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 مقدمة

يختلف مفهوم اللياقة البدنية لدى الريايض عنـه لـدى الفـرد العـادي، 

 القدرة عىل تحمل الجهد العضيل طويـل املـدة أن ميتلكفعىل الريايض 

 .والتحمل ألداء النشاط الريايض املطلوب منه

عموما فان اللياقة البدنية تعترب القاعدة الواسعة التي ميكن ان تكـون 

ري لجميع األنشطة الرياضية ويف جميع املراحل بـل مبثابة العمود الفق

ولها من األهمية مبكان أنها تبنى عليها النتيجة الرياضية أثناء املنافسة 

نوع  يعد اإلعداد البدين  ووالسباقات لتحقيق انجازات رياضية متقدمة

من النشـاط الحـريك الـذي يعمـل عـىل إكسـاب الفـرد عنـارص اللياقـة 

 .ًمن األداء الريايض معتمدا عىل أجهزة الجسم البدنية التي متكنه 

وال يفوتنا التنويه إىل أهمية اإلعداد البدين لصحة االنسان فكلام مارس 

 .اإلنسان النشاط البدين انعكس ذلك إيجابيا عىل صحته 

و عملية اإلحامء هي عملية إعداد جسم الريايض لعمل اكرب من خالل 

ملبارـيـات يك يتجـنـب الالـعـب مـتـارين خاـصـة قـبـل عملـيـة التـمـرين وا

 اإلصابات ويكون العطاء اكرب من خـالل االسـتعداد البـدين جـراء هـذه
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 وهو جزء أسايس من برنامج اإلعداد البدين ولذلك .العملية املهمة جدا

بتمرينات التهدئة إلعداد وتهيئـة  من الرضوري البدء باإلحامء واالنتهاء

 .الجسم ألداء النشاط البدين
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 الفصل األول

 مقدمة يف علم التدريب الريايض
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 فسيولوجيا التدريب الريايض

يعـتـرب عـلـم فـسـيولوجيا الـتـدريب الرـيـايض ـمـن العـلـوم الهاـمـة  

للعاملني يف املجال الريايض وذلـك راجـع لكـرثه وزيـادة املعامـل التـي 

 تطـوير استطعنا من خاللهـا التوصـل ملعلومـات وحقـائق سـاعدت يف

وتقنني حمل التـدريب، وذلـك لالسـتفادة مـن التـأثريات االيجابيـة لـه 

واالبتعاد عن السلبية، ودلت الدراسات أن تشكيل حمل التدريب دون 

 .االهتامم بالتأثريات الفسيولوجية عيل الجسم فاته يؤدى لإلصابات

وفسيولوجيا التدريب يدرس التغريات التي تحـدث يف الجسـم نتيجـة 

اك يف أداء التدريب الريايض، ويهتم بتحديـد التغـريات الوظيفيـة االشرت

الداخلية نتيجـة أداء التـدريب الريـايض ملـرة واحـدة أو نتيجـة تكـرار 

 .التدريب لعدة مرات

هو العلم الذي يصف ويـفرس التغـريات "تعريف فسيولوجيا التدريب 

التدريب الوظيفية الناتجة عند التدريب ملرة واحدة أو عند تكرار أداء 

 ".ًلعدة مرات بهدف تحسني استجابات الجسم غالبا
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يالحظ أنـه إعطـاء حقـائق وأرقـام ملـا يحـدث يف الجسـم مثـل عـدد 

رضبات قلب الحجم األكسوجني وغريه وما هو السـبب لحـدوثها وأنـه 

ليس من الرضوري حدوث التغريات نتيجة التدريب الدائم فقـط وأنـه 

 .بل هي معلوماتليس بالرضورة توقع االستفادة ؟ 

ـة  ـة يف الخلـي ـاعالت الكيميائـي ـازات والتـف ـادل الـغ ـه ـحـدوث تـب فمعرـف

لتحرـيـر وبـنـاء إـعـادة الطاـقـة ونـقـل اـلـدم ـهـذا يـسـاعد ـعـيل تحـسـني 

 .استجابات الجسم

واالستفادة من معلومات فسيولوجيا التدريب الريايض ترتجم بتحسني 

اة اليوميـة، أمـا اللياقة البدنية، مفهوم اللياقة مواجهـة متطلبـات الحيـ

تحسني اللياقة البدنية هي تطبيـق املبـادئ الفسـيولوجية لفسـيولوجيا 

 .الرياضة لتحسني استجابة وتكيف الجسم للجهد

اإلعداد البدين هو وصف العمليات التـي تعـد األفـراد ليكونـوا الئقـني 

ـذلك فاإلـعـداد الرـيـايض ـهـو تطبـيـق املعلوـمـات  ـدنيا ألي رياـضـة، ـل ًـب

حـسـني كـفـاءة الجـسـم لالـسـتجابة للتـحـديات البدنـيـة الفـسـيولوجية لت

 .للمنافسة الرياضية

 :والتغريات الفسيولوجية املرتبطة بالتدريب الريايض تشمل نوعني
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  االـسـتجابة ـهـي الوـصـف والتفـسـري للتـغـريات الـتـي تـحـدث ـملـرة

واحده وهي تغريات مفاجئة ومؤقتة يف وظـائف الجسـم نتيجـة جهـد 

لنبض والضغط والتنفس وهي تختفي بعـد يختفي مبارشة مثل ارتفاع ا

 .االنتهاء بدقائق

  التكيف يشمل التغـريات البنائيـة نتيجـة التـدريب حيـث متكـن

الجسم من االستجابة للعمل البدين بسهولة ويظهر التكيف بعد مـرور 

أسابيع من التدريب املنتظم وهامك مـن يشـري أن التغـريات ميكـن أن 

نـتظم ويتضـح مـن خـالل نقـص  أيام من التـدريب امل5تحدث نتيجة 

مـعـدل رضـبـات القـلـب وزـيـادة كمـيـة اـلـدم زـيـادة مـعـدالت الـتـنفس 

 .واالقتصاد يف الطاقة

 :العوامل التي ساعدت عيل تطور فسيولوجيا التدريب الريايض

  تطور نظريات تقويم الحالة الوظيفيـة أثنـاء املامرسـة الرياضـية

 اسـتخدام أسـاليب كاألنسجة والخاليا واألنزميات والتعب فسـاعد عـيل

 .لتحسني األداء

  ـتخدام ـنفس باـس ـدل الـت ـة مـع ـات الطبـي ـتوى الدراـس ـاع مـس ارتـف

األساليب الحديثة لتسجيل الوظائف املختلفة للجسم يف الراحة وأثنـاء 

 .وبعد الجهد
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  انتشار االختبارات لقيـاس الكفـاءة البدنيـة يف امللعـب واملعامـل

 .السري املتحرك والهيبوكسيك

 ء الحيوية وعلم املناعة واألنزميات والجينـات وعلـم تطور الكيميا

 .املورفولوجي األمر الذي ساعد عيل تطور التدريب الريايض

 األسس الفسيولوجية العامة

نتيـجـة النـشـاط الـبـدين تـحـدث اختالـفـات يف الخلـيـة ـمـام يعـمـل  

 :الجسم للمحافظة عيل البيئة الداخلية وذلك من خالل التايل

 تكاملة أجهـزة الجسـم املختلفـة تتكـون الجسم كوحدة وظيفة م

من أعضاء وتتكون من أنسجة وتتكون مـن خاليـا وتختلـف الخليـة يف 

شكلها طولية عرضية وغريه ولكنها تتفق يف أنها تحتـاج الغـذاء للحيـاة 

 .واألوكسجني الستهالكه وإنتاج الطاقة

  من وزن الجسـم ويوجـد أكـرث % 56سوائل الجسم السوائل تشكل

البيئة " السوائل داخل الخاليا والباقي خارجها ويطلق عليه من ثلثي هذه

، وتستطيع الخاليا الحياة والنمو طاملـا موجـود بهـا األكسـوجني "الداخلية

واأليونات واألحامض املختلفة، وهنـاك اخـتالف بـني السـائل داخـل عـن 
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الـخـارجي يحـتـوي ايوـنـات الـصـوديوم والكلورـيـد والـغـذاء  ـخـارج الخلـيـة

لجلوكوز وثـاين أكسـيد الكربـون لنقلـه مـن الخاليـا للـرئتني األكسوجني وا

   .الداخيل يحتوى أيونات البوتاسيوم واملاغنسيوم وفوسفات

  االستقرار التجانىس هو عبارة عن ثبات واستقرار البيئة الداخليـة

وكل أجهزة وأنسجة الجسم تعمل عيل ذلك، فجميع التغـريات  للجسم

عـيل تقليـل الضـغط البـدين عـيل التي تحدث نتيجة التـدريب تعمـل 

البيئة فاالنقباض العضيل يحتاج أكسوجني أكرث فيـزداد معـدل التـنفس 

والقلب لزيادة كمية األكسوجني للعضالت العاملة فيقل الضغط العرق 

 .يعمل عيل تخفيف الحرارة التي تشكل ضغط عيل البيئة الداخلية

  ـمـن ـخـالل التغذـيـة الراجـعـة الـسـلبية ـيـتم االـسـتقرار التـجـانيس

التغذية الراجعة السلبية العكسية فعند نقـص مسـتوى السـكر نتيجـة 

النشاط الريايض تقوم البنكريـاس بـإفراز الكاليكـوجني فيزيـد مسـتوى 

سكر الجلوكوز من الكبد ليصبح املستوى له مستقر بالجسـم بـالعكس 

عند تناول وجبهة غنية بالكربوهيدرات يرتفـع السـكر فيفـرز الجسـم 

لخفضه، مبعني أن التغذيـة السـلبية تـنظم البيئـة الداخليـة األنسولني 

 .بشكل عكيس سلبي
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 أهمية وفوائد فسيولوجيا التدريب الريايض 

املعلومات الفسـيولوجية أسـاس إعـداد املـدرب واملعلـم النـاجح  

 :والتي تساعد يف تخطيط الربامج التدريبية والفوائد كالتايل

 ة مـن أهـم األهـداف التـي الوقاية الصحية تحسني الحالة الصحي

ـليمة  ـة الـس ـا فاملامرـس ـية لتحقيقـه ـة الرياـض ـدريب والرتبـي ـعي الـت يـس

للتدريب الريايض وحمـل التـدريب تـؤدي لتحسـني الصـحة والعكـس 

ـيولوجي  ـايض والفـس ـامء الـطـب الرـي ـتامم عـل ـصـحيح، والـسـبب يف اـه

والتدريب الريايض باألثر عيل الحالة الصحية راجع إيل التطور يف حمـل 

دريب الخارجي، لذلك البد من املدرب فهم التغـريات الفسـيولوجية الت

نتيجة التدريب وذلك من أجل تقنينه، فهنا العبني مل يحققـوا أرقـامهم 

سواء زمنية أو مسافات نتيجة أمراض مفاجئة كارل لويس إعجاز برشي 

وغريه، وكذلك الوقاية الصحية مـع وحاميتـه كرشب املـاء والسـوائل يف 

 .ثون أو نصف مارثون فنجد محطات ارتداء املالبسجري املارا

  القيمة االقتصادية تساعد املعلومات الفسيولوجية عيل تحقيق هدف

التدريب الريايض من خالل االقتصاد يف الجهد والوقت واملـال، فعنـد فهـم 

ـة ـدة للعملـي  املــدرب لهــذه الحقــائق يســتطيع األدوات واألجهــزة املفـي



 

 
 اإلعداد البدين واإلحامء يف التدريب الريايض

 
 

15

ذاء بالنسبة للقيم الغذائية وزمن النشـاط كـذلك التدريبية وكذلك أنواع الغ

 . إعطاء الفرتة الزمنية املحددة للنشاط من أجل حدوث التكيف

  التـعـرف ـعـيل الـتـأثريات الفـسـيولوجية للـتـدريب الرـيـايض فـهـم

حمـل داخـيل نتيجـة الخـارجي عـدد "املدرب لحدوث عملية التكيف 

يل تخطـيط يسـاعد عـ" رضبات قلب كمية األكسوجني الجهاز العصبي

برامج التدريب وحمل وأساليب التدريب كاعتامد املدرب عـيل معـدل 

 .النبض لتحديد شدة التدريب وفرتة الراحة

  تقـنـني حـمـل الـتـدريب التقـنـني ـهـو الوـسـيلة األساـسـية لـحـدوث

ـاع  ـتم ـحـدوث االـسـتجابة ـمـن أـجـل االرتـف ـة ـمـام ـي التـغـريات الداخلـي

ث ارتفـاع أو زيـادة عـن باملستوى فإذا كانت أقل من املستوى ال يحـد

  .قدراته تؤدي لحمل زائد وخلل بالناحية الصحية وحدوث اإلصابات

  االختبارات واملقـاييس الوظيفيـة مـن أهـم العوامـل التـي تـالزم

الربنامج التدريبي للتأكد من مناسبة حمـل التـدريب ملسـتوى الالعـب 

 من أجـل زيادتـه أو تقليلـه وملالحظـة الناحيـة الصـحية لالعـب، كـام

تساهم يف تتبع حالته التدريبية فتعطينا مؤرش للتنبؤ مبا سـيكون عليـه 

 .الالعب، كذلك تتيح لنا معرفة املعوقات بدنية نفسية خططية مهارية
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  االنتقاء الريايض األفراد منذ بدء الخليقة غري متساويني فكل فـرد

ـلـه مواـصـفات بدنـيـة وفـسـيولوجية تؤهـلـه ملامرـسـة نـشـاط واإلـبـداع 

يه وكذلك تحقيـق املسـتويات املطلوبـة بأقـل وقـت وجهـد والتفوق ف

ومال أفراد ذو أليـاف بيضـاء مـن األفضـل تـوجيهم لسـباقات الرسعـة 

 .عن الجينات والحمراء للتحمل والحديث

 التغريات الفسيولوجية املرتبطة بالنشاط الريايض

ـدم  ـيل تـق ـل ـع ـيولوجية تعـم ـريات فـس ـؤدى لتـغ ـايض ـي ـدريب الرـي الـت

 إذا كانت ايجابية من حدوث التكيـف وتحمـل األداء املستوى الريايض

 :واالقتصاد بالجهد والتغريات هي التالية

 وتحـدث يف الخاليـا واألنسـجة وهـي : التغريات الكيميائية الحيوية

عبارة عـن التغـريات الهوائيـة والالهوائيـة إلنتـاج الطاقـة لـألداء الحـريك 

 الهوائية بالعضـلة تشـمل والتغريات باأللياف البيضاء والحمراء فالتغريات

" بيـت الطاقـة"زيادة الهيموجلوبني وبالتـايل األكسـوجني واملايتوكنـدريا 

والجليكوجني بالعضلة، بينام التغريات الالهوائية بالعضـلة تشـمل زيـادة 

 وكفاءة إنتـاج الطاقـة ثـاليث أدينوسـني الفوسـفات وفوسـفات الكريـاتني
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 تشـمل كفاءتهـا عـن طريـق ونشاط األنزميـات، أمـا بالنسـبة لألليـاف

   .الجليكوجني وزيادة حجم األلياف

 وتتمثل التغـريات زيـادة نقـل واسـتهالك : تغريات الجهاز الدوري

زيادة تجويـف القلـب وسـمك العضـلة "األكسوجني سواء أثناء الراحة 

لالعبي التحمل وانخفاض معدل القلب وزيادة حجم الـدم واالنقبـاض 

أو الحمل البدين أقل مـن " ة والشعرياتوزيادة حجم العضالت الهيكلي

قصوى قلـة االعـتامد عـيل الجليكـوجني ونقـص إنتـاج الالكتيـك وقلـة 

الحاـجـة لألكـسـوجني وزـيـادة حـجـم الرضـبـة وـقـوة االنقـبـاض وزـيـادة 

استهالك العضـلة لألكسـوجني، القصـوى زيـادة الـدفع القلبـي وزيـادة 

 . معدل الرضبات وإنتاج الالكتيك ونشاط األنزميات

 نتيجة التدريب الريـايض تـزداد التهويـة : تغريات الجهاز التنفيس

ـة  ـن أجــل توصــيل األكســوجني للعضــالت العامـل ـة ـم حجــم "الرئوـي

وـهـي نتيـجـة زـيـادة الـتـنفس ق ويزـيـد فرـصـة تـبـادل " األكـسـوجني ق

 . الغازات مع الدم

 ـا تـغـريات أـخـرى منـهـا تركـيـب : تـغـريات فـسـيولوجية أـخـري هـن

وانخفاض ضغط الدم يف الراحـة " بطة واألوتارالعظام واألر قوة"الجسم
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واملجهود واألنسجة ونقص الـدهن الكـيل بالجسـم وتخفـيض مسـتوى 

الكولسرتول وزيادة القدرة عيل العمـل يف الجـو الحـار وكـذلك الجهـاز 

   .العصبي والهرموين

 املبادئ الفسيولوجية للتدريب الريايض

 سـتخدم بـرامج مبدأ نوعية التدريب املدرب الناجح هـو الـذي ي

تدريبية لتحسني نظام الطاقة املسـتخدم فتـدريب املسـافات الطويلـة 

يحتاج تحسـني النظـام الهـوايئ واملسـافات القصـرية والنظـام الالهـوايئ 

وأخرى املختلط، ووفق النشاط والحركات الخاصـة لتـدريب العضـالت 

العاملة فعند تدريب الرمـي يفضـل اسـتخدام أجهـزة مقاومـة بـالقوة 

 .عة نفس املهارةوالرس

  مبدأ زيادة الحمل مبعني أن كفاءة أجهزة الجسـم تتحسـن عنـد

الوصول للحد األقىص لها فعند تحسني القوة البد للعضـلة مـن العمـل 

عند أقيص شدة فإذا مل نستخدم األحامل العالية فلن يتحسـن مسـتوى 

الالعب، لـذلك فاملعلومـات الفسـيولوجية تسـاعد يف تحديـد مكونـات 

 لخارجي شدة حجم كثافة فعنـد وصـول الالعـب للتعـب يبـدأالحمل ا
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تحسنه وذلك من خالل الحمل القصوى واألقل من القصوى، مـع عـدم 

 .الزيادة املفرطة لكيال يحدث الحمل الزائد

  مبدأ التدرج يف زيادة الحمل إن زيادة الحمـل يجـب أن تحـدث

ابيع أو بطريقة تدريجية وعيل فرتات لحدوث التكيف وهي ما بني أسـ

شهور أو سنوات، ويتم ذلك مـن خـالل زيـادة أحـد مكوناتـه وتثبيـت 

 .اآلخر

  مبدأ التنمية الشاملة البد من بناء قاعدة عامة من اإلعداد العام 

ملعظم األجهـزة ووظـائف الجسـم يـيل ذلـك تحسـني اإلعـداد الخـاص 

للنشاط التخصيص فنجد العبي املصارعة يتدربون سباحة وجري ووثب 

 . لواألثقا

  مبدأ الفروق الفردية األفـراد يختلفـون يف الخصـائص البيولوجيـة

والعقلية والبدنية واملورفولوجية مام يـنعكس عـيل قـدرتهم يف تحمـل 

التدريب فنجده يالئم العـب ويـنعكس بالسـلب عـيل اآلخـر وتشـمل 

العمر الزمني والتدريبي والحالة الصـحية ومعـدل االستشـفاء والـنمط 

ن استخدام الحمل القصوى للبالغني بينام للناشئني العصبي، وكذلك ميك

ًالخفيف وذلك راجع لنمو الجهاز الحريك وخصوصـا العصـبي والعمـود 
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الفقري وعمليات البناء وعـدم إصـابتهم باملمـل وبقـاء وقـت ملامرسـة 

 .العاب الطفولة فينصح لهم زيادة فرتات الراحة

 أهمية التدريب الريايض

رة عامة هـو الوصـول اىل املسـتوى العـايل غاية التدريب الريايض بصو

للريايض وتحقيق أعىل درجات االنجاز وهو األمر الذي يتأىت من خالل 

رـفـع الـقـدرات البدنـيـة والوظيفـيـة والنفـسـية للرـيـايض، وـمـن خاللـهـا 

ينعكس ذلك عىل االداء املهاري والخططي باإلضافة اىل القوام والشكل 

لـيـة مـثـل زـيـادة حـجـم القـلـب الـعـام وتـطـوراالجهزة الوظيفـيـة الداخ

وزيادة يف حجم الدم املدفوع يف الرضبة القلبية الواحدة وزيادة نسبة 

 .الهيموكلوبني وتغريات يف الجهاز العضيل وغريها 

 :أسس و مبادئ علم التدريب الريايض 

ميكننا تخليص واجبات التدريب الريايض ألربع عمليات محـدودة كـل 

 : مبستوى الفرد الريايض وهي منها تحقق هدف يخدم االرتقاء
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 اإلعداد البدين. 1

يهدف االعداد البدين إىل تنمية الصـفات أو القـدرات البدنيـة كـالقوة 

ويجب . العضلية والتحمل والرسعة والرشاقة ومدى الحركة يف املفاصل

أن تكون هذه التنمية شاملة وعامة مع التأكيد عىل الصقات الخاصـة 

 .  النشاط الذي ميارسه الفردالتي تكفل التقدم يف نوع

 اإلعداد املهاري والخططي. 2

يهدف اإلعداد املهاري تعليم وإتقان املهارات الحركية األساسـية لنـوع 

النشاط الريايض كذلك فإن تنمية القدرات الخططية التـي يسـتخدمها 

الـفـرد يف غـضـون املنافـسـات الرياـضـية ـمـن أـهـم واجـبـات الـتـدريب 

ً نـدرك ان هنـاك ارتباطـا وثيقـا بـني عمليـات الريايض ويجب علينا أن ً

 .اإلعداد املهاري واإلعداد الخططي حيث انهام يكونان وحدة واحدة

 اإلعداد املعريف . 3

يهدف اإلعداد املعريف إىل اكساب الفـرد الريـايض مختلـف املعلومـات 

 واملعارف النظرية التي تهـم الريـايض بصـفة عامـة وكـذا التـي تخـص
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ريبية العامة وكذلك التي تخص نوع النشاط الذي ميارسه النواحي التد

 : ومنها 

 ـ املعارف واملعلومات الصحية 

 ـ النواحي الخاصة بالتغذية 

 ـ املعارف الخاصة باسس االداء الحريك 

 ـ املعارف الخاصة بقانون اللعبة 

هذه املعارف واملعلومات تسهم بـدور ايجـايب يف رفـع مسـتوى الفـرد 

 .ة كبرية الريايض بصور

 اإلعداد الرتبوي النفيس. 4

يهدف اإلعداد الرتبوي النفيس إىل تربية الفرد الريايض بصـورة شـاملة 

ومتزنة مع تطوير السامت الخلقية وتنمية الروح الرياضية مع اعداده 

نفسيا لتعليمه كيفية اسـتخدام القـدرات التـي يتعلمهـا ومـن ناحيـة 

اإلعداد النفيس للمشاركة الناجحة ثانية إظهار االنجاز الجيد من خالل 

 . يف املسابقات أو املنافسات الرياضية
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 مبادئ تخطيط التدريب الريايض

يجب أن تتسم الخطة بالشمول وتتضمن الجوانب املختلفـة ألعـداد * 

 .الرياىض وتهدف للوصول إىل العاملية

يجب أن تستند الخطة عىل األسس واملبادئ العلمية املسـتمدة مـن * 

ـة ـية خالـص ـة الرياـض ـة بالرتبـي ـة املرتبـط ـات العلمـي ـاث والدراـس  األبـح

 .وعلومها املختلفة

أن تستنري الخطة باملبادئ الدميرقراطية التـي تكفـل الحريـة واملسـا * 

 .واه والتعبري عن النفس

 .تحديد املستوى املبديئ أو الراهن لالعبني عند بداية الربنامج* 

ـة واـسـتيعاب ا*  ـذي يظـهـر نتيـجـة أن تتـسـم الخـطـة باملروـن ـد اـل ملزـي

 .للتطبيق

وضـع نظام شــامل لتقــويم الخــطة التدريبيـة مبــا يكفـل معرفـة * 

 . الحصـائل والنتائج
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 -:القواعد األساسية لتخطيط التدريب

 .دف العام للدولةلـلـهخضوع الخطة *

 .ًبناء الخطة طبقا لألسس العلمية الحديثة* 

ـدر*  ـة بالـت ـات الخاـص ـم الواجـب ـد أـه ـتيعابها تحدـي ـايض واـس يب الرـي

 .وترتيبها

 .مرونة الخطة* 

 . االرتباط والتقويم* 

 الريايضأسس التخطيط 

عندما يبدأ املـدرب ىف وضـع خطـة التـدريب فإنـه يجـب أن يالحـظ 

 -:النقاط الثالث اآلتية

معرفته املسبقة مبواعيد املسابقات وأنواعها هـل هـي مباريـات : أوالً 

 .لة مناطق أو بطولة دوري أو بطوودية

ًوتحديد مواعيد البطوالت املختلفة خـالل العـام التـدريبي هـام جـدا 

عند وضع املدرب لخطة التدرب السنوية كذلك فإن مواعيد البطوالت 
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ًالدولية وارتباطها بالبطوالت املحلية يلعـب دورا آخـر أكـرث أهميـة ىف 

 .تخطيط عملية التدريب

ث الحالـة البدنيـة والحالـة مستوى الالعبني أو الفريق مـن حيـ: ًثانيا 

 .املهارية

إن أي خطة تدريب تكون غري مبنية عىل معرفة جيدة وتقـويم سـليم 

إن أهم عمل للمدرب عند وضع . ًلحالة الالعبني مقضيا عليها بالفشل 

خطة التـدريب هـو معرفـة مـا هـو مسـتوى العبيـه الحـايل ومـا هـو 

 مـن خـالل خطـة املستوى الذي سيحاول أن يصل إليه العبيه مستقبالً

 .التدريب املنظمة لقوى الالعبني

اإلمكانات املتاحة للمدرب من حيث مكان التدريب ومسـاعدي : ًثالثا 

 .املدرب واإلمكانات املادية 
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 الرشوط الواجب مراعاتها عند تخطيط التدريب

ـائق الـصـحيحة -1 ـى التخـطـيط ـعـىل أـسـاس ـمـن الحـق  يـجـب أن يبـن

 .والتفكري املوضوعي

يقوم التخطيط عىل رعاية وخدمة مصـالح جميـع املشـرتكني ىف  أن -2

 .العملية التدريبية

 . يجب االلتزام بتدوين النتائج بحقائقها دون تحريف أو تغيري-3

 . يجب إرشاك جميع املعينني وأخذ آرائهم عند وضع الخطة-4

 االبتـعـاد ـعـن التخـمـني ـمـا أمـكـن واالـعـتامد ـعـىل التفـكـري العلـمـي -5

 .السليم

  يجب أال يعتمد التخطيط عىل أسلوب واحد ىف التنفيذ -6

 الربنامج التدريبي

الربنامج التدريبي هو أحد العنـارص األساسـية للخطـة وبدونـه يكـون 

ًالتخطيط ناقصا فالربنامج هـو الخطـوات التنفيذيـة ىف صـورة أنشـطة 
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تفصيلية من الواجب القيام بها لتحقيق الهدف وهناك بعـض األسـس 

 -:تى يجب مراعاتها عند وضع الربنامج التدريبى نذكر منهاالعلمية ال

 . تحديد هدف الربنامج وأهداف كل مرحلة من مراحل تنفيذه-

ـني - ـة لالعـب ـتجابات الفردـي ـة واالـس ـروق الفردـي ـاة الـف ـفات (  مراـع ـص

 .وذلك بتحديد املستوى) وخصائص الالعب الفردية 

 .تدرجها تحديد أهم واجبات التدريب وترتيب أسبقيتها و-

 . مالمئة الربنامج التدريبى للمرحلة السنية وخصائص النمو لالعبني-

 . تنظيم وتنويع واستمرارية التدريب-

 . املوازنة بني عمومية التدريب وخصوصيته-

 . مرونة الربنامج التدريبى وصالحيته للتطبيق العميل-

ـم - ـدة والحـج ـث الـش ـن حـي ـدريب ـم ـل ىف الـت ـة الحـم ـب درـج  تناـس

 .والكثافة

ـل- ـادة الحـم ـدرج ىف زـي ـوجي الـت ـدم املناســب والشــكل التـم   والتـق

 .والتوجيه لألحامل التدريبية املحددة وديناميكية األحامل التدريبية
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 . زيادة الدافعية-

 . االهتامم بقواعد اإلحامء والتهدئة-

 .  التكيف-

 خطوات تخطيط الربنامج التدريبى

 .التدريبيالربنامج  تخطيط يف تخطيط موقف العنارص املؤثرة -1

 . للخطةالتدريبي تحديد أهداف الربنامج -2

 .التدريبي تحديد محتوى الربنامج -3

 .التدريبي ترتيب محتوى أنشطة الربنامج -4

 . التدريبي تقويم مستوى الالعبني قبل البدء للموسم -5

 -: وهى التدريبيالقيام بتطوير الربنامج 

 .هدف تطوير الربنامجالتحديد الدقيق لألهداف الفرعية ل

 .التحديد الدقيق لسامت وخصائص الالعبني املستفيدين من الربنامج
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 .التحديد الدقيق لسامت وخصائص الجهاز املعاون ىف تنفيذ الربنامج

التحديد الدقيق للظروف االجتامعية والنفسية لكـل مـن املسـتفيدين 

 .واملشاركة ىف الربنامج

 .لتى تحقق أهداف الربنامج التحديد الدقيق ألفضل األنشطة ا

التحديد الـدقيق ألفضـل الطـرق واألسـاليب لتنفيـذ أنشـطة الربنـامج 

 .وتحقيق الهدف

التحدـيـد اـلـدقيق ألفـضـل أـسـاليب التـقـويم لـكـل نـشـاط ـمـن أنـشـطة 

 .الربنامج ىف كل مرحلة من مراحل تنفيذ الربنامج

 مقارـنـة ـكـل خـطـوة ـمـن الخـطـوات الـسـابقة لنظريتـهـا ىف الربـنـامج ىف

 . الربنامج املطلوب تطويره مع تحليل دقيق ثم إحداث التطوير

  الربنامجيفاألدوات واألجهزة املستخدمة 
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 طرق التدريب الريايض 

الوصـول مبسـتوى الالعـب اىل أفضـل  "إىلأن التدريب الريايض يهدف 

، وتعد طرائق وأسـاليب التـدريب " درجة ممكنة يف نشاطه التخصيص

تدريبات تطبيقية موجهة لتحقيق هـدف التـدريب بأشكالها املختلفة 

يكون من خالل طرائق تنفيذ برامج األعداد املختلفة واملوجهة لالرتقاء 

مبستوى اإلنجاز الريايض،وهذه الطرائـق واألسـاليب تسـتخدم لجميـع 

ًوما عىل املدرب اال أن يكـون فنانـا "أشكال الرياضة بأنواعها املختلفة، 

اسبة للفعالية التي ميكن فيها اسـتخدام طريقـة يف اختيار الطريقة املن

وفيام ييل تعداد ألهم طرائق التدريب " أكرث من بقية الطرائق األخرى

 :الريايض

  طريقة التدريب الفرتي

  طريقة التدريب التنافيس

  طريقة التدريب املستمر

  طريقة التدريب التكراري
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بهـا تـدريبات وفيام ييل رشح توضيحي لطريقة التدريب التي نفـذت 

 .القوة باالنقباض العضيل الثابت واملتحرك واملختلط

 طريقة التدريب التكراري 

 من الطرائق املهمة ) طريقة االعادات(تعد هذه الطريقة التي تسمى 

واألساسية يف التدريب الريايض والسيام يف الفعاليات التي تعتمد عـىل 

 .الطاقة الالهوائية

الية يف التدريبات التي نحن بصددها والتي ًونظرا الستخدام الشدة الع

قد تصل اىل الشدة القصوى، فتطول فرتات الراحة لـيك تؤهـل أجهـزة 

الجسم املختلفة لتكرار الحمل نفسه وبالقوة نفسها وبالرسعة نفسـها 

يف املرة الثانية، وتتوقف مدة الراحـة أيضـا عـىل شـدة الحمـل وزمـن 

 . األداء

يب التكراري فأنه يؤدي اىل إثارة الجهـاز أما الخصائص الوظيفية للتدر

العصبي املركزي، مام يـؤدي اىل التعـب املركـزي بسـبب ارتفـاع شـدة 

التمرين، نتيجة للتفاعالت الكيميائية التي تحث يف غيـاب األوكسـجني 

مام يؤدي اىل استهالك املواد املخزونة للطاقة، وتراكم حامض الالكتيك 

 . يف العضالت العاملة
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 تدريب عىل العضلةاثر ال. 

ويسـتخدم . يهدف تدريب العضلة إىل زيادة قوتها ومطاولتها ورسعتها

لذلك وسائل التـدريب وطرائقـه املتنوعـة مثـل التـدريب االيـزومرتي 

ومـن . والتدريب االيزوتوين والتدريب املختلط وغريها مـن التـدريبات

ان الرضوري ان ـنـذكر هـنـا ان ـتـدريب الـقـوة ميـتـاز بالنوعـيـة، مبعـنـى 

فإذا كان التدريب . العضلة تقوى بطريقة ترجع إىل نوع التدريب ذاته

ًايزومرتيا كانت العضلة قوية يف الحركات التي تتطلب مثل هذا النـوع 

هنـاك قاعـدة عامـة تقـول ان . والعكس يف حالة التـدريب االيزوتـوين

ُالقوة املكتسبة برسعة تفقد أيضا برسعة، لـذلك فـان التـدريب لفـرتة 

ـة ـة طويـل ـه يف حاـل ـبة،أي اـن ـالقوة املكتـس ـتفظ ـب ـىل ان يـح ـاعد ـع  يـس

االنقطاع عن التمرين ملدة طويلة، يـؤدي إىل فقـدان القـوة املكتسـبة 

وبالطبع فـأن التـدريب للعضـلة يزيـد مـن عـدد الشـعريات الدمويـة 

 امليوجلوبني PC وATPومخزون مواد الطاقة يف العضلة الكاليكوجني و

 .واإلنزميات

 القوة العضلية

 تكتسب القوة العضلية أهمية خاصة كونها إحدى املكونات األساسية 
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للياقة البدنية، نظرا لدورها املرتبط بـاألداء الريـايض آو بالصـحة عـىل 

وجه العموم، ومل يحظ أي مكـون آخـر مـن مكونـات اللياقـة البدنيـة 

بدرجة من األهمية مبثل ما حظيت به القوة العضلية، هذا ومـا زالـت 

 .ًضلية هدفا يسعى إليه جميع الناسالقوة الع

وتعد القوة العضلية من أهم القدرات البدنية والحركية التـي تـؤثر يف 

مستوى األداء يف األنشطة الرياضية ومن القدرات األساسية املميـزة يف 

جميع أشكال النشاط الريايض ولكن تتفاوت درجة أهميتهـا بتناسـب 

 .اء البدين ضد مقاومات مختلفةًكل أداء بدين، إذ دامئا ما يكون األد

وتعد القوة العضلية شكالً من أشكال التـدريب التـي تـدل عـىل قـوة 

العضلة، ويفهم مـن مصـطلح القـوة العضـلية أنهـا قـدرة العضـلة يف 

التغلب عىل مقاومة خارجية آو التسلط عليهـا، فـالقوة التـي تحصـل 

وة املضادة من الخارج تؤثر عىل جسم الريايض، وتؤثر هذه القوة والق

لها عىل جسم الريايض، وبالتايل تؤثر عىل تغيري خط مسار مركـز ثقـل 

 .الجسم التي متكن الريايض من عمل الحركات الرياضية 
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 اإلعداد النفيس يف التدريب الريايض

يعتمد علم التدريب الريايض يف العرص الحديث عىل األسـس العلميـة 

عداد املختلفة سواء كانت التي تحقق النمو الشامل ملختلف عنارص اإل

بدنـيـة او مهارـيـة او خططـيـة او نفـسـية للوـصـول بالالـعـب اىل أـعـىل 

 . املستويات الرياضية يف الرياضة التي ميارسها 

عداد النفيس هـو احـد املكونـات الرضوريـة الحتميـة يف الوحـدة و اإل

ويف السـنوات ,التدريبية وبدونه يستحيل إحراز النجاحات يف الرياضة 

رية تكتـسـب العواـمـل النفـسـية للرياـضـيني أهمـيـة متزاـيـدة ـفـأن األـخـ

مامرسة التدريبات الرياضية التعني تنمية الصفات الجسمية وتكـوين 

القابليات الحركية فحسب بل تعني تحسني الصفات النفسـية وصـقل 

وهكذا يتطلـب النشـاط الريـايض مـن الرياضـيني ,قوة املتدربني نفسيا

نتائج عالية ومن جهـة أخـرى يعـد هـذا أبداء صفات نفسية لتحقيق 

 . النشاط وسيلة قوية وفعالة لتطوير وبناء هذه الصفات النفسية

ويعد علم النفس الريايض امليـداين مـن أهـم املعلومـات التـي دخلـت 

مـجـال النـشـاط الرـيـايض والـتـي تـسـهم بـقـدر كـبـري يف تـطـوير وتنمـيـة 

 ريايض لوصـولالقدرات الالعب حيث هنالك نصيب كبري لعلم النفس ال
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ـة الشخـصـية  ـق دراـس ـن طرـي ـية ـع ـب الرياـض الالـعـب اىل أـعـىل املراـت

الرياضية ومعرفة أفضـل السـبل التـي تجعـل هـذا الالعـب او ذاك يف 

أفـضـل حاالـتـه لتقـبـل جرـعـات الـتـدريب وـكـذلك مقابـلـة املـنـافس يف 

حيث أصبح اإلعداد البني واملهـاري ,أحسن حالة وبالتايل التغلب عليه

 متناول الجميع وباإلمكان الوصول بها ألعـىل املسـتويات والخططي يف

وأصبح أبطال العامل متقـاربني يف هـذه العنـارص مـن حيـث املسـتوى 

ولذلك أصبح التنافس أالن للوصول بالالعب من جانب األعداد النفيس 

ـق االنـجـاز ـك لتحقـي ـه وذـل ـنفس ,اىل أفـضـل حاالـت ـم اـل وان ـهـدف عـل

ابية لجميع املشاكل التـي يعـاين منهـا الريايض هو إيجاد الحلول االيج

الفرد الريايض واملتعلقة بالشخصية والتي تتعلق بالسلوك داخل ساحة 

 .اللعب والتدريب

اإلـجـراءات "وميـكـن إيـجـاز مفـهـوم األـعـداد اـلـنفيس الرـيـايض بأـنـه تـلـك

الرتبوية التي تعمل عـىل منـع عمليـات االسـتثارة او الكـف الزائـدة او 

كام تساعد عـىل ,سلبا عىل مستوى االنجاز الريايض املنخفضة التي تؤثر 

التكيف مع مواقف وظروف املنافسة الرياضية وما يرتبط بها من أعبـاء 

 نفسية مام يـؤدي اىل اإلقـالل مـن اإلحسـاس بـالخوف والتـوتر والقلـق
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تلـك العوامـل التـي تـؤدي اىل انخفـاض مسـتوى ,النفيس وعدم الثقة 

 ". االنجاز الريايض

 : عداد النفيس الريايض إلأهداف ا

 بناء وتشكيل امليول واالتجاهات االيجابية نحو املامرسـة الرياضـية -1

 .للنشاط املامرس مع استثارة الدوافع املرتبطة باملامرسة الرياضية

 تطوير وتوظيف القدرات العقلية املساهمة يف نجاح أداء املهـارات -2

 .الرياضية للنشاطالحركية الرياضية يف إطار مواقف املامرسة 

 التوجيه الرتبوي و اإلرشاد النفيس للريايض خالل مراحـل التـدريب -3

 .و املنافسات مام يوفر أفضل الظروف إلظهار أفضل أداء حريك

ـايض واملرتبطــة -4 ـدى الرـي ـف ســامت الشخصــية ـل  تطــوير وتوظـي

باملامرسة الرياضية مبـا يـتمىش مـع الواقـع التطبيقـي لتلـك املامرسـة 

ـاز الرياـضـي ـق االنـج ـع تحقـي ـارض ـسـامته الشخـصـية ـم ـى ال تتـع ة حـت

 . الريايض
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 : العوامل املؤثرة يف تحقيق أهداف اإلعداد النفيس للرياضيني

 . اعتقاد الالعب او عدم اعتقاده بجدوى تلك األساليب -1

 . مدى العالقة بني الالعب واملدرب ومدى تأثري املدرب يف ذلك-2

 . العمر التدريبي لالعب-3

 . اختيار أفضل األوقات املناسبة لألعداد النفيس-4

 . توحيد ظروف إجراء هذه التدريبات-5

 . يفضل ان يكون املدرب مامرسا لنوع اللعبة التي يدربها-6

ـة -7 ـدريبات النفســية الهادـف ـذايت( إجــراء الـت ـداد اـل ـق ) اإلـع لتحقـي

 االسرتخاء والتهدئة يف غرفة معتمة الضوء

 ) .25-22(ت درجة حرارة مناسبة وبعيدة عن الضوضاء وذا

 . اتخاذ الالعب وضعا مناسبا ألداء تلك التدريبات-8

 زيادة وتكرار او أداء تلك التدريبات النفسية اإليحائية عـن معـدل -9

 . مرتني يف اليوم ال يرتتب عليه إحداث إي رضر عىل الالعب
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 : عداد النفيس للرياضينيخطوات اإل

قطة االرتكاز عالية لبناء األعداد الـنفيس يجب ان ينطلق املدرب من ن

للرياضيني حيث تفهم الخصـائص النفسـية التـي يتميـز بهـا الريـايض 

 : رضورة فهمه لبناء األعداد النفيس وكام ييل 

 معرفة نوع الخصائص النفسية لكـل العـب بهـدف معرفـة أفضـل -1

 .الطرق التي تالمئه وكذلك التي تالئم نوع اللعبة التي يزاولها

 عىل املدرب ان يعلم الالعب عىل كيفيـة االبتعـاد عـن االنفعـاالت -2

 .والسيطرة عىل النفس يف سبيل مصلحته ومصلحة الفريق

 تعلم الالعب األساليب النفسية املحفـزة واملنبهـة والهادفـة لتهيئـة -3

 .الالعب لالشرتاك يف التدريب واملنافسة

 .املهاري والبدين لالعبني رضورة اندماج األعداد النفيس مع األعداد -4

 . األعداد النفيس يف مرحلة ما قبل املنافسات-5
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 التعرف عىل السامت النفسية الضـعيفة لالعـب والتأكيـد عليهـا يف -6

 .برنامج األعداد النفيس

 رضورة إجراء الوحدات تدريبية يف ظروف مشـابهة ألرض املسـابقة -7

ـذي  ـد اـل ـس البـل ـل طـق ـس مياـث ـب يف طـق ـذلك اللـع ـه وـك ـتجري فـي ـس

املنافـسـات وـكـذلك رضورة أداء ـتـدريبات ـمـع جمـيـع املتـغـريات الـتـي 

 .ميكن ان يتعرض لها الالعب

 األعداد النفيس لالعب الذي هدفه مساعدة الالعب عىل االسـرتخاء -8

 .والهدوء بعد املباراة

 األعداد النفيس لالعب الذي يساعده يف التغلب عىل بعض املواقف -9

 .سواء بالتدريبات او املسابقاتالصعبة والسلبية 

 :عداد النفيسأنواع اإل

 .اإلعداد النفيس طويل املدى:أوال

 . اإلعداد النفيس قصري املدى:ثانيا
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 :األعداد النفيس طويل املدى

يبدأ التخطيط لألعداد طويل املدى مبجرد انخراط الناشئ يف التـدريب 

او أكرث )سنوات 10(الريايض يف سن مبكر ويستمر لفرتات قد تصل اىل 

وقد يستمر اىل االعتزال ،ويعترب هذا اإلعـداد مبثابـة اإلعـداد القاعـدي 

الذي يتأسس عليـه اإلعـداد الـنفيس قصـري املـدى وتعتمـد العمليـات 

 التطبيقية له بشكل رئييس عىل جانبني هام

  بناء وتطوير السامت الشخصية لالعب -1

  بناء وتطوير الدافعية -2

ه هذا األعـداد هـو تطـوير دوافـع الرياضـيني نحـو واهم ما يهدف إلي

اللعبة املزاولة ومساعدتهم عىل اكتساب دوافـع قويـة جديـدة وهـذا 

يحدث من خالل األعداد الجيد ،وهذه الدوافع تساعد عـىل االسـتمرار 

يف الكفاح وبذل مزيـد مـن الجهـد ومـن ثـم تتكـون لديـه اتجاهـات 

التي تكون من مستلزمات ايجابية تؤدي اىل تثبيت مكونات الشخصية 

نجاحه يف نـوع اللعبـة التـي يزاولهـا وألجـل تحقيـق إغـراض األعـداد 

 :النفيس طويل املدى يتم استخدام األساليب اآلتية 
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 . منح الالعب فرصة كفاح مناسبة ،تبعا ملستوى قدراته -1

 أمداد الريايض باملعلومات الصحيحة التي تخدم نوع الرياضة التـي -2

 .يزاولها 

 مساعدة الريايض يف تقيم ذاته ومقارنة نتائجه بنتـائج زمالئـه مـن -3

 .نفس املستوى

 . مشاركة الالعب يف منافسات رياضية-4

 . تعويد الريايض عىل بذل الجهد والكفاح يف سبيل الفوز-5

 . االهتامم بالحالة الصحية التي تفيده-6

 و إميانـه  الوضوح التـام لالعـب اهـتامم املـدرب بعمليـة التـدريب-7

 . القوي يزيد من الدافع لتحسني مستوى هذا الالعب

 : األعداد النفيس قصري املدى

ان املقصود باألعداد النفيس قصري املدى هو إعداد الريايض نفسيا قبل 

اشرتاكه يف املباراة و إيصاله اىل حالـة مـن االسـتعداد تؤهلـه اىل بـذل 

 . قأقىص جهوده وتحقيق أفضل النتائج خالل السبا
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حيث يسعى اإلعداد النفيس قصري املـدى اىل تعبئـة وتنشـيط قـدرات 

ـل  ـون قـب ـرض الالعـب ـا يتـع ـتوى ،فأحياـن ـأعىل مـس ـافس ـب ـب للتـن الالـع

املسابقات اىل بعض املظاهر املتمثلـة يف عـدم انتظـام النـوم او األرق 

وزيادة درجة التوتر واإلثارة ووصولها أحيانا لدرجة التشـنج واإلرهـاق 

ري وانخفاض درجة الحامس والفتـور لالشـرتاك يف املسـابقة وعدم التفك

،فمن واجب اإلعداد النفيس قصري املدى هو تجـاوز كـل هـذه األمـور 

 وان االستعداد للمباراة بحالة 0التي قد مير بها الالعب قبل املنافسات 

نفسية جيدة هو عامل مهم لبلوغ الذروة يف االنجاز ففي هذه الحالة 

 . اإلعداد النفيس املخطط للريايضيجب ان تكون هدف

 :عداد النفيس قصري املدى بعض الطرق لإل* 

 : األبعاد -1

يقصد به استخدام مختلف الطرق والوسائل التي تبعد الفرد الريـايض 

 عن التفكري الدائم يف املنافسة الرياضية 
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 :  الشحن -2

انتبـاه من طرق الشحن النفيس لالعبني التي يقوم بها املـدرب توجيـه 

الالعبني ألهمية املباراة والتكرار الـدائم للنقـاط املهمـة التـي يحجـب 

مراعاتها وتذكريهم باملكاسب التي ميكن الحصول عليهـا عنـد الفـوز ، 

وبالخسارة التي ميكـن ان تحـدث يف حالـة الهزميـة ، وغـري ذلـك مـن 

 االساليب املعتمدة للشحن النفيس لالعبني 

 : استخدام التدليك -3

خدام التدليك الريايض كعامل مساعد يف التهدئة نظـرا إلسـهامه يف است

كام يؤثر بدرجة كبـرية .ارتخاء العضالت وتحسني عمل الدورة الدموية 

عىل النواحي النفسـية للفـرد اذ يكسـبها الشـعور بالراحـة ويسـهم يف 

 . إبعاد القلق والتوتر 

 :  االهتامم بتخطيط حمل التدريب -4

مـل التـدريب يف األسـابيع األخـرية لفـرتة اإلعـداد التخطيط الجيـد لح

 للمنافسات حتـى السـتظهر عـىل الالعـب أعـراض الحمـل الزائـد ومـا
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يرتبط بذلك من آثار نفسية ،واستخدام التدريبات التـي تسـاعد عـىل 

 .التهدئة تدريبات الراحة االيجابية خالل األيام األخرية للمنافسة 

 : التعاون مع الطبيب الريايض -5

ـاون  ـب التـع ـيني تتطـل ـنفيس للرياـض ـمي واـل ـداد الجـس ـة األـع ان عملـي

املستمر بني املدرب والطبيب فان مسـالة تشـخيص الحـاالت املرضـية 

وعالجها تعود اىل الطبيب وليس اىل املدرب وعىل املـدرب ان يتعـاون 

 . مع الطبيب

حيث يسعى اإلعداد النفيس قصري املـدى اىل تعبئـة وتنشـيط قـدرات 

تنافس بأعىل مستوى ، فأحيانا الالعبـون قبـل املسـابقات اىل الالعب لل

بعض املظاهر املتمثلة يف عـدم انتظـام النـوم او األرق وزيـادة درجـة 

التوتر واإلثارة ووصولها أحيانا لدرجة التشنج واإلرهاق وعـدم التفكـري 

وانخفاض درجة الحامس والفتور لالشـرتاك يف املسـابقة ،فمـن واجـب 

 قصري املدى هو تجاوز كل هذه األمور التي قد مير بهـا اإلعداد النفيس

 .الالعب قبل املسابقات 
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وان االستعداد للمباراة بحالـة نفسـية جيـدة هـو عامـل مهـم لبلـوغ 

الذروة يف االنجاز ففي هذه الحالة يصبح الريايض مستعدا ان يبـدأ يف 

املباراة بانجـاز عـايل نسـبيا وان هـذه الحالـة يجـب ان تكـون هـدف 

 .إلعداد النفيس املخطط الريايض ا

وعىل املدرب ان يأخذ يف االعتبار عدة نقاط تـؤثر يف اإلعـداد الـنفيس 

قصري املدى مثل عمر الريـايض وخربتـه يف املجـال الريـايض ،فالالعـب 

الناشئ يكون إعداده موجها وقامئا عىل إبراز ايجابياته ، بينام الالعـب 

متضـمنا التقـدير والحسـاب الذي ميتلـك خـربة جيـدة يكـون إعـداده 

 .الكامل ملختلف الظروف يف إطار من التواضع والشعور بالحامس 

 :وعىل املدرب يف اليوم األخري قبل املباراة ان يتبع ما ييل *

 يكون اإلعداد النفيس يف هذا اليوم عىل أساس توفري اكرب قـدر مـن -1

 الثقة لدى الالعب 

الـقـوة والـضـعف للخـصـم  معرـفـة الالـعـب او الفرـيـق ـعـىل نـقـاط -2

 .وبشكل كامل 

 . استعداده للعمل يف كافة الظروف واملتغريات يف املباراة -3
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 . تفكر الالعب عىل كيفية التأثري النفيس عىل املنافسني -4

إيجاد تدريبات منوذجية قبل املبـاراة ملواقـف ممكـن ان تجـري يف -5

 .املباراة

وخصوصا يف ليلة املبـاراة العمل عىل ان يكون الالعب يف جو هادئ -6

 .عندما يلجا الالعب لنوم واالسرتخاء 

 : دور املدرب يف يوم املباراة

 . العمل عىل كيفية ان يتحكم الالعب يف حالته االنفعالية واملزاجية -1

 أداء اإلحامء املطلوب لرفع درجة االستعداد والتعبئة والـذي يكـون -2

 .حسب اللعبة املامرسة 

د النفيس حتى الثواين األخرية قبل بدء السباق او املباراة  بقاء اإلعدا-3

حـيـث اـنـه يتطـلـب ـمـن الالـعـب ان يـكـون يف اـسـتعداد ـنـفيس كاـمـل 

 .للمحافظة عىل استعداده لبدء املسابقة

 عىل املدرب ان يجعل الالعب يحس بالثبـات واكتسـاب اإلحسـاس -4

 .والرغبة بالفوز 
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  :دور املدرب إثناء السباق او املباراة

 االعتامد عىل التدريب النفيس القائم عـىل الكلـامت كمـؤثر نـفيس -1

يتـصـدر التهيـئـة الكامـلـة لالـسـتعداد اـلـدائم واملتوـقـع ألي ـظـرف ـغـري 

 .متوقع

 . بث روح الحامس والتفاؤل يف نفسية الالعبني -2

 العمل عىل ان يكون الفريق كوحـدة واحـدة كـل منـه تقـع عليـه -3

ن يـرى غـريه مـاذا يفعـل إي ان تكـون واجبات مـن دون ان ينتظـر ا

 .املسؤولية مشرتكة 

 . استخدام أسلوب النقد املوضوعي بدون تجريح ألي من الالعبني-4

 رضورة تدخل املدرب الفوري إذا أحس ان هنالك تدهور يف موقف -5

إي من الالعبني بحيث ابتعد عنـد االسـتعداد الـنفيس الكامـل لخـوض 

 .املباراة 

 ان املباراة هي معركة نفسية مع الخصم تقـتيض  رضورة بث شعور-6

 .منه اإلملام بايجابياتهم وسلبياتهم
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 الفصل الثاين

 اللياقة البدنية واإلعداد البدين
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 :تعريف اللياقة البدنية

إن اللياقة البدنية بالنسبة لإلنسان مثـل تصـفية محـرك السـيارة فهـو 

كانياتنـا وطاقاتنـا، وميكـن أن توصـف اللياقـة يجعلنا نعمل بأفضـل إم

البدنية بأنها الحالة التي تساعد عىل أن نظهر ونشـعر ونعمـل بأفضـل 

حال، وهي بشكل أدق القـدرة عـىل القيـام بـاألعامل اليوميـة بنشـاط 

وحيوية وانتباه مع بقاء قدر من النشاط للتمتع بأوقات الفراغ، وكذلك 

إنهـا القـدرة . فية يف حالة الحاجة لهـاالقدرة عىل القيام بنشاطات إضا

عىل التحمـل بشـكل مسـتمر للضـغوط يف الظـروف التـي ال يسـتطيع 

تحملها الشخص الذي لـيس لديـه لياقـة بدنيـة وهـي قاعـدة أساسـية 

 تتعلــق اللياقــة البدنيــة بكفــاءة عمــل. للصــحة وســالمة الجســم

 إن اللياقــة البدنيــة تــؤثر. القلــب والــرئتني والعضــالت يف الجســم

 بدرجة معينـة عـىل جـودة اليقظـة الذهنيـة وصـحتنا النفسـية وذلـك

ـا  .ألن ـمـا نـقـوم ـبـه بأجـسـامنا ـيـؤثر ـعـىل ـمـا نـسـتطيع عمـلـه بعقولـن

ويجب أن نتذكر عند بدء الربنامج الريايض أن اللياقة البدنية هي صفة 

شخصية تختلف من شخص آلخر، وهي تتأثر بالعمر والجنس والوراثـة 

ـية وا ـادات الشخـص ـةوالـع ـادات الغذائـي ـية والـع ـتامرين الرياـض  وإذا. ـل

 ال نستطيع تغيري الثالثة عوامـل األوىل فإننـا يجـب أن نحسـن مـن كنا
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الثالثة عوامل األخرية بحيث نحصل عىل نتائج أفضل من الربنامج الذي 

 . تتبعه للوصول إىل اللياقة البدنية واملحافظة عليها

 :أهمية اللياقة البدنية للفرد

ـنفيس تحـسـني . 1 ـدوري الـت ـاز اـل ـة كالجـه ـزة الجـسـم الحيوـي أداء أجـه

 .والجهاز العضيل

تـسـاعد ـعـىل تـفـادي واإلـقـالل ـمـن ـفـرص اإلـصـابة ـبـأمراض القـلـب . 2

 .واألوعية الدموية

تساعد عىل املحافظة عىل الوزن املناسب لكل فـرد وإنقـاص الـوزن .3

 .الزائد

 .تـي تـدعمهاتقوية ورفع أداء مفاصل الجسـم واألوتـار واألربطـة ال.4

تساعد عىل زيادة كفاءة عملية حـرق املـواد الغذائيـة وتحويلهـا إىل .5

 .طاقة نافعة

ـبي. 6 ـوتر العـص ـب والـت ـم للتـع ـة الجـس ـادة مقاوـم ـىل زـي ـاعد ـع  .تـس

 .زيادة الثقة بالنفس واالتزان االنفعايل مـع االعتـزاز بقـدرات الفـرد. 7

 .الفـراغوسيلة فعالـة ومفيـدة للـرتويح عـن الـنفس وقضـاء وقـت . 8
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تساعد عىل التقليل من آثـار الشـيخوخة وتحسـني عمـل الوظـائف . 9

 .الحيوية للجسم عند الكرب

مامرسة األنشطة الرياضية بصـورة منتظمـة تسـاعد عـىل الزيـادة . 10

 .املتوقعة لعمر اإلنسان بسنتني

تساعد عىل تجنب اإلصـابة بـبعض األمـراض مثـل أمـراض القلـب . 11

 .السمنة وآالم أسفل الظهر واملفاصلوالرشايني وضغط الدم و

 .عدم التعرض آلالم أسفل الظهر أو تيبس الجسم عند املسنني. 12

 .رفع مقاومة الجسم لألمراض. 13

 .تخفض مستوى اإلجهاد. 14

ِّتحسن مستوى سكر الدم. 15 ُ. 

ِّتحسن قدرة الرئتني. 16 ُ. 

ِّتحسن وظيفة القلب واألوعية الدموية. 17 ُ. 

 .العضالتتزيد قوة  .18
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 .تخفض مستوى الكوليستريول. 19

 .تحافظ عىل مرونة املفاصل وقوة العظام .20

ِّتحسن التوازن الجسدي مام مينع السقطات واإلصابات األخرى .21 ُ. 

ِّتحسن النوم .22 ُ. 

 .تخفض من الكآبة واإلرهاق. 23

ِّتحسن القدرة عىل التفكري والتذكر .24 ُ. 

ِّتحسن املظهر وتعطيه .25  ً. وهجاُ

ًتجدد الشباب وتعطي سنا بيولوجيا أصغر من السن الزمني. 26 ً. 

 التمرينات البدنية مفهوم 

تعددت االراء حول مفهوم التمرين البدين ، مـام ادى اىل االخـتالف يف 

 . وجهات النظر حول تعريفه 

ًبانـهـا االوـضـاع والحرـكـات البدنـيـة املخـتـارة طبـقـا للمـبـادئ " فعرـفـت

ية مختلف ة والعلمية لغرض تشكيل وبناء الجسم وتنمواألسس الرتبوي
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ـق  ـة لتحقـي ـه الحركـي ـن يف االداء الرقدراـت ـايض أحـسـن مـسـتوى ممـك ـي

 ".املختلفةواملهني ويف مجاالت الحياة 

 أنها بعض الحركات البدنية التي توضع عىل وفق قواعـد :كذلك عرفت

خاـصــة فيـهــا االـســس الرتبوـيــة واملـبــادئ العلمـيــة والفـســيولوجية 

 . الترشيحية ، وتؤدى هذه الحركات اما مرة واحدة او مرات متالحقة و

وعموما فان اصطالح التمرينات يف الوقـت الحـارض يطلـق عـىل كـل "

تعلم منظم يكون هدفه التقدم الرسيـع لكـل مـن الناحيـة الجسـمية 

 " . لالنساناو زيادة التعلم الحريك املهاري والعقلية 

 أهمية التمرينات البدنية 

د اصبحت مزاولة التمرينـات البدنيـة وخاصـة يف السـنوات االخـرية لق

مية كبرية يف جميع مجـاالت ظاهرة حضارية، ملا متتاز به من فائدة واه

اصوله وقواعده الراسـخة التـي تسـتند اليهـا ًالحياة، وأصبحت علام له 

وتكمن اهمية هذه التمرينات يف عـدة مجـاالت . وتستمد منها مادتها 

 : منها 
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ًناء مجتمع متكامل صحيا وبدنيا ، فضال عىل انها تخدم جميـع انـواع ب ً

الرياضات ، كام انها ال تحتاج اىل امكانيات او اىل مكـان خـاص ، فضـالً 

عن امكانية مامرستها من قبل اكرب عدد ممكـن مـن االفـراد ويف وقـت 

ّواحد، وكـذلك تعـد مـن اهـم الوسـائل املسـتخدمة يف تربيـة الجسـم 

بقوام صحيح واصالح العيـوب والتشـوهات الجسـمية ولهـا واالحتفاظ 

قيمتها الرتبوية يف تعويد الفـرد النظـام والدقـة والعمـل مـع الجامعـة 

عندما تؤدى بصـورة جامعيـة وبتوقيـت واحـد، وكـذلك ميكـن لجميـع 

ًاملراـحـل الـسـنية املختلـفـة مامرـسـتها ابـتـداء ـمـن ـسـن الطفوـلـة حـتـى 

 الـبـدين الـعـام والـخـاص واالـعـداد الكهوـلـة ، وتـسـهم ـكـذلك يف االـعـداد

املهاري لجميـع املسـتويات يف مجـال الرتبيـة الرياضـية ، اذ ان اهميـة 

، ) اإلحـامء(التمرينات تكمن كذلك يف تشغيل اكرب عدد من العضـالت 

مع تحسني املهارات املتعلمة وتنميـة عنـارص اللياقـة البدنيـة لالعـداد 

ال ـتـنحرص اهمـيـة التمريـنـات املـهـاري والوـصـول اىل التواـفـق األويل ، و

البدنية بالنسبة للنواحي البدنيـة فقـط بـل يتعـدى ذلـك اىل النـواحي 

العقلية واالجتامعية والخلقية والنفسية هذا فضالً عىل انها تعد احدى 

 . وسائل التعلم الحريك املهمة يف الرتبية الرياضية
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ـا وا ـا وادواتـه ـة باـشـكالها ومهاراتـه ـات البدنـي ـا وتعـمـل التمريـن جهزتـه

ـة  ـة والحركـي ـه البدنـي ـم وقدراـت ـة الجـس ـكيل وتنمـي ـىل تـش ـة ـع املختلـف

املتعددة وذلك للوصول اىل اعىل مسـتوى مـن الكفـاءة لـالداء الحـريك 

وتحقيق االنجاز بصورة جيدة ، اذ تعد هذه التمرينات احدى الوسـائل 

الهامة التي يعتمد عليها مدرس الرتبية الرياضية لتنمية الجانب البـدين 

ـدئني او ذوي وت ـب ســواء كــان للمبـت ـب املهــاري للطاـل طــوير الجاـن

 . املستويات العالية 

 أسس استخدام التمرينات البدنية

هناك بعض االسس التي يجب ان يلـم بهـا مـدرس الرتبيـة الرياضـية "

 :عندما يختار ويعلم ويطبق التمرينات وميكن تلخيصها فيام يأيت 

س والطالـب للتمرينـات ويعني فهم كـل مـن املـدر: مبدأ الفهم  -1

 . لفائدة العلمية من التمرين عليهاوأدائها السليم والغرض منها ومدى ا

ويعني حث الطالب لالداء السليم للمساعدة عىل : مبدأ الفاعلية  -2

 . اكتسابهم الفائدة املرجوة من التمرين 

ويعني وضوح التمرين والنقاط الفنية التي يتميز : مبدأ الوضوح  -3

 . واعطاء النموذج السليم العطاء التصور لالداء للمتلقي ويتصف بها ، 
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ويعـنـي الـتـدرج ، ـمـن الـسـهل اىل الـصـعب ، ـمـن : مـبـدأ الـتـدرج  -4

 . املعلوم اىل املجهول ، من البسيط اىل املركب 

ويعني مناسبة التمرين ملستوى النضـج والجـنس : مبدأ التناسب  -5

بـل تتناسـب مـع وقدرات الطالب ، فال تكون صـعبة او سـهلة االداء ، 

 . املتوسط العام 

ل سـليم حتـى يـتم اتقانهـا ويعنـي التكـرار بشـك: مبدأ التثبيت  -6

 . "فة باداء مقنن، وامكان اعادة التمرين عليها يف توقيتات مختلوتثبيتها

 أقسام التمرينات البدنية 

 .التمرينات البدنية حسب اهميتها : أوالً "

 .ها التمرينات البدنية حسب أغراض: ًثانيا 

 .التمرينات البدنية حسب تأثريها : ًثالثا 

 .التمرينات البدنية حسب مادتها : ًرابعا 

 :وتقسم التمرينات البدنية حسب أغراضها إىل األقسام اآلتية 
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 :التمرينات األساسية العامة وتشمل . 1

 .مترينات ذات غرض بنايئ . أ

 ) .متهيدي( حريك -مترينات ذات غرض تعليمي . ب

 .مترينات ذات الغرض الخاص . 2

 )" .املنافسات والبطوالت(مترينات املستويات . 3

 :أسس اللياقة البدنية

ميكن فهم اللياقة البدنية بسهولة برشح مكوناتها أو أجزائهـا وهنالـك 

 : إجامع أن األجزاء التالية هي األجزاء األساسية للياقة البدنية

 :  مدى تحمل القلب والجهاز التنفيس-1

قصد بذلك القدرة عىل توصيل األكسجني والعنارص الغذائية لألنسجة ي

ومـن طـرق قيـاس مـدى . وأخذ الفضالت منها عىل مدى زمني طويـل

 . تحمل القلب والجهاز التنفيس رياضيا الجري والسباحة
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 :  قوة العضالت-2

ملـدة زمنيـة ) ضـغط(يقصد بذلك قـدرة العضـالت عـىل إعطـاء قـوة 

قوة الجزء العلوي من الجسم مـثالً بالقـدرة عـىل وميكن قياس . قصرية

 . رفع األثقال

 :  تحمل العضالت-3

يقـصـد ـبـذلك ـقـدرة العـضـلة أو مجموـعـة ـمـن العـضـالت ـعـىل تـكـرار 

ومـن . عـىل جسـم ثابـت) ضـغط(التقلص أو االستمرار يف إعطاء قـوة 

طرق قياس قوة تحمل عضـالت األذرع واألكتـاف متـارين رفـع الجسـم 

 .  األرضمن عىل) الصدر(

 :  مرونة الجسم-4

يقصد بـذلك القـدرة عـىل تحريـك املفاصـل واسـتخدام العضـالت إىل 

ومن االختبارات الجيدة ملعرفة مدى مرونة أسفل . أقىص مدى لحركتها

الظـهـر والعـضـالت الخلفـيـة لألرـجـل الجـلـوس وـمـد اـلـرجلني ومالمـسـة 

 . أصابع الرجل بأصابع اليد

 



 

 
 اإلعداد البدين واإلحامء يف التدريب الريايض

 
 

61

 :  تركيب الجسم-5

ـذلك  ـد ـب ـميقـص ـات الجـس ـة مكوـن ـدهون إىل وزن بقـي ـبة وزن اـل . نـس

والنسبة املثىل لوزن الدهون إىل وزن بقية مكونات الجسم يعـد دلـيالً 

وتساعد التامرين الرياضية املناسـبة عـىل خفـض محتـوى . عىل اللياقة

 . دهون الجسم وزيادة وزن العضالت

 :زيادة مرونة الجسم 

تكون مفيدة لتكوين قوام جيد أواع التامرين التي تقوم بشد الجسم ، 

فهي تجعل الجسم يف حال مرونـة لتسـهيل عمليـة االلتـواء واالنحنـاء 

 .وجميع حركات الجسم املختلفة 

زيادة مرونة الجسم عن طريق الرياضة تقلل فـرص اإلصـابة وتحسـن 

عملية التوازن والتناسق يف الجسم ، إ ذا كنت تشعر بآالم يف الرقبـة أو 

من الظهر ، أو تشعر بالتوتر والشد العصبي ، فقيامك يف الجزء العلوي 

ببعض التامرين الخفيفة لشد الجسم تجعل عضـالت الجسـم يف حالـة 

 .ارتخاء وتشعر بالراحة 
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 :اللياقة البدنية املبكرة تقي من األمراض 

التامرين اليومية هامة . أجسامنا تحتاج وتتشوق إىل الحركة والتامرين

فهـي تقلـل مـن خطـورة اإلصـابة   والصحة الجيـدةًجدا للياقة البدنية

 .بأمراض القلب، الرسطان، ارتفاع ضغط الدم، السكر وأمراض أخرى

ًالرياضة أيضا تساعد عىل بقائك يف مظهر جيد، وعدم ظهور التجاعيـد 

 ً.مبكرا

ذكرت دراسة أن املشاكل الصحية املرتبطة بارتفاع ضغط الدم وأمراض 

لتقدم يف العمر، وأنه ميكـن الوقايـة منهـا القلب ليست نتيجة حتمية ل

 . باالحتفاظ بلياقة بدنية عالية يف املراحل املبكرة من العمر

 رجـال وامـرأة تـرتاوح 5115وجاءت هذه النتيجة بعد دراسـة شـملت 

 عاما واختربت لياقتهم البدنية عىل جهـاز العـدو 30 و 18أعامرهم بني 

يف أربـع منـاطق بالواليـات  عاما 15الثابت وجرت متابعتهم عىل مدى 

 . املتحدة

وانتهت الدراسة إىل أن املشاركني الذين كانت لياقتهم البدنية منخفضـة 

كانت احـتامالت إصـابتهم بـالبول السـكري وارتفـاع ضـغط الـدم تزيـد 
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مبقدار ثالثة إىل ستة أضعاف مقارنـة مـع أولئـك الـذين كانـت ليـاقتهم 

 . البدنية عالية

  : البدنيةمتارين زيادة اللياقة

يعتمد نوع التامرين الرياضية التي يجب أن يقوم بها الشـخص ومـدتها 

وهنالك عدة عوامل يجـب . وقوتها وتكرارها عىل ماذا يريد أن يصل إليه

أخذها يف االعتبار، فباإلضافة إىل الهدف هنالـك مسـتوى اللياقـة الحـايل 

رين الرياضـية والعمر والصحة واملهارات واالهتاممات ومدى مالمئة التام

للفرد، كل هذه العوامل لها عالقة بتحديد التامرين الرياضية التي يجـب 

فمثالً الريايض الذي يهدف إىل مامرسة منافسة رياضية معينة . مامرستها

تختلف عن شخص يريد فقط أن يتمتع بلياقة بدنية جيدة ليتمكن مـن 

أن يحتـوي ويجـب . القيام مبتطلبات الحياة من عمل وترفيه بشكل جيد

برنامـجـك الرـيـايض ـعـىل مـتـرين لـكـل ـمـن املكوـنـات األساـسـية الخـمـس 

وـكـل مامرـسـة للرياـضـة يـجـب أن تـبـدأ . الـسـابق ذكرـهـا للياـقـة البدنـيـة

والقاعدة العامة هي أن توزع متارينك الرياضـية . بتسخني وتنتهي بتربيد

وفـيام يـيل . ًعىل األسـبوع وأن تتجنـب مامرسـة الرياضـة الشـاقة يوميـا

ـنـامج الرياـضـة للـشـخص املتوـسـط ذو الـصـحة الجـيـدة ـلـيك يـسـتطيع بر
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ًاملحافظة عـىل الحـد األدىن مـن اللياقـة العامـة مضـمنا الـتامرين األكـرث  َ ُ

 . شعبية لكل مجموعة

 :  التسخني-1

 دقائق، مثـل امليش والهرولـة البطيئـة ورفـع 10-5القيام بتمرين ملدة 

ولـف أعـىل ) بشكل دائـري(الركب وتحريك األذرع إىل األمام والخلف 

ـكـام ميـكـن مزاوـلـة حرـكـات منـشـطة لحرـكـات . الجـسـم بـشـكل داـئـري

 . التامرين التي سوف متارس بعد ذلك

 :  قوة العضالت-2

ً دقيقة مرتني أسبوعيا عىل األقل بحيـث يشـمل 20القيام بتمرين ملدة 

التمرين كل العضالت الرئيسية، مثل رفـع األثقـال وهـو األكـرث فعاليـة 

 . ًاب القوة، والسباحة أيضا تزيد من قوة العضالتالكتس

 :  تحمل العضالت-3

ً دقيقة ثالث مرات أسبوعيا مثـل حركـات رفـع 30القيام بتمرين ملدة 

 الصدر عن األرض ورفع الظهر من الوضع املمـدد إىل وضـع الجلـوس و
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رفع الجسم عن األرض بالتعلق ومتارين رفع األثقـال املختلفـة لجميـع 

 . ت الرئيسيةالعضال

 :  تحمل جهاز التنفس والجهاز الدوري-4

ً دقيقـة مسـتمرة ثـالث مـرات أسـبوعيا مثـل 20القيام بتمـرين ملـدة 

الحركات املستمرة التي تتطلب أكسجني والتي يجب مامرسـتها بشـكل 

ـدة  ـتمر ـمل ـة 20مـس ـع والهروـل ـل امليش الرسـي ـل مـث ـىل األـق ـة ـع  دقيـق

 وكـرة املرضب الداخليـة وكـرة والسباحة وركوب الدراجة وقفز الحبـل

 .اليد

  

 :  مرونة الجسم-5

ً دقيقة يوميـا مثـل متـارين التمـدد والشـد 12-10القيام بتمرين ملدة 

التي تزاول ببطء بدون حركات فجائية وهذه التامرين ميكن أن تكـون 

 . بعد التسخني أو خالل التربيد

 :  التربيد-6

 البطـيء أو متـارين أخـرى  دقائق مـن امليش10-5القيام بتمرين ملدة 

 . من حركات اليدين والرجلني مع التمدد والشد
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 -:مكونات اللياقة البدنية

أختلفت األراء عـىل تحديـد مكونـات اللياقـة البدنيـة ولكـن إسـتطاع 

الباحثني إىل أن يحددو مجموعة من املكونات الشاملة لكافـة العنـارص 

 .املكونة للياقة البدنية

 .ـ القوة العضلية1

 .العضيلـ الجلد 2 

 .التنفيس الدوريـ الجلد 3

 .ـ املرونة4 

 .ـ الرشاقة5

 .ـ القوة6 

 .ـ الرسعة7

 ـ الدقة8 

 العصبي العضيلـ التوافق 9
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 .ـ اإلتزان10 

 محتوى لكل صفات اللياقة البدنيـة هيوتعترب هذه املكونات العرشة 

ى عليهـا  تبنـالتي كل األنشطة املختلفة وحجر الزاوية يفوهى األساس 

 .جميع الرياضات واأللعاب املختلفة ىف مجال الرتبية البدنية عامة

 -:عنارص اللياقة البدنية وتحسني الحالة الوظيفية

وـقـد ـحـددت املدرـسـة الرشقـيـة مكوـنـات اللياـقـة البدنـيـة ىف خـمـس 

 .مكونات أساسية وهى

 .ـ التحمل2. ـ القوة1

 .ـ املرونة4ـ الرسعة 3

 .ـ الرشاقة5
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 : العضلية القوة1

هي قدرة العضلة عىل التغلب عىل مقاومـة :  تعريف القوة العضلية 

 .خارجية او مواجهتها اي القوة العضلية املتحركة او الثابتة 

 :انواع املقاومات اثتاء التدريب الريايض 

 . مقاومة ثقل الجسم مثل الجمباز او الجري -

  مقاومة املنافس مثل املصارعة ،-

 كاك،سباحة  مقاومة االحت-

  مقاومة الهواء -

 :القوة العضلية  الفيزيزلوجية املؤثرة يف العوامل

كلام كرب املقطع الفيزيولوجي يف :املقطع الفيزيولوجي يف العضلة  - أ

كـام ان هـده القـوة تـزداد بزيـادة  العضلة كلام زادت القوة العضـلية

 :حجم االلياف العضلية وتتم هده الزيادة بطريقتني 

املقطع عن طريق زيادة السـاركوبالزم والـدي يزيـد زيادة حجم  -

 .بزيادة مخزون مواد التمثيل الغدايئ والشعريات الدموية 
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 .عن طريق زيادة حجم اللويفات  زيادة حجم املقطع -

اللويفات هي املسـؤولة عـن االنقبـاض العضـيل وبهـدا نسـتنتج انهـا 

 .الطريقة املثىل لتنمية القوة العضلية 

 :مالحظة 

ـنـت التمريـنـات الرياـضـية ـمـن ـنـوع االنقـبـاض العـضـيل املتـحـرك اداكا

وتؤدى يف فرتة طويلة نالحظ زيـادة حجـم املقطـع عـن طريـق زيـادة 

 .حجم الساركوبالزم 

اداكانت التمرينات الرياضية من نوع االنقباض العضيل الثابت نالحظ 

 زيادة حجم املقطع عن طريق زيادة حجم اللويفات 

 :عضلية  اثارة االلياف ال-ب

القوة العضلية تزداد يف حالـة القـدرة عـىل اثـارة كـل اليـاف العضـلة 

كلام استدعي دلك ) شدة املقاومة (الواحدة اي كلام زادت درجة املثري 

مشاركة عدد اكرب من االلياف العضلية وبالتايل زيادة القوة املنتجة من 

 .طرف العضلة 

 :)ني خالتس(قبل بدا االنقباض   حالة العضلة-ج
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يرجع السبب يف زيادة القوة العضلية يف حالة متدد العضلة اىل املغازل 

العضلية الحسية املوجودة يف العضلة فتقـوم باعـداد الجهـاز العصـبي 

 .لتجنيد مجموعات كبرية من االلياف العضلية 

ان النسيج العضيل نسيج مطـاط ومـن خصائصـه زيـادة قـوة ورسعـة 

 .االنقباض ادا ما تم شده 

 ):التدفئة(التسخني انواع 

ــلبية 1 ــة الـس ــدلي:  التدفـئ ــتخدام الـت ــوعية باـس ــرارة املوـض ك والـح

 .)الحاممات(

يحـدث عنـد اسـتخدام النشـاط البـدين :  التدفئة االيجابية النشـطة 2

 .لتدفئة العضلة مثل متارين الجري 

وتكون باستخدام نفس الحركات البدنية :  التدفئة العضلية االيجابية 3

 .ها الريايض اثتاء املنافسةالتي يستخدم

كلام قلت فرتة االنقباض العضيل كلام زادت : فرتة االنقباض العضيل -د

 .والعكس صيحح القوة العضلية
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 :  نوع االلياف العضلية –ه 

 .رسعة يف االنقباض وقابلية رسيعة للتعب ) :الرسيعة (  البيضاء 1

 تتميز بقوة االنقباض والبطئ ): البطيئة(الحمراء 2

يعنـي التوافـق : درجة التوافق بني العضالت املشـرتكة يف االنقبـاض -و

ـة  ـني العـضـالت العامـل ـاون ( ـب ـي تـسـببها ) التـع ـة الـت وانـقـاص املقاوـم

 .العضالت 

نقصد بالعامل الـنفيس ارادة الريـايض وتخلصـهمن : العامل النفيس -ز

 .عقدة الخوف 

 :مالحظة 

تسـتخدم يف هـده : العضـلية طريقة التنبيه الكهربايئ يف تنمية القـوة 

زمن فرتة ) kotsطريقة (  دبدبة يف الثانية 50الطريقة تياركهربايئ يبلغ 

 .ث 50 ث وفرتة الراحة 10االنقباض 

 ). د10من الكيل يف الجلسة الواحدة الز( مرات 10تكرار هده العملية 
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 ايام متتالية او 10 جلسات تجرى عىل 10يتم التدريب كله باستعامل 

دام نظام يوم عمل ويوم راحة بعد اجراء هدا التنبيـه الكهربـايئ باستخ

 .نالحظ زيادة حجم العضلة 

 :ايجابيات هده الطريقة 

 . تحتاج هده الطريقة اىل فرتة زمنية قصرية مقارنة بالطرق االخرى -1

 .معينة   ميكن الرتكيز عىل تنمية عضلة-2

يض اثنـاء التـدريب الوقاية من االصابات التي قد يتعـرض لهـا الريـا-3

 .الريايض 

 .ميكن استخدام هدة الطريقة لعالج االصابات -4

 تتناسب هده الطريقة مع ريايض املستويات العليا وتسـتعمل مـن -5

 .طرف االخصائيني 
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 :أنواع القوة العضلية 

عىل الرغم من أن تعريفات القوة العضلية قد ركـزت عـىل أنهـا أقىص 

إال أن نوعيـة هـذا األنقـاض مل , ملرة واحدةانقباض عضيل ميكن تأديته 

أو أقىص االنقبـاض , فقد يأخذ شكل أقىص انقباض عضيل ثابت, تتحدد

وكام ارشنا سالفا فأنه ال , عضيل متحرك مع اختالف أشكال النوع األخري

ميكننا من الناحية التطبيقية عـزل مكـون القـوة العضـلية عـن مكـوين 

التدريب لتنمية القوة العضـلية يجـب ولذا فأنه عند , الرسعة والتحمل

أن يوضع يف االعتبار نوعية القوة املطلوب تنميتها حيث ميكن يف ذلـك 

 :تحديد ثالثة أنواع من القوة تنحرص فيام ييل 

 Maximum Strengthـ القوة القصوى 1

وهى تعنى قـدرة الجهـاز العصـبي العضـيل عـىل أنتـاج أقىص انقبـاض 

 العضلة يف التغلب عـىل مقاومـة خارجيـة أو كام أنها تعنى قدرة, إرادي

ويتضح من ذلك أن القوة القصوى عندما تسـتطيع أن تواجـه , مواجهتها

ويظهـر هـذا , مقاومة كبرية تسمى يف هذه الحالة بالقوة القصوى الثابتة

النوع من القوة عند االحتفاظ بوضع معني للجسـم ضـد تـأثري الجاذبيـة 

 وعـنـدما, ات الجمـبـاز واملـصـارعةاألرـضـية ـمـثلام يـحـدث يف بـعـض حرـكـ
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تستطيع القوة القصوى التغلب عىل املقاومـة التـي تواجههـا فهـي يف 

وهذا ما يطلـق عـىل رفـع , تلك الحالة تسمى بالقوة القصوى املتحركة

 .األثقال 

 Strength Characteristic by Speedـ القوة املميزة بالرسعة 2

األمر , ىل أنتاج قوة رسيعةوهى تعنى قدرة الجهاز العصبي العضيل ع

الذي يتطلب درجة من التوافق يف دمج صفة القوة وصـفة الرسعـة يف 

وترتبط القـوة املميـزة بالرسعـة باألنشـطة التـي تتطلـب , مكون واحد

حرـكـات قوـيـة ورسيـعـة يف أن واـحـد كالـعـاب الوـثـب والرـمـي بأنواـعـه 

 .املختلفة والعاب العدو الرسيع ومهارات ركل الكرة 

 Stength Endranceمل القوة ـ تح3

وتعنى قدرة الجهاز العصبي يف التغلب عىل مقاومة معينة ألطول فرتة 

ثـوأن 6وعادة ما ترتاوح هذه الفرتة مـا بـني , ممكنة يف مواجهة التعب

ويظـهـر ـهـذا الـنـوع ـمـن الـقـوة يف رياـضـيات التـجـديف , دـقـائق8إىل 

ىل زـيـادة حـيـث أن ـقـوة اـلـدفع أو الـشـد ـتـؤدى إ, والـسـباحة والـجـري

وذلك مع االحتفاظ بدرجة , املسافة املقطوعة كمحصلة لزيادة الرسعة

 عالية من تحمل األداء خالل تلك الفرتة الزمنية املحددة
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 :أهمية القوة العضلية

ترجع أهمية القوة العضـلية بالنسـبة للرياضـيني إىل ارتباطهـا الوطيـد 

 التـي تتطلبهـا Powerببعض املكونات املركبة للياقة البدنيـة كالقـدرة 

طبيعة األداء يف أنشطة الوثب والرمي ورضب الكرة وغطسه البداية يف 

إذ تتطلب تلك األنشـطة أنتـاج القـوة الرسيعـة أي محصـلة , السباحة

 .الرسعة × القوة 

 وخاصة الرسعة االنتقاليـة يف -كام ترتبط القوة العضلية مبكون الرسعة

 القـدم لـألرض تعمـل عـىل  حيث أن زيادة قوة دفع-الجري والسباحة

وتـؤدى قـوة الشـد يف السـباحة إىل زيـادة , زيادة طول خطوة الجـري

زيادة قوة الـدفع (ويؤدى كال العاملني , اندفاع جسم السباح إىل األمام

 .إىل رسعة قطع املسافة يف اقل زمن ممكن ) أو الشد

وبخاصـة عنـد أداء , وللقوة العضـلية عالقـة وطيـدة بعـنرص التحمـل

طة البدنـيـة الـتـي تتطـلـب االـسـتمرار يف أداء عـمـل عـضـيل ـقـوى األنـشـ

 ..كالعاب املصارعة واملالكمة وغريها
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وترتبط القوة العضلية بجانب الصحة العامة للفرد حيث تعمـل عـىل 

كام أن قـوة عضـالت , Muscular Toneتنمية النغمة العضلية للجسم 

وقـوة , رضويفالظهر تعمل عىل وقاية الفرد مـن التعـرض لالنـزالق الـغ

عضالت البطن تساعد عىل مقاومة ضغط األحشاء الداخليـة مـام مينـع 

ومتتع ألنسأن بدرجة جيدة , ظهور الكرش أو التعرض ألألم أسفل الظهر

من القوة العضلية يسـهم يف وقايتـه مـن التعـرض لإلصـابات ويعطـى 

 .الجسم شكل القوام الجيد 

فهـي , ناحية النفسـية للفـردوالقوة العضلية لها تأثريها الواضح عىل ال

وتضفي عليـه نوعـا مـن االتـزان , متنحه درجة جيدة من الثقة بالنفس

 .وتدعم لديه عنارص الشجاعة والجرأة , االنفعايل

  :Speedالرسعة : ًثانيا 

تعترب الرسعة احدى مكونـات االعـداد البـدىن واحـدى الركـائز الهامـة 

هي ال تقل اهمية عن القوة و, للوصول اىل املستويات الرياضية العالية

العضلية بـدليل انـه ال يوجـد اى بطاريـة لالختبـارات لقيـاس مسـتوى 

 .اللياقة البدنية العامة اال واحتوت عىل اختبارات الرسعة
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كام ان صفة الرسعة تلعـب دورا هامـا ىف معظـم االنشـطة الرياضـية 

 كـام –وخاصة التى تتطلب منها قطع مسـافات محـددة ىف اقـل زمـن 

, السـباحة, الـخ ...مـرت 1500, مرت 100ث ىف العاب املضامر كجرى يحد

او اداء مهارة معينـة تتطلـب رسعـة انقبـاض عضـلة ... الخ , التجديف

 كركل الكرة بالقدم او الوثـب العـىل او –معينة لتحقيق هدف الحركة 

القفز فتحا عىل حصان القفز ومجمل القول ان صفة الرسعة تعترب مـن 

 .دنية التى تؤدى اىل االرتقاء مبستوى االداء الحرىك اهم الصفات الب

 :مفهوم الرسعة 

يعترب مفهـوم الرسعـة مـن وجهـة النظـر الفسـيولوجية للداللـة عـىل 

االستجابات العضلية الناتجة عن التبادل الرسيع ما بني حالة االنقبـاض 

 .العضىل وحالة االسرتخاء العضىل

امليكانيكيـة عـن معـدل كام يعرب مصطلح الرسعـة مـن وجهـة النظـر 

ومبعنى اخـر العالقـة بـني الزيـادة ىف , التغري ىف املسافة بالنسبة للزمن 

 التغـري ىف – بالنسـبة للزيـادة ىف الـزمن – التغـري ىف املسـافة –املسافة 

 .الزمن
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بيوكر ان الرسعة هـى قـدرة الفـرد عـىل اداء حركـات . ويرى تشارلز أ

 .متتابعة من نوع واحد ىف اقرص مدة

 :مييز هارة بني ثالثة اشكال للرسعة وهى و

  .Sprint الرسعة االنتقالية -1

  .Speed Of Movementالرسعة الحركية -2

 .Reaction Timeرسعة االستجابة -3

ويرى البعض ان الرسعة هى القدرة عىل اداء حركـات معينـة ىف اقرص 

 .زمن ممكن 

 :العوامل الفسيولوجية املؤثرة ىف الرسعة 

 العلامء ان هناك بعض العوامل الفسيولوجية التى يتأسـس يرى بعض

 :ومن اهم هذه العوامل ما يىل , عليها تنمية وتطوير صفة الرسعة 

 :الخصائص التكوينية لاللياف العضلية 
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ثبت علميا ان عضـالت االنسـان تشـتمل عـىل اليـاف حمـراء واخـرى 

ـاض البطــىء ىف حــني ان الثان ـز باالنقـب ـز بيضــاء االوىل تتمـي ـة تتمـي ـي

باالنقباض الرسيع مبقارنتها بـاالوىل ونتيجـة لالبحـاث التـى اجريـت ىف 

مجال التدريب الرياىض وجد انه يتطلب وقتـا طـويال لتنميـة مسـتوى 

الفرد الذى يتميـز بزيـادة نسـبة االليـاف الحمـراء ىف معظـم عضـالته 

للوصول اىل مرتبة عالية ىف االنشطة التى تتطلب بالدرجة االوىل صـفة 

الرسعة كمسابقات العدو ملسافات قصرية ىف العـاب القـوى والسـباحة 

 .ملسافات قصرية ىف مسابقات السباحة 

  :العصبيالنمط 

 يتأسـس عليهـا قـدرة الفـرد عـىل رسعـة اداء التـيمن اهـم العوامـل 

الحركات املختلفة بأقىص رسعة عملية التحكم والتوجيه التى يقوم بهـا 

ا الن مروـنـة العملـيـات العـصـبية الـتـى نـظـر) C.N.S(الجـهـاز العـصـبى 

تعتـربا ) االثـارة(اىل حـاالت ) الكف(تكمن ىف رسعة التغيري من حاالت 

لـذلك نجـد ان , اساسا لقدرة الفرد عىل رسعة اداء الحركـات املختلفـة 

التوافق التام بني الوظـائف املتعـددة للمراكـز العصـبية املختلفـة مـن 

 . تنمية وتطوير صفة الرسعة العوامل التى تسهم بدرجة كبرية ىف
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 :القوة املميزة بالرسعة 

 امكانية تنمية صفة الرسعـة Oslinاثبتت البحوث التى قام بها اوزلني 

االنتقالية ملتسابقى املسافات القصرية ىف العاب القوى كنتيجـة لتنميـة 

كــام اســتطاع موتنزفــاى , وتطــوير صــفة القــوة العضــلية لــديهم 

Muttenzfatعة البدء والدوران ىف السباحة تتـأثر بدرجـة  اثبات ان رس

كبرية بقوة عضالت الساقني بذلك فـان محاولـة تنميـة القـوة العضـلية 

املميزة بالرسعة من العوامل الهامة املساعدة عىل تنمية وتطوير صـفة 

 .الرسعة خاصة صفة الرسعة االنتقالية والرسعة الحركية 

 :القدرة عىل االسرتخاء العضىل 

روف ان التوتر العضىل وخاصة بالنسبة للعضالت املضادة مـن من املع

العوامل التى تعوق رسعة االداء الحرىك وتؤدى اىل بطء الحركات او اىل 

ارتفاع درجـة االثـارة والتـوتر االنفعـاىل كـام هـو الحـال ىف املنافسـات 

 .الرياضية الهامة 

 :قابلية العضلة لالمتطاط 
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ان االلياف العضـلية لهـا . ال البيولوجىاثبتت البحوث العلمية ىف املج

خاصية االمتطاط وان العضلة املنبسطة او املمتدة تسـتطيع االنقبـاض 

بقوة وبرسعة مثلها مثل الحبل املطاط واملقصود هنا قابليـة العضـالت 

لالمتطاط ليست العضالت املشرتكة ىف االداء فقـط بـل ايضـا العضـالت 

 تعمل كعائق وينتج عن ذلك بـطء املانعة او العضالت املقابلة حتى ال

 .الحركات 

 :انواع الرسعة 

 :ميكن تقسيم صفة الرسعة اىل االنواع الرئيسية التالية

 :رسعة االنتقال 

ويقصد بها محاولة االنتقال او التحرك من مكـان الخـر بـأقىص رسعـة 

ويعنى ذلك محاولة التغلب عىل مسـافة معينـة ىف اقرص زمـن , ممكنة

 كـام سـبق Sprintا يستعمل اصـطالح رسعـة االنتقـال وغالبا م, ممكن

 .القول ىف كل انواع االنشطة التى نشتمل عىل الحركات املتكررة 

 )رسعة االداء ( الرسعة الحركية 
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ـلة او  ـاض عـض ـة انقـب ـة االداء رسـع ـة او رسـع ـة الحركـي ـد بالرسـع يقـص

مجموعة عضلية عند اداء الحركات الوحيدة كـام سـبق القـول كرسعـة 

وكذلك عند اداء , لكرة او رسعة الوثب او رسعة اداء لكمية معينةركل ا

الحركات املركبـة كرسعـة اسـتالم الكـرة ومتريرهـا او كرسعـة االقـرتاب 

والوثب او كرسعة نهاية اداء مهارات الجمباز املركبة كالـدورة الهوائيـة 

الخلفية املستقيمة مع اللف نصف لفة حـول املحـور الطـويل للجسـم 

دورة هوائية متكورة أمامية من املرجحة األمامية عـىل جهـاز والدوران 

 .الخ ... العقلة 

 :رسعة االستجابة 

ويقصد بها القدرة عىل االسـتجابة الحركيـة ملثـري معـني ىف اقرص زمـن 

 .ممكن 

 :تنمية الرسعة 

 :تنمية رسعة االنتقال 
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سبق وارشنا أن لرسعـة االنتقـال أهميـة خاصـة يف جميـع املسـابقات 

لقصرية واملتوسطة يف أنواع األنشطة التي تشتمل عىل حركات متكـررة ا

وركــوب الــدراجات , كالســباحة وامليش والجــري يف ألعــاب القــوى 

 .والتجديف 

 :التالية عند تنمية رسعة االنتقالويجب مراعاة النواحي الفسيولوجية 

 :بالنسبة لشدة حمل التدريب 

التدريب باستخدام الرسعة من القصـوي حتـى الرسعـة القصـوي مـع 

ـريك  ـتم األداء الـح ـيل وان ـي ـتقلص العـض ـك إىل اـل ـؤدى ذـل ـاة إال ـي مراـع

 .بالتوقيت الصحيح واالنسيابية واالسرتخاء

 :بالنسبة لحجم حمل التدريب 

استخدام مسافات قصرية يف التدريب حتى ال يؤدى التعب إىل هبـوط 

 – يـصـبح ـمـن املناـسـب –يفـضـل بـنـاء ـعـىل ذـلـك و. مـسـتوى الرسـعـة

مرت بالنسبة للسباحني ومسـافات تـرتاوح 25التدريب عىل مسافة حتى 

بالنسـبة لأللعـاب الرياضـية . مرت بالنسبة للمجـدفني80 –مرت 20مابني 

وكرة السلة فيكون التدريب عىل مسـافات تـرتاوح مـا بـني , ككرة اليد 

م والهويك ملسـافات تـرتاوح مـا بـني بالنسبة لكرة القد, مرت 20 –مرت 10
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كـام يراعـى عـدم اسـتخدام . مرت نظرا لكـرب حجـم امللعـب30 –مرت 10

 مـرات أسـبوعيا تجنبـا إلرهـاق 3-2الرسعة القصـوي مبـا ال يزيـد عـن 

 .الجهاز العصبي

 :بالنسبة لفرتات الراحة 

يجب تشكيل فرتة الراحة بني كـل متـرين وآخـر بحيـث تسـمح للفـرد 

وتـرتاوح يف الغالـب فـرتة , ين مصادر الطاقـة بالعضـالتباستعادة تكو

 دقـائق ويتناسـب ذلـك مـع نـوع 5-2الراحة بني متـرين وآخـر مـابني 

 .التمرين الذي يؤديه الالعب وما يتميز به شدة وحجم 

 :تنمية الرسعة الحركية 

تنمو الرسعة الحركية الخاصة من خـالل تنميـة القـوة العضـلية والـرتدد 

برشط أن ترتبط التمرينـات يف الشـكل والنـوع بتمرينـات الحريك الرسيع 

ولقـد متكـن كوربوكـوف , قريبه الشـبه بطريقـة أداء املهـارات املطلوبـة 

Korbokof من أثبات أمكانية تنمية الرسعة الحركية بالتدريب سواء ملدة 

 كـام أوضـحت البحـوث أيضـا أن التـدريب لعـدة, قصرية أو ملدة طويلـة
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دل الرسعة الحركية أمكن الوصول إليه وتحقيقـه شهور بغرض رفع مع

كام دلت أبحاث فاسيليف انه متكن من تنمية % 60 : 20يف حدود من 

% 80الرسعة الحركية يف التدريب عندما كان حمل التـدريب اقـل مـن 

ولقد تم تنميـة الرسعـة الحركيـة , بالنسبة لجميع املجموعات العضلية

 % .60-50دود من عندما كان حمل التدريب بدرجة يف ح

ترتبط زيادة الرسعة الحركية خصوصا تلك الحركات التـي ينتقـل فيهـا 

مركز الثقل مع حركة اإلطراف ليست فقط بزيادة رسعة حركة اإلطراف 

علام بأن حمـل , ولكن أيضا مبقدار القوة املبدولة من العضالت العاملة

وبالـتـايل , الـتـدريب القلـيـل نـسـبيا ال ميـثـل عبـئـا كـبـريا ـعـىل العـضـالت

 .تستطيع العضلة أن تعمل برسعة أقىص

ويوضح مورس هاوس أن النجـاح يف تحقيـق الرسعـة العاليـة يسـتمد 

 :أساسا من مدى رقى الجهاز العصبي ويتحقق هذا بأربع طرق هي 

 . تدريب االستجابة ورد الفعل -أ

 . تدريب التوافق -ب

 . تدريب االسرتخاء -جـ
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 . تدريب املرونة -د

رسعة الحركية مبعدل أيضا من منو القوة والتحمـل ويسـتطيع وتنمو ال

 20 – 10بعـد التـدريب مـن % 20-10املبتدى أن يزيد من رسعته من 

 .ساعة 

كام أن تنمية القوة والرسعة والقدرة يف وقت رسيع يتوقف عىل مدى 

عن طريـق تحسـني األداء , التحسن يف توافق الوظائف الذاتية الحركية

 وكذلك املرونة

ن التدريب املخطط واملنظم واملستمر ميكن من خالله تحسني وترقية إ

توافق العمل بني الوحدات الحركيـة املشـرتكة يف األداء الحـريك بدرجـة 

كام يعمل التدريب الذي يسـتخدم الحركـات الرسيعـة وحمـل . عالية 

ويسـاعد هـذا عـىل رفـع مسـتوى , التدريب البسيط عىل ترقيـة األداء

من الطرف العلوي إىل الطرف السفىل وكذلك من الجهـة . األداء الحريك

فحركة أصابع القدم أبطأ مـن رسعـة القـدم , اليمنى إىل الجهة اليرسي 

كام أن الرسعة الحركية تتشكل حسب طبيعة العمـل املطلـوب . نفسها

 .تحقيقه يف األنشطة الرياضية بوجه عام 
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 الحركية الرسيعة ويشري اوبالفني إىل أن التدريب باستخدام التمرينات

 .يزيد من رسعة الحركة الوحيدة يف بعض املهارات مبقدار من 

كام أن التدريب ذو التوقيت الرسيع إمنا يهدف إىل رفع درجة التوافق 

وزيادة دقة الحركة ويتم بأفضل صورة من خالل الرتدد الحريك الرسيـع 

اهدة وقـد دلـت التجـارب واملشـ, يف مترينات شبيهة بتمرينات املهـارة

عىل أن الرسعة الحركية تزداد لدى الرياضيني املبتدئني بدرجة ملحوظة 

وكـذلك مـع املواظبـة والتـدريب , بعد فرتات من التدريب ولو قصرية 

 .املنتظم

 :تنمية رسعة االستجابة 

ترتبط دقة رسعة االسـتجابة يف األلعـاب الرياضـية واملنـازالت الفرديـة 

 :بالعوامل الفسيولوجية االتيه 

 . دقة اإلدراك البرصي والسمعي -

 الـقـدرة ـعـىل ـصـدق التوـقـع والـحـدس والـتـبرص يف مواـقـف اللـعـب -

 .املختلفة وكذلك رسعة التفكري بالنسبة للمواقف املتغرية 

 املستوى املهارى للفرد والقدرة عىل اختيار نـوع االسـتجابة املناسـبة -

 .للموقف 
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لتصـويبات أو الرميـات الرسعة الحركية وخاصة بالنسبة للرضبـات أو ا

 .املختلفة

ويعترب اكتسـاب الفـرد لعـدد كبـري مـن املهـارات الحركيـة والقـدرات 

 .الخططية من أهم األسس لتطوير وترقية رسعة االستجابة 

 :ويجب أن نفرق بني نوعني من االستجاب هام 

 .البسيطة ) رد الفعل( االستجابة - أ

 .املركبة ) رد الفعل( االستجابة - ب

 :االستجابة البسيطة  - أ

وهى االستجابة التـي يعـرف فيهـا الالعـب سـلفا نـوع املثـري املتوقـع 

ويكون عىل أهبة االستعداد لالستجابة بصـورة معينـة كـام يف البـدء يف 

مسابقات العدو أو السباحة وهى عبارة عن عملية إرسال مثري رشطـي 

ـة االـسـتج ـري وميـكـن تقـسـيم عملـي ـذلك املـث ابة مـعـروف واالـسـتجابة ـل

 :البسيطة إىل الفرتات التالية 

 .ـ الفرتة اإلعدادية1
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 . الفرتة الرئيسية-2

 .ـ الفرتة الختامية3

 :ـ الفرتة اإلعدادية 1

) خذ مكانك(وهى عبارة عن الفرتة الزمنية من لحظة إشارة االستعداد 

وترتبط هذه الفرتة بنوع سامع ) طلقة البداية(حتى إجراء إشارة البدء 

 .االستعداد للحركة االستجابية اإلشارة و

 :ـ الفرتة الرئيسية 2

وهى عبارة عن الفرتة الزمنية من إدراك اإلشارة حتى بداية االسـتجابة 

الحركية وتنحرص العملية العصبية التي تعـد لالسـتجابة الحركيـة فـيام 

 :ييل 

وتتكـون مـن إدراك , اللحظة الحسية لفرتة زمـن الرجـع لـرد الفعـل -

 .ملثري اإلشارة أو ا

 .وتتكون من استيعاب اإلشارة أو املثري. اللحظة االرتباطية لرد الفعل -
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 اللحظة الحركية لفرتة زمن الرجع لـرد الفعـل وتتكـون مـن حـدوث -

ومـن إرسـال تلـك , مثريات حركية يف جـزء مـن املـخ املخـتص بالحركـة

 .املثريات إىل العضالت املعينة بواسطة األعصاب 

 :ـ فرتة الختامية 3

والتي تتحقق , وهى عبارة عن الفرتة من بداية االستجابة حتى نهايتها 

 .فيها حركة االستجابة املرئية والتي تتأسس عىل الفرتتني السابقتني 

 : االستجابة املركبة -ب

يف هذا النوع من االستجابة ال يعرف الالعب نوع املثري الذي سـيحدث 

ميـز االسـتجابة الحركيـة سلفا وكذلك نوع االستجابة الحركيـة حيـث تت

وهـذا , بوجود كثري من املثريات باإلضافة إىل تعدد الحركات االستجابية

 .النوع من االستجابة نجده سائدا يف كثري من األنشطة الرياضية 

فـمـثال يف املالكـمـة ميـكـن متثـيـل االـسـتجابة املركـبـة باالـسـتجابة الحركـيـة 

, ن جيدا الرضبات املختلفـةفلمالكم يتق, للمالكم إثناء اللعب مع منافسه

 وكذا طـرق الـدفاع والهجـوم ولكنـه املالكـم يكـون مركـزا عـىل منافسـه

 ويكون عىل أهبة االستعداد ملواجهة كـل االحـتامالت ولكنـه ال يسـتطيع
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وعـىل ضـوئه , أن يقوم سلفا بعمل أي استجابة معينة حتى يظهـر املثـري 

 .يقوم باالستجابة 

. مـا بالنسـبة النـوع مـن االسـتجابات وتلعب اللحظة الحسية دورا ها

حيث أن املالكم عندما يقوم بتنفيذ حركـة دفاعيـة معينـة ناتجـة عـن 

وىف نفـس الوقـت يقـوم , استثارة الجزء املعني باملخ واملختص بالحركة 

منافسه فجأة بحركة مغايرة تستلزم القيام بحركة دفاعيـة أخـرى فانـه 

حالتـه الدفاعيـة األمـر الـذي يصعب عىل املالكم يف هذه الحالة تغيـري 

 .يستلزم رضورة رسعة قيام املالكم باالستجابة الحركية الصحيحة 

ىف اللحظة التي يظهر فيها املثري أو عقب ظهوره مبـارشة يـؤدى تـأخر 

 إدراك املثري إىل زيادة زمن الرجوع

 .مام يؤثر بالتايل عىل رسعة االستجابة 
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 التحمل: ُثالثا 

 قدرة العضلة عىل االستمرار يف العمل الطول فـرتة التحمل العضيل هو

 ).عمل عضيل ثابت وعمل عضيل متحرك ( ممكنة 

هـو قـدرة العضـلة عـىل العمـل يف : التحمل الالهوايئ يف العضلة  - أ

، العمـل ) د2اىل 5مـن ( اطول فرتة ممكنة يف انتاج الطاقـة الالهوائيـة 

الثابتـة يف رياضـة العضيل يكون اما من النوع الثابـت اتخـاد االوضـاع 

 ).سباقات الرسعة ،املسافات القصرية ( ،او املتحرك )الجمباز 

ان ظهور حامض الالكتيك يف العضـلة يـؤدي اىل رسعـة التعـب وبـطء 

االداء الحريك وانخفاض مستوى القوة والتحمل الالهوايئ يتم من خـالل 

 :تاخري ظهور التعب بثالثة طرق 

يقل انتاج حامض الالكتيك : تقليل معدل تجمع حامض الالكتيك  -1

اثناء اداء النشاط البدين عند زيـادة اسـتهالك االكسـجني وعنـدها تـتم 

اكسدة ايونات الهيدروجني والبريوفيك لتتحول داخل امليتوكونـدري اىل 

co2 وho2 اما يف حالة عـدم كفايـة o2  فـان حـامض البريوفيـك وايـون

 ـكـن ان يتـخـدالهـيـدروجني يـسـتخدمان لتـكـوين ـحـامض الالكتـيـك ، مي
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يـدهب اىل الكبـد يـتم )حامض البريوفيك مع االمونياك لتكوين االلنني 

 ).تحويلة اىل جلوكوز

ينـترش :زيادة التخلص من حامض الالكتيـك يف العضـالت العامـة  -2

حامض اللكتيك من العضالت العامـة اىل الـدم والـدي يقـوم بنقلـه اىل 

كبد يتم تحويله يف الكبـد العضالت االخرى الغري عاملة واىل القلب و ال

 .اىل جليكوجن 

عنـدما يزيـد تجمـع : زيادة القدرة عىل تحمل حـامض الالكتيـك  -3

حامض الالكتيك يف العضلة يشعر الريايض باالمل ولكن الريايض املـدرب 

عاى تحمل هدا االمل يستطيع االسـتمرار يف اداء النشـاط الريـايض مـع 

 االحتفاظ مبستوى عايل من الرسعة 

هـو قـدرة العضـلة عـىل االسـتمرار يف :  الهـوايئ للعضـلة التحمل - ب

العمل الطول فرتة ممكنة يف اطار انتاج للطاقـة الهوائيـة وهـدا يعنـي 

زيادة كفاءة العضلة يف استغالل االكسجني وتزيد هده الكفاءة بزيـادة 

عدد امليثوكوندريا اي زيادة االنزميات املساعدة عـىل التمثيـل الغـدايئ 

ة الشعريات الدموية ماميؤدي اىل زيادة انتشار االكسـجني الهوايئ وزياد

 .ورسعة التخلص من فضالت التمثيل الغدايئ 
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 انواع التحمل

ظهرت عدة تقسيامت للتحمل وجاءت تسميتها حسب وجهـات نظـر 

محمـد حسـن (و ( بومبـا(العلامء واالختصاصيني، فقد اتفـق كـل مـن 

يم التحمـل اىل تحمـل اىل اىل تقسـ) محمد صبحي حسـنني(و ) عالوي 

 .عام وتحمل خاص

 -:فقد وضع خمسة انواع من التحمل " هاوه"اما 

  التحمل لزمن قصري-

  التحمل لزمن متوسط-

  التحمل لزمن طويل-

  تحمل القوة-

  تحمل الرسعة-

 :فقد قسمت التحمل )صباح فاروز(اما 

 ـ من حيث وظائف بعض اجهزة الجسم املختلفة فيتكون من1



 

 
 اإلعداد البدين واإلحامء يف التدريب الريايض

 
 

95

 

 عضيل تحمل -

 . تحمل دوري تنفيس-

 :ـ من حيث الشكل ويتكون من2

  تحمل عضيل دينامييك-

 . تحمل عضيل ثابت-

 :ـ من حيث التطبيق وفقا لطبيعة االنشطة3

  تحمل عام-

  تحمل خاص-

 :تقسيام للتحمل حسب) ريسان خريبط(ويضع 

  وظيفته-

  مدة دوام املجهود املبذول يف املباراة-

 .صفات البدنية االخرى ارتباط التحمل بال-
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 التحمل العام

يعتمد التحمل العام عىل تحسني عمل اجهـزة الجسـم الحيويـة وهـو 

عنرص بدين رضوري لالنشطة الرياضية كافة وقد يتشابهة يف بعضها، اذ 

يتضمن التنمية العامـة للجسـم دون الرتكيـز عـىل اجهـزة معينـة منـه 

دوري والتـنفيس وكذلك تنميـة العضـالت وتحسـني عمـل الجهـازين الـ

والذي يعتمد عىل امـداد الخاليـا العضـلية العاملـة باالوكسـجني حتـى 

 .تستمر يف العمل بجانب رسعة التخلص من الفضالت وحامض اللبنيك

 التحمل الخاص

يـعـد التحـمـل الـخـاص ـعـنرصا ـبـدنيا مـهـام يف انـجـاز املـسـابقة او اداء 

شـاط الريـايض التدريب بكفاءة وقابلية عالية وذلـك وفقـا لطبيعـة الن

 .والخصائص التي يتسم بها ذلك النشاط

وقد يطلق مفهـوم التحمـل الخـاص عـىل االداء الـذي يتصـف بالرسعـة 

والقوة فضال عن التحمل، ونتيجة الرتباط هذه العنارص بعضها مع البعض 

 االـخـر فـهـي تـعـد ـصـفة بدنـيـة مركـبـة تحتاجـهـا متطلـبـات املنافـسـات او
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باالداء الحريك باقىص جهد عضـيل ممكـن التدريب من اجل االستمرار 

 .طوال مدة ما يستغرقه ذلك النشاط

 :انواع التحمل الخاص

ظهرت عدة تقسيامت للتحمـل الخـاص حسـب وجهـة نظـر العلـامء 

 :وبعض االختصاصيني والخرباء ، نذكر بعض منهام

  تحمل الرسعة-

  تحمل القوة-

  تحمل االداء-

 :تحمل الرسعة

لصفات البدنية املركبـة املهمـة الغلبيـة الفعاليـات يعد تحمل الرسعة من ا

 اداء رسيـع لـلــهوااللعاب الرياضية التي تتميز باالداء املسـتمر والـذي يتخ

عىل نحو مسـتمر او متكـرر لفـرتات طويلـة نسـبيا، اذ تـدل هـذه الصـفة 

قدرة الفرد عىل االحتفاظ بالرسعة يف ظروف العمل املسـتمر " البدنية عىل 

 ة مقاوـمـة التـعـب عـنـد حـمـل ذو درـجـة عالـيـة ـشـدته ـمـنبتنمـيـة مـقـدر
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لذا فهي تجمع ما بـني التحمـل والرسعـة . من مقدرة الفرد % 75-100

 .معا

وهناك الكثري من االلعاب الرياضية التي تعتمد يف اعداد العبيها بدنيا 

وبشكل اسايس عىل هذه الصـفة وخاصـة التـي متتـاز برسعـة انتقاليـة 

ديدة طول مـدة اسـتغراق تلـك اللعبـة، ومنهـا عالية ومتكررة ملرات ع

 .لعبة كرة السلة

 املرونة: ًرابعا 

 تعريف املرونة

تعني قدرة الفرد عيل أداء الحركة مبـدي واسـع أو هـي مـدي سـهولة 

 .الحركة يف مفاصل الجسم املختلفة 

أو هي املدي الذي ميكن للفرد الوصول إلية يف الحركة أو القدرة عـيل 

 .دي واسع أداء الحركات مل

 :العمر الزمني املقاس للمرونة
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ـي  ـيل رشط أن تعـط ـر ـع ـا يف أي عـم ـن إنجازـه ـن املمـك ـة ـم إن املروـن

التمرين املناسب لهذا العمر ومع هذا فـإن نسـبة التقـدم ال ميكـن أن 

تكون متساوية يف كل عمر بالنسبة للرياضـيني وبصـفة عامـة األطفـال 

 سنوات الدراسة ومـع بدايـة الصغار يكونون مرنون وتزيد املرونة أثناء

والعامـل . املراهقة فإن املرونة متيل إيل االبتعـاد ثـم تبـدأ يف النقصـان 

الرئييس املسئول عيل هـذا النقصـان يف املرونـة مـع تقـدم السـن هـي 

تغريات معينة تحدث يف األنسجة املتجمعة يف الجسـم ولكـن التمـرين 

املـاء بسـبب السـن قد يؤخر فقدان املرونة املتسببة من عملية نقـص 

وهذا مبني عيل فكرة أن اإلطالة تسبب إنتاج أو ضبط املواد املشـحمة 

بني ألياف األنسجة وهـذا مينـع تكـوين االلتصـاق ومـن بـني التغـريات 

 :الطبيعية املرتبطة بتقدم السن األيت 

 .ـ كمية متزايدة من ترسبات الكالسيوم 1

 .ـ درجة متزايدة من استهالك املاء 2

 . متزايد من التكرارات ىـ مستو3

 .ـ عدد متزايد من االلتصاقات والوصالت 4



 

 
 اإلعداد البدين واإلحامء يف التدريب الريايض

 
 

100

 

 .ـ تغري فعيل يف البناء الكيميايئ لألنسجة الدهنية 5

 .ـ إعادة تكوين األنسجة العضلية مع األنسجة الدهنية 6

 :خطورة مترينات اإلطالة 

إن مترينات اإلطالة ال يجب أن تعترب عالجا فالنسبة لـبعض الرياضـيني 

فإن املطاطية رمبا تزيد فعال من احتامل إصابة أربطة الجسم واملفاصل 

وأساس هذا االعتقاد أن املرونة الزائدة عن الحد رمبـا تفقـد مفاصـل . 

الجسم الريـايض اسـتقرارها وثباتهـا ويـري بعـض الخـرباء أن املفاصـل 

 املرتخية أكرث من الالزم رمبا تؤدي يف نهايـة األمـر إيل التهـاب املفاصـل

 .للريايض 

وهنا يجب أن نتسـاءل مـا هـي االحتياطـات املناسـبة لإلطالـة ومتـي 

 -:يجب أن ال ينصح بها وأهم هذه األحتياطات هي ما ييل 

 :ال يجب أن متارس مترينات اإلطالة إذا 
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 .تحرك مكان العظمة -

 .كان عندك كرس حديث يف العظمة -

عـدي يف أو حـول كان هناك اشتباه يف حدوث التهاب حاد أو مرض م-

 .املعصم 

 . كان هناك اشتباه يف وجود التهاب املفاصل -

 . كان هناك أمل حاد يف حركة املعصم أو تطويل العضلة -

 . كان هناك التواء ألتواء أو جذع حديث -

 . كنت تعاين من مرض جلدي أو يف األوعية الدموية -

 . كان هناك نقص يف مدي الحركة -

 لعايلالتمرين ذو املستوي ا

إن كل إمداد يف الواقع ميثل درجة ما من املخـاطرة واحـتامل اإلصـابة 

يعتمد عيل متغريات عديدة مبا يف ذلـك حالـة الريـايض مـن التـدريب 

ـة  ـري طبيعـي ـات الجســمية الـغ ـر واإلصــابات الســابقة والتكويـن والعـم

 .واإلجهاد والتدريب الغري مضبوط 
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ايل ونعني بـذلك أنهـا  أي ذو مستوى عX-Ratedويسمي اإلجهاد هنا 

كلها متقدمة أو خطرة للـذين يبـدءون برنامجـا للتـدريب ورمبـا أيضـا 

ـيني  ـبعض الرياـض ـبة ـل ـذه . بالنـس ـن ـه ـريا ـم ـول أن كـث ـة للـق وال حاـج

التدريبات تعتـرب جـزء أساسـيا مـن ارقـص وألعـاب القـوى واملصـارعة 

 .واليوجا والفنون العسكرية 

 :أنواع املرونة 

 .وهي تتضمن جميع مفاصل الجسم : ـ مرونة إيجابية 1

 .تتضمن املفاصل الداخلة يف الحركة املعينة : ـ املرونة الخاصة 2

 :طرق تنمية املرونة 

 .ـ الطريقة اإليجابية 1

 .ـ الطريقة السلبية 2

 .ـ الطريقة املركبة 3
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 :العوامل املؤثرة يف املرونة 

 .ـ العمر الزمني والعمر التدريبي 1

 . الرياضية ـ نوع املامرسة2

 .ـ نوع املفصل وتركيبة 3

 .ـ درجة التوافق بني العضالت املشرتكة 4

 .ـ نوع النشاط املهني خارج التدريب 5

 .ـ الحالة النفسية لالعب 6

 :أهمية املرونة 

 .ـ تعمل عيل رسعة اكتساب وإتقان األداء الحريك الفني 1

 .قل جهد ـ تساعد عيل االقتصاد يف الطاقة وزمن األداء وبذل أ2

 .ـ تساعد عيل تأخري ظهور التعب 3

 .ـ تطوير السامت اإلرادية لالعب كالثقة بالنفس4
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 .ـ املساعدة عيل عودة املفاصل املصابة إيل حركتها الطبيعية5

 .ـ تسهم بقدر كبري عيل أداء الحركات بانسيابية مؤثرة وفعالة 6

 ـ إتقان الناحية الفنية لألنشطة املختلفة7

 :تنمية املرونة تدريبات 

 عمل قبة) وقوف ( ـ 1

  ثني الجذع أماما أسفل)وقوف فتحا ( ـ 2

 ـ ثني الجذع خلفا عاليا3

 ًخامسا الرشاقة

 :ماهية الرشاقة 

تكسب الرشاقة الفرد القدرة عيل االنسياب الحريك والتوافـق والقـدرة 

 تتضـمن عيل االسرتخاء واإلحسـاس السـليم باالتجاهـات واملسـافات و

 :اآلتيةقة املكونات الرشا

 . رد الفعل الحريك  املقدرة عىل-
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 . التوجيه الحريك  املقدرة عىل-

 . التوازن الحريك  املقدرة عىل-

 . التنسيق والتناسق الحريك  املقدرة عىل-

 . االستعداد الحريك  املقدرة عىل-

 . خفة الحركة -

 -:تعريف الرشاقة 

ت التي يقوم بها الفـرد سـواء وتعني القدرة عيل التوافق الجيد للحركا

 .بكل أجزاء جسمه أو جزء معني منه 

 -: أنواع الرشاقة -

 :ـ الرشاقة العامة 1

وهي مقدرة الفـرد عـيل أداء واجـب حـريك يف عـدة أنشـطة رياضـية 

 .مختلفة بترصف منطقي سليم 
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 :ـ الرشاقة الخاصة 2

ميارسـه هاريـة للنشـاط الـذي وهي القـدرة املتنوعـة يف املتطلبـات امل

 .الفرد

 -:أهمية الرشاقة 

 .ـ الرشاقة مكون هام يف األنشطة الرياضية عامة 1

 .ـ تسهم الرشاقة بقدر كبري يف اكتساب املهارات الحركية وإتقانها 2

ـ كلام زادت الرشـاقة كلـام اسـتطاع الالعـب تحسـني مسـتوي أدائـه 3

 .برسعة 

رد الفعـل ـ تضم خليطـا مـن املكونـات الهامـة للنشـاط الريـايض كـ4

 .الحريك

 -:طرق تنمية الرشاقة 

ـ تعليم بعض املهارات الحركية الجديدة لزيـادة رصـيد الالعـب مـن 1

 املهارات

 .ـ خلق موقف غري معتاد ألداء التمرين كالتدريب عيل أرض رملية 2
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 .ـ التغري يف الرسعة وتوقيت الحركات 3

 -:مترينات لتنمية الرشاقة 

 .بع قذف القدمني خلفا الجلوس عيل أر) وقوف ( ـ 1

 .الجري الزجزاجي ) وقوف ( ـ 2

 .الجري مع تغيري االتجاه ) وقوف ( ـ 3

 :حمل التدريب 

ما زال حمل التـدريب ميثـل البنيـة األساسـية للعمليـة التدريبيـة بـل 

ويعـتـرب ـهـو حـجـر الزاوـيـة للـتـأثري ـعـيل الالـعـب ، وـيـؤدي إيل االرتـقـاء 

....  خططيـة – مهاريـة –بدنيـة (نت بنواحي اإلعداد املختلفة سواء كا

 ).الخ

 :بعض التعاريف الخاصة بحمل التدريب -
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 :املدرسة األملانية

هو العبء أو املجهـود البـدين والعصـبي الواقـع عـيل أجهـزة   -

ـة  ـرد املختلـف ـدوري والعـضـيل(الـف ـاز العـصـبي واـل ـة أداء ) كالجـه نتيـج

 .أنشطة بدنية مقصودة

 :املدرسة الروسية

معـني مـن التمرينـات البدنيـة عـيل املسـتوي هو تأثري حجـم   -

 .الوظيفي ألجهزة الجسم الداخلية

 :املدرسة األمريكية

هو حجم املجهود البدين واملهاري الخاص بالوحدات التدريبية   -

 ). الكثافة– الحجم –الشدة (لالعب واملقننة من حيث 

 :مكونات حمل التدريب

 )شدة الحمل: (الشدة 

ـتم ـهـي الرسـعـة أو الـقـوة أو  ـألداء واـلـت ـي ـزة ـل  الـصـعوبة املمـي

 .تحديدها من خالل ما ييل 
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 كام ىف وحدة القياس 

 )الجري–السباحة ( الثانية أو الدقيقة درجة الرسعة

التمرينات باسـتخدام -رفع الثقال( بالكيلوجرام درجة قوة املقاومة

 )األثقال

 )الرميات ىف ألعاب القوي( سم أو مرت مقدار مسافة األداء

رسعـــة أو بطـــئ  قيت األداءتو

 األداء

 )يد-طائرة-قدم(ألعاب جامعية 

 )مالكمة-مصارعة(ألعاب فردية

، وتغيري مسـتوي شـدة حمل عىل الجسمتعني مقدار واتجاه تأثري الو 

ًالحمل يعني تغيريا ىف نظم إنتاج الطاقة وبالتايل اختالف طبيعـة األداء 

ً شدة الحمل تبعـا ملختلف وظائف الجسم وتختلف طريقة التعبري عن

لنوع األداء البدين فيمكن التعبـي رعنهـا برسعـة األداء أو زيـادة عـدد 

 .التكرارات ىف وحدة زمنية محددة أو درجة صعوبة األداء
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 :رسعة األداء -1

يعرب عن شدة الحمل البدين برسعـة األداء ىف األنشـطة الرياضـية  

ـري ـباحة والـج ـل الـس ـررة مـث ـدة املتـك ـة الوحـي ـديف ذات الحرـك  والتـج

 . والدراجات وغريها ، وكلام زادت رسعة األداء

 :زيادة عدد التكرارات ىف وحدة زمنية محددة-2

تظهر شدة الحمل ىف بعض األنشطة الرياضية بزيادة حجم األداء  

خالل فرتة زمنية محددة مثل األلعاب واملنازالت الفردية ورفع األثقـال 

 .وغريها

 :درجة صعوبة األداء-3

ً عن الشدة أيضا بدرجـة صـعوبة األداء ىف بعـض األنشـطة ويعرب 

 .األخرى التي تتطلب ذلك مثل ، الجمباز والغطس والرماية وغريها

 :يتكون من : الحجم 

 .فرتة دوام التمرين الواحد -1

 .عدد مرات تكرار التمرين -2
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 :فرتة دوام التمرين-1

 ويقصد به فـرتة تـأثري املثـري عـيل أجهـزة الجسـم املختلفـة مثـل 

 .ث 30الوثب بالحبل ملدة 

 ) :املثري(عدد مرات تكرار -2

 . مرات4 ث والتكرار 30 كام ىف املثال السابق الوثب بالحبل ملدة 

 :الكثافة 

العالقة الزمنية بني فرتيت الحمل والراحة أثنـاء الوحـدة التدريبيـة هي 

 .الواحدة

  العالقة الصحيحة بني فرتيت الحمـل والراحـة مـن األسـس الهامـة

ًلضامن استعادة الفرد لحالته الطبيعيـة نسـبيا وضـامن اسـتمرار الفـرد 

 .عيل العمل واألداء وتقبل املزيد من حمل التدريب

 ًتتحدد طول فرتة الراحة طبقا لشدة وحجم الحمل. 
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 :الحمل األقىص  -

 :خصائصه 

 :من حيث الشدة و الحجم 

فـرد من أقيص ما يستطيع ال% 100 إيل% 90ترتاوح شدته ما بني  -

 .مرات) 5 : 1(تحمله مع التكرار لعدد ضئيل من املرات 

 :من حيث شكله 

 . ما يستطيع الالعب تحملهأقىص -

 .ًيتميز بعبء قوي جدا واقع عيل أجهزة وأعضاء جسم اإلنسان -

 .يتطلب فرتات طويلة من الراحة حتي ميكن استعادة الشفاء -

 .يتطلب درجة عالية من القدرة عيل الرتكيز -

 .لفرد أثناء األداء مظاهر التعب بصورة واضحةتظهر عيل ا -
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 :الحمل األقل من األقيص -

 :خصائصه 

 :من حيث الشدة و الحجم 

مـن أقيص مـا % 90إيل اقل قلـيالً مـن % 75ترتاوح شدته ما بني  -

 10 : 6يستطيع الفرد تحمله مع التكرار لعدد من املرات يرتاوح ما بني 

 .مرات

 :من حيث شكله 

 . عن الحمل السابقيقل بعض الشئ -

 .يحتاج إيل درجة عالية من القدرة عيل الرتكيز -

  .تظهر عيل الفرد أثناء األداء مظاهر التعب -

 .يتطلب فرتات طويلة للراحة الستعادة الشفاء -

 :الحمل املتوسط-

 



 

 
 اإلعداد البدين واإلحامء يف التدريب الريايض

 
 

114

 :خصائصه 

 :من حيث الشدة والحجم 

مـن أقيص مـا % 75إيل اقل قلـيالً مـن % 50ترتاوح شدته ما بني  -

 : 10 الفرد تحمله مع التكرار لعدد من املرات يـرتاوح مـا بـني يستطيع

 . مرات15

 :من حيث شكله 

يتميز بدرجته املتوسطة مـن حيـث العـبء الواقـع عـيل أجهـزة  -

 .وأعضاء الجسم

 .يشعر الفرد عقب األداء بقدر متوسط من التعب -

 .يشعر الفرد عقب األداء بقدر متوسط من التعب -

 :الحمل البسيط- 

 :خصائصه 

 :من حيث الشدة والحجم 
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مـن أقيص مـا % 50إيل اقل قلـيالً مـن % 35ترتاوح شدته ما بني  -

 : 15يستطيع الفرد تحمله مع التكرار لعدد من املرات يـرتاوح مـا بـني 

 . مرة20

 :من حيث شكله 

يتميز بوقوع عبء يقل عن املتوسط مـن حيـث العـبء الواقـع  -

 .عيل أجهزة وأعضاء الجسم

 .ة من القدرة عيل الرتكيزيتطلب درجة بسيط -

 .ال يشعر الفرد بعد األداء بتعب يذكر -

 )الراحة اإليجابية(الحمل الضعيف -هـ

 :خصائصه 

 :من حيث الشدة والحجم 

مـن أقيص مـا يسـتطيع الفـرد تحملـه مـع % 30تقل شدته عـن  -

 .  مرة 30 : 20التكرار لعدد كبري من املرات 

 :من حيث شكله 
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مكوناته غالبية عيل مترينات اإلطالة يتميز بحمل متواضع يشمل  -

 .واملرونة واالسرتخاء

 .يسهم ىف إكساب الفرد الراحة البدنية العصبية -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 اإلعداد البدين واإلحامء يف التدريب الريايض

 
 

117

 

 

 الفصل الثالث

 اإلحامء يف املجال الريايض
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  املفهوم العام لألحامء

هو عملية تحضريية إلعداد الالعب وتهيئة أجهـزة وأعضـاء جسـمه يك 

ًدا للتفاعل مع مجريات التدريب أواملباراة بفاعلية وكفاءة يكون مستع

ًبدنيا ونفسيا وفسيولوجيا من خالل مجموعـة مـن التمرينـات العامـة  ً ً

ًوالخاصة املتدرجة يف الحجم والشدة يتم أختيارها بدقة طبقا لتجـارب 

ومعارف وخـربات علميـة ، والهـدف مـن االحـامء هـو تهيئـة عضـالت 

نقباضات القصوية و لتجنـب حـدوث أي إصـابة الالعب للتقلصات واال

سواء متزق أو شد ألي من العضالت واألوتار واألربطة والوصول ألفضل 

 .مستوى من اإلنجاز أثناء التدريب أو املنافسة 

 :تعريف اإلحامء • 

اإلحامء من وجهة نظر التدريب الريايض هو عملية تهيئة للجسم عن 

اك ىف التدريب أو املنافسـة ، ومـن طريق مترينات متهيدية تسبق االشرت

الناحية الفسيولوجية هو جهد يقوم بة الالعب لزيـادة نشـاط الجهـاز 

الدوري التنفيس ورسعة عملية التمثيل الغذائية وتهية الجهاز العصـبي 

 .والعضيل 
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ـالت ،  ـة العـض ـخني ، تهيـئ ـا التـس ـددة منـه ـميات متـع ـامء مـس أن لإلـح

ـذه املـسـميات ـهـي ـة وـه ـات اإلطاـل ـن متريـن ـة ـم ـن مجموـع ـارة ـع  عـب

التمريـنـات البدنـيـة العاـمـة والخاـصـة لتهيـئـة عـضـو أو أعـضـاء جـسـم 

الريايض اىل أقىص مدى حرىك لها حتـى نـتالىف حـدوث االصـابات أثنـاء 

 .التدريب او املنافسات

 : فوائد وأهمية اإلحامء الفسيولوجية والبدنية 

ًوفسـيولوجيا  إعداد وتهيئة أعضاء وأجهزة الجسم املختلفـة بـدنيا - 1

بحيث تتكامل وظائفهـا لالسـتجابات والتكيفـات مـع حمـل التـدريب 

 .واملنافسة بأفضل صورة ممكنة ودون التعرض لإلصابة 

 تجهيز الجسم لألداء الريايض لغرض من خالل رفـع مسـتوى األداء - 2

البدين مبا يتناسب مع رسعة االداء يف التدريب او املنافسـات و لتجنـب 

 .اإلصابة 

 يعمل االحامء عـىل رفـع درجـة حـرارة العضـالت وزيـادة نشـاط - 3

اـلـدورة الدموـيـة فيـهـا ، فالعـضـالت يف الوـضـع الطبيـعـي تـكـون درـجـة 

درجة بيـنام تعمـل العضـالت بكفـاءة  ) 37-35(حرارتها منخفضة بني 
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- 15( درجة وهذا يحتـاج مـن  ) 39 – 38( عالية يف درجة حرارة بني 

 .ختلفة للوصول اىل هذة الدرجة دقيقة من التامرين امل ) 20

 يعـمـل اإلـحـامء فـسـيولوجيا ـعـىل زـيـادة رسـعـة عملـيـات اـلـتقلص - 4

واالنبساط العضيل نتيجة لرفع درجة حرارة العضـالت ، وبالتـايل تزيـد 

ـمـن ـقـدرة الهيموجـلـوبني ـعـىل حـمـل كمـيـة أـكـرب ـمـن األوكـسـجني إىل 

 .العضالت فتتحسن قدرة األجهزة الوظيفية عىل العمل 

 يزـيـد ـمـن االـسـتجابة لعملـيـات األـيـض حـيـث وـجـد أن عملـيـات - 5

االحامء يحسن من انسيابية رسيان الـدم يف الجسـم فيـؤدي إىل زيـادة 

 .نشاط عمليات تبادل الغازات 

 يعمل اإلحامء عىل تنشيط العمليات البيوكيميائية داخل العضالت - 6

 .إلنتاج الطاقة 

سـبب زيـادة نشـاط الـدورة  زيادة مطاطيـة العضـالت وليونتهـا ب- 7

الدموية نتيجة الرتفاع درجة الحرارة ، فالعضالت الباردة يكون تشبعها 

 .بالدم أقل وتكون عرضة لإلصابة أكرث من العضلة الدافئة 
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ـة يف - 8 ـة الدموـي ـيع الشــعريات واألوعـي ـىل توـس ـامء ـع ـدف اإلـح  يـه

رونـة العضالت مام يسهل متطية العضالت واألوتـار واألربطـة زيـادة م

املفاصل فتقلل مـن احـتامل إصـابة الالعـب بتمـزق أو شـد عنـد أداء 

 .الحركات الرسيعة التقلص واالنبساط 

 يعمل اإلحامء عىل زيادة رسعة رضبات القلـب وتحسـني التهويـة - 9

 الرئوية وتنشيط عمليات األكسدة الهوائية

 يساهم يف تحسني رسعة نقل اإلشـارات العصـبية وتـأخري ظهـور – 10

 تعبال

 فوائد وأهمية اإلحامء يف الجانب الحريك

 . اإلعداد والتهيئة للمهارات الحركية الخاصة باللعبة -1

 . الوصول ألقىص قدرة يف االستجابة الحركية ألداء الحركات املختلفة-2

 . يساعد يف تحسني كفاءة اإليقاع الحريك- 3

 .رات يساهم بشكل ايجايب يف الرتكيز والدقة يف أداء املها– 4
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 يساعد يف تنظيم سري الحركة وتوافقها ومسايرة توقيت الحركات يف -5

 .املنافسة 

 . يسهل عملية التناسق الحريك مام يجعل الحركة أكرث رسعة ودقة– 6

 .فوائد وأهمية اإلحامء يف الجوانب النفسية 

 رـفـع مـسـتوى ـشـدة وثـبـات اإلنتـبـاة وتنـشـيط اـلـذاكرة ألستحـضـار - 1

 .املتنوعة واختيار املناسب منها يف املنافسةالخربات الحركية 

 الوصــول إىل أفضــل اســتثارة انفعاليــة إيجابيــة ألداء الحركــات - 2

 .املختلفة خالل التدريب واملنافسة

 يساهم يف االستثارة االنفعالية االيجابية لتقبـل حمـل التـدريب أو - 3

 االشرتاك يف املنافسة

 .ن مؤثرات ما قبل املنافسة اكتساب الثقة بالنفس واالبتعاد ع- 4
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 أنواع اإلحامء

هناك العديد من املراجع والدراسات تناولت تقسيم اإلحـامء بالبحـث 

والدراسة وهى وإن اتفق بعضها ىف املسميات إال أن البعض قـد وضـع 

لكل نوع محتوى خاص يتفق مـع هـدف الدراسـة التـى يقـوم بهـا أو 

يات واملصـطلحات فـالبعض ًالفكر الذى يتبناه فهنـاك تعـددا ىف املسـم

يذكر مصطلح أشكال االحامء والبعض يـذكر مصـطلح مراحـل االحـامء 

وميكن تقسيم االحـامء اىل . وهكذا ، كام أن هناك من يتناول املضمون 

وإحامء عام ، و إحامء خاص وميكن تقسـيم اإلحـامء إىل ثالثـة أشـكال 

 .سابقة مترينات عامة ، مترينات إطالة ، مترينات خاصة بامل:هى 

 :اإلحامء العام والخاص • 

االحامء العام يؤدى بامليش والجـري الخفيـف وبعـض الحركـات سـواء 

بالوثب الخفيف أو أداء التمرينات البدنية التي فيها املرونة والرشاقة ، 

وذلك لغرض إعداد شامل ألجهزة وأعضاء الجسـم وعضـالته ومفاصـله 

لتأهيل الالعب لالشـرتاك يف املختلفة وهذا القسم من اإلحامء ال يكفي 

ـات الرسيـعـة  ـدريب وأداء حرـك ـرئييس ـمـن الـت ـات أو القـسـم اـل املبارـي
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ـتامرين  والقـصـوية ويفـضـل ان يـكـون االـحـامء باـسـتخدام الـكـرات وـب

 .متنوعة وبسيطة تزداد شدتها تدريجيا لغرض التهيئة لالحامء الخاص

داء إما اإلحامء الخـاص فيعمـل عـىل إعـداد وتهيئـة جسـم الالعـب أل

الحركات الرسيعة والقصوية التي سوف يؤديها يف التـدريب واملنافسـة 

وباستخدام الكرات وبتامرين متنوعة وبشدة متوسطة تـزداد تـدريجيا 

للتهيئة الداء القسم الرئييس من العمليـة التدريبيـة وباكمـل اسـتعداد 

وهـذا النـوع مـن . حتى يكون أدائـة جيـدا وكـذلك ليتجنـب إالصـابة 

ـامء رض ـة االـح ـوة الرسيـع ـا والـق ـة بانواعـه ـدريبات الرسـع ـل ـت وري قـب

واالنفجارية والقصوية ولالداء املهاري والخططي التي تحتـاج يف أدائهـا 

اىل الرسعة يف االنقباض واالنبساط العضيل وتحريك املفاصل اىل مـداها 

 .الكامل 

 :زمن اإلحامء • 

ة لإلحامء بسبب تعددت اآلراء وتباينت حول تحديد الفرتة الزمنية الالزم

تعدد الظروف واختالف العوامل واملتغريات وطبيعة اللعبة واملنافسـات ، 

دقيقة ، واخـر يفضـل ان تكـون ) 25- 20(فهناك من يفضل أن تكون بني 

 ًاكرث من ذلـك وعمومـا يفضـل بعـض الخـرباء أن الفـرتة الزمنيـة لالحـامء

ـؤدي ـى الـت ـة حـت ـري طويـل ـة ، وـغ ـىل أفـضـل نتيـج ـة للحـصـول ـع   اىلكافـي
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التـعـب قـبـل املنافـسـة ، وـعـىل أن تـكـون الـفـرتة ـبـني اإلـحـامء وبداـيـة 

املنافسة تسـمح باسـتعادة الشـفاء مـن التعـب املؤقـت وبـدون فقـد 

تأثريات اإلحامء ، وأفضل طرق اإلحامء هـي التـي تسـتغرق زمـن أقـل 

وبجهوزية عالية ألداء حمـل التـدريب اواملنافسـة ، ويجـب أن يعمـل 

رجـة حـرارة الجسـم قبـل املنافسـة وميكـن تغيـري اإلحامء عـىل رفـع د

ًوتبديل اإلحامء تبعا لبعض الجوانـب التـي تـؤثر يف طـول وقرص زمـن 

 :اإلحامء ، وميكن تقسيم هذه الجوانب إىل 

 الجوانب الداخلية التي تتعلق بالالعب• 

 )الجنس ، العمر ،املستوى (  حالة الالعب الخاصة - 1

البدنـيــة ، والنفـســية ، والفنـيــة ، (  مـســتوى الحاـلــة التدريبـيــة - 2

 .)والذهنية

 )فرتة اإلعداد ، فرتة املنافسات ، الفرتة االنتقالية(  الفرتة التدريبية - 3

وسـيلة املواصـالت ، طبيعـة العمـل ، (  الظروف املحيطة بالالعب - 4

 ) .اإليقاع اليومي لالعب ،املالبس واألحذية التي يستعملها الالعب 

 :ارجية مثل الجوانب الخ• 
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كلام كانت درجة حـرارة الجـو منخفضـة زاد زمـن (  حالة الطقس - 1

 ) .اإلحامء والعكس 

الصـباح ، بعـد الظهـر ، (  املوعد املحدد لفرتة التدريب أو املبـاراة - 2

 .ففي الصباح يزداد الزمن ويف املساء يقل زمن اإلحامء ) املساء 

 ...). إسفلت ، عشب ، تارتان ، رميل ،: ( نوعية أرض امللعب - 3

 :اإلحامء بعد السفر ملسافات طويلة • 

ي كثري مـن األحيـان يضـطر الالعـب أو الفريـق إىل السـفر ملسـافات ف

طويلة يف نفس يوم املباراة وقد يصل الفريق قبل بدء املباراة بوقت قصري 

، ويف هذه الظروف تكون عضالت الالعبني غري مهيأة بالوقت الكايف لألداء 

ًين والحريك املنتظر يف املباراة ، لذلك يفضل أن يـؤدي الالعبـني نشـاطا البد

ًحركيا وبدنيا أثناء السفر الطويل او مبجـرد وصـولهم بعـد هـذه املسـافة  ً

 الطويلة ومن املفضل أن يكون ميش أو هرولة خفيفـة ، كـام أن النشـاط

ـافة  ـن ميش ملـس ـارة ـع ـفر عـب ـار300يف الـس ـفر يف القـط ـل الـس   م ويفـض

  من السيارة ألنة يتيح مجال للحركة أكرث من السـيارة ، كـام يفضـلأفضل
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ارتداء املالبس املريحة حتى ال يعوق ضيقها حركة الالعبني ، وأن تكون 

 .التهوية جيدة يف القطار أو الحافلة الناقلة للفريق 

 :العوامل التي يجب مراعاتها يف اإلحامء 

ة النـشـاط اـملـامرس ، وأن  أن ـيـتاميش اإلـحـامء ـمـع نوعـيـة وطبيـعـ- 1

 .يتناسب مع الفروق الفردية بني األفراد وأن يراعي املرحلة السنية 

 التنويع يف اسـتخدام بعـض الوسـائل املسـاعدة مثـل بعـض أنـواع - 2

ًالتدليك أو الدهانات وإذا استدعي األمر بحيث يكون اإلحـامء مختلفـا 

 .ذب اإلنتباة من حيث الشكل والوترية لضامن التشويق والرتغيب وج

 تسلسل متريناته وذلك باستخدام متـارين سـهلة ثـم أكـرث صـعوبة - 3

 .ومن التامرين البطيئة اىل الرسيعة 

ً تخصيص زمـن اإلحـامء الفـردي إذا مـا بـدء اإلحـامء جامعيـا وأن - 4

يتناسب الزمن مع حالة الطقس وكذلك بالنسبة للمالبـس مـع مراعـاة 

 .فرتات الراحة بني التمرينات 
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 يـجـب أن تخـتـار متريـنـات اإلـحـامء بحـيـث تتناـسـب ـمـع الـهـدف - 5

 .الرئييس من الوحدة 

 يجب أن ال يؤدي اإلحامء إىل إجهـاد الالعبـني ويشـعرهم بالتعـب - 6

 وبذلك ال يحقق الهدف منة

ـرتات املوـسـم - 7 ـع ـف ـه ـم ـوى اإلـحـامء وزمـن  يـجـب أن يتناـسـب محـت

 .املختلفة يف الصيف أو يف الشتاء

 : لبدنية التهيئة ا

هي نوع من النشاط الحريك يعمل عىل إكساب الفـرد عنـارص اللياقـة 

 .ًالبدنية التي متكنه من األداء معتمدا عىل أجهزة الجسم 

 :العالقة بني التهيئة البدنية والصحة  •

طويـل أظهـرت أهميـة   هناك دراسات علميـة أجريـت منـذ وقـت- 

 .النشاط البدين للصحة 

 .بدين انعكس ذلك إيجابيا عىل صحتهسان النشاط ال فكلام مارس اإلن-
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والعكس فكلام أبتعد الفرد عن مامرسة النشـاط البـدين انعكـس  -

 .ذلك سلبا عىل صحته 

 مبعنى أن مامرسة النشاط البدين لها تأثريات عىل وظائف أجهزة  -

 .الجسم

  -:أهم العوامل التي تساعد عملية تدريس التهيئة البدنية 

 : املهني للمدرس  اإلعداد-1

ـة إـعـداد ـشـامال • ـة البدنـي     يـجـب أن يـكـون إـعـداد ـمـدرس الرتبـي

– تركيـب الجسـم 0التدريب الريايض - وظائف اإلعضاء-النمو التطور(

 ) طرق االختبار والقياس–الصحة 

 :  شخصية املدرس-2

يجب االهتامم بأن يكون لدى مدرس الشخصية صـارمة ومثقفـة  •

ـدرس والتال ـار وأن يـهـتم باـل ـادرة ـعـىل اختـي ـذ وأن يـكـون ـقـدوة وـق مـي

 . االختبارات الشخصية

 : خربات املدرس- 3
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 يجب أن يعمل املدرس عىل زيادة خرباته وتطوير قدراته وزيادة  •

من حيث أساليب التدريس وطرقـه  إطالعه عىل الجديد يف مجال مهنة

 .الخ... 

 :والصحة العامة   املظهر- 4

 الـصـحة العاـمـة والـقـوام الجـيـد  يـجـب أن يـحـافظ املعـلـم ـعـىل •

 .ويبتعد عن األلفاظ السيئة ويرتدي املالبس املناسبة ويكون قدوة

 : القدرة عىل االبتكار -5

يجب أن يهـتم املعلـم بعـنرص التغيـري والتجديـد داخـل الـدرس  •

ويستعيد بأدوات ووسائل حديثة باسـتمرار للفهـم ويسـتخدم وسـائل 

 . الثواب والعقاب

  -:البدينة أسس التهيئة 

  -:قاعدة التدرج 

  وتعني التدرج يف شدة النشاط املامرس ويف شد مدته ويف تكراره 

 . التدرج يؤدي إىل منع حدوث إصابة  -
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 التدرج ينمي الصفة املطلوب تطورها بشكل سليم ومقنن  -

 :  قاعدة زيادة العبء-2

هـم زيـادة األخذ يف االعتبار مبدأ التدرج إال أنـه مـن امل ويعني أنه مع

 . العبء كل فرتة 

زيادة العبء كل فرتة يحدث تحسن ملحوظ يف الصفة املراد تطويرها 

 . 

 :  قاعدة الخصوصية -3

 تعني أن نشاطا بـدنيا محـدودا يـؤدي إىل تحسـني محـدد يف جـزء -و

محدد من الجسم مبعنى حدوث تكيف فسيولوجي تدريب لهذا الجزء 

 . من الجسم

 م توظيفها وتبعا للعضالت التي يت

 فإذا قام شخص بتدريب األثقال لعضالت الفخذين والقدمني لعقد -ن

 . هو تحسن وتنمو بينام يظل باق الجسم كام

 عىل الرغم من أن نوع النشاط يكون باسـتخدام عضـالت الطـرف -س

السفيل إال أن هنـاك اخـتالف يف نوعيـة العضـالت العاملـة فالعضـالت 

 . يف القدمني تتأثر العضالتالتي تتأثر بامليش برغم أن كل 
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 : قاعدة مراعاة فروق فردية

تؤكد أن هناك اختالف يف مسـتويات األفـراد يف بدايـة انخـراطهم يف - 

 . برنامج تدريب وأيضا فروق أفراد تبعا ألعامرهم

تؤكد أن هناك اختالف يف اسـتجابات أفـراد للربنـامج تـدريب وأيضـا -

 . فروق أفراد تبعا ألعامرهم

 لتهيئة البدنية برنامج ا

 : مفهوم الربنامج 

 هو مجموعة من الخربات التعليمية التـي تتعلـق بالتلميـذ واملـدرس 

 واملنهج وطريقة تنفيذ املنهج 

  -:األنشطة 

يكون لها أكرب أثـر يف تعـديل سـلوكه ) معارف ومعلومات ومفاهيم ( 

 التلميذ 

  -:محتوى الربنامج 
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 تحـت إرشاف املـدرس والتـي  هو تلك ألنشطة املختـارة التـي تـدرس

 . توضع عىل أساس خصائص ومراحل منو التلميذ

  -:األنشطة التي تدرس يف التهيئة البدنية ومكوناتها وهي 

 ألعاب الصغرية  .1

 القصص الحركية  التمرينات .2

  العاب الكرات .3

 العدو والجري والوثب .4

  التوازن والعاب التسلق .5

  النشاط الداخيل والخارجي األنشطة التي متارس يف .6

    الوثب بالحبل .7

  -:أغراض برامج التهيئة البدنية 

 . تنمية الصفات البدنية واملهارية والحركية  .1

 . اكتساب العادات السلوكية الصحية  .2
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 . إرشاك جميع التالميذ يف األنشطة البدنية .3

 . تنمية االتجاهات االيجابية نحو املجتمع .4

 . عن قدرات ومواهب التالميذالكشف  .5

 . إشباع رغبات وميول املجتمع .6

 . إعداد التالميذ بدنيا ونفسيا وعقليا واجتامعيا .7

 . توفري فرص النمو املتزن لجميع التالميذ خالل سنوات الدراسة .8

  -:عوامل األمن والسالمة واملتعلقة بأسس التهيئة البدنية 

ب أن يخضعوا لكشف طبي شامل  األشخاص فوق عمر األربعني يج-1

 -ضـغط الـدم الكولسـرتول( وعمل تخطيط للقلب أثناء الجهد البـدين 

 ) أمراض القلب

 يجب التوقف عن مامرسة النشـاط الريـايض عنـد الشـعور بـأمل يف -2

 . الصدر أو ضيق يف التنفس أو غثيان ويجب استشارة الطبيب

تص العـرق واملرتفـع  يجب ارتداء املالبس القطنية املناسبة التي متـ-3

 . من درجة حرارة الجسم
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 .  ارتداء الحذاء الريايض املناسب ألنه ال يؤدي املفاصل ومينع -4

 اختيار الوقت املناسب واملكان املناسب ملامرسـة النشـاط وتجنـب -5

الربودة الشديدة والحرارة الشديدة واالبتعـاد عـن الشـوارع املزدحمـة 

 . واألرض الطينية

سة النشاط الريايض بعد تناول الوجبات واالنتظـار لفـرتة  عدم مامر-6

 .  ساعات3

املفقـودة باسـتمرار أثنـاء وبعـد مامرسـة  السـوائل  يجب تعـويض-7

 . النشاط الريايض

ـال -8 ـدم إغـف ـة وـع ـاء بالتهدـئ ـامء واالنتـه ـإجراء اإلـح ـدء ـب ـب الـب  يـج

 . اإلطاالت

 جية  يجب البدء بالتدريب بشدة منخفضة تم الزيادة التدري-9

 عند حدوث أي أعراض مرضية ينصح بالراحة مـن يـوم إىل يـومني -10

 .أو حسب إرشادات الطبيب
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 يجب تجنـب أخـذ الحـامم السـاخن بعـد أداء النشـاط الريـايض -11

 . مبارشة

 يجب دامئا االلتـزام بتعلـيامت الطبيـب املخـتص واملداومـة عـىل -12

 .الذهاب إليه

 أهم تدريبات اإلحامء

 : متارين اإلحامء حقائق عن-

ً يجب البدء دامئا بـتامرين اإلحـامء قبـل مامرسـة أى نشـاط ريـاىض -

 .لتجنب التعرض لإلصابة أو األذى

 من املحبذ مامرسة متارين اإلحـامء حسـب التسلسـل املقـدم لهـا أو -

 .الحرص عىل األقل ىف البدء بالتمرين األول

 :التمرين األول* 

 . الوقوف ىف وضع استقامة-

 . عدة برفع األرجل ألعىل30رى ىف املكان  الج-
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 )التسخني(متارين اإلحامء 

 : حقائق عن متارين اإلحامء-

ً يجب البدء دامئا بـتامرين اإلحـامء قبـل مامرسـة أى نشـاط ريـاىض -

 .لتجنب التعرض لإلصابة أو األذى

 من املحبذ مامرسة متارين اإلحـامء حسـب التسلسـل املقـدم لهـا أو -

 .ل ىف البدء بالتمرين األولالحرص عىل األق

 :التمرين الثاىن

 . الوقوف ىف وضع استقامة-

 عدة، وذلك برفع الركبة ناحية الصـدر ومحاولـة 30 الجرى ىف املكان -

 .ملس كوع اليد العكسية

 . تكرار التمرين برفع ركبة الرجل األخرى-

 :التمرين الثالث

 . الوقوف ىف وضع استقامة-
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دة، مع رفع الـذراعني ألعـىل وتبـادل الـركالت  ع30 الجرى ىف املكان -

 .األمامية للرجلني

 ):التسخني(متارين رياضية لإلحامء * 

تنشـيط الـدورة ) التسـخني( إن الهدف من القيـام بـتامرين اإلحـامء -

ـالتامرين  ـام ـب ـن القـي ـتمكن ـم ـم لـل ـة يف الجـس ـد الطاـق ـة وتولـي الدموـي

املرونة حتـى ال يصـاب الرياضية، باإلضافة إيل إكساب الجسم الليونة و

 . الشخص بأي أذى أو رضر وخاصة الشد العضيل

ويجب مامرسة هذه التامرين عيل نحو معتدل ال يتم إرهـاق الجسـم 

 .فيها، وميكنك تناول املاء أثناء القيام مبثل هذه التامرين

 : التمرين*

 يتم مامرسة هذا التمرين يف وضع الوقوف، مع االرتكاز عيل أي يشء -

 .لتوازنلحفظ ا

 تحرـيـك الـكـاحلني يف حرـكـات دائرـيـة ـمـرة يف نـفـس اتـجـاه عـقـارب -

يحرك كاحل وراء اآلخر ولـيس يف نفـس (الساعة واملرة األخرى عكسها 

 ).الوقت
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 .  ثم تحرك كل قدم عيل األرض يف صورة رسم الحروف الهجائية-

 .هذا التمرين عدة مرات مع كل قدم عيل حدة  تكرار-

 ) تسخنيال(متارين اإلحامء 

 مترين للجزء السفيل من الجسم

 ):التسخني(متارين رياضية لإلحامء * 

تنـشـيط اـلـدورة ) التـسـخني(إن الـهـدف ـمـن القـيـام ـبـتامرين اإلـحـامء 

ـالتامرين  ـام ـب ـن القـي ـه ـم ـة يف الجـسـم لتمكيـن ـد الطاـق ـة وتولـي الدموـي

الرياضية، باإلضافة إيل إكساب الجسم الليونة واملرونة حتـى ال يصـاب 

 . ص بأي أذى أو رضر وخاصة الشد العضيلالشخ

ويجب مامرسة هذه التامرين عيل نحو معتدل ال يتم إرهـاق الجسـم 

 .فيها، وميكنك تناول املاء أثناء القيام مبثل هذه التامرين

 : التمرين* 

 . يتم مامرسة هذا التمرين يف وضع الوقوف-
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 أبعـد  إبعاد الرجلني عن بعضهام البعض عيل نفس خط الحـوض، أو-

 . من ذلك حسب الوضع األكرث راحة لك

 .  إرخاء الكتفني-

 .  ثني الركبتني-

 .  وضع اليدين عيل البطن-

 . تحريك منطقة الحوض من اليمني إيل الشامل والعكس صحيح-

 . تكرار هذا التمرين عدة مرات-

 ) التسخني(متارين اإلحامء 

 مترين للذراع

 :)التسخني(متارين رياضية لإلحامء * 

تنـشـيط اـلـدورة ) التـسـخني(إن الـهـدف ـمـن القـيـام ـبـتامرين اإلـحـامء 

ـالتامرين  ـام ـب ـن القـي ـه ـم ـة يف الجـسـم لتمكيـن ـد الطاـق ـة وتولـي الدموـي

الرياضية، باإلضافة إيل إكساب الجسم الليونة واملرونة حتـى ال يصـاب 

 . الشخص بأي أذى أو رضر وخاصة الشد العضيل
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 معتدل ال يتم إرهـاق الجسـم ويجب مامرسة هذه التامرين عيل نحو

 . فيها، وميكنك تناول املاء أثناء القيام مبثل هذه التامرين

 : التمرين* 

 .  يتم مامرسة هذا التمرين يف وضع الوقوف-

 .  الحفاظ عيل استقامة الجسم-

 .  فتح منطقة الصدر-

 .  إرخاء عضالت الكتفني-

 . تحريك الذراعني يف حركات دائرية-

 . مرة15التمرين  تكرار هذا -

 ) التسخني(متارين اإلحامء 

 مترين إلكساب العمود الفقري الليونة

 ):التسخني(متارين رياضية لإلحامء * 
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تنـشـيط اـلـدورة ) التـسـخني(إن الـهـدف ـمـن القـيـام ـبـتامرين اإلـحـامء 

ـالتامرين  ـام ـب ـن القـي ـه ـم ـة يف الجـسـم لتمكيـن ـد الطاـق ـة وتولـي الدموـي

اب الجسم الليونة واملرونة حتـى ال يصـاب الرياضية، باإلضافة إيل إكس

ويجب مامرسة هـذه . الشخص بأي أذى أو رضر وخاصة الشد العضيل

التامرين عيل نحو معتدل ال يتم إرهاق الجسـم فيهـا، وميكنـك تنـاول 

 . املاء أثناء القيام مبثل هذه التامرين

 : التمرين* 

 .  يتم مامرسة هذا التمرين يف وضع الوقوف-

ال الرجلني عن بعضهام البعض، عيل أن يكونا عيل نفس خـط  إبعاد ك-

 . الحوض أو أبعد قليالً حسب االرتياح

 .  ثني الركبتني قليالً-

 .  وضع كال اليدين عيل البطن-

 إمالة الجزء العلوي من الجسم، بحيث يتخذ العمـود الفقـري شـكل -

 ).C(حرف الىس 
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 .  شد عضالت البطن-

 . مرة15 رفعه إيل الوضع األصيل حوايل  يتم إمالة الجسم ثم-

 متارين اإلطالة واإلحامء 

 )دوائر الذراع(

 ):اإلطالة واإلحامء(متارين رياضية * 

 ينصح جميـع املتخصصـني يف مجـال الرياضـة برضورة اتبـاع متـارين -

اإلطالة قبل وبعد مامرسة األنشطة الرياضية حتـى ال تتعـرض عضـالت 

نـئـذ ترض الرياـضـة بالجـسـم وال تحـقـق الجـسـم ـلـألذى واإلـصـابات وحي

ويفضل القيام بالتامرين التي توجد بهـا حركـات . الفائدة املرجوة منها

حتى ولو حركة بسيطة لتامرين اإلحامء قبل مامرسة النشاط الريـايض، 

 . والتامرين الساكنة ملا بعد األنشطة الرياضية

 : خطوط إرشادية* 

 : طالةتتبع هاتان الخطوتني يف متارين اإل* 

 .  أخذ شهيق وزفري عيل نحو منتظم-1
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 .  ثانية30-20 البقاء عيل أوضاع التامرين من -2

 :التمرين* 

 يتم مامرسة هذا التمرين يف وضع الوقوف مع الحفاظ عيل استقامة -

 . الجسم

 .  ثني الركبتني قليالً-

ال تكن عيل نفس خط الكتفني بل أبعـد ( إبعاد كل رجل عن األخرى -

 ). منهام

 رفع الذراع األمين لألمام، ثم رفعه إيل أعـيل، وبعـد ذلـك إيل الخلـف -

 . يف حركة دائرية

 .  االحتفاظ باستقامة الظهر عند القيام بحركات الذراع-

 . تكرار نفس الحركات مع الذراع األيرس-

 متارين اإلطالة واإلحامء 

 )دوائر الكتفني(
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 :متارين اإلطلة واإلحامء* 

 املتخصصـني يف مجـال الرياضـة برضورة اتبـاع متـارين  ينصح جميـع-

اإلطالة قبل وبعد مامرسة األنشطة الرياضية حتـى ال تتعـرض عضـالت 

الجـسـم ـلـألذى واإلـصـابات وحينـئـذ ترض الرياـضـة بالجـسـم وال تحـقـق 

ويفضل القيام بالتامرين التي توجد بهـا حركـات . الفائدة املرجوة منها

اإلحامء قبل مامرسة النشاط الريـايض، حتى ولو حركة بسيطة لتامرين 

 . والتامرين الساكنة ملا بعد األنشطة الرياضية

  -:خطوط إرشادية* 

 : تتبع هاتان الخطوتني يف متارين اإلطالة-

 .  أخذ شهيق وزفري عيل نحو منتظم-1

 .  ثانية30-20 البقاء عيل أوضاع التامرين من -2

 :التمرين* 

 وضع الوقوف مع الحفاظ عيل استقامة  يتم مامرسة هذا التمرين يف-

 . الجسم
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 .  ثني الركبتني قليالً-

ال تكن عيل نفس خط الكتفني بل أبعـد ( إبعاد كل رجل عن األخرى -

 ). منهام

 رفع الكتف األمين تجاه األذن، ثم إيل الخلف، وإيل أسـفل ثـم ألعـيل -

 ). أي ىف حركات دائرية(تجاه األذن مرة أخرى 

 .التمرين مع الكتف األيرس تكرار نفس -

 مترين لتنشيط الدورة الدموية

 :التمرين* 

 . الجلوس يف وضع استقامة عىل كريس-

 . رفع الرجل اليمنى ألعىل تجاه الصدر بثني الركبة-

 اإلمساك بالجزء السفيل للسـاق اليمنـى تحـت الركبـة مبـارشة بكـال -

 .اليدين

اعدة اليـد اليمنـى  جذب الساق ناحية الكتـف العـكيس األيرس مبسـ-

 .بدفعها يف هذا االتجاه
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 . ثانية30 البقاء عىل هذا الوضع ملدة -

 . خفض الرجل اليمنى لألرض مرة أخرى لالسرتخاء-

 رفع الرجل اليرسى وتكرار نفس خطـوات التمـرين عـىل أن تجـذب -

 .ناحية الكتف األمين

 مامرسـة  االنحناء قليالً لألمام لتجنب الضغط عىل أسفل الظهر أثنـاء-

 .التمرين

 متارين اإلحامء 

 )دوائر الذراع(

 ):اإلطالة واإلحامء(متارين رياضية * 

ينصح جميع املتخصصني يف مجال الرياضة برضورة اتباع متارين اإلطالة  -

قبل وبعد مامرسة األنشطة الرياضـية حتـى ال تتعـرض عضـالت الجسـم 

ـم وال تح ـة بالجـس ـذ ترض الرياـض ـابات وحينـئ ـألذى واإلـص ـدةـل ـق الفاـئ  ـق

 ويفضل القيام بالتامرين التي توجد بها حركـات حتـى ولـو. املرجوة منها
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ـايض،  ـاط الرـي ـة النـش ـل مامرـس ـامء قـب ـتامرين اإلـح ـة بســيطة ـل حرـك

 . والتامرين الساكنة ملا بعد األنشطة الرياضية

 : خطوط إرشادية* 

 : تتبع هاتان الخطوتني يف متارين اإلطالة* 

 . يل نحو منتظم أخذ شهيق وزفري ع-1

 .  ثانية30-20 البقاء عيل أوضاع التامرين من -2

 :التمرين* 

 يتم مامرسة هذا التمرين يف وضع الوقوف مع الحفاظ عيل استقامة -

 . الجسم

 .  ثني الركبتني قليالً-

ال تكن عيل نفس خط الكتفني بل أبعـد ( إبعاد كل رجل عن األخرى -

 ). منهام

مام، ثم رفعه إيل أعـيل، وبعـد ذلـك إيل الخلـف  رفع الذراع األمين لأل-

 . يف حركة دائرية
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 .  االحتفاظ باستقامة الظهر عند القيام بحركات الذراع-

 . تكرار نفس الحركات مع الذراع األيرس-

 :متارين اإلطلة واإلحامء* 

 ينصح جميـع املتخصصـني يف مجـال الرياضـة برضورة اتبـاع متـارين -

سة األنشطة الرياضية حتـى ال تتعـرض عضـالت اإلطالة قبل وبعد مامر

الجـسـم ـلـألذى واإلـصـابات وحينـئـذ ترض الرياـضـة بالجـسـم وال تحـقـق 

ويفضل القيام بالتامرين التي توجد بهـا حركـات . الفائدة املرجوة منها

حتى ولو حركة بسيطة لتامرين اإلحامء قبل مامرسة النشاط الريـايض، 

 .  الرياضيةوالتامرين الساكنة ملا بعد األنشطة

  -:خطوط إرشادية* 

 : تتبع هاتان الخطوتني يف متارين اإلطالة-

 .  أخذ شهيق وزفري عيل نحو منتظم-1

 .  ثانية30-20 البقاء عيل أوضاع التامرين من -2
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 :التمرين* 

 يتم مامرسة هذا التمرين يف وضع الوقوف مع الحفاظ عيل استقامة -

 . الجسم

 .  ثني الركبتني قليالً-

ال تكن عيل نفس خط الكتفني بل أبعـد ( إبعاد كل رجل عن األخرى -

 ). منهام

 رفع الكتف األمين تجاه األذن، ثم إيل الخلف، وإيل أسـفل ثـم ألعـيل -

 ). أي ىف حركات دائرية(تجاه األذن مرة أخرى 

 .  تكرار نفس التمرين مع الكتف األيرس-

 متارين اإلحامء 

 )لف الجذع(
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 :ضية لإلحامء واإلطالةمتارين ريا* 

ـاع مـتـارين  ـع املتخصـصـني يف مـجـال الرياـضـة برضورة اتـب ينـصـح جمـي

اإلطالة قبل وبعد مامرسة األنشطة الرياضـية حتـى ) التسخني(اإلحامء 

ال تتـعـرض عـضـالت الجـسـم ـلـألذى واإلـصـابات وحينـئـذ ترض الرياـضـة 

ن التي ويفضل القيام بالتامري. بالجسم وال تحقق الفائدة املرجوة منها

توجد بها حركات حتى ولو حركة بسيطة لتامرين اإلحامء قبل مامرسة 

النشاط الريايض، والـتامرين السـاكنة بعـد االنتهـاء مـن آداء األنشـطة 

 . الرياضية

 :خطوط إرشادية* 

 : تتبع هاتان الخطوتني يف متارين اإلطالة-

 .  أخذ شهيق وزفري عيل نحو منتظم-1

 .  ثانية30-20امرين من  البقاء عيل أوضاع الت-2

 :التمرين* 

 يتم مامرسة هذا التمرين يف وضع الوقوف مع الحفاظ عيل استقامة -

 . الجسم
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 .  ثني الركبتني قليالً-

ال تكن عيل نفس خط الكتفني بل أبعـد ( إبعاد كل رجل عن األخرى -

 ). منهام

مـع عـدم تحريـك األرجـل ومنطقـة ( لف الجزء العلوي من الجسم -

ببطء تجـاه الجانـب اآلخـر املعـاكس للكتـف األميـن بحيـث ) الحوض

 . يصبح لألمام

 .  ثانية30 البقاء عيل هذا الوضع ملدة -

 .  الرجوع إيل الوضع األصيل-

 لف الجزء العلوي من الجسم ببطء مرة أخري للجانب اآلخر بحيث -

 . يصبح الكتف األيرس لألمام

 .  ثانية30 البقاء عيل هذا الوضع ملدة -

 .  مع الحفاظ عىل استقامة الظهر أثناء لف الجسم يف كال االتجاهني-

 .  الرجوع إيل الوضع األصيل-

 . تكرار التمرين عدة مرات-
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 :بعض تدريبات اإلحامء البسيطة

تكون بثني الرقبة مـن اليمـني إىل اليسـار والعكـس، : مترينات الرقبة• 

 .ودوران الرأس من اليمني إىل اليسار

تـتم بأرجحـة الـذراعني لألمـام والجانـب، أو لـف :  الذراعنيمترينات• 

الذراعني بحركة دائرية، كام ميكـن وضـع الكفـني أمـام الصـدر وضـغط 

 .املرفقني جانبا

تكـون بـالوقوف ورفـع الـذراعني عاليـا ثـم ضـغط : مترينات الجـذع• 

الجذع والذراعني للخلف، أو الوقوف والذراعني أماما وضغط الجذع إىل 

 بالتبادل، وميكن كذلك الوقوف ثم ضغط الجذع لألمام ألقـرب الجانبني

 .مسافة للمس الجبهة باألرض

وذلك بالوقوف والذراعني جانبـا وأرجحـة السـاقني : مترينات الساقني• 

ـا  ـا وعالـي ـاقني أماـم ـة الـس ـا وأرجـح ـذراعني أماـم ـوف واـل ـا، أو الوـق جانـب

لتـدريب، وميكـن بالتبادل، مع محاولة ملس اليدين، ويراعى التدرج يف ا

الجلوس ومد الساقني لألمـام ورفـع الركبـة عاليـا حتـى تلمـس الصـدر 

 .مبساعدة اليدين، والوقوف وثني الركبتني ثم مدهام



 

 
 اإلعداد البدين واإلحامء يف التدريب الريايض

 
 

155

يقف متدربان وجها لوجه وميسـك : وهناك طريقة أخرى تكون كالتايل

كل متدرب بيده ساق املتدرب اآلخر، ثم يقوم كل منهام بالحجل عـىل 

قف متدربان يعطي كـل مـنهام ظهـره لآلخـر، ورفـع رجل واحدة، أو ي

الذراعني أماما، ثم يقوم املتدرب بثي إحـدى الـركبتني ثنيـا كـامال ومـد 

 .الساق األخرى 

  مرة24-15 مجموعتان من -القفز أو القرفصاء النجمية 

للقيام بالقفز النجمي، قـف بانتصـاب مـع وضـع ذراعيـك إىل جانبـك 

ً ممددا ذراعيك وساقيك للخـارج عـىل شـكل اقفز،. وثني الركبتني قليالً

. انـزل بهـدوء، مـع ضـم الـركبتني واليـدين إىل جانبـك. نجمة يف الهواء

   .حافظ عىل عضالت معدتك مشدودة وظهرك مستقيم أثناء التمرين

 القرفصاء

قف مع فـتح قـدميك بعـرض . كبديل أقل طاقة، قم بتمرين القرفصاء

يك أو ممـدودتان لألمـام لتحقيـق الكتفني ويديك إىل األسفل عىل جانب

 أخفض نفسك عن طريق ثني ركبتيك حتى تقرتبان. املزيد من التوازن 
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حـافظ عـىل . من الزاويـة اليمنـى، حيـث يتـوازى فخـذيك مـع األرض

 .استقامة ظهرك وال تسمح لركبتيك بالتمدد عىل أصابع قدميك

 .ثانية 45 إىل 15اميش أو هرول يف املكان ملدة :  اإلسرتاحة  •

 متارين الظهر االيقاعية 

لبدء متارين الظهر االيقاعية، ضع ساقك اليمنى إىل الوراء واجعـل كـال 

الذراعني تتـأرجح إىل األمـام وكـرر ذلـك مـع السـاق األخـرى يف حركـة 

انظر إىل األمام وحـافظ عـىل اتجـاه وركيـك وكتفيـك . إيقاعية مستمرة

 عـىل أصـابع قـدميك عنـدما ال تدع ركبتك األمامية تتمـدد. نحو األمام

للحصول عىل مزيد من التحـدي بـدل السـاقني بـالقفز، . تخطو للخلف

ًواملعروف أيضا باسـم الكلـب املـرقط، مـع تـذكر الحفـاظ عـىل ليونـة 

ًينبغي عىل كعبك الخلفي أن يظل بعيدا . الركبتني عندما تالمس األرض

 .عن األرض يف جميع األوقات

 . ثانية45 إىل 15ل يف املكان ملدة اميش أو هرو:  اإلسرتاحة  •

  مرة24-15 مجموعتان من -متارين بوريب 
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اـنـزل إىل وـضـع ) 2(، ـمـن وـضـع الوـقـوف، )1(للقـيـام بتـمـرين ـبـوريب 

اجعل قـدميك للخلـف يف وضـعية ) 3. (القرفصاء مع يديك عىل األرض

اقفـز و ) 4(اقفز مرة أخرى إىل وضعية القرفصاء و ) 2. (مترين الضغط

لتمـرين بـريب أسـهل، ال تبعـد قـدميك . ممتـدتني فـوق الـرأسذراعيك

 .لوضعية مترين الضغط، وقف بدالً من القفز

 . دقائق 5ملدة  اآلن اسرتخ مع التمدد واالسرتخاء الروتيني

  دقيقة2 استمر ملدة -امليش يف املكان 

حرك . ابدأ بامليش يف املكان ومن ثم قم بامليش إىل األمام وإىل الوراء    

ك إىل األعىل واألسفل بتناغم مـع خطواتـك، مـع ثنـي مرفقيـك و ذراعي

  .ارخاء قبضتيك

 دفعـة للكعبـني 60 يهـدف إىل تنفيـذ -مترين دفع الكعبني إىل األمـام 

  ثانية60خالل 

من أجل مترين دفـع الكعبـني ، ضـع الكعـوب املتبادلـة إىل األمـام،    

. ل دفعـة كعـبِوأبق عىل القدم األمامية مرتفعة، وادفع للخارج مع ك

 .حافظ عىل انثناء ساقك الداعمة بشكل قليل
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  ثانية30 رفعة ركبة خالل 30 يهدف إىل تنفيذ -مترين رفع الركبتني 

لتنفيذ مترين رفع الركبتني، قف بشكل مستقيم وارفع الركب املتبادلـة 

حـافظ عـىل عضـالت معـدتك . لتالمس كـل منهـا اليـد التـي تعاكسـها

وحـافظ كـذلك عـىل انثنـاء سـاقك . ًياممشدودة و عـىل ظهـرك مسـتق

 .الداعمة بشكل قليل

  مجموعتان لعرش مرات-مترين لف الكتف 

لف كتفيك . من أجل تنفيد مترين لف الكتف، استمر بامليش يف املكان

دع ذراعيـك تتـدليان بطالقـة . باتجاه األمام وإىل الخلف خمس مـرات

 .عىل جانبيك

  مرات10 -انحناءات الركبة 

بتمرين انحناءات الركبـة، قـف مـع مباعـدة قـدميك بعـرض للقيام   

سم عـن 10أخّفض نفسك مبا ال يزيد عن . ّكتفيك و مد يديك إىل األمام

 .انهض ثم كرر . طريق ثني الركبتني
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 :لحركية تامرين األعداد البدين باستخدام املهارات اأمنوذج ل

 :التمرير

 م جناحني وموزع معه كرة 6العبني عىل خط ال3) :1( مترين 

مترير الكرة للجناحني من املرمى بعد تنفيذهام ثنـي الـركبتني كـامال * 

 .مع الوثب عاليا مرتني 

مترير الكرة للجناحني من املرمى بعد تنفيذهام ثنـي ومـد الـذراعني * 

 .وضع االنبطاح املائل مرتني 

 . رقود مرة واحدة ثم الوقوف الستالم الكرة " ير متر* 

 يتم تنفيذ التمرير ببطء حتى يتسنى لالعبي الجناح القيـام بـالتمرين

 .حتى آخر امللعب) الجري الخفيف ( 

 . تبديل املهام: مالحظة
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م 4كل العبني بعرض امللعب معهـام كـرة املسـافة بيـنهام ) : 2(مترين 

 تقريبا

 لذراعني اليمني أوال ثم اليسار التمرير للزميل با* 

م تقريبـا ثـم اسـتالم الكـرة 2التمرير للزميل ثـم ملـس خـط خلفـي * 

 .برسعة و متريرها و إعادة التمرين

التمرير للزميل ثم الوثب عاليا و عمل لفـة كاملـة جهـة اليمـني ثـم * 

 .اليسار بالتبادل

ـ*  ـة مـيـني و يـسـار ـمـن الثـب ات التمرـيـر للزمـيـل ـثـم دوران لـفـة كامـل

 .بالتبادل
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  العبني بشكل مربع معهم كرة 4):3(مترين 

يبدأ التمرين بأن ميرر الالعب الذي معه الكرة إىل زميله بشكل دقيـق 

ثم يجري برسعة إىل مكان زميله ويعود إىل مكانه برسعة أيضا ليسـتلم 

 .كرة وهكذا 

ابـع العبني ثالثة عىل استقامة واحدة وأمـامهم الالعـب الر4):4(مترين 

 ).فلوتر وجناحيه (املوزع 

الفلوتر معه كرتني ميرر للجناح األول ثم الثاين اللذان ميرران بـدورهام 

 .للموزع والفلوتر يستقبل من املوزع وهكذا

نفس التمرين السابق ولكن الفلوتر ميرر للموزع ويسـتقبل ):5(مترين 

 .من الجناحني 

 ة م مع كل العب كر6قاطرتني عىل خط ال): 6(مترين

م 6التنطيط من الجري الخفيف باستخدام كلتـا اليـدين إىل خـط ال* 

 . املقابل ثم العودة رسيعا

التنطيط زكزاك للتقابل وجها لوجه داخـال وظهـرا لظهـر خارجـا ثـم * 

 . العودة رسيعا 
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التنطيط من الجري املستقيم وعند سامع الصافرة العودة إىل الـوراء * 

 .م ثم االنطالق برسعة 1حوايل 

التنطيط من الجري وعند سامع الصافرة االستلقاء عىل الجانب دون * 

 ).عىل اليد اليمنى ثم اليرسى(ايقاف التنطيط 

التنطيط من الجري وعند سامع الصافرة قذف الكـرة لألعـىل وملـس * 

 . األرض باليدين ثم الوقوف اللتقاط الكرة

ـ*  ـد ـسـامع الـصـافرة ـقـذف الـكـرة لألـع ىل التنـطـيط ـمـن الـجـري وعـن

 . درجة ثم التقاط الكرة قبل أن تسقط عىل األرض360والدوران 

قذف الكرة ألبعد مسافة ثم التقاطها بعـد الجـري الرسيـع بعـد أن * 

 .تلمس األرض مرة أو مرتني والعودة جري بطيء مع التنطيط
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 كل العب بكرتني يف منطقة محددة من امللعب): 7(مترين 

 برسعة لتنطيط الكرة الثانيـة املسـافة التنطيط للكرة األوىل ثم الجري

 ).ميكن وجود زميل لتبادل املهام (م 2بني الكرتني 

قاطرتني عند بداية امللعب مع كل العبني كـرة مـن كـال : Cool(مترين 

 القاطرتني

يبدأ التمرين بأن ميرر الالعب الكرة للزميل ويلحـق بـه وعنـد اسـتالم 

 ).مرير الثنايئ بشكل زكزاكالت(الزميل للكرة يعود ليمرر له الكرة 

 العبني بكرتني عند بداية امللعب ):9(مترين

 الجري مع مترير الكرة

 األول عمل حركة خداع ثم مترير كرة بشكل مستقيم للزميل *1

الثاين عمل حركة خداع مع مترير الكرة بشكل رسفي من األعىل مرتدة 

 عن األرض
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الثاين عمـل ادي للزميل األول عمل حركة خداع ومترير كرة بشكل ع*2

 حركة خداع مع مترير كرة مرتدة بني القدمني 

الثـاين األول عمل حركة خداع ومتريـر الكـرة بشـكل عـادي للزميـل *3

 .عمل حركة خداع ومترير الكرة مرتدة من الوثب من بني القدمني

 موزعة عىل األرض كام يف الشكل ) أطواق(حلقات): 10(مترين

قات و محاولة الوثب داخل الحلقة برجل واحدة الجري باتجاه الحل-1

 .عىل التتايل

الجري باتجاه الحلقات و محاولة الوثب برجل واحدة داخل الحلقة -2

 ).املرور بأكرب عدد من األطواق(ثم بالقدمني معا يف حلقتني عىل التتايل
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 مع كل العب حلقة): 11(مترين

ة مع محاولـة ملـس دحرجة الحلقة عىل األرض و الجري بجانب الحلق

 .األرض بالقدم عرب الحلقة و هي متدحرجة

كل ثالث العبني بكرة واحدة عىل استقامة واحدة بعـرض ): 12(مترين 

 .الكرة مع الالعب باملنتصف,امللعب
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