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  :مفهوم التدریب الریاضي -1

بالضرورة بالنشاط الریاضي أو ریاضة المستویات العلیا ،بل  التدریبال یرتبط مفهوم 

یتضمن مجاالت أخرى غیر النشاط الریاضي ،كالمجاالت الحرفیة ،أو التجاریة 

وغیرها من المواقف التي تعترض الفرد في حیاته المهنیة ، فالتدریب كلمة مشتقة من 

  .الفعل درب بمعنى مرن أو عود  على فعل شئ ما

التدریب في المجال الریاضي فهدفه یختلف باختالف النشاط الریاضي الممارس أما 

،والهدف الذي نسعى إلى تحقیقه منه، باعتبار أن هناك عدة أنواع من الممارسات 

  :الریاضیة منها 

  .الریاضة في الوسط المدرسي ·

  .ریاضة المعوقین ·

  .ریاضة المنافسة لألطفال الناشئین ·

  .الریاضة الترفیهیة ·

  . اضة الصحیة أي من اجل الصحةالری ·

ومن هذا یشار لنا أن هناك اختالفات حول تعریف التدریب في المجال الریاضي 

تبعا للهدف ومجال التخصص، فمن وجهة نظر الفسیولوجیة، یعرف التدریب 

بمجموعة التمرینات  أو المجهودات البدنیة التي تؤدي إلى إحداث تكیف أو تغییر 

ء الجسم الداخلیة لتحقیق مستوى عالي من االنجاز الریاضي وظیفي في أجهزة أعضا

واالرتقاء بمستوى عمل األجهزة الوظیفیة لجسم اإلنسان ،والتي تحدث تكیف بیولوجي 

  .في األعضاء الداخلیة وكذا التكیف المر فولوجي

ومن وجهة نظر علماء النفس والتربیة فان التدریب الریاضي یمثل عملیة تربویة 

ططة طبقا لمبادئ وأسس عملیة تهدف إلى تطویر القدرات البدنیة منظمة ومخ

والمهاریة والنفسیة والمعرفیة لتحقیق مستوى عالي من االنجاز في النشاط الریاضي 

  .الممارس ، ویتحدد اتجاه التدریب ومحتویاته حسب الهدف المراد تحقیقه
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  :األهداف العامة للتدریب الریاضي -2

  :الریاضي في تنحصر أهداف التدریب 

االرتقاء بمستوى عمل األجهزة الوظیفیة لإلنسان ،من خالل التغیرات اإلیجابیة -

  .الفسیولوجیة والنفسیة واالجتماعیة 

محاولة االحتفاظ بمستوى الحالة التدریبیة لتحقیق أعلى فترة ثبات لمستوى اإلنجاز -

وتشیر نتائج الدراسات ) الوظیفیة ،النفسیة االجتماعیة (في المجاالت الثالثة 

والبحوث في هذا المجال على أن الصفات النفسیة واألسس البدنیة مرتبطان ویؤثر 

كل منهما في اآلخر ،واالرتقاء بمستوى اإلنجاز الحركي یرتبط ارتباطا وثیقا بالجانب 

  .التربوي أیضا

  :متطلبات التدریب الریاضي  -3

بصفة عامة ، ونهدف من وراء دلك إذا تكلمنا عن متطلبات التدریب الریاضي ((

تحسین قدراتهم البدنیة المختلفة من قوة عضلیة وسرعة ، وتحمل والرشاقة والمرونة 

مع إمكانیة رفع كفاءة أجهزتهم الوظیفیة الداخلیة بالجسم ، هذا باإلضافة إلى 

اكتساب مهارات ریاضیة جدیدة عن طریق تعلم وممارسة األلعاب والفعالیات 

لمختلفة كل هذا بغرض شغل أوقات الفراغ وجلب المحبة والسرور إلى الریاضیة ا

نفوسهم فضال عن إمكانیاتهم في مجابهة متطلبات الحیاة بكفاءة للعیش بصحة في 

  )). حیاة متزنة وهادئة 

  :   مبادئ التدریب الریاضي  -4

 إن التدریب عملیة منظمة لها أهداف تعمل على تحسین ورفع مستو لیاقة الالعب

للفعالیة الخاصة أو النشاط المختار ، وتهتم برامج التدریب باستخدام التمرینات 

والتدریبات الالزمة لتنمیة المتطلبات الخاصة بالمسابقة ، والتدریب یتبع مبادئ ولدلك 
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تخطط العملیة التدریبیة على أساس هده المبادئ التي تحتاج إلى  تفهم كامل من 

  . ع برامج تدریبیة طویلة المدىقبل المدرب قبل البدء في وض

  : وتتخلص مبادئ التدریب في 

  .إن الجسم قادر على التكیف مع أحمال التدریب  – 1

  . إن أحمال التدریب بالشدة والتوقیت الصحیح تؤدي إلى زیادة استعادة الشفاء  – 2

فاء إن الزیادة التدریجیة في أحمال التدریب تؤدي إلى تكرار زیادة استعادة الش – 3

  .وارتفاع مستوى اللیاقة البدنیة 

لیس هناك زیادة في اللیاقة البدنیة إذا استخدم الحمل نفسه باستمرار أو كانت  – 4

  . أحمال التدریب على فترات متباعدة 

إن التدریب الزائد أو التكیف غیر الكامل یحدث عندما تكون أحمال التدریب  – 5

  كبیرة جدا أو متقاربة جدا

  . لتكیف خاصا ومرتبطا بطبیعة التدریب الخاص یكون ا – 6

زیادة ( باإلضافة إلى ما تم ذكره في أعاله فهناك القوانین األساسیة للتكیف وهي  

  ) .الحمل ، المردود العائد ، التخصص 

وفي كرة الید یلعب التدریب المخطط طبقا لألسس  والمبادئ العلمیة دورا هاما 

العام (الة الفورمة الریاضیة في نهایة فترة اإلعداد وأساسیا للوصول بالالعب إلى ح

واالحتفاظ بها خالل فترة المنافسات حتى یمكن الحصول على أفضل ) ،الخاص 

النتائج فأداء الالعب  في كرة الید ال یتوقف فقط على حالته البدنیة من حیث القوة 

  .الخ ..... ،القدرة ،السرعة ،التحمل 
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في أداء المهارات األساسیة وارتباطها على العمل بل یعتمد أیضا على قدرته 

الخططي داخل الفریق ،باإلضافة إلى الخطط الفردیة وأیضا الناحیة التربویة والنفسیة 

  .كالعزیمة ،قوة اإلرادة ،الكفاح 

وتقسم عملیة التدریب إلى تقسیمات خالل السنة وتعتبر عدد من الفترات التي تختلف 

والواجبات التي تسعى إلى تحقیقها وبالتالي تختلف في  وتتباین بالنسبة لألهداف

مكوناتها ومحتویاتها  فالهدف من تقسیم الموسم التدریبي لفترات هو محاولة الوصول 

في نهایة فترات ) الفورمة الریاضیة ( بالالعب والفریق إلى حالة تدریبیة عادیة 

  .ات لتحقیق أفضل النتائجاإلعداد ،واالحتفاظ بها بقدر اإلمكان خالل فترة المنافس

  :و تنقسم فترات التدریب في غضون الخطة السنویة إلى ثالثة فترات 

 .)préparation(فترة اإلعداد  -

 ).comptions(فترة المباریات -

 .)transition(فترة االنتقال -

و أهدافها و محتویاتها , و تختلف كل فترة من الفترات السابقة من حیث استمرارها 

كما تقسم كل فترة من الفترات , كل منها و تخطیط األحمال التدریبیة و تشكلیها 

السابقة إلى مراحل تدریبیة تحتوي كل مرحلة منها على عدة أسابیع كما تقسم 

   األسبوع الواحد إلى عدة جرعات تدریبیة

حیث تتطلب من المدرب تخطیط لبرامجها  ,فعلیه التدریب السنوي لیست عملیة سهلة 

اختیار و تحدید التنقل النسبي للمكونات الخاصة بكل فترة من الفترات للموسم 

التدریبي بالشكل األمثل كذلك اختیار انسب الوسائل و الظروف لتنفیذ تلك المكونات 

یب المثالي لكل من دورات التدریب سواء الصغیرة أثناء فترات الموسم لتحقیق الترك

وذالك بهدف , أو المتوسط أو الكبیرة داخل المراحل و فترات الموسم الریاضي 

وصول اللعب إلى حالة تدریب عالیة وقبل أن نتعرض للشرح لكل فترة من فترات 
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الموسم الریاضي من حیث استمرارها ز أهدافها و محتویات كل منها و األحمال 

سوف تقوم بشرح مفهوم الفورمة الریاضیة التي یهدف المدرب إلى , التدریبیة بها 

  .     وصول الالعبین لها و االحتفاض بها خالل فترة المنافسات لتحقیق أفضل النتائج 

  :مفهوم الفورمة الریاضیة -5

إن هدف المدرب عند تخطیطه لبرامج التدریب السنویة لالعبین هو وصول الالعب 

والعبي الفریق في كرة الید ككل إلى األداء المثالي خاصة أثناء المباریات لتحقیق ، 

أفضل النتائج، وهذا لن یتحقق إال إذا وصل الالعب والعبي الفریق إلى حالة الفورمة 

الریاضیة ویجب أال یفهم المدرب حالة الفورمة الریاضیة على أنها الحالة التدریبیة 

العب الوصول إلیها فعلى الرغم من إن الحالة التدریبیة في العالیة التي یجب على ال

حد ذاتها ضروریة وأساسیة لتحقیق األداء المثالي خاصة خالل المباریات فالفورمة 

الریاضیة عبارة عن الحالة التي یكون علیها الالعب والتي تتمیز بمستوى عالي 

  .وعالقة مثالیة بین جمیع جوانب اإلعداد الخاص به

  :ك یظهر بوضوح أن الفورمة الریاضیة تتكون من ومن ذال

  .حالة الالعب البدائیة  -

 .حالة الالعب المهاریة  -
 .حالة الالعب الخططیة  -

 .حالة الالعب الذهنیة  -
 .حالة الالعب النفسیة واإلداریة  -

فإذا اهتم المدرب بهذه المكونات یصل الالعب إلى أعلى مستوى والى الحالة 

تاج الالعب لكي یصل إلى هذه الحالة أن یخضع لنظام الریاضیة الممتازة ویح

تذریني مخطط یعمل على التنمیة والتطویر الشامل لهذه المكونات الخمسة فتطویر 

الفورمة الریاضیة له قواعده األساسیة التي تتحدد في ثالث مراحل أساسیة ترتبط كل 

  :مرحلة بفترة من فترات التدریب للموسم الریاضي وهي 
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  :الفورمة الریاضیة  مراحل -6

  .مرحلة االكتساب للفورمة الریاضیة وتتم في فترة اإلعداد  -1

 .مرحلة الحفاظ على الفورمة الریاضیة وتتم في فترة المنافسات  -2

 .مرحلة فقدان الفورمة الریاضیة وتتم في الفترة االنتقالیة  -3
  :مرحلة اكتساب الفورمة الریاضیة -6-1

البدایة إلى تطویر األسس التي تبنى علیها الفورمة تهدف هذه المرحلة أساسا وفي 

الریاضیة وهو االرتفاع بمستوى اإلمكانات لألجهزة الریاضیة وهو االرتفاع بمستوى 

اإلمكانات لألجهزة الوظیفیة لالعب وتشكیل قدراته وخبراته الحركیة كما یتم تنمیة 

مع خصائص وصفات وتطویر الصفات البدائیة المختلفة إلى الدرجة التي تتناسب 

  .الخ.....اللعبة مثل تنمیة وتطویر القوة ، القوة الممیزة للسرعة ،السرعة ،التحمل 

وبذلك تكون الصفة الرئیسیة لإلعداد البدني أثناء المرحلة األولى هو توجیه هذا 

اإلعداد إلى تنمیة وتطویر اإلمكانیات الوظیفیة لألعضاء الداخلیة التي تسهم بصورة 

غیر مباشرة في ارتفاع مستوى الالعب ،أما الفترة الثانیة من هذه المرحلة  مباشرة أو

فیتجه الهدف المباشر من التذریب فیها إلى تحقیق مستوى عالي من الحالة التدریبیة 

الخاصة ،أي یتجه التذریب فیها إلى البناء المباشر للفورمة الریاضیة ، من خالل 

تدریب وذلك من جمیع النواحي لتحقیق النجاح التركیز على الناحیة التخصصیة في ال

  .في المباریات 

    :مرحلة الحفاظ على الفورمة -6-2

كرة (بعد الوصول بالعب إلى الفورمة الریاضیة ،یصبح الهدف الرئیسي للتدریب 

هو الحفاظ علیها طوال فترة المنافسات ویعني الحفاظ علي الفورمة الریاضیة ) الید

أن الثبات النسبي للفورمة ) 1989(حیث یذكر علي البیك هو الثبات النسبي لها

الریاضیة یجب أن یفهم علي أنه یحد من النمو الخاص بها ،فالفورمة الریاضیة التي 

تم اكتسابها حتى بدایة مرحلة المنافسة تتعرض إلي تغیرات،حیث یراعي تطویر 
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همیة األكبر ،علي اإلمكانات الخاصة لتحقیق أعلى النتائج خالل المنافسات ذات األ

الرغم من أن معظم مكونات الحالة التدریبیة الناتجة من جراء تغیرات كثیرة 

والتي تكون ثابتة إلى حد كبیر،إال أنه نتیجة التغیر ) مرفولوجیة،نفسیة،فیزیولوجیة(

المستمر في طبیعة حالة الجهاز العصبي المركزي فان الفورمة الریاضیة كثیرا ما 

  .تتغیر

جب األخذ في االعتبار أن الحالة المثلي للجهاز العصبي المركزي یمكن ی ذلكعند 

أن تستمر لفترة زمنیة محدودة حیث أن الخالیا العصبیة ال تثبت طویال من حیث 

القدرة علي العمل بأقصى مستوي عال لها حیث وجد أن العملیة یمكن أن تستمر ما 

العمل تنخفض وهنا یجب وبعد ذلك فان مستوي قدرتها علي ). أیام10-8(بین 

التركیز علي التدریب خال المنافسة تكون الخالیا العصبیة تعمل على ما یمكن القیام 

  .به

  :مرحلة الفقدان للفورمة الریاضیة -6-3

في هذه المرحلة یفقد الالعب نسبیا للفورمة الریاضیة وفیها یحدث استشفاء ألجهزة 

بدني خالل فترتي اإلعداد والمنافسة الالعب الحیویة من أثر المجهود العصبي وال

  ،وهذه المرحلة تهدف أساسا إلي الراحة النشیطة،وهي إن 

لم تكن تؤدي إلي ارتفاع مباشر في الحالة التدریبیة فهي تخلق أساسا لمعاودة تطویر 

أن هذه المرحلة ) 1989"(علي البیك"مستواها أثناء الدورة التدریبیة الجدیدة ویشیر 

رتباط التوافقات الخاصة ،وانخفاض مستوي إمكانیات النظم الحیویة تتصف باختالل ا

والتي یتوقف علیها إظهار الصفات البدنیة الخاصة ،وهذه الحالة یجب أن ینظر 

إلیها علي أنها التطور الطبیعي للحالة الحیویة لإلنسان ،إذ أن الخالیا العصبیة ال 

  . ل األعلى بكثیریمكنها االستمرار لوقت طویل محتفظة بمقدار العم

  :واآلن نتكلم عن فترات التدریب في غضون الخطة السنویة والمذكورة سلفا
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  :طـــــرق التدریب -7

  :مفهوم طرق التدریب  -7-1

) القوة العضلیة ،السرعة ،التحمل،المرونة، الرشاقة(تمثل القدرات البدنیة األساسیة 

یتوقف مستوي المهارات  القاعدة العریضة للوصول لألداء المهاري الجید،حیث

األساسیة بصفة عامة علي ما یتمتع به الالعب من تلك القدرات والعالقة بالمهارة 

وعلي ذلك تعمل طرق التدریب المختلفة علي االرتقاء بمستوي تلك القدرات من خالل 

  .دینامكیة العمل مع مكونات التدریب 

و وسیلة تنفیذ الوحدة فه ((وقد اختلف تعریف  طرق التدریب من باحث إلي أخر

التدریبیة لتنمیة وتطویر الصفات البدنیة ،والحاالت التدریبیة للفرد سلوك یؤدي إلي 

  ))تحقیق الغرض المطلوب

وهو نظام االتصال المخطط االیجابي للتفاعل بین المدرب والالعب خالل الوحدة ((

  ))  التدریبیة

هو مختلف الطرق والوسائل التي یمكن عن طریق استخدامها في التدریب (( وكذلك

  لتنمیة وتطویر القدرة الریاضیة 

بأنها القدرة الریاضیة وهي الحالة التي یكون علیها الالعب والتي ((وتعرف أیضا 

تتصف بالمستوي العالي وعالقة مثالیة بین جمیع جوانب اإلعداد الخاص به سواء 

  ))ي أو مهاري أوخططي أونفسي أومعرفيكان بدن

ویعني ذلك أن نوعیة الفورمة الریاضیة لالعب تتحدد طبقا لدرجة تنمیة وتطویر  

  :المكونات األساسیة التالیة

  .یقصد بها درجة تنمیة وتطویر الصفات البدنیة األساسیة:الحالة البدنیة -

 .لحركیة األساسیةیقصد بهاد رجة تنمیة وتطویر المهارات ا: الحالة المهاریة -
 .ونعني بها درجة تنمیة وتطویر القدرات الخططیة الضروریة: الحالة الخططیة -
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 .وهي درجة تنمیة وتطویر السمات الخلقیة واإلرادیة: الحالة النفسیة -

وتعني درجة إلمام الالعب بتعلیمات وٕارشادات القانون الدولي : الحالة المعرفیة -

 .) قانون كرة الید(للنشاط الممارس

  : طرق التدریب الریاضي -7-2

إن االختیار األمثل ألسالیب وطرق التدریب الریاضي المناسبة یعمل بشكل جید 

وایجابي علي تحسین ورفع مستوي االنجاز الریاضي، فعلي المدرب معرفة هذه 

الطرق و المتغیرات التي تشمل علیها كل طریقة، وٕامكانیة استخدامها بشكل جید 

  :التدریب ویمكن یمكن تقسیم طرق التدریب إلى ویتناسب واتجاهات

  .طریقة التدریب المستمر -

 .طریقة التدریب الفتري  -

 .طریقة التدریب التكراري -
 .طریقة التدریب الدائري  -

 طریقة المنافسة -
  :طریقة التدریب المستمر - 7-2-1

لفترة )  (charge contenueتتمیز هذه الطریقة التدریبیة باستمرار الحمل البدني

طویلة من الوقت دون أن یتخللها فترات راحة بینیة، ویهدف هذا النوع من التدریب 

في كرة الید من االرتقاء بمستوي القدرات الهوائیة ،والحد االقصي الستهالك 

) أي تطویر التحمل القاعدي العام(األكسجین من خالل ترقیة أجهزة الجسم الوظیفیة 

ویظهر تأثیر هذه الطریقة جلیا في قدرة العب كرة الید  )تحمل القوة(والتحمل الخاص

علي االحتفاظ بمعدل عالي من األداء طوال زمن الجهد أو المنافسة ،وبالتالي تأخیر 

  .ظهور التعب 

أفضل وسیلة لتحدید درجة الشدة في تدریبات  (pulsation)ویعد معدل النبض 

  الحمل المستمر ،حیث 
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الدقیقة ،بدون فواصل زمنیة للراحة، و /نبضة 140تسمح بوصول معدل النبض إلى 

  :الشكل التالي یوضح ذلك

  یبین طریقة التدریب المستمر): 04(الشكل رقم                                 

    : أشكال التدریب المستمر - 1- 7-2-1

خالل مدة زمنیة طویلة وبسرعة ) pythme contenue(التدریب بإیقاع متواصل-أ

الجري علي مسار مسطح نسبیا،السباحة،المشي الریاضي الطویل،ویتم :ثابتة مثل

الحفاظ علي السرعة من خالل تحدید معدل نبضات القلب وااللتزام به خالل مدة 

  .األداء

یمتاز هذا الشكل من التدریب ) variable pythme(التدریب بإیقاع متغیر-ب

مدة التدریب المتواصل، حیث تقسم فیه بالتغیر التواتر أو المتكرر للسرعة خلال 



 كيحل إمساعيل/ د                               مقياس تعليم وتدريب األنشطة الرياضية املكيفة

 16 

مسافة األداء أو زمنه إلى مسافات أو فترات زمنیة ترتفع وتنخفض فیها سرعة األداء 

  .جري الموانع، الجري بإیقاع متناوب:أو شدته مثل

یعد السوید أول من أستخدم هذه الطریقة ، )  fart lek(جري الفار تلك-ج

نشأة الفكرة عندهم من الجري لمسافات طویلة واعتبروها إحدى طرق التدریب، وقد 

  في األماكن الصعبة والغیر ممهدة بین التالل 

وعلي رمال الشواطئ، حیث یتطلب األداء أثناء الجري في تلك األماكن انخفاض 

وارتفاع في مستوي الشدة تبعا لطبیعة مكان الجري ،وقدرة العداء علي اجتیاز العوائق 

لذلك أطلق علیها )ي،وثب، تخطي العوائق، منحدر،مرتفعمكان غیر مستو (الموجودة 

  .اسم الفار تلك وهي تعني اللعب بسرعة

ویفضل أدائها في الخالء وعلي الشواطئ وهي تستخدم لكل األنشطة الریاضیة التي 

  .تحتاج إلي تنمیة القدرات الهوائیة كریاضة الجري،السباحة،كرة الید،كرة القدم

  :الفتريطریقة التدریب  - 7-2-2

تمتاز هذه الطریقة بالتناوب بین فترات الراحة و العمل ،ولهذا سمیت بالتدریب الفتري 

وتتمثل طریقته في القیام بسلسلة من التمارین أو تكرار نفس التمرین وحیث یكون بین 

نوعها (سلسلة وأخرى أو بین تكرار وأخر فواصل زمنیة للراحة، وتتحدد فترات الراحة 

والسبب في استعمال هذه ) من حیث الحجم والشدة( التجاه الحملطبقا ) ومدتها

الفترات من الراحة هو حتى یتخلص الراضي الممارس من التعب ومن تراكم حمض 

اللبن في العضالت،وكذا تجدید مخزون الطاقة وتعویض الطاقة المستهلكة أثناء 

  .ل حمولة معینةاألداء ،ومن تم القدرة على مواصلة األداء وتكرار التمرین بمعد
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 :وذلك كما هو موضح في الشكل البیاني

  

  یبین طریقة التدریب الفتري): 05(الشكل رقم

وتستخدم هذه الطریقة في معظم الریاضات، حیث تأثر علي القدرة الهوائیة 

یسهم في إحداث عملیة التكیف بین الحمل ) التدریب الفتري(والالهوائیة وهو بذلك 

  .الخارجيالداخلي والحمل 

  :ولتشكیل الحمل الفتري یجب على المدرب تحدید المتغیرات التالیة 

  ).مدة أو مسافة التمرین(الحجم  -

  .شدة التمرین -

  .عدد تكرارات التمرین -

  .عدد المجموعات أو السالسل -

  .مدة وطبیعة الراحة بین التمرین  -
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ل الفتري، ویعد ومن خالل تحدید هذه المتغیرات یستطیع المدرب توجیه الحم

أفضل وسیلة لتحدید شدة التدریب، وغالبا ما تكون الراحة )  pulsation(النبض

  .نشطة أو ایجابیة

  :مثال

یؤدون التدریب بشدة من ) متر200(نموذج للتدریب بطریقة التدریب الفتري 

60/80% .  

  .ثانیةلكل تكرار 32/35تكرار بزمن 40:الحجم  -

  .مجموعات 4: عدد المجموعات  -

 .دقائق بین المجموعات 3ثانیة بین التكرارات و45/60ایجابیة : الراحة  -
  :طریقة التدریب التكراري - 7-2-3

مجموعة من (یكون التدریب حسب هذه الطریقة علي شكل سالسل أو مجموعات 

وتزداد شدة الحمل في هذه الطریقة ) التمارین، أو تكرار نفس التمرین لعدة مرات

ب الفتري ، حیث تصل أقصاها، وبالتالي یقل خاللها الحجم مقارنة بطریقة التدری

  :وتزداد مدة الراحة بین التكرارات ،وهي تختلف عن طریقة التدریب الفتري في 

  .طول فترة األداء التمرین وشدته ، وعدد مرات التكرار  -

 .فترات الراحة بین التكرارات  -

 :و الشكل الموالي یوضح طریقة التدریب التكراري 
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  یبین طریقة التدریب التكراري): 06(الشكل رقم

وتتمیز طریقة التدریب التكراري بالمقاومة والشدة القصوى أثناء األداء الذي ینفذ 

بشكل قریب من أجواء المنافسة من حیث الشدة والحجم مع إعطاء فترات راحة 

األداء  طویلة نسبیا بین التكرارات التي ینبغي أن تكون قلیلة للقدرة علي مواصلة

  .بدرجة شدة عالیة

ویهدف هذا النوع من التدریب إلى تطویر صفة القوة القصوى ، القوة الممیزة بالسرعة 

،السرعة القصوى  وتحمل السرعة لمسافات متوسطة وقصیرة، ولتشكیل حمل التدریب 

  :التكراري یجب علي المدرب تحدید المتغیرات التالیة

  :والتي تكون أما )منمسافة أو ز (فترة دوام التمرین  -أ

  .دقیقة2ثانیة الي15قصیرة وتدوم من   -

  .دقائق8دقیقة إلى 2متوسطة وتستمر من  -

  .دقیقة15دقائق إلى 8طویلة وتستمر من   -

  . شدة التمرین  -ب
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  .تحدید فترات الراحة وطبیعتها  -ج

  .عدد تكرارات التمرین  - د

  :طریقة التدریب الدائري  - 7-2-4

یلة تدریبیة تنظیمیة تتشكل باستخدام أیة طریقة من طرق التدریب وهي عبارة عن وس

التدریب الدائري (المتداولة ألداء التمرینات المختلفة في شكل دائرة طبقا لخطة معینة 

باستخدام الحمل المستمر، التدریب الدائري باستخدام الفتري ، التدریب الدائري 

قة إلى تنمیة عناصر اللیاقة البدنیة ، وتهدف هذه الطری)باستخدام الحمل التكراري

، وعناصر )endurance(والتحمل) force(القوة )  vitesse(األساسیة كالسرعة 

تحمل القوة ) vitesse de endurance(اللیاقة البدنیة المركبة كتحمل السرعة

endurance de force)(والقوة الممیزة بالسرعة،)vitesse de force. (  

  :مایلي) التدریب الدائري(الطریقة ومن ممیزات هذه 

إمكانیة تشكیل وتنویع تمریناته،بحیث یجب إشراك فیها تمرینات تهدف إلي  -أ

  .تطویر المهارات الحركیة والخططیة إلى جانب عناصر اللیاقة البدنیة 

یشترك فیها عدد كبیر من الالعبین في األداء في وقت واحد، بحیث یؤدى  -ب

  .اخل أرضیة الملعب التدریب بشكل جماعي د

  .تساهم في اكتساب الریاضیین لسمة اإلرادة من خالل العمل الجماعي  -ج

  .التشویق واإلثارة  - د

  .توفیر الجهد والوقت  -ه

تسمح بالتقویم الذاتي للریاضي من خالل المقارنة الذاتیة ألعضاء الفریق  -و

  .الموجدین علي أرضیة المیدان 
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  ) :  منافسةال(طریقة المراقبة  - 7-2-5

أو تقییم المستوي ) contrôle(وهو نوع خاص من التدریب ، یستعمل عموما للمراقبة

باعتمادها علي أسلوب المنافسة وتحت ضغط نفسي عالي ، حیث تسمح المنافسة 

البدنیة ، التكتیكیة (بمعرفة المستوي الذي وصل إلیه الالعبین من النواحي المختلفة 

  ) .، المهاریة

هذه الطریقة بالشدة القصوى أثناء التدریب ینفذ التدریب بشكل قریب جدا من وتتمیز 

أجواء المنافسة من حیث الشدة والحجم، أي تحافظ علي إیقاع عالي لالعب دون 

 .النزول في المستوي الفعالیة أثناء تجسید الحركات التقنیة والتكتیكیة

  :مفهوم حمل التدریب الریاضي -8

كفاءة أجهزة الجسم تنمو عندما تقوم بجهد عند الحد األقصى إن من المعروف أن 

لها لفترة معینة من الوقت كي یحدث التأثیر الجید والمطلوب ،بمعنى أن العضلة 

،وتعمل بأقصى كفاءة لها ) العضلیة(یجب أن تعمل بأقصى شدة لها كي تنمو قوتها

  .لینمو التحمل 

  إذن بحمل التدریب الریاضي؟كل هذا له عالقة بحمل التدریب ،فماذا یقصد 

  : تعـــریف -8-1

یقصد بحمل التدریب الریاضي جمیع المجهودات البدنیة والعصبیة التي تقع علي 

عاتق الالعب أو الریاضي نتیجة ممارسة األنشطة الریاضیة المختلفة، أما من وجهة 

لیة نتیجة النظر الفسیولوجیة فنعني بها كمیة التأثیرات الواقعة علي األعضاء الداخ

عمل عضلي محدد،فینعكس علیها في شكل ردود أفعال وظیفیة، إذن فحمل التدریب 

  .یمثل الوسیلة األساسیة التي تستخدم للتأثیر علي المستوى الوظیفي ألجهزة الجسم

  : أنواع حمل التدریب الریاضي  -8-2
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  :یتشكل الحمل التدریبي بصفة عامة من ثالثة أشكال رئیسیة هي 

  )charge extérieure(الحمل الخارجي -                                    

  )intérieure charge(الحمل الداخلي -                                    

 charge( الحمل النفسي -                                    

psychologique(  

ألنواع بعین االعتبار ، یجب علي المدرب الریاضي في كرة الید أن یأخذ هذه ا

وبأهمیة خالل الحصص التدریبیة وأن یتبع الطرق العلمیة والمنهجیة في استعمالها 

  .فهي تمثل وحدة متكاملة الیمكن فصلها عن بعضها البعض 

  

            
  یوضح أنواع حمل التدریب): 07(الشكل رقم

  ):charge extérieure(الحمل الخارجي  - 8-2-1

یقصد بالحمل الخارجي كمیة التدریبات أو العمل الذي یتم القیام به خالل حصص 

  :ویتكون من التدریب، ومستوي تركیزه خالل وحدات زمنیة معینة أو محدودة 

ویمثل :الحمل النفسي
الضغط العصبي الواقع 

 علي الالعب

ویمثل :الحمل الداخلي 
ردود أفعال األجھزة 

  الوظیفیة

  عدد النبضات-

  كمیة حمض اللبن  -

  :الحمل الخارجي یتكون من 

  )intensité(الشدة -
 )volume(الحجم -
 ) densité(الكثافة  -

 أنواع الحمل          
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  )intensité de la charge( شدة الحمل  -        

  )volume de la charge(حجم الحمل -        

  )densité de la charge(كثافة الحمل -        

یتم توجیه التدریب في حالة الحمل الخارجي من خالل التحكم في هذه المكونات 

  .ا عند تخطیط وتشكیل برامج التدریب الثالثة ، مع مراعاة العالقة الموجودة بینهم

  :ویمكن توضیح هذه المكونات في النقاط التالیة    

  ):intensité de la charge(شدة الحمل  - 1- 8-2-1

تتمثل شدة الحمل في درجة تركیز التدریبات ، أو المثیرات الحركیة خالل الوحدات 

الفعلي للحمولة ،وهي بذلك وتتحد هذه الشدة بمقدار االنجاز )الحصص(التدریبیة 

قصوى،أو تحت القصوى،متوسطة، أو (تمثل درجة صعوبة أداء التمرین بشدة 

 ).ضعیفة

  :درجات شدة حمل التدریب

تمرینات التمریر،تمرینات (لیست كل التمرینات التي تؤدي في أنواعها المختلفة

األجهزة الوظیفیة لها نفس القدر من التأثیر علي )  التسدید من مختلف الوضعیات

لدى العب كرة الید ،وٕانما یكون لها تأثیرات مختلفة ویمكن تقسیم درجات شدة حمل 

  :التدریب إلي مستویات تعبر عن شدة التمرین المقدم للریاضي كمایلى 

  .الشدة القصوى  -

 .الشدة األقل من القصوى -

 .الشدة المتوسطة  -
 .  الشدة الضعیفة  -
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 ):intensité maximale(الشدة القصوى -أ

هي الدرجة أو المستوي من الحمل تعني أقصي درجة یستطیع العب كرة الید تحملها 

، حیث یتمیز العبء الناتج عن هذا الحمل بشدة عالیة جدا علي أجهزة الجسم ، 

ولكي یصل الریاضي إلى هذه الدرجة من حمل التدریب البد أن یكون في قمة 

ونتیجة لهذا تظهر أثار التعب واضحة، األمر  التركیز ، والبد أن یبذل قصار جهده ،

الذي یتطلب فترة طویلة للراحة قصد العودة إلى الحالة الطبیعیة، ونقدر درجة الشدة 

من أقصى ما یستطیع الالعب أدائه،  %100الي95القصوى بالنسبة المئویة بین 

 05الي 01وعدد التكرارات المناسبة لهذا الحمل في حالة التمرینات یتراوح ما بین 

  : تكرارات ولفترات قصیرة ، ویمكن استخالص مایلي 

  كلما كانت الشدة عالیة كان الحجم ضعیفا

  ) :-maximale intensité sub(الشدة األقل من القصوى -ب

وهذه الدرجة من الشدة تقل نوعا ما عن درجة الشدة القصوى ، ولذلك فان درجة 

التعب تكون أقل نسبیا عما هو في النوع األول ، لذلك فهي تحتاج إلى فترة راحة 

من أقصى % 75/95طویلة نسبیا وتقدر درجة الشدة األقل من القصوى بنسبة بین 

وعدد التكرارات المناسبة في حالة التمرینات فإنها تتراوح ما یستطیع الالعب تحمله 

 .تكرارات  10الى 6بین 

  ) :intensité moyenne( الشدة المتوسطة-ج

هذه الدرجة من الحمل بالمستوى المتوسط من حیث العبء الواقع علي مختلف  تتمیز

من  %75الى  50أعضاء وأجهزة الجسم وتقدر درجة الشدة المتوسطة بنسبة بین 

أقصى ما یستطیع الریاضي تحمله ، وعدد التكرارات المناسبة في حالة تمرینات 

  .تكرار 15الي 10تكون كبیرة نسبیا وتتراوح بین 

  ):intensité faible(  الشدة الضعیفة- د



 كيحل إمساعيل/ د                               مقياس تعليم وتدريب األنشطة الرياضية املكيفة

 25 

في هذه الدرجة من الشدة یقل العبء البدني علي األجهزة الوظیفیة للجسم بشكل 

من أقصى ما یستطیع  % 50الي 35عیفة بنسبة بین كبیر ، وتقدر درجة الشدة الض

الالعب الممارس تحمله ، في حین یتراوح عدد التكرارات المناسبة في حالة التمرینات 

  .تكرار  20الي 15بین 

  :) volume de la charge(حجم حمل التدریب - 2- 8-2-1

المكون الثالث لحمل التدریب إلى ) volume de la charge(یعتبر حجم الحمل

زمن دوام × عدد مرات تكرار التمرین (جانب الشدة والكثافة، ویقصد بحمل التدریب 

  .)بین تدریب وأخر}االسترجاع{الراحة +عدد المجموعات× المثیر

كل هذه العناصر مجتمعة تمثل حجم التدریب بالنسبة للحصة التدریبیة، ویمثل تكرار 

إحدى مكونات حجم الحمل ،حیث یعتبر إحدى العالمات الممیزة لشكل مثیر التدریب 

الحمل، فكلما زاد عدد التكرار للتمرینات أو المجموعات في كل حصة تدریبیة كلما 

وكلما زاد عدد التكرارات قلة الشدة وتقل بذلك فترات  كان حجم التدریب فیها كبیرا،

 الراحة البینیة     

متر 50مثل جري (مرات أداء أو تكرار التمرین الواحد وقد یمثل حجم الحمل عدد 

كما قد یمثل زمن أداء التمرین مثل جري ) كلغ عشر مرات70رفع (أو ) أربع مرات

ثانیة بعد كل تكرار 60ثانیة مكررة أربع مرات بزمن راحة  12مترفي 100

  ) .ثانیة48=متر100×4(أي

  : )densité de la charge(  كثافة التدریب - 3- 8-2-1

ونقصد بها العالقة الزمنیة بین فترات الراحة والعمل في وحدة التدریب أو مجموعة 

التمرینات حیث تعد هذه العالقة الركیزة األساسیة لتحقیق التكیف وتطویر الحمل 

ومن ثم تطویر مستوي االنجاز حیث یؤدي التعب إلى انخفاض شدة الحمل ومن ثم 

رجة حمل معینة خاصة ، إذا كان في اتجاه یبتعد التمرین من تحقیق الهدف في د
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السرعة أو القوة إذن یجب أن نحدد طول فترات الراحة البینیة بحیث یمكن ألجهزة 

الجسم الوظیفیة من استرجاع القوة المناسبة إلى تكرار الحمل بنفس المستوي من 

  .الحجم وبنفس الشدة المطلوبة

،بحیث تمكننا من التخلص من یجب أن تشمل علي فترات راحة معینة  ذاوعلى ه 

التعب واستعادة القوى بالقدر الذي یسمح بتكرار نفس التمرین أو تمرین أخر بالشدة 

المرجوة ،وبصفة عامة فان فترة الراحة البینیة تتوقف علي كفاءة أجهزة الجسم 

  .الوظیفیة وحالة الریاضي التدریبیة ، وكذا اتجاه الحمل من حیث الشدة والحمل

 ):intérieure charge(  لحمل الداخليا - 8-2-2

ألجهزة الجسم )الفیزیولوجیة(نقصد بالحمل الداخلي درجة أو مستوي التغیرات الداخلیة 

الحمل (الوظیفیة نتیجة ألداء التدریبات بأنواعها المختلفة ، حیث یؤدي التدریب 

  .منهدائما إلى حدوث تغیرات جوهریة أثناء تنفیذه ، وبعد االنتهاء ) الخارجي

وتتمثل هذه التغیرات في ردود أفعال األجهزة الوظیفیة والعصبیة ومختلف التفاعالت  

الكیمیائیة داخل الجسم ، حیث كلما زاد مستوي الحمل الخارجي أدى ذلك إلى زیادة 

الحمل الداخلي، وفي حقیقة األمر أن االرتقاء بمستوي األجهزة الوظیفیة لجسم 

  .ف الحقیقي من تشكیل الحمل الخارجي الریاضي أو الممارس هو الهد

  ):charge psychologique(الحمل النفسي - 8-2-3

التي یتعرض ) tension nerveuse(یتمثل الحمل النفسي مختلف الضغوط العصبیة

مختلف (لها الریاضي أو الممارس أثناء مواقف التدریب والمنافسة لتحقیق هدف ما

التدریب الریاضي یشمل تنمیة مختلف الجوانب ، حیث أن )التغیرات السیكولوجیة

إضافة إلى تنمیة الجانب ) المعرفیة(البدنیة ، والمهاریة ، والخططیة ، والنظریة

النفسي لالعب، خاصة خالل المنافسات الریاضیة الملیئة بالمواقف االنفعالیة التي 
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علي أجهزة  تتمیز بالشدة واإلثارة ، ویصاحب ذلك تغیرات فیزیولوجیة لها تأثیرها

  .الجسم الوظیفیة 

فالمواقف االنفعالیة المرتبطة بالتدریب ،والمنافسة تزید من قیمة العب الواقع علي 

أجهزة الجسم ،والكم الهائل من الجمهور ووسائل اإلعالم،واإلحساس 

،ومستوي الخصم ،وحالة االنفعال التي یكون فیها الالعب ) فوز،هزیمة(بالمسؤولیة

الخ،كلها عوامل تمثل الحمل النفسي قد یؤثر علي .....دد ،إحباطمن خوف وقلق ،تر 

  .أداء أو مردود الریاضي خالل حصص التدریب أو المنافسة 

إن أنواع الحمل في حقیقتها لیست منفصلة عن بعضها البعض ولكنها تتم جمیعها 

  .في الموقف الریاضي الواحد

وما ) حمل خارجي(اة أو التدریب فالنشاط الحركي الذي یقوم به الالعب أثناء المبار 

یتطلبه من ارتفاع وانخفاض في مستوي الشدة والحجم تصاحبه ردود فعل األجهزة 

،ویرتبط التنفیذ هذا )) حمل داخلي.....(نبض ،حمض الالكتیك (الجسم الوظیفیة 

) البطولة(النشاط وسط حشد كبیر من الجمهور ووسائل اإلعالم ونظام المنافسة 

  . الخ...،والحوافز

  ممیزات حمل التدریب ·

 .المقدرة لزیادة والضروریة االساسیة الوسائل أحد التدریب حمل یشكل )1

 حمل مكونات استخدام خالل من الفردیة الفروقات االعتبار بنظر االخذ ضرورة )2

  .التدریب

 یتناسب أي المكونات باستخدام الموازنة خالل من یتم التدریب حمل وتطور تنمیة )3

  .الالعب لمستوى مرحلة كل حسب التدریبیة فیالوحدة الحمل تأثیر
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  .الشفاء استعادة فترة من االنتهاء قبل التدریبي بالحمل االستمرار یجوز ال )4

  أهمیة الحمل التدریبي

 التغیرات بسبب الریاضي الفرد على تؤثر التي الفعالة الوسیلة بانه التدریب حمل یعد )1

  .الجسم الجهزة والخارجیة الوظیفیة

  .جید بشكل القدرات ونمو االجهزة تكییف مع الحركي التناسق فاعلیة زیادة )2

 بما الصحیحة العلمیة االسس استخدام حالة في الریاضي المستوى تقدم على یعمل )3

   .الهدف تحقیق لغرض الریاضي كفاءة مع ذلك یتناسب

  

  

  



 كيحل إمساعيل/ د                               مقياس تعليم وتدريب األنشطة الرياضية املكيفة

 29 

  :الشدة-1

في الخطة  تعتبر الشدة من اكثر مكونات حمل التدریب تعقیدًا في تداخلها

التدریبیة مع الحجم والسبب ان عملیة التطبع للریاضي التتم بالشدة فقط بل بالتداخل 

   :بین الشدة والحجم كي یحدث التطبع ،وهناك مصطلحات او مفاهیم كثیرة للشدة هي

ü في حركة او التمرین اداء خالل الالعب یبذله الذي العصبي العضلي الجهد درجة 

   .محدد زمن

ü مثل. الزمنیة الوحدة في تركیزه ودرجة التدریبي العمل عن الناتجة االجهاد درجة 

 العمل بسرعة وكذلك بالكیلوغرام یقاس والثقل والثانیة بالمتر تقاس الجري سرعة

   .العضلي

  :كیفیة قیاس الشدة

   .الدقیقة او بالثانیة الجري لفعالیة الشدة تقاس )1

 الثقل،ورمي االثقال،ورمي رفع(مثل بالكیلوغرام االوزان لفعالیات الشدة تقاس )2

  )الخ....القرص

 وسرعة االداء بتوقیت) الید كرة ، سلة ،كرة قدم كرة( الفرقیة لاللعاب الشدة تقاس )3

  اللعب وبطء
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 بالسنتمتر قیاسها ویتم االداء مسافة بمقدار والوثب القفز فعالیات في الشدة تقاس )4

  .والمتر

 

  

  :الحجم-2

كمیة المفردات او الجانب الكمي للتمرینات التي تتضمنها (یقصد بالحجم 

  .)الوحدة التدریبیة 

او الرئیس في التدریب وهو المكون او العنصر  الحجم هو المكون االساس

   .الكمي لتحقیق االداء وتحسین القدرات البدنیة

. والحجم یتكون من فترة دوام التمرین الواحد وعدد مرات تكرار التمرین الواحد 

  :وكما یلي

 وعدد مرة 20 ولیكن التمرین في السحب تكرار فعدد الرقود وضع من الجلوس تمرین )1

   .التمرین حجم هذا یعتبر مرات 4 ولیكن التمریننفسه تكرار
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 یعتبر مرات 3 ولیكن التمرین وتكرار مرات 8 ولیكن الواحد التمرین في الدبني عمل )2

 التمرین حجم ایضا هذا

  ) :الراحة(الكثافة -3

الكثافة هي من مكونات حمل التدریب الرئیسة ولها اهمیة في استجابة وتكیف 

االجهزة الوظیفیة ، لذا یتطلب اعطاء فترات راحة محددة سواء كان ذلك بین 

  :التكرارات او المجمامیع وهذا یتعلق بشدة ونوع التمرین، اما مفهوم الكثافة فهو

ü بین أو واخر تمرین بین ذلك أكان سواء والراحة العمل بین الزمنیة الفترة هي 

   .استمراره ومدة المثیر شدة حسب وذلك المجموعات

ü جراء من الطبیعیة الحالة الى والرجوع الوظیفیة االجهزة شفاء استعادة فترة هي 

   .الجسم في حصلت التي التغیرات

  انواع الراحة

  الراحة االیجابیة )1

  الراحة السلبیة )2
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  الراحة االیجابیة

الریاضي بحركات بسیطة بین تمرین واخر مثل تمارین التمطیة هي قیام 

وتمارین الهرولة ، ویفضل اعطاء تمرینات المرونة واالسترخاء بعد تمارین القوة 

  . ،واعطاء تمارین الهرولة والمشي بعد تمارین السرعة

   .ان الراحة االیجابیة هي افضل من الراحة السلبیة وقد اثبتت التجارب

  السلبیةالراحة 

هو عدم قیام الالعب بأي نشاط ، وتظهر عند مغادرة الریاضي مكان التمرین 

اي عند ذهابه الى المنزل او الى حیاته الخاصة فهو ال یزاول اي تمرینات وهذه هي 

  .الراحة السلبیة

من خالل التطلع في بعض مصادر التدریب الریاضي نرى ان بعض العلماء 

وحقیقته هو مكون متداخل مع الراحة ، ) بكثافة الحمل (یضیف مكونًا رابعًا ویسمى 

معا، الن كثافة الحمل هي ) بالراحة او الكثافة(لذلك نرى بعضهم یسمي هذا المكون 

العالقة المتبادلة بین العمل والراحة لذلك نرى ان مكون الراحة هو المسؤول عن 

  .كثافة الحمل من خالل زیادة او نقصان فترة الراحة
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  )االجهاد(الحمل الزائد

  مفهوم االجهاد
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  اسباب وتأثیر حمل التدریب 

  

  

  دور المدرب في التعامل مع الحمل الزائد
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  :اإلعداد البدني مفهوم -1

یقصد باإلعداد البدني كل العملیات الموجهة لتحسین قدرات البدنیـة العامـة  و 

الخاصـــة ، و رفـــع كفـــاءة أجهـــزة الجســـم الوظیفیـــة و تكامـــل أدائهـــا و تـــؤدي كفـــاءات 

تدریبات اإلعداد البدني على مدار السنة بكاملها حیث تدخل ضمن محتویات البـرامج 

  .دریب التدریبیة بشكل أساسي من خالل وحدات الت

و یعرف حنفي محمود مختار اإلعـداد البـدني أنـه كـل اإلجـراءات و التمرینـات 

إلــى قمــة لیاقتــه   المخططــة التــي یضــعها المــدرب ، و یتــدرب علیهــا الالعــب لیصــل

البدنیة ، و التـي مـن دونهـا ال یسـتطیع الالعـب أن یقـوم بـاألداء المهـاري و الخططـي 

  .المطلوب منه وفق متطلبات اللعبة

فاألداء المهاري و و الخططي یعتمد على حد كبیر على مـدى كفـاءة الالعـب 

أو أنـــه مهمـــا یلفـــت مهـــارة الالعـــب و إجادتـــه لخطـــط اللعـــب فإنـــه ال یســـتطیع . بـــدنیا 

  .تنفیذها في المباراة إال من خالل لیاقة بدنیة عالیة 

ي اإلعداد البـدني فـي كـل التمرینـات الـذ" م TAELMANE 1991تلمان "و یعرف 

 –التحمــل –یضـعها كمـدرب فـي اتجـاه تنمیـة و تطــویر مجموعـة مـن الصـفات البدنیـة 

و بــدون هـذه الصــفات البدنیـة ال یمكــن فــي أي  –المرونــة  –الرشـاقة  –القـوة الســرعة 

  .حال من األحوال أن یتماشى الالعب مع متطلبات اللعبة 
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  :أنواع اإلعداد البدني  -2 

  :اإلعداد البدني العام  -أوال

یهدف اإلعداد البدني العام إلى تسمیة الصفات البدنیة العامة التي یمكـن فـي أساسـها 

  .بكل لعبة او نشاطبناء و تطویر الصفات البدنیة الخاصة 

و یقصـــد بـــه التنمیـــة المتزنـــة و المتكاملـــة لمختلـــف عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة و تكییـــف 

  .البدني الواقع علیه األجهزة الحیویة لالعب مع الشيء

و یهــدف هــذا اإلعــداد إلــى تنمیــة الصــفات البدنیــة األساســیة الضــروریة لــدى الالعــب 

و یعنـي ذلـك أن الغـرض مـن . بشكل متزن و شامل ، و هو أساس اإلعـداد الخـاص 

التدریب و اإلعداد العام هو التواصل إلى التعود على حمل التدریب و السرعة و هما 

  .لعصبي للجسم و األعضاء الداخلیة كافةمرتبطان بتحسین قابلیة الجهاز العضلي ا

  :اإلعداد البدني الخاص : ثانیا  

یهدف اإلعداد البدني الخـاص إلـى تنمیـة الصـفات البدنیـة الخاصـة الضـروریة 

على أن یكـون . و تزوید الالعب بالقدرات المهاریة و الخططیة  نوع اللعبةلألداء في 

  .في جمیع فترات التدریبمرتبط باإلعداد البدني العام ارتباطا وثیقا 

و یهــدف اإلعــداد البــدني الخــاص إلــى إعــداد الالعــب بــدنیا و وظیفیــا یتماشــى        

و الوصول إلى الحالـة التدریبیـة و الریاضي نشاط المع متطلبات و مواقف األداء في 

و العمــل علــى أداء دوام . ذلــك عــن طریــق تنمیــة الصــفات البدنیــة الضــروریة لــألداء 

   .تطویرها 

  :الصفات البدنیة -3

إن الصــــفات البدنیــــة لهــــا مفهــــوم شــــائع و واســــع االســــتعمال فــــي مجــــال البحــــوث 

القـدرة البدنیـة ، اللیاقـة البدنیـة ، الكفـاءة  (الریاضیة و قـد أعطیـت عـدة تعـار یـف لهـا 

و یقصـــد بالصـــفات البدنیـــة علـــى أنهـــا تلـــك القـــدرات التـــي تســـمح و تعطـــي  )البدنیـــة 
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داد للعمــل علــى أســاس التطــور الشــامل و المــرتبط فــي للصــفات للجســم قابلیــة و اســتع

البدنیة كالتحمل و القوة و السرعة و المرونة و الرشاقة و من الضروري لتطـویر هـذه 

  .الصفات وجود خلفیة علمیة في مجال العادات الحركیة

  :التحمل -3-1

  :مفهوم التحمل*

لــى تــأخیر التعــب و التحمــل علــى أنــه مقــدرة الالعــب ع Datchkofیعــرف تشــكوف 

بمعنــى القــدرة علــى مقاومــة . الــذي ینمــو فــي حــدود مزاولــة النشــاط الریاضــي المحــدد 

  .التعب خالل النشاط الریاضي

فیعــرف التحمــل بأنــه القــدرة علــى مقاومــة التعــب ألي نشـــاط  Matveivأمــا مــاتفیف 

  ألطول فترة ممكنة 

العمـل الـوظیفي لجهـاز القلـب و و یعرفه هارن أنه مستوى قابلیة التحمل تعانیه قابلیـة 

  .الدورة الدمویة وقابلیة تبادل المواد والجهاز العصبي وكذلك توافق األجهزة و اإلعفاء

  :و هناك قسمین من التحمل 

  :التحمل العام :أوال 

یعرف التحمل العـام بأنـه القـدرة علـى اسـتمراریة عمـل مجموعـات عقلیـة كبیـرة  

و بـــل یجـــب أن تكـــون بمســـتوى متوســـط مثـــل لوقـــت طویـــل دون اســـتخدام شـــدة كبیـــر 

  .م 5000م ،  1500م ،  800الركض 

و هناك من یعرف التحمل العام بأنه قابلیة الریاضي على أداء تمرین ریاضي 

لفتــــرة طویلــــة تشــــارك فیــــه مجموعــــة كبیــــرة مــــن العضــــالت و تــــأثر علــــى اختصــــاص 

ن و القلــــب و الریاضــــي بشــــكل مناســــب ،و لكفــــاءة أجهــــزة الالعــــب الوظیفیــــة كــــالرئتی

و یمكننـــا القـــول أن التحمـــل . و غیرهـــا دور كبیـــر فـــي التحمـــل العـــام لالعـــب  التــنفس
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العام هو القاعدة األساسیة في تطویر تحمل القوة و السرعة و كلما كان لدى الالعب 

طاقـة أكســوجینیة جیــدة كلمــا كـان لدیــه القــدرة و الطاقــة علـى االســتمراریة إلنهــاء أكبــر 

و أن وجود الحد األقصـى مـن األكسـجین عنـد الالعـب یعتمـد . العمل قدر ممكن من 

على بعض العوامل البیولوجیة و أهمها عدد دقات القلب في الدقیقة و سرعة  جریـان 

الدم في الـدورة الدمویـة و السـعة الحیویـة و غیرهـا ، و أن جمـود الالعـب علـى كفـاءة 

  .التنفس الهوائي هذه األجهزة و قدرتها على المقاومة و یعتمد على 

  : التحمل الخاص :ثانیا

یعـرف التحمــل الخـاص بأنــه إمكانیـة الالعــب علـى االســتمراریة بـاألداء لوقــت  

و بهــذا . طویــل باســتخدام تمــارین خاصــة تخــدم شــكل الریاضــة المــراد التــدریب علیهــا 

ففي بعـض األنشـطة الریاضـیة . یختلف التحمل الخاص باختالف األنشطة الریاضیة 

التحمــل الخــاص هــو األســاس فــي الوصــول إلــى نتیجــة متقدمــة مثــل الســباحة و یكــون 

و . م عدو هذه الفعالیات التي تتصف بأشد الحاجة إلى عنصر تحمل السـرعة  400

في السنوات األخیرة أطلق األلمان اسم تحمل البدایة علـى الجهـد المبـذول حتـى دقیقـة 

ـــــل  ـــــوة و 400م  200م و  100واحـــــدة مث م بالســـــباحة  100م و  50 م بألعـــــاب الق

ویعتمد هذا النوع من التحمل علـى التـنفس الالهـوائي أي أن الالعـب لدیـه مـن الطاقـة 

   )ألالهوائي (على قطع بعض المسافات المذكورة دون تنفس 

  :طرق تنمیة التحمل -*

فــي فتــرة اإلعــداد العــام یمكــن التــدریب علــى التحمــل بواســطة الجــري لمســافات 

و تــزداد المســافات بتكــرار الجــري مــع الصــعوبة كموانــع أي مبــدأ  طویلــة و متنوعــة ،

و یهـــدف ذلـــك إلـــى تكییـــف األجهـــزة . بحجـــم حمـــا صـــغیر و یـــزداد الحجـــم تـــدریجیا 

  .الحیویة و هو ما یطلق علیه طریقة التدریب المستمر

 20و الصفة الممیزة لهذه الطریقة هو التـدریب المسـتمر لفتـرة زمنیـة تمتـد مـن 

دقة في الدقیقة و  150 – 140نصف و تصل عدد دقات القلب إلى  د إلى ساعة و
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هـذا بمعنــى أن ســرعة دقــات القلــب متوســطة ،وغالبــا مــا تكــون التــدریبات داخــل الغابــة 

  .التي تمتاز بالصفاء و الهواء و عدم التلوث

لتطویر التحمل الخاص یتم استخدام مجموعـة مـن التمـارین التـي تهـدف إلـى تحسـین  

كنیـــك الخــاص لتلـــك الفعالیـــة الریاضــیة التـــي یتـــدرب علیهــا الالعـــب مـــن و تطــویر الت

و تطــویر . خــالل التكــرارات المناســبة و الفتــرة الزمنیــة المناســبة لهــذا التمــرین أو ذلــك 

و هناك تأثیر متبـادل بینهمـا . التحمل الخاص له عالقة مباشرة بتطویر التحمل العام 

  قة التدریب الفتري و الدائري و لتطویر التحمل الخاص یجب استخدام طری

v  دبورمـا "و بخصوص تحمل القوة العضلیة بقـول العـالمDelorme  " أنـه یمكـن

أي حجم . الحصول على أكبر من المرات من التمرین ضد مقاومة ضعیفة نسبیا 

  .كبیر و فترات راحة قصیرة

v  أما عن تحمل السرعة فیمكن تنمیتـه عـن طریـق التـدریب الفتـري و ذلـك بالعـدو

و فــي صــورة مجموعــات بینهــا فتــرات  )م  50-30-20-10 (لمســافات مختلفــة 

و یراعـي تقصـیر فتـرات الراحـة بـین كـل جـزء مـن هـذه . راحة وفقا لتشكیل الحمل 

  .المسافات و الجزء اآلخر 

  :المرونـــة -3-2

المرونــة إحــدى عناصــر اللیاقــة البدنیــة التــي تســاهم مــع غیرهــا كــالقوة و الســرعة و 

  ي بناء و تطویر األداء الحركي عند الالعب التحمل ف

و تعرف المرونة بأنها قابلیة الالعب على تحریك الجسم و أجزائـه فـي مـدى واسـع 

  . مع الحركة دون الشد المفرط أو إصابة العضالت و المفاصل

  .و یعرفها عالوي بأنها القدرة على أداء الحركات لمدى واسع

المرونــة بأنهــا قــدرة الریاضــي علــى أداء حركــات بــأكبر  Firey و Hareeو یعــرف 

  .حریة في المفاصل بإرادته أو تحت تـأثیر قوة خارجیة مثل مساعدة الزمیل
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  :أنواع المرونــــــة*

  :المرونـة إلــى " هاره"قســم 

و تولـد المرونـة العامـة . وتشـمل مرونـة جمیـع مفاصـل الجسـم :  المرونة العامـة -

  . هذا تكون الحركة جیدة لجمیع مفاصل الجسم مع اإلنسان و ب

و تشمل مرونة المفاصل التي تدخل في األداء الفني للحركة : المرونة الخاصة  -

و تحســـین . أو كمهــارة المهنیــة ، حیــث یكـــون لكــل ریاضــة مرونتهـــا الخاصــة بهــا 

المرونـة الخاصـة یـؤدي إلـى تحسـین نتیجــة الالعـب فـي شـكل الریاضـة التـي یعمــل 

  .تكون المرونة إیجابیة  و سلبیة بها و

و هــي قــدرة الالعــب علــى أداء حركــة ألوســع مــدى فــي أي : المرونــة اإلیجابیــة * 

  .مفصل خالل عمل المجموعات العضلیة 

تعنـــي الوصــول ألوســـع مــدى للحركــة بتـــأثیرات خارجیــة مثـــل : المرونــة الســلبیة * 

  .مساعدة الزمیل ، أدوات مساعدة 

  :ة تطویر و تنمیة المرون*

یتم تطویر المرونة عند الالعب من خالل تكرار التمارین و خاصة في بعـض 

أشكال الریاضة التي تعتمد أساسا على المرونة و التدریب على المرونـة یكـون فـي 

فتـرة اإلحمـاء و یجـب أن یكـون منظمــة و متعاقـدة و یمكـن إعطـاء تمـارین المرونــة 

دریب لتطـویر المرونـة یجـب أن د و التـ 10 -5یجب قبل التمرین األساسـي بـزمن 

یستمر دون انقطاع حتى و لو وصـل الالعـب إلـى الدرجـة المطلوبـة و السـبب فـي 

كمــا یجــب أن تمتــاز طــرق تطویرهــا . االســتمراریة هــو أن المرونــة ســریعة الفقــدان 

  .بدینامیكیة الحركة
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  :الرشاقــــــة -3-3

  :مفهوم الرشاقة *

علـى التفـوق الجیـد للحركـات بكـل أجـزاء الجسـم  الرشـاقة بأنهـا القـدرة" ماینل"یعرف 

  .أو جزء معین منه كالیدین أو القدم أو الرأس

الرشاقة بأنها القدرة على رد الفعل السریع للحركات الموجهة التي " كیرتن"و یعرف 

تتسم بالدقة مع إمكانیة الفرد لتغییر وضعه بسرعة ، و ال یتطلب القوة العظمى أو 

  القدرة 

مي و حركـي لتقبـل العمـل الحركـي المتنـوع و المركـب و هـو اسـتیعاب استعداد جس

و ســرعة فــي الــتعلم مــع أجهــزة حركیــة ســلیمة قــادرة علــى األداء المهــاري نجــد أن 

الرشاقة تلعب دورا مهما و ذلك للسیطرة الكاملة على األوضاع الصعبة و الرشـاقة 

التــدریب لفتــرة هــي خبــرة و ممارســة حیــث أنهــا تفقــد و تضــعف عــن االنقطــاع عــن 

 .معینة

  :طرق تنمیة  الرشاقة *

تتطلــب تمــارین الرشــاقة انتباهــا شــدیدا و دقیقــا و علــى المــدربین إعطــاء الجــزء 

األول من التدریب األهمیـة القصـوى فـي تطـویر الرشـاقة ألن الالعـب عـادة یعطـي 

، و لـــیس بالضـــرورة اســـتعمال تمـــارین  فـــي بدایـــة التمـــرین اهتمامـــا كبیـــرا لـــألداء 

رشــاقة بقــدر كبیــر خــالل الــدورات التدریبیــة ألن هــذا یــؤدي إلــى حــدوث التعــب و ال

اإلرهاق لالعب ، مما یؤدي إلى عدم القدرة على االسـتمراریة فـي التـدریب ، و إذا 

  .نظرنا إلى عنصر الرشاقة و العمر نرى أن األطفال یتقبلون األشیاء بسرعة كبیرة

فـي هـذه المرحلـة لتطـویر و تنمیـة سـنوات نـرى أنـه أفضـل شـيء  08إلـى  06من  -

  .الرشاقة هو إعطاء تمارین عامة و غیر معقدة 

یـــتم اســـتخدام نفـــس التمـــارین المســـتخدمة فـــي العمـــر : ســـنوات  10إلـــى  09مـــن  -

  .السابق و لكن أكثرا تعقیدا مثل تمارین االكروباتیك 
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ســـنة یجـــب وضـــع خطـــة واضـــحة للتمـــارین الرشـــاقة مـــع التـــدرج  14إلـــى  11مـــن  -

  .بزیادة الصعوبة للتمرین

باســتخدام الطــرق التالیــة فــي " Matveyev"و مــاتفیف " Haare"و ینصــح هــارا   -

  .تنمیة و تطویر صفة الرشاقة 

ü  األداء العكسي للتمرین فمثل التصویب بالید األخرى أو المحاورة بها  

ü  أداء الحركات الحركیة : التغییر في سرعة و توقیت الحركات  

ü  تقصیر مساحة الملعب  –تغییر الحدود المكانیة إلجراء التمرین  

ü  كأداء مهارة بالجري و الثبات  –التغییر في أسلوب أداء التمرین  

ü تصعیب التمرین لبعض الحركات اإلضافیة. 

  : القوة - 3-4

  :مفهوم القوة *

العضــلي القــوة أنهــا أعلــى قــدرة مــن القــوة التــي یبــذلها الجهــاز العصــبي و " هــارة"یــرى 

  .لمواجهة أقصى مقاومة خارجیة

كما تعرف القوة على أنها القدرة على تغلب على مقاومة خارجیة أو الفصل المعـاكس 

  .الذي یقف ضد الالعب

فــي تعریــف القــوة العضــلیة بأنهــا " جیتشــل"و " مــاتبوس"و " كــالرك"و یتوقــف كــل مــن 

  .عضلیة واحدة   القوة القصوى المستخدمة أثناء اندفاعیة

  :أنواع القوة *

هـــي عبـــارة عـــن أقصـــى قـــوة یســـتطیع الجهـــاز العضـــلي العصـــبي : القـــوة العظمـــى * 

  .إنتاجها في حالة أقصى انضباط إداري

و هــي القــوة التــي ال یســتغني عنهــا الالعــب و تعتبــر واحــدة مــن الصــفات الضــروریة 

  .المالزمة لالعب 

  :)القوة االنفجاریة (القوة الممیزة بالسرعة * 
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. الالعب على استخدام الحد األقصـى مـن القـوة بأقصـر زمـن ممكـن هي قدرة 

بأنهــا قـــدرة الجهــاز العصـــبي العضــلي فـــي التغلــب علـــى مقومـــات " عـــالوي"و یعرفهــا 

  .تتطلب درجة عالیة من سرعة االنقباضات العضلیة

  :  تحمـل القـوة *

  . یعني تحمل القوة عبد الرایاضین و قدرة الریاضي على العمل لفترة طویلة

بأنه قدرة أجهزة الجسم على مقاومة التعب أثناء المجهود المتواصـل " عالوي"و یعرفه 

  .الذي یتمیز بطول فتراته و ارتباطاته بالمستویات من القوة العضلیة

  .بأن القدرة على القیام بمجهود متواصل كبیر القوة" ریسان خریبط " و یعرفه 

  :طرق تنمیة القوة *

تمــارین فــي  06إلــى  04یســتخدم فــي هــذه الطریقــة : للقــوة طریقــة الحــد األقصــى * 

دورات و كـــل مـــرة یـــتم  08إلـــى  05و فـــي كـــل تمـــرین یـــتم عمـــل . التـــدریب الواحـــد 

من النسبة العظمى من قـوة  % 90إلى  80مرات باستخدام  03إلى  01إعادتها من 

  .سبوعتغییر هذا التمرین مرة في األ الالعب مع درجات الفترات النسبیة و یغفل

و من االعتماد على التكرار فـي تطـویر و زیـادة قـوة الالعـب و : طریقة تكرار القوة *

 05إلـــى  03تمـــارین و كـــل تمـــرین یـــتم فـــي  10إلـــى  06یســـتخدم فـــي هـــذه الطریقـــة 

  .مرات  06دورات و كل دورة یتم إعادتها 

ة التمـرین تعني اسـتخدام أسـلوب التـدرج فـي زیـادة شـد: طریقة التدرج في زیادة القوة *

  .ولزیادة قوة الالعب و تطویرها 

  :)القوة االنفجاریة (القوة الممیزة بالسرعة * 

یمكـــن تنمیـــة القـــوة االنفجاریـــة بإعطـــاء تمـــارین مشـــابهة إلـــى حـــد كبیـــر لـــألداء 

  .المطلوب في المسابقات الرسمیة 
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من الحد األقصى لقدرة   %40إلى  20استخدام تمارین كثیرة و لمرة واحدة باستخدام 

  بالقدمین من الثبات و األمام ، رمي الكرات الطبیة" الوثب الطویل"الالعب مثل 

  :تحمل القـــوة * 

یمكــن تطـــویر تحمـــل القـــوة باســـتخدام تمــارین الرمـــل بحمـــل أكیـــاس رمـــل علـــى 

  .من وزن جسم الالعب  % 30إلى  20الكتفین بوزن 

مـــل  علـــى تطـــویر جمیـــع عناصـــر اللیاقـــة اســـتخدام التمـــارین الدائریـــة ألنهـــا تع

البدنیة إضافة إلى أنها طریقة اقتصـادیة مـع تحدیـد فتـرات الراحـة و التكـرار و خاصـة 

  . إذا تم استخدامها من طرف المبتدئین و الشباب 

  :السرعــــــة -3-5

  :مفهوم السرعة *

ي أقصـر تعتبر السرعة كصـفة حركیـة ، و هـي قـدرة اإلنسـان علـى القیـام بالحركـات فـ

  .فترة زمنیة ، و في ظروف معینة

كما تعرف السرعة بقابلیة الفرد على تحقیق عمـل فـي أقـل زمـن ممكـن ، علـى سـالمة 

  .الجهاز العصبي و األلیاف العضلیة و العوامل الوراثیة و الحالة التدریبیة

  :أنواع السرعة *

أشــكال تعتبــر الســرعة إحــدى عناصــر اللیاقــة البدنیــة مهمــة و ضــروریة لجمیــع 

كما یعتقـد الـبعض أن أهمهـا مقتصـرة : الریاضات المختلفة و خاصة ریاضة كرة الید 

  : و علیه یمكن أن تقسم السرعة إلى ما یلي. على ركض المسافات 

  :)السرعة القصوى(السرعة االنتقالیة :اوال 

و كلمـا زاد . و هي سرعة التحرك من مكان إلـى آخـر فـي أقصـر زمـن ممكـن 

  .بأسلوب جید زادت نفسیة السرعة القصوى  إنتاج الحركات
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  :)سرعة أداء الحركة (السرعة الحركیة: ثانیا

لذلك تتحقق السـرعة فـي . تعني سرعة االنقباضات العضلیة عند أداء الحركة 

  .ا االنقباض أثناء أداء التمرین عملیة االنقباض لأللیاف العضلیة التي یلزمه

  :سرعة االستجابة :ثالثا

سرعة التحرك ألداء یتبعه ظهـور موقـف أو مثیـر معـین مثـل سـرعة یقصد بها 

  .أو سرعة تغییر االتجاه یتبعه لتغییر موقف مفاجئ. بدء الحركة لمالقاة الكرة 

علــى أنهــا القــدرة علــى اســتجابة حركیــة لمثیــر معــین فــي " قاســم المنــدالوي"و یعرفهــا 

  .أقصر زمن ممكن

فســرعة االنتقــال . ة إلــى المنافســة و خالفــه القــول فإنــه العــب كــرة الیــد بحاجــ

أمـا السـرعة الحركیـة فتتمثـل فـي . یحتاجها الالعب عند االنتقال من مكان إلـى ألخـر 

  .أداء الحركات و المهارات بسرعة 

  

  :طریقة تنمیة السرعة*

  :تنمیة السرعة االنتقالیة *

غالبـا للسرعة االنتقالیة أهمیة كبیرة في كثیر من األلعاب و خاصة كرة الیـد و 

ما یستخدم التدرج في زیادة السرعة إلى حد الوصول للسرعة القصوى هذا التـدرج فـي 

ـــة إلـــى تطـــویر الســـرعة االنتقالیـــة و خاصـــة إذا كـــان  شـــدة الحمـــل ســـیؤدي فـــي النهای

  .استخدام التمرین بصورة إنسانیة و بعیدا عن التقلصات العضلیة 

بـالفترة الزمنیـة المقـدرة للراحـة  أما بالنسبة إلـى فتـرة الراحـة فیجـب عـدم المبالغـة

و غالبــا مــا تكــون فتــرة الراحــة بــین التمــرین و . ألن ذلــك یــؤدي إلــى هبــوط المســتوى 

  .اآلخر مناسبة لعودة دقات القلب إلى حالتها ثم العودة إلى التمرین إو إلى التكرار 

  :)سرعة أداء الحركة (تنمیة السرعة الحركیة * 
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و من الریاضات التي . میز في تحسین اإلنجاز سرعة أداء الحركة لها دور م

  .الخ …تنطبق علیها هذا األداء الریاضات الجماعیة كرمي الكرة الشدید 

و قیمــة الســرعة الحركیــة ال یمكــن أن تــتم بمعــزل عــن تنمیــة القــوة فمــثال فكیــف یمكــن 

  .لالعب تسدید الكرة بأداء حركي سریع إذ لم یكن ممیز بقوته 

رعة الحركیة لها عالقة بعناصر بدنیة أخرى كالتحمل لـذلك كذلك أن تنمیة الس

علـــى المـــدرب أن یعطـــي العبیـــه مجموعـــة مـــن التمرینـــات الخاصـــة لتلـــك الریاضـــة و 

  .یستحسن استخدام أدوات خفیفة أقل وزنا من وزن األدوات المستعملة 

  :تنمیة سرعة االستجابة* 

  د الالعب یجب أن تكون سرعة االستجابة مرتبطة تماما بدقة عن-

  دقة اإلدراك البصري السمعي  -

القـــدرة علـــى صـــدق التوقـــع و الحـــدس و التبصـــر فـــي مواقـــف اللعـــب المختلفـــة و   -

  .كذلك سرعة التفكیر بالنسبة للمواقف المتغیرة 

  المستوى المهاري للفرد و القدرة على اختبار نوع االستجابة كمناسبة للموقف  -

  السرعة الحركیة و خاصة بالنسبة للضربات أو التصویبات أو الرمیات المختلفة  -
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  اإلعداد المهاري :  الثالثةالمحاضرة 
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  :مفهوم اإلعداد المهاري -1

و یقصــد بــه كــل اإلجــراءات التــي یتبعهــا المــدرب بهــدف الوصــول بالالعــب إلــى 

بحیــث یمكــن أن یؤدیهــا الالعــب . األساســیةالدقــة و اإلتقــان فــي أداء جمیــع المهــارات 

  .بصورة آلیة متقنة تحت أي ظروف 

و یعرف مفتى إبراهیم اإلعداد المهاري بأنه اكتساب الالعبـین المهـارات األساسـیة 

من خالل التمرینات و المعلومات و المعارف بهدف الوصول إلى الدقة و اإلتقان في 

  .أدائه

 

  :مراحل اإلعداد المهاري -2

عملیة اإلعداد المهاري للحركات الریاضـیة بمراحـل تعلـم أساسـیة ثالثـة ال تمر 

  یمكن الفصل بینهما حیث تؤثر كل منهما في األخرى و تتأثر بها 

  :مرحلة اكتساب التوافق األولي للمهارة الحركیة الریاضیة -2-1

  : و تتضح أهمیة هذه المرحلة في النقاط التالیة  

  تشكل األساس األول لتعلم الحركة و إتقانها  -

تهــدف إلــى اكتســاب الریاضــي مختلــف المعــاني و التصــورات كالتصــور الســمعي   -

البصري و الحركي للحركة ، حتى یتمكن بذلك ضمان قدرة الالعب لـتعلم الحركـة 

  .و محاولة التدرب علیها إلتقانها

v   بالنسبة للوسائل السمعیة:  

یجب أن  یتسـم التقـدیم اللفظـي و الشـرح بالوضـوح و أن یتناسـب مـع مسـتوى فهـم  -

  الالعبین 

  استخدام المصطلحات الصحیحة المتداولة   -

  التأكد من أنه في استطاعة جمیع الالعبین االستماع للشرح  -
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یجب أن تبدأ عملیة التعلیم بالتقـدم اللفظـي الـذي یتنـاول هـدف الحركـة و الوصـف  -

 بصورة مختصرة الجماعي لها 
v  بالنسبة للوسائل البصریة:  

یجــب تقــدیم نمــوذج فــي هــذه المرحلــة مــن أهــم الوســائل المســتخدمة خاصــة فــي -

  .الریاضیات التكنیكیة التي تتصف مهاراتها بالتركیب و التعقید 

كمــا یســـتطیع الالعــب أن یأخـــذ فكــرة عامـــة للشــكل العـــام للحركــة و عـــن سالســـل  -

 .راحل الحركة األداء و عن التنسیق بین م
  

  :مرحلة اكتساب التوافق الجید -2-2

  :و تكمن أهمیة هذه المرحلة من تعلم الحركة فیما یلي 

یمكـــن اســـتعمال مختلـــف الوســـائل المعنیـــة علـــى التعلـــیم الســـابق ذكرهـــا علـــى أن  -

  .تتناسب مع درجة المستوى الذي وصل إلیه الالعب 

المرحلــة و التــي بواســطتها ممكــن تحتــل الوســائل العلمیــة المكانــة الهامــة فــي هــذه   -

  .ممارسة أداء الحركة و التدریب علیها ككل و كأجزاء 

  .تحتل عملیة إصالح اإلخفاء دورا هاما  من خالل عملیة التدریب على الحركة   -

  :مرحة إتقان و تثبیت المهارة الحركیة  -2-3

لحركــــة تــــأتي هــــذه المرحلــــة بعــــد المراحــــل الســــابقة و خاللهــــا یمكــــن تثبیــــت أداء ا

بمحـوالت  التـدریب ز إصــالح األخطـاء تحــت الظـروف المتعــددة و المتنوعـة و یجــب 

  :استخدام المراحل اآلتیة 

  .إتقان الحركة تحت الظروف المبسطة الثابتة  -

  .تثبت الحركة بواسطة الزیادة التدریجیة لتوقیت األداء واستخدام القوة   -

  .امل الخارجیة تثبت الحركة مع التغییر في االشتراكات و العو   -

 .تثبت الحركة في ظروف تتمیز بالصعوبة  -

  :تقویم عملیة تعلیم المهارة  -3
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  :بالنسبة لتقدیم المهارة  -3-1

   على المدرب أن یكون متحمسا عند تقدیم المهارة بالقبول و الحركة  -

  تجنب التهكم و التصنع و استخدام لغة غیر جیدة   -

  استخدام مصطلحات یفهمها الالعبون  -

  استخدام تشكیال یمكن لالعبین منه سماع الشرح   -

  تحقق من المهارة التي تقوم بتعلیمها   -

  و ضع مدى أهمیة المهارة بالنسبة للعبة  -

  د  03قدم المهارة من أقل من  -

  وجه انتباه الفریق إلى العرض  -

  بالعرض) التدرج(شرح كیفیة التقدم  -

  عرض المهارة بشكل كلي وفقا ألدائها في المسابقة  -

  عرض المهارة بدقة و مهارة   -

  عرض المهارة بشكل بطيء -

  الرئیسیة المنتظمة في المهارة عن عرضها ببطء ) التتابعات(شرح التسلسالت  -

  تحدید الرموز و الدالالت األكثر تعلیقا و تخصصا بالمهارة  -

  :بالنسبة لممارسة المهارة  -3-2

  استخدام تدریبات تؤكد عن المهارة التي یتم تعلیمها  -

  التقلیل من أي خطورة تدخل في أداء المهارة  -

  تكرار العرض و الشرح في حالة عدم قدرة الالعبین على أداء المهارة بفعالیة  -

اســتخدام مفتـــاح أو تعبیـــرات محـــددة خطـــوة بخطـــوة إذا لـــم یســـتطیع الالعبـــین أداء  -

  المهارة 

  راجع بعد كل خطوة للتأكد من أن كل فرد یؤدي بشكل صحیح  -

  هارة إلى أجزاء عندما تكون هناك صعوبة في األداء تقسیم الم -

  .أوقف الممارسة و التعلم و صحح األخطاء الشائعة -
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   الخططي اإلعداد: الرابعةالمحاضرة 
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  :الخططي اإلعداد مفهوم -1

 والتحركات والتعلیمات المعارف تفاصیل وٕاتقان تعلم " یعني الخططي اإلعداد     

 أهداف لتحقیق   المنافسة متطلبات لطبیعة طبقا استخدامها یمكن التي والمناورات

  الریاضة قواعد إطار في التنافس

  والذهني والنفسي والمهاري البدني اإلعداد من كل على الخططي اإلعداد یتأسس 

 اإلعداد أنواع كافة فیه تمتزج الذي الوعاء هو الخططي اإلعداد أن یتضح بقس مما

  .الریاضي التدریب هدف لتحقیق

  :الخططي اإلعداد أهمیة -2

 لطبیعة طبقا الریاضة نوع باختالف أهمیته حیث من الخططي الالعداد یختلف  

  :الخططي لإلعداد حاجتها لدرجة طبقا الریاضات نقسم   یلي وفیما. فیها التنافس

  :الخططي لإلعداد كبیرة حاجات ذات ریاضات   - أ     

 الفردیة بالمواجهة او فیها المتنافسین عدد بكبر اما تتمیز التي الریاضات تلك وهي

 المضرب والعاب الطائرة والكرة والهوكي الید وكرة السلة وكرة القدم كرة أمثلتها ومن

  .الزوجیة

  :الخططي لإلعداد قلیلة حاجة ذات ریاضات  - ب    

 أمثلة ومن األداة تبادل أو المباشر االحتكاك خاللها ینعدم التي الریاضات تلك هي

  .والغطس والجمباز والسباحة الجري الریاضات هذه

  :الخططي اإلعداد أهداف -3

  :یلي ما إلى الخططي اإلعداد یهدف

  .التنافس مجریات إلى االنتباه درجات اعلي تحقیق   -

  التنافس خالل التوقع مستوى تحسین    -
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  .التنافس خالل الموضوعیة المالحظة على القدرة رفع    -

 ومعدل والصوت واللون المتاحة والمساحة بالمنافسة اإلدراك كفاءة تحسین     -

  .التنافس خالل الزمن تناقص

 المعلومات هذه ضوء في التنافس خالل مستمرة بصورة المتغیرة المواقف تحلیل  -

  .المحیطة والظروف الخططیة والمعارف

 في ممكنة صورة بأفضل الخططي باألداء المتعلقة واالستجابة  القرارات اتخاذ  -

  .بالتنافس المحیطة الظروف ظل

 الوقت وفي اللعب خطط تنفیذ وسائل لكافة األمثل االستخدام لدرجة الوصول    -

  المناسب

 في بها لالستعانة الحركي المهاریة  الحلول من ممكن كم اكبر خزن على العمل  -

  .اللعب خطط تنفیذ

 والشجاعة النفس وضبط مثابرة(اإلرادیة للسمات اإلیجابي  االستخدام  -

  .مناسبة انفعالیة وبحالة الدافعیة من عالیة وبدرجة الخطط تنفیذ خالل)والجرأة

  .التنافس مجریات مع والتعایش االیجابي التفاعل  -

  :الخططي اإلعداد تحقیق فعالیات -4

  :التالیة الفعالیات تحقیق یجب الخططي اإلعداد لتحقیق

 وقواعد بالخطط المتعلقة النظریة المعلومات الالعبات او الالعبین إكساب       *

 حول والمعلومات فیها المؤثرة المختلفة،والعناصر المواقف في الخططي التصرف

  .المنافسین

 الثابتة الظروف ظل في المعینة الخطط أنماط اوالالعبات الالعبین إكساب       *

  .والمتغیرة
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 یتطلب ما وهو الخططي اإلبداع في اوالالعبات الالعبین قدرات تطویر        *

 التنافسیة المواقف ظروف منطلق في  الخططي واإلبداع االبتكار على حفزهم

  .النفسي دهموٕاعدا الحركیة ومهاراتهم البدنیة قدراتهم مع تتوافق والتي المختلفة

 والتفكیر  لألداء نتائج أفضل یحقق بما المختلفة الفعالیات بین والدمج الربط        *

  الخططي اإلعداد مراحل -7 .الخططي واإلبداع

  :یلي كما الخططي اإلعداد مراحل على المراجع من العدید اتفقت

  :الخططي باألداء المرتبطة والمعلومات   المعارف واكتساب فهم مرحلة -7-1

 والتحرك أدائها  وكیفیة الخطة من الهدف من كل والمعلومات بالمعارف یقصد      

 أي وفي فیها تنفیذها المفضل واألماكن أدائها وتوقیت بها المحیطة والظروف فیها

  .القانونیة التنافس  وقواعد تنفذ   الدفاع أو الهجوم  مراحل من مرحلة

 التصورات كافة لالعب تقدم الخططي باألداء المرتبطة والمعلومات المعارف-    

 تحلیل على المقدرة زیادة في وتسهم أجزائه من جزء كل في فعله یجب وما لتنفیذه

  .المواقف

 مثل  العرض وأجهزة للمالعب  مصغرة نماذج من اإلیضاح وسائل استخدام  -   

 في المعلومات ترسیخ في تساعد عوامل كلها واللوحات  والرسومات والشرائح الفیدیو

 .لالعبین المدى طویلة الذاكرة

 والالعبین المدرب بین النظر وجهات وتبادل للمناقشة فرصة تتاح أن األهمیة من  

 .فیها لبس ودون اقتناع عن والمعلومات المعارف یكتسبوا حتى

 فهم لتسهیل المعلومات إعطاء في المرونة یستخدم أن المرحلة هذه في المدرب على

  الخطة من الهدف

 .الحالیة المرحلة خالل الخططي األداء وٕاتقان تنفیذ لمرحلة یمهد أن المدرب على

  :الخططي األداء وٕاتقان تنفیذ مرحة  -7-2

 أول أنها ،إذ المرحلة هذه بدایة إلنجاح الظروف كافة یطوع بان المدرب على     

  :نمنها الطرق من بمجموعة ذلك تحقیق ویمكن الجدیدة والخطة الالعب  بین تفاعل
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  .مناسبة وبسرعة سلیم نموذج أداء      -

  .للخطة المنطقي والتحلیل الوافي بالشرح النموذج ربط    -

  .التدریبیة المساحة من مختلفة وأماكن ظروف في النموذج أداء تكرار  -

  :أهدافها لتحقیق الخطوات من مجموعة نتبع المرحلة هذه إلنجاح        

 دون تنفیذها من الالعب یتمكن حتى  معقدة غیر سهلة قفموا في الخطط تنفیذ  -

  صعوبة

 .المنافسة خالل تحدث أن یمكن التي المواقف من عدد في الخطط تنفیذ    -

  :الخططیة المواقف مع التفاعل مرحلة -7-3

 بعینها،بل خطط بتنفیذ  للمواقف فقط االستجابة الالعب تعلم المطلوب من لیس

  استخدام في واإلبداع  االبتكار من واسع بقدر المواقف مع التفاعل هو المطلوب

  .المرحلة هذه في المدرب ادوار احد وهذا الخطط

 استخدام على المقدرة إظهار من مدى ألقصى الالعبین تشجیع المدرب على 

 في بالنمطیة االرتباط وعدم والتنوع والتركیب والتجدید االبتكار من كبیر بقدر الخطط

  األداء

 مواقف خلق خالل من الخططي االبتكار على الالعب مقدرة تطویر المدرب على   

  .الخططي للتفكیر ونظریة میدانیة

 والتي الممغنطة والمالعب  الشفافیات وعرض والتعلیمیة  العلمیة الموارد استخدام   

 مع  الالعبین تفاعل فقي كبیر بشكل تسهم واضحة بصورة الخططیة المواقف توضح

  .ططیةالخ المواقف

   السنویة التدریب خطة في الخططي اإلعداد-8

  :التدریب) جرعة( وحدة في الخططي اإلعداد -8-1

 إلى الالعبون یصل حتى الخططي اإلعداد تأجیل األمر یتطلب األحیان بعض في

 .الخططي اإلعداد في البدء یمكن كي األداء آلیة مرحلة
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  .التدریب جرعة في الخططي واإلعداد المهاري اإلعداد بین بط الر دائما یفضل

  .مباشرة اإلحماء بعد أي التدریب جرعة بدایة في الخططي اإلعداد یتم أن یجب

 مقدرة من للتأكد التدریب )جرعة( وحدة نهایة في الخططي األداء تجربة مراعاة یجب

 .التعب ظروف ظل في والتنفیذ األداء على الالعبین
  ):الصغرى الحمل دورة(األسبوعیة الحمل قترة في الخططي اإلعداد -8-2

  ).الصغرى( األسبوعیة الحمل دورة بدایة في الخططي اإلعداد یتم أن یفضل        · -

   ):الكبرى الحمل دورة( الفتریة الحمل دورة في الخططي اإلعداد -9-3 -

 10الى 3 مابین زمنها یتراوح دورة في له یخطط الخططي لإلعداد التخطیط     -

 الخطط،ثم تنفیذ وسائل الالعب إلكساب  الفردي باإلعداد اإلعداد یبدأ حیث أشهر

   .معا جمیعا ربطها على العمل

 خالل من الخططي اإلعداد یتم العام اإلعداد مرحلة خالل الفتریة الحمل دورة في   - 

 استخدام یتم والمنافسات الخاص اإلعداد مرحلة إلى الدخول عام،وعند خططي إعداد

 والصفات التنافسیة بالخطط یرتبط سوف والذي والخاص المباشر الخططي اإلعداد

  .النفسي واإلعداد البدنیة

   االنتقالیة الحمل دورة في الخططي االعداد-9-4 - 

     كفایته ومدى للخطط النظري التحلیل  الدورة هذه في   الخططي اإلعداد یتضمن - 

 .المنصرف الموسم خالل وكفاءته

  .المنصرف الموسم خالل الخططي والفشل النجاح أسباب وتحلیل شرح  -

  .المنصرف الموسم من المستفادة العامة الخططیة الخبرات -

  المقبل الموسم في تستخدم أن یمكن التي الخطط وبحث دراسة  -
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  اإلعداد النفسي :المحاضرة الخامسة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 كيحل إمساعيل/ د                               مقياس تعليم وتدريب األنشطة الرياضية املكيفة

 59 

  :مفهوم اإلعداد النفسي -1

یعرف مفتي إبراهیم حمادة اإلعداد النفسي على أنه تلك العملیات التي من  

الخططــي لالعــب و  –شــأنها إظهــار أفضــل ســلوك كــال مــن األداء البــدني المهــاري 

  .1الفریق و الوصول إلى قمة المستویات 

و یعرف محمود كاشف اإلعداد النفسي إلى تنمیة الصفات اإلداریة و تنمیة 

االنتباه و المالحظة التي تظهر في القدرة على تذكر خصـائص  عملیة اإلحساس و

األداء فـــي مواقـــف اللعـــب المختلفـــة و المقـــدرة علـــى التصـــور و التوقـــع الخططـــي 

  . 2الصحیح 

خاصة لالعب كرة الید ذو المستوى العـالي فقـد  –فنظرا لألداء الحدیث في كرة الید 

تأثیر الجانب التعلیمي على أداء ظهر واضحا خالل المباریات و البطوالت العالمیة 

الالعبین و الفـرق و بالتـالي علـى الجانـب النفسـي و الخططـي ، فقـد لعبـت العدیـد 

و الثقــة و تــوتر األعصــاب و الخــوف دورا  –مــن الســمات النفســیة كضــبط الــنفس 

هامــا فــي حســم نتــائج المقــابالت و أوضــح شــارل علــى ذلــك مــا أوضــحته مباریــات 

عنـد هزیمـة المنتخـب  1999عشر لكرة الیـد فـي مصـر عـام  بطولة العالم السادسة

. الروسي في المباریات النهائیة أما فریق السوید في الثـواني األخیـرة مـن المبـاراة 

أن السبب یرجع إلى عدم قدرة العبیه على " ماكسیموف"كما صرح المدرب الروسي 

یا فـي مباریـات كذلك هزیمة یوغسالفیا مـن روسـ. ضبط النفس في الدقائق األخیرة 

الدور النصف نهائي حیث علل مدرب الفریق زوران سبب الهزیمة إلى فقد العبیـه 

  .إلى تركیز االنتباه 
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كل هذه النتائج حسمت لصالح الفرق التي تتمتع بسمات نفسیة مثـل ضـبط 

  .3النفس و عدم التوتر و الثقة بالنفس أي وجود توازن نفسي للفریق ككل 

فــي كــرة الیــد و الــذي تعكســه مســتویات أداء الالعبــین و فنظــرا للتطــور الكبیــر 

الفرق خالل المباریات و التطور في األداء المهاري و الخططـي فقـد ظهـر بوضـوح 

الذي یقـوم بـه النفسـي لالعبـین و الفریـق ، و بـذلك أصـبح اإلعـداد النفسـي بشـكل 

و تربیة و  بجانب اإلعداد البدني المهاري و الخططي جزءا ال یتجزأ من عملیة تعلم

  تدریب الالعبین و إعدادهم

  :أهداف اإلعداد النفسي -2

  :4من األهداف اإلعدادیة النفسیة لالعب نجد   -

المساعدة في تحسین العملیات النفسیة الهامة التي تهدف إلى الوصول ألعلى  -

  .مستویات من المهارات األساسیة و الخططیة 

ــؤ  - ثر بوضــوح فــي الثبــات تكــوین و تحســین الســمات الشخصــیة لالعــب التــي ت

المثالي للعملیات العقلیة العلیا و االحتفاظ بها مع رفع مستوى الكفایة الحیویـة 

  و الحركیة 

  تكوین و بناء حالة انفعالیة مثالیة في و أثناء التدریب و المنافسة  -

  تحسین القدرة على تنظیم الحالة النفسیة في الظروف الصعبة من التنافس  -

  د النفسي و المعرفي و الوعي الكامل بمتطلبات المباراة المساعدة في اإلعدا -

  . تكوین مناخ نفسي إیجابي في الفریق -

  :أنواع اإلعداد النفسي -3

 :5یتضمن اإلعداد النفسي لالعبین الریاضیین نوعین هامین هما  -

                                                             
 – 39ص  2003قـاهرة تطبیقـات ال–نظریات .اإلعداد النفسي في كرة الید .محمد حسن عالوي و آخرون  - 3

40   
  . 142ص  1987.دار المعارف القاهرة .سیكولوجیة التدریب و المنافسة : محمد حسن عالوي  - 4
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و یهدف إلى توجیه و اإلرشاد النفسي لالعبـین : اإلعداد النفسي طویل المدى -3-1

بهـــدف االرتقــــاء بقـــدراتهم علــــى مواجهـــة المشـــكالت و العقبــــات التـــي قــــد الریاضـــیین 

و زیادة قدرتهم على حسمها و التحدي لها . تعترضهم طوال فترة ممارستهم الریاضیة 

و مواجهتها و كذلك بناء و تنمیة الدفاعیة الریاضیة و بصفة خاصـة دفاعیـة اإلنجـاز 

ضـــع أهـــدافهم بصـــورة واضـــحة و الریاضـــي لالعبـــین و تنمیـــة قـــدرتهم علـــى تحدیـــد و 

كما یسعى إلى تحقیق و تطـویر السـمات النفسـیة الخاصـة لالعبـین . السعي لتحقیقها 

  .كرة الید من حیث أنها عوامل هامة ترتبط باإلتقان  بمستوى قدراتهم و إمكاناتهم 

أثار بعـض البـاحثین إلـى أن اإلعـداد النفسـي :األعداد النفسي قصیر المدى  -3-2

دى لالعبین الریاضیین یقصد به اإلعداد النفسي المباشر قبیـل اشـتراكهم قصیر الم

الفعلي في المنافسة الریاضیة بوقت قصـیر نسـبیا بهـدف التركیـز علـى تـوجیههم و 

تهیئتهم و إعـدادهم بصـورة تسـمح بتعبئـة كـل قـواهم و طـاقتهم إلمكانیـة اسـتثمارها 

  .ألقصى مدى ممكن في المنافسة 

  :عداد النفسي الریاضي مكونات عملیة اإل-4

  :6و تشمل عملیة اإلعداد النفسي الریاضي على المكونات التالیة 

ــل و التــذكر : العملیــات العقلیــة العلیــا -4-1 اإلحســاس ، اإلدراك ، التصــور ، التخی

ـــة  ـــي تتضـــمن ســـرعة اكتســـاب المهـــارات و الخطـــط و دق ـــاه و الت التفكیـــر و االنتب

و العملیات العقلیة العلیا تلعـب دورا هامـا فـي .  التطبیق لها في المواقف المختلفة

  .امتالك الكفاءة الریاضیة  كأحد أسس اإلنجاز الریاضي 

هذه السمات التي یجـب أن تتمیـز :السمات النفسیة المكونة لخصیة الالعـب  -4-2

بالثبات و الصدق أثناء المباریات و التدریب على أعمال مختلفة الحجم و الشدة ، 

                                                             
   45ص  96دار الفكر العربي القاهرة : التدریب العقلي . محمد العربي شمعون ، عبد الغني جمال  - 6
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درجــة كبیــرة ســلوك الالعبــین فــي اللحظــات الصــعبة الحرجــة و یمكــن یحــددها إلــى 

  :تحدیدها كما یلي 

  القدرة على التنافس و السعي إلیه  -

  صالبة الشخصیة  -

  )االستعداد الستثارة(القدرات العصبیة   -

  .السمات اإلداریة و المظاهر االنفعالیة و الحالة المزاجیة   -

األشــكال النفســیة تغییــرا و اهتــزازا و هــي وهــي تعتبــر أكثــر  :الحالــة النفســیة -4-3

التفكیر و هـي تتصـف بمسـتوى محـدد .االنتباه .عملیة نفسیة مركبة من االنفصال 

  .من الفعالیة و الشدة 

تلعــب دور هــام فــي تحقیــق اإلنجــازات الریاضــیة حیــث أن :المهــارات النفســیة -4-4

ة عناصـر اللیاقـة تنمیة المهارات النفسیة بحیـث أن یسـیر جنبـا مـع جنـب مـع تنمیـ

البدنیة إن تعلم هذه المهارات النفسیة ال یؤثر فقـط علـى تطـویر األداء الریاضـي و 

 لكــن انتقــل إلــى الحیــاة العادیــة مثــل مهــارات الــتحكم فــي الطاقــة النفســیة و الخطــط

  .العظمى و التركیز و االنتباه و تعدد المهارات النفسیة لتشمل 

ز االنتبــاه ، الــتحكم فــي الطاقــة النفســیة ، مهــارات التصــور، االســترخاء ، تركیــ -

  .و التحكم في الضغط العصبي . مهارات وضع األهداف 

  :طرق اإلعداد النفسي للریاضي و الفریق -5

  :7تعتبر الطرق التالیة لإلعداد النفسي من أهم الطرق الصحیحة

      إن اســتعمال الكلمــة لهــا أهمیتهــا فــي اإلعــداد النفســي :الطریقــة الشخصــیة  -5-1

المـدرب و الریاضـي  مـعو تأثیرها على شخصـیة الالعـب ،فـالحوار بأسـلوب تربـوي 

  .یؤثر إیجابیا على الالعب 

                                                             
   88ص  96دار الفكر العربي القاهرة . التدریب العقلي في المجال الریاضي : محمد العربي شمعون  - 7

  



 كيحل إمساعيل/ د                               مقياس تعليم وتدريب األنشطة الرياضية املكيفة

 63 

تتم هـذه العملیـة عـن طریـق التوضـیح لالعـب إیجابیاتـه و  :الطریقة التأملیـة -5-2

ـــه إذ أصـــبح مـــن الضـــروري مشـــاهدة  ـــوب من ـــذ الواجبـــات المطل ســـلبیاته فـــي تنفی

  .و تحلیل الفیدیو لما له من أهمیة في اإلعداد النفسي المقابالت و الصور 

تعتمـد هـذه الطریقـة علـى خلـق أعبـاء إضـافیة :  طریقـة خلـق عقبـات خاصـة  5-3

  .كإجراء مقابلة بقوانین مكثفة أة إجراء مقابلة بین فریقین غیر متساویین عددیا 

فسي غیـر أنـه و تعتبر طریقة عامة في اإلعداد الن :طریقة الجزاء و العقـاب -5-4

  .قد یكون لهذه الطریقة تأثیرات سلبیة 

الحیویــة  المبــادرة و الحفــاظ علــى رســم الفریــق و تصــحیح ســلبیاته و تــدعیم  -10

  .إیجابیاته 
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النشاط :  السادسةالمحاضرة 

  الریاضي المكیف
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 الریاضي النشاط مفهوم -1

 من ومتكاملة متزنة تربیة النشء تربیة على یعمل تربوي نشاط هو الریاضي النشاط

 ریاضیة ومجاالت برامج طریق عن والعقلیة، والبدنیة واالجتماعیة الوجدانیة: النواحي

 بما الریاضي النشاط أهداف تحقیق على تعمل متخصصة قیادة إشراف تحت متعددة

  العام التعلیم مراحل في البدنیة للتربیة العامة األهداف تحقیق في یساهم

  أقسام األنشطة الریاضیة -2

 ممارستها، یمكن التي والتمارین البدنیة األنشطة من ومتجددة واسعة مجموعة هناك -

 بعض یلي وفیما بانتظام، ممارسته ینصح مناسب بدني نشاط هناك عمریة فئة ولكل

 :عمریة فئة كل تالئم التي البدنیة واألنشطة التمارین أنواع
  األطفال -

 من له لما البدني النشاط ممارسة على أطفالهم تشجیع للوالدین بالنسبة المهم من -

 الوقت في االجتماعیة، و والنفسیة البدنیة أبنائهم صحة على إیجابیة وآثار فوائد

  التالیة الخطوات بإتباع ودلك المستقبل في أو الحاضر

 .السیارة ركوب من بدال قصیرة لمسافات بالمشي شاركوهم -  -
 یكونون حیث مبكر وقت في البدنیة األنشطة ممارسة على االعتیاد على ساعدوهم - 

 .وحیویتهم نشاطهم أوج في
 لم إن - معین لنوع میالً  لدیهم أن تكتشفون فقد بها، یقومون التي األنشطة نّوعوا - 

 .البدنیة األنشطة من - أكثر یكن
 أو المدرسة في تنظیمها یتم التي الریاضیة األنشطة في المشاركة على شجعوهم - 

 .خارجها
  .التمارین ممارسة قبل اإلحماء عملیة على التركیز -  -

 قمة في أنهم حیث األطفال؛ تالئم التي واألنشطة التمارین من واسعة مجموعة وهناك -

 :الفئة هذه تالئم التي األنشطة ومن وحیویتهم، نشاطهم

 .الركض المشي، -1
 .الهوائیة الدراجة ركوب -2
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 .السباحة -3

 .الرقص -4
 القفز -5

 .األصدقاء مع اللعب -6
 .الجمباز -7

 والشباب المراهقون
 :یلي ما ذلك لتحقیق ممارستها یمكنك التي األنشطة ومن -

 .والركض المشي -
 .الهوائیة الدراجة ركوب -2

 .الطائرة وكرة السلة وكرة القدم كرة -3
 .السباحة -4

  .الرقص والجمباز -5
 نشاط أو تمرین أي ممارسة من الشباب یمنع ما هناك لیس العمر هذا مثل في -

 دون یحول ما، عائق أو مرض من فیها یعاني التي الحاالت باستثناء فیه یرغب

 .معینة تمارین ممارسته

 النساء الحوامل -
 إلى فباإلضافة وأصعبها، المرأة بها تمر التي الفترات أسعد من الحمل فترة تعد -

 وللتخفیف ،..كبیرة نفسیة تقلبات علیها تطرأ الحامل، بها تمر التي الجسدیة التغییرات

 ممارسة من أفضل هناك لیس التغییرات، هذه مع والتأقلم التقلبات تلك أثر من

 بعین االخد مع جیدة ونفسیة جسدیة بصحة الحامل المرأة لتبقي مالئمة بدنیة أنشطة

 :األمور بعض االعتبار

 غیر التمارین أنواع بعض تكون فقد بالتمارین، البدء قبل طبیبك استشیري -  -1

 .لطفلك أو لك مناسبة

 األلم لك یسبب ال سهل بمستوى ابدأي طبیبك، موافقة على تحصلي أن بعد -  -2

 .الحمل قبل البدنیة األنشطة ممارسي من تكوني لم إذا خصوصا الشدید، التعب أو

 قصور أو شدید بتعب شعرت وٕاذا النشاط، زیادة في التدرج ذلك بعد یمكنك -  -3
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 .النشاط حدة من التخفیف علیك النفس، في

 على نفسه، الوقت في والممتعة لك المناسبة األنشطة اختیار على احرصي -  -4

  .بالملل معه تشعرین ال شكل

 .المشي -    1 -
 .السباحة -2- 

 .واالسترخاء صحیح بشكل التنفس تعزیز على تعمل حیث الیوغا، -3-
 . .الطبیعي بالتنفس االستمرار على المحافظة مع العضلي، الشد تمارین -4 -

 .بالحوامل الخاصة التمارین صفوف في المشاركة -5 -
 كبار السن -

 على االعتماد على قدرتهم فقدان السن كبار منها یعاني التي المشاكل أهم من -

 البدنیة، اللیاقة من مناسبة درجة على والحصول بانتظام التمارین وبممارسة النفس،

 .أحد لمساعدة الحاجة دون الیومیة حیاتهم متطلبات تلبیة السن كبار یستطیع
 السن، هذا في لألفراد مالئمة غیر الریاضیة التمارین بأن السائد لالعتقاد وخالفا

 التمارین، ممارسة أثناء لإلصابة تعرضهم إمكانیة وزیادة الجسدیة، قواهم لتراجع نظرا

 بممارسة للبدء دائما الوقت من متسع هناك وأن.. بعد یفت لم الوقت أن ثبت فقد

 الریاضیة، التمارین
 :یلي ما مراعاة یجب حیث العمریة، الفئة لهذه مالئم إطار ضمن ولكن -

 .جدید بدني نشاط بأي البدء قبل الطبیب زیارة  -
 .بالتمرین البدء قبل جید بشكل اإلحماء ضرورة  -

 أو النبض كزیادة مفاجئة حاالت تحدث ال حتى وذلك دوریا، النبض مراقبة  -

  .انخفاضه

 .اآلمنة والمعدات المالبس اختیار  -
 .متقاربة قلیلة جرعات شكل على الماء، من الكثیر شرب  -

 .الیوم منتصف في وخصوصا الحار، الجو في التمارین ممارسة عدم  -
 .الطعام تناول بعد مباشرة التمارین ممارسة عدم  -



 كيحل إمساعيل/ د                               مقياس تعليم وتدريب األنشطة الرياضية املكيفة

 68 

 :السن كبار تالئم التي البدنیة األنشطة بعض یلي وفیما -

 .المشي -1
 .السباحة -2

 العضالت كتلة من یزید التمرین من النوع هذا أن ثبت حیث الخفیفة، األوزان رفع -3

 .أضعاف بثالثة أكثر ویقویها

 .ركوب الدراجة الهوائیة -4
  الركض البطيء  -5

 .السن كبار عادة منه یعاني الذي اإلمساك لمقاومة البطن جدار عضالت تقویة6 -
-  

  :المكیف الریاضي البدني النشاط مفهوم  -3

یواجه مشكلة تعدد  النشاط البدني الریاضي المكیف إن الباحث في مجال 

واستخدامهم المصطلح , المفاهیم التي تداولها المختصون والعاملون في المیدان

فقد استخدم بعض الباحثون مصطلحات النشاط الحركي , الواحد بمعان مختلفة

المكیف أو النشاط الحركي المعدل أو التربیة الریاضیة المعدلة أو التربیة الریاضیة 

الریاضیة الخاصة، في حین استخدم البعض األخر مصطلحات المكیفة  أو التربیة 

األنشطة الریاضیة العالجیة أو أنشطة إعادة التكییف، فبالرغم من اختالف التسمیات 

من الناحیة الشكلیة یبقى الجوهر واحدا، أي أنها أنشطة ریاضیة وحركیة تفید األفراد 

ین أو راسیا أو موهوبذوي االحتیاجات الخاصة سواء كانوا معاقین متأخرین د

  مضطربین نفسیا وانفعالینا 

  :التعار یف ما یلي ذكر من هذهن

یعني الریاضات واأللعاب والبرامج التي  :تعریف حلمي إبراهیم لیلى السید فرحات  -

ویتم ذلك وفقا الهتمامات ,یتم تعدیلها  لتالئم حاالت اإلعاقة وفقا لنوعها  وشدتها 

  حدود قدراتهم األشخاص  غیر القادرین وفي 
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نعني به كل الحركات والتمرینات وكل الریاضات التي یتم  ): stor(تعریف  ستور -

النفسیة ,ممارستها من طرف أشخاص محدودین في قدراتهم من الناحیة البدنیة 

 .وذلك بسب أو بفعل تلف أو إصابة   من بعض الوظائف الجسمیة الكبرى,العقلیة ,

للصحة والتربیة البدنیة والترویح والرقص والتربیة تعریف الرابطة األمریكیة  -

للنمو من خالل األلعاب واألنشطة  هي البرامج المتنوعة :الریاضیة الخاصة

الریاضیة واألنشطة اإلیقاعیة لتناسب میول وقدرات وحدود األطفال الذین لدیهم نقص 

مج العامة في القدرات أو االستطالعات ، لیشتركوا بنجاح وأمان في أنشطة البرا

 .للتربیة 
هي تلك البرامج المتنوعة من النشاطات اإلنمائیة  :محمد عبد الحلیم البوالیز -

واأللعاب التي تنسجم ومیول وقدرات الطفل المعاق والقیود التي تفرضها علیه 

  .اإلعاقة

ومن خالل هذا العرض لمختلف التعاریف فالمقصود بالنشاط الریاضي المكیف هو  

في األنشطة الریاضیة المبرمجة لتتماشى  مع الغایات التي وجدت  إحداث تعدیل

ألجلها   ، فمثال في الریاضات التنافسیة هو تكییف األنشطة الریاضیة حسب الفئة 

،أما في حالة األمراض المزمنة كالربو وتدریبها للوصول إلى المستویات العالیة 

لتقلیل من هذه األمراض ، والسكري فهو تكییف األنشطة الریاضیة لتساعد على ا

وبالنسبة لحاالت اإلصابات الریاضیة فان الالعب الذي یتعرض لإلصابة یحتاج إلى 

برنامج حركي تأهیلي خاص حسب نوع ودرجة اإلصابة، أما تكییف األنشطة 

 الریاضیة للمعاقین جعلها تتماشى مع حالة ودرجة ونوع اإلعاقة ، وبالتالي فالمقصود

لریاضي المكیف في هذه الدراسة هو مجموع األنشطة الریاضیة النشاط البدني اب

المختلفة والمتعددة والتي تشمل التمارین واأللعاب الریاضیة التي یم تعدیلها وتكییفها 

بحیث تتماشى مع قدراتها البدنیة واالجتماعیة ,مع حاالت اإلعاقة ونوعها وشدتها 

  .والعقلیة 
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  :البدني الریاضي المكیفالتطور التاریخي للنشاط . -4

تعتبر التربیة  والریاضیة في العصر الحدیث كأحد المتطلبات العصریة   

بالنسبة لكل شرائح المجتمع ولها مكانة وموقع معتبر في قیم واهتمامات الشباب 

  .خاصة 

ویعود الفضل في بعث فكرة ممارسة النشاط البدني الریاضي من طرف   

) LEDWIG GEUTTMAN( زي لدویج جوتمان المعوقین إلى الطبیب اإلنجلی

  .بانجلترا ) استول ماندیفل( وهو طبیب في مستشفى 

وقد نادى هذا , وبدأت هذه النشاطات في الظهور عن طریق المعاقین حركیا 

الطبیب باالستعانة بالنشاطات الریاضیة إلعادة التكیف الوظیفي للمعاقین والمصابین 

ذه النشاطات كعامل واعتبر ه (PARAPLIGIQUE)بالشلل في األطراف السفلیة 

رئیسي إلعادة التأهیل البدني والنفسي ألنها تسمح للفرد المعوق إلعادة الثقة بالنفس 

واستعمال الذكاء والروح التنافسیة والتعاونیة وقد نظم أول دورة في مدینة استول 

دث طارئا ثناء معوق وكانوا من المشلولین الذین تعرضوا لحا 18ماندیفل شارك فیها 

حیاتهم وضحایا الحرب العالمیة الثانیة الذین فقدوا أطرافهم السفلیة ولقد ادخل 

الدكتور لودیج جوتمان هذه الریاضة ببعض الكلمات التي كتبها في أول رسالة 

وعلقها في القاعة الرئیسیة في ملعب استول ماندیفل في انجلترا والتي الزالت لحد 

دف ألعاب استول ماندیفل هو تنظیم المعوقین من رجال إن ه" اآلن وجاء فیها 

ونساء في جمیع أنحاء العالم في حركة ریاضیة عالمیة وان سیادة الروح الریاضیة 

العالمیة سوف تزجي األمل والعطاء واإللهام للمعوقین ولم یكن هناك اجل خدمة 

الریاضي  وأعظم عون یمكن تدیمه للمعاقین أكثر من مساعدتهم من خالل المجال

  ".لتحقیق التفاهم والصداقة     بین األمم 
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ثم تطورت إلى ) المستشفى ( وبدأت المنافسة عن طریق األلعاب في المراكز 

منافسة بین المراكز ثم بعدها أنشأت بطولة المعوقین وعند توسیع النشاطات البدنیة 

  والریاضیة المكیفة صنفت المنافسة حسب نوع اإلعاقة الحركیة  

بدایة الستینیات النشاط الریاضي بوجه عام عرف تطورا كبیرا ة ومعتبرا  وفي

وكذا كان النشاط البدني والریاضي المكیف نفس المسار ونفس االتجاه حیث أدمجت 

وجیة في مدارس خاصة وكان ظهور في النشاطات في المشاریع التربویة والبیداغ

النشاطات الریاضیة المكیفة لإلعاقات العقلیة تأخر نوعا ما بالنسبة لإلعاقات 

في  1968الحركیة وهذه العشریة عرفت تنظیم أولي لأللعاب خاصة في 

جویلیة وعرفت مشاركة ألف  20و 19ما بین ) الوالیات المتحدة األمریكیة(شیكاغو

والیات المتحدة األمریكیة وكندا وفرنسا ثم تلتهـا عدة دورات ریاضي مثلوا كل من ال

الخ، وقـد عرفـت هذه الدورات تزاید مستمر  في عدد ...75-72- 1970أخـرى لسنـة 

الریاضیین المشاركین وبالتالي توسیع هذه النشاطات الریاضیة في أوساط المعوقین 

هذا القرن تطورا كبیرا في  لمختلف أنواع اإلعاقات وقد عرفت العشریة األخیرة في

جمیع المجاالت وهناك اكتشاف عام للجسم وأهمیته في التكیف وٕاعادة التكیف مع 

العالم وقیمته االتصالیة ودوره الوسیطي في تخصیص وامتالك المعلومات المختلفة 

مهما كانت معرفیة او انفعالیة و كان لغزو الریاضة من خالل المالعب واإلعالم 

التي تظهر األجسام األنیقة العضلیة وكل األفكار المتعلقة الریاضة واالشهارات 

جعلت األفراد ومنهم المعاقین یعتقدون باألهمیة البالغة للنشاط الریاضي على 

المستوى العالجي ویلعب دورا كبیرا في النمو البدني النفسي واالجتماعي لألفراد 

   .الممارسین له 

  : النشاط البدني والریاضي المكیف في الجزائر -5

فیفري  19تأسیس الفیدرالیة الجزائریة لریاضة المعوقین وذوي العاهات في تم 

وعرفت  1981وتم اعتمادها رسمیا بعد ثالثة سنوات من تأسیسها في فیفري  1979
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هذه الفیدرالیة عدة صعوبات بعد تأسیسها خاصة  في الجانب المالي وكذا من انعدام 

وكانت التجارب األولى لنشاط  اإلطارات المتخصصة في هذا النوع من الریاضة

في تقصرین وكذلك في مدرسة المكفوفین في العاشور )  CHU( الفیدرالیة في 

في بوسماعیل وتم في نفس السنة تنظیم األلعاب الوطنیة وهذا ) CMPP(وكذلك في 

انضمت االتحادیة الجزائریة لریاضة  1981وفي سنة , بإمكانیات محدودة جدا 

وكذلك للفیدرالیة الدولیة للمكفوفین كلیا ) ISMGF(الدولیة المعوقین لالتحادیة 

 24من ( تم تنظیم األلعاب الوطنیة في وهران  1983وفي سنة )  IBSA( وجزئیا 

سبتمبر حیث تبعتها عدة ألعاب وطنیة أخرى في السنوات التي تلتها في )  30الى

في مصر  1991ة وشاركت الجزائر في أول ألعاب افریقیة سن.مختلف أنحاء الوطن 

.  

 1992وكانت أول مشاركة للجزائر في األلعاب االولمبیة الخاصة بالمعوقین سنة 

أو فریقین یمثالن ألعاب القوى وكرة المرمى وكان لظهور  في برشلونة بفوجین 

 36عدائین ذوي المستوى العالمي دفعا قویا لریاضة المعوقین في بالدنا وهناك 

ریاضي لهم إجازات  2000مثل مختلف الجمعیات تظم أكثر من رابطة والئیة ت

  .سنة )  35- 16( وتتراوح أعمارهم بین 

اختصاصات ریاضیة مكیفة من طرف المعوقین كل  10وتمارس حوالي 

  :حسب نوع إعاقته ودرجتها وهذه االختصاصات هي نوع اإلعاقة 

یین                        المعوقین المكفوفین                   المعوقین الحرك* 

  المعوقین الذهنیین

 ألعاب القوى                          -             ألعاب القوى                 -

  ألعاب القوى  -

كرة  -كرة السلة فوق الكراسي المتحركة   -كرة المرمى                         -

  القدم بالعبین 
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األثقال                            رفع  -السباحة                            -

  السباحة -

السباحة                                  -الجیدو                            -

  تنس الطاولة -

تنس الطاولة                              -)         االستعراضي ( التندام  -

  كرة الطائرة -

ریاضة المعوقین وذوي العاهات عدة أهداف وقد سطرت الفیدرالیة الجزائریة ل

متكاملة في بینها وعلى رأسها تطویر النشاطات البدنیة و الریاضیة المكیفة الموجهة 

  :لكل أنواع اإلعاقات باختالفها ویتم تحقیق هذا الهدف عن طریق 

  العمل التحسیسي واإلعالم الموجه -

  للسلطات العمومیة  -

ي كل أنحاء الوطن وخاصة منهم األشخاص لمختلف الشرائح الشعبیة وف -

  المعوقین 

میدان النشاط البدني ( العمل على تكوین إطارات متخصصة في هذا المیدان  -

  .وهذا بالتعاون مع مختلف المعاهد الوطنیة والوزارات ) والریاضي المكیف 

میة والفیدرالیة الجزائریة لریاضة المعوقین منخرطة في عدة فیدرالیات دولیة وعال

  :منها 

  ) I.C.C( اللجنة الدولیة للتنسیق والتنظیم العالمي للریاضات المكیفة  -

  )  IPC(اللجنة الدولیة للتنظیم العالمي لریاضة المعوقین ذهنیا  -

  ) INAS-FMH( الجمعیة الدولیة لریاضة المتخلفین والمعوقین ذهنیا  -

  ) ISMW( الفیدرالیة الدولیة لریاضات الكراسي المتحركة  -
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  ) IWPF( الفیدرالیة الدولیة لكرة السلة فوق الكراسي المتحركة  -

( الجمعیة الدولیة للریاضات الخاصة لألشخاص ذوي إعاقات حركیة مخیة  -

CP - ISRA (  

  .وفیها من الفیدرالیات والجمعیات واللجان الدولیة العالمیة 

توى العالمي وعلى وقد كان للمشاركة الجزائریة في مختلف األلعاب على المس

في اطلنطا نجاحا  1996في برشلونة وسنة  1992رأسها األلعاب االولمبیة سنة 

كبیرا وظهور قوي للریاضیین المعوقین الجزائریین وخاصة في اختصاص ألعاب 

متر وكذلك )  400-200-100( القوى ومنهم عالق محمد في اختصاص 

فس االختصاصات وبالل وفي ن) معوق بصري (  B3بوجلیطیة یوسف في صنف 

  متر ) 1500و 800متر و 5000( فوزي في اختصاص

  أسس النشاط البدني الریاضي المكیف-6

إن أهداف النشاط البدني الریاضي للمعاقین ینبع أساسا من األهداف العامة 

للنشاط الریاضي من حیث تحقیق النمو العضوي والعصبي والبدني والنفسي 

واالجتماعي ، حیث أوضحت الدراسات إن احتیاجات الفرد المعاق ال تختلف عن 

  بقفز احتیاجات الفرد العادي ، فهو كذلك یرید أن یسبح ، یرمي 

إن كل ما یحتویه البرنامج العادي مالئم للفرد المعاق ، "یشیر انارینو وآخرون    

ولكن یجب وضع حدود معینة لمستویات الممارسة والمشاركة في البرنامج تالءم 

  إصابة أو نقاط ضعف الفرد المعاق

یرتكز النشاط البدني الریاضي للمعاقین على وضع برنامج خاص یتكون من ألعاب 

أنشطة ریاضیة وحركات إیقاعیة وتوقیتیة تتناسب مع میول وقدرات وحدود المعاقین و 

الذین ال یستطیعون المشاركة في برنامج النشاط البدني الریاضي العام ، وقد تبرمج 

مثل هذه البرامج في المستشفیات أو ي المراكز الخاصة بالمعاقین ، ویكون الهدف 
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مكنة للمعاق وتقبله لذاته واعتماده على نفسه ، األسمى لها هو تنمیة أقصى قدرة م

  .باإلضافة إلى االندماج في األنشطة الریاضیة المختلفة 

  : ویرعى عند وضع أسس  النشاط البدني الریاضي المكیف ما یلي 

  العمل على تحقیق األهداف العامة للنشاط البدني الریاضي    -

بدني وتنمیة المهارات الحركیة األساسیة إتاحة الفرصة لجمیع األفراد للتمتع بالنشاط ال -

 والقدرات البدنیة 

 إن یهدف البرنامج إلى التقدم الحركي للمعاق والتأهیل والعالج  -

 أن ینفذ البرنامج في المدارس الخاصة أو في المستشفیات والمؤسسات العالجیة  -
قته حتى أن یمكن البرنامج المعاق من التعرف على قدراته و إمكانیاته ، وحدود إعا -

 یستطیع تنمیة القدرات الباقیة لدیه واكتشاف ما لدیه من قدرات 
أن یمكن البرنامج المعاق من تنمیة الثقة بالنفس واحترام الذات وٕاحساسه بالقبول من  -

المجتمع الذي یعیش فیه ، وذلك من خالل الممارسة الریاضیة لألنشطة الریاضیة 

 .  المكیفة 

شطة البدنیة والریاضیة للمعاقین من خالل الطرق وبشكل عام یمكن تكییف األن

  :التالیة 

التقلیل من مدة النشاط ، تعدیل مساحة الملعب ، تعدیل ( تغییر قواعد األلعاب  -

ارتفاع الشبكة               أو هدف السلة ، تصغیر أو تكبیر أداة اللعب ، زیادة 

  مساحة التهدیف 

 ى حد ما تقلیل األنشطة ذات االحتكاك البدني ال -

 الحد من نمط األلعاب التي تتضمن عزل أو إخراج الالعب  -
االستعانة بالشریك من األسویاء أو مجموعة من الوسائل البیداغوجیة ، كاألطواق  -

 ...والحبال 
إتاحة الفرصة لمشاركة كل األفراد في اللعبة عن طریق السماع بالتغییر المستمر  -

 والخروج في حالة التعب 
   .على الالعبین تبعا للفروق الفردیة وٕامكانیات كل فرد  تقسیم النشاط -
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  :تصنیفات النشاط البدني الریاضي المكیف . 7

لقد تعددت األنشطة الریاضیة وتنوعت أشكالها فمنها التربویة و التنافسیة ، ومنها 

  .العالجیة والترویحیة  أو الفردیة والجماعیة 

  :التقسیمات ، فقد قسمه أحد الباحثین إلى على أیة حال فإننا سنتعرض إلى أهم 

هو نشاط یقوم به الفرد من تلقائي نفسه بغرض : النشاط الریاضي الترویحي .7-1

تحقیق السعادة الشخصیة التي یشعر بها قبل أثناء  أو بعد الممارسة وتلبیة حاجاته 

  .للمعاقین النفسیة واالجتماعیة ، وهي  سمات في حاجة كبیرة إلى تنمیتها وتعزیزها 

یعتبر الترویح الریاضي من األركان األساسیة في برامج الترویح لما یتمیز به    

من أهمیة كبرى في المتعة الشاملة للفرد ، باإلضافة إلى أهمیته في التنمیة الشاملة 

  الشخصیة من النواحي البدنیة والعقلیة واالجتماعیة 

الل وقت الفراغ أو كان بغرض إن مزاولة النشاط البدني سواء كان بغرض استغ  

التدریب للوصول              إلى المستویات العالیة ، یعتبر طریقا سلیما نحو 

تحقیق الصحة العامة ، حیث أنه خالل مزاولة ذلك النشاط یتحقق للفرد النمو الكامل 

من النواحي البدنیة والنفسیة واالجتماعیة باإلضافة إلى تحسین عمل كفاءة أجهزة 

  سم المختلفة كالجهاز الدوري والتنفسي والعضلي والعصبي الج

إذ أن , یرى رملي عباس أن النشاط البدني الریاضي یخدم عدة وظائف نافعة     

النشاط العضلي الحر یمنح األطفال إشباعا عاطفیا كما یزودهم بوسائل التعبیر عن 

از وتمد األغلبیة والخلق واالبتكار واإلحساس بالثقة والقدرة على اإلنج, النفس 

والغرض األساسي هو تعزیز وظائف الجسم من .... بالترویح الهادف بدنیا وعقلیا

  اجل لیاقة مقبولة وشعور بالسعادة والرفاهیة 

أن النشاط البدني الریاضي الترویحي یشكل جانبا " مروان ع المجید "كما أكد   

, عیة للذات والصبر هاما في نفس المعاق اذ یمكنه من استرجاع العناصر الواق
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التمتع بالحیاة ویساهم بدور ایجابي كبیر في إعادة , الرغبة في اكتساب الخبرة 

وتهدف , التوازن النفسي للمعاق والتغلب على الحیاة الرتیبة والمملة ما بعد اإلصابة 

الریاضة الترویحیة إلى غرس االعتماد على النفس واالنضباط وروح المنافسة 

لطفل المعوق  وبالتالي تدعیم الجانب النفسي والعصبي إلخراج والصداقة لدى ا

  المعوق من عزلته التي فرضها على نفسه في المجتمع 

  : ویمكن تقسیم الترویح الریاضي كما یلي 

هي عبارة عن مجموعة متعددة من األلعاب الجري ، : األلعاب الصغیرة الترویحیة   - أ

وما إلى غیر ذلك من األلعاب التي تتمیز وألعاب الكرات الصغیرة وألعاب الرشاقة ، 

  .بطابع السرور والمرح والتنافس مع مرونة قواعدها وقلة أدواتها وسهولة ممارستها 

وهي األنشطة الحركیة التي تمارس باستخدام الكرة : األلعاب الریاضیة الكبیرة   - ب

، أو ویمكن تقسیمها طبقا لوجهات نظر مختلفة ألعاب فردیة أو زوجیة أو جماعیة 

  .بالنسبة لموسم اللعبة ألعاب شتویة أو صیفیة أو تمارس طوال العام 

وهي أنشطة ترویحیة تمارس في الماء مثل السباحة ، كرة : الریاضات المائیة  -ج

الماء ، أو التجدیف، الیخوت والزوارق ، وتعتبر هذه األنشطة وخاصة السباحة من 

  .أحب ألوان الترویح خاصة في بالدنا 

  : النشاط الریاضي العالجي . 7-2

عرفت الجمعیة األهلیة للترویح العالجي ، بأنه خدمة خاصة داخل المجال   

الواسع للخدمات الترویحیة  التي تستخدم للتدخل اإلیجابي في بعض نواحي السلوك 

البدني أو االنفعالي أو االجتماعي إلحداث تأثیر مطلوب في السلوك ولتنشیط ونمو 

  وله قیمة وقائیة وعالجیة ال ینكرها األطباء وتطور الشخصیة 

فالنشاط الریاضي من الناحیة العالجیة یساعد مرضى األمراض النفسیة والمعاقین  

على التخلص من االنقباضات النفسیة ، وبالتالي استعادة الثقة بالنفس وتقبل 

العالجیة اآلخرین له ، ویجعلهم أكثر سعادة وتعاونا ، ویسهم بمساعدة الوسائل 
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األخرى على تحقیق سرعة الشفاء ، كالسباحة العالجیة التي تستعمل في عالج 

  .بعض األمراض كالربو وشلل األطفال وحركات إعادة التأهیل 

كما أصبح النشاط الریاضي یمارس في معظم المستشفیات والمصحات العمومیة   

وجیة وخاصة في الدول والخاصة وفي مراكز إعادة التأهیل والمراكز الطبیة البیداغ

المتقدمة ،ویراعى في ذلك نوع النشاط الریاضي ، وطبیعة ونوع اإلصابة ، فقد 

تستخدم حركات موجهة ودقیقة هدفها اكتساب الشخص المعوق تحكم في الحركة  

  . واستخدام عضالت أو أطراف مقصودة 

اضة ویسمى أیضا بالریاضة النخبة أو ری: النشاط الریاضي التنافسي . 7-3

المرتبطة باللیاقة والكفاءة البدنیة بدرجة  هي النشاطات الریاضیة،  المستویات العالیة

كبیرة نسبیا ، هدفه األساسي االرتقاء بمستوى اللیاقة والكفاءة البدنیة واسترجاع أقصى 

  حد ممكن للوظائف والعضالت المختلفة للجسم 

  : نشاط البدني الریاضي المكیف أهمیة ال. 8

الجمعیة األمریكیة للصحة والتربیة البدنیة والترویح في اجتماعها السنوي قررت 

، بأن حقوق اإلنسان تشمل حقه في الترویح الذي یتضمن الریاضة إلى  1978عام 

جانب األنشطة الترویحیة األخرى، ومع مرور الوقت بدأت المجتمعات المختلفة في 

الخواص، وقد اجتمع العلماء على عدة قارات مختلفة تعمل على أن یشمل هذا الحق 

مختلف تخصصاتهم في علم البیولوجیا والنفس واالجتماع بأن األنشطة الریاضیة 

والترویحیة هامة عموما وللخواص بالذات وذلك ألهمیة هذه األنشطة بیولوجیا، 

  .اجتماعیا، نفسیا، تربویا، اقتصادیا وسیاسیا 

إن البناء البیولوجي للجسم البشري یحتم ضرورة الحركة :األهمیة البیولوجیة . 8-1

حیث اجمع علماء البیولوجیا المتخصصین في دراسة الجسم البشري على أهمیتها في 

االحتفاظ بسالمة األداء الیومي المطلوب من الشخص العادي، أو الشخص الخاص، 
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اجتماعیة برغم اختالف المشكالت التي قد یعاني منها الخواص ألسباب عضویة و 

  .وعقلیة فان أهمیته البیولوجیة للخواص هو ضرورة التأكید على الحركة

یؤثر التدریب وخاصة المنظم على التركیب الجسمي، حیث تزداد نحافة 

الجسم وثقل سمنته دون تغیرات تذكر على وزنه وقد فحص ویلز وزمالئه تأثیر 

راهقة وأظهرت النتائج م 34خمسة شهور من التدریب البدني الیومي على         

تغیرات واضحة في التركیب الجسمي، حیث تزداد نمو األنسجة النشطة ونحافة كتلة 

  .الجسم  في مقابل تناقص في نمو األنسجة الذهنیة

إن مجال اإلعاقة یمكن للنشاط الریاضي  أن یشجع :األهمیة االجتماعیة . 8-2

أو (من العزلة واالنغالق     على تنمیة العالقة االجتماعیة بین األفراد ویخفف

على الذات، ویستطیع أن یحقق انسجاما وتوافقا بین األفراد، فالجلوس ) االنطواء

جماعة في مركز أو ملعب  أو في نادي أو مع أفراد األسرة وتبادل اآلراء واألحادیث 

  .من شأنه أن یقوي العالقات الجیدة بین األفراد 

وا هذا جلیا في البلدان األوربیة االشتراكیة ویجعلها أكثر إخوة وتماسكا، ویبد

حیث دعت الحاجة الماسة إلى الدعم االجتماعي خالل أنشطة أوقات الفراغ إلحداث 

  . المساواة المرجوة والمرتبطة بظروف العمل الصناعي

في كتاباته عن الترویح في مجتمع القرن التاسع عشر  Veblenفقد بین قبلن 

ة كانت تعبر عن انتماءات الفرد الطبقیة، أو بمثابة رمز بأوربا أن ممارسة الریاض

لطبقة اجتماعیة خصوصا للطبقة البورجوازیة، إذ یتمتع أفرادها بقدر أوفر من الوقت 

الحر یستغرقونه في اللهو واللعب منفقون أمواال طائلة وبذخا مسرفا متنافسون على 

  أنهم أكثر لهوا وٕاسرافا 

: والقیم االجتماعیة للریاضة و الترویج فیما یلي وقد استعرض كوكیلي الجوانب 

الروح الریاضیة  التعاون تقبل اآلخرین بغض النظر عن اآلخرین، التنمیة 
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االجتماعیة، المتعة والبهجة، اكتساب المواطنة الصالحة، التعود على القیادة والتبعیة، 

  االرتقاء والتكیف االجتماعي 

أن أهمیة  النشاط الریاضي تكمن في  " محمد عوض بسیوني "  كما أكد  

مساعدة الشخص المعوق على التكیف مع األفراد والجماعات التي یعیش فیها ، 

وهو ما أكده كذلك . حیث أن هذه الممارسة تسمح له بالتكیف واالتصال بالمجتمع

عوق الثقة من أن الممارسة الریاضیة تنمي في الشخص الم" عبد المجید مروان"

، كما أن للبیئة ....بالنفس والتعاون والشجاعة ، فضال عن شعوره باللذة والسرور 

  .والمجتمع واألصدقاء األثر الكبیر على نفسیة الفرد المعاق 

بدأ االهتمام بالدراسات النفسیة منذ وقت قصیر، ومع ذلك :األهمیة النفسیة . 8-3

ك اإلنساني، وكان التأكید في بدایة حقق علم النفس نجاحا كبیرا في فهم السلو 

الدراسات النفسیة على التأثیر البیولوجي في السلوك وكان االتفاق حینذاك  أن هناك 

دافع فطري یؤثر على سلوك الفرد، واختار هؤالء لفظ الغریزة على أنها الدافع 

ریزة األساسي للسلوك البشري، وقد أثبتت التجارب التي أجریت بعد استخدام كلمة الغ

في تفسیر السلوك أن هذا األخیر قابل للتغیر، تحت ظروف معینة إذ أن هناك 

أطفاال ال یلعبون في حاالت معینة عند مرضهم عضویا أو عقلیا، وقد اتجه الجیل 

الثاني إلى استخدام الدوافع في تفسیر السلوك اإلنساني وفرقوا بین الدافع والغریزة بان 

الغرائز الموروثة، لهذا یمكن أن نقول أن هناك  هناك دوافع مكتسبة على خالف

، )سیجموند فروید (مدرستین أساسیتین في الدراسات النفسیة ومدرسة التحلیل النفسي 

  : وتقع أهمیة هذه النظریة بالنسبة للریاضة والترویح أنها تؤكد مبدئین هامین 

  .السماح لصغار السن للتعبیر عن أنفسهم خصوصا خالل اللعب . 1

أهمیة االتصاالت في تطویر السلوك، حیث من الواضح أن األنشطة الترویحیة  .2

  .تعطي فرصا هائلة لالتصاالت بین المشترك والرائد، والمشترك األخر 
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 –اللمس : أما مدرسة الجشطالت حیث تؤكد على أهمیة الحواس الخمس 

وتبرز أهمیة الترویح في هذه .في التنمیة البشریة   النظر  السمع –التذوق  –الشم 

النظریة في أن األنشطة الترویحیة تساهم مساهمة فعالة  في اللمس والنظر والسمع 

إذ وافقنا على أنه هناك أنشطة ترویحیة مثل هوایة الطبخ، فهناك احتمال لتقویة ما 

مة عند تطبیق مبادئ سمي التذوق والشم، لذلك فان الخبرة الریاضیة والترویحیة ها

  .المدرسة الحبشطالتیة 

، كالحاجة إلى األمن  أما نظریة ماسلو تقوم على أساس إشباع الحاجات النفسیة

والسالمة ، وٕاشباع الحاجة إلى االنتماء وتحقیق الذات وٕاثباتها، والمقصود بإثبات 

الذات أن یصل الشخص إلى مستوى عال من الرضا النفسي والشعور باألمن 

، ومما الشك فیه أن األنشطة الترویحیة تمثل مجاال هاما یمكن للشخص  النتماءوا

  تحقیق ذاته من خالله 

ال شك أن اإلنتاج یرتبط بمدى كفاءة العامل ومثابرته :األهمیة االقتصادیة . 8-4

على العمل واستعداده النفسي والبدني، وهذا ال یأتي إال بقضاء أوقات فراغ جیدة في 

، وان االهتمام بالطبقة العاملة في ترویحها وتكوینها تكوینا سلیما قد  راحة مسلیة

" فرنارد"یتمكن من اإلنتاجیة العامة للمجتمع فیزید كمیتها ویحسن نوعیتها، لقد بین 

ساعة في األسبوع  55ساعة إلى  96في هذا المجال أن تخفیض ساعات العمل من 

  .في األسبوع % 15قد یرفع اإلنتاج بمقدار  

فالترویح إذا نتاج االقتصادي المعاصر، یرتبط به أشد االرتباط ومن هنا تبدو 

أهمیته االقتصادیة في حیاة المجتمع، لكن مفكرین آخرین یرون أهمیة الترویح نتجت 

من ظروف العمل نفسه، أي من آثاره السیئة على اإلنسان، كاالغتراب والتعب 

یزیل تلك اآلثار ویعوضها بالراحة  واإلرهاق العصبي، مؤكدین على أن الترویح

  النفسیة والتسلیة 
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بالرغم من ان الریاضة والترویح یشمالن األنشطة التلقائیة :األهمیة التربویة . 8-5

فقد اجمع العلماء على ان هناك فوائد تربویة تعود على المشترك، فمن بینها ما یلي 

 :  

هناك مهارات جدیدة یكتسبها األفراد من خالل  :تعلم مهارات وسلوك جدیدین  ·

األنشطة الریاضیة على سبیل المثال مداعبة الكرة كنشاط ترویحي تكسب الشخص 

  .مهارة جدیدة لغویة ونحویة، یمكن استخدامها في المحادثة والمكاتبة مستقبال 

هناك نقاط معینة یتعلمها الشخص أثناء نشاطه الریاضي  :تقویة الذاكرة  ·

رویحي یكون لها اثر فعال على الذاكرة، على سبیل المثال إذا اشترك الشخص والت

في ألعاب تمثیلیة فان حفظ الدور یساعد كثیرا على تقویة الذاكرة حیث أن الكثیر من 

المخ ویتم استرجاع   »مخازن   «المعلومات التي تردد أثناء اإللقاء تجد مكان في

عند الحاجة إلیها عند االنتهاء من الدور في المخ   »مخازنها   «المعلومة من 

  .التمثیلي وأثناء مسار الحیاة العادیة 

هناك معلومات حقیقیة یحتاج الشخص الى التمكن  :تعلم حقائق المعلومات  ·

منها، مثال المسافة بین نقطتین أثناء رحلة ما، وٕاذا اشتمل البرنامج الترویحي رحلة 

سكندریة فان المعلومة تتعلم هنا هي الوقت بالطریق الصحراوي من القاهرة الى اإل

  .الذي تستغرقه هذه الرحلة 

ان اكتساب معلومات وخبرات عن طریق الریاضة والترویح  :اكتساب القیم  ·

یساعد الشخص على اكتساب قیم جدیدة ایجابیة، مثال تساعد رحلة على اكتساب 

حیاة الیومیة، القیمة معلومات عن هذا النهر، وهنا اكتساب لقیمة هذا النهر في ال

  االقتصادیة، القیمة االجتماعیة كذا القیمة السیاسیة 

یرى بعض المختصین في الصحة العقلیة، أن الریاضة : األهمیة العالجیة . 8-6

حینما تستخدم " التوازن النفسي"الترویح یكاد یكون المجال الوحید الذي تتم فیه عملیة 

تلفزیون، موسیقى، سینمان ریاضة، : ( راویح أوقات فراغنا استخداما جیدا في الت

شریطة أال یكون الهدف منها تمضیة وقت الفراغ، كل هذا من شأنه أن ) سیاحة 

  .یجعل اإلنسان أكثر توافقا مع البیئة وقادرا على الخلق واإلبداع 
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وقد تعید األلعاب الریاضیة والحركات الحرة توازن الجسم، فهي تخلصه من 

ة ومن العمل اآللي، وتجعله كائنا أكثر مرحا وارتیاحا فالبیئة التوترات العصبی

الصناعیة وتعقد الحیاة قد یؤدیان إلى انحرافات كثیرة، كاإلفراط في شرب الكحول 

والعنف، وفي هذه الحالة یكون اللجوء إلى ممارسة الریاضة و البیئة الخضراء والهواء 

من هذه األمراض العصبیة، وربما الطلق والحمامات المعدنیة وسیلة هامة للتخلص 

  تكون خیر وسیلة لعالج بعض االضطرابات العصبیة 

  :نظریات المرتبطة بالنشاط البدني الریاضي المكیف ال.  -9

من الصعب حصر كل اآلراء حول مفهوم الترویح بسبب تعدد العوامل المؤثرة 

علیه والمتأثرة به في الحیاة االجتماعیة المعقدة، إال انه یمكن تحدید أهم مفاهیمه 

 Segحسب ما جاء في التعاریف السابقة، خاصة تلك التي قدمها سیجموند فروید 

Mund Freud  وجان بیاجیهGean Piaget  ل جروس وكاروKarl Gros  هذه

  :التعاریف نابعة من نظریات مختلفة نذكر منها 

تقول هذه النظریة أن ):نظریة سینسر وشیلر (نظریة الطاقة الفائضة . 9-1

األجسام النشیطة الصحیحة، وخاصة لألطفال، تختزن أثناء أدائها لوظائفها المختلفة 

  .الذي ینجم عنه اللعب بعض الطاقة العضلیة والعصبیة التي تتطلب التنفیس 

وتشیر هذه النظریة إلى أن الكائنات البشریة قد وصلت إلى قدرات عدیدة، 

ولكنها ال تستخدم كلها في وقت واحد، وكنتیجة لهذه الظاهرة توجد قوة فائضة ووقت 

فائض، ال یستخدمان في تزوید احتیاجات معینة، ومع هذا فان لدى اإلنسان قوى 

وأثناء فترات التعطیل هذه تتراكم الطاقة في مراكز األعصاب معطلة لفترات طویلة، 

السلیمة النشطة ویزداد تراكمها وبالتالي ضغطها حتى یصل الى درجة یتحتم فیها 

  وجود منفذ للطاقة واللعب وسیلة ممتازة الستنفاذ هذه الطاقة الزائدة المتراكمة 
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على جسده، ومن تأثراته ومن جهة ثانیة ان اللعب یخلص الفرد من تعبه المتراكم 

العصبیة المشحونة من ممارسة واجباته المهنیة واالجتماعیة، ویعتبر وسیلة ضروریة 

  للتوازن اإلنساني النفسي وموافقة مع البیئة التي   یعیش فیها 

الذي نادى بهذه "  Karl Gros"یرى كارل جروس :نظریة اإلعداد للحیاة . 9-2

لعام لتمرین الغرائز الضروریة للبقاء في حیاة البالغین، النظریة بان اللعب هو الدافع ا

وبهذا یكون قد نظر إلى اللعب على انه شيء له غایة كبرى، حیث یقول   أن 

الطفل في لعبه یعد نفسه للحیاة المستقبلیة، فالبنت عندما تلعب بدمیتها تتدرب على 

  .للرجولة األمومة، والولد عندما یلعب بمسدسه یتدرب على الصید كمظهر 

وهنا یجب أن ننوه بما قدمه كارل جروس خاصة في العالقة بین األطفال في 

  مجتمعات ما قبل الصناعة 

یعوض الترویح للفرد " R . Mills "أما في المجتمعات الصناعیة یقول رایت میلز  

ما لم یستطع تحقیقه  في مجال عمله، فهو مجال لتنمیة مواهبه واإلبداعات الكامنة 

لدیه منذ طفولته األولى والتي یتوقف نموها لسبب الظروف المهنیة، كما انه یشجع 

على ممارسة الهوایات المختلفة الریاضیة، الفنیة أو العلمیة ویجد الهاوي من ممارسة 

ته، فرصة للتعبیر عن طاقاته الفكریة وتنمیتها یصاحبه في ذلك نوع من هوایا

ت عامة ااالرتیاح الداخلي، بعكس الحیاة المهنیة التي تضمر نمو المواهب واإلبداع

  وخاصة في مجال العمل الصناعي 

الذي وضع "  Stanley Hool"یرى ستانلي هول :نظریة اإلعادة والتخلیص . 9-3

لعب ما هو إال تمثیل لخبرات وتكرار للمراحل المعروفة التي هذه النظریة أن ال

اجتازها الجنس البشري من الوحشیة إلى الحضارة، فاللعب كما تشیر هذه النظریة هو 

تخلیص وٕاعادة لما مر به اإلنسان في تطوره على األرض، فلقد تم انتقال اللعب من 

  .جیل إلى آخر منذ اقدم العصور 
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یكون ستانلي هول قد اعترض لرأي كارول جروس  من خالل هذه النظریة

ویبرر ذلك بان الطفل خالل تطوره یستعید مراحل تطور الجنس البشري، اذ یرى أن 

األطفال الذین یتسلقون األشجار هم في الواقع یستعیدون المرحلة القردیة من مراحل 

  تطور اإلنسان 

الترویحیة للعب في هذه النظریة القیمة " جتسي مونس"یؤكد :نظریة الترویح . 9-4

ویفترض في نظریته أن الجسم البشري یحتاج إلى اللعب كوسیلة الستعادته حیویته 

  .فهو وسیلة لتنشیط الجسم بعد ساعات العمل الطویلة 

والراحة معناها إزالة اإلرهاق أو التعب البدني والعصبي وتتمثل في عملیة 

ي الحدیقة أو في المساحات الخضراء أو على االستراحة، االسترخاء في البیت  أو ف

  .الخ  ……الشاطئ 

كل هذه تقوم بإزالة التعب عن الفرد، وخاصة العامل النفسي، لهذا نجد السفر 

والرحالت واأللعاب الریاضیة خیر عالج للتخلص من العمل النفسي والضجر 

  الناتجین عن األماكن الضیقة والمناطق الضیقة ومزعجاتها 

تشبه هذه النظریة إلى حد كبیر نظریة الترویح، فهي : ة االستجمام نظری. 9-5

تذهب إلى أن أسلوب العمل في أیامنا هذه أسلوب شاق وممل، لكثرة استخدام 

الفضالت الدقیقة للعین والید، وهذا األسلوب من العمل یؤدي إلى اضطرابات 

  .تحقیق ذلك عصبیة إذا لم تتوفر للجهاز البشري وسائل االستجمام واللعب ل

هذه النظریة تحث األشخاص على الخروج إلى الخالء وممارسة أوجه 

الصید والسباحة والمعسكرات، ومثل هذا النشاط یكسب : نشاطات قدیمة مثل 

  .اإلنسان راحة واستجماما یساعدانه على االستمرار  في عمله بروح طیبة 

اتجاها غریزیا نحو النشاط في تفید هذه النظریة بان البشر : نظریة الغریزة . 9-6

فترات عدیدة من حیاتهم، فالطفل یتنفس ویضحك ویصرخ ویزحف وتنصب قامته 
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ویقف ویمشي ویجري ویرمي في فترات متعددة من نموه وهذه أمور غریزیة وتظهر 

  .طبیعیة خالل مراحل نموه 

فالطفل ال یستطیع أن یمنع نفسه من الجري وراء الكرة وهي تتحرك أمامه 

انه شان القطة التي تندفع وراء الكرة وهي تجري، ومن ثم فاللعب غریزي، وجزء ش

  .من وسائل التكوین العام لإلنسان، وظاهرة طبیعیة تبدو خالل مراحل نموه 

  :معوقات النشاط البدني الریاضي المكیف  - 10

ثمة عوامل اجتماعیة واقتصادیة مؤثرة في النشاط الریاضي للمعوقین، فهو 

جتمع یتأثر ویؤثر في الظروف االجتماعیة وتكفي المالحظة العلمیة للحیاة نتاج م

  والنفسیة والبیولوجیة واالقتصادیة  السوسیولوجيالیومیة من ان تكشف عن متغیراته 

وتشیر كل الدراسات التي جرت في بعض الدول األوروبیة لتقدیر الوقت الذي 

الترویح إال أن كل من حجم الوقت یقضیه األفراد في العدید من نشاطات الریاضة 

  :والترویح ونشاطاته یتأثر بالعدید من المتغیرات أهمها 

إن العادات والتقالید تعتبر عامال في انتشار كثیر من :الوسط االجتماعي . 1- 10

  .نشاطات اللهو والتسلیة واللعب، وقد تكون حاجزا أمام بعض العوامل األخرى 

سكان المناطق الریفیة ال یشاهدون السینما اال  ان كثیر من" دومازودین "یرى 

، أن  قلیال، الن عادات هؤالء الریفیین تمقت السینما وقد جاء في استقصاء جزائري

شباب المدینة أكثر ممارسة لألنشطة الریاضیة من شباب األریاف، وتزید الفروق 

هذا النشاط اكثر من ناحیة الجنس، ومن أسباب ذلك أن تقالید الریف ال تشجع على 

وخاصة      عند الفتیات وتختلف أشكال اللهو واللعب في ممارسة األفراد لهذا النوع 

من التسلیة أو كرههم لها، بحسب ثقافة المجتمع ونظمه المؤثرة، فقد بین لوسشن 

"Luschen  " في دراسته للنشاط الریاضي وعالقته بالنظام الدیني، في دراسته على
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شخص في ألمانیا الغربیة تمارس دیانات مختلفة، إلى أن النشاط  1880عینة بلغت 

  الترویحي یتأثر بعوامل ثقافیة ودینیة والوسط االجتماعي عموما 

دخل العمال تعالج هذه النقطة من حیث استطاعة :المستوى االقتصادي . 2- 10

إلشباع حاجاتهم الترویحیة في حیاة اجتماعیة یسیطر علیها اإلنتاج المتنامي لوسائل 

  .الراحة والتسلیة والترفیه 

یبدوا من خالل كثیر من الدراسات ان دخل العامل یحدد بدرجة كبیرة استهالكه 

طارات للسلع واختیاراته لكیفیة قضاء وقت الفراغ عند الموظفین أو التجار او اإل

  .السامیة

أن هناك بعض األنواع من الترویح ترتبط بكمیة الدخل " سوتش " كما الحظ 

فكلما ارتفعت زادت المصاریف الخاصة بالترویح ، كالخروج إلى المطاعم 

  .ومصروفات العطل والسیاحیة، أو تزاید الطلب على الحاجات الترویحیة 

یفضلون قضاء وقت فراغهم في وجاء في دراسة مصریة أن نسبة كبیرة من العمال 

بیوتهم على الذهاب    إلى السینما وذلك لتفادي مصاریف ال طائل منها في نظر 

  العمال 

والذي یمكن استنتاجه من خالل ما سبق أن اختیار الفرد لكیفیة قضاء أوقاته 

الحرة أو أسلوب نشاطه الترویحي ونمطه یتأثر بمستوى مداخل األفراد وقدرتهم 

  .ذلك المادیة ل

تشیر الدراسات العلمیة إلى أن العاب األطفال تختلف عن العاب :السن . 3- 10

  .الكبار وأن الطفل كلما نمى وكبر في السن قل نشاطه في اللعب 

إلى أن األطفال في نهایة مرحلة الطفولة "  Sullenger"یشیر سولینجر 

غیر التي كانوا المتأخرة وبدایة مرحلة المراهقة تأخذ نشاطاتهم أشكاال أخرى 
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یمارسونها من قبل ، وذلك كالقیام بمشاهدة التلفزیون واالستماع للموسیقى والقراءة 

  .وممارسة النشاط الریاضي 

أن كل مرحلة عمر یمر بها اإلنسان بها سلوكا ته الترویحیة الخاصة ، 

فالطفل یمرح والشیخ یرتاح ، في حین ان الشباب یتعاطون أنشطة حسب أذواقهم، 

وجد ان مزاولة الریاضة تقل تدریجیا مع التقدم في "  1967" دراسة بفرنسا  ففي

  عاما  60العمر حتى تكاد تنعدم في عمر 

تشیر الدراسات العلمیة إلى أن أوجه النشاط التي یمارسها الذكور :الجنس . 4- 10

 تختلف عن تلك التي تمارسها البنات فالبنات في مرحلة الطفولة تفضل اللعب بالدمى

واأللعاب المرتبطة بالتدبیر المنزلي ، بینما یفضل البنین اللعب باللعب المتحركة 

  .وباللعب اآللیة والعاب المطاردة 

أن البنین یمیلون إلى اللعب "  Honzik"ولقد أوضحت دراسات هونزیك 

العنیف اكثر من البنات  وان الفروق بین الجنسین تبدو واضحة فیما یرتبط بالقراءة 

كما أوضحت دراسة الیزابیث  واالستماع إلى برامج اإلذاعة ومشاهدة برامج التلفزیون

سنة 12 - 3إن البنات والبنین في مرحلة الطفولة من سن   "E . Child "تشایلد 

  .یمیلون إلى النشاطات البدنیة واإلبداعیة والتخیلیة 

إال أن ترتیب تلك النشاطات لدى البنین تختلف حیث تأتي ممارسة النشاطات  

  .البدنیة لدى البنات في الترتیب األخیر

لقد أكدت كثیر من الدراسات االجتماعیة إن مستوى : درجة التعلم . 5- 10

دوما "التعلیم یؤثر على أذواق األفراد نحو تسلیاتهم وهوایاتهم ، منها ما جاء بها 

،  …إذ بین أن التربیة والتعلیم توجه نشاط الفرد عموما في اختیاره لترویحه " زودبي

الترویح أثناء حیاته  خاصة وأن إنسان الیوم یتلقى كثیرا من التدریبات في مجال

  .ت ربما قد تبقى مدى الحیاة االدراسیة ، مما قد یربي أذواقا معینة لهوای
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كما أوضحت دراسة بلجیكیة إن اختیار األفراد ألنواع البرامج اإلذاعیة المقدمة 

  ) . …ابتدائي ، ثانوي ، جامعي ( تتنوع حسب المستوى التعلیمي 

لحصص العلمیة واألدبیة بینما ذوي المستوى وان الجامعیون یفضلون الموسیقى وا

  االبتدائي أكثر ولعا بالمنوعات الغنائیة واأللعاب المختلفة 

والذي یمكن استنتاجه من خالل نتائج الدراسات أن هناك اختالف واضح في 

  .كیفیات قضاء الوقت الحر وممارسة التراویح بحسب مستوى تعلیم األفراد 

معنى أن معظم المجتمعات لیس لدیها تشریعات كافیة ب: الجانب التشریعي.  6- 10

في رعایة ذوي االحتیاجات الخاصة والتكفل بهم خاصة منها الحق في ممارسة 

األنشطة الریاضیة بمختلف ألوانها خصوصا في الدول العربیة وتوفیر الخدمات 

ذه الریاضیة والترویحیة للخواص، مما یشكل عائقا في تقدیم الخدمات الضروریة له

  .  الفئة
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تعلم المهارات :  السابعةالمحاضرة 

  الحركیة

  في األنشطة الریاضیة المكیفة
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یرى محمد حسن عـالوي أن تعلـم مراحـل المهـارات الحركیـة لهـا أهمیـة خاصـة 

في عملیة التدریب الریاضي إذ تهدف إلـى اكتسـاب الفـرد للمهـارات الحركیـة و إتقانهـا 

  .یمكنه استخدامها بدرجة كبیرة من الفعالیة أثناء المنافسات الریاضیة بحیث 

و اإلتقــان التــام للمهــارات الحركیــة یتأســـس علیــه الوصــول ألعلــى المســـتویات 

فهما بلغ مستوى الصفات البدنیة للفرد الریاضي ، ومهمـا و مهمـا اتصـف . الریاضیة 

ا لم یرتبط ذلـك كلـه باإلتقـان التـام به من سمات نفسیة فإنه ال یحقق النتائج المرجوة م

هـــذا . للمهـــارات الحركیـــة الریاضـــیة فـــي نـــوع النشـــاط الریاضـــي الـــذي یتخصـــص فیـــه 

باإلضــافة إلــى أن إتقــان المهــارات الحركیــة مــن العوامــل الهامــة إلتقــان خطــط اللعــب 

  .المختلفة

هــا و و تمــر عملیــة تعلــم المهــارات الحركیــة فــي ثــالث مراحــل أساســیة تــرتبط فیمــا بین

  :تؤثر كل منها في األخرى و تتأثر بها ، و هذه المراحل هي 

v  مرحلة اكتساب التوافق األولي للمهارة الحركیة  

v  مرحلة اكتساب التوافق الجید للمهارة الحركیة  

v  مرحلة إتقان و تثبیت المهارة  الحركیة 
  :مراحل تعلم المهارات الحركیة  -1

  :ة الحركیة مرحلة اكتساب التوافق األولي للمهار -1-1

إن التعـــرف الجیـــد مـــن جانـــب الالعـــب علـــى مهـــارة جدیـــدة یعتمـــد علـــى الشـــرح أو 

مشــاهدة األفــالم التعلیمیــة أو الصــور أو النمــاذج المختلفــة حیــث أنــه كلمــت تــوفرت 

الخبر السابقة ارتبطت المهارة الحدیثة بذهن الالعب وكان التصور لهـا واسـتیعابها 

فظـــي واضـــحا ومناســـبا مـــع المســـتوى الفكـــري أســـرع ،و یجـــب أن یكـــون الشـــرح الل

لالعبین،ویجــــب علــــى المــــدرب مالحظــــة تبســــیط المواقــــف التعلیمیــــة حتــــى یــــتمكن 

  .الالعبین من استیعاب المهارات 

عن تعلم مهارة حركیة جدیدة ، تجد أن الحركـة لیسـت سـلیمة األداء تمامـا ، إذ أنـه 

ا و مـن هنـا البـد علـى یدخل علیهـا حركـات بـأجزاء مختلفـة مـن جهـة ال ضـرورة لهـ

  :المدرب في هذه المرحلة مراعاة الخطوات اآلتیة 
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  عمل نموذج الحركة و إن أمكن استخدام الصور و األفالم  -

الشــرح بــاللفظ بطریقــة ســهلة مبســطة و شــاملة للمهــارة بحیــث یســتوعب الالعبــون  -

الشــرح و ذلــك مــن خــالل تكــرار األداء یبــدأ الالعبــون فــي اإلحســاس بالحركــة ، و 

یـــزداد تـــوافقهم العضـــلي و العصـــبي و أثنـــاء أداء الالعبـــین للمهـــارة یقـــوم المـــدرب 

 .بإصالح الخطأ أو شرح الطریقة الصحیحة في أداء المهارة 

  

  :مرحلة اكتساب التوافق الجید للمهارة الحركیة -1-2

في غضون هـذه المرحلـة یمكـن اسـتخدام مختلـف الوسـائل المعینـة علـى الـتعلم 

مــع مراعــاة أن تتناســب مــع درجــة المســتوى الــذي وصــل إلیــه الالعــب الســابق ذكرهــا 

  .الریاضي 

و تحتل الوسائل العلمیة مكانة هامة فـي هـذه المرحلـة و التـي یمكـن بواسـطتها 

ممارسـة و أداء المهـارة الحركیـة و التـدریب علیهــا ككـل و كـأجزاء ، كمـا تحتـل عملیــة 

على المهارة الحركیة إن المطلب  إصالح األخطاء دور هام في خالل عملیة التدریب

األساسي و الرئیس هذه المرحلة هو محاولة الوصول باألداء دون الوقوع في الخطأ ، 

حیث تندرج في التقدم باألداء المهاري الذي یجب أن یكون مناسـبا إلمكانیـة الالعبـین 

  :و مشوارهم الفني ، و یمكن التركیز على أداء مهارة في مسارین متوازیین 

  نمیة المهارة من خالل التمرینات ت-

  .تنمیة المهارات من خالل اللعب ذاته في التقسیمات الصغیرة و الكبیرة و المتوسطة 

  :مرحلة إتقان و تثبیت المهارة الحركیة -1-3

فـي هــذه المرحلــة یمكـن إتقــان و تثبیــت أداء المهــارة الحركیـة مــن خــالل مــواالة 

  .المتعددة و المتنوعة  التدریب و إصالح األخطاء تحت الظروف

إن الهـــدف األساســـي لهـــذه المرحلـــة هـــو الوصـــول بالالعـــب إلـــى أداء المهـــارة 

بصـورة آلیــة ، و یصــل الالعـب إلــى هــذه المرحلـة مــن خــالل التكـرار الــدائم بــاألداء و 

استخدام التمرینات المتنوعة ، و بعد أن یكسـب الالعبـون التوافـق الجیـد للمهـارة حیـث 

لى تكرار أداء المهارة الحركیة بصـورة أكثـر تنظیمـا، كمـا یسـتطیع یصبحون قادرون ع
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المــدرب االســتفادة مــن المنافســات التجریبیــة الستكشــاف عیــوب أداء المهــارة الحركیــة 

  .التي تظهر من خالل مرحلة التعلم و التدریب علیها 

و من الضروري لضمان و إتقان و تثبیت المهارات الحركیة في غضون المنافسـة أن 

یقوم الالعب الریاضي من وقـت آلخـر بـأداء المهـارة الحركیـة تحـت مختلـف الظـروف 

  التي تتمیز بزیادة عامل الصعوبة عما یصادفه أثناء المنافسات الریاضیة 

و بهذه الطریقة یسـتطیع الالعـب اكتسـاب القـدرة علـى األداء المهـاري الجیـد فـي حالـة 

  .في غضون المنافسات المختلفة الزیادة القصوى لألعباء البدنیة و النفسیة 

  

  :الوسائل المهنیة المستعملة في مراحل التعلم الحركي -2

فــي مراحــل تعلــم المهــارات الحركیــة یمكــن اســتخدام العدیــد مــن الوســائل المهنیــة التــي 

ـــم و اكتســـاب المهـــارة الحركیـــة و  تســـهم بدرجـــة كبیـــرة فـــي مســـاعدة الالعـــب علـــى تعل

أهـم الوسـائل المهنیـة فـي عملیـة تعلـم المهـارات الحركیـة  و مـن بـین. إتقانها و تثبیتها 

   :ما یلي

  :الوسائل السمعیة -2-1

  :و هي الوسائل التي تؤثر على الفرد باستخدام الكلمة المنطوقة مثل 

  التقدیم اللفظي لمهارة الحركیة -

ســـواء بواســـطة المـــدرب الریاضـــي أو .الشـــرح و الوصـــف اللفظـــي للمهـــارة الحركیـــة -

بیــر فــي ناحیــة معینــة مــن النــواحي المرتبطــة بالمهــارة الحركیــة أو بواســطة بواســطة خ

  .الالعب الریاضي نفسه 

  .المالحظات و المنافسات المختلفة -

  استخدام األجهزة السمعیة المختلفة كالمذیاع أو المسجل -
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  ):المرئیة(الوسائل البصریة -2-2

الفـــرد التصـــور البصـــري و هـــي الوســـائل التـــي تعتمـــد بصـــورة مباشـــرة علـــى اكتســـاب 

  :للمهارة الحركیة مثل 

إجراء نموذج للمهارة الحركیة سـواء بواسـطة المـدرب أو بواسـطة فـرد آخـر كالمـدرب -

  .المساعد مثال أو الالعب الریاضي 

التقدیم المرئي مثل اسـتخدام اللوحـات أو الرسـومات أو الصـور المختلفـة و اسـتخدام -

  .مقاالت التي تتناول شرح المهارة الحركیة أو تحلیلها الكلمة المكتوبة كالكتیبات أو ال

بواســــطة جهــــاز ) ذات ســــرعة عادیــــة أو ســــرعة بطیئــــة(عــــرض األفــــالم الســــینمائیة -

  .العرض السینمائي 

التقدیم التجریبي مثل عرض نماذج مصغرة ألشـكال المهـارة الحركیـة و أوضـاعها و -

  .عضالت العاملة أثناء األداء 

  .یعیة استخدام نماذج طب-

  :الوسائل العلمیة -2-3

و هي الوسائل التي تتأسس على الممارسة اإلیجابیة للمهارة الحركیة بواسطة الالعب 

  :نفسه مثل 

  .الممارسة العملیة للمهارة الحركیة كتجربة أولیة  -

كمـا هـو )أجهـزة معینـة(الممارسة العملیة للمهارة الحركیة باسـتخدام أجهـزة مسـاعدة  -

  .أو الغطس أو الجمباز  الحال في السباحة

  ممارسة المهارة الحركیة بطرق متعددة كالطریقة الجزئیة أو الكلیة  -

  ممارسة المهارة في صورة اختبارات أو منافسات  -

و یجب علینا مراعاة أنه في غضون مراحل التعلم المختلفة تحتل بعض هذه الوسـائل 

ل المهنیــة األخــرى وســائل المعنیــة المكانــة األولــى فــي عملیــة الــتعلم و تصــبح الوســائ

  .مساعدة تأتي في المرتبة التالیة 
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  :خالصة 

لقد أصبح الیوم تخطـیط البـرامج التدریبیـة العلمیـة فـي مجـال الریاضـي ضـرورة حتمیـة 

علي كل مدرب یرید تطویر وٕاعداد العبیه إعداد متزنـا و متكـامال مـن جمیـع النـواحي 

  ) .ة النفسیة الذهنی-الخططیة–البدنیة المهاریة ( 

ان نجــاح معظــم مــدربي كــرة الیــد فــي الــدول الرائــدة فــي مجــال علــم التــدریب الریاضــي 

الحدیث راجع إلي حسن التوجیه و إعداد الالعبین ، حیـث أصـبحت كـرة الیـد الحدیثـة 

تفــرض علــي الالعبــین واجبــات و مهمــات حركیــة وبــذل جهــد بــدني كبیــر وخاصــة مــع 

، ممــا اضــطر المــدربین إلــي إعــدادهم  تطــور طــرق التــدریب الحــدیث ، وخطــط اللعــب

إعــداد متكـــامال وال یـــأتي هـــذا إال مــن خـــالل إعـــداد خطـــط تدریبیــة مبنیـــة علـــي أســـس 

  .علمیة ، ومعرفة خصائص وممیزات الالعبین البدنیة والنفسیة
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  :المراجع 
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  :المراجع باللغة العربیة 

  

، دار الوفاء لدنیا "لإلدارة الریاضیةالموسوعة العلمیة : "إبراهیم عبد المقصود -

 2003الطباعة والنشر، الطبعة األولي، اإلسكندریة، 
فیسیولوجیا التدریب ،دار الفكر : أبو العال عبد الفتاح و إبراهیم شعالل  -

 .  1994العربي ، القاهرة

 جامعة "والدراسات البحوث مجلة :"سلیمان فكري وأحمد الشافعي أحمد   -

 .1979حلوان،مصر

 الجامعیة ،الدار "العلمیة واألسس اإلستراتیجیة،األصول اإلدارة "عوض، أحمد -

 .2001، ،اإلسكندریة

 تطبیقیة وحاالت عامة ،مفاهیم "اإلستراتیجیة اإلدارة"، السید محمد إسماعیل  -

 .الجامعیة،اإلسكندریة ،الدار

أسس وقواعد  التدریب الریاضي وتطبیقاته، منشئة :أمر اهللا احمد البساطى  -

 .1994المعارف باإلسكندریة ، 

ترجمة عادل عزالدین ، مقدمة في علم النفس ، دیوان : انوف ویتیج  -

 . 1994المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، سنة 

االتجاهات الحدیثة في تخطیط وتدریب كرة ":حسن السید أبو عبده -

، جامعة 1شعاع الفنیة،  ط،مكتبة ومطبعة اإل"القدم

 .2001اإلسكندریة،مصر،

األسس العلمیة في التدریب ،مطبعة دار الفكر العربي : حنفي محمود مختار  -

 1980،القاهرة 

رابح تركي، المعوقون في الجزائر، الشركة الوطنیة للطبع والتوزیع الجزائر،  -
1982 

النظریات العامة فى التدریب الریاضي  من الطفولة إلى : ریسان خریبط   -

 .1998المراهقة دار الشروق للنشر، عمان  
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طرق اختیار الریاضي، دار العلم : " ریسان خریبط و إبراهیم رحمة محمد  -

 .1990للمالیین 
 1990تطبیقات في علم الفیسیولوجیا الریاضي، بغداد، : ریسان خریبط -

عة القیاسات و االختبارات في التربیة البدنیة موسو : ریسان مجید خریبط  -

 1989،جامعة البصرة، العراق ،

االتجاهات الحدیثة في تخطیط والتدریب كرة القدم،االسكندریة :ابوعبده السید -

 2001. 1،ط

مجلة قراءات التربیة الخاصة وتأهیل المعاقین ،تونس , شاذلي بن جعفر -

،1982. 

التخطیط االستراتیجي بقیاس األداء :" عبد الحمید عبد الفتاح المغربي -

 2006، المكتبة العصریة المنصورة  "المتوازن

عبد الرحمان صالح األزرق، علم النفس التربوي عند المعلمین   طرابلس،  -

  .2000  بدون طبعة ،

 -فاروق السید عثمان،القیاس واالختبارات النفسیة -عبد الهادي السید عید -

 .2002العربي،القاهرة،أسس وأدوات،دار الفكر 

التخطیط والمتابعة، المعهد القومي للتخطیط ، القاهرة، مصر، : علي السلمي -

1978  

 الریاضیة لالتحادات االستراتیجي التخطیط:" قشطه اهللا نصر عمر -

 ،جامعة1ط والنشر، الطباعة الدنیا الوفاق دار ، "الفلسطینیة

 .2004األقصى،
 الریاضیة لالتحادات ستراتیجياال التخطیط:" قشطه اهللا نصر عمر -

 ،جامعة1ط والنشر، الطباعة الدنیا الوفاق دار ،" الفلسطینیة

 .2004األقصى،

، 1أسس التدریب  الریاضي،دارالفكرللطباعة والنشر،ط: قاسم  حسن حسین  -

1998 
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 1989التدریب الریاضي بین النظریة و التطبیق، بغداد، : قاسم المندالوي   -

 . م 
دلیل الطالب في التطبیقات المیدانیة للتربیة :قاسم المندالوي و آخرون  -

 . 1990الریاضیة جامعة الموصل، العراق، 
 . 1991، 1علم التدریب الریاضي، دار المعارف، ط: قاسم حسن حسین -

علم التدریب الریاضي، مطبعة :قاسم حسن حسین،عبدا لغني نصیف -

 .1980بغداد،العراق 

التدریب الریاضي للقرن الواحد و العشرین، عمان، :كمال جمیل الریفي -

2004. 

اللیاقة البدنیة و مكوناتها األساسیة، : كمال عبد الحمید و محمد صبحي  -

 1978القاهرة 

التعلم الحركي، ترجمة عبد الغني نصیف ،مطبعة بغداد : كورت مانیل  -

،1987. 

 .مصر ،القاهرة،1سیكولوجیة المدرب الریاضي، ط: محمد حسن عالوي  -
 .1991علم النفس الریاضي، دار المعارف، القاهرة ،: محمد حسن عالوي  -

اإلعداد النفسي في كرة الید، نظریات و تطبیقات، :محمد حسن عالوي  -

 . 2003 1القاهرة ط

 .2003التخطیط الحدیث، دار السعادة، القاهرة، : حمد رضا الوقاد م -
القیاس والتقویم في التربیةالبدنیة،دارالفكرالعربي، :محمد صبحي حسانین  -

 1995القاهرة 
محمد عبد السالم البوالیز،اإلعاقة الحركیة والشلل الدماغي،دار الفكر  -

 .2001للنشر،عمان،
نظریات و طرق التربیة : فیصل یاسین الشاطئ . محمد عوض بسیوني  -

 . 1992البدنیة الریاضیة، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، 
التخطیط التعلیمي أسسه وأسالیبه ومشكالته، مكتبة : محمد محمود موسى -

 1985المصریة،القاهرة االنجلو
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مروان عبد المجید إبراهیم  ، األلعاب الریاضیة للمعاقین، دار الفكر العربي،  -

 . 1997، 1 عمان، طبعة
تطبیق قیادة، . التدریب الریاضى الحدیث ، تخطیط :  مفتى ابراهیم  حماد -

 .1998   1ط
 .1990التخطیط الریاضي، دار الفكر العربي،القاهرة، : مفتى إبراهیم  -

الهجوم في كرة القدم، دار الفكر العربي، القاهرة : مفتي إبراهیم حمادة  -

،1990 . 

الجدید في اإلعداد المهاري والخططي،دارالفكرالعربي، :مفتي إبراهیم حمادة  -

 1994القاهرة 

ة ،دار قیاد. تطبیق.التدریب الریاضي الحدیث، تخطیط: مفتي إبراهیم حمادة -

 .1997الفكر العربي القاهرة

المدرب الناجح و إدارة التدریب الریاضي ، مؤسسة المختار : مفتي ابراهیم -

 . 2001للنشر و التوزیع ، القاهرة،

األسس العلمیة للتدریب كرة القدم، دار الفكر العربي : مفتي محمود مختار  -

 .1997القاهرة

مبادئ التدریب الریاضي، دار : مهند حسین المشتاوي أحمد ، إبراهیم الخوجا  -

 . 2005وائل للنشر و التوزیع،األردن، 

،الدار الجامعیة،اإلسكندریة، " اإلدارة اإلستراتیجیة:" نادیا العارف -

 . 2003مصر،

 الجامعیة المطبوعات ،دیوان" اإلستراتیجیة اإلدارة" ، عدوان دادي ناصر -

 .2001،الجزائر،

منظومة التدریب : سلوى عز الدین فكري  –نبیلة أحمد عبد الرحمان  -

 . 2004الریاضي، دار الفكر العربي ،القاهرة 
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  :المراجع باللغة األجنبیة 

  

-Belk abdene Jentraimenment sportif A. A.C.S. ALGERIE 89 
-Cyril ludin et auti lenfontetle sport ;édition Amphora ; paris 1990 

-Carbeau Joej :Foot Bolle . Edition revue . E.P.S PARIS 1988  

-erwin .h.  Entrainement sportif des enfants i mprime en france . Edition 
vigot 1987 

-Edgar Thil etaut : manuel de leduction sportif edition vigot pris 77                                                                          

- Platanov . Lentrainement sportif . Edition .vigot. Paris 1986 . 

-Tael man rene : footboll performonce .edition amphora paris 1993  8-
Jurgon weineck : Manuel emtrai nement , édtion  vigot 1986  

-Weineck : Manuel d'entraînement . Edition .vigot. Paris 1986. 

-habil . dornhoff martin .leducation physique . Etsportives 11-officede 
publication universitaire .Alger . 1993  

-jurgon weineck. Manuel. Entrainement. Editiont vigot 1986. 

  


