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 القوة العضلية تدريبات

تعني  تييبات ا قوةيقد ةييبد قوعلي  لتيل قوت تي  لق ال قوي  قوت تي  لتيل اة قايي ا     

اختتف  اثي  اقثثةي  و ق ا قوم،يكو تيبقا ،تاي و لتي  ا،ي ، و لموي د اتنقلي  اثي  

و قوميب  يي  قواتع  لق ابتفي   ا،عوك لققم و صن ياقو لت  و اة لي( صعقي ايبج

تييزق قا اختتفي و قلاي  غا قاتي  قثوعيي   قوبا نيا  تتيقا ياويي   قوباي و ويتج م تايا

قولبت ا لثن ء قوات با ا اختتف  قاتنقل  نظبقً وتت ااب قوا،تاب ي  اققةف قوات باي ا 

قبايي  قوتييبد ت ويي بقلاا قات تفيي   ل وايي  قو،ييبا  ققوقثيي  مب قات،تت تويي  قواختتفيي  تيي و

وييل تناايي  قوةييقد قوع ايي  ققوةييقد ويي ق ييي ا قوعلتيياا التيي مقا غ .هقوخصييك قنييب  قوتييب

 .قوان ي، ا قوبا نا وإلاف ء تات،تت ا قوم،ك لنعا واختتف قوخ ص  

غا تة،يياك قوتايي باا غوييل تايي باا ةييقد ل ايي  قتايي باا ةييقد خ صيي  اتييقا تتعيي ً ويبميي     

ق،يبلتو  قوت  اؤياوي  قوعلتياا شت  قوتا باا نقع قاا لا  نف،و  ةبقتتو  اا قوتعت  

قوتعتي  قاققةفوي    ت،تتياي  تقتو  قنيقع قوعاي  قوعنيت  يي  هي ه قوتاي باا قققتم هو  قة

 قواختتف .

 تدريبات القوة العامة -1

قتعن  قوتيبات ا قوت  ات ت  ياو  قوعل  لتل اةقا ا اختتفي  الثةي   اختتفي  ق ا    

قوم،كو تبقا ،تا و لت  ا، ، و اة قا   ااي و لموي د اتنقلي و ميب  يي  قوباي ( 

ل ا  قوماا  لنعا قوم،ك ه ه قوتا باا  تتقاا قوتا باا قواتنقل  تلا  قاابه  ا

اا لا  ،بل  قولبت  قةقتو  ق،باة  ليقئو  وتعت   قوفن  قوخ صال تتش ته ا  قثيقء ق

لتيل لموي د قللني ء تؤثب تشيت  اايب ات شيب  ه ه قوتا بااقوتا قةققنانو  ققتم هو  

تل،ييا ا،ييتقد قثيقء قوتييين  ان  قت وتيي و  قوم،ييك قواختتفيي  قتتييقا ة ليييد اتانيي  قبصيي

 ققوخ،،  وعل . ققواو بد

 مثال:

 قوبمتاا وتةقا  لنعا قوقث  ت ثثة   قتيقنو  اا  بتا. 

 قوت،ا ققوظوبلنعا قوصيب قوتةقا  ت ثثة   قتيقنو  اا  بتا . 

 .تاباا قال،تن ي قثا ا  لتل قثبض ثن  قاي قو بقلاا 

 تعتق.تاباا بي  قوم،ك اا قن  قو 

   قوابتق،  اا قثلتل  تاباا ت،تق قولت. 

غا تييبات ا قوةيقد قوع اي  هي  قوة لييد قث، ،يا  وتنااي  قةي لثتتيا قويبق،ي ا ققوتليق  

 ققوان ي، ا.قوةقد قوخ ص  قوت  الت مو  قوعل  لثن ء قثيقء قوبا ن  ي  قوتيبات ا 

 تدريبات القوة الخاصة -2

ياو  قوعل  لتل اةقا ا اختتف  اق ا قوم،كو لثة  و قتعن  قوتيبات ا قوت  ات ت     

تييبقا ،تايي و لتيي  ا،يي ، و اة قايي   اايي و مييب  ييي  قوبايي ( تلايي  تتشيي ته هيي ه 

قوتيبات ا ا  قواو بقا قث، ،ا  وتعت  اا لا  ،يبلتو  قةقتوي  ققتم ه توي  قق،يتق   

( ت يك  5 قوعا  قوعنت  ياو  اثعً قوميب  قو،يبا  لق قوقثي  اي  ويتج م تايا تيق ا ا

اويف غول تةقا  قوةقد قوخ ص  وتبمتاا قبا  قوتبد قو،تا  وألا ك تتع قو بقلاا اويف 

غول تةقا  قوةقد قوخ صي  وتي بقلاا و غا هي ه   قوتييبات ا ووي  تيزثابقً يي لعً يي  تل،ياا 
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تقنوي  تعاي  لتيل ت،ييقاب  قوان ي،ي اقو،يبل  ققوةيقد قوخ صي  وتعنيعا قوع اتي  لثنيي ء 

د اييا خييع  تلفايي  قتتييب ليييي ااتييا اييا قوقليييقا قولبتايي  ييي  هيي ه قو،ييبل  ققوةييق

 .قوعنعا قت وت و  غنت ج ،بل  قةقد قتتب تؤي  غول تل،اا قثيقء قواو ب  وعل  

قام  لتل قوايبتاا قالنتت ه غول غا غها   تيبا  قوةقد قوع ا   لني تيبا  قون شئاا    

  غول نعف قخاق  ي  اماقل  اا ققوتبتا  ية، لتل تيبات ا قوةقد قوخ ص  ،اؤي

قوعنعا قه  قوعنعا قوت  ال تش بك يي  قوتييبا  اثي   لتيل  ويك  لييك قالهتاي ك 

تتناا  لنعا قوم ء قوعتق  اا م،ك اللي  تيبد قوةييك لق قثوعي   قوفبةاي  ققوفبياي  

ي ا هي ق قههاي   ايؤي  غويل قوتعي  قواتتيب وتعنيعا قو ايب ايبتي  قلييك ةيبتي  لتيل 

لليق  قواتي بقد تةييبد ل واي   نتامي  وتات،تتي ا قوصيعت  قوتي  تفبنيو  اققةيف  ام بقد

قوتعيي  قواختتفيي  اايي  اييؤي  غوييل هتييق، ا،ييتقد قثيقء تشييت  اتتييب لق ليييق  قهصيي ت  

  .نتام  وعيك تز ب قتن ،ق قوعا  قوعنت  لثن ء قوات با ا 

اشيته يي  شيتته لق قلتاه ي ا تي  تايباا ت،يتخيك يايه اة قاي  لق تييقا اة قاي  قال    

،بلته لق قتم هه قولبت ا لثن ء قوات با ا ا،يال اتايباا لي ك لق تييبا  لي ك( قتي  

تاييباا ت،ييتخيك ياييه اة قايي  لق تيييقا اة قايي  قلبتتييه تشييته اييا لايي  شييتتو  قةقتويي  

قولبتييي ا قوتييي  تيييؤي  يييي   قتشيييتهق،يييبلتو  ققتم هوييي  قنيييقع قوعاييي  قوعنيييت  ياوييي  

 تيبا  خ ص(. قوات با ا ا،ال اتاباا خ ص لق

 :وتيبات ا خ ص  وت،قاب لنعا قوبمتاا مثال:

 اماقل ا.  3× لققم   10،ك تتبقب  70قوقث  اا يقق قولققم  قبتف ع  -

 3× ايييبقا  10ايييا ق ا قوم،يييك ققوقثييي  ل واييي ً تتيييبقب  %5ويييتج م تايييا ق ا  -

 اماقل ا.

ا قثثةيي   قني  قثثةيي   لتييل قوتتفيياا ختييف قوييبلج ثيك قوقثيي  وأللتييل اتييقا ياييه ق  -

ابقا قت،بل   10 – 6اا لين  قنم   ي  ه ق قوتاباا و تتبقب قوتاباا اا  30%

 اا ل،بع ليقء وو ق قوتاباا. %100 – 90اا 

 -قاشتب، ي  قوتيبات ا قوخ ص  لا تؤي  تشيد ل وا  قلمك تتاب ققية  وا  ات   : -

  100 – 90شيد قثيقء ا،بلته( اا%. 

 تتبقب 10قة  اا  قولمك قوتتبقبقا 

  ية ئق.( 3نبت  ي  قويةاة  لق ا 120قوبقل  اوت، قونتض غول قة  اا 

ققن،عة  اا  تةيك  ي ا تيبات ا قوةقد قوع ا  توييف غويل ختيق ة لييد ل، ،يا  قث تتي      

وتيبات ا قوةقد قوخ ص  ققوععة  قوتيباتا  تانواي  تيؤي   غويل لييق  اي  ا،يال ت نتةي   

تزثاب تيبات ا قوةقد قوع ا  انتةي  لثبهي  قام تاي ً غويل تنااي  قثب قوتيبا  قالام ت  ل  غا 

قت،قاب قوةقد قوخ ص  قتا  هق قول   لني ت،قاب قوةيقد قوةصيقد لق تلاي  قوةيقد  يي ا 

تزثاب ه ه قوتيبات ا قا  تليثه اا تتاف ا قظافا  قلنتا  انتة  لثبه  غول تناا  صف  

صف  لخيبد قهي  قوةيقد قو،يباع  لق قوةيقد لخبد لق قنتة   قثثب قالام ت  وو   وت،قاب 

 .قالنفم با  
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 ؟؟؟قو،ؤق  قو   ا،بح ااتل ت،تخيك تيبات ا قوةقد قوع ا (.

ت،تخيك تيبات ا قوةيقد قوع اي  لثني ء ابلتي  قوتييبا  قث، ،ي  لق لثني ء يتيبد قهلييقي   

ااتيا لا قوع ك لا  تشت  ه ه قوتيبات ا قون،ت  قثتتب اا قولمك قوتيبات  وتبا ن  ق

اتييقا تزثابهيي  اقنييعا ً لق شيي اع ل  ااتييا ق،ييتعا   هيي  واماقليي  لنييتا  اعانيي  لق 

 اشا  اماقل  لنعا لق اشا  ماا  لم قء قوم،ك.

قاتقا وتاي باا قوةيقد قوع اي  لهااي  قتيزثابقً تتايبقً وعلتياا قوصي  ب ققون شيئاا قهي ق   

اي  قتشيت  قوة لييد قث، ،يا  اعن  غا ه ه قوتا باا ت،وك ت بتفي ع ا،يتقد قوةيقد ققوتل

ققواتان  وتتيبات ا قوعلة  قت وت و  ت،وك ي  تل،اا ا،تقد قثيقء قواو ب  ققوخ،،  

 قوان ي، ا.ي  

 القوة المطلقة والقوة النسبية

قهن ك ،ؤق  هق ااي  هي  لتثيب قواؤشيبقا قوتي  تيي  لتيل ةيقد قوبا ني  و لق تايف   

؟ ( قااتييا قهم تيي  لتييل هيي ق قو،ييؤق  اييا نعييبف غا هيي ق قوبا نيي  اتاتيي  تةييقد ل وايي  

خييع  اعبييي  قنييه هنيي ك نييقلاا اييا قوةييقد قوعنييتا  ويييد قوبا نيي  هايي  قوةييقد قوا،تةيي  

 ققوةقد قون،تا .

تعني  ةييبد قوعلي  لتيل قوت تي  لتيل لةصيل اة قاي     -القوة المطلقة ) القصوى( :

ث تتي  ا اثي   بيي  تلا قالنةت ض قهبقي  قااتيا لا تتيقا هي ه قواة قاي  اتلبتي  لق 

ثة  لتل قثتت ف ثك ثن  قوبتتتاا ت اعً ثك قوقةقف غا لةصل ق ا ا،ت،ا  قوعل  لا 

 ابيعه ا،ال اقوةقد قوا،تة  لق قوةقد قوةصقد(.

ه  اةيقب قوةقد وتي  ت يك ققليي ايا ق ا قوم،يك قااتيا تلياييه  ليا  -القوة النسبية:

 ،باق ة،ا  قوةقد قوا،تة  لتل ق ا قوم،ك.

 وزن الجسم÷ ة النسبية= القوة المطلقةالقو

قوةقد قون،تا  اا لتثب قواؤشبقا يالو  قاقنقلا  لتل ةقد قوعل  قتتع  ه ه  تعي  

قوةيقد يقبقً ه اي ً يي  قثوعيي   قوتي  اتيقا ياويي  تني يج قوعلتياا تتعيي ً ثق قنويك تاي  ييي  

 ايي ً ييي  تعييض قواصيي بل  ققواعتايي  قبييي  قثثةيي   ققوت تققنيييق قتيي وك تتعيي  يقبقً ه

قثوع   قوت  تت،تي  قوت تي  لتيل اة قاي  ق ا قوم،يك تاي  يي  قوقثي  قوعي و  قاللي  

قوماتيي   لايي  تتييقا قواة قايي  هيي  لتيي بد لييا ق ا م،ييك قوعليي . لايي  ال ا،ييت،ا  

هؤالء قوعلتاا اا تل،اا ا،تقد قوةقد قوةصقد لا ،بايق  اي يد لميك قوعنيت  ل  

قوةيقد قوةصيقد اقوا،تةي (  اتفي ءد قوعنيت  (،قاب ا يد ق ا قوم،ك ت  اعتايقا لتل ت

اا خع  تل،اا ا،تقد قوتققيق ققوت قاا ي  لا  قوعنيعا يقخي  قوعنيت  قوققلييد 

 قتاا قوعنعا قوع ات  اا  اؤي  غول غنت ج ةقد قتتب تيقا  ا يد ي  ق ا قوعل .

ت يك و  80 ت يك و 70( اللتاا يي  قوعي   اختتفي  قتيزق قا اختتفي  هي  ا3اثعً ويان  ا

( ت ك ( تك قختت ب قوةقد قوا،تة  لنيهك اا خع  بي  لةصل ثة  لتل قثتت ف ثيك 90ا

ثنييي  قويييبتتتاا تييي اعً ثيييك قوقةيييقف قت نيييا قوةيييقد قوةصيييقد ويييياوك مااعوييي  ات،ييي قا  

 (ت ك.120ا
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 ت ك120(ت ك ةقته 70الل  تبد ، ئبد ق نه ا 

   1.7=70÷120ق ا قوم،ك=÷ قوةقد قون،تا = قوةقد قوا،تة 

 ت ك120(ت ك ةقته 80الل  تبد قوةيك ق نه ا 

  1.5=80÷120ق ا قوم،ك=÷ قوةقد قون،تا = قوةقد قوا،تة 

 ت ك120(ت ك ةقته 90الل  تبد ،ت  ق نه ا 

  1.3=90÷120ق ا قوم،ك=÷ قوةقد قون،تا = قوةقد قوا،تة 

 لتتي ب يعلظ اا قون لا  قونظبا  لا ماا  قوعلتاا ات،ي قااا يي  قوةيقد قوعنيتا  ت   

(ت ك و قوتا ي  لةاةي  قثايب غا اللي  تيبد قو،ي ئبد 120لنوك ق،ت، لقق غا ابيعقق ا

هق قثتثب ةقد اا الل  تبد قوةيك قتبد قو،ت  ت لتت ب غا ةقته قون،تا  ه  قتتيب ةااي  

(ت ك اا ق ا م،ك الل  تبد قو،ي ئبد ق،يت، ع لا 1اا قآلخباا قه ق اعن  غا ت  ا

(ت ك قه ق اعن  قنه لنتج ةيقد قتتيب يي  لياا تي ا 1.7قتةيب اات ت  لتل اة قا  قتتب 

(ت يك و قاللي  تيبد قو،يت  1.5الل  تبد قوةيك ق،ت، ع لا ات ت  لتل اة قا  تةييب ا

 (ت ك اا قواة قا .1.3(ت ك اا ق ا م،ك لا ات ت  لتل ا1ق،ت، ع ت  ا

ً غا الل  تبد قوةيك قو   ق نه ا    ت، ع لا ( ت ك غ ق ق،80تا  اعن  ه ق لان 

(ت ك اا قوشلقك ي ا ةقته قون،تا  ،قف ت يقي قتصتح ةااتو  اث  10اتختص اا ا

(ت ك اا ق نه ق،ت، ع لا 1(ت ك ل  غا ت  ا1.7ةاا  الل  قوتبد قو، ئبد ل  ا

ً ت ول و  قثقول قوت  ت ا ياو  ق نه 1.7ات ت  لتل ا (ت ك اا قواة قا  اة بن 

ق اعن  قنه لنتج ةقد قتتب لنيا  تختص اا (ت ك قه 1.5(ت ك قةقته قون،تا  ا80ا

(ت ك و قت وت و  ي ا ةيبته لتل قومب  قو،با  ،قف ت يقي قةيبته 10قوق ا قو قئي ا

(ت ك 10لتل قوقث  ،قف تتقا للتل ت وشخص قو   ت ا ابتي  م تاا ق نه ا

 قامب  قاةف  ثك اخت  ه ق قوم تاا قامب  قاةف  ي ا هن ك ي بق ي  قهنم   تاا تع

 قول وتاا.

 ؟؟؟:كيف نطور القوة العضلية لدى الالعبين

هنيي ك ليييد تيييبات ا وت،ييقاب قوةييقد قوعنييتا  وعلتيياا ت ،ييتعا    خصيي ئص قونظيي ك   

قوألقت،مان  قثق  قه ه  قوتيبات ا ه  وت،قاب قوةقد قوةصقد ققوةقد قو،باع  ققوةيقد 

 -قالنفم با  : 

 :تدريبات القوة القصوى أوال/

قد تعن  ةيبد قوعلي  لتيل قوت تي  لتيل لةصيل اة قاي  لق هي  الةصيل قوةقد قوةص  

ق ا ا،ت،ا  قوبا ني  بيعي ( قهي ه قوتييبات ا  قا ي ئييد تتايبد وييد قوعلتياا قوي اا 

اا ب،يييقا قثوعييي   قوتييي  تت،تييي  قوت تييي  لتيييل اة قاييي ا تتايييبد اثييي  بيييي  قثثةييي   

تةي  ي ئييد هي ه قوتييبات ا ققواص بل  ققومقيد قغ، ل  قوا،بة  قيي  قوتبد قوليايا  ق

تتا  ةتا قواة قا  قوت  افتبض قوت ت  لتاو  لثن ء قوات با ا ت ثوع   قوفبةا  ققومب  

ققو،ت ل  وا، ي ا اتق،،  ق،قات  ل  قثوع   قوت  تت،ت  قوت تي  لتيل ق ا قوم،يك 

ت،قاب ية،  قت وك قثوع   قوت  تتاا  ت وتلا  قتتقا قواة قا ا ياو  ةتات  و لتا   غا 

قوةقد قوةصقد ويد قوعلتاا ي  اختتف قثوع   اؤي  غول ت،قاب قوةقد قو،باع  ققوةقد 

قالنفم با  ل  غا هن ك لعة  قام تا  تاا ت،قاب قوةقد قوةصقد قه تاا قوةقتاا تي  غا 

قوةييقد قوةصييقد تشييت  ة ليييد ل، ،ييا  وت،قابهايي  قهيي ق اعنيي  قنييه اميي  ت،ييقاب قوةييقد 
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باع  ققالنفم با  وألوعي   قوفبةاي  ل  خيع  يتيبد قهلييقي قوعي ك قوةصقد ةت  قوةقد قو،

ققوخ ص ثك اة  ق،تعا   ه  تيباما  تتا  قةتبتن  ايا يتيبد قوات باي ا قتي يقي قثلمي ك 

 قوتيباتا  وتةقد قو،باع  ققالنفم با  .

 -هن ك نقلاا اا قوةقد قوةصقد ها :

 القصوى المتحركة القوة-أ

تل قوت ت  لتل لةصل اة قا  قاا خص ئصو  غا قوعنيعا قتعن  ةيبد قوعل  ل   

الي  ياو  تةتص ققنت، ، قوتنه ت، ء نتام  وتتب قواة قا  اث   بي  قثثةي   تيزق قا 

 تؤيد وابد ققليد ية،. ةصقاه

 -قااتا ت،قاب ه ه قوةقد اا خع  ا  ات :

 عاا.اا لةصل ق ا ا،ت،ا  قوبا ن  بيعه ي  تاباا ا %100 – 90اا  -الشدة:

 -:التكرار
90%  95%  100% 

3  2  1 

 ( ية ئق .5-3نبت /يةاة  و لق بقل  اا ا 120بمقع قونتض غول  -الراحة:

 

 القوة القصوى الثابتة -ب

قتعن  ةيبد قوعل  وتال قو  لتل قوت ت  لتل اة قا  قتتيب ايا ةقتيه قوعنيتا  اثي    

  ال الييي  ياويي  تةتييص يييي  ليي ئ، لق يييي  لق قا تتاييبد قاييا خص ئصييو  غا قوعنييت

ققنت، ، قغنا  تتةيل يي  ،قووي  نتامي  لييك قوةييبد لتيل قوت تي  لتيل قواة قاي  قوتتايبد 

 -قااتا ت،قاب قوةقد قوةصقد قوث تت  اا خع  ا  ازت :

 %100 -الشدة:

ال اقمييي تتيبقبقا نتاميي  وعيييك قميقي قوييتةتص ققالنت،يي ، يي  قوعنييعا تيي   -التكررار:

 ت  تاباا. تل،  لتل ل، ج قو اا ي 

 اماقل ا 3× ثققن   6وتن شئاا 

 اماقل ا 3× ث نا   12وتبم   

 ية ئق.( 5-3نبت / يةاة  . لق بقل  اا ا 120بمقع قونتض غول قة  اا  -الراحة: 

 

 تدريبات القوة السريعة والقوة االنفجاريةثانيا/ 

تيبات ا قوةقد اعتةي تعض قوايبتاا غا تيبات ا قوةقد قو،باع  ه  نفج لق تتش ته ا    

قالنفم با  اا لا  قولمك ققوشيد ققوبقل  قوتا ي  لةاة  قثاب هن ك لييد قختعيي ا 

تتاييا ييي  قوتعباييف  قهيي ه قالختعييي اتيياا تيييبات ا قوةييقد قو،ييباع  ققوةييقد قالنفم بايي  

 -ققوتيبا  ققومققن  قوف،اقوقما  ققوتااا ئا  ققية  وا  ات :

 التعريف -1

 قد قو،باع قوة قوةقد قالنفم با 

قو،يييبل (  Xلةصييل ةييييبد اقوةيييقد 
 تزةصب  اا تؤيد وابد ققليد.

اث  : بيع  قوخ،ف ي  وعتي  بيي  
 قثثة   .

لةصل تبيي تزةصيب  ايا تيؤيد وعييي 
 اا قوابقا.

 اث  : قوقثت ا قوثعث  قواتت وا .
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 من الناحية التدريبية -2

 قوةقد قو،باع  قوةقد قالنفم با 

 30ق ا قثثة   ي  قوتييبا  ايا 
اا لةصل ق ا ا،ت،ا   50% –

 قوبا ن  لا ابيعه.

 – 50ق ا قثثةيي   ييي  قوتيييبا  اييا 
اييييييا لةصييييييل ق ا ا،ييييييت،ا   70%

 قوبا ن  لا ابيعه.
( تتيييبقبقا 4 – 1قوتتيييبقب ايييا ا
 وت  تاباا .

ققوت تييي  لتيييل قواة قاييي  تزةصيييل 
 ث (3ا يبم  ت، بع.

وتي   ( تتيبقبقا10 – 6قوتتبقب اا ا
 تاباا.

قوت ت  لتل قواة قا  تيبم  ت، بع ال 
 ث 5-10ت، بعتص  غول لةصل يبم  

 من الناحية الفسيولوجية -3

 قوةقد قو،باع  قوةقد قالنفم با 

اشتبك ياوي  قتتيب لييي ااتيا ايا 
قوقليييقا قولبتايي  قتيينفج قوقةييا 
ل  اتييييييي قاا لاييييييي  قوقلييييييييقا 
قولبتايييي  لثنيييي ء قثيقء( ل  قثيقء 

 قتزةصب  اا  تنفج قوقةا
قايييييييا قونيييييييبقب  لا تتيييييييقا 
قوعنيييييعا قواة تتييييي  وتعنيييييعا 

 قوع ات  ابتخا  ةت  قثيقء .

ال اشتبك ياو  قتتب ليي اا قوقلييقا 
يي  نفيج قوقةيا تاي  ال اليي  تيي قاا 
تتاب ي  نشي ، قوقلييقا قولبتاي  يي  
قوعنييييت  تيييي  تعايييي  اماقليييي  اييييا 
قوقليييقا قولبتايي  تعييي قثخييبد قةييي 

ةتاييي  مييييقً ايييا  تتييي قاا اعوييي  تفييي بق
قايييا قونيييبقب  لا تتيييقا وقوييي اا 

قوعنييعا قواة تتيي  وتعنييعا قوع اتيي  
 تا،تقد ل و  اا قوتقتب.

 

 تدريبات القوة السريعة
تعنيي  قوةييقد قو،ييباع  قوةيييبد لتييل قوت تيي  لتييل اة قايي ا تت،تيي  ،ييبل  ل وايي  اييا 

 اا  قالنةت نيي ا قوعنييتا  و ققوويييف اييا تيييبات ا قوةييقد قو،ييباع  هييق ت،ييقاب قواميي
قوعنتا  قوت  تعا  تشيت  بئا،ي  يي  قوات باي ا قهني ك نيقلاا ايا قوتييبا  وت،يقاب 

 قوةقد قو،باع  وعنعا قوم،ك قواختتف .
 تدريب القوة السريعة عن طريق األثقال  -أ

( اييا لةصييل ق ا ا،ييت،ا  لا %75 – 50ت ون،ييت  وتييق ا قوا،ييتخيك اييا ا -الشرردة:
 اؤياه قوعل  وتتاباا قواليي.

 اا ل،بع ليقء وعل  %100 – 90ثيقء اا ،بل  ق
 ( تتبقبقا ي  ت  تاباا.10 – 6قوتتبقب اا ا -الحجم:

 . ( ام اا  وت  تاباا5 – 3قوام اا  اا ا
ض/ي  110( نبت /يةاة  تياا قوتتيبقبقا ققةي  ايا 120اتقا قونتض اا ا -الراحة:

( يةاةي  تياا  10-8( ية ئق تياا قوتتيبقبقا . قايا ا5-3تاا قوام اا  . لق بقل  اا ا
 قوام اا  

 تدريب القوة السريعة عن طريق الوثب أو استعمال  أجهزة متنوعة -ب
لاي  ا،يتخيك يي  هي ه قوتييبات ا تاي باا اختتفي  ايا تاي باا قوقثي  تبمي  ققلييد لق 
 -تبمتاا ،ققء ت ،تعا    لمو د اتنقل  لق تيقنو  تلا  تؤيد قوتا باا قية ً وا  ات :

 اا لين  قنم  . %100 – 90  قثيقء اا تتقا ،بل -الشدة:
 ( تتبقبقا وت  تاباا.10 – 6اا ا -التكرار:
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 110( نيبت /يةاة  تياا قوتتيبقبقا ققةي  ايا 120بمقع قونتض غول ايا ا -الراحة:
(  10-8( ية ئق تاا قوتتبقبقا . قاا ا5-3نبت /يةاة  تاا قوام اا . لق بقل  اا ا

 يةاة  تاا قوام اا 
قوتلييق  قواايقنايي  ييي  اميي   قوتيييبا  قوبا نيي  غا قوعلتيياا ققوفييبق  وةييي لثتتييا    

قوبا نييا  لةةييا ت،ييقبقً تتاييبقً ييي  ا،ييتقد قوةييقد قو،ييباع  ق وييك اييا خييع  تقظاييف 
قوععةيي  قومايييد ققواتبقت،يي  تيياا قوةييقد قوةصييقد ققوةييقد قو،ييباع  لييا ،باييق ق،ييتعا    

 يد ،ييبل  قالنةت نيي ا تييبات ا قوةييقد قوةصيقد وماايي  لميي قء قوم،يك قلييا ،باييق  اي
قوعنتا  ي  قوتيبات ا لاي  لتيي لتاي ء قوتييبا  قوبا ني  لتيل غا هني ك لعةي  تياا 
قوةقد قو،باع  ن،ت  غول قوةيقد قوةصيقد لاي  لتييقق لتيل قنيه وتتيقق للتيل ةيقد ،يباع  

 -ام   ا يد قوةقد قوةصقد قنةص ا قو اا ي  آا ققلي لق اا خع  ا ات  :
 ت ا قو اا اؤي  غول  ا يد قوةقد قو،باع . ا يد قوةقد قوةصقد تث 
 . ا يد قوةقد قوةصقد تتةتا  قو اا اؤي  غول  ا يد قوةقد قو،باع  
 . ثت ا قوةقد قوةصقد قتةتا  قو اا اؤي  غول  ا يد قوةقد قو،باع 

 قو اا÷ قوةقد قو،باع  = قوةقد قوةصقد 
( ت يك ققوي اا  90 غ ق ت نيا قوةيقد قوةصيقد وعلي  يي  تايباا اعياا ا( :  1مثال  )

 ( ثققن .6قو   ق،ت بةه ي  تنفا ه  ا
ةاا  قوةقد قو،باع  ةت  قوتيبا  يإ ق  قيا قوةقد  15ثققن =6÷ت ك90قوةقد قو،باع = 

 قوةصقد ا  ثت ا قو اا قو   اؤي  ته قوتاباا
 ل   ا يد ي  اةيقب قوةقد 16.6ثققن =6÷ت ك100قوةقد قو،باع =

 وةقد قوةصقد ا  تةتا  قو ااي  ل و   ا يد ق( :  2مثال )
 هق ةاا  قوةقد قو،باع  20ث نا =5÷ت ك100قوةقد قو،باع = 

 ي  ل و  ثت ا قوةقد قوةصقد ا  تةتا  قو اا.( : 3مثال  )
 ةاا  قوةقد قو،باع  25ث نا =4÷ت ك100- السريعةالقوة 

صيقد قلتاه ي ا لين  قول الا وت،يقاب قوةيقد قو،يباع  هيق ايا خيع   اي يد قوةيقد قوة
قتةتايي   اييا قالنةت نيي ا قوعنييتا  ل   ايي يد ،ييبل  قالنت،يي ، ققالنةتيي ض لثنيي ء قثيقء 
قوعنت  اا  اؤي   وك غول ،بل  تنفا  قوققم  ،ققء ت ا تين  لق او ب  لق خ،،  

 قوات با ا.قت وت و  تل،اا ا،تقد قثيقء لثن ء 
 

 تدريبات القوة االنفجارية
قوةيبد لتل قوت ت  لتل اة قا  تت،ت  ،بل  ةصقد تعن  تيبات ا قوةقد قالنفم با    

اييا قالنةتيي ض قوعنييت  و ققوويييف اييا تيييبات ا قوةييقد قالنفم بايي  هييق ت،ييقاب لايي  
قوام اا  قوعنيتا  قمعتوي  تنيتج لةصيل ةييبد تزةصيب  ايا لثني ء قثيقء يي  قوات باي ا 

 قهن ك نقلاا اا تيبا  قوةقد قالنفم با .
 
 ن طريق األثقالتدريب القوة االنفجارية ع -أ

ايا لةصيل ق ا ا،يت،ا  قوعلي   %50 – 30ت ون،ت  وتق ا قوا،يتخيك ايا  -الشدة:
لا ابيعييه وتتاييباا قواليييي. قتتييقا ،ييبل  قثيقء لةصييل ايي  ااتييا اييا ةييقد ق،ييبل  

 ( . %100ا
 ( تتبقبقا وتتاباا قوققلي.4قوتتبقبقا لة  اا ا -الحجم:
تياا قوتتيبقبقا قتياا قوامي اا  غويل  ( نيبت /يةاة 120بمقع قونتض غويل ا -الراحة:
(  10-8( ية ئق تاا قوتتبقبقا .قاا ا5-3لق بقل  اا انبت /يةاة  .  110قة  اا 

 .يةاة  تاا قوام اا 
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 تدريبات القوة االنفجارية عن طريق الوثب ) البليومترك ( -ب
وةييي لتيييا قويبق،يي ا ققوتلييق  قوتيي  لمباييا تخصييقص لينيي  قث،يي وا  قوتيباتايي     
ت،قاب قوةيقد قالنفم باي  غا تييبات ا قوتتايقاتبك هي  ليني  قوتييبات ا وت،يقاب قوةيقد و

قالنفم با  و قةي لمباا تلق  اة بن  تاا تيبا  قوةقد قالنفم با  لا ،باق قثثةي   
ق تيبا  قوةقد قالنفم با  لا ،باق قوتتاقاتبك لتل لانه اا اماقلتاا اتم ن،يتاا 

ةقد قالنفم با  تنفج ليي قوتتبقبقا قنفج قوفتبد قو انا  ق،تخيان  تبن اماا وت،قاب قو
قةي لظوبا قونت ئج تفقق اماقل  قوتيبا  ت،باة  قوتتاقاتبك لتل اماقل  قوتيبا  
ت ثثةيي   ييي  ت،ييقاب ا،ييتقد قوةييقد قالنفم بايي  قتيي وك ييي ا تيييبات ا قوتتاييقاتبك ةييي 

زثابه  قوفع   ي  ت،قاب قوةقد قختصبا قوفتبد قو انا  وت،قاب قوةقد قالنفم با  نتام  وت
 قالنفم با  وعلتاا .

قيتبد تيبات ا قوتتاقاتبك تتز،ج لتل اتيل  ي،ياقوقم  هيق لا قويتةتص قوابتي      
وتعنت  ل  قنةتي ض قوعنيت  نليق ابت هي  اتيقا لتثيب ،يبل  قةيقد قي لتاي  غ ق ،يتةه 

د قتتييب غ ق تةتييص ال ابتيي   قهيي ق اعنيي  لا قوعنييت  لق اماقليي  قوعنييعا تنييتج ةيييب
لييي  وويي  لقالً تةتييص ال ابتيي   ل  غ، ويي  وتعنييت  ثييك تةتييص ابتيي   ل  تةصيياب 
قوعنت  تاعنل اغ، و  ثك قنةت ض( قه ه قول و  تشته قواث  قوة ئ  غا ،ل  لق ا، لتي  
ا، ،  لتثب اا ،قوه ي نه تعي  وك ،ابتي تلبت  ،يباع  قةقاي  نليق قوابتي  ت،يت  

اتقا قوا،ي ،  وتعنيت و قهي ق اعني  غا لةصيل قنةتي ض غا ، ة  قوتايي ،التفظ تو  قو
ل  اش بت  مااي  قوقلييقا قولبتاي  يي  قوعنيت  اليي  لنييا  تليي  غ، وي  وتعنيت  
لقالً ثك قنةت ض ابت   و قه ه قول وي  تليي  يي  تييبات ا قوقثي  قوعاايق ققوتييبات ا 

 قثخبد قوت  تنف  تنفج قال،تق  .
 

 مثال على تدريبات الوثب العميق
( ،ك ثيك اويت، قوعلي  تتتتي  90اةف قوعل  لتل صنيقق لق ابتف  قبتف له اثع  ا  

بمتاه غول قثبض قلثن ء واج قثبض ت،يتةت  لنيعا قويبمتاا اة قاي  ثةي  قوم،يك 
ت النةت ض قوعابت   ل  قنةت ض ت وت،قا  وتاتص صيا  قوتة ء قوبمتاا ت ثبض ل  

،باع  ي  قوعنعا قوع ات  ااي  ايؤي   ويك الي  لثن ء واج قثبض ت وبمتاا غ، و  
غول ليق  تلفا  ي  ا،تتا ا قه، و  قواقمقيد يقخ  قثوا ف قوعنتا  قه  قوا     
قوعنتا  قللن ء مقوم  قوقتبا  ققوت  تب،  غش بقا غول قولت  قوشيقت  قوي   اةيقك 

 ً ةقاي ً تيقبه تبي قوفع  قالنعت ،  وان  ليق  يقق قه، وي  ليا ،بايق تةتيص الغبقياي
نلق ابتي  قوعنيت  التيل ال اليي  تاي ق وتعنيت  نتامي  ييقق قه، وي ( هي ق قويتةتص 
قوةق  قوعغبقي  وتعنت  اياج ا  قوتةتص قوةق  قو   اةقك ته قوعل  وعبتة ء ات شبقً 

(ك اا قوصينيقق قثق  قت بتفي ع 1تعي واج قثبض غول يقق صنيقق آخب لتل تعي ا
ه ق قوتةتص قوعابت   ات،قا  قوعنت ( ققوتةتص قوابت   (،كو قلتاه ي ا 90اثعً ا

اؤي  غول اش بت  قتتب ليي ااتا اا قوقليقا قولبتا  قتنفج قوقةا قتزةصيب يتيبد 
  انا .

قلتاه ام  قوتبتا  لتل اث  هت ق تيبات ا ق وك الا قوعلتياا يي  قثوعي   قواختتفي  
وتعنعا قوع ات  و يبض  اققموقا اققةف تثابد تت،ت  قنةت ض لنت  ،با  قةق 

قالن،يعق قو،يبا  لق وباي  قوتيبد لق قوقثي  وأللتيل لق نيب  قوتيبد قهي ه قوتييبات ا 
تقيب لةصل قنةت ض تزةصب يتبد  انا  قوو ق امي  قوتزتايي لتيل تييباتو  قخ صي  يي  

 قوان ي، ا.يتبد قهليقي قوخ ص قيتبد 
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لعرام  ادعرداد الخراا  ادعرداد مراحل تدريبات القوة خالل فتررات التردريب )ادعرداد ا
 للمباريات(

اتفق لتا ء قوتيبا  قوبا ن  لتل غا نقع تيبات ا قوةقد لهييقيو  تختتيف ايا يتيبد    
تيباتا  غول لخبد قت  تيبا  اا ه ه قوتيبات ا وه هيف اعاا قلمك قشييد تيباتاي  

 .تتن ،  ا  ه ق قوويف
يتيبد ايا يتيبقا قوتييبا  اقهلييقي  ققو،ؤق  هق اي  هي  تييبات ا قوةيقد قوان ،يت  وتي  

 قوع كو قهليقي قوخ صو قهليقي وتات با ا(
قاييا قميي  لا تلةييق تيييبات ا قوةييقد قوويييف قويي   قنييعا اييا قمتييه قهييق ت،ييقاب    

ا،ييتقد قثيقء قوتييين  ققواويي ب  ققوخ،،ييي  التييي ونيي  ايييا لا نبقليي  قوتتيي ت  قو،يييتاك 
 قوفتييبقا ل ،ييبق تيييباتو  خييع  تتييك وتيييبات ا قوةييقد ييي  قوخ،يي  قوتيباتايي  قو،يينقا  ق

 .خع  يتبقا قهليقي قوع ك ققهليقي قوخ ص قخع  يتبد قوات با ا
 :غا  تيبات ا قوةقد خع  قواق،ك قوتيبات  تاب تثع  ابقل  ه  
 
 المرحلة األولى من تدريب القوة هي مرحلة )إعداد القوة العامة( -1
ثيقء قوتيين  ققواوي ب  ققوخ،،ي  قتيقياب قهييو  هق ختق قث،ج قوع ا  وا،تقد ق   

ة ليد مايد وه ي  قوابقل  قوة يا  اا قوتيبا  ق وك اا خع  تناا  قت،قاب قوام اا  
قوعنتا  قواختتف  قتل،اا لا  قثمو د قوقظافا  ت ومو   قويقب  ققوتنف، و ققوصيف  

صف  تلا  قوةيقد  قوتينا  قث، ،ا  قوت  ااتا تنااتو  قت،قابه  خع  ه ه قوابلت  ه 
 لا  تنف  ياو  قوتيبات ا تلمك تيبات  تتاب قتشيد انخفن .

قا،تق قوتعض لتل ه ه قوابلت  اا تيبا  قوةقد اتابلت  قهليقي قوانخفض قوشييد(   
لق اابلت  قوقة ا  ايا قهصي ت ( ل  تتاي  تيك تنفاي  هي ه قوابلتي  تشيت  مايي تتاي  ةتيا 

 وا  اا قهليقي. قخع  ه ه قوابلت  اعا  قوايب  قوابقل  قوت قلتا الا قهص ت  ي  
 قت ،ييتعا   اختتييفوعليي  ق ايي يد قوتتتيي  قوعنييتا   لتييل تل،يياا قتناايي  تلايي  قوةييقد

 قوق، ئ  ققو،بق قوتيباتا  قايد ه ه قوتيبات ا تعتاي لتل ،ق  يتبد قهليقي قوع ك.
تايف اتيقا تييبا  تلاي  ( ل،ي تا و 4غ ق ت نا قويقئبد قوتيباتا  وإللييقي قوعي ك ا مثال:

قوةقد وو ه قويقئبد قوتيباتا  اا لا  قولميك ققوشييد ققوبقلي  وتي  تايباا ايا قوتاي باا 
 قوت  ،اتك تنفا ه  خع  ه ه قوابلت  اا تيبا  قوةقد.

 
 ( 5ميق  ا

قوشيد ققولمك ققوبقل  ق،بل  قاليقء وتاباا قن  قثثة   لتل قثتت ف ثك اتاا      

   غول قثلتلثن  قوبمتاا ققوقث

قهن ك ليد ل، وا  و ا يد لق تصعا  قوتاباا قوي   اعليظ يي  قومييق  لليعه ايا     

 -ل،تقع غول آخب انو  : 

 آخب. ا يد ليي قوتتبقبقا وتتاباا اا ل،تقع غول  .1

 قث،تقع قوشيد قولمك قوبقل  ،بل  قثيقء

50% ض/ي130لقيد قونتض  3×تتبقب15  اا لةصل ق ا 30%   قثق  

60% ض/ي130لقيد قونتض  3×تتبقب20  اا لةصل ق ا 35%   قوث ن  

70% ض/ي130لقيد قونتض  3×تتبقب25  اا لةصل  40% 
 تتبقب

 قوث و 

50% ض/ي130لقيد قونتض  3×تتبقب15  لةصل تتبقباا 30%   قوبقت  
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 آخب. ا يد ق ا قثثة   وتتاباا اا ل،تقع غول  .2

 آخب. ا يد ،بل  قثيقء وتتاباا اا ل،تقع غول  .3

 ا يد لتثب اا ات اب ي  نفج قوقةا اثي   اي يد لييي قوتتيبقبقا اي   اي يد قويق ا  .4

 .وألثة   لق ا   ا يد ،بل  قثيقء

ليي  قوايب  ت ا يد( تتبقب وتا اةقك 15تة ء ليي قوتتبقبقا وت  تاباا ث تت ً ل  ا .5

( ييي  قث،ييتقع 4( اماقليي ا ييي  قث،ييتقع قثق  غوييل ا3قواماقليي ا اييا ليييي ا

 ( ي  قث،تقع قوث و .5ك غول ليي اقوث ن  ث

 

 الثانية من تدريب القوة هي مرحلة )إعداد القوة الخاصة( المرحلة-2

تنمية وتطوير المجاميع العضلية الخاصة التي تشارك  الىتهدف مرحلة إعداد القوة الخاصة    
داخل  في العمل العضلي الخاص باللعبة وذلك عن طريق تحسين تزامن عمل الوحدات الحركية

العضلة الواحدة وبين العضالت العاملة وهذا يعني إعداد العضالت لتنفيذ المتطلبات البدنية 
والمهارية والخططية الخاصة باللعبة. وتتميز هذه المرحلة من تدريبات القوة بارتفاع الشدة 

( من أقصى سرعة لألداء مع خفض  %90 –  80التدريبية بحيث تصل سرعة األداء من ) 
ارات وباستعمال  تمارين متنوعة ومن أوضاع مختلفة تتضمن جوانب هامة من الحركات التكر 

 المنافسات.التي تنفذ خالل 
 أسابيع.( 3إذا كانت الدائرة التدريبية ) مثال:

كيف يتم توزيع الحجم والشدة والراحة لكل تمرين من التمارين التي سيتم تنفيذها خالل هذه 
 المرحلة من التدريب.

 والكتفين.لتمرين رمي الكرة الطبية لإلمام لتطوير عضالت الذراعين  مثال:
 

 

 

 

خةةةالل علةةةى مسةةةتوة القةةةوة ظةةةة فالثالثةةةة مةةةن تةةةدريب القةةةوة هةةةي مرحلةةةة )المحا المرحلةةةة-3
 (المباريات

  السابقة.الحفاظ على مستوة القوة المكتسب خالل المرحلتين  المدرب فيوفيها يعمل 

 %80مجاميع بشةدة  3× رمية  12 األسبوع األول 
 %85مجاميع بشدة  4× رميات  10 األسبوع الثاني 
 %90مجاميع بشدة  3× رميات  10 األسبوع الثالث 


