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 مفهوم التدريب الرياضياوالً :

غالباً ما نجد إن مصطلح التدريب يطلق على كل تعلم منظم يكون هدفه التقدم السريع لكل من الناحية 

الجسمية والعقلية ، أو زيادة التعلم الحركي والتكنيكي ) المهاري ( لإلنسان . وحيث إن ما يخصنا من التدريب 

للوصوووي إلووى أعلووى وأف وول هووو التوودريب) فووي المجوواي الريايووي ( الووتي يعموول علووى تح ووير الريايوويين 

 فعاليةالمستويات ألمستطاعه ، كما إن هتا المفهوم قد توسع وازدادت أهميته انطالقاً من المستويات العليا لكل 

 أو لعبه رياييه .

حيووث فووي السوواتق كانووج تكفووي تجوواري الموودري التووي حصوول عليهووا عنوودما كووان ريايووياً ليووتمكن موون 

يا إذا كانج لديهم الرعاية والقاتليوة الجسومانية الجيودة ...تينموا اليووم يسوتند الوصوي تالعبيه إلى المستويات العل

 المويوحةالتدريب الريايي على أسس علمية ومبواد  ترتويوة تسوتخدم وسوايل ليصواي المعلوموات النظريوة 

ى اللياقة األخرى وكتلك على تطوير القاتلية العقلية الجسمية والمحافظة عل المساعدةللتكنيك ووسايل التدريب 

 العامة والجسمية والنفسية على وفق نظام معين..

مون هوتا نجود إن التودريب الريايوي هوو التح ووير العوام للريايوي نسومياً وتكنيكيواً وتكتيكيواً وعقليوواً 

ونفسياً وترتوياً تمساعدة التمرينات الجسمية عن طريوق الجهود البودني وتهوتا يكوون التودريب الريايوي عبوارة 

كعلم التشوريح والفسولجة والميكانيكيوا  ة تخ ع في نوهرها لقوانين ومباد  العلوم الطبيعية )عن عملية ترتوي

( تهدف إلى أعداد الفرد الريايي للوصووي توه إلوى  كعلم النفس واالنتماع...الخ ( والعلوم النسانية ) .....الخ

لنشاط الريايي التي يتخصص اعلي مستوى ريايي تسمح ته قدراته وإمكانياته واستعداداته وذلك في نوع ا

 فيه ويمارسه تمحض إرادته.

يعتبر علم التدريب الريايي من العلوم الحديثة في مجاي المعرفة تصفة عامة وفي مجاي رياية المستويات 

 العالية تصفة خاصة.

  وان أكثر التعاريف صالحية وشمولية لهتا هو ان التدريب الريايي عملية ترتوية تخ ع لألسس والمباد 

العلمية وتهدف أساساً إلى إعداد الفرد لتحقيق أعلى مستوى ريايي ممكن في نوع معين من أنواع األنشطة 

ً ما نجد إن مصطلح التدريب يطلق على كل تعلم منظم يكون هدفه التقدم السريع لكل من  الريايية. )غالبا

لمهاري ( لإلنسان . وحيث إن ما يخصنا من الناحية ألجسميه والعقلية ، أو زيادة التعلم الحركي والتكنيكي ) ا

التدريب هو التدريب) في المجاي الريايي ( التي يعمل على تح ير الرياييين للوصوي إلى اعلي وأف ل 

المستويات ألمستطاعه ، كما إن هتا المفهوم قد توسع وازدادت أهميته انطالقاً من المستويات العليا لكل فعاليه 

 أو لعبه رياييه .
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ً ليتمكن من الوصوي  حيث في الساتق كانج تكفي تجاري المدري التي حصل عليها عندما كان رياييا

 والقاتلية الجسمانية الجيدة ...تينما اليوم يستند التدريب  الرعايةتالعبيه إلى المستويات العليا إذا كانج لديهم 

 

 ثانياً :اهداف التدريب الرياضي 

من انل تحقيق الهدف الرييسي للتدريب الريايي وتحسين واالرتقاء تمستوى االداء الريايي الى اعلى      

ممكن يجب على المدري ويع الحلوي المناسبة لوانبات استخدام التمارين البدنية وتنفس الوقج  مستوى

الريايي التي يمكن  يجب على الريايي ان يتبع مدرته من انل تحقيق متطلبات االهداف الرييسة للتدريب

 ..... يأتيتلخيصها تما 

 تحسين االعداد البدني متعدد الجوانب)الشامل( -1

 يمان تحسن الألعداد البدني الخاص تالفعالية المحددة -2

 تحسين واتقان األداء الخططي الالزم للمنافسة -3

 تقان النوعي ألداء الفني الخاص تالفعالية المحددةاال -4

 الصفات األرادية الألزمة لموانهة اعباء التدريب والمنافسة تنمية وتطوير -5

 الفريق كجماعة متماسكة توحدةتنمية الرواتط والعالقات الخاصة  -6

 يمان تحسن الحالة الصحية للريايي  -7

 الوقاية من االصاتة الريايية -8

نفسية الخططية والتغتية اغناء الريايي تاألمور المعرفية الخاصة تقواعد التدريب الفسيولوني وال -9

 ووظايف استعادة الشفاء والعالقات االنتماعية مع اع اء الفريق

 

 -اما  ) نواي مهدي العبيدي و فاطمة عبد المالكي( يرن ان  التدريب الريايي يهدف الى :     

 اعداد قدرات الفرد الريايي تدنيا ومهاريا وخططيا وفكريا . -1

 النفسي والسمات الشخصية للفرد الريايي .رفع مستوى ودرنة االعداد  -2

 رفع استعدادات الفرد لتحقيق الفوز في المنافسة . -3

اما )محمد عبد الحسن( يرى ان التدريب الريايي يهدف الى رفع مستوى الفرد الى اعلى مستوى ممكن من 

نراء ويع الحلوي لوانبات التدريب تحيث تؤمن تحقيق الوانبات المعينة الترتوية والتعليمية ، كما ت من 

ً هو تطوير الشخصية الريايية وترسيخ االيمان تالمجتمع العرت ً هاما الطريق  واعتباري الموحد وانبا

االشتراكي الطريق االمثل للتطور الريايي في القطر، لتا فان نميع االمكانيات في التدريب تخدم االغراض 

الساتقة ، وتناءاً يتم عن طريق المتطلبات العالية تطور صفات مهمة كالقاتليات والمهارات واالمكانيات 
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مع سواء في ميدان االنتاج او االستعداد العالي للدفاع عن والصفات الجسمية التي تعتبر يرورية للمجت

 الوطن .

 

 التدريب الرياضي ) وظائف ( واجباتثالثاُ :

من انل تحقيق الهدف الرييسي للتدريب ، والتي هو تحسين مستوى األداء المهاري ، البدني الخططي 

ى الرياييين إتباع مدرتيهم كي يسدوا االهتمام تالصحة ، العداد النفسي ، النظري ، واالنجاز ، يجب عل

حانة المتطلبات الالزمة لتحقيق وانبات التدريب العامة أو وظايفه  ، ولقد اختلف الخبراء في تحديد 

  -الوانبات و الوظايف وسوف نستعرض تعض من هته اآلراء لبعض الخبراء ومنهم :

 الى  محمد حسن عالوي  -1

 واجبات تعليمية  -أ

  تربويةواجبات  -ب

 

وعبد هللا الالمي وعادل تركي على مجموعة  الشاطئويتفق كال من قاسم المندالوي ومحمود عبد هلل  -2

 -من النقاط هي :

 الناحية التربوية  -أ

 الناحية الصحية  -ب

 الناحية التعليمية -ج

  

 -أما عن محمد رضا المدامغة : 

 تطوير العداد البدني المتعدد الجوانب  -1

 تحسين العداد البدني الخاص تنوع اللعبة  -2

 التقان النوعي لألداء المهاري للعبة أو المهارة  -3

 تحسين وإتقان األداء الخططي الالزم  -4

 تنمية السمات النفسية  -5

 يمان ويبط العداد المثالي للفريق  -6

 منع حدوث الصاتات عند الرياييين  -7

 تقوية المعلومات النظرية  -8

 االهتمام تالحالة الصحية للرياييين  -9

 



                               0212-2020تدريب رياضي  / األستاذ الدكتور سهاد قاسم الموسوي           -المحاضرة  األولى   
 

4 

 

 -على النقاط التالية كواجبات للتدريب الرياضي : هارهويؤكد 

 تناء الشخصية  -1

 التهيئة البدنية  -2

 تهيئة التوافق التكنيكي الريايي  -3

  التكتيكيةالناحية  -4

 تهيئة الناحية العقلية  -5

 

 المندالوي لهذا سوف يقتصر شرحنا لما ذكروه .ونتفق مع ما ذكره محمد حسن عالوي و قاسم 

  -الواجبات التعليمية : -:أ     

تت من الونبات العلمية نميع العمليات التي تستهدف التأثير على قدرات ومهارات ومعلومات ومعارف 

  -الفرد الريايي . وتشمل أهم الونبات التعليمية لعملية التدريب الريايي على ما يلي :

التنمية الشاملة والمتزنة للصفات أو القدرات البدنية األساسية كالقوة الع لية والسرعة والتحمل  .1

 ....الخ والعمل على االرتقاء تالحالة الصحية للفرد . 

التنمية الخاصة للصفات أو القدرات البدنية ال رورية لنوع النشاط الريايي التي يتخصص فيه  .2

 الفرد . 

ت الحركية األساسية لنوع النشاط الريايي التخصصي والالزمة للوصوي إلى تعلم وإتقان المهارا .3

 أعلى مستوى ريايي .

 تعلم وإتقان القدرات الخططية ال رورية للمنافسات الريايية في نوع النشاط الريايي التخصصي  .4

اكتساي المعارف والمعلومات النظرية من النواحي الفنية لألداء الحركي وعن النواحي الخططية  .5

وعن طرق التدريب المختلفة والنواحي الصحية المرتبطة تالنشاط الريايي وعن القوانين واللوايح 

 واألنظمة الريايية ..... الخ . 

 

 

  -جبات التربوية :االو -:ب  

ية كل المؤثرات الترتوية المنظمة التي تستهدف تطوير السمات الخلقية والرادية تت من الوانبات الترتو

 وغيرها من مختلف الخصايص والمالمح األخرى للشخصية .

  -وتشتمل أهم الواجبات التربوية لعملية التدريب الرياضي على ما يلي :
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ذو المستوى العالي من الحانات  ترتية الناشئ على حب الرياية والعمل على ان يكون النشاط الريايي -1

 األساسية للفرد .

تشكيل مختلف دوافع وحانات وميوي الفرد واالرتقاء تها تصورة تستهدف أساسا خدمة الوطن وذلك عن -2

 طريق معرفة الدور االيجاتي الهام التي تسهم ته المستويات الريايية العالية في هتا المجاي .

 الحميدة كحب الوطن والخلق الريايي والروح الريايي ...... الخ . ترتية وتطوير السمات الخلقية -3

ترتية وتطوير الخصايص والسمات الرادية كسمة الدافعية وسمة المثاترة وسمة يبط النفس وسمة  -4

 الشجاعة والجرأة وسمة التصميم ....الخ . 

عمليات  خمسيب الريايي إلى وفي يوء ما تقدم يمكن ترنمة أهم الوانبات التعليمية والترتوية للتدر

  -محددة تهدف كل منه إلى تحقيق وانب معين وهته العمليات هي :

عمليات محدودة كل منها تحقق هدف يخدم االرتقاء  خمسليص وانبات التدريب الريايي ليمكننا تخ

  تمستوى الفرد الريايي وهي :

 

 

 

 

 

 ما هو االعداد الريايي

تهيئةالعملية الشاملة و المنظمة والمخططة والمنسقة التي تهدف إلى الوصوي يقصد تإعداد الريايي هو 

 تالريايي إلى مستويات عالي من النجاز الريايي

وان هناك عوامل تساعد للوصوي الى االنجاز العالي وهي عوامل ترتبط تالريايي وتسمى الداخلية وهي 

 .لنجاز الرياييعبارة عن إمكانيات الريايي والحالة الفعلية لمستوى ا

عوامل خارنية وهي عبارة عن طرق ووسايل التدريب . واألمور األخرى التي يحاوي المدري التأثير تها 

 .على مسار تطور الريايي وتأمين قدرته على النجاز

وقدرة الريايي على النجاز عبارة عن حالة ديناميكية تتكون من العديد من العناصر وتتحدد تبعاً لمستوى 

 .اده النفسي والبدني "الفسيولوني" ومدى اكتماي قدراته ومهاراته ال روريةإعد

وال يمكن اكتساي هته الحالة و الوصوي الى الحالة المثالية إال من خالي إعداد مناسب والجيد . والنشاط 

 الريايي في هتا الخصوص عبارة عن نشاط مونه الكتساي القدرة واالستعداد لإلنجاز ولالرتفاع تهتا

 .المستوى

إن حالة الريايي التدريبية تتوقف على درنة تطور مكوناتها ، فكلما ارتفع مستوى هته المكونات كلما ارتفع 
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ً لمتطلبات المنافسة حتى  المستوى وهنا يجب مراعاة التناسق تين درنة تنمية وتطوير هته المكونات طبقا

 ية والمهارية والخططية و النفسية و الترتوية(يمكن تلوغ الفورمة الريايية ،من خالي االعدادات )البدن
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