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 ماهية التدريب الرياضي : 

ٌعد التدرٌب الرٌاضً عملٌة تربوٌة منظمة وهادفة وموجهة علمٌا نحو اعداد 
الرٌاضٌٌن فً المراحل والمستوٌات المختلفة )بدنٌا ومهارٌا وفنٌا وخططٌا وعقلٌا 

 ونفسٌا ( للوصول بقدراتهم الى اعلى مستوٌات ممكنة
 

)اعداد الرٌاضٌٌن للوصول الى المستوى وٌعرف )هارا (التدرٌب الرٌاضً بأنه 
 العالً فاالعلى (.

 واجبات التدريب الرياضي :
للتدرٌب الرٌاضً مهام وواجبات ، والتً ٌمكن اعتبارها واجبات المدرب الرٌاضً 

 وكما ٌلً :
:الواجبات التربوية  –أ   

وتتضمن تربٌة الرٌاضً على حب الرٌاضة وان ٌكون تحقٌق المستوى العالً فً 
الرٌاضة التخصصٌة حاجة اساسٌة من حاجات الرٌاضً ،وتشكٌل دوافع ومٌول 

الرٌاضً واالرتقاء بها بصورة تهدف اساسا الى خدمة الوطن ، باالظافة الى تطوٌر 
الحمٌدة كحب الوطن والخلق الرٌاضً والروح الرٌاضٌة .السمات الخلقٌة   

: الواجبات التعليمية –ب   
رات الحركٌة فً الرٌاضة التخصصٌة والالزمة للوصول وتتضمن تعلم واتقان المها

العلى مستوى رٌاضً ممكن ، وتعلم واتقان المهارات الخططٌة الضرورٌة 
للمنافسة، وٌسبق ذلك وٌرافقه التنمٌة الشاملة المتوازنة للصفات البدنٌة والقدرات 

 الحركٌة االساسٌة واالرتقاء بالحالة الصحٌة .
: الواجبات التنموية –ج   

التخطٌط والتنفٌذ لعملٌات تطوٌر مستوى الرٌاضً والفرٌق الى اقصى درجة ممكنة 
تسمح بها القدرات المختلفة بهدف الوصول الى اعلى المستوٌات فً الرٌاضة 

 التخصصٌة بأستخدام احدث االسالٌب العلمٌة المتاحة .
 

 اهداف التدريب الرياضي :
الرٌاضً وهو تحسٌن االرتقاء بمستوى من اجل تحقٌق الهدف الرئٌسً للتدرٌب 

االنجاز الرٌاضً الى اعلى مستوى ممكن ، ٌجب على المدرب وضع الحلول 
نفس الوقت ٌجب على الرٌاضً ان المناسبة لواجبات استخدام التمارٌن البدنٌة وب
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متطلبات االهداف الرئٌسٌة للتدرٌب الرٌاضً التً ٌمكن بع مدربه من اجل تحقٌق ٌت
ا ٌلً :تلخٌصها بم  

تحسٌن االعداد البدنً المتعدد الجوانب )االعداد الشامل ( . – 1  

والفعالٌة الرٌاضٌة المحددة .اضمان تحسٌن االعداد البدنً الخاص باللعبة  – 2  

تحسٌن واتقان االداء الخططً الالزم للمنافسة . – 3  

ٌة المحددة .الخاص باللعبة او الفعالٌة الرٌاضاالتقان النوعً لالداء الفنً  – 4  

تنمٌة وتطوٌر الصفات االرادٌة الالزمة لمواجهة اعباء التدرٌب والمنافسة  – 5  

ضمان تحسٌن الحالة الصحٌة للرٌاضً .والوقاٌة من حدوث االصابات  – 6

 الرٌاضٌة .

اغناء الرٌاضً باالمور المعرفٌة الخاصة بقواعد التدرٌب الفسٌولوجٌة  – 7

ة ووظائف استعادة الشفاء والعالقات االجتماعٌة مع والنفسٌة والخططٌة والتغذٌ
 اعضاء الفرٌق .

 
 قواعد ومبادىء التدريب الرياضي :

ٌتمٌز التدرٌب الرٌاضً شأنه شأن العلوم االخرى ببعض المبادىء التً تشكل 
مجموعة من القواعد االساسٌة التً تعطً عملٌة التدرٌب صبغتها الخاصة ، ومن 

بادئ هً :اهم هذه القواعد والم  
:وحدة االعداد العام والخاص  –اوال  

حتى ٌتحقق اعلى مستوى انجاز ممكن فً نوع معٌن من النشاط الرٌاضً ٌجب ان 
ال ٌنفصل االعداد الخاص فً هذا النوع من النشاط التخصصً عن االعداد العام ، 

اد والٌمكن تنمٌة أي صفة بدنٌة بمعزل عن الصفات االخرى ، والعالقة بٌن االعد
العام والخاص طول الموسم الرٌاضً تأخذ شكال متدرجا حٌث تزداد فً بداٌة 

فً نهاٌة الموسم وعلى العكس من ذلك ٌقل حجم الموسم نسبة االعداد العام وتقل 
 االعداد الخاص فً بداٌة الموسم ثم ٌزداد تدرٌجٌا حتى نهاٌة الموسم .

: الفردية في التدريب  –ثانٌا   
الحد االقصى لالنجاز فً النشاط الرٌاضً التخصصً طبقا ونعنً بها تحقٌق 

للفروق الفردٌة ، نعلم ان التدرٌب الرٌاضً ٌهدف الى وصول الرٌاضً العلى 
المستوٌات الرٌاضٌة فً نوع معٌن من االنشطة الرٌاضٌة طبقا الستعدادات 

الرٌاضً وامكانٌته التً تختلف من رٌاضً الخر وٌتحقق ذلك عملٌا من خالل 
طبٌق ثالثة مبادئ اساسٌة تشتمل على :ت  
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: حٌث الٌمكن ان ٌصل جمٌع االفراد الى مراعات مبدأ الفروق الفردية  – أ
مستوى موحد لالنجاز الرٌاضً والٌحقق دائما استخدام مناهج تدرٌبٌة موحدة نفس 

مستوى االنجاز الرٌاضً لكل الرٌاضٌٌن فهناك فروق فردٌة تحدد الحد االقصى 
.لكل منهم   

كلما ارتفع مستوى االنجاز الرٌاضً مبدأ زيادة التخصص ) التخصصية (:  – ب
زاد االتجاه الى التخصص الدقٌق حٌث الٌمكن تحقٌق الحد االقصى لالنجازات 

 الرٌاضٌة فً اتجاهات متعددة .
وٌقصد بذلك ان ٌعامل كل رٌاضً كحالة : مبدأ زيادة الفردية ) التفرد (  –ج 

ضوٌته فً لفرٌق متكامل ، وكذلك االهتمام بالكشف عن خاصة بالرغم من ع
خصائص الرٌاضً الممٌزة ونقاط الضعف ومراعات ذلك عند التعامل معه وعند 

 وضع المناهج التدرٌبٌة وتوجٌه الرٌاضً نحو التخصص االمثل المكاناته الفردٌة .
 

: ثالثا : االستمرارية في التدريب  
رة على مدار السنة الواحدة وكذلك لعدة ٌجب ان تكون عملٌات التدرٌب مستم

سنوات متتالٌة حتى ٌمكن تحقٌق نتائج عالٌة ، وبناءا على ذلك ٌتم اعداد خطط 
التدرٌب الرٌاضً الموسمٌة وكذلك تنسٌق الجرعات التدرٌبٌة دون انقطاع للحفاظ 
على استمرار عملٌات التدرٌب اذ ان عملٌة التدرٌب مستمرة وتراكمٌة فً التطور 

أتجاه االرتقاء بمستوى الحمل التدرٌبً واالنجاز وصوال الى اعلى مستوى ب
 للرٌاضً .

 
  التدرج في زيادة حمل التدريب :  –رابعا 

تحقٌق النتائج الرٌاضٌة بزٌادة حمل التدرٌب عام بعد عام غٌر ان هذه ارتباط 
ضرورة الزٌادة ٌجب ان تتم بشكل تدرٌجً وفً اطار التكٌف الفسٌولوجً .مع 

 الحذر من اصابة الرٌاضً بالتدرٌب الزائد واالجهاد.
 

تشكيل الدورات التدريبية :  –خامسا   
دورات تدرٌبٌة تختلف فً فترة استمرارها تشكل مناهج التدرٌب عادة على شكل 

حٌث توجد الدورات الصغٌرة وتكون على مدى اسبوع او بضعة اٌام ، والدورات 
مل على تحقٌق االهداف العامة للخطة التدرٌبٌة . وهناك المتوسطة والكبٌرة والتً تع

سنوات او اكثر . 6سنوات ( وغٌرها لمدة 4الدورات االولمبٌة )  
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قاعدة التنويع والتغيير :   –سادسا   
ان االعادة والتكرار الزائدٌن ٌؤدٌان الى ضعف الجرعات التدرٌبٌة وبالتالً توقف 

بات االنجاز وحتى تراجعه .التكٌفات الوظٌفٌة مما ٌؤدي الى ث  
وٌؤكد هذا المنهج على ضرورة وضع المناهج التدرٌبٌة على اساس التنوع وٌتم 

والتغٌٌر فً مكان التدرٌب وزمانه ، فً مفردات التدرٌب ووسائله .التنوٌع   
ان التنوع فً تمارٌن النشاط التخصصً ٌجنب الالعب االرتباك الفكري وٌعمل 

تدرٌب ) ممٌزات عقلٌة ونفسٌة اٌجابٌة (على زٌادة رغبته فً ال  
 

: قاعدة االعادة والتكرار  –سابعا   
لكً تترك المثٌرا التدرٌبٌة اثارها فً اجهزة الجسم الحٌوٌة والتً تحفزها على بناء 

تكرارها وبصورة مناسبة خصوصا اذا علمنا ان التكٌفات الوظٌفٌة المناسبة البد من 

( اسابٌع من التدرٌب المتكرر لغرض 3-2التكٌفات الوظٌفٌة تحتاج على االقل فترة )

قٌاسها واالستشعار بها ، وفً نفس الوقت فأن  التكرار الزائد ٌؤدي الى نتائج نفسٌة 
 وفسٌولوجٌة سلبٌة 

 
 

 


