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 عمل التدريب املادة :
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 عنوان احملارضة : قواعد التدريب

 / ) تدريب انش ئني + تدريب الأبطال ( عدم وجود قواعد اثبتة وموحدة  سابقا

 يضاف اىل ذكل 

  بسب امليول والتاارب البسابقةب ) ولالسف الكثري يف الوقت احلايل (  التدريب سابقا 

 مثال ذكل 

من  اس تزنف معره الراييض الاس مترار يف اللعبأأحد الالعاب الرايضية سواء الفردية أأم الفرقية يف  ش هتروأأ )العب تدرب 

بدون اي معارف نظرية  ؟؟؟ مبارشة اىل التدريب اللعب أأجته بعد ذكل عزتل خالل نضوب عطاءه وتفوق اخرين عليه أأ 

 وعلمية ؟؟؟ 

يف خمتلف الأختصاصات العلمية الرايضية )  بوث علمية( + ية تطوير  –تقوميية  –) أأس تكشافية  دراسات:  العرص احلارض

 ذكل أأدى اىل لك الأختبار والقياس ... اخل (   –عمل النفس  –البايومياكنيك  –فبس يولوجيا التدريب  –عمل التدريب 

 اىل  قواعد تدريب موحدة تؤدي اىل أأعداد خطة أأو خطط  تدريبية تقود الرايضيني يف خمتلف الالعاب الرايضية

 القمة الرايضية ) بأأرسع وأأقرص وقت ( . 

 

 تتضمن  القواعد وأأسس التدريب :  

 مطاليب وقوانني علمية اساس ية تكونت من املعارف واخلربات وادلراسات الرتبوية الرايضية اخملتلفة . 

 أأعداد الرايضيني الش باب بوقت مبكر لضامن الوظائف الرايضية . هتدف اىل : 

 ء اثبت وقاب  للتغيري . : ليبست بيش سسالأ 

 قواعد التدريب الراييض : 

  .  العام  قاعدة الأعداد البدين -1

 قاعدة الأنتظام .  -2

 قاعدة الأس مترارية .  -3

 قاعدة املقايبسة .  -4

 قاعدة املعرفة .  -5

 قاعدة الوضوح .  -6

 قاعدة التدرج .  -7

 قاعدة التنويع والتغيري .  -8

 قاعدة التكرار أأو الأعادة .  -9



 لتدريب املبس تق  وامجلاعي . قاعدة ا -10   

 

 تطوير مجيع جوانب الالعب وتاكمهل بدنيًا وروحيًا من خالل : : أأوالً / قاعدة الأعداد البدين العام 

 أأس تخدام متارين خمتلفة ومتنوعة .  -

 الرتكزي عىل الأختصاص الراييض .  -

 مثال ذكل : 

 والرشاقة ( للرجلني  –كرة القدم ) قوة التحم  

 . لتحم  واملرونة والرشاقة ( للأطراف البسفىل والعليامجناس تك ) ا

 متارين عامة لتطوير لك اجملاميع العضلية .  -

 اصالح العيوب اجلبسمية . ) أأعتبارات التعمل والتدريب ( .  -

 مراعاة الفروق البايلوجية والبس يكولوجية للك فرد ) أأعتبارات التعمل والتدريب( .  -

 ضامن التاكم  البدين .  -

 يف الأختصاص .  التعمق -

 ما يعود ابلفائدة عىل الالعب وفق احلاجة والتطور .  -

 رغبة شديدة حنو اللعب ) عىل وفق برامج عامة وخاصة(.  -

 بواسطة تمنية الصفات البدنية اليت تعد الأساس يف معلية البناء دليه . اكتبساب الراييض اللياقة البدنية  الأعداد البدين :

 ين :  وتقبسم مراح  الأعداد البد

الرشاقة ( . ويتطلب  –املرونة   -املطاوةل  –الرسعة  –تمنية الصفات البدنية الرئيبسة ) القوة  الأعداد البدين العام : - أأ 

 ) مراقبة + تبسجي  (من املدرب . 

مما يتطلب حتديداً خصوصية ونوع النشاط الراييض املامرس ) النشاط التخصيص (  الأعداد البدين اخلاص : - ب

 . اد تطويرها ..للصفات املر 

 مثال : 

 حتتاج اىل ) قوة قصوى وعالقهتا بتمنية املهارات ومراح  الأعداد .  لعبة رفع الأثقال :

) ضعف وجد هناك من اخلط اخللفي بعد التشخيص يف التصويب ممن القفز لالعىل العب دلية ضعف  لعبة كرة اليد :

 يف عضالت الأطراف العليا ... اخل  ( . 

 

 مت ذكره نقول :  عىل وفق ما

ميكن الفص   ان معلية اعداد هذه الصفات منفصةل واحدة عن الأخرى وال عند تمنية الصفات البدنية ال نبس تطيع القول

لك لعبة رايضية ومنافس ، واذا اردان ان نتعمق يف ة  بيهنا اىل جانب حاجهتا اىل الصفات النفبس ية املرافقة خلصوصي

 اب واساس قاعدة التطور العام . الأختصاص فيجب ان يكون عىل حبس

 

 أأمهية قاعدة الاعداد العام : 

ويمتث  ذكل ) زايدة معليات الأاثرة والكف  التاكم  الالكي يف القدرة الوظيفية للأعضاء والأهجزة الوظيفية للجبسم -1

 .  يف اجلهاز العصيب + التناسق العميل للخالاي الع صبية والأعصاب + اجلهاز التنفيس (  -الكبح  –



 ) رفع قوة التوازن + التناسق العصيب لأج  الأكتبساب بزمن قلي  .  تمنية خمتلف معليات رد الفع  الطارئ : -2

تنويع مدد العم   –نظام للرجوع اىل احلاةل الطبيعية  –من خالل ) احملافضة عىل الرغبة  رفع تأأثري العملية التدريبية -3

 قصرية وطويةل ( . 

: ) القمة الرايضية + اللياقة العامة ( وجيب ان يعرض الراييض عىل مدربه بعض  معلية الأس مترار ملدة طويةل -4

 الأس ئةل املهمة ويعرف اجاابهتا ومهنا : 

      أأي الطرق افض  للوصول للهدف ؟   –المترين أأمهية وفائدة ممارسة  -أأمهية الأختصاص –ملاذا يتدرب 

 انهتت احملارضة


