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 : احلالة التدريبية والفورمة الرياضية

تنمية وتطوير مسييتوى ردرات  إىلبصييفة مامة  رياضيي يؤدى التدريب ال
الالمب واسييتعدادتل لادا، م مخ لالج عرمات تدريبية طططة ومقننل م يييريطة 

م بتنمية حاالتل البدنية  واملهارية  رياضييي مراماة التكامل لكافة عوانب إمداد ال
ا ما ذاجلوانب الصحية واالعتمامية م وه إىلواخلططية والعقلية والنفسية م إضافة 

يسمى باحلالة التدريبية وجيب أن نعى ونفرق بني احلالة التدريبية والفورمة الرياضية 
 حيث أن :

 مفهوم احلالة التدريبية : 
ب أثنا، وصييح حالة يسييهلل الالم الذي رياضيي مبارة مخ املسييتوى ال

مهارى  –) بدنى  رياض ، الرغبة فى التعرف ملى مستوى الالمب الالالمب أو أثنا
 .(..مقلى . –نفسى  –لططى  –

وبالطبع فإن احلالة التدريبية  لالمب ربل بد، الالمب املشيياركة فى تنفيذ 
أى  مخ الربنامج إلمداداحالة الالمب فى فرتة مخ الربنامج التدريبى لل م ختتلح 

مرحلة بد، تنفيذ الربنامج منها فى فرتة ما ربل املنافسيييات أو املباريات التهريبية 
 م بل ما هو أبعد مخ ذلك أن احلالة املرحلة اإلنتقالية أيضًا نافسات ووكذلك فرتة امل

التدريبية لالمب ختتلح مخ أسيبو  خلر ومخ يييهر خلر ومخ سنة ىلرى فى  
احلالة التدريبية : مبارة مخ  لالمب م ومما سيييبر نرى كذلك أن العمر التدريبى 

ميدى كفا،ة ممل اجلسيييط وتطوير ومسيييني مقدرة الالمب مخ لالج التدريب   
أى وصح حالة الالمب ومواصفات أدائل كما وكيفا م حني الرغبة فى  املمارس 

 معرفة هذه احلالة م وتتكون احلالة التدريبية مخ : 
 .احلالة البدنية  -

 احلالة املهارية . -

 احلالة اخلططية . -

 القدرات العقلية . -

 احلالة النفسية . -
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ومخ اىهميية منيد ختطيو وتنفييذ الربامج التيدريبية م مراماة التناسييير     
املستوى  إىلوالرتابو والتكامل بني مكونات احلالة التدريبية السابر ذكرها م وصوال 

املسيتهدف م اا يضيمخ اييرتال الالمب فى املنافسات     إىلالع رياضي  التدريبى ال
الرياضيية ومقيقل ىفضيل النتائج وهذا ما يطلر مليل الفورمة الرياضية م أى أن   

 إىلم وبالت رياضيا إىلأو م إىلالالمب ال ميكنل املشاركة فى املنافسات استوى أدا، مث
ية م ن متمتعا بالفورمة الرياضال ميكنل مقير اهلدف بالفوز فى املنافسة م إال إذا كا

 ومخ هنا نرى أن :
 مفهوم الفورمة الرياضية :

( أثنا، مشاركتل فى املنافسات  ارة مخ حالة آدا، الالمب املثالية ) العاليةمب
 الرياضية م ولوضها بنهاح .

الفورمة الرياضية بأنها حالة تدريبية متكخ الالمب مخ  آزوليل  ويعرفها 
 اىيرتال فى املنافسة بنهاح .

ية أن الفورمة الرياض  كريشتو فينكوف مخ   السيد مبداملقصود وبذكر 
متيزه بالقدرة ملى أدا، مسيتويات رياضية مالية م واحلفا  ملى   رياضي  : حالة لل

 لة م وذلك مند اىيرتال فى املنافسات .ثبات هذه املستويات لفرتة زمنية طوي
املتميز خدا، أملى  رياض بأنها حالة مخ اىستعداد ال  ماتفيح ويعرفها 

 . رياض مستوى مناسب لكل مرحلة مخ مراحل تطور مستوى ال
أن الفورمة الرياضية : مبارة مخ أملى مستوى  بسطويسى أمحد  ويرى 

مع امكانات يتناسييب  الذيم و مب إليلهارى ونفسيى ميكخ وصيوج الال  بدنى وم
ومطا، اىعهزة الداللية للهسط مخ لالج برامج تدريبية مقننل م تؤهلل لإليرتال 

 فى املنافسات استوى متميز .
وجيب أن نعلط أن كل مرحلة ممرية رياضيييية لالمب م يكون لل فورمة 

ح مخ رياضية توصرياضيية فيها م ففى منافسيات الناي ني يكون لالمبني فورمة   
ممكخ  اض ريللناي ني فى منافساتهط لتحقير أملى مستوى أدا،  املثال  اىدا،لالج 
 املنافسات فى أيضًا ردراتهط م وكذلك فى مرحلة منافسات الشباب م و للتسمح 

 البطوالت القمية والدولية والعاملية .
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 مكونات الفورمة الرياضية : 
احليالة التدريبية م ومكونات الفورمة  ال بيد أن نعى الفرق بني مكونيات   

 الرياضية واملتمثلة فى : 
 . املثال املستوى البدنى  -1

 . املثال املستوى املهارى  -2

 . املثال املستوى اخلططى  -3

 . املثال املستوى العقلى  -4

 . املثال املستوى النفسى  -5

 م  احليياليية التييدريبييية  وميخ هييذا ييتضيييح أن اليفيرق املعنى بني     
يعرب مخ وصح حالة الالمب  الذي اىدا،يتمثل فى مستوى  الفورمة الرياضية  

ملى ما هى مليل حني الرغبة فى معرفة مسييتوى الالمب م أما الفورمة الرياضييية 
 لالمب يسهط فى مقير أهداف املنافسة . إىلفتعرب مخ أفضل أدا، مث

وبالطبع فإنل مخ الضرورى مند ختطيو الربامج التدريبية أن يكون املدرب 
ملى دراية حبالة الالمب التدريبية م حتى يعلط مخ أيخ يبدأ م ومتى وكيح سيحقر 

 معاونيل الوروف والتعرف ملى حالةأهداف برناجمل التدريبى م وويستطيع املدرب و
ارير الالميب واىهط االلتبارات  ) املالحظية وتقي  التيدريبيية مخ لالج    طالمبيه

 يارإلتوالدرة مند  اإلهتماماملوضييومية لكافة عوانب الربنامج التدريبى ( وجيب 
نقيس بها مستوى الالمبني م حتى حنصل مخ لالج إعرائها ملى  اليتاإللتبارات 

نتائج دريقة وصيييحيحة ميكخ االمتماد مليها فى تقييط احلالة التدريبية لالمبني م 
مقير تقدم دائط ومسيتمر فى مستوى احلالة التدريبية لالمب ال بد مخ   ولضيمان 

 ة : إلىمراماة النقاط الت
 احلالة الصحية لالمب :  -1

،ة اىعهزة فكلميا كيان الالمب متمتعا بصيييحة عيدة م كلما كان  كفا  
لى الوارعة م رياض م ورادرة ملى مواعهة أمبا، التدريب ال الو يفية باجلسط مالية

 الالمب فى مراحل الربنامج التدريبى م ومقير أرصى استفادة ممكنل منل .
 املستمر واملنتظط : التدريب -2
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فياسيييتمرار الالميب فى التدريب ومدم انقطامل مخ أى وحدة تدريبية   
قير وكيذليك االنتظام فى تنفيذ وحدات الربنامج التدريبى املعد م يسيييهط فى م  

هلا  يةيث تؤسس كل مرحلة للمرحلة التالتصاغ حب اليتو املتتاليةاىهداف التدريبية 
 وكذلك تعتمد وتبنى ملى أساس املرحلة التدريبية السابقة لالمب .

 اخلصائص والفروق الفردية لالمبني :  -3

 إىلم وبالتت كل المب ختتلح مخ الالمب اخلرحيث أن مستوى وردرا
جييب مالحظية هيذه الفروق انتهى اليدرية م حييث يعطى لكل المب اجلرمات       

 التدريبية املناسبة لل م ضمانا لتحقير التقدم فى مستوى آدا، الالمب .
 التخصصى : رياض لصائص النشاط ال -4

متيزه م مخ حيث املتطلبات البدنية م  اليتلصائصل  رياضي  فلكل نشياط  
كذلك القدرات العقلية والنفسيييية م أى أن لكل واملهارية احلركية م واخلططية مو

يكل وطبيعة ورانون لاص مييزه مخ اىنشطة اىلرى م وبالطبع  رياض نشياط  
يرامى هذه النقاط مند ختطيو الربامج التدريبية وتنفيذها م فإن  الذيفإن املدرب 

 ذلك سوف يسامده ملى مقير اىهداف املنشودة وفقا ملا هو ططو لل.
وال بد أن يدرل املدرب أن الفورمة الرياضية ليس  هدفا جيب مقيقل مخ 
بداية املوسط التدريبى م أو فى كل مرحلة مخ مراحل الربنامج التدريبى م وإمنا لكل 
فرتة تيدريبية أهداف دددة م ترتابو مع ما ربلها وما بعدها مخ أهداف م املهط أن  

ياضيية مع بداية فرتة املنافسات م وداولة  الفورمة الر إىليصيل الالمب أو الفرير  
ضل لك لضمان مقير أفاالحتفا  بهذه الفورمة الرياضية طواج فرتة املنافسات م وذ

 .نتائج ممكنل
 وسائل تنمية احلالة التدريبية :

سيييبر أن ذكرنيا أن احليالة التدريبية تتضيييمخ اجلوانب البدنية واملهارية    
والنفسية لالمب ولتحقير التنمية الالزمة فى كل هذه واخلططية واملعرفية أو العقلية 

لى تؤثر إجيابيا م اليت العديد مخ الوسائل واىساليب إستخداماجلوانب ال بد مخ 
 احلالة التدريبية لالمبني.
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تستخدم فى الربامج التدريبية بهدف  اليت اتإلمداداولذلك تعددت أنوا  
 إلمدادا –املهارى  إلمدادا –البدنى  إلمداداالوصيييوج للفورمة التدريبية مثل ) 

 ( .نفسىال إلمدادا –العقلى  إلمدادا –اخلططى 
الوحدة التدريبية ووسييائل  ات أنشييطة مويهاإلمداداولكل نو  مخ هذه 

هذه  ب م وتتمثلتنفيذها م وكذلك فى احلمل التدريبى الوارع ملى الالم وأساليب
 فيما يلى : اىنشطة واىساليب

 البدنية البنائية :التمرينات 
 دإلمداايتضييح مخ املسييمى أن هذه التمرينات ختص بنسييبة كببة عانب 

البدنى فى الوحدة التدريبية أو الربنامج التدريبى م واهلدف منها هو تنمية وتطوير 
 إلتيارحيالة الالمب البدنية وفقا لكل مرحلة مخ مراحل التدريب م أى أنل جيب  

ملى أهداف الوحدة التدريبية ومورعها فى الربنامج وميدييد هذه التمرينات بنا،   
التدريبى م فمثال إذا كان  الوحدة التدريبية فى بداية املوسط التدريبى أو مند بداية 

ة جممومة مخ التمرينات  تتناسب وحال إلتيارتطبير الربنامج التدريبى فال بد مخ 
 ى لل م وكذلك إذا كانالالمب التدريبية إذ أن مستواه البدنى يكون فى أرل مستو

 اليتات التمرين إلتياربد مخ تنمية التحمل العام فالاهلدف فى الوحدة التدريبية هو 
 تنمى التحمل العام .

وإذا كان ضمخ أهداف الوحدة التدريبية تنمية القوة أو أى نو  مخ أنوامها 
ب تنميتل تنمى نو  القوة املطلو اليتتنمى القوة أو التمرينات  اليتفنختار التمرينات 

 ياض رالتمرينات البنائية بنا،ا ملى املسييتوى ال إلتياروتطويره م وكذلك يتورح 
سوف يشارل فيل الالمب م فعند امداد المبني للمشاركة فى منافسات رمية  الذي

 خنتار هلط مترينات تتناسب مع مستويات هذه املنافسات .
ك لت العليا خنتار مترينات تناسب تستوياومند املشياركة فى منافسات امل 

املستويات واا يضمخ التقدم السريع للمستوى واا يتناسب مع النشاط املمارس م 
 ار ( .كب –يباب  –التمرينات املناسبة للمرحلة العمرية ) ناي ني  إلتياروكذلك 

التمرينات البدنية البنائية اا يضيييمخ  إلتياروفى كل هذه احلاالت جيب 
قامدة ك رياض ية وتطوير وإكسياب كل مناصير الليارة البدنية العامة للفرد ال  تنم
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مريضة وروية يتأسس مليها تطوير املستوى البدنى لالمب تدرجييا لسنوات متعدده 
 : إىلم وميكخ تقسيط هذه التمرينات 

ى أ : تعطى هذه التمرينات فى بداية املوسط التدريبى التمرينات البنائية العامة -
دف منها إكسيياب وتنمية وتطوير مناصيير الليارة  العام م واهل إلمدادافى فرتة 

البدنية العامة للفرد م وكذلك تطوير ورفع كفا،ة أعهزة اجلسيييط احليوية لدى 
فى أى  رياض الفرد م وتعترب هذه التمرينات القامدة اىساسية ملستوى الفرد ال

 واهلدف مخ هذه التمرينات :  رياض نشاط 
 إكساب الفرد مناصر الليارة البدنية العامة . 

 مسني الكفا،ة الو يفية ىعهزة اجلسط احليوية . 

 التنمية املتكاملة املتزنة لعضالت اجلسط . 

 فرد .لمسني القدرات التوافقية ل 

إكسييياب الفرد القييدرة ملى بييذج اكهود وتكيح اىعهزة احليوييية  
 العليا.ملتطلبات تدريبات رياضة املستويات 

و للحالة أ إىلاحملافظة ملى مسييتواه البدنى العوإكسيياب الفرد القدرة  
 الفورمة التدريبية .

 وسرمة الشفا، مند حدوثها . اإلصاباتجتنب  

هذه التمرينات أن ختتلح مخ حركات النشاط املمارس  إلتيارويرامى مند 
 مخ حيث : 

 .احلركى ( اىدا،الرتكيب احلركى ) اجتاه وروة وسرمة  -

 العمل العضلى الدرير للعضلة أو أكثر . -

 تتشابل مع ما حيدث أثنا، املنافسات . اليتاملوارح واملتطلبات  -

فة م املقاومات املختل إسييتخدامفلتحسييني القوة العضييلية تعطى مترينات ب
ولتحسني التحمل العام متارس السباحة واجلرى ملسافات طويلة م ولتحسني الريارة 

 إلمدادامتارس مترينات الوثب باحلبل واجلرى الزعزاعى م وكثبا ما جند فى فرتة 
العام المبني يشيرتكون فى أنشيطة ألرى غب نشياطهط التخصصى فمثال ميارس    

كرة السلة أو كرة القدم أو الدرعات ويشرتل  إستخدامبات بالمب املنازالت تدري
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المبى ألعياب القوى فى ألعياب كرة القيدم والسيييلية ويؤدون مترينات باالثقاج     
 .طيو السليط لتحقير اهلدف املنشودوحركات اجلمباز م فاملهط أن يتط التخ

تعمل ملى تنمية الصييفات  اليتوهى التمرينات  :  التمرينات البنائية اخلاصيية -
البدنية اخلاصة بالنشاط املمارس م وهى مبارة مخ حركات رياضية مشتقة مخ 

تتشابل فى حركاتها وتكوينها  اليتاحلركات اىسياسيية للنشياط املمارس وهى    
ومتطلباتها وكذلك اجتاه العمل فيها مع اجتاه العمل فى املهارات احلركية للنشاط 

 ينات البنائية اخلاصة ملى :م وتعمل التمراىساسى 
 تنمية وتطوير الصفات البدنية اخلاصة بالنشاط املمارس.  -

 املهارات احلركية للنشاط املمارس والتأسيس هلا . كتسابالتمهيد إل  -

البدنى واحلركى املركب للتمهيد لألدا،  اىدا،القدرة ملى  إكتسيياب  -
 اخلططى .

والكفاح والعزمية  بعض السيييميات اإلرادية مثل املثابرة  إكتسييياب  -
 واإلصرار ملى بذج اجلهد .

 التدريبات املهارية : 
 املهارى فى الربنامج إلمداداوبالطبع فإن التدريبات املهارية ختص عانب 

طوير وتنمية وت إكتسابتؤدى بهدف  اليتم وهى مبارة مخ كل احلركات  التدريبى
 أعزا، اجلسط املطلوبل لتنفيذ إستخداماملهارى فى النشاط املمارس م ب اىدا،مستوى 

هيذه احلركيات ويتطليب ذليك التمتع اسيييتوى معني مخ الليارة البدنية م وهذه     
التدريبات املهارية تعطى متدرعة لتسامد ملى إكساب الالمب التوافر اىوىل ىدا، 

اجليد وفى النهاية الوصييوج ملرحلة تثبي   اىدا،مرحلة  إىلاملهارة ثط الوصييوج بل 
 دا،اىذلك املستوى مخ  إىلم وللوصوج  اىدا،فى  وهو ما يعنى اخلية اىدا،وإتقان 

نبدأ فى إمطا، الالمب تدريبات فردية وبسيطة ثط تدريبات مركبة ثط أكثر تعقيدا 
وكذلك مع الزميل ثط جممومة مخ الزمال، وكذلك باىدوات م املهط أن نتدرج فى 

تدريبات تشييبل ما حيدث فى املنافسيية بهدف  إىلأن نصييل بها  إىلهذه التدريبات 
 نافسة .بشروط امل اىدا،ما يتقارب مع مستوى  إىلالوصوج باحلالة التدريبية لالمب 
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اخلاص إذ أن تأثبها  إلمداداوالتدريبات املهارية هلا دور لاص فى فرتة 
ية طيكون فعاال واجيابيا ملى الناحية البدنية واملهارية والتأسييييس للهوانب اخلط

 التنافسى . اىدا،والنفسية يريطة أن ترتبو وتتشابل مع متطلبات 
 التدريبات اخلططية : 

يبات فيل وهذه التدر اىدا،وبالتأكيد أنها تتعلر باجلانب اخلططى ومستوى 
ل الالمب ليإ وصل الذيوى فيها ملى املستوى يتورح التدريب مليها ومسخ املست

لتمرينات ل فى أدائل لوصل إلي الذيباىلرى ملى املستوى فى اجلانبني السابقني أو 
 البدنية وكذلك التدريبات املهارية .

وللتأكيد ملى ذلك فال بد أن نعرف أن التدريبات اخلططية ما هى إال مزيج 
مركب ( كمهمومة تؤدى بتحركات دددة ومشيياركة  –مخ أدا، مهارى ) بسيييو 

بدنى  مسيييتوى إىلجممومة مخ الالمبني م وبالطبع فإن تنفيذ هذه املتطلبات حيتاج 
 معني .

 إلمدادااملهارى يسيييبقان دائما  إلمداداالبدنى و إلمداداوليذلك جند أن  
لى ما ماخلططى ومدى إتقانل  اىدا،اخلططى فى الربنامج التدريبى م حيث يتأسس 

 اىدا،ارتفع مسييتوى  ميتلكل الالمب مخ مناصيير بدنية ومهارات حركية م فكلما
 اخلططى وصحة تنفيذه . اىدا،ارى لالمبني كلما سامد ذلك فى إتقان البدنى وامله

اخلططى اا يشييملل مخ أدا، بدنى ومهارات ومركات وما  اىدا،مخ لالج تكرار 
 ة.حيتاعل مخ ردرات مقلية وعوانب نفسي

جيب أن نعلط أن التدريبات اخلططية تسييهط فى التطوير القوى والسييريع 
للحالة التدريبية لالمبني ولاصييية مندما تؤدى فى صيييورة تدريبات تنافسيييية ) 
مباريات تدربية(حيث ميكننا أن نضيع هلا يروط لاصة واكثر صعوبة مخ يروط  

 يات القانونية.ملبارا
طوير الدرة احلركية وسرمة رد فمثال اللعب ملى مالمب صغبة بهدف ت

الفعل م وكذلك اللعب بأوزان إضيييافية فى التهديح أو السيييباحة أو حتى فى  
اىلعاب اجلمامية لزيادة القوة العضييلية مخ لالج زيادة املقاومات م وكذلك مخ 
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تشييكل ضييغطا نفسيييا ومصييبيا ملى الالمب والفرير   اليتلالج موارح اللعب 
 ج للفورمة الرياضية .استكماج مقومات الوصو بغرض

 لتدريبات العقلية : ا
رد يظخ البعض أن القدرات العقلية تتعلر باملعارف واملعلومات فقو وهذا 
لطيأ كبب فعمليات املعرفة والتذكر والتحليل والرتكيب ...... ا   م ما هى إال  

ى حيث أن التدريب العقل رياضيي ال اىدا،ممليات مقلية ترتبو ارتباطا مبايييرا ب
القدرة ملى التحكط والتغيب فى سلول الفرد سوا، مقلى أو حركى ومخ  إىليهدف 

أنل تكرار املهارة املتضمنل للمحتوى اخلاص بتعلمها  التدريب العقلى  تعريفات 
 رياضييي وهذا يؤكد أهمية التدريب العقلى فى التدريب ال مدون رؤيتهيا حركيا  

املهارات احلركية والتدريب ملى اجلوانب اخلططية  إكتسييابولاصيية فى مراحل 
 للمنافسات واملشاركة فيها . إلمداداوبصفة مامة مند 

زيادة القدرة ملى  إىلوتزداد أهمية التدريب العقلى مندما يصل مستخدمل 
التنبؤ وإتاحة الفرصية فى اىحداث املستقبلية أى إمكانية تورع ملوارح رد مدث  

أن التدريب العقلى بصورة صحيحة يعمل  إىلسة القادمة م وذلك يرعع أثنا، املناف
الصحيح مند تكراره م وكذلك  اىدا،يسامد ملى  الذيملى تدميط املسار العصبى 

ذه ه ستخداميسيامد فى امتالل الفرد لعدد وفب مخ املوارح اخلططية وبدائلها إل 
ملى مواملوارح البيديلية فى حياج فشيييلل فى تنفيذ املورح املعد ملواعهة املنافس    

تناسب ما ي إلتيارما، املوارح املختزنل مقليا بذاكرتل والالمب فى هذه احلالة استد
مع مقير اهلدف املنشود وبالطبع ال يأتى ذلك إال مخ لالج تنفيذ جممومات  امنه

 تناسب والنشاط املمارس .ت اليتمخ التدريبات العقلية 
ومنها  (االنتباه -رالعقلىقلى أنوامل فمنها املباييير )التصييووللتدريب الع
 الغب مباير ويتضمخ:

لكل عز،  اىدا،ررا،ة الوصيح الفنى للمهارة : مخ لالج مليل يكل   -1
مشيييارل فى أدا، املهياره اراحلها املختلفة وكذلك لطوات تنفيذ تلك  

 املهارة .
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المب فيلط يرى مخ لاالفالم والدوائر : حيث يعرض ملى امشييياهيدة   -2
 ها.هارة اراحلها الفنية ولطوات أدائلاللل كيفية أدا، امل

الوصح الفنى للمهارة : فاملدرب أواملعلط يقوم بالشرح  إىلاالستما   -3
 اللفظى للمهارة حبيث يصح املهارة فنيًا لالج هذا الوصح .

الصحيح للمهارة   اىدا،: فعلى املدرب أن يعد مناذج  اىدا،مشاهدة مناذج  -4
 . اىدا،مخ لالج الالمبني املهرة أو مخ لالج مرضل صور أو أفالم لذلك 

احلديث مخ املهارة مخ الالمب : مخ لالج ما اكتسبل الالمب مخ اىنوا   -5
 اليتالسابقة يكلح الالمب بوصح املهارة ومراحل تنفيذها واخلطوات 

 املهارة مخ لالهلا .  ميكخ تنفيذ
 كتيابية التعليميات : مند أدا، الواعبات التدريبية يكون هنال تعليمات    -6

درب للتنفيذ وميكخ أن تسيييامد الالمب فى تنفيذه املي مكتوبية اعرفية   
 للواعبات التدريبية . 

الدمج بني الوسيائل السمعية والبصرية : وكأحد أنوا  التدريب العقلى   -7
ويتط معها  ض البصرية سوا، صور أو أفالموسائل العر إسيتخدام ميكخ 

الشرح اللفظى للمهارة املعروضة وكذلك التعليمات الواعب إتبامها مند 
 .  اىدا،

ومخ العرض املبسيو السابر يتضح لنا أهمية التدريبات العقلية ونوميتها  
ها فى الربامج التدريبية لتنمية وتطوير كافة اجلوانب التدريبية إسيييتخداموكيفيية  
 الفورمة الرياضية .  إىلوصواًل 

 التدريبات النفسية : 
 جيب اليتملا كان  السييمات اىرادية واخللقية ضييمخ اجلوانب النفسييية   

الفورمة  إىلبهيا وإكسيييابها لالمب إلكتماج عوانب إمداده وصيييوال    اإلهتميام 
 .الرياضية

وحيث أن لكل عانب مخ عوانب احلالة التدريبية أهداف ووسائل مقير  
مدثنا منها فى كل عانب مخ عوانب  اليتهيذه اىهيداف املتمثلية فى التدريبات    

سيوا، كان بدنيا أو مهاريا أو لططيا أو مقليا م فبكل تأكيد هنال وسائل   إلمدادا
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وملى  وتطوير اجلوانب النفسية موأسإليب حنقر بها الليارة النفسية مخ لالج تنمية 
 بل مل اإلهتمامالرغط مخ أهمية اجلانب النفسييى فى اكتماج احلالة التدريبية إال أن 

يزج ددودا ملى اىرل فى ماملنا العربى ولاصية فى مصر م حيث أن املؤسسات  
واهلي ات املعنية بإمداد الرياضيني مل تهتط باجلانب النفسى بدرعة كافية أن مل يكخ 

جيعلل راصرا أو بالطبع يكون لل  إلمداداغب موعود متاما واغفاج هذا اجلانب فى 
 تأثب سلبى فى الوصوج للفورمة الرياضية .

 بها ما يلى : اإلهتمامجيب  اليتوتتمثل اجلوانب النفسية 
فيهب أن نهتط ونالحظ اهتمامات الفرد  الدوافع الذاتية ملمارسة الرياضة : -1

نابع مخ الفرد نفسل م ويبدأ املدرب فى  اإلهتمامبالرياضة ذاتيا أى يكون هذا 
ترتيب دوافع الفرد الذاتية حسييب درعة حبل واهتمامل ورغبتل فى ممارسيية 
الرياضة والعمل ملى توعيل الفرد وفقا لدوافعل وميولل ورغباتل واا يتناسب 

 مع ردراتل .
 إلستفادةالربات النهاح والفشل فى املمارسة واملنافسة الرياضية وتفسبها و -2

مخ لالج ممارسيية الفرد للرياضيية ولوض غمار منافسيياتها يتعرض  : منها
خلربات متنومية منها ما يصييينح ملى أنل لربات جناح تعود بالفائدة ملى  

أهدافل م وملى املدرب أن  رياض أو لربات فشل ال حيقر فيها ال رياض ال
مدم  إىليقرر ويؤكد ملى تكرار لربات النهاح لتعظيط الفائدة منها ويسعى 

 خبربات الفشل وسلبياتها . رياض تكرار تعرض أو مرور ال
قلر فدائما يكون ال : القلر الناتج مخ ممارسة الرياضة واملشاركة فى منافساتها -3

ية ولاصة التنافسية م رغبة فى لألنشطة الرياض رياض مصياحبا ملمارسية ال  
 مقير الفوز ملى منافس لل ردرات وفى  روف يسعى للتأرلط مليها .

تلح اهلادئ خت رياض فال التعب ة النفسيية وكيح ميكخ زيادتها أو إنقاصيها :   -4
ى املسيتثار وملى املدرب أو اىلصائ  رياضي  تهي تل وتعب تل النفسيية مخ ال 

 النفسى مديد حالة الالمب وكيفية التعامل معل .
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فال بد مخ مديد هذه الضغوط بدرة م سوا، أثنا،  ضغوط التدريب واملنافسة : -5
تنفيذ الوحدة التدريبية م أو املشييياركة فى املباريات حتى ميكخ جتنب اخثار 

 السي ة هلذه الضغوط ملى الالمب .
حقر كحافز يت رياض غالبا ما يستغل النشاط الل : إستخدامافز وترييد احل -6

مخ لاللل رغبات اىفراد وميوهلط وال بد أن ننتبل ىهمية استغالج هذا احلافز 
 حتى يتحقر اجلانب االجيابى للفرد مخ لاللل .

هذه السمات النفسية تتضح فى النشاط  اىصرار واملثابرة والتعود مليهما : -7
 رياض بشيكل أوضيح مخ أى أنشيطة ألرى حيث أن النشاط ال    رياضي  ال

ينتهى بالفوز أو اهلزمية وغالبا ما يتحمل الفرد التعب واملشيقة ويثابر ويصر  
 . مخ أعل الفوز

فارتفا  مسيييتوى أدا، الالمب  الثقية بالنفس وكيفية ضيييبطها ومديدها :  -8
بذج نفسل و ومشاركتل فى مقير أهداف املنافسة م تزيد مخ ثقة الالمب فى

 املزيد مخ اجلهد لتحقير املزيد مخ النهاح .
ر بها مي اليتففى مجيع املوارح التعاون وبث روح الفرير والعمل اجلمامى :  -9

سييوا، دالل امللعب أو لارعل حيتاج للتعاون مع زمالئل ومدربل  رياضيي ال
 زواإلداريني وفى منافسييات الفرق ال بد أن يتعاون مجيع أفراد الفرير إلجنا

 . يكلفون بها خلوض غمار املنافسات ومقير الفوز اليتاملهام 
بهذه النقاط يتط مخ لالج موارح تطبيقية لالج  اإلهتماموبيالطبع فيإن   

الربامج التدريبية وفرتاتها وكذلك أثنا، املنافسات حيث أنل إذا مت مراماة هذه النقاط 
بها فإن ذلك سييوف يسييهط بإجيابية فى اكتماج عوانب إمداد الالمب   اإلهتمامو

 والوصوج بل للفورمة الرياضية .
 واخلالصة :

د أنها ومكوناتها جن احلالة التدريبية أو الفورمة الرياضية   إىلأننا إذا نظرنا 
تشكل منظومة متكاملة كل عز، منها يتأسس ويعتمد ملى اجلز، السابر لل ويكنمل 

 يليل . الذيز، باجل
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وال بد أن ندرل أن التخطيو  العلمى السيييليط للربامج التدريبية يهدف 
زنل لكل هذه اجلوانب م وان أى للل أو رصور فى االتنمية الشاملة املتو إىلأساسا 

ومخ هنا عا، يا ملى الوصييوج للفورمة الرياضييية م أحد هذه اجلوانب يؤثر سييلب
وكذلك الفورمة اهتميامنيا بالعرض السيييابر للحالة التدريبية ووسيييائل تنميتها    

 .الرياضية
 الفورمة الرياضية : إكتساب

ب الملالوصوج باولططل هو  رياض اهلدف الرئيسى لربامج التدريب ال
ذا اهلدف ليس امرا سهال ومقير ه المل  مستوي رياض  ممكخ تسمح بل ردراتل

ق مقير هذا اهلدف ورتا طويال مالبد ان يكون دددا زمنيا بدرة م مخ يستغر ولكخ
 مرحلة ما ربل – إلمدادامرحلة ) لالج ختطيو الربنامج التدرييب م ومديد مراحلة 

م وبالطبع فان كل مرحلة مخ  املرحلة االنتقالية ( –مرحلة املنافسات  –املنافسات 
مخ الوحدات التدريبية م اليت يتط مديد أهدافها هذه املراحل تنفذ مخ لالج جممومة 

 انطالرا مخ اهلدف العام .
وكذلك مديد وتقنني اجلرمات التدريبية زمنيا وفنيا واا يتناسب مع الزمخ 

 لتيارإالدرة يف  إىلالكل  للوحدة التدريبية وكذلك الزمخ الكل  للربنامجم اضافة 
لتقييط اساليب ا إلتياردتوي الوحدات التدريبية وكذلك اساليب تنفيذها م واالهط 

والتقويط للوحدات التدريبية ودتواها م ومخ هذا الفرصة يتضح لنا اجلهد الكبب 
  0الذي يبذج يف امداد وختطيو وتنفيذ الربامج التدريبية 

ة التدريب المب وردراتل ومسيييتواه هو االسييياسييي  يف ممليلوملا كان ا
المبني م لالرياضييي  وما يتعلر بذلك مخ ضيييرورة مراماة الفروق الفردية بني ا 

وبيالطبع يلق  ذليك ازيد مخ االمبا، مل  املدربنيم للتعامل مع كل المب وفقا   
مل  مستوي رياض  لل مخ بداية فرتة املنافسات إ إىلالمب للقدراتل سعيا لوصوج ا

ولة ن الفرتة الزمنية اليت تستغررها البطكل تأكيد فإيف البطولةم وب ي مع اوج مباراةأ
 .هلا مالرة وثيقة بالفورمة الرياضية لالمب

 ال املثمب يف فورمتل الرياضية ) أي ادائل الفالبد ان نع  ان استمرار ال 
ية يف الفورمة الرياض اإلستمرار( يستمر لفرتة دددة م وال ميكخ الي المب  إىلالع
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يلة م مب مندما تكون فرتة املنافسات طوالرد يهبو مستوي ال إىللفرتة طويلة م وبالت
سابقة الدوري املصري لكرة القدمم وما موحيدث ذلك مل  سيبيل املثاج يف نظام  

 يهور. إىليستغررل تنفيذ مبارياتل مخ فرتة زمنية طويلة تستمر 
 المبني لالج بعض فرتات املبارياتلدا، اأي رتفا  مستوإنالحظ  إىلوبالت 

دا، بعد مشاركتهط يف مدد مخ املباريات م أم وهبوط مستوي بعضهط لالج فرتات 
مدم  إىلاملدرب  فقد فورمتل الرياضيييية م وهنا يلهأ المبلن اأوهيذا يدج مل   

ة ضافإرسو مخ الراحة  هبو مستواه يف املنافسات م ومنحل المب الذيليرتال اأ
 .سس العلمية للوصوج بل للفورمة الرياضية واى هيلة وفر القوامدإمادة تإ إىل

الفورمة ) املثال اىدا، الميب يف حيالية    لن يكون احلفيا  مل  ا والبيد أ 
 . بالملالرياضية ( اا يتناسب مع عدوج مباريات البطولة اليت يشارل فيها ا

رمل ل بالفوحتفا إن هنال لصوصية لكل المب يف فرتة أن نعرف أوجيب 
يف  ي يستمرأاحده م خ تكون فورمتل الرياضية ذات رمة والمبني ملالرياضية فمخ ا

لفرتة واحدة يف املوسييط الرياضيي  م وتسييتمر هذه الفرتة يف املوسييط   املثال ائل أد
ذا كان  فورمة ة اييهر م وبعدها يهبو مستواه م وإ ثالث إىلالرياضي  مخ ييهريخ   

م  يييهرأمخس  إىلربعة أن هذه الفرتة تسييتمر مخ م فإأو ثالثة متني لالمب ذات را
ة طبيع إلتالفومعرفة بكيفية التعامل مع  يلن يكون االمب مل  دراأوهنيا البد  

 . المبني يف فورمتهط الرياضيةلا
 الفورمة الرياضية : إكتسابمراحل 

ن اهلدف الرئيسي  لربنامج ولطو التدريب الرياض  وهو  أ ذكرنا سيابقاً 
مل  مسيتوي رياضي  ممكخ وفقا لقدراتل م وهذا يعو وصوج   المب ىلوصيوج ا 

هذه  ىلإالمب لي الفورمة الرياضية م وبالطبع يصل اأ املثال  اىدا،المب ملرحلة لا
 مدادإلم سوا، مرحلة ا المب وتنفيذه ملراحل الربنامج التدرييبلاحلالة بعد مرور ا

المب وتنمية مسيييتواه يف الليارة البدنية العامة لا إكتسيييابالعام لالمب بهدف 
مب الكساب الإاخلاص م واليت تشمل  إلمداداومناصيرها وكذلك بعدها مرحلة  

ها م والتدريب ملي مناصر الليارة البدنية اخلاصة بالنشاط املمارس وكذلك مهاراتل
وي مست المب مخلكتسبل استثمار ما يإو املهاري م اىدا،تقان إمرحلة  إىلللوصوج 
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 مرحلة ما ربل إىلاخلطط  م وصوال  إلمدادام لتنفيذ اجلز، اخلاص ب بدن  ومهاري
املنافسات ) مرحلة املباريات التهريبية ( ويل  ذلك فرتة املنافسات م واليت جيب ان 

 إىل مبالولتحقير وصوج ال م  المب وصل مع بدايتها للفورمة الرياضيةليكون ا
 : فورمتل الرياضية مير ذلك اراحل ثالث ه 

 اىدا،.استوي  اإلرتفا و إلمدادامرحلة  -1

 اىدا،.تقان وتثبي  مستوي إمرحلة  -2

 لفقدان املؤر  للفورمة الرياضية .مرحلة اهلبوط وا -3

 
 

 وفيما يل  نعرض بشئ مخ التفصيل للمراحل الثالث :
ستوي باي م اإلرتفا مخ املعروف ان  : اىدا،استوي  اإلرتفا و إلمدادامرحلة  -1

ها م وهكذا يف ومرتابو اي ان كل مرحلة هلا أهداف إىللالدا، يف اي جماج يكون متت
ه دادإلمالمب لم واذا تذكرنا ما سبر مخ املراحل اليت مير بها ا كل املراحل التاليل

م يلالعالالفورمة  إىلمخ لالج مراحل الربنامج التدرييب الذي ينفذه للوصيوج بل  
 وهذه املرحلة ه  

المب لا إكتسييياب: واهلدف االسييياسييي  منها هو  العام إلمدادامرحلة  -أ
وتاسيس مستواه البدن  مخ لالج امتالكل لعناصر الليارة البدنية العامة ] 

مرونل [م ويتط ذلك مخ لالج التمرينات  –ريارة  –ممل  –سرمة  –روة 
مح المب وكذلك اا يسلالبدنية اليت يتط التبارها اا يتناسب مع ردرات ا

التدرجي  ملسييتوي الليارة البدنية العامة لالمب يف الفرتة الزمنية  اإلرتفا ب
 0العام إلمدادامخ الربنامج واحملددة ملرحلة 

العام يكتسيييب فيها  إلمداداة فاذا كان  مرحل اخلاص: إلمدادامرحلية  -ب
اليت اخلاص ( و إلمداداتبدا املرحلة الثانية )  هناالليارة البدنية العامة م فمخ 

وتنمية مناصر الليارة البدنية اخلاصة بالنشاط  إكتسياب يكون اهلدف فيها 
صة امناصره اخل ىالتخصص  م فنحخ نعرف ان لكل نشاط رياض  ختصص

مب اللتكون رامدة وركيزة اسييياسيييية لتعليط ا مخ الليارة البدنية م واليت
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وتدريبل واكسيابل املسيتوي املناسب لالدا، املهاري التخصص  م وكذلك   
البيد، يف التمهييد لالدا، اخلطط  والتيدرج فيل م وبكل تاكيد فان انتظام    

وتنفيذ الوحدات التدريبية احتواها البدن   اىدا،المب يف لواسيييتمرار ا
المب تدرجييا مخ لالج ليسيهط يف ارتفا  مستوي ا واملهاري واخلطط  م 

 دادإلمامقير أهداف مرحلة  إىلمقير أهداف كل وحدة تدريبية م وصوال 
اخلاص م وهاتني املرحلتني جمتمعتني متثالن املرحلة االول   إلمداداالعام و

 اإلرتفا و إلمدادامرحلة  الفورمة الرياضييية وه   إكتسييابمخ مراحل 
 .اىدا،استوي 

ة ملا كان  اىهداف الرئيسية يف املرحلة السابق : اىدا،مرحلة اتقان وتثبي  مستوي  -2
ه  التاسيس البدن  واملهاري لالمب اي اكسابل لكل العناصر والصفات البدنية 
العامة واخلاصة وكذا تعليمل وتدريبل وتنمية مستواه املهاري م فتات  املرحلة الثانية 

المب ملا لن ااتقا إىلذ دتويات الوحدات التدريبية اليت تهدف للتياكيد مل  تنفي 
ل م وذلك مخ لالج تنفيذ التمرينات ل مخ مستويات بدنية ومهاريل ولططياكتسب

والتدريبات واجلمل اخلططية البسيو منها واملركب م وكذلك مخ لالج املنافسات 
صييوال السييابقة اتقانها وات اىدا،المب يف لالتهريبية م سييعيا لتثبي  مسييتوي ا

 يف اىدا،استوي  اإلستمرارلالسيتعداد لالدا، بافضل صورة ومستوي دكط م و 
مب اللور  املنافساتم او اا تسمح بل فورمة ا اجطو العاليلالفورمة الرياضيية  

الرياضية م سوا، ذات رمة واحدة او ذات رمتني او ثالث رمط م وهذا ما يعرف 
 كتسابإم وه  املرحلة الثانية مخ مراحل  اىدا،ي  ملستوي ارحلة االتقان والتثب

 0الفورمة الرياضية 
سييبر وان ذكرنا ان  المب الرياضييية :لمرحلة الفقدان واهلبوط املؤر  لفورمة ا -3

مر يف يست فورمتل الرياضية اي  اىدا،يف  إىلالمب بعد وصيولل للمستوي الع ال
ا قبافضل صورة ممكنل تستمر لفرتة زمنية دددة مخ زمخ فرتة املسابقات م وف اىدا،

وبعد هذه لنو  الفورمة الرياضييية لالمب ) ذات رمة او ذات رمتني او ثالثة (م 
 –مهاريا  –بدنيا  )قد التدرجي  ملعورات اداؤه املتميز لالميب يف الف الفرتة يبيدا ا 

مكونات الفورمة الرياضية لل م وذلك نتيهة ي يف مجيع أ (نفسيا  –مقليا  –لططيا 
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طبيعية للنقصييان واهلبوط التدرجي  فيما اكتسييبل مخ مناصيير لتلك اجلوانب م   
المب اي )هبوط فورمتل لوبالطبع ينتج مخ ذلك اهلبوط الكل  ملسيييتوي ادا، ا

ما اعرفة اسباب هبوط مستوي نا البد ان يكون املدرب واميا وملالرياضية( وه
مب م وكذلك معرفتل لكيفية التعامل مع مثل هذه احلاالت م فيبدأ انح اللادا، ا

) الفورمة  تاهيلة والوصيييوج بل حلالتل العاليلمب فرتة مخ الراحة ثط امادة الال
ايييرتاكل مرة الري يف املنافسييات م ويف بعض االحيان ومل   بدأالرياضييية ( و

رياضية اليت كان يتمتع بها م مب يف اخلروج مخ حالة الفورمة الالالرغط مخ بد، ال
م مما  المب يف املنافساتلن بعض املدربني يستمر يف ايرال اأال إويهبو مستواه م 

مب وهبوط مستواه م ورد يتسبب ذلك يف حدوث الزيادة سو، ادا، ال إىليؤدي 
 اصابات االمب .

مل   ا،اىدمب اصابات ونتيهة استمرار ياركتل يف وحيت لو مل مدث لال 
غط مخ استمراره يف اهلبوط الواضح ملستواه ولروعل مخ الفورمل الرياضية م فان الر

ورمتل مب المادتل لفالذلك سييوف يتسييبب يف طوج الفرتة الزمنية اليت حيتاعها ال
الرياضيية م ورد يكون ذلك مل  حساب مشاركة االمب يف فرتة منافسات اهط م  

فرير مخ عهده ويف بعض االحيان رد تنته  فرتة املنافسات وما زاج الحيرم  إىلوبالت
مبني متمتعا يف الفورمة الرياضية م وهنا يكون دور املدرب كذلك يف المدد مخ ال

يف الفورمل الرياضية م ويبدأ يف كسر  هوميل ومعرفتل وادراكل بعدم احلاعة الستمرار
مخ طرير اهلبوط التدرجي  مبني بشيييكل ملم  الالفورميل الريياضيييية هلؤال، ال  

وهلط مبني م ودلالنفس  هلؤال، الن  واملهاري واخلطط  والعقل  والللمستوي البد
فيما يسييم  ارحلة اهلبوط التدرجي  والفقدان املؤر  للفورمة الرياضييية م وه   
املرحلة الثالثة مخ مراحل اكسياب الفورمة الرياضية م وكذلك ما يسم  باملرحلة  

 الربنامج التدرييب . يف االنتقاليل


