
 المكونات األساسية لمتدريب الرياضي
 

 أوال   : األعداد البدني 
 ثانيا   : األعداد المياري

 ثالثا   :  األعداد الخططي
 رابعا  : األعداد التربوي والنفسي

 خامسا: األعداد المعرفي ) النظري(
 

 أواًل  / األعداد البدني .....مفيومو وتعريفو :
, وان  عناصر المياقة* يعد األعداد البدني بصفة عامة فترة بنائية ألعداد وتناسق جميع      

األعداد الجيد والرقي بمستوى ىذه العناصر يعد العامل الرئيس في االرتقاء بالمستوى الرياضي 
لبدني ىو ومستوى الكفاءة الرياضية , اذ ان ىدف تمرينات المياقة البدنية المستخدمة في األعداد ا

 فسيولوجية ايجابية لتحسين مستوى األداء البدني .بدنية و احداث تغيرات 
المياقة  د* مما سبق يتضح ان كال من األعداد البدني والمياقة البدنية مترابطان تماما , اذ تع    

المياقة البدنية ىي المؤشر لمستوى األعداد  البدنية ىي الوسيمة لتحقيق األعداد البدني ...أي ان
 البدني لدى الرياضي .

* ان عممية األعداد البدني تختمف في مواصفاتيا من رياضة إلى أخرى حسب أىمية     
 وترتيب ىذه العناصر بالنسبة لمرياضة التخصصية لمرياضي. 

النواحي البدنية ) عناصر : ىو عممية أعداد الالعب من جميع يعرف األعداد البدني * لذلك    
, التوافق التوازنالرشاقة , , المرونةالقوة , السرعة , المطاولة , {المياقة البدنية ( والتي تشمل 

 }العضمي العصبي 
 
 

 أقسام األعداد البدني
A-   األعداد البدني العام 
B- األعداد البدني الخاص 

 
A - الرياضي أعدادًا شاماًل ومتزنًا لكافة عنصر ىو عممية أعداد الفرد :  األعداد البدني العام

 .  المياقة البدنية



تبدأ تدريبات االعداد البدني العام في بداية فترة االعداد وتختمف نسبة توزيعيا الزمنية عمى   
مدار فترة االعداد . ويزداد زمن تدريباتيا في المرحمة االولى والثانية وتقل في المرحمة االخيرة 

االعداد . وىي مرحمة اساسية تأتي في المقدمة من حيث الترتيب في برامج التدريب . من فترة 
والغرض منيا ىو رفع مستوى المياقة البدنية لالعب بصفة عامة لتحمل متطمبات المعبة او 

 . من خالل رفع قدرة االجيزة الوظيفية وزيادة كفائتيا لمقاومة التعب وسرعة االستشفاءالمباراة 
 ي أىم خصائص األعداد البدني العام :وفيما يم 

 شمولية عناصر المياقة البدنية خالل األعداد العام .  -1
 ان مكونات التمرينات المستخدمة في األعداد المعاب تختمف من رياضة إلى أخرى. - 2
 أن طول الفترة الزمنية المخصصة لألعداد البدني العام تختمف من رياضة الى أخرى . –3
 خالل االرتقاء بدرجات الحمل من األقل إلى األكثر . التدرج – 4
 التمرينات المستخدمة غير تخصصية . – 5
 أن يتم االنتقال من األعداد ألبدني العام إلى األعداد البدني الخاص تدريجيا . – 6
 ليس ىناك  فواصل واضحة بين الفترة المخصصة لألعداد ألبدني العام والخاص . – 7
 
B–  ىو تنمية الصفات البدنية األساسية والضرورية لنوع الرياضة :  األعداد البدني الخاص

 التخصصية ألقصى درجة ممكنة .
 *   ان األعداد البدني الخاص مبني عمى تطوير األعداد البدني العام .  

*    لكل رياضة طبيعة خاصة في األداء الحركي , أي ىناك اختالف في عناصر المياقة 
لبدنية الخاصة بكل رياضة, مثاًل العب الماراثون  يحتاج الى عناصر لياقة بدنية تختمف عن ا

 )العب كرة الطائرة وعن العب التنس ,كرة القدم ,.. الخ (      
* التدرج في االنتقال من األعداد البدني العام الى األعداد الخاص خالل التدريب السنوية     

ط ليا جيدًا . وان ذلك يتم بعد مرور فترة زمنية من بدأ األعداد ىي عممية ىامة يجب التخطي
وذلك بتخفيض فترة األعداد العام مع زيادة التدريب أيضا في فترة األعداد الخاص ) أي كمما 
زدنا فترة األعداد الخاص , قل زمن األعداد العام إلى ان يأتي وقت يكون فيو فقط الغالبية 

 لألعداد الخاص ( .
 ئص األعداد البدني الخاص :أىم خصا 

 
األعداد البدني الخاص ييتم بعناصر المياقة البدنية الضرورية واليامة في نوع الرياضة  -1

 الخاصة الممارسة 
 من الزمن المخصص لألعداد البدني العام . قلان الزمن المخصص لألعداد أ -2



األحمال المستخدمة تتميز بدرجات أعمى من تمك المستخدمة في فترة األعداد  ان  -3
 العام .

ان التمرينات المستخدمة كافة ذات طبيعة تخصصية تتطابق مع ما يحدث في المنافسة  -4
 لنوع الرياضة ) التخصصية( الممارسة .

 تستخدم طرق التدريب الفتري والتدريب التكراري . -5
 ( من الكم الى النوع( أي )رفع الشدة مع تقميل الحجم ىنا )ان التدريب يتجو  -6

 
ويعني كل االجراءات التي يتبعيا المدرب بيدف وصول  -ثانيا : االعداد المياري :

الالعب الى الدقة واالتقان والتكامل في اداء جميع الميارات االساسية بحيث تؤدى 
 بصورة آلية متقنة تحت أي ظرف من ظروف المباراة.

 -االعداد المياري :*مراحل 
وفييا يقوم المدرب  -مرحمو بناء الشكل األولي الداء الميارات االساسية : -1

الرياضي بتقديم الميارات الحركية باستخدام )التقديم المرئي ( اداء نموذج لمميارة 
)التقديم السمعي ( ويعني شرح ووصف الميارة الحركية . في حين  الحركية وايضا

يقوم الفرد باستقبال الميارة  الحركية عن طريق البصر والسمع ثم يقوم بأداء الميارة 
 الحركية كتجربة أولية الكتساب األحساس الحركي بيا .

 -ومن خواص ىذه المرحمة ما يأتي :
 زيادة في الجيد. - أ

 الشعور بالتعب . - ب
 داءة في نوعية االداء .الر  - ت
 االفتقار الى الدقة الحركية . - ث
 كثرة االخطاء . - ج

وىنا يقوم المدرب بالتوجيو  -مرحمة اكتساب التوافق الجيد لمميارة الحركية : -2
واالرشاد واصالح االخطاء في حين يقوم الفرد الرياضي بتكرار االداء ومحاولة 

 التوافقي الجيد. االرتقاء بو حتى يستطيع اكتساب االداء
 -ومن خواص ىذه المرحمة ما يأتي :



استخدام واحدة او أكثر من الطرائق الجزئية والكمية والمختمفة في التعمم  - أ
 الحركي.

 محاولة اصالح االخطاء من خالل التغذية الراجعة . - ب
 قمة الشعور بالتعب.  - ت
وىنا يقوم  -: مرحمة الوصول الى اآللية في االداء وتثبيت الميارة  الحركية -3

الالعب بالتدرب عمى االداء تحت مختمف الطرق المتعددة التي يشكميا المدرب 
حتى يستطيع بذلك اتقان االداء وتثبيتو ومن أىم خواص  ىذه المرحمة ىو قمة 
وانعدام االخطاء وعدم الشعور بالتعب الواضح واالداء الجوىري الصحيح والدقة 

 واتخاذ القرارات الصحيحة.   واالنسيابية في الحركة وعدم التردد
 -: العوامل المؤثرة في تطوير االداء المياري  ووصولو الى اآللية

ان الالعب لن يستطيع  -: العوامل الوظيفية والتشريحية لجسم الالعب-1
الوصول الى المستويات العالية في كفاءة االداء المياري ما لم تكن كفاءة 

لجسمية لو تتناسب مع المعدالت الوظائف الحيوية بالجسم والقياسات ا
النموذجية لالداء المياري في الرياضة التخصصية , ومن احد أبرز الخطوات 
لتحقيق اىداف تطوير كفاءة االداء المياري ىو تطوير كفاءة االجيزة 

 الوظيفية لجسم الالعب.
من الضروري تحقيق توازن امثل بين مستويات  عوامل الصفات البدنية :-2

نية الضرورية لمرياضة التخصصية التي تسمح بخروج افضل الصفات البد
وادق مستوى لالداء المياري , وان درجة االستجابة االيجابية لتطوير 

 الصفات البدنية  تسيم ايجابيا في تطوير مستوى االداء المياري .
من االىمية العمل عمى تطوير كفاءة العمميات العقمية  -:العوامل النفسية -3

ه واالدراك  والتذكر وتكامل ادوارىما معا لتحقيق افضل كفاءة مثل االنتبا
ميارية ويجب الوصول الى افضل استثارة انفعالية خالل االداء مع الوصول 

 الفضل درجة ممكنة من الدافعية.



وىذا يعود الى القابميات  الجسمية  -الفروق الفردية في االمكانات الحركية :-4
ة الحادثة داخل الجسم مما يؤثر عمى طبيعة والعقمية والتكيفات الفسيولوجي

 الفعاليات  الرياضية والتي تنسجم مع قابميات كل فرد.
أي يتطور االداء المياري بدرجة اسرع  -:مدى توافر خبرات حركية متنوعة-5

عندما تتوفر قاعدة عريضة من االداء الحركي المتنوع المتعدد االتجاىات 
 والمختمف في شدة االداء.

 
 
 

 -االعداد المياري في خطة التدريب السنوية :
  -االعداد المياري في جرعة التدريب :  - 1

ان االعداد المياري يتطمب تركيزا ذىنيا مرتفعا جدا لذا كان من الضروري ان  - أ
 يتم بعد االحماء مباشرة وخالل الجزء الرئيسي من جرعة التدريب .

التقدم بمستوى التمرينات في جرعة التدريب يعتمد عمى االداء الصحيح  - ب
 لمميارات وال تحدده درجة التعب .

فترات الراحة بين التمرينات تتحقق فرديا لما يحققو الالعب من تقدم في  - ت
 االداء المياري 

  -االعداد المياري في دورة الحمل األسبوعية )الصغرى (: -2
د في جرعات تدريبية متكررة وقصيرة ومتقاربة افضل من يجب ان يتم االعدا –أ 

 تركيبيا بحيث تكون متباعدة خالل ىذه الدورة .
يجب البدء في ىذه الدورة بجرعات تطوير كفاءة االداء المياري قبل ان  -ب

 يحل التعب باالجيزة الحيوية لالعب.
 -االعداد المياري في دوره الحمل الفترية) الكبرى(: -3

 -خالل فترة االعداد :            
خالل فترة االعداد وخالل مرحمة االعداد العام يتم تعمم الميارات الجديدة  -أ

 المناسبة لممراحل السنية المختمفة في كافة انواع الرياضة .



خالل مرحمة االعداد العام يتم التركيز عمى زيادة حجم االعداد المياري اذ -ب
 ة المستخدمة من اجمو .يخصص قدر كبير من الزمن والطاق

يراعى ان تكون شدة احمال التمرينات في فترة االعداد في حدود األقل من  -ج
 األقصى اذ تسمح ىذه الدرجة من شدة الحمل بالتحكم في سرعة االداء. 

 -خالل المنافسات :    -
 اذ يصل األداء المياري خالل فترة المنافسات الى أعمى درجات اآللية . -أ

م االعداد المياري بيدف الوصول باالداء الى القمة الحركية في ظل يستخد -ب
 ظروف المنافسات .

 
اذ يقل االعداد المياري في ىذه الفترة نظرا الرىاق  -خالل فترة األنتقال : -

 الالعبين في فترة المنافسات .
 
 

 -/ األعداد الخططي )التاكتيك( :  ثالثاً 
ىو عممية تعمم و إتقان التعميمات والتحركات والمناورات التي                                    

 يمكن استخداميا طبقا لطبيعة متطمبات المنافسة .
ان األعداد الخططي يتأسس عمى كل من األعداد البدني و المياري و النفسي و المعرفي        

ابيا في أعداد خطط امثل , مما سبق يتضح ان األعداد و ان تكامل ىذه المكونات يسيم ايج
الخططي ىو الوعاء الذي تمتزج فيو كافة أنواع األعداد لتحقيق ىدف التدريب الرياضي أي ان 

 عممية التدريب الرياضي وحدة متكاممة و متصمة بعضيا مع بعض و تكمل أحداىما األخرى .
اري اذ ان خطط المعب تعتمد عمى اختيار األعداد الخططي يقوم عمى األعداد المي       

الميارة الحركية المناسبة لموقف المعب من حيث الدقة و زمن األداء و الذي يتطمب حيزا كبيرا 
البحث في  -تحديد المثير –من العمميات التفكيرية  والعقمية والتي  تشمل )مثيرات المحيط 

 تنفيذ القرار (. –اتخاذ القرار  –الذاكرة 
تزداد أىمية األعداد الخططي في التدريب الرياضي كمما تميزت المعبة أو الفعالية و       

الرياضية الممارسة بطبيعة المنافسة و التحدي ,اذ يكون الصراع و التحدي بين التفكيرين , 
 فضال عن االحتكاك المباشر بين الالعب و منافسة .

 



 مراحل األعداد الخططي :-  
 
وفي ىذه المرحمة يقوم الالعب باكتساب  -: ف والمعمومات الخططيةمرحمة اكتساب المعار  -1

التصورات الالزمة لإلعداد الخططي من خالل ما اكتسبو من معارف ومعمومات مرتبطة بخطط 
 المعب وىذا مما يبنى عميو السموك الصحيح من المباريات .

تقان األداء الخططي - 2 مدرب بأداء النموذج في ىذه المرحمة يقوم ال-: مرحمة اكتساب وا 
بعناية و وضوح لتوضيح الطريقة الصحيحة ألداء خطط المعب مع مراعاة اإليضاح والشرح ثم 
ُ صعب ذلك تطبيقيا مع الممارسة العممية لالعب او الفريق . كما يجب التدريب عمى المواقف  َي

و الالعب او الفريق من المتغيرة و المواقف المشابية بالمباراة )مع المنافس( و بالتالي ان ما يتقن
 األداء الخططي يمعب دورا كبيرا في تحقيق المستويات الرياضية العميا .

ان ما يتعممو الالعب من سموك خططي ال يكسبو  -: تنمية وتطوير القدرات الخالقة - 3
أنماطا سموكية جامدة بل يعوده عمى استثمار قدراتو في تغيير سموكو  وتعديمو طبقا لممواقف 

غيرة في المعب خالل المباريات و بالتالي تنمية مختمف القدرات الخالقة التي تساعد الالعب المت
في اإلدراك السريع لمواقف المعب المختمفة و استحضار الخبرات السابقة التي مر بيا في 

 الماضي في الماضي مما يساعده عمى تطوير االستجابة السريعة لممواقف .
 

 -و التربوي :رابعا / األعداد النفسي 
 

  مفيوم األعداد النفسي و التربوي 
: ىو تمك العمميات التي تسيم في تطوير وتعديل سموك الالعب والفريق بما  األعداد النفسي

ينعكس ايجابيا عمى كال من األداء البدني و المياري و الخططي بغية الوصول بو الى قمة 
 المستويات .

من خالل ما سبق ذكره نفيم بان األعداد النفسي عممية مكممة و التنفصل عن األعداد         
المتكامل لالعب و التي تضم في جنباتيا كال من األعداد البدني و المياري و الخططي و 
المعرفي ,اذ ان الحالة النفسية لمفرد الرياضي تعتمد عمى الجانب األخالقي من شخصيتو وىو ما 

ب توافر اإلحساس بالزمالة والتعاون مع اآلخرين فضال عن تنمية الروح الوطنية واالنتماء يتطم
لمفريق او النادي او المنتخب و العمل بروح الفريق الجماعي المشترك ,و بال شك فان األعداد 
النفسي يتزامن مع الحالة التربوية اذ ينحصر ىدف الجانب التربوي في خمق المواطن الصالح 

ريق استخدام النشاط الرياضي فضال عما تسعى أليو في تطوير السمات الشخصية لالعب عن ط



الرياضي والتي تتمثل باإلرادة و الشجاعة و التضحية والتحدي  التي  يكتسبيا الالعب خالل 
 عمميات التدريب والممارسة .

 
 : أىمية األعداد النفسي- 

الحالة النفسية لالعب قد تكون ايجابية فتعزز من األداء و قد تكون سالبة فتعوقو لذا فان  -1
األعداد النفسي المبني عمى  األسس والمبادئ العممية يسيم في ان يخرج الالعب أفضل مستوى 

 بدني و مياري و خططي .
سية التي قد يتعرض ليا األعداد النفسي يقي الالعب من التأثير السمبي لممشكالت النف -2     

 )اكتساب خبرة نفسية (
األعداد النفسي يقمل من الجيد و الوقت المبذولين في التدريب و يقمل من احتماالت ىبوط  - 3

 المستوى .
األعداد النفسي يشكل ركنا أساسيا في أعداد الالعب مثمو مثل األعداد البدني و المياري و  -4

 الخططي .
 

 -المعرفي النظري :خامسًا / األعداد 
ان من الضروري ان يمم كل العب                                                       

بالمعمومات و المعارف الرياضية التي تخص المعبة التي يمارسيا  من اجل  اإلتقان ليذه 
ين الممارسة المعبة . اذ  ان النجاح الحقيقي لرفع مستوى أداء الالعب يكون من خالل الجمع ب

لمعبة والمعرفة النظرية ليا حتى يستطيع االحتفاظ بالمعارف و المعمومات و ىذا يعني ان 
األعداد المعرفي يجب ان يسير جنبا الى جنب  مع األعداد النفسي و البدني و المياري و 

 الخططي
 : أىمية األعداد المعرفي- 

خزن في الذاكرة لتساعد في عمميات ان المعرفة المكتسبة من خالل عمميات التعمم ت - 1  
 التفكير الرياضي وىي  األساس في توجيو و تنظيم السموك .

 ان األعداد الفني الصحيح لمميارة الحركية يتطمب وجود المعرفة الرياضية  -2
يمكن تطوير و تنمية المستوى الرياضي لدى الالعبين بحدوده القصوى عن طريق زيادة  -3

تقان المعارف   النظرية .وا 
 امج التربية البدنية والرياضية إنيا تمثل أحدى الدعائم اليامة لتنمية بر - 4  
 
 



 


