على كل

اإلعداد مرحلة . 

المنافسات مرحلة . 

( اإلٌجابٌة الراحة ) االنتقال مرحلة . 



 خلق فٌها ٌتم إذ الرٌاضً الفرد بناء فً األساس المرحلة هذه تعتبر        

 على وبناءا   ، علٌها والحفاظ تحسٌنها وأٌضا   الرٌاضٌة اللٌاقة بناء أسس

 . المنافسات ألداء المثالً االستعداد هو المرحلة هذه نتابج تكون ذلك

 الحالة على المرحلة لهذه المسـتغرق الزمن ٌتوقف وعموما          

 سواء الكلٌة التدرٌبٌة الدورة تستغرقها التً المدة وعلى للرٌاضً التدرٌبٌة

 الرٌاضً النشاط نوع خصابص على وكذا ، سنوٌة نصف أو سنوٌة دورة

  من الجمباز رٌاضة فً اإلعداد لمرحلة األدنى الحد ٌبلغ المثال سبٌل فعلى

 .شهور 4 إلى 3.5

 



 ( .اإلعداد البدنً العام ) تحقٌق الكفاٌة البدنٌة 

 اإلعداد ) تعلٌم وتوطٌد وتحسٌن المهارات األساسٌة والفنٌة

 ( .البدنً الخاص 

والصفات األخالقٌة ة ٌاإلرادالجوانب النفسٌة و نمٌةت. 



 مرحلة فإن الممارس الرٌاضً النشاط خصابص عن النظر بغض    

 المرحلة هذه من اإلقالل محاولة فإن أشهر 3 عن تقل أال ٌجب اإلعداد

 األقصى الحد ٌعرف فٌما أما ، الرٌاضً المستوى تقدم من ٌعوق

 تستمر أن عملٌا   الممكن ومن لذلك تحدٌد ٌوجد فال اإلعداد لمرحلة

 . اقل الرٌاضً التدرٌب شدة كانت كلما أطول لمدة اإلعداد مرحلة



 : اإلعداد مرحلة من األول الجزء

 : إلى اإلعداد مرحلة من الجزء هذا وٌهدف  

 

 . الحمل زٌادة طرٌق عن الحمل أداء على الرٌاضً قدرة رفع -

 

 رٌاضً لمستوى والخططٌة والفنٌة والفسٌولوجٌة النفسٌة األسس خلق -

 . الممارس الرٌاضً النشاط فً أعلى

 



 تنمٌة الصفات البدنٌة األساسٌة كالقوة : اإلعداد البدنً العام

 .والسرعة والتحمل والمرونة والرشاقة 

 توسٌع رقعة المهارات الحركٌة للفرد وذلك : اإلعداد المهاري

 .بواسطة تعلٌم ومحاولة إتقان المهارات الحركٌة المختلفة 

 ًتربٌة الصفات والسمات الخلقٌة اإلرادٌة :  والنفسًاإلعداد الخلق

 .التً ٌتأسس علٌها العمل 



 :يهدف هذا الجزء من مرحلة اإلعداد إلى  

 .األول الجزء واجبات متابعة بعد المنافسات مستوى إلى الوصول-

 التنمٌة تمرٌنات من اإلقالل ٌتم إذ التخصص طابع الرٌاضً التدرٌب عملٌة-
   – الخاص المنافسات حمل تسٌب وٌزداد الخاصة التمرٌنات لصالح العامة

 أسرع بصورة المنافسة وتمرٌنات الخاصة التمرٌنات باستخدام الشدة ترفع-

 . اإلعداد مرحلة من األول الجزء فً منها

 حمل مع بالربط الجزء هذا فً ( التكتٌك ) الخططٌة النواحً وتثبٌت تعلٌم-

 . المنافسة دٌنامٌكٌة على التدرٌب ٌتم إذ الخاص المنافسات

 وبالتالً مثالٌة بصورة الفنٌة والمهارات الفسٌولوجٌة القدرات بٌن الربط-

 ( التكتٌكً ) الخططً المستوى ثبات من عالٌة درجة إلى الرٌاضً ٌصل
 . المنافسة ظروف تحت



 البدنً اإلعداد حجم بالتالً وٌقل األكبر الجزء وٌحتل : الخاص البدنً اإلعداد -

 . العام

 . وتثبٌتها المختلفة الحركٌة للمهارات التام اإلتقان محاولة : المهاري اإلعداد -

 والسمات الخصابص وتنمٌة تطوٌر على التركٌز : والنفسً الخلقً اإلعداد -

 . المنافسات فً للنجاح المتطلبة الخاصة والخلقٌة اإلرادٌة

 مكانها وتأخذ وتجرٌبٌا   تدرٌبٌا   طابعا   المنافسات تحتل : المنافسات فً اإلشتراك -

 للمنافسات الالعب إلعداد األخرى التدرٌب وسابل كإحدى التدرٌبً البرنامج فً

 . الهامة

  
 



 ، الرٌاضً التدرٌب عملٌة من الهدف أو الجوهر هو بنجاح المنافسات فً االشتراك ٌعتبر      

  مرحلة أثناء ممكن مستوى أعلى إلى الجمباز فً  بالرٌاضً الوصول هو العملٌة هذه من فالهدف

 .المنافسات

 هً أخرى ناحٌة ومن ، الجمباز فً التدرٌب إلٌه ٌرمً الذي النهابً الهدف المنافسات وتعتبر    

 .  ٌنالرٌاضٌ مستوى وتنمٌة تطوٌر لسرعة الفعالة الوسٌلة

 لكً طاقاته كل بذل على الرٌاضً تجبر أنها فً التدرٌب عملٌة عن الرٌاضٌة المنافسات وتتمٌز      

 . وارتفاعه بشدته المتمٌز المنافسة لعبء بالنسبة والمالءمة التكٌف ٌستطٌع

 بمواقف الشبٌهة الخاصة المواقف بعض خلق هو الرٌاضً التدرٌب عملٌة خالل ٌحدث فالذي 

 وكذا بنجاح استخدامها وكٌفٌة والخططٌة الفنٌة الناحٌة من المهارات على التدرٌب مثل المنافسات

 . الداخلٌة اإلشارات فً التحكم على والقدرة والمثابرة الكفاح على القدرة

 اكتسبه ما تثبٌت بجانب المنافسـات فً اشتراكه خالل عدٌدة صفات ٌكتسب الرٌاضً فالفـرد وعموما  

 . والبناء اإلعداد عملٌة أثناء
   

 



 فٌجب الرٌاضً مستوى رفع من به تقوم لما المنافسات ألهمٌة نظرا      

 التً المتنوعة الرٌاضٌة المنافسات من العدٌد فً الرٌاضً اشتراك

 على فاالقتصار ومستوٌاتهم المنافسٌن الرٌاضٌٌن قدرة فٌها تختلف

 تكوٌن فً ٌساعده المرات من أكبر لعدد معروفٌن منافسٌن مع االشتراك

 العناٌة فٌجب ذلك وعلى الرٌاضٌٌن لسلوك الجامدة األنماط بعض وتثبٌت

 الخبرات اكتساب زٌادة لضمان مجهولٌن منافسٌن مع االشتراك بكثرة

 المتغٌرة المواقف ومالبمة التكٌف صحة اكتساب على والقدرة المختلفة



األساس توفر عند إال المنافسات فً باالشتراك للرٌاضً السماح عدم 

 على الملقاة والخطوات والفنٌة والنفسٌة الوظٌفٌة الواجبات ألداء الضروري
 . عاتقه

الصعوبة فً متدرجة تكون أن وٌجب بعناٌة المنافسات اختٌار ٌجب . 

قلٌال األكبر المستوى أو المتساوي المستوى فً ةالمنافس تجنب عدم ٌجب 
 . لها قٌمة ال الصعوبة درجات تشكل ال التً فالمنافسات

ولثبات المثالً للنمو المؤدٌة المنافسات من مناسب عدد فً االشتراك ٌجب 
 . عالٌة درجة عند المستوى

الحالة خفض لتجنب الحد عن الزابدة المنافسات فً االشتراك خفض عدم ٌجب 
 . التدرٌبٌة

مستوى أقصى إلى بالوصول للرٌاضً ٌسمح بما المنافسات برنامج وضع ٌجب 
 . العام فً له الحاسمة المنافسات فً له



 :  تنقسم المنافسات فً رٌاضة الجمباز إلى قسمٌن ربٌسٌٌن

 .تجرٌبٌة منافسات  -

 .ربٌسٌة منافسات  -

  

 



 اإلعداد إلى الجمباز رٌاضة فً التجرٌبٌة المنافسات تهدف    

 لكل تكون أن وٌجب ، الهامة للمنافسات المقنن المنظم

 طبقا   تحقٌقه على تعمل ممٌز واضح هدف تجرٌبٌة منافسة

 التً المرحلة فً الرٌاضً التدرٌب عملٌة محتوٌات لتخطٌط

 المنافسات نفإ ذكرنا كماو ، التجرٌبٌة المنافسة فٌها تجري

 قبل أي اإلعدادٌة المرحلة من الثانً الجزء فً تكثر التجرٌبٌة

 .المنافسات مرحلة



الرٌاضٌة المنافسات خالل المواقف مختلف على التعود . 

المعٌنة الخططٌة الواجبات بعض تحقٌق . 

المختلفة الحركٌة المهارات اختٌار . 

المعٌنة الحركٌة الصفات ببعض االرتقاء . 

المنافسة مكان على التعود .   

فٌها تهدف التً الحاالت فً الطموح بمستوى واالرتقاء بالنفس الثقة تقوٌة 

 أن والخططٌة الحركٌة والقدرات المهارات وإتقان اختبار إلى التجرٌبٌة المنافسات

 . المقصود الهدف تحقٌق فً الالزمة البدنٌة بالصفات ذلك ٌرتبط

 

 



 النتابج من ٌكون ما أحسن تسجٌل فٌها ٌتطلب التً الهامة المنافسات تلك هً     

 . األولٌمبٌة أو الدولٌة المسابقات أو الجمهورٌة كبطولة

  على الرٌاضً فٌه ٌحافظ الذي بالزمن المنافسات مرحلة دوام فترة وتتحدد     

 فترة بعد أسابٌع عدة المنافسات مرحلة تمتد وقد المختلفة، الظروف تحت أدابه

 تقلٌل ٌتم الحالة هذه فً ولكن لذلك ضرورة المدرب وجد ما إذا الربٌسٌة المنافسات

 العامة التنمٌة تمرٌنات باسـتخدام وذلك الكلً التدرٌب حجم وٌزداد المنافسات حجم

 الذي المستوى عند والنفسٌة الوظٌفٌة القدرات تثبٌت الفترة هذه فً الغرض وٌكون

 . المبكر الهدم عملٌة لتجنب وذلك إلٌه وصلت

  
 



 المنافسات مرحلة أثناء المنافسات فً الرٌاضٌٌن اشتراك نتٌجة ٌحدث   

 ٌتم جدٌدة إعداد مرحلة فقبل ولذلك والنفسٌة الوظٌفٌة للقوى استهالك

 ) نسبٌا   ضرورٌة الفترة  وهذه إٌجابٌة راحة فترة خالل من لها التمهٌد

 المستوى تثبٌت إلى المرحلة هذه وتهدف ( أسابٌع 6 من أطول لٌست

 كبٌرة بدرجة ضرورٌا   أساسا   ذلك ٌكون معٌن مستوى عند الوظٌفً

 . له التالٌة اإلعداد مرحلة بداٌة عند أكبر حمل حجم إلى لالنتقال

  



 



 إذ ربٌسٌة منافسة آخر انتهاء بعد تدرٌجٌا   االنتقال مرحلة تبدأ  

 تمرٌنات وتحتل الخاصة للتدرٌبات بالنسبة الحمل حجم من ٌقلل

 . المرحلة هذه فً الربٌسً الدور العامة التنمٌة

 ٌمارسها التً غٌر رٌاضٌة أنشطة أي الرٌاضً وٌزاول    

 ٌعوق ذلك ألن سلبٌة راحة فترة المرحلة هذه تكون أال وٌجب

 . الرٌاضً الفرد تقدم

 



 تسمٌتها على الكثٌر ماٌصطلح أو اإلنتقالٌة المرحلة أهمٌة تكمن     

 االستغناء ٌمكن وال الرٌاضً مستوى على لحفاظا فً اإلٌجابٌة بالراحة

 على الواقع الحمل مقدار  فً انخفاض وجود حالة فً إال سبب ألي عنها

 االنتقال وٌمكن المرحلة هذه عن االستغناء ٌمكن ذلك فعلى الفرد كاهل

 . المنافسات مرحلة بعد جدٌدة إعداد مرحلة إلى مباشرة

 



 فقد اآلن أما االرتجال، على مبنٌا   الماضً فً الرٌاضً التدرٌب كان      

 إعدادا   الالعب إعداد إلى تهدف التً لألسس تخضع تربوٌة عملٌة أصبحت

 األنشطة أنواع من نوع أي فً ممكن رٌاضً مستوى أعلى لتحقٌق شامال  

  الجمباز رٌاضة فً والرٌاضٌٌن المدربٌن لدى اإلحماء وٌستخدم .الرٌاضٌة

 من تعتبر اإلحماء فعملٌة األداء، كفاءة على لتأثٌره نظرا   منتظمة بصفة

 أو التدرٌبٌة الوحدة أثناء ذلك كانأ سواء الالعبٌن إعداد فً الهامة العناصر

 أحسن فً وهو المنافسة فً اشتراكه لضمان ،ما منافسة فً االشتراك قبل

   .ممكنة حالة

 



  للجمبازي الجسمٌة التهٌبة هوعملٌة اإلحماء   

 تمرٌنات طرٌق عن تحمٌال   أكبر بعمل للقٌام

 .المنافسة أو التدرٌب فى اإلشتراك تسبق تمهٌدٌة







وتهٌبة أجهزة الجسم المختلفة فسٌولوجٌا  بحٌث تتكامل وظابفها للتكٌف مع الحمل إعداد .1
 .التدرٌبً أو التنافسً بأفضل صورة ممكنة ودون التعرض لإلصابة 

 
المباراة توقٌت تجهٌز الجسم للنشاط الرٌاضً لرفع مستوى األداء البدنً ومساٌرة . 2

 .والسرعة والقوة والتأهب النفسً مع تجنب اإلصابة 
 
ٌعمل على رفع درجة حرارة العضالت وزٌادة اإلمداد الدموي للعضالت ، والعضالت فً . 3

درجة بٌنما العضلة النشطة لكً  36:  35الوضع الطبٌعً تكون حرارتها منخفضة بٌن 
دقٌقة  15:  10درجة وهذا ٌحتاج لحوالً  38تعمل بكفاءة البد وأن تكون درجة حرارتها 

 .من النشاط 
 
ٌعمل اإلحماء على زٌادة القوة المسببة النقباض وانبساط العضالت نتٌجة لزٌادة ورفع . 4

على الهٌموجلوبٌن درجة حرارة العضالت وٌحسن من القدرة على العمل نتٌجة لزٌادة قدرة 
حمل كمٌة أكبر من األكسوجٌن إلى العضالت وزٌادة االستجابة لعملٌات األٌض حٌث وجد أنة 
ٌساعد على تقلٌل حمض الالكتٌك وانسٌابٌة سرٌان الدم وذلك ٌؤدي إلى زٌادة تبادل الغازات 

. 
 
 



ٌعمل اإلحماء على تحسٌن الدورة الدموٌة وتزٌل خطر تقلص العضالت . 5
 .المبكر 

 
ٌعمل اإلحماء على تنشٌط التفاعالت الكٌمٌابٌة داخل الجسم والتً تعتمد . 6

علٌها العضالت فً الحصول على الطاقة نتٌجة زٌادة ورفع درجة الحرارة 
 .للعضالت 

 
زٌادة مطاطٌة العضالت ولٌونتها بسبب التشبع الدموي نتٌجة الرتفاع . 7

درجة الحرارة ، فالعضالت الباردة ٌكون تشبعها بالدم أقل وتكون عرضة 
 .لإلصابة أكثر من العضلة الدافبة 

 
اإلحماء ٌقلل من شد األوتار الذي من الممكن أن ٌحدث للرٌاضً عقب . 8

 .إلتاحة مرونة أكثرالمجهود وأٌضا  تقوٌة األربطة والغضارٌف 



ٌهدف اإلحماء إلى شحذ طاقات الالعب وقوته والعمل على مرونة . 9

 .المفاصل والعضالت وحماٌتها عند أداء الحركات 

 

ٌقلل من احتمال إصابة الالعب بتمزق أو شد ألي من العضالت أو . 10

 .األوتار أو األربطة 

 

ٌساعد على فتح األوعٌة الدموٌة فً العضالت وتمدد األوتار . 11

واألربطة وتقلٌل اإلصابة فهو ٌجهز العملٌات البٌوكٌمٌابٌة داخل 

 .العضالت إلنتاج الطاقة 

 

ٌعمل اإلحماء على زٌادة سرعة ضربات القلب وتحسٌن التهوٌة . 12

الربوٌة وتنشٌط عملٌات األكسدة الهوابٌة وسرعة نقل اإلشارات العصبٌة 
  وتأخٌر ظهور التعب

 



 .والتهٌبة للمهارات الحركٌة الخاصة اإلعداد .1

 
 .محاولة الوصول ألقصى قدرة استجابٌة لرد الفعل . 2

 
 .زٌادة كفاءة اإلٌقاع لألداء الحركً . 3

 
 .التركٌز والدقة فً أداء المهارات . 4

 
 .تنظٌم سٌر الحركة وتوافقها ومساٌرة رتم المنافسة . 5

 
 .  ودقةالتناسق بٌن حركات العضالت المختلفة مما ٌجعل الحركة أكثر سرعة . 6

 
 .الحركًفً الجهاز الضرر تقلٌل . 7



مستوى شدة وثبات اإلنتباة وتنشٌط الذاكرة وما تحتوٌه من أداءات رفع .1

 .حركٌة متنوعة لدخول المنافسة 

 

الوصول إلى تحصٌل أفضل استثارة انفعالٌة إٌجابٌة ألداء الحركات المختلفة . 2

 .خالل التدرٌب والمنافسة 

 

 .التهٌبة النفسٌة لالعب لتقبل حمل التدرٌب من خالل الشحن اإلٌجابً . 3

 
  .المنافسةاكتساب الثقة بالنفس واالبتعاد عن مؤثرات ما قبل . 4



 :اإلحماء العام 7-3-1

 

 الوثب حركات وبعض الخفٌف والجري بالمشً العام اإلحماء ٌؤدى    

 شامل كإعداد وذلك ، والرشاقة بالمرونة الخاصة البدنٌة والتمرٌنات

 ال اإلعداد من القسم وهذا المختلفة ومفاصله وعضالته الجسم ألجهزة

 من الربٌسً القسم أو المبارٌات فً لالشتراك الجمبازي لتأهٌل ٌكفً

 .الجمباز فً المختلفة والتقنٌات الحركات وأداء التدرٌب



 تم التً النواحً جمٌع فً الرٌاضً إعداد على ٌعمل الخاص اإلحماء     

 المبارٌات فً ٌؤدٌها التً األساسٌة والتقنٌات الحركات جمٌع وتهٌبة , ذكرها

 .والمنافسات

 والقوة بالسرعة الخاصة اللٌاقة تدرٌبات قبل ضروري الخاص اإلحماء

 العضالت وانقباض السرعة الى أدابها الى تحتاج التً الفنٌة والتدرٌبات

 الخاص اإلحماء وٌعد ، الكامل مداها الى المفاصل وتحرٌك وانبساطها

  ذلك على مثال , الفنٌة التدرٌبات أداء فً حركاته لمواجهة الممارس عضالت

 .البساط على األرضٌة االساسٌة التقنٌات بعض الممارس ٌستعمل :



 تعدد بسبب لإلحماء الالزمة الزمنٌة الفترة تحدٌد فً وتباٌنت اآلراء تعددت     

 ، اإلحماء زمن وقصر طول فً المؤثرة والمتغٌرات العوامل واختالف الظروف

 الضروري من أنة ٌؤكد آخر ورأي ، دقابق 10 : 5 بٌن تكون أن ٌفضل من فهناك

 ٌكون أن الخبراء بعض ٌفضل وعموما   ، دقٌقة 25 : 20 من اإلحماء زمن ٌكون أن

 مدة تكون بحٌث تقرٌبا   التدرٌبٌة للوحدة المخصص الكلً الزمن نصف اإلحماء زمن

 اإلنهاك إلى تؤدي ال حتى طوٌلة وغٌر ، نتٌجة أفضل على للحصول كافٌة اإلحماء

  : 3 من المنافسة وبداٌة اإلحماء بٌن الفترة تكون أن وعلى ، المنافسة قبل والتعب

 ، اإلحماء تأثٌرات فقد بدون المؤقت التعب من الشفاء باستعادة ٌسمح مما ، دقٌقة 5

 ٌعمل أن وٌجب ، إنجاز وأكبر زمن أقل تستغرق التً هً اإلحماء طرق وأفضل

 ٌختلف ال وأٌضا   ، فقط درجة ( 2 : 1 ) من الجسم حرارة درجة رفع على اإلحماء

 اإلحماء وتبدٌل تغٌٌر ٌمكن بل ، فقط التدرٌب قبل اإلحماء عن المنافسة قبل اإلحماء

 هذه تقسٌم وٌمكن ، اإلحماء زمن وقصر طول فً تؤثر التً العوامل لبعض تبعا  
 : إلى العوامل



 (  عالً /كبار/ناشا/الجنس ، العمر ، مستوى الممارس مبتدئ) حالة الالعب . 1

 ( .البدنٌة ، والنفسٌة ، والفنٌة ، والذهنٌة ) مستوى الحالة التدرٌبٌة . 2

 ( .فترة اإلعداد ، فترة المنافسات ، الفترة االنتقالٌة ) مراحل الموسم . 3

وسٌلة المواصالت أو االنتقال المستخدمة ، ) الظروف المحٌطة بالالعب . 4

 .( ٌستعملها الالعب التً طبٌعة العمل ، اإلٌقاع الٌومً لالعب ، المالبس 

 واألحذٌة



كلما درجة حرارة الجو منخفضة زاد زمن اإلحماء ) الطقس حالة . 1

 .( والعكس 

 

 الصباح ، بعد الظهر ، ) الموعد المحدد لفترة التدرٌب أو المباراة . 2

 .ففً الصباح ٌزداد الزمن وفً المساء ٌقل زمن اإلحماء ( المساء 

 

 ...(.عشب ، ،جودة عالٌة، خشب ، رملً ) : القاعة أو الملعبنوعٌة . 3



ٌتماشً اإلحماء مع نوعٌة وطبٌعة النشاط الممارس ، وأن ٌتناسب أن . 1

 .مع الفروق الفردٌة بٌن األفراد ،وأن ٌراعً المرحلة السنٌة 

 

التنوٌع فً استخدام بعض الوسابل المساعدة مثل بعض أنواع التدلٌك . 2

أو الدهانات وإذا استدعً األمر بحٌث ٌكون اإلحماء مختلفا  من حٌث 

 .الشكل والوتٌرة لضمان التشوٌق والترغٌب وجذب اإلنتباة 

 

تسلسل تمرٌناته بحٌث تعمل المجموعات العضلٌة الكبٌرة ثم الصغٌرة . 3

 .والعمل العضلً التخصصً وذلك باستخدام تمارٌن سهلة ثم أكثر صعوبة 

 
 



تخصٌص زمن اإلحماء الفردي إذا ما بدء اإلحماء جماعٌا  وأن ٌتناسب . 4
الزمن مع حالة الطقس وكذلك بالنسبة للمالبس مع مراعاة فترات الراحة 

 .بٌن التمرٌنات 

 
ٌجب أن تختار تمرٌنات اإلحماء بحٌث تتناسب مع الهدف الربٌسً من . 5

 .الوحدة 

 
 .ٌفضل البدء بالتمرٌنات السهلة ثم التدرج فً صعوبة التمرٌنات . 6

 
ٌجب أن ال ٌؤدي اإلحماء إلى إجهاد الالعبٌن وشعورهم باإلعٌاء وبذلك . 7

 ,ال ٌحقق الهدف منه

 
 .ٌجب أن ٌتناسب محتوى اإلحماء وزمنه مع فترات الموسم المختلفة . 8



إلى ٌمكن تقسٌم أهداف اإلحماء فً رٌاضة الجمباز 

 :قسمٌن 

 فً التدرٌب -أ

 فً المنافسة -ب



الهدف من اإلحماء فً التدرٌب بتنوع وحدات التدرٌب المختلفة فقد ٌتنوع    

 :تكون بهدف 

 ( .عام أو خاص ) تنمٌة عنصر أو أكثر من النواحً البدنٌة • 

 .تعلٌم أو صقل األداء المهاري • 
 .التكتٌكً تعلٌم أو صقل األداء • 
 .التدرٌب المركب الذي ٌجمع مابٌن اثنٌن أو أكثر من األنواع السابقة • 
 .استعادة الشفاء والتخلص من التعب • 
القدرات البدنٌة العامة والخاصة ، المستوي المهاري ، ) اختبار المستوى • 

 .( التكتٌكٌةالنواحً 
اختبار المستوى الفعلً للتنافس ، منافسات ) التدرٌب على المسابقات • 

 ( .تجرٌبٌة 
 



 هاما  وبارزا  فً تحدٌد هدف تلعب طبٌعة المنافسة دورا  )فً المنافسات

 ( :اإلحماء 

 .لتحقٌق مستوى تأهٌلً وما ٌتبعه من مرور إلى األدوار التالٌة • 

 .إبراز قوة بصورة ربٌسٌة مع المهارة مهارة ما، عرض • 

 عمل تكتٌك مبنً على الجمع بٌن عدة تقٌات .    

. 



 عٌر أوضاع فً حركٌة مهارات بأداء الجمباز رٌاضة تتمٌز       

 و (...ومتطلباتها التقنٌة أو المهارة نوعٌة حسب ) للجسم طبٌعٌة

 ،لفات و شقلبات و دورات ) معقدة و صعبة مهارات  أداء كذلك

  الذي األمر رشاقة و  مرونة و قوة حركات و (... تثبٌت إسقاط،

  أنواعها بمختلف اإلصابة إلى الحاالت  من الكثٌر فً الممارس ٌعرض

 .خطورتها درجة و طبٌعتها و

 ٌجب مبازالج رٌاضة فً حدوثها منع أو  اإلصابة  لتفادي و       

 ذلك و اجتنابها على العمل ثم اإلصابة إلى  تؤدي التً األسباب معرفة

 .لالعب ناجح رٌاضً مستقبل لضمان



 .احترام مبادئ التدرٌب و سوء اختٌار الطرق المناسبة للتدرٌبعدم ــ 

 .التنظٌم للمبارٌات و التدرٌباتسوء ــ 

 .اإلرهاق و اإلعٌاء من جراء التدرٌبات و المنافساتحالة ــ 

 .التحضٌر البدنً و النفسًسوء ــ 

 .فً الحالة الوظٌفٌة ألجهزة الجسمالتغٌرات ــ 

 .المباشرة فً التدرٌبات و المبارٌاتل بقإجراء اإلحماء الجٌد عدم ــ 

 .العنٌف بعد االنقطاع الطوٌل عن التدرٌبالتمرٌن ــ 

ارتداء ) و أغراض غٌر مناسبة للتمرٌن  اللباس غٌر الجٌدارتداء ــ 
 .، ونوعٌة البساط(ساعة ، خاتم، نظارات

 (.مبادئ التعلٌم التربوٌة) احترام المنهجٌة فً التمرٌنات عدم ــ 

  .الحركات المعقدة و الصعبة بدون تحضٌر مسبق لهاأداء ــ 



 من اإلقالل أو تجنب محاولة " هً الوقاٌة  

 التً اإلصابة مضاعفات و مخاطر حدوث تكرار

 ." سلبٌا (الجمبازي) الرٌاضً صحة على تؤثر
 



 .إجراء الفحص الطبً الدوري قبل و أثناء الموسم الرٌاض1ً.

التأكد من أماكن التدرٌب و التعلٌم فً حالة جٌدة و متالبمة مع المتطلبات الصحٌة 2.

 .السلٌمة من إضاءة و تهوٌة و مساحات واسعة لبساط التدرٌب، وجودته

 مبازالجٌجب ارتداء المالبس المناسبة لرٌاضة 3.

 .الخواتم قٌل التدرٌبو خلع ساعة الٌد 4.

 .االعتناء باإلحماء قٌل التدرٌب و المباراة5.

 .احترام مبادئ التخطٌط للتدرٌبات و المبارٌات6.

 .احترام قواعد التعلم المهاري الحرك7ً.

 



7- ًالكامل للمدرب بكافة الخاطر و نواحً المجازفة لكل التقنٌاتالوع. 

8- الكامل للمدرب بطرق المساعدة و المساندة و القواعد التً تدعم الفهم

 .مبازالجفً أثناء ممارسة لرٌاضة  لجمبازيلاألمان  و السالمة 

9- تقنٌات صعبة تفوق حدود  قدراتهم و إمكانٌاتهم  مارسٌنالمتعلٌم عدم

 .المهارٌةو البدنٌة  

10- بالعودة إلى التدرٌب بعد اإلصابة إال بعد إتمام  مارسللمالسماح عدم

 .المدة المحددة لشفابه

11- االشتراك الالعبٌن المصابٌن فً المنافساتعدم. 

12- الالعبٌن باحترام تعلٌمات المدربٌن فً أداء المهاراتالتزام. 

13- بالٌاقة البدنٌة العامة و الخاصةاالهتمام. 

  
 



 اإلنتقاء الرٌاضً فً رٌاضة الجمباز



 رعاٌتها و تنمٌتها و اكتشافها، ٌجب هامة بشرٌة ثروة الرٌاضً المجال فً الموهوبٌن األفراد ٌمثل         

 من العدٌد طوال  العلمٌة غٌر لألسالٌب تخضع الموهوبٌن اكتشاف عملٌة ظلت قد و ، علٌها الحفاظ و

 و الشخصٌة الخبرة و العابرة، المالحظة و الصدفة، على الموهوبٌن اكتشاف عملٌة اعتمدت حٌث السنوات،

 .علمٌا المضبوطة و  المقننة غٌر األسالٌب من غٌرها

 و  الفنون و  العلوم تقدم و اإلنسانً النشاط مجاالت واتساع لإلنسان، الحضاري التطور مع و        

 و الموهوبٌن انتقاء عملٌة فً االستعمال و األثر محدودة العلمٌة الغٌر األسالٌب أصبحت ، التكنولوجٌا

  تستند التً و المدروسة العلمٌة األسالٌب مكانها حلت و  قدراتهم مع تتناسب التً الرٌاضات إلى توجٌههم

 .العلمٌة المناهج و النظرٌة األسس إلى

 تحطٌم سرعة ٌعكس الذي و األخٌرة السنوات خالل الرٌاضة مجال شاهده الذي الهابل التطور مع و      

 عملٌة أصبحت العالمٌة، و األولمبٌة الدورات فً الرٌاضً األداء مستوٌات وارتفاع  القٌاسٌة األرقام

 البدنٌة التربٌة و الرٌاضة على المسبولٌن و   المشرفٌن أولوٌات من الموهوبٌن الناشبٌن انتقاء و اكتشاف

 .العالم أنحاء جمٌع فً



 من ٌتم عملٌة : بأنه الرٌاضً المجال فً نتقاءإلا ٌعرف      

 و متعددة، زمنٌة فترات على الالعبٌن أفضل اختٌار خاللها

 ."المختلفة الرٌاضً اإلعداد مراحل على بناء



 بالمستوى التنبؤ من  تمكننا التً الناشا إمكانٌات تحدٌد-

 .ٌحققه أن ٌمكن الذي

 بمستوى جمبازال ممارسة فً استمراره إمكانٌة تحدٌد-

 .الكفاءة من ممتاز

 واكتشاف الناشا شخصٌة جوانب لجمٌع العمٌق التحدٌد-

 .البدنٌة صفاته تقوٌم و النفسٌة خصابصه



 على الجمباز فً الرٌاضٌٌن اختٌار عملٌة فً المدربٌن و الخبراء ٌعتمد       

 انجاز تحلٌل خالل من الخبراء ٌحددها التً و  النموذجً الرٌاضً خصابص

 األلعاب و العالم بطوالت)الكبٌرة العالمٌة المسابقات فً الرٌاضٌٌن نتابج

   .(... األولمبٌة

 و العالم، فً الجمٌازٌٌن أفضل بٌن من النموذجً الرٌاضً تحدٌد ٌتم و         

 إلى باإلضافة هذا الحركٌة تركٌباتهم و تمرٌناتهم و حركاتهم على بالتعرف ذلك

 و النموذج هذا أعضاء لمختلف الوظٌفٌة الحالة و الفنً و البدنً النمو معدالت

 اقتراح ٌتم بساطة أكثر بمعنى للنموذج، النفسً اإلعداد طرٌقة و درجة أخٌرا

 عن المتوافرة المعدالت و المعلومات و البٌانات ضوء على للجمبازٌٌن نموذج

 .العالم فً الجمبازٌٌن ألحسن األصلً النموذج
 



 ٌمٌز و الفردٌة الفروق بظاهرة  وثٌقا ارتباطا الناشبٌن انتقاء عملٌة ترتبط     

 :الفردٌة للفروق ربٌسٌٌن مظهرٌن بٌن الخبراء

 

 :(النوع فً الفروق) الفرد داخل الفروق  -4-1 

 بقٌاس قمنا فلو القدرات، و الصفات جمٌع فٌه تتساوى ال الواحد الفرد   

 واحد، مستوى أو واحدة درجة على وجدناها لما الفرد لدى مثال البدنٌة الصفات

 المرونة، فً متوسطا ٌكون بٌنما مرتفعا عنده العضلٌة القوة مستوى ٌكون فقد

 .الرشاقة فً ضعٌفا و



 :(الدرجة فً الفرق ) األفراد بٌن الفروق 4-2

 

 مختلف فً األفراد  بٌن نالحظها التً الفروق تلك وهً         

 فً فروق وهً االجتماعٌة، و االنفعالٌة و  العقلٌة و البدنٌة الصفات

 .النوع فً ال الدرجة

 عملٌة فً أهمٌتها لها الفردٌة للفروق الخصابص هذه و        

 معرفة و وعً على ٌكون أن العملٌة بهذه القابم على ٌجب و االنتقاء

 االنتقاء مراحل جمٌع فً بها



 :  التصنٌف 4-3 

 

 مٌولهم و العقلٌة و البدنٌة قدراتهم و استعداداتهم فً األفراد اختالف إن 

 عن ٌختلف الرٌاضٌة األنشطة  من حجما و نوعا بالتالً ٌتطلب واتجاهاتهم

 من كان لما و واستعدادات، قدرات من الفرد ٌمتلك ما مع ٌتمشى و اآلخر

 و استعداداته مع ٌتناسب خاص برنامج حدة على فرد لكل ٌكون أن المتعذر

 أصحاب من األفراد تجمٌع بهدف   التصنٌف إلى الخبراء لجأ فقد قدراته،

 .بهم الخاصة البرامج  لها تنظم مجموعات فً المتقاربة القدرات

 و الطول و الجسم، نمط : مثل معاٌٌر ةعد ذلك  فً فً الخبراء واستخدم      

 القدرات و االتجاهات و المٌول و البٌولوجً، العمر و الزمنً العمر الوزن،

 .الحركٌة المهارات و العقلٌة،



للموهوبٌن المبكر االكتشاف . 

اتجاهاتهم و  لمٌولهم المناسبة المجاالت إلى الرٌاضٌة  األنشطة ممارسة فً الراغبٌن توجٌه 

 .استعداداتهم و

األنشطة تتطلبها التً ،(الخططٌة ،المهارٌة، النفسٌة البدنٌة، ) النموذجٌة الصفات تحدٌد 

 ٌحقق حتى المالعب فً توافرها  ٌجب التً الدقٌقة المتطلبات تحدٌد أي المختلفة، الرٌاضٌة

 .الرٌاضً النشاط من معٌن نوع فً التفوق

أداء  مستوٌات تحقٌق لهم ٌتوقع من تدرٌب و  تعلٌم فً التكالٌف و الجهد و الوقت تكرٌس 

 .المستقبل فً عالٌة

فً لالعب النفسٌة و البدنٌة الخصابص و الصفات تطوٌر و لتنمٌة التدرٌب عملٌات توجٌه 

 .تحقٌقه ٌنبغً ما ضوء

التنظٌم و الفاعلٌة حٌث من االنتقاء عملٌات تحسٌن. 

 



   : (المبدبً االنتقاء)  األولى المرحلة6-1

  المرحلة هذه تستهدف و الناشبٌن، على المبدبً التعرف مرحلة هً     

 كما الطبٌة، الفحوص خالل من للناشا العامة الصحٌة الحالة تحدٌد

 الخصابص و ،البدنٌة للصفات المبدبً المستوى عن الكشف تستهدف

 مدى و الناشا لدى الشخصٌة سمات و الوظٌفٌة، و المورفولوجٌة،

 النشاط لممارسة الضرورٌة المتطلبات و المعاٌٌر عن بعدها أو  قربها

 .لممارسته الناشا ٌوجه أن المتوقع الرٌاضً

 : التالٌة اإلجراءات خالل من للناشبٌن المبدبً التعرف عملٌة تتم و

 



  : تمهٌدٌة إجراءات 6-1-1

 

 الرٌاضً النشاط خالل  العابرة المالحظة  اإلجراءات هذه تتضمن و     

 الخبرة هذا فً ٌعتمد و الرٌاضٌة، الموهبة فٌهم ٌتوسم من النتقاء

 التً المنظمة المالحظة أٌضا تتضمن كما باالنتقاء، للقابم الشخصٌة

 دراسة و الناشا عن رسمٌة غٌر أو رسمٌة بٌانات جمع على تعتمد

 .الناشبٌن لالعبٌن الرٌاضٌة السجالت



 : الربٌسً اإلجراء6-1-2

 

 :الطبٌة الفحوص -أ

 

  معوقات أي عن الكشف و للطفل، العامة الصحٌة الحالة لتحدٌد    

 تشوهات أو التنفسً و العصبً الجهاز و الكلً و القلب كأمراض وظٌفٌة

 اصطكاك و الفقري العمود فً انحناء و القطنً التجوف مثل  قوامٌة

 .المخلبٌة القدم أو  القدم تفلطح و الركبتٌن



 :الزمنً العمر من انحرافه مدى قٌاس و البٌولوجً العمر تحدٌد -ب

 

 من الطرق بعض على الرٌاضٌة ةاألنثروبولوجٌ دراسات تعتمد     

 لقٌاس الطرٌقة هذه و باألنثروبومتري، المعروفة القٌاسات طرق أهمها

 المورفولوجٌة المواصفات مقادٌر احتساب على أساسا تعتمد الجسم

 األجهزة بعض عمل كفاءة عن أٌضا مؤشرات تعطً كما للجسم الخارجٌة

 .الداخلٌة األعضاء و

 



 قٌاس الطول-

 قٌاس الوزن-

 محٌط الصدر-

 عرض الكتفٌن-

 عرض الحوض-



 :نسب المقاٌٌس الجسمٌة دراسة  -د

 

 .الوزن إلى الطول لتحدٌد سمنة أو نحافة الجسمنسبة  -

 .محٌط الصدر إلى الطول لتحدٌد سعة الصدر أو ضٌقهنسبة  -

 .طول الجذع إلى الطول لتحدٌد طول أو قصر الجذعنسبة  -

 .طول الذراعٌن إلى الطول لتحدٌد طول الذراعٌن بالنسبة لطول الجسمنسبة  -

 .عرض الكتفٌن إلى عرض الحوض لتحدٌد نمط الجسمنسبة  -

  

 



 (:االختبارات)مستوى نمو الصفات البدنٌة األساسٌة  قٌاس  -ه

 

 صفة القوة-

 صفة المرونة-

 صفة السرعة-

 صفة التوازن-



 : (الخاص االنتقاء ) الثانٌة المرحلة 6-2

  

 فً نجحوا من بٌن من الناشبٌن أفضل انتقاء تستهدف و         

 الذي الرٌاضً النشاط  نوع إلى توجٌههم و األولى المرحلة اختبارات

 مر قد الناشا ٌكون أن بعد المرحلة هذه تتم و إمكانٌاتهم، مع ٌتالءم

 طبق أعوام  أربعة و عام بٌن ما تستغرق قد نسبٌا طوٌلة تدرٌبٌة بفترة

 .الرٌاضً النشاط لنوع

 



 : (التأهٌلً  االنتقاء ) الثالثة المرحلة 6-3

  

 

 و الناشا لخصابص دقة األكثر التحدٌد المرحلة هذه تستهدف و       

 األكثر الناشبٌن انتقاء و التدرٌب، من الثانٌة المرحلة انتهاء بعد قدراته

 .العالٌة الرٌاضٌة المستوٌات لتحقٌق كفاءة

 



 

 

 إعداد مراحل أهم سنبٌن االتً الجدول خالل من     

   .الجمباز فً الناشىء الرٌاضً



 محتوى المرحلة العمر نوع اإلعداد المراحل

 .الجمبازانتقاء أفضل األطفال لممارسة : الهدف األساسً 6 – 4 االنتقاء األولى
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 إعداد عام باستخدام أنشطة رٌاضٌة : الهدف األساسً

التأقلم مع  قفزألعاب صغٌرة،ألعاب جماعٌة، جري، )مختلفة و متنوعة 
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 الخاص

 
7 - 8 

إعداد خاص لتنمٌة القدرات البدنٌة الخاصة برٌاضة : الهدف األساسً

 الخاصة باستخدام األنشطة  لجمبازا

 الثالثة
بداٌة 

 التخصص
9 - 12 
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