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يعد حتقيق االجنازات والوصول إىل املستوايت العليا يف األنشطة 
الرايضية املختلفة هدفًا أساسيا يف العملية التدريبية ، وهذا يتطلب وقتاً 

التدريب املربمج وجهدًا كبريين يف اإلعداد املتكامل لالعبني من خالل 
واملنظم من اجل االرتقاء مبستوايهتم وفق متطلبات التدريب وأسسه وقواعده 

 العلمية الصحيحة .

 أ.د موفق اسعد اهلييت                                                                        
ة، والبايوميكانيك ... وغريها، مركبة تشمل الكيمياء، والفسلج التدريب الرايضي عملية ديناميكية

ا عملية ديناميكية لذلك تدخل هبا عمليات طاقوية )ابيو طاقوية( نفسية وابندماج هذه العلوم يتطور  ومبا أَّنه
التدريب الرايضي وابلتايل يتحسن مستوى الالعب. كما انه يعد سلسلة من العمليات العلمية والرتبوية واليت 

الرايضية أي اىل مستوى أعلى. وهبذا فإنه التدريب الرايضي أيخذ مفهوم آخر   تؤدي ابلرايضي إىل البطولة
كونه عملية تربوية تعليمية تتميز ابلصبغة الفردية بغرض الوصول ابلرايضي إىل أعلى مستوى ممكن يف النشاط 

عار  التخصصي وحماولة االرتقاء به حنو األحسن حبدود إمكاانته وقدراته عن طريق استخدام احدث امل
 واملعلومات العلمية واليت هي الركيزة األساسية يف بناء التدريب.

يهد  التدريب الرايضي الوصول ابلالعب إىل أحسن مستوى ممكن يف النشاط التخصصي، فهو 
بذلك يعتمد على املعار  واملعلومات العلمية احلديثة يف التدريب وطرق ووسائل التدريب من اجل الوصول 

وايت، إىل جانب ذلك فهو مييز ويراعي الفرو قات الفردية بني الالعبني كونه عملية تربوية اىل أفضل املست
تعليمية وبسبب ذلك نالحظ أتثريه يف تشكيل أسلوب حياة الفرد. إن هذه العملية أبكملها ال يكتب هلا 

لكي يقود العملية النجاح حىت وأْن توافرت املستلزمات كافة ما مل يكن الدور القيادي والشجاع للمدرب؛ 
التدريبية ويدير رحاها ويوجهها بشكل صحيح يف خدمة اهلد  العام من خالل عالقاته ابلالعبني والتعر  
على مشاكلهم ورغباهتم وميوهلم واالتصال بعوائلهم وعند ذلك تكون العملية التدريبية قد أخذت بعداً أعمق 

 من خالل االتصال ابجملتمع.
ضي عملية مستمرة ومتواصلة من أجل حتقيق األهدا  املرسومة على أسا  إن عملية التدريب الراي

التنمية الشاملة واخلاصة لكافة القدرات املهارية واخلططية وتربية الالعبني على حب العمل وإاثرة روح 

 التدريب الرياضي مفهومتعريف و 



احلما  وقوة اإلرادة والشجاعة والصرب من أجل البناء الرايضي الرتبوي السليم على وفق الصيغ العلمية 
 األساسية وصوالً إىل حتقيق األهدا .

ويعتمد التدريب الرايضي أساسًا على إخضاع الفرد الرايضي ألنواع من الضغوط البدنية والنفسية 
املختلفة واليت تؤدى بتخطيط خاص يهد  يف النهاية إىل ان يتكيف الفرد الرايضي هلا بصورة جتعله قادراً 

اء املسابقات واملنافسات الرايضية. وعلى ذلك فإنه التدريب الرايضي على اجنازها ابلطريقة املناسبة يف أثن
 أو رايضة البطوالت. اليةيهتم أساساً مبا يسمى برايضة املستوايت الع

تقوم على املعرفة العلمية واخلربات العملية الواسعة، كما يفهم "أبنه  عمليةوالتدريب الرايضي 
العمليات التعليمية والرتبوية اليت تضمن التنشئة وإعداد الالعبني والفرق الرايضية من خالل التخطيط والقيادة 

. يهد  التدريب التطبيقية هبد  حتقيق أعلى املستوايت الرايضية املمارسة واحلفاظ عليها ألطول فرتة ممكنة"
الرايضي إىل "اإلعداد املتكامل للفرد بدنياً وحركياً وفكرايً ونفسياً لتحقيق أعلى املستوايت املمكنة يف النشاط 

 الرايضي املمار ".
"إنه التدريب احلديث هو أسا  ملعرفة املستوايت واالجنازات الرايضية وان العلوم احلديثة ومعرفة 

اإلمكانية ملعرفة االجتاه الصحيح وزايدة اخلربة للمدربني والرايضيني؛ هلذا فإنه اجلوانب البيولوجية تعطي 
األسا  يف بناء املفاهيم العلمية والطرق ومعرفة نوعية األشخاص وإمكاانت الرايضيني وحتديد نوعية الرايضة 

كل علمي صحيح املالئمة واملختارة لكل منهم ضرورية لنجاح عملية التدريب الرايضي وتنفيذ أسسها بش
ودقيق وحتقيق األهدا  املوضوعة من اجلها". والتخطيط العلمي املرتبط ابلتطورات احلديثة يف التدريب 
الرايضي يعدُّ من أساسيات جناح العملية التدريبية، وهبذا ال بُدُّ للمدرب أن يتسلح ابملعلومات واملعار  

مفيد، فضاًل عن ذلك فإنه من واجبات املدرب الواسعة حىت يستطيع إخراج عملية التدريب بشكل جيد و 
 هو فهم وتطور املستوى وكيفية تطوير الشخصية الرايضية.

يعر  التدريب الرايضي أبنه جمموعة التمارين اخلاصة يف اللياقة البدنية ومتارين الصحة والعالجية فضاًل  •
وتطوير مستواه. "إنُّ جوهر عن اجلوانب الفنية والتكتيكية والرتبوية لغرض صقل إمكانيات الالعب 

التدريب الرايضي من وجهة نظر الفسيولوجيا هو عملية حتسني قدرة اجلسم على التعويض على احلوافز 
 املتزايدة تدرجيياً".

أو هو عبارة عن جمموعة من العمليات اليت تؤدى وتكرر بغرض الوصول إىل هد  حمدد، وهو هبذا  •
ددة للكشف عن كيفية االستجابة والتكيف للتدريب أو التمرين املعىن يتطلب ضرورة توافر مقاييس حم

 املعني".



ويعين أيضًا "عملية اإلعداد املنظم املستمر لتطوير قدرات الفرد ورفع مستوى كفاءته لتحقيق املتطلبات  •
 الالزمة ألداء عمل معني لبلوغ هد  حمدد لزايدة اإلنتاجية للفرد واجملتمع".

ن وجهة النظر الفسيولوجية أبنه "جمموعة التمرينات أو اجملهودات املوجهة ويعر  التدريب الرايضي م •
اليت تؤدي إىل إحداث تكيف أو تغري وظيفي يف أجهزة وأعضاء اجلسم الداخلية لتحقيق مستوى عاٍل 
من االجناز الرايضي، فضاًل عن ذلك فإنه هذا يؤدي إىل تغريات مورفولوجية من جرهاء التدريب واليت 

 تكّيفاً بيولوجياً يف األعضاء الداخلية وكذلك تكيف مورفولوجي".حتدث 
أما من وجهة النظر البيولوجية فهو عملية حتضري الفرد للقيام ابألنشطة العضلية شديدة اجلهد، حيث  •

ينتج من خالل التدريب احلصول على قوة عضلية متطورة للتغلب على األعمال العنيفة ذات املطاولة 
 .غري االعتيادية

أما رأي علماء النفس والرتبية فيقولون التدريب الرايضي يبىن على أسس علمية تعتمد يف جوهرها على  •
مبادئ وقوانني العلوم الطبيعية واإلنسانية، وخالصة لكل هذه املفاهيم والتعريفات ووجهات النظر 

كل ما ذكر ال أصبحت الفكرة واهلد  واضحني من خالهلا وعليه كان للمؤلف وجهة نظر أخرى يف  
تبتعد عن احملاور األساسية وتلتقي معها ولكن األسلوب والصياغة قد ختتلف أو تبتعد بعض الشيء 
عنها والغاية واألهدا  واضحة املعامل فهو عملية تربوية علمية مرتبة ومنظمة على وفق ختطيط علمي 

حلالة التدريبية لالعبني فضال عن دقيق  معتمٍد على املبادئ والقواعد الصحيحة واليت تسعى إىل تطوير ا
 الناحية النظرية واملعرفية لغرض الوصول إىل أعلى املستوايت وحتقيق االجنازات يف البطوالت والسباقات.

 



 
املنظمة للمتطلبات هو عبارة عن عمليات التنمية الوظيفية للجسم هبد  تكيفه عن طريق التمرينات 

العالية ألداء عمل ما، لقد كثرت املشاركات يف هذه البطوالت على املستوى احمللى والعاملي ويدل على ذلك 
الدول املتنافسة. كما ارتفع  وأعداداملتنافسني  أعدادزايدة أعداد البطوالت العاملية للمحرتفني واهلواة وكذلك 

الرايضية عام بعد عام كل ذلك جاء نتيجة جملموعة من املتغريات يف اجتاهات  املستوى العام لالجنازات
 التدريب الرايضي وأمهها ما أييت:

 زايدة يف حجم األمحال التدريبية. .1
 زايدة حجم مترينات اإلعداد اخلاص. .2
 زايدة االجتاه التخصصي. .3
 زايدة حجم التدريب يف مترينات املنافسة. .4
 نافسة )مترينات مشاهبة لوضع املنافسة(.تقارب متطلبات التدريب وامل .5
استخدام الوسائل واألجهزة بشكل علمي يف العملية التدريبية مثل )أجهزة التنبيه الكهرابئي  .6

 للعضالت  وأجهزة قيا  اجلهد البدين( وغريها.
 اعتماد الفروق الفردية عند التدريب؛ لغرض وضع الربامج التدريبية املالئمة.  .7
 العبني من الناحية الصحية فضاًل عن تقومي احلالة التدريبية.التقومي املستمر ل .8
لتجنب الوقوع يف حالة التدريب الزائد  اعتماد اجلوانب العلمية الدقيقة يف تقنني األمحال التدريبية .9

 بسبب التعب واإلجهاد.
 

 أهم الجوانب التي تساعد في الوصول إلى المستويات العليا

 رايضي.اعتماد التدريب اخلاص لكل  .1
 نوعية التدريب.و  هد  حتديد .2
 حتديد مواعيد السباقات والبطوالت. .3
 .ومراحلهتنظيم محل التدريب  .4
 بذل اجلهود واحلرص واملثابرة واجلدية يف األداء. .5
 الدور القيادي للمدرب يف توجيه وإرشاد الالعبني. .6
 العالقة بني املدرب والالعبني. .7

 اتجاهات التدريب الرياضي الحديثة للمستويات العليا 



أواصر العالقات الرتبوية واالجتماعية وتبادل املشورة والرأي العالقة بني املدربني أنفسهم، أي توثيق  .8
 واالستفادة من خربات بعضهم البعض.

 هتيئة األجواء املناسبة للتدريب وكل مستلزمات العملية التدريبية. .9
اعتماد االنتقاء املبكر للرايضيني املوهوبني وتوجيههم حنو اللعبة املفضلة واملنسجمة مع قدراهتم  .11

. وعليه جيب أْن يتوافق اختيار الالعبني ستقبلم واليت ميكن التنبؤ هلم فيها بتطوٍر كبري يف املوإمكانياهت
املبتدئني لنوع الفعالية االختصاص مع وجوب وجود االنسجام والذي ميكن أْن يتحقق من خالل 
دى التدريب املتواصل واحلصول على املستوى العايل واالستعداد له ميكن من خالهلما معرفة م

 االنسجام.
 الظرو  ) املؤثرات اخلارجية ( هلا دور فعال يف حتقيق املستوى. .11
 اعتماد األسس العلمية يف تصميم ووضع الربامج التدريبية. .12
 بناء العملية التدريبية يعتمد على التخطيط املسبق. .13
 التدريب. االستمرارية يف .14
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