
 

 االسبوع العاشر
 

 الحالة التدريبية والفورمة الرياضية

 

  الحالة التدريبية:

  وهي مقدار ما توصل اليه الرايضي من الناحية البدنية واملهارية"
واخلططية والنفسية والنظرية فضاًل عن كوهنا تعكس مستوى 

 تطور عمل األجهزة العضوية".

 ا  .الالعب بصفة عامة"املستوى الذي وصل اليه " وتعرف أَبهنه
 ا ودليل على تطوير  ،حالة تدريب عالية ينتج عنها كفاية عمل عالية للجسم" كما تعرف أبهنه

وهي مركبة من حالته البدنية والفنية  ،وحتسني مقدرة الالعب لبذل أقصى جهد يف النشاط املمارس
 ".واخلططية والنفسية

 ضية وقد تكو  إحدى جوانبها وهي تختل  عن تعُّد احلالة التدريبية إحدى صفات الفورمه الراي
  .الفورمه الرايضية وال ميكن املساواة بينهما

 اذ إ ه مجيع التغريات اليت  ،احلالة التدريبية تعُّد أحد العوامل اليت يعتمد عليها يف منو الفورمه الرايضية
 .و احلالة التدريبيةحتصل يف األجهزة واألعضاء الداخلية تكو  خمتلفة تبعاً الختالف مستوى من

 

 الفورمة الرياضية:

  هي عبارة عن احلالة اليت يكو  عليها الرايضي اليت تتص  مبستوى عاٍل وعالقة مثالية بني مجيع
 .جوانب اإلعداد اخلاص )بدين، فين، خططي، نفسي، نظري(

 ا ويعرب عنها خالل األداء املمتاز حالة رايضية مثالية عالية غري اثبتة تظهر لفرتات وتتضح من " أَبهنه
 .للجهود، وتختل  يف املستوى يف كل مرحلة من مراحل العمر والتطور الرايضي"

 هي احلالة املثلى الستعداد الرايضي للوصول إىل أفضل النتائج خالل دورة "  يويقول ماتفي
النفسية التدريب الكربى )املوسم التدرييب(، وتتميز مبجموعة من العالمات الفسيولوجية والطبية و 

 .املتكاملة"



 ونفسي ميكن  وخططي "وهي تعين احلالة التدريبية املثلى لالعب، وهي أعلى مستوى بدين ومهاري
الوصول اليه من خالل اإلمكاانت التدريبية املتاحة خالل املوسم التدرييب وظروفه البيئية وحىت 

 .متميز" واليت تؤهله لالشرتاك يف املنافسة مبستوى (In Form)دخول الفورمة 
  حتقيق الالعب إلجنازات عالية واليت يصل اليها الالعب  هي احلالة املثالية من األعداد واليت تكفل

 .من خالل مرحلة جديدة من التطور
  ةالتدريبياحلالة  أ ولو  ،العالية ةالتدريبيا متطابقة للاالة هنه الرايضية على أَ  هال تفهم الفورم أ وجيب 

ا ليس  كافية لتاقيق أعلى مستوى هنه أَ  رايضية جديدة إال فورمهذاهتا أساس لتاقيق  العالية يف حده 
 .الرايضية( همن اإلجناز)الفورم

 " اليت يصل فيها الرايضي لدرجة احملافظة على  (الفورمة الرايضية)يطلق على احلالة التدريبية املثلى
ب مكوانت حالة التدريب فضاًل عن املستوى التدرييب العايل حيث التوافق الفردي لألداء جبان

 ."تفجري الطاقة الكامنة لدى الالعب
  الرايضية نؤكد أَب ه الفورمة ولكي نعطي صورة واضاة ومفهوم دقيق للاالة التدريبية والفورمة 

الرايضية ميكن قياسها من خالل النتائج املسجلة للفعاليات املقاس أداؤها ابلزمن او املسافة وهذا 
يؤشر بشكل واضح على الفورمة الرايضية كما هو احلال على سبيل املثال يف السباحة او الوثب 

عاليات والقفز والرمي أبَلعاب الساحة وامليدا  , ولكن من الصعب وجود هذا القياس , يف الف
الفرقية مثل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد وكرة القدم ألهنا تتكو  من عدة عناصر ليس 

أما احلالة التدريبية ميكن قياسها أو قياس مكو  واحد أو حالة واحدة  .ابإلمكا  فصلها أو جتزَءهتا
 .كاحلالة البدنية أو املهارية يف الفعاليات الفردية أو اجلماعية

  وحتمل  (ابلدرجة املثلى)من اإلشارة إىل َأ  الفورمة الرايضية هي أعلى درجة ويطلق عليها  ال بُده
..اخل ألهنا ذات .وصفاً حمدداً ومن اخلطأ َأْ  نطلق على العب أبَنهه ذو فورمة رايضية جيدة أو ممتازة

ًا خمتلفاً . بينما احلالة التدريبية لالعب ميكن َأْ  نطلق عليها وصف(مثلى)حمدد  وص  واحد
 .وبدرجات تقييم خمتلفة أيضاً 

 ولكي حيقق الالعب اهلدف  ،إ ه إدارة وتنظيم الفورمة الرايضية تعتمد على قدرة وإمكانية الالعب
من التدريب وهو الوصول اىل الفورمة الرايضية العالية، يتوق  ذلك على تكي  اجلسم لألعباء 

اجلسم الداخلية واالستمرار يف عملية تنظيم اجلهد واألمحال التدريبية والعمل على تغيري أعضاء 
 وفرتات الراحة ابلشكل الصايح واستغالل قدرات الالعب لغرض الوصول اىل نتائج جيدة.



  يسعى املدرب والالعبو  يف الوصول إىل أعلى مستوى وحتقيق االجناز العايل ومن خالل تفاعل
املدرب مع العبيه وطرق اإلعداد املتبعة واليت تتطلب استخدام أسس التدريب الرايضي من أجل 
ا حتقيق البناء اجليد، ووصول الالعب اىل هذه املستوايت من اإلعداد ميكن حتقيق نتائج طيبة وهذ

 ما يعرف ابلفورمة الرايضية، وهي احلالة املثالية من اإلعداد.

  وعليه فإ ه احلالة التدريبية لالعب هي حالة مرحلية وغري اثبتة، وهي متغرية حبسب املستوى الذي
عليه الالعب، وهذا يشري إىل َأ ه احلالة التدريبية تتأثر مبا حيصل من تغريات وتكيفات يف األجهزة 

كذلك التكي  للتغريات احلاصلة يف مكوانت احلمل التدرييب. وبتطور مستوى احلالة الداخلية و 
 .التدريبية لالعب وصوالً اىل احلالة التدريبية املثالية أي الوصول إىل )الفورمة الرايضية(

  ويسعى املدرب الوصول إىل هذه املرحلة من خالل فرتة املنافسات حيث تكتمل لياقة الالعب
عن تطور الناحية املهارية واخلططية لديه اىل جانب االستعداد النفسي واملعنوي العايل.  البدنية فضالً 

هذه املميزات تؤهل الالعب الدخول يف املنافسة وهو يف أعلى مستوى، وهنا يصبح حتقيق االجناز 
مات املشاركة والنتائج اجليدة. أما إذا مل يصل الالعب اىل احلالة التدريبية اجليدة ومل تكتمل لديه مقو 

يف السباقات لوجود نقص يف إعداده ال يسمح املدرب هلذا الالعب املشاركة يف املنافسات، ويف 
 .حالة اشرتاكه فإ ه أاثر سيئة تظهر عليه وتسبب إعاقة يف األداء

  ِإ ه تغري احلالة التدريبية لالعب ومنو كفاءته الوظيفية ال يتم إال من خالل وحدات تدريبية منتظمة
  .لفرتات طويلة

   ِإ ه احلفاظ على مستوى احلالة التدريبية للرايضي يف أثناء مرحلة السباقات يتطلب استخدام دوائر
والدورة املتوسطة تتكو  من عدة دوائر صغرية متتابعة ويتم  ،تدريبية متوسطة ذات تركيبات مركزة

ة او قريبة منها ويف األخرى يركز الرتكيز على واحدة منها إلعطاء تدريبات لإلعداد اخلاص ابلبطول
  .على وضع تدريبات خاصة ابإلعداد العام

   واحلالة التدريبية العالية تعبري يدل على مدى كفاءة العمل وتطوير وحتسني قدرة الفرد , لكي جيعل
 كل قواه يف التدريب واملنافسة الرايضية.

 الذي وصل اليه ميكن معرفة مستواه بعد التعرف على احلالة التدريبية لالعب. 
 تساعد احلالة التدريبية على معرفة نقاط القوة والضع  للرايضيني يف أثناء التدريب.  
  معرفة احلاالت اخلاصة للرايضي وهذا يعطي فرصة الستخدام اخلزين االحتياطي املوجود لديه وحماولة

  .وضع بعض املتغريات عليه لغرض جتديده
 م الطاقةيفيد يف حالة زايدة احلمل واستخدا.  



 مراعاة التنظيم والتخطيط اجليد حملتوايت الربانمج التدرييب.  
 االعتماد على التفكري العلمي يف حالة التدريب لغرض الوصول اىل عملية التكامل يف التدريب. 
   يعُّد املدرب احملور األساس لتاقيق حالة التدريب كونه األساس يف توجيه الرايضي حنو االعتماد

 .على النفس
 
 



 
لكي يتعرف املدرب على إمكانيات وقابليات الرايضي، والفريق بشكل مجاعي، عليه إجراء "

اختبارات وقياسات للتعرف على هذه املستوايت؛ أل  هذه االختبارات من الوسائل املهمة يف تقومي 
 ب والوسائل واألجهزة املتطورة للوصول إىل نتائج دقيقة.الالعبني، والتعرف على مستوايهتم ابستخدام األسالي

وهنا يتمكن  ،ِإْذ يعد االختبار املؤشر احلقيقي حلالة التدريب )مستوى الالعب( يف مفردة أو عدة مفردات
املدرب أو القائم على االختبار من معرفة املستوى، ومن خالله ميكن وضع احلكم على املفردة قيد 

 .االختبار"
ساس هذا جيري حتديد مستوى التطور احلاصل للاالة التدريبية للرايضيني إبجراء االختبارات وعلى أ

وجيب اختيار االختبارات اليت حتدد مستوى التطور للاالة البدنية واملهارية  ،اليت تقيس الفعالية اليت ميارسها
صول على املعلومات والنتائج واخلططية والنفسية، وجتري بعض هذه االختبارات والقياسات يف املخترب للا

اليت تعدُّ مؤشرًا ملقارنتها مع النتائج السابقة وعن طريق هذه املقارنة والنتائج اليت يتم احلصول عليها يتادد 
مستوى احلالة التدريبية. ِإ ه عملية حتديد مستوى تطور احلالة التدريبية لالعبني تعطي املدرب فرصة ملعرفة 

يل يستطيع وضع اخلطة املالئمة واملناسبة للاالة التدريبية اليت عليها الالعبو ، فضال إمكاانت الالعب وابلتا
عن اختيار األساليب والطرائق التدريبية اليت يعتمد عليها املدرب فضاًل عن حتقيق أهداف التدريب والوصول 

ت كبرية للمدرب عطي مدلواليابلالعبني إىل حتقيق اجنازات عالية. يضاف إىل ذلك ا  معرفة املستوى 
للوقوف على خصائص ومفردات احللقات التدريبية والربانمج التدرييب وابإلمكا  إجراء التعديالت والتغيريات 

  يف فقراته حىت يبتعد عن الوقوع ابألخطاء.
ومن اجلوانب األساسية اليت ال ميكن االبتعاد عنها عند بناء وتخطيط التدريب هي مراقبة ومتابعة 

رايضيني والتأكد من احلدود اليت وصل اليها املستوى بسبب التدريب؛ لذا فِإ ه عملية التقييم مستوايت ال
ضرورية ومهمة وجيب َأْ  تكو  مسايرة ومالصقة للعملية التدريبية ويف مجيع املراحل اَل ه مؤشرات تقييم 

مل العملية التدريبية وعلى وفق املستوى هلا مردودات فعالة يف التعرف على النقاط االجيابية والسلبية يف جم
 هذه املؤشرات يستطيع املدرب تعديل وتغيري ما يراه مناسباً يف اخلطة.

ومن خالل هذه املعطيات واملدلوالت ميكن حتديد وتقييم مستوى احلالة التدريبية للرايضي بشكل 
"تقييم احلالة التدريبية جيب أ  يشمل حتديد مستوى اإلعداد البدين ودرجة تطور عمل األجهزة  عام. ِإ ه 

العضوية، كما جيب أَ  حيدد درجة تطور األداء املهاري اخلاص واستيعاب اخلطط اهلجومية والدفاعية البسيطة 
 واملعقدة وحتديد مستوى اإلعداد النظري والنفسي".

 تحديد مستوى الحالة التدريبية: 



عَد اجلزء األساس من عملية اإلعداد الرايضي ابعتباره العملية البدنية الرتبوية "ِإ ه التدريب الرايضي ي
اخلاصة والقائمة على استخدام التمرينات البدنية. هبدف تطوير خمتل  الصفات الالزمة للرايضي لتاقيق 

 أعلى مستوى ممكن يف نوع معني من األنشطة الرايضية".
من املستوى الذي وصل اليه الالعبو  بسبب التدريب ال  ذلك ونؤكد على املتابعة واملراقبة للتأكد 

يعد أساسًا مهمًا للعملية التدريبية، وجيب أْ  يكو  تقييم املستوى جلميع مراحل التدريب ولكل الفئات 
العمرية لغرض الوقوف على املستوى الذي مت حتقيقه من جرهاء التدريب وابلتايل ميكن تعديل او تغيري يف 

 لتدريب، وهذا يعين ا  يكو  التقييم شاماًل لكل اجلوانب وموضوعياً.مفردات ا
ِإ ه اجلانب املهم واألساس يف العملية التدريبية هو االستمرار يف متابعة ومالحظة مستوى الالعبني 
والتأكد من مستوى التطور الذي حتقق من جرهاء التدريب، ويعتمد هذا التقييم بني فرتة وأخرى؛ لكي يتاقق 
املدرب من سري العملية التدريبية وهنا يقوم املدرب إبجراء االختبارات والقياسات؛ لكي يقار  بني ما توصل 
اليه من حتقيق لألهداف من خالل حمتوايت الربانمج التدرييب املوضوع وما مت وضعه من أهداف مستقبلية 

ملعلومات والنتائج املسجلة يف خمطط هلا )أي هل تقدم مستوى الالعب أم ال( وهنا يتم تسجيل كافة ا
 االختبارات والقياسات وكافة املعلومات اليت تتعلق ابلالعب والعملية التدريبية يف سجل خاص لدى املدرب.
عملية التقييم واملتابعة واملراقبة واملالحظة تستمر دو  انقطاع ويف مجيع مراحل عملية التدريب ويف 

لذا جيب َأْ  يكو  التقييم شاماًل وموضوعياً أي أ  يكوَ  مؤشراً اجيابياً  مجيع الفرتات ولكافة الفئات العمرية؛
يعطي الصورة الواضاة واحلقيقية والصادقة بكل أمانة عن املستوى احلقيقي الذي يظهره التقييم، وجيب َأْ  

ضع  عدة اختبارات يكو  التقييم مشولياً لكافة النواحي اليت ترتبط ابجلوانب اليت مت قياسها واختبارها. لقد و 
 )مؤشرات( لقياس احلالة التدريبية للرايضي والطاقة املصروفة للقلب نذكر منها:

 

  Brach Indexأوال: مؤشر براش للطاقة: 
يعُّد مؤشر براش للطاقة ذا فائدة كبرية ملعرفة مستوى اللياقة البدنية وكمية الطاقة اليت يبذهلا القلب 

)مؤشر أي الطاقة اليت يبذهلا القلب يف حتريك دورة الدم يف اجلسم وأطلق عليه (،أي كمية الطاقة املصروفة)
معتمدا يف حساب هذه الطاقة على كمية الدم اليت يدفعها البطني األمين إىل الرئتني والبطني  براش للطاقة(

هلذا املؤشر هي وِإ ه املتطلبات األساسية  )ابلدفع القليب(.األيسر إىل األورطي يف الدقيقة والذي يعرف 
قياس معدل ضرابت القلب يف الدقيقة الواحدة والضغط االنقباضي والضغط االنبساطي وتطبق املعادلة 

 :التالية

 
  معدل ضرابت القلب يف الدقيقة× )الضغط االنقباضي + الضغط االنبساطي( 
100 



كي  حيسب   ،د/(  70)( ومعدل ضرابت قلبه تساوي 126/80)إذا كا  ضغط الدم للرايضي هو :مثال
 مؤشر الطاقة له ؟ 
                   (126  +80  ×)70         206  ×70         14420 

 مؤشر الطاقة 144.2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــمؤشر الطاقة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =    ــــ  
                         100                     100               100 

 
مع مؤشر براش، حيث ا  تقييم مؤشر  وهذا يؤكد على َأَ  مستوى اللياقة للرايضي عالية مقارنة

فالرايضي يتمتع بلياقة بدنية عالية وهذا ما يشري اىل  (160–110)الطاقة براش عندما يرتاوح هذا املؤشر بني 
رنج مفتوح مسافته بعيدة  اذ يعد (160–110)تطور احلالة التدريبية للرايضي. ولنا وقفة امام درجة املؤشر 

أي ا  الالعب الذي يسجل  ،أيخذ مستوى ومؤشر آخر د رقم كبري وما بينهدرجة وهذا يع (50تقدر بـ)
، أي كالمها يتمتع بلياقة بدنية جيدة وعلى هذا األساس (160)يتساوى مع الالعب الذي يسجل  (110)

مستوايت متتد  (7)على وفق  (160–110)وضع املؤل  درجات معيارية هلذا املؤشر معتمداً على مؤشر براش 
  (مؤشر براش املعدل من لد  األستاذ الدكتور موفق اسعد اهلييت)أطلق عليه  (ممتاز اىل ضعي  جداً )بني 

 .(24)كو  الدرجات املعيارية تعد أساس أي مقياس ألنه يعطي داللة ومؤشر دقيق جدول 
 (24جدول )

 تقييم مؤشر براش املعدل من لد  الدكتور موفق اهلييت             

 املستوى املؤشر ت
 ممتاز فما فوق 160 1
 جيد جداً  151 - 159 2
3 150 – 141

 جيد (*)
 متوسط 131 – 140 4
 مقبول 121 – 130 5
 ضعي  111 – 120 6
 ضعي  جداً  فما دو  110 7

 
                                                 

 ( مستوى جيد.141–150وفق مؤشر براش املعدل من قبل االستاذ الدكتور موفق اهلييت اصبح من ) (*)



 
 ثانيا: اختبار روفيي لتقييم الحالة التدريبية للقلب لدى الرياضيين:

 :اآلتية يعتمد هذا االختبار على إجراء اخلطوات
 (.وق  الراحة)يتم قياس معدل ضرابت القلب يف الدقيقة الواحدة  .1
 .تكرار (30اثنية ينجز خالهلا ) (45)يقوم الرايضي أبداء الثين واملد يف مستوى الركبتني ملدة  .2
 .بعدها يقاس عدد ضرابت القلب يف الدقيقة للرايضي بعد االنتهاء من األداء مباشرة .3
 .واحدة مث يقاس النبض بعدها مباشرةتعطى فرتة راحة دقيقة  .4
 :على وفق القياسات املسجلة لكل رايضي تطبق املعادلة اآلتية .5
 

                        200 - 3+ ن 2+ ن 1ن                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   معادلة رويف =          

                                     10 
 :حيث إ ه 
 (.قبل األداء)= النبض وق  الراحة  1  
 .= النبض مباشرة بعد االنتهاء من األداء 2  
  .= النبض بعد دقيقة من الراحة بعد األداء 3  

 نبضة يف الدقيقة  65=  رايضي نبضه وق  الراحة: مثال
 نبضة يف الدقيقة  152=  االنتهاء من األداء نبضه مباشرة بعد 
 نبضة يف الدقيقة 83نبضه بعد دقيقة من الراحة بعد األداء =  
  /د  65=  1  :أي 
   / د  152=  2  
   / د 83=  3  

             

             
 

 

= 
 

= 

 

= 
 

= 
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10 



يشري  (10–6)مع اجلدول )( وأمام مؤشر روفيي من  (10)وعند مقارنة هذا الرقم الذي حصلنا عليه 
 إىل أَ  مستوى احلالة التدريبية متوسطة.

 جدول 

 (اختبار روفيي) تقييم مؤشر احلالة التدريبية
 
 
 
 
 
 
 
 

 بصورة  (اختبار روفيي)( إذ إ ه هبوطه من اختبار إىل أخر عند إجراء 2 )ميكن االستفادة من مؤشر
  .دورية وبشكل منتظم يعين َأ ه صفة املطاولة يف تطور مستمر وا  التدريب املستخدم جيد ومفيد

 كلما اقرتب   ،مؤشر للقدرة على العودة السريعة بعد األداء إىل احلالة الطبيعية ( فهو3 )ومؤشر
 (.1 )من

 بعد دقيقة االسرتاحة فإً  هذا دليل على أ ه عملية االسرتداد  (3 )ويف حالة نزول معدل نبض القلب
 .وإذا كا  العكس فإ ه العمل حيتاج إىل ِإعادة نظر (ممتازة)قد مت  وا ه احلالة التدريبية للقلب 

 مستوى احلالة التدريبية مؤشر روفيي
 ممتازة صفر

 جدا جيدة 5 - 1
 متوسطة 10 - 6
 ضعيفة 15 – 11
 ضعيفة جدا فأكثر 16



 
الرايضية العالية للاصول على مستوى متطور ومرتبة متقدمة يف لعبة معينة  إ ه اكتساب الفورمة

يتوق  على اإلعداد الرتبوي والنفسي املركب لعدة سنوات من خالل التخطيط البعيد وإبشراف وتوجيه 
 .اخل( إىل جانب املتابعة واملراقبة الطبية املستمرة… ومراقبة ذوي االختصاص )مدربني، خرباء، أداريني، 

ا تتطلب فرتة إعداد طويلة ويبدأ  ال ميكن اكتساب الفورمة الرايضية مبدهة قصرية من التدريب بل اهنه
اإلعداد للفورمة من املرحلة األوىل من مراحل التدريب أي )مرحلة اإلعداد( وحىت بداية مرحلة املنافسات، 

مع األخذ بنظر االعتبار نوع الفعالية  وهذه املرحلة )املنافسات( تعده مضمونة الكتساب الفورمة الرايضية
والنشاط املمارس، حيث توجد بعض الفعاليات اليت تتطلب فرتات قصرية من اإلعداد كما هو احلال يف 

لذا خيطط لذلك دورة محل فصلية، بينما األنشطة والفعاليات اليت تتطلب  ؛األلعاب اليت تعتمد على السرعة
دريب تكو  أطول وهذا ما جيعل التخطيط السنوي هو املناسب يف هذه املطاولة فإ ه فرتة اإلعداد والت

 املرحلة.
ِإ ه مستوى أَو درجة التدريب هي القاعدة اليت تستند عليها حاالت التدريب األخرى، وبسبب 
التدريب املنظم واملربمج على وفق الصيغ واألساليب العلمية املدروسة تصل قدرات وإمكاانت الرايضي 

واخلططية وأجهزة اجلسم إىل مستوايت عالية يف األداء يف هناية املرحلة اإلعدادية، ويتم التاقق منها املهارية 
عن طريق االختبارات اليت تقيس هذه احلاالت، ففي حالة حصول الالعب على نتائج جيدة أفضل من 

ِإ ه الرايضي قد حصل على النتائج اليت حصل عليها يف املوسم السابق أي يف هناية مرحلة اإلعداد هذا يعين 
درجة عالية من التدريب وابلتايل يستطيع حتقيق اجناز كبري يف اإلعداد البدين وأيضا حيقق تقدمًا كبريًا يف 

 النواحي املهارية واخلططية.
كلما كان  درجة التدريب عالية كلهما كا  نشاط وفاعلية األجهزة الداخلية عاليًا والعكس حيصل 

ة التدريب قليلة، يقود ذلك إىل حصول أتثريات سلبية على احلاالت التدريبية وهذا يسبب عندما تكو  درج
تدهوراً وهبوطًا يف مستوى الرايضي ويؤثر ذلك على حتسن الفورمة الرايضية واليت هي امتداد لدرجة التدريب 

احلالة التدريبية )الفورمة اليت من خالهلا يستطيع الرايضي حتقيق نتائج ال تبتعد كثريا عن قدراته القصوى، و 
الرايضية( تتاقق كنتيجة الستخدام برامج تدريبية خاصة قبل الوصول إىل القمة او ضمن عملية اإلعداد 

 والتاضري للقمة، والفورمة الرايضية هي األساس أو القاعدة اليت تبدأ منها القمة الرايضية.
 
 

 

 :اكتساب الفورمة الرياضية



 مراحل اكتساب الفورمة الرياضية: 

 

للوصول إىل احلالة التدريبية )الفورمة الرايضية(، وكل مرحلة هلا  (8)مير الالعب بثالث مراحل خمطط 
 .مقوماهتا وأهدافها اخلاصة

 خمطط 
 يوضح مراحل اكتساب الفورمة الرايضية

 
 

 المرحلة األولى: مرحلة اكتساب الفورمة )فترة نمو المستوى(:

 وتطوره وهتدف اىل ما أييت: تعرف هذه املرحلة مبرحلة منو املستوى
 حتسني القدرات البدنية العامة. .1
 تنمية القدرات البدنية اخلاصة ابملهارة. .2
 تطوير قدرات ووظائ  األجهزة الداخلية. .3
 التأثري االجيايب على النواحي الفسيولوجية. .4
 تطوير وحتسني مستوى املهارات احلركية )التكنيك والتكتيك(. .5

األهداف تستخدم عدة وسائل لتاقيق النجاح ومنو املستوى العام لالنتقال ومن َأجل حتقيق هذه 
 اىل املرحلة الثانية وهلذا يستخدم االيت:

 التمرينات البدنية العامة واخلاصة. •
 االهتمام والرعاية اخلاصة بصاة الالعب ونوع غذائه. •

مراحل اكتساب الفورمة 
 الرايضية

 املرحلة الثالثة

مرحلة الفقدا  الزمين 
 للفورمة الرايضية

 هبوط املستوى

 املرحلة الثانية

 مرحلة ثبات الفورمة

 احملافظة على املستوى

 املرحلة األوىل

مرحلة اكتساب الفورمة 
(فرتات النمو)  

 منو املستوى



ا تعُّد القاعدة األساسية املهمة تشكل هذه املرحلة القاعدة األساسية لبناء الفورمة الرايضية، كما َأهنه 
لالنتقال إىل املرحلة التالية الكتساب الفورمة الرايضية )مرحلة تثبي  الفورمة(. ويشتمل منو الفورمة الرايضية 
من بدايتها اىل مرحلة الفقدا ، اي ابتداء من مرحلة اإلعداد العام واخلاص ومرحلة ما قبل املنافسات مث 

 .رحلة االنتقاليةمرحلة املنافسات وامل
 

 المرحلة الثانية: مرحلة ثبات الفورمة الرياضية:

تعرف مرحلة ثبات الفورمة الرايضية مبرحلة النضج واحملافظة على املستوى. وهي مرحلة مهمة وصعبة 
وتتطلب جهداً كبرياً من لد  املدرب يف استخدام الطرائق التدريبية املختلفة لتاقيق أهداف هذه املرحلة. اذ 

ستخدم طريقة التدريب الفرتي املنخفض واملرتفع الشدة وكذلك طريقة التدريب التكراري وطريقة تدريب ت
 ومن أهم واجبات وأهداف املرحلة الثانية هي: البليومرتك.
 حتسني وتثبي  األداء املهاري لالعب وربط ذلك مبتطلبات املهارة من قدرات بدنية خاصة. .1
 ي العايل.وصول الالعب إىل األداء املهار  .2
 االرتقاء مبستوى التكتيك. .3
 االستمرار ابلتدريب لتنمية القدرات البدنية اخلاصة ابملهارة. .4
 .ترقية وحتسني الربط بني األداء التكنيكي والتكتيكي كونه أساسا لنضج املستوى .5

هذه املرحلة هو استخدام مترينات املنافسة واليت  وأَهم الوسائل املستخدمة لتاقيق أهداف وإغراض
تساعد يف الوصول إىل النضج، حبيث يستطيع الالعب املشاركة يف السباقات بثقة عالية ومبستوى متقدم 

(، ونتيجة الستخدام هذه التمارين يتكي  اجلسم In Formوهذا يعين َأ ه الالعب دخل الفورمة الرايضية )
فورمة الرايضية )البدنية واملهارية واخلططية والنفسية(، وهي أساس لنضج املستوى... مع العناصر املكونة لل

ويرى بعض املدربني َأ ه مرحلة نضج املستوى كمرحلة ليس فقط ثبات املستوى " واكتساب الفورمة الرايضية.
يتنافس فيها بل كمرحلة زايدة وتقدم للمستوى أيضاً، حيث يتوق  ذلك على طول تلك الفرتة واليت 

 .الالعب"
 

 المرحلة الثالثة: مرحلة هبوط المستوى:

تتمثل مرحلة هبوط املستوى يف مرحلة االنتقال )الراحة النشطة(، اذ يفقد الالعب عناصر 
َاخر شيء اكتسبه الالعب خالل الفرتة التدريبية(. وأول ما )ومكوانت الفورمة الرايضية اليت حصل عليها 

ادة والتكنيك والتكتيك وبعدها يفقد عناصر اللياقة البدنية والوظيفية بنسب اقل، يفقده الالعب هو اإلر 
واألدلة اليت تؤكد ذلك هو ابتعاد الالعب عن ممارسة اللعبة االختصاص أي عدم ممارسة التدريبات اخلاصة 



احملافظة  ابملهارة وممارسة أنشطة بعيدة عن االختصاص لغرض راحة اجلهاز العصيب ويعمل الالعب من اجل
 .على مستوى إمكانياته البدنية والوظيفية

يف هذه املرحلة يعمل املدربو  من َأجل احملافظة على املستوى من خالل إيقاف او التقليل من نسبة   
اهلبوط يف املستوى وذلك ابستخدام األساليب املناسبة ومنها الراحة االجيابية، واليت تساعد يف احملافظة على 

 يفية ألجهزة اجلسم. ويتوق  مستوى هبوط الفورمة الرايضية على:النواحي الوظ
 طول فرتة استغراق الفورمة الرايضية عند الالعب. •
 منط الالعب. •
 مستوى الالعب خالل هذه املرحلة. •

 ؛ومن َأجل حتقيق أهداف هذه املرحلة واالستعداد والتهيؤ للبطولة يف املوسم التدرييب اجلديد
ستوى معني من خالل احملافظة على املستوى الذي وصل اليه من خالل املراحل السابقة، والالعبو  على م

ومن َأجل ضما  االرتقاء ابملستوى يف السنة التدريبية الالحقة جيب االبتعاد عن الراحة السلبية واليت يرتك 
 فرتة طويلة الكتساب فيها الالعب التدريب لفرتات طويلة، وإذا ما أراد العودة للتدريب فإنهه حيتاج إىل

فإ ه مرحلة هبوط املستوى هي حمطة توق  لالنطالق لتاقيق مستوى "الفورمة الرايضية، وعلى هذا األساس
 فورمة رايضية جديدة متميزة عن املستوى السابق لالعب".

  



 
 ،الرايضية هي االجتاه املتناسق بني جوانب اإلعداد البدين واملهاري واخلططي والنفسي كافة الفورمة

وعندما تصبح هذه اجلوانب يف اعلى مستوى هلا خالل املوسم التدرييب نستطيع القول ِإ ه الرايضي قد أصبح 
طويلة، أي انه ال ميكن  ال ميكن لالعب االستمرار بنفس املستوى الذي حققه لفرتة.يف الفورمة الرايضية

 احملافظة على الفورمة الرايضية لفرتات طويلة، وا  طول الفرتة يعتمد على:
 املستوى الذي وصل اليه الالعب. .1
 النمط اجلسماين. .2
 العمر البيولوجي. .3
 إمكاانت وقدرات الالعب. .4
  .مدة التدريب .5

 الرايضية بشكل اثب  لألسباب اآلتية: وهذا يعين ا  الالعب ال يستطيع االحتفاظ ابلفورمة
ِإ ه وصول الالعب إىل الفورمة الرايضية يعين ذلك هناية لدرجة حمددة من ارتفاع تركيز األمحال   •

التدريبية اليت أدت إىل حصول تكي  ألجهزة اجلسم عليها، وحىت حيقق الالعب فورمة مبستوى أعلى من 
 على ارتفاع تركيز األمحال التدريبية الالحقة.األمحال اليت مت استخدامها جيب العمل 

الفورمة الرايضية( تسري على شكل مناىن شكله صاعد مث )ِإ ه مراحل التنمية اليت َمره هبا الالعب  •
مييل للهبوط إىل القاعدة مرة أخرى، وتزداد مسافة هذا املناىن ويستمر لفرتة أطول عندما تطول فرتة اإلعداد 

ما يكسبه الالعب بسرعة يفقده بسرعة وما يكتسبه يف جمال قفزة طويلة من الزمن هذا جيعل والتدريب, ِإ ه 
فرتة فقدانه تطول، مما جيعل بقاء الفورمة الرايضية مبستوى اثب  أي حتافظ على مستواها والسبب كوهنا تسري 

 يف مناىن صاعد وبعدها هتبط.
ا النشاط البيولوجي ال ميكن االحتفاظ مبستوى بسبب العوامل الداخلية واخلارجية اليت يتعرض هل •

 .عاٍل من النشاط لفرتة طويلة
ال يستطيع الرايضي البقاء مستمرًا على الفورمة الرايضية يف أثناء ممارسته للرايضة اذ انهه يقوم   •

رمة الرايضية بتطوير الفورمة لفرتة وبعدها تتم احملافظة عليها وتفقد مؤقتا. وحىت يستطيع املدرب تطوير الفو 
اإلعدادية واملنافسات )عليه ا  يعطي اهتماما خاصا لفرتات التدريب وخصائص كل فرتة او مرحلة 

واالنتقالية(، وهذا يؤكد على العالقة املتبادلة بني مراحل تطور الفورمة الرايضية وفرتات التدريب وينعكس 
  .ذلك على مستوى الرايضي

 االحتفاظ بالفورمة الرياضية:



فسيولوجية ). الرايضية هي عمليات بيولوجية متعاقبة حتصل فيها تغريات ِإ ه مراحل تطور الفورمة  •
وابملقابل فِإ ه فرتات التدريب هي  ،يف األجهزة الداخلية بسبب أتثري التدريبات (وابيوكيميائية ومورفولوجية

عض عمليات تربوية متعاقبة حبيث يتم استخدام طرق ووسائل وأساليب عديدة هتدف إىل إجراء وإحداث ب
ِإ ه فرتات التدريب هي عملية توجيه لغرض تطور وارتقاء الفورمة  ،التأثريات اليت تقود اىل تطوير املستوى

الرايضية اذ ِإ ه تقسيم عملية التدريب اىل فرتات هي ابألساس تعمل على توجيه كل العمليات من َأجل تطور 
 .الفورمة الرايضية خالل هذه املراحل

 
 على الفورمة الرايضية لفرتات طويلة، وا  طول الفرتة يعتمد على:ال ميكن احملافظة  

 املستوى الذي وصل اليه الالعب. .1
 النمط اجلسماين. .2
 العمر البيولوجي. .3
 إمكاانت وقدرات الالعب. .4
 مدة التدريب.  .5

 ة:وهذا يعين ا  الالعب ال يستطيع االحتفاظ ابلفورمة الرايضية بشكل اثب  لألسباب اآلتي
ِإ ه وصول الالعب إىل الفورمة الرايضية يعين ذلك هناية لدرجة حمددة من ارتفاع تركيز األمحال   •

التدريبية اليت أدت إىل حصول تكي  ألجهزة اجلسم عليها، وحىت حيقق الالعب فورمة مبستوى أعلى من 
 ة الالحقة.األمحال اليت مت استخدامها جيب العمل على ارتفاع تركيز األمحال التدريبي

ِإ ه مراحل التنمية اليت َمره هبا الالعب )الفورمة الرايضية( تسري على شكل مناىن شكله صاعد مث مييل  •
للهبوط إىل القاعدة مرة أخرى، وتزداد مسافة هذا املناىن ويستمر لفرتة أطول عندما تطول فرتة اإلعداد 

وما يكتسبه يف جمال قفزة طويلة من الزمن هذا جيعل  والتدريب, ِإ ه ما يكسبه الالعب بسرعة يفقده بسرعة
فرتة فقدانه تطول، مما جيعل بقاء الفورمة الرايضية مبستوى اثب  أي حتافظ على مستواها والسبب كوهنا تسري 

 يف مناىن صاعد وبعدها هتبط.
اظ مبستوى عاٍل بسبب العوامل الداخلية واخلارجية اليت يتعرض هلا النشاط البيولوجي ال ميكن االحتف •

 من النشاط لفرتة طويلة.
ال يستطيع الرايضي البقاء مستمرًا على الفورمة الرايضية يف أثناء ممارسته للرايضة اذ انهه يقوم بتطوير   •

الرايضية عليه ا   الفورمة لفرتة وبعدها تتم احملافظة عليها وتفقد مؤقتا. وحىت يستطيع املدرب تطوير الفورمة
يعطي اهتماما خاصا لفرتات التدريب وخصائص كل فرتة او مرحلة )اإلعدادية واملنافسات واالنتقالية(، وهذا 



يؤكد على العالقة املتبادلة بني مراحل تطور الفورمة الرايضية وفرتات التدريب وينعكس ذلك على مستوى 
 الرايضي. 

ة هي عمليات بيولوجية متعاقبة حتصل فيها تغريات. )فسيولوجية ِإ ه مراحل تطور الفورمة الرايضي  •
وابيوكيميائية ومورفولوجية( يف األجهزة الداخلية بسبب أتثري التدريبات، وابملقابل فِإ ه فرتات التدريب هي 
عمليات تربوية متعاقبة حبيث يتم استخدام طرق ووسائل وأساليب عديدة هتدف إىل إجراء وإحداث بعض 

ريات اليت تقود اىل تطوير املستوى، ِإ ه فرتات التدريب هي عملية توجيه لغرض تطور وارتقاء الفورمة التأث
الرايضية اذ ِإ ه تقسيم عملية التدريب اىل فرتات هي ابألساس تعمل على توجيه كل العمليات من َأجل تطور 

 الفورمة الرايضية خالل هذه املراحل.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :) الفورمة الرياضية( الحالة التدريبية مكونات

 

يهتم املدرب ابملكوانت األساسية للاالة التدريبية ويعطي كل اهتمامه هذه املكوانت من أجل 
الرايضية العالية من خالل جهود املدرب يف برجمة وتنظيم العملية  الفريق إىل الفورمة/الوصول ابلالعب

التدريبية على وفق ما خمطط هلا من أهداف، وهنا يستطيع املدرب هتيئة وإعداد الالعب لغرض التنمية 
الشاملة هلذه املكوانت، ومبا ا ه التدريب مستمر يف وحداته على وفق الربانمج احملدد تواصال مع التدريب 

ومي واألسبوعي والشهري والسنوي فإ ه العملية التدريبية تسري بشكل صايح؛ واحلالة التدريبية تتطور مع الي
هذا االستمرار والتواصل يف تنفيذ وتطبيق مفردات الوحدات التدريبية، ولكي يتأكد املدرب من مستوى حالة 

طية ونفسية(،فضاًل عن إجراء التدريب لالعبني جيري عليهم قياسات واختبارات )بدنية ومهارية وخط
 الفاوصات واالختبارات الطبية، واملخطط )( يوضح هذه املكوانت:

 خمطط )(
 يوضح مكوانت احلالة التدريبية )الفورمة الرايضية(

 
 

 . الحالة البدنية:1

واالرتقاء هبا إىل أعلى املستوايت، وهذا  Physical Fitnessتعين تطور مستوى عناصر اللياقة البدنية 
يعتمد على نوع النشاط املمارس، إذ إ ه مستوى املكوانت األساسية للاالة التدريبية لالعب يعتمد ويرتبط 
أساسًا بنوع النشاط التخصصي؛ لذلك جند كل فعالية رايضية تعتمد على جمموعة من عناصر اللياقة البدنية 

من فعالية اىل أخرى حبسب طبيعة الفعالية."يرتبط أداء املهارات األساسية ارتباطاً اخلاصة وهي أيضا تختل  
وثيقًا بعناصر اللياقة البدنية، فاألداء اجليد للمهارة احلركية فضاًل عن حسن التفكري اخلططي ال يكتب له 

 النجاح ما مل يعتمد على النواحي البدنية".
 
 

 مكوانت احلالة التدريبية
(الفورمة الرايضية)  

 احلالة البدنية احلالة املهارية احلالة الفكرية والنفسية احلالة اخلططية



 . الحالة المهارية:2

وتعين تطور مستوى األداء املهاري حبسب الفعالية والنشاط املمارس سواء يف األلعاب الفردية أو 
اجلماعية، وِإ ه تطور مستوى األداء املهاري ألي فعالية يرتبط مبدى تطور مستوى عناصر اللياقة البدنية، 

 وهذا يؤكد االرتباط الوثيق بني املهارات واملتطلبات البدنية ألي نشاط.
 

 . الحالة الخططية:3

وتعين تطور مستوى اجلوانب والقدرات اخلططية، واليت تعتمد على مدى ترابط احلالة البدنية 
واملهارية واليت تعربه عن مقدرة الرايضي يف حتمل املسؤولية واتخاذ القرار املناسب يف الوق  املناسب والقدرة 

ف املباراة، ويتوق  ذلك على إمكانيات الالعب البدنية على تنفيذ هذه املواق  املختلفة واليت تفرضها ظرو 
 واملهارية فضاًل عن العوامل النفسية.

 . الحالة الفكرية والنفسية:4

ِإ ه امتالك الالعب لبعض املعلومات واملعارف املرتبطة ابلنشاط الرايضي يساهم بشكل كبري يف 
ابلسمات اخللقية واإلرادية )العزم، التصميم، اجلرأة، تطور وحتسن مستوى احلالة التدريبية، فضاًل عن متتعه 
 التضاية،...اخل( يقود الالعب اىل حتسن وتطور املستوى.



 
يهدف التدريب الرايضي إىل رفع مستوى احلالة التدريبية عند الرايضيني استعدادًا لتاقيق أفضل 

هي حمصلة التدريب، وِإ ه تطوير ورفع مستوى احلالة التدريبية معادلة ميثل طرفيها النتائج، واحلالة التدريبية 
التدريب املتعدد اجلوانب من جهة واالستشفاء والعودة إىل احلالة الطبيعية ملواصلة التدريب واالرتقاء ابملستوى 

ال تتاقق إال إذا مت تعويض  من جهة أخرى، اذ ِإ ه تطور املستوى وزايدة القدرة العملية لألجهزة الوظيفية
 الطاقة املبذولة يف فرتة االستعادة )االسرتداد(.

ولغرض تطوير احلالة التدريبية لالعب واحلفاظ على املستوى الذي وصل اليه توجد عدة وسائل 
تستخدم من أجل رفع مستوى احلالة التدريبية،واستخدامها يعتمد على دور املدرب يف هتيئة املتطلبات 

ية هلذه الوسائل؛ لكي تسري بشكل يضمن جناح عملية التدريب والتطوير من خالل التمرينات األساس
املختلفة واملتنوعة لغرض اإلعداد البدين واملهاري واخلططي والنفسي، اىل جانب النواحي املعرفية )النظرية( 

داف وواجبات التدريب اليت تؤثر كثريًا يف تطوير حالة التدريب، مع مالحظة عدم ابتعاد املدرب عن أه
 العامة، اذ تختل  نسب هذه التمرينات يف كل مرحلة من مراحل التدريب واإلعداد، ونوضاها اباليت:

 

 أوال: اإلعداد البدني:

يهدف اإلعداد البدين إىل اكتساب وتطوير الصفات البدنية والوظيفية العامة واخلاصة بنوع النشاط 
دم، وابلتايل حصول التكي  لألجهزة الداخلية، ويقسم اإلعداد املمارس لغرض الوصول إىل مستوى متق

 البدين اىل:
 اإلعداد البدني العام: .1

يقصد ابإلعداد البدين العام هو التهيئة العامة والشاملة إلعداد الالعب بدنيا وتنمية الصفات 
الة البدنية، واإلعداد العام هو البدنية العامة واليت تعهد القاعدة اليت تعتمد عليها عملية البناء والتطوير للا

 أساس لإلعداد اخلاص، وهتدف مترينات اإلعداد العام إىل:
 تطوير عناصر اللياقة البدنية. •
 حتسني الكفاءة الوظيفية للقلب والدورة الدموية والتنفس. •
 تكسب الالعب اجلوانب األساسية ألداء املهارات احلركية. •
 تكسب الالعب حالة نفسية ومعنوية جيدة. •

 
 
 

 االرتقاء بمستوى الحالة التدريبية



 اإلعداد البدني الخاص: .2

هو تنمية وتطوير عناصر اللياقة البدنية اخلاصة ابلنشاط التخصصي، ويتميز اإلعداد البدين اخلاص 
 مبا أييت:
 تتميز الوظائ  يف اإلعداد اخلاص ابخلصوصية. •
 يتم الرتكيز على زايدة إمكانيات وقدرات الالعب البدنية والوظيفية. •
 ية.تطوير أجهزة اجلسم الداخل •
التأكيد على اخلصائص والعناصر األساسية للمتطلبات البدنية اليت جيب َأ ه ميتلكها الالعب  •

 خالل املنافسات.
 

 ثانيا: اإلعداد المهاري:

"هو كافة العمليات اليت تبدأ بتعلم الالعبني أسس تعلم املهارات احلركية وهتدف اىل وصوهلم فيها 
ى املواصفات اآللية والدقة واالنسيابية والدافعية تسمح به قدراهتم ألعلى درجة او رتبة، حبيث تؤدى أبعل

 خالل املنافسات الرايضية هبدف حتقيق أفضل النتائج مع االقتصاد يف اجلهد".
"او هو تكنيك اللعبة واألداء الذي يقوم به الالعب مع الكرة مباشرة أو احلركات اليت يؤديها يف 

 املنطقة القريبة من الكرة".
أَنهه َأحد اجلوانب األساسية واملهمة لتطوير احلالة الرايضية، اذ يهدف إىل حدوث تغيري اجيايب  "كما

 يف السلوك احلركي من خالل تعلم وإتقا  وتثبي  األداء املهاري".
وجيري اإلعداد املهاري للناشئني من خالل تعليمهم املهارات األساسية اخلاصة ابللعبة مع األخذ  

التدرج يف عملية التعلم من السهل إىل الصعب مرورا مبراحل تعلم املهارات األساسية الثالث  بنظر االعتبار
 وهي:

 املرحلة األوىل: مرحلة اكتساب التوافق األويل للمهارة.
 املرحلة الثانية: مرحلة اكتساب التوافق الدقيق للمهارة.
 اتيكي(.املرحلة الثالثة: مرحلة إتقا  وتثبي  املهارة )األداء االومت

 

 اثلثا: اإلعداد اخلططي:
 والفنو  واملهارات بشجاعة وجرأة كبرية". ة"هو القدرة على تطبيق اخلربات واملعرف •
 او هو تنفيذ خطط املباراة او املنافسة للاصول على أفضل النتائج. •



اىل مستوى متطور من النضوج الفكري واإلعداد العصيب واخللقي  حتتاج عملية اإلعداد اخلططي •
 والنفسي.

يهدف اإلعداد اخلططي اىل اكتساب الفرد الرايضي املعلومات واملعارف والقدرات اخلططية  •
وإتقاهنا ابلدرجة اليت متكنه من أداء التصرف الصايح يف مجيع املواق  على الرغم ِمن اختالفها 

 خالل املبارايت.
اج األداء اخلططي اىل مشاركة ومسامهة العمليات التفكريية املختلفة خالل األداء بسبب حيت •

 املتغريات احلاصلة يف املباراة واحلاالت واملواق  العديدة اليت مير هبا الالعب.

 يتم تطوير اإلعداد اخلططي من خالل التمرينات البدنية واملهارية. •
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