
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التعليم العايل و البحث العلمي 

مستغاًل - جامعة عبد احلميد إبن ابديس 

معهد الرتبية البدنية و الرايضية لوالية مستغاًل 

 التدريب الرايضي: قسم

 ادلاسرت يف التدريب الرايضي ضمن متطلبات نيل شهادة مشروع مقدم

 

 

  

: من إعداد الطلبان

   عاليل دمحم -  
  غريبلي عبد الرضبن-  

 
 

 

 

 

 تصميم تطميم آلم بتحديم آطتطاقطام آلفميم آلطايم بصطاديمم
 دم تصم حاديمادطايم آلجودمم

: تحت إشراف

    بلقاض ي عادل/ د

 2020-2019: السنة الجامعية



 

 ب
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: ملخص الدراسة

 ىدفت الدراسة إىل إبراز دكر التقنيات اغبديثة يف تدريب رايضة اعبودك، ككاف الفرض من الدراسة أف 

كاعتمد الطالباف الباحثاف يف . التكنولوجيا الرقمية تساعد يف ربسْب األداء التنظيمي للمدرب يف رايضة اعبودك

ىذا البحث على اؼبنهج التجرييب ؼبالئمتو ؼبوضوع الدراسة حيث قاما بتصميم تطبيق إلكَبكٍل يساعد اؼبدرب 

يف ربضّب ك تعديل البطاقات الفينة اػباصة ابغبصص التدريبية، كتكونت عينة البحث من العيب ك مدريب 

التطبيق الذكي اؼبقَبح رايضة اعبودك لوالية مستغاًل، كبعد الدراسة النظرية ك التطبيقية توصل الباحثاف إىل أف 

إبستخداـ الوسائط فائقة التداخل بطريقة إهبابية كفعالة يف اكتساب الكفاءة التكنولوجية اػباصة بإلنشاء 

البطاقات الفنية غبصص تدريب رايضة اعبودك، كما ساىم أسلوب التعلم ابستعماؿ التطبيق الذكي كأداء 

النموذج العملی بطريقة إهبابية كفعالة يف اكتساب اؼبهارات األساسية يف التخطيط ك ربديد ك متابعة اغبصص 

ضركرة تبِب طرؽ حديثة يف تدريب اؼبعلمْب كالتخلص من ، كاقَبح الطالباف الباحثاف بالتدرييب يف رايضة اعبودك

كتوجيو الطالب إىل استعماؿ الربامج الذكية عند . الطرؽ التقليدية كتوظيف التكنولوجيا اغبديثة يف التدريب

تنفيذ اؼبواقف التدريسية تدريب كتشجيع الطالب ك اؼبدربْب خالؿ فَبة الَببية العملية على االذباه كبو التعلم 

. الذايت تدعيم االذباه كبو استخداـ اؼبواقع التعليمية على شبكة االنَبنت ك الربامج الذكية

 :الكلمات اؼبفتاحية

 اعبودك -

 التدريب الرايضي -

 التقنيات التكنولوجية اغبديثة -

 



 

 و
 

Abstract 

The study aimed to highlight the role of modern technologies in training judo, and the 

assumption of the study was that digital technology helps improve the organizational 

performance of the coach in judo. In this research, the two students relied on the experimental 

method for its suitability to the subject of the study. They designed an electronic application 

that helps the trainer in preparing and modifying the technical cards for the training sessions. 

The research sample consisted of players and coaches of judo sport in Mostaganem state, and 

after theoretical and practical study, the two researchers concluded that The proposed smart 

application by using super-interfering media in a positive and effective way in acquiring the 

technological competence of creating technical cards for judo training sessions. The learning 

method using the smart application and performing the operational model in a positive and 

effective manner contributed to the acquisition of basic skills in planning, determining and 

following up the training sessions in the sport of judo. Judo, and the two researchers 

suggested the necessity of adopting modern methods of training teachers, getting rid of 

traditional methods and employing modern technology in training. Directing students to use 

smart programs when implementing teaching situations. Training and encouraging students 

and trainers during the practical education period on the trend towards self-learning. 

Supporting the trend towards the use of educational websites on the Internet and smart 

programs. 
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:  مقدمة. 1

 عن الناصبة التكنولوجية اؼبتسارعة التغّبات صبلة يف سبثلت عديدة، تطورات األخّبة العقود يف العامل  شهد

 الٍب كاالتصاؿ، اإلعالـ كظهور تكنولوجيات اغباسوب استخدامات تطور يف كاؼبتمثلة كالتقِب، العلمي التطور

 اؼبعلومات بعصر العصر ىذا كظبي كالتدريب خصوصا، الَببية السيما اجملاالت ـبتلف على انعكست بدكرىا

 أىدافو لتحقيق التعليم يف اغبديثة األساليب استخداـ يف االتصاؿ، كالتوسع سرعة كزايدة اؽبائل اؼبعلومايت للتدفق

 .الَببوية

 ؼبسانباهتا الَببوية كالتعليمية،كذلك اؼبؤسسات داخل كبّبا حيزا كاالتصاؿ اإلعالـ تكنولوجيا شغلت  كلقد

 أف استطاعت اؼبؤسسات أنواع ىذه كأحد الَببوية كاؼبؤسسات أدائها، كرفع كربسْب أىدافها ربقيق يف الفعالة

أف  كدبا كأىدافو، كعملياتو مدخالتو لو استثمارا بشراي يعد الذم التدريب كفاءة لزايدة التكنولوجيا، ربدم تدخل

التدريب  ؾباالت كأحد من اؼبناىج التدريبية اغبديثة، أساسيا كمنهجا ىاما جزءا الرايضي  التدريب التخطيط يف

 التكنولوجية ابلتطورات أتثرت األخرل قد ، فهيتنظيم كإدارة حصص التدريب إىل يهدؼ الذم اؼبنظم الرايضي

 إدارة من اؼبدرب سبكن أساليب إىل كالوصوؿ كتقنيات التدريب، طرؽ كتطوير ربسْب على للعمل اغباصلة،

 .بنجاح التدرييب النشاط

 استخدامات التطبيقات الذكية الٍب أصبحت كاتساع التكنولوجيا ؾباؿ يف اغباصلة التحوالت ظل  كيف

 يف كاالتصاؿ تكنولوجيا اإلعالـ ظهرت التدريب الرايضي، قطاع فيها دبا اغبياة قطاعات ـبتلف يف أساسيا مطلبا

 حوسبة إىل كالتعليمية ك التدريبية، كاالنتقاؿ الَببوية اؼبشكالت من العديد حل يف بدكرىا سانبت كالٍب الَببية

التمارين ك عرضها  لنشر التطبيقات اغبديثة، ابإلضافة على التعليمية الوسائل من العديد إدخاؿ طريق عن التعليم

 .استيعاهبا اؼبتلقي على يسهل الذم االجتماعي، األمر التواصل كمواقع االلكَبكنية اؼبواقع عرب مباشرة بصورة
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 تقنيات التكنولوجيات،بظهور ىذه من كبّب بشكل استفاد التدريب الرايضي قد فإف السياؽ ذات  كيف

 ىذا استخدامات اغباسوب ك اؽبواتف الذكية، كزايدة العرض كسائل كتطور الرايضية اغبركات شرح يف حديثة

 .ذلك دكف ربوؿ الٍب كاؼبعوقات الصعوابت لبعض مواجهتها ابؼبقابل

طريقة مبتكرة يف ربضّب ك مالئمة بعض التمارين ك حصص  للتعرض الدراسة جاءت ىذا على  كبناءا

تصميم تطبيق أيل يقـو بتصميم البطاقة فنية اػباصة  خالؿ من التدريب الرايضي اػباصة لرايضة اعبودك كذلك

: اآلتية التساؤالت يف الدراسة إشكالية سبثلت كعليو بتمارين ك حصص تدريب رايضة اعبودك،

كيف يبكن للمدرب تنظيم سلسلة من التمارين الرايضية ك حصص التدريب يف رايضة اعبودك : السؤاؿ األكؿ

خالؿ اؼبوسم الرايضي  ابستعماؿ طرؽ آلية يف ربديث البطاقات الفنية؟ 

سّب ك تنظيم حصص التدريب اػباصة برايضة اعبودك طواؿ السنة ابستعماؿ  كيف يبكن للمدرب متابعة تطور

.  أسهل الطرؽ التقنية الذكية

تصميم تطبيق أيل لتحديث البطاقات الفنية اػباصة بتمارين ك حصص : "ك من ىذا اؼبنطلق أييت موضوع حبثنا

 ".تدريب رايضة اعبودك

: كقمنا بتقسيم حبثنا إىل اببْب

اعبانب النظرم تطرقنا يف ىذا اعبانب إىل فصلْب   : الباب األكؿ

 اعبودك  رايضة: الفصل األكؿ 

 يف التدريب الرايضيالتخطيط : الفصل الثاٍل 

 التقنيات اغبديثة يف ؾباؿ التدريب الرايضي: الفصل الثالث. 
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الباب الثاٍل اعبانب التطبيقي الذم ينقسم إىل فصلْب 

 منهجية البحث : الفصل األكؿ

 ربليل نتائج البحث  : الفصل الثاٍل

ك يف األخّب تطرقنا إىل بعض االستنتاجات ك التوصيات 

: مشكلة البحث. 2

 :التساؤل العام

 ؟ما مدل أتثّب استعماؿ تطبيق أيل يف أداء مدرب تدريب رايضة اعبودك 

: التساؤالت الفرعية

 ىي الوسائل التكنولوجية اؼبستعملة يف تسهيل تصميم البطاقات الفنية لتمارين ك حصص اػباصة بتدريب ما 

  ؟اعبودك

 ؟ما ىي أىم خصائص التطبيق اؼبصمم يف تسهيل عملية التخطيط  لدل مدرب رايضة اعبودك  

: أىداف البحث.3

: يهدؼ البحث إىل 

 التدريب الرايضي، ؾباؿ يف الرقمية تكنولوجيا استخدامات على التعرؼ 

 اذباىات اؼبدربْب تغيّب يف التكنولوجيات ىذه دكر عن كاقعية تقنية نتائج إعطاء 

 استعماؿ التكنولوجيا الرقمية يف  ـبتلف أنواع التخطيط  كبو. 
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 كشرح تقدَل مدرب اعبودك يف يستخدمها الٍب اغبديثة التكنولوجية كالربامج الوسائل ـبتلف على التعرؼ 

 .التمارين الرايضية

 تسهيل عملية تنظيم ك متابعة  تطور اؼبصارعْب ك كذا ـبتلف حصص التدريب خالؿ اؼبوسم الرايضي. 

: فرضيات البحث. 4

: الفرضية العامة

 تساعد التكنولوجيا الرقمية يف ربسْب أداء التنظيمي اؼبدرب .

: مصطلحات البحث. 5

 ختطيط التدريب الرايضي: 

إف التخطيط الرايضي ىو اإلجراءات الفردية كاحملدد كاؼبدكنة الٍب يضعها كيرتبط هبا اؼبدرب لتحدد لو الطريق  

عند الالعب كعند الفريق للوصوؿ إىل أحسن أداء أثناء  )الفورمة الرايضية(بغرض تطوير كتقدـ اغبالة التدريبية 

 .)1999حنفي ( اؼببارايت

 رايضة اجلودو : 

كمعُب  .1882كتنطق ابلياابنية جيدك ىي رايضة، كفلسفة أنشأت يف الياابف بواسطة الدكتور جيغورك كانو يف 

طور كانو ىذه الرايضة انطالقا من الفن القتايل جيو جتسو بعد أف حذؼ منو . كلمة جودك ىو طريق اللْب

فبا فتح الباب أماـ ىذه .العديد من التقنيات اػبطّبة ك جعلو هبذه الطريقة أكثر مالئمة للممارسة الرايضية 

ترتكز ركعة ىذه اللعبة عند ؿببيها أبف السيطرة على اػبصم ك شل حركتو . ابلدخوؿ إىل األلعاب األكؼببية الرايضة 

 ميالدية قاـ كانو بتأسيس مدرستو لتعليم اعبودك ك 1882سنة . أكقات كثّبة أفضل من ايذائو تكوف يف 
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 ,Kano 1994; Morris 2001)اؼبسمات كودككاف يف  طوكيو ك تعِب كلمة كودككاف مكاف تعليم الطريق

2001; Putin et al. 2004) .

 احلاسوب: 

 كيعاعبها ىبزهنا مث كالتعليمات البياانت يستقبل الكَبكٍل جهاز عن عبارة ابنو اغباسوب ( 2000 ) علي عرؼ
 .اؼبعلومات على كاغبصوؿ النتائج استخراج هبدؼ كذلك العليمات من ؾبموعة بو لربانمج طبقا كوبللها

 إلقباز البعض بعضها مع ترتبط الٍب االلكَبكنية األجهزة من ؾبموعة أنو على عرفو فقد ( 2003 ) أبواؽبيجا أما
 .الربؾبيات خالؿ من معْب ىدؼ

 البياانت كتشغيل معاعبة يف يستخدـ الكَبكٍل (DATA) تبعا جهاز أنو على ( 2004 ) كيوسف أماف عرفو كقد
 كذلك برامج، كتسمى اغباسب لغات إبحدل كالعمليات القواعد من جملموعة (ALGORTHIM) كتابتها مث

 الزبإذ اؼبطلوبة النتائج معلومات (INFORMATION) كاستخراج لالستخداـ صاغبة إىل البياانت لتحويل
 .القرار

 :الدراسات ادلشاهبة. 6

  :عرض الدراسات السابقة. 6-1

أتثًن برانمج مقرتح ابستخدام الكمبيوتر على تعلم بعض : "دراسة فريد عزت راسلة ماجيسرت: الدراسة األوىل

. 2002" مهارات اجلودو لطالب كلية الرتبية الرايضية جبامعة ادلنصورة

تصميم برانمج مقَبح ابستخداـ الكمبيوتر كمعرفة أتثّبه علي تعلم بعض مهارات : وكان اذلدف من الدراسة

جامعة اؼبنصورة، كمقارنة أتثّب كل من الربانمج اؼبقَبح ابستخداـ الكمبيوتر – اعبودك لطالب كلية الَببية الرايضية 

. جامعة اؼبنصورة– ابلكلية علي تعلم بعض مهارات اعبودك لطالب آلية الَببية الرايضية  )اؼبتبع(كالربانمج 

:  طالبا، كتوصل الباحث إىل أف60مت االعتماد يف ىذه الدراسة على اؼبنهج التجرييب ك تكونت عينة الدراسة من 
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كالربانمج اؼبتبع يف الكلية األثر اإلهبػايب فػي تعلػم مهارات  )كسػائط متعػددة( كاف لكل من برنػامج الكمبيػوتر 

تفوؽ الطالب الػذين اسػتخدموا الربنػامج التعليمػي اؼبقَبح ابستخداـ الكمبيوتر عػن طػالب اجملموعػة  - اعبودك 

الضابطة الٍب تعلمت ابلطريقة اؼبتبعة مع كصوؿ طالب اجملموعة التجريبية لألداء األمثل يف حْب لػم يػصل طالب 

 .اجملموعة الضابطة لألداء األمثل للمهارات

أتثًن استخدام موقع تعليمي  : "دراسة حامت دمحم حسين عـبد اذلادي رسالة دكتوراه بعنوان: الدراسة الثانية

. 2013'' الكرتوٍل علي ادلستوي ادلهاري والتحصيل ادلعريف يف رايضة اجلودو

ىدؼ البحث إيل تصميم موقع تعليمي الكَبكٍل ؼبعرفة أتثّبه علي تعلم بعض مهارات الرمي للعب من أعلي 

 طالبا، 60يف رايضة اعبودك كمستوم التحصيل اؼبعريف يف رايضة اعبودك، ك تكونت عينة البحث من  )انجي كازا(

. ك مت اإلعتماد على اؼبنهج التجرييب ؼبالئمتو ؼبوضوع البحث

كتوصل الباحث إىل أف للموقع التعليمي االلكَبكٍل اؼبقَبح علي شبكة االنَبنت أتثّب إهبايب يف مستوم التحصيل 

اؼبعريف للموضوعات اؼبرتبطة برايضة اعبودك قيد البحث ابإلضافة للمسانبة ىف تعليم بعض مهارات الرمي يف رايضة 

الشرح (اعبودك قيد البحث ألفراد اجملموعة التجريبية أكثر من اجملموعة الضابطة الٍب استخدمت الطريقة التقليدية 

 ).اللفظي كأداء النموذج

أتثًن استخدام التعليم ادلربمج على سرعة واتقان : "رلدى ذارع دمحم رسالة ماجستًن بعنوان : الدراسة الثالثة

. 1995'' تعلم بعض ادلهارات االساسية لرايضة اجلودو

.  طالبا60ك مت اإلعتماد على اؼبنهج التجرييب يف ىذا البحث ك تكونت عينة الدراسة من 
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التعرؼ على طريقة استخداـ التعليم اؼبربمج على سرعة كاتقاف تعلم بعض اؼبهارات : ك كاف اؽبداؼ من البحث

االساسية لرايضة اعبودك، ك توصل الباحث إىل أف طريقة استخداـ التعليم اؼبربمج ؽبا أتثّب إهبايب على سرعة ك 

. أتقاف تعلم بعض اؼبهارات األساسية لرايضة اعبودك

 : نقد الدراسات السابقة.6-2

.  كل الدراسات السابقة هتدؼ لتحقيق نفس اؽبدؼ:أوجو التشابو

  االستفادة من التوصيات الدراسات السابقة

  تصميم أداة الدراسة

  االستفادة من  مراجع الدراسات السابقة

   االستفادة من األساليب اإلحصائية الٍب استخدمت يف الدراسات السابقة

يعود االختالؼ بْب حبثنا ىذا ك الدراسات السابقة إىل كيفية ؿباكلة حل اؼبشكلة ك الطرؽ ك : أوجو االختالف

.  اختالؼ عينة البحث إضافة إىل الوسائل اؼبستعملة
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: دتهيد

من الصعب ربديد األصل ، فمن احملتمل أف تكوف فنوف القتاؿ الياابنية قد كلدت يف اؽبند كمن مث من 

اعبودك رايضة يستخدـ فيها الالعب التوازف كالفاعلية .)Kano 1994( خالؿ الصْب ذبسدت الحقنا يف الياابف

كتعترب  .تطور اعبودك من أسلوب ايابٍل قدَل للقتاؿ األعزؿ يسمى جوجوتسو. كالتوقيت لتثبيت أك رمي اػبصم

، (Vladimir Vladimirovich Putin 2004) رايضة اعبودك من األلعاب الرئيسية يف أكركاب، كالياابف

  .تُدرس ىذه الرايضة يف الكليات كاؼبدارس كالنوادم. كالوالايت اؼبتحدة

تعتمد كثّب من فنوف اعبودك على استسالـ اؼبنافس ؽبجـو اػبصم . كتعِب الكلمة الياابنية جودك الطريقة اللطيفة

فيميل اؼبهاجم إىل األماـ كيفقد . فمثالن، اليقاـك الالعب إذا دفع من قبل اػبصم. حٌب اللحظة اؼبناسبة لضربة الرد

يبكن للشخص اؼباىر دبثل ىذه الطرؽ اللطيفة، . توازنو دبقدار ضئيل، كبذلك يبكن أف يلقى على األرض بسهولة

 )110، 2004اػبويل، أصوؿ الَببية البدنية كالرايضية . أ( أف يهـز أثقل كأقول اػبصـو

 نبذة اترخيية .1-1

تطورت لعبة اعبودك من جوجوتسو، ذلك التقليد القدَل للدفاع عن النفس الذم كاف يبارسو بعض احملاربْب 

. كاف فن جوجوتسو يشمل فنوانن، مثل اػبنق كالرَّكل كيّل ذراع اػبصم. الياابنيْب الذين كاف يُطلق عليهم سامورام

 Stevens & Semple(ككانت كثّب من ىذه األساليب تشكل خطرنا نظرنا ألهنا قد تؤدم لإلصابة ابلشلل أك اؼبوت

2014(. 

ـ، بتحويل فن جوجوتسو من أسلوب اؼبصارعة إىل رايضة 1882قاـ اؼبعلم الياابٍل اؼبسمى جيجورك كانو يف سنة 

كأسس . كىو الذم أقر أحسن الفنوف عبوجوتسو كحذؼ الفنوف اػبشنة كاػبطرة منها يف نظاـ مرتب. ظباىا جودك
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كاعترب اعبودك من أشكاؿ التهذيب الفكرم كنوع من الرايضة كطريقة للدفاع . أيضنا قواعد صارمة يف آداب اؼبعاملة

 .)2002مرزكؽ  (عن النفس

 .أقصى فاعلية أبقل جهد، ككذلك تبادؿ النفع كالفائدة:  أكد كانو على شعارين

كقاـ كانو . ازدادت شعبية اعبودك، كأصبح يف أكائل القرف العشرين اؼبيالدم مادة إجبارية يف اؼبدارس الياابنية

  .كذلك بعرض ىذه الرايضة يف أقطار أخرل

كانؿ اعبودك اعَباؼ . ـ بدأ اعبودك أكرب فَبة ازدىار لو خارج الياابف1945بعد انتهاء اغبرب العاؼبية الثانية عاـ 

 .)1991مورغن  (ـ، عندما أصبح جزءنا من األلعاب األكليمبية1964العامل بو رايضة رئيسية عاـ 

 تعريف اجلودو  .1-2

 .1882كتنطق ابلياابنية جيدك ىي رايضة، كفلسفة أنشأت يف الياابف بواسطة الدكتور جيغورك كانو يف : ابلياابنيو

طور كانو ىذه الرايضة انطالقا من الفن القتايل جيو جتسو بعد أف حذؼ . كمعُب كلمة جودك ىو طريق اللْب

فبا فتح الباب أماـ ىذه .العديد من التقنيات اػبطّبة ك جعلو هبذه الطريقة أكثر مالئمة للممارسة الرايضية منو 

ترتكز ركعة ىذه اللعبة عند ؿببيها أبف السيطرة على اػبصم ك شل حركتو . ابلدخوؿ إىل األلعاب األكؼببية الرايضة 

 ميالدية قاـ كانو بتأسيس مدرستو لتعليم اعبودك ك 1882سنة . أكقات كثّبة أفضل من ايذائو تكوف يف 

 ,Kano 1994; Morris 2001)اؼبسمات كودككاف يف  طوكيو ك تعِب كلمة كودككاف مكاف تعليم الطريق

2001; Putin et al. 2004) .

  (جيغورو كانو)الربوفيسور 
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، فيجب علينا التأكيد على أنبية حياتو اؼبهنية  Jigorô Kanô اذا كاف اعبودك قد يبدك من اػبارج ، ىو أبرز حياة

كانت حياتو . التعليم يف الياابف. داخل كزارة الَببية الوطنية كدكره اغباسم يف ربديد أساسيات الرايضة كالرايضة

 :كلها مكرسة لسبب حدده يف ىذه الشركط

ليس ىناؾ ما ىو أكثر أنبية من التعليم ؛ يبكن  تعليم رجل حكيم حٌب يصل إىل ؾبموع من القيم ، كيبكن أف "

كلد جيغورك كانو يف ميكاجي كىي بلدة صغّبة ابلقرب من كويب ".تستفيد معرفة جيل كاحد من مئات اآلخرين

 يف أسرة مكونة من طبسة أطفاؿ 1860 ديسمرب 10، يف فجر عصر ميجي يف  )الياابف(يف مقاطعة ىيوغو 

، ككاف االبن الثالث عبّبكساكو ماريشيبو كانو ، مضيف حبرم لشوغوف توكوغاكا  )ثالثة أشقاء كشقيقتْب(

. ردبا كاف ىذا اللقب ؾبرد لقب فخرم. كزكجتو ساداكو )اغباكم األعلى اؼبعْب مباشرة من قبل اإلمرباطور(

استمدت عائلة كانو راحتها اؼبالية من إنتاج الساكي ، كىو اؼبشركب الوطِب الياابٍل الذم مت اغبصوؿ عليو من 

كاف لديهم تسعة . تزكج من سوماكو اتكيزك ، ابنة سيسى اتكيزك الٍب كانت سفّبة ايابنية يف كوراي. زبمّب األرز

 .)Marks 2008( أطفاؿ كست بنات كثالثة أكالد

طالب جامعي مث طالب المع ، توىل اىتماما كثيقا يف . مث مت تعيْب كالده يف طوكيو. يف التاسعة ، فقد كالدتو

 حيث درس برباعة يف كلية العلـو السياسية 1871كصل جيغورك كانو إىل طوكيو يف عاـ . الثقافة الغربية

مل يكن لديو عضالت مثّبة لإلعجاب بطبيعتو ، بدأ دبحاكلة ألعاب القول كالتنس كالبيسبوؿ لكنو مل . كاآلداب

مع ذلك أسس . هبد ما كاف يبحث عنو

 .(Putin et al. 2004) أكؿ اندم للبيسبوؿ يف الياابف

 . ، عاد إىل اعبامعة اإلمرباطورية يف طوكيو1877يف عاـ 
 . ، حصل على رخصة يف الرسائل كالعلـو السياسية1881يف عاـ 
 . ، أهنى دراستو يف العلـو الفلسفسة كاألخالقيةك 1882يف عاـ 
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 . قاـ بعدة رحالت إىل أكركاب1886يف عاـ 
كاف لديهم . ، السفّب الياابٍل يف كوراي Seisi Takezoe ، ابنة Sumako Takezoe  ، تزكج من1891يف عاـ 

 )ست فتيات كثالثة أكالد(تسعة أطفاؿ 
 . ، كاف أكؿ ايابٍل ينضم إىل اللجنة األكؼببية الدكلية1909يف عاـ 

 . ، مت انتخابو رئيسنا لالرباد الرايضي الياابٍل كأسس الرابطة الرايضية الياابنية كأصبح رئيسنا ؽبا1911يف عاـ 

 .، كحصل من يد ملك السويد على ميدالية األلعاب األكؼببية السابعة" كودككاف" ، أنشأ ؾبلة 1915يف عاـ 

 . ، حضر األلعاب األكؼببية يف أنتويرب1920يف عاـ 

 .Kôdôkan  ، التقى األستاذ فوانكوشي غيشْب ، كالد الكاراتيو اغبديثة ، كدعاه إىل مظاىرة كجزء من1922يف عاـ 
. قرر إرساؿ العديد من طالبو لدراسة أيكيدك.  ، قابل السيد موريهي أكشيبا ، مؤسس أيكيدك1930يف عاـ 

سادة آخركف أخذكا مكاهنم يف عامل بودك ، حيث أصبح . القديبة Budos كلكن بعد فوات األكاف إلنشاء توليفة من صبيع
أكيدك كجيدك ككاراتيو سوؼ ": األيدم اجملردة"اػبطوط الرئيسية للقتاؿ مع . الشباب الياابٍل أكثر اىتمامنا اآلف
كاف على جيغورك كانو أف يشارؾ يف عامل كاف يعيش فيو قبل حوايل ثالثْب . تستمر يف التطور بشكل منفصل

 1933يف عاـ .عامنا ، ككاف أحد األشخاص الوحيدين الذين ما زالوا يؤمنوف دبستقبل فنوف القتاؿ القديبة يف بلده
 .1940زار أكركاب مرة أخرل كاقَبح طوكيو ألكؼببياد 

قاـ ابلعديد من الرحالت يف صبيع . كاف جيغارك مستشارنا لوزارة الَببية الوطنية كأستاذنا يف كلية اغبقوؽ الطبيعية

يف عاـ . ، حضر أكؼببياد برلْب1936يف عاـ .أكباء العامل للَبكيج ؼبدرسة كودككاف كأيضنا كمندكب أكؼبيب للياابف

 ، يف القاىرة ، اقَبح يف اجتماع اللجنة األكؼببية إلعداد األلعاب الٍب كانت ستعقد يف طوكيو يف عاـ 1938

 عن 1938 مايو 4يف األلعاب األكؼببية كقد تويف متأثران اباللتهاب الرئوم اػبفيف يف  Jôdô  ليدخل1940

من القاىرة قبل يومْب من الوصوؿ  Hikawa Maru  على مًب السفينة06:33 أايـ يف الساعة 7 أشهر ك 6 سنة ك 77عمر 

 .إىل يوكوىاما
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 انتشار اجليدو يف اجلزائر .1-3
أدخل الفرنسيوف خالؿ الفَبة االستعمارية عدة رايضات من بينها رايضة اعبيدك كالكن كانت فبنوعة 

اؼبمارسة ابلنسبة للجزائريْب كىذا راجع إىل االسباب السياسية ك األمنية الكن بعد االستقالؿ ىذا الفن الغاٍل بد 

وبتوم العديد من اؼبواطنْب الشغوفْب للتعلم فقد ساىم كل من اؼبقَببْب اؼبمارسْب للجيدك الغائدين ألرض الوطن 

ك الفرنسيوف الذين بقو يف يب بالدان إىل جانب األقلية الٍب مارست اعبودك يف السرية اابف االستعمار اعطاء نفع 

ـ ك كانت 1963أتسست االربادية اعبزائرية للجيدك ك الرايضة القتالية سنة -حقيقي ؽبذه الرايضة يف بالدان 

تشمل كل من اعبيدك ك الكرايت ك بعد ذالك انطلقت األكيدك ك كاف عدد فبارسْب اعبيدك ك قتها حوايل 

البرطت اعبزائر يف الدكلة 1965ألف فبارس كيف سنة 100ليصبح حاليا أكثر من 1964فبارس عاـ 3000

من 1978أتسست االربادية اعبزائرية للجيدك الٍب احتضنتها بالدان عاـ 1984االربادية للجيدك ك يف سنة 

عمالقة ىذه الرايضة قاراي كما استطاع مصارعوف من ربقيق نتائج جد مشرفة على اؼبستول الدكيل أنبها بن 

ميدالٍب بن ىبلف عمار الفضية ك حداد صورية الربكنزية يف ألعاب 2005ضبادم عبد الرضباف انئب بطل العامل 

 2008بيكْب األكؼببية سنة 

 بعض التواريخ اؼبهمة

 .الٍب أتخذ شكلها النهائي Gokyo مراجعة:1920- 
 ك " االستخداـ األفضل للطاقة " استنادنا إىل مبادئ " لكودككاف الرابطة الثقافية"إنشاء قسم  :1922 -
 . " الرخاء اؼبتبادؿ "
 .يف الياابف عبيدك أكؿ بطولة رظبية :1930 -
 من جامعة كاسيدا Go no Sen تطوير :1930 -
 كودككاف يف " عبيدك صبعية الدراسة الطبية"إنشاء قسم  :1932 -

 Yamashita Yoshitugu :داف 10 ىو أكؿ 1935 -
 جيغورك كانو كفاة :1938 -

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&tl=ar&u=http://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/ProgressionGokyo.htm&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgyDifbP0KCOtYRMGCrFYacen23Vg
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 عبيدك إنشاء االرباد الدكيل :1951 -
 أكؿ بطولة أكركبية للرجاؿ :1951 -
 بطولة العامل األكىل للرجاؿ :1956 -
 أكؿ ألعاب أكؼببية للرجاؿ :1964 -
 عبيدك Oplympic ال توجد ألعاب :1968 -
 عبيدك أكؿ األلعاب األكؼببية :1972 -
 أكؿ بطولة أكركبية للسيدات :1975 -
 أكؿ بطولة عاؼبية للسيدات:1980 -
أكؿ ألعاب أكؼببية للنساء  :1992 -

  : اجلودو رايضةدفه. 1-4

إذا قاران اعبودك مع اؼبالكمة أك اؼبصارعة لوجدانىا فباثلو ؽبما من كجهة النظر الرايضية الف كل من ىذه  
  .الرايضات ينبعث بصورة طبيعية من الرغبة ك ال يوجد خالؼ بينهم إال بناحية الشكل

ك لنعلم أف اعبودك ليست رايضة ؿبفوفة ابألخطار كىي رايضة يبكن التمتع هبا إىل أقصى حد ك فبارستها حٌب  
  .من قبل النساء ك اؼبسنْب ك الفتياف ك الفتيات على السواء

كاف نقاط القوة يف اعبودك ىي أمكانية فبارستها بكل بساطو يف أم مكاف ك على طوؿ أايـ السنة دكف اغباجة  
 .إىل عدد كبّب من الالعبْب

  : اجلودرايضة درجات الرتقي يف .1-5

حبسب لوف اغبزاـ كما يعرؼ معظم الناس كلكل حزاـ عمر معْب، كهبب أف يكوف اغبكاـ أعلى رتبة من 
اؼبمتحنْب، فبا يضطر بعض فبارسي تلك الرايضة إىل السفر إىل الياابف، من أجل إجراء تربصات يف الرتب العالية 

  (Kiyoshi Kobayashi, Harold E. Sharp 2014)  بداية من األسود ذم الدرجة الرابعة

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&tl=ar&u=http://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/DefinitionJudo.htm&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgL3shcb3g7AfaoGD5neiyKKmVgLg
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&tl=ar&u=http://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/DefinitionJudo.htm&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgL3shcb3g7AfaoGD5neiyKKmVgLg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&tl=ar&u=http://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/DefinitionJudo.htm&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgL3shcb3g7AfaoGD5neiyKKmVgLg
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 : األحزمة و الرتب ادلعتمدة يف اجلودو .1-6
 : أحزمة التالميذ

 لقانوف معهد كطبقا الرتب صعوبة حسب كيتدرج البداية يف األقل على سنتْب آؿ بعد األحزمة يف يَبقى فالالعب
 . الياابٍل الكودككاف

 قسمْب إىل للممارسْب ابلنسبة األحزمة كتقسم

 

 

 

  : أحزمة ادلعلمٌن
، حزاـ اسود NIDAN 2، حزاـ اسود درجة  SHODAN 1حزاـ اسود درجة (   Danاػبرباءأحزمة اؼبصارعْب 

 5GODAN(  (Tadao، حزاـ أبيض كأضبر درجة YODAN 4، حزاـ اسود درجة SANDAN 3درجة  
Otaki, Donn F. Draeger 2019) . 

 

 

 لالعب حسب اؼبمنوحة كالرتب األحزمة طريق عن اللعبة ىذه يف للَبقي نظاما كضع من أكؿ كانو الدكتور يعترب

 . الرايضة ىذه خالؽبا مارس الٍب الزمنية كاؼبدة يبتلكها، الٍب اؼبهارة

 ىي رتب ست كيضم آيو األكؿ القسم

 أسود حزاـ الثاٍل القسم

 5 .يوداف – 4 .داف ساف – 3 .داف ٍل – 2 .شادكف – 1 يلي آما متدرجة أقساـ عشرة إىل يقسم 

 . جوداف – 10 . آكداف – 9 .داف كاشي – 8 .داف شيشي – 7 .داف ركآم – 6 .غوداف
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:  األكثر استعماال يف رايضة اجلودودلصطلحاتو ا ادلفردات  .1-7

 : (DOJO) القاعة  أو الدوجو 
 

 

 

 

 

 

 

( DOJO) مكان لعب  اجلودو

ـ ، كتعلم األدب  1860الذم كلد عاـ " جيجور كانو " كيرجع ظهور رايضة اعبودك بشكلها اغبايل إىل 

 ـ ، 1896ـ ، كيعترب من األعضاء اؼبؤسسْب لأللعاب األكليمبية عاـ 1881كالفلسفة يف جامعة طوكيو عاـ 

كزارة التعليم يف بالدة ، فجعل اعبودك ضمن اؼبواد التعليمية يف اؼبدارس يف ذلك الوقت ، مث تويف " كانو"كقد توىل 

أثناء رحلة عودتو يف البحر بسبب مرض فاجئة ، كذلك بعد اجتماع لإلرباد الدكيل األكليميب يف – ـ 1938عاـ 

قبل كفاتو قد قاـ دبجهودات عظيمة يف شٌب اكباء العامل من اجل نشر رايضة اعبودك " كانو "القاىرة ، ككاف 

 أبنشاء اكاديبية عاؼبية 1882يف عاـ " جيجور كانو " كقد قاـ   كزايدة اؼبمارسْب ؽبا على ـبتلف اؼبستوايت

الصالة الٍب يتم فيها التعليم كالتدريب : كمعناىا " الكودككاف " لتعليم فنوف اعبودك اؼبختلفة يف طوكيو ، كأظبها 

 . ).n.d روباف (على القواعد
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 : JUDO -JI))البذلة الرمسية للجودو   .1-8

ُتصنع من مادة نسيجية خاصة  أك أم ماّدة مشاهبة، كيرتدم  )ابعبيدكجي (تسمى البذلة اػباصة لرايضة اعبودك

كّل العب لوانن ـبتلفان فيجوز أف يرتدم أحدنبا اللوف األبيض كاآلخر اللوف األزرؽ، كُيسمح للنساء أف يرتدين 

   (Tadao Otaki, Donn F. Draeger 2019) بلوزة بيضاء، قصّبة األكماـ كطويلة ربت البذلة

 

 

 

 

: احلزام وطريقة ربطو  .1-9

، كُيصنع من مادة متينة غّب قابلة للتمّزؽ أك التقطع، كيُبنع 3.20 اك 2.80 سم كطولو 5ػ4 يبلغ عرضو حوايل 
منعان اباتن أف يتّم فك حزاـ اعبودك عن كسط الالعبْب يف منتصف اؼببارة؛ لذلك يتّم ربطو كتثبيتو جيدان قبل البدء 

 .ابللعب

 

 

 

ميثل طريقة ربط احلزام : 1الشكل رقم 
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  التحية: 
 :حتية الدخول إىل البساط 

ك تعترب اكؿ ربية يتعلمها اؼببتدئْب ك ىي ربية احَباـ للبساط الذم سبارس فيو رايضة اعبو دك ك كذا لألشخاص 

اؼبدرب ك اؼبمارسْب  ،على حافة بساط  التااتمي، يقـو اؼبصارع إبظهار االحَباـ للمكاف الذم يبارس فيو حبيث 

 يقـو ابلتحية عند الدخوؿ ك عند اػبركج

 

 

 

 

 

 :التحية الفردية للزميل و للخصم 

إلظهار االحَباـ  قبل كبعد العمل مع الشريك اك الزميل يقـو كلتا اؼبصارعاف ابلتحية لبعضهم البعض ك ىذا

  .لشريكنا اك  اػبصم اؼبنافس

  

 

 

 

 Rei tsuri) ( ميثل التحية من الوقوف: 2الشكل رقم 
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 )الوقوف التحية من )  REI -TSURIريتسو ري -
 درجة ، كالكعوب اؼبرفقة ، كالتطلع إىل األماـ ، 30تؤدل التحية عن طريق ثِب اعبزء العلوم من اعبسم عند 

نبقى اثنية قبل استقامة  .كاليدين على اعبزء اػبارجي من الفخذين
: REI التحية من االعلى  ريو-ا

تعترب التحية من اىم الوسائل الَببوية ك تؤدل ىذة التحية من الوضع ك اقفا كفية يقف الالعب ك الكعبْب 
مع كضع الذراعْب على جانىب اعبسم  )رقم سبعة(متالصقْب ك اؼبشطْب مفتوحْب ال تكوف القدمْب على شكل 

ال يكوف الالعب كما ىف كقفة االنتباه العسكرية كعند االداء ينحُب الالعب لالماـ كمع النظر إىل االماـ بزاكية 
 مع ربرؾ الذراعْب من اعبانب إىل أماـ الفخذ مث يعود إىل الوضع االصلى مرة اخرل ال كقوؼ 45التزيد عن 

 .  )2001طرفة (انتباة الذراعْب جبانب اعبسم
 

 

 

 ) حتية من اجللوس)  Zarie زا ري - 
ك يؤدل الالعب ىذه التحية من أسفل أل أنة من كضع الوقوؼ الطبيعى لالعب يبدأ الالعب ابإلرتكاز على 

الركبة اليسرل مث اليمُب حٌب يصبح ىف كضع اعبثو مث اعبلوس جثو مع مالحظة كضع القدـ اليمُب على اصبع 

القدـ اليسرل كأف تكوف القامة منتصبة ك اليدين على الركبتْب كأف تكوف اؼبسافة بْب الركبتْب عند اعبلوس اعبثو 

دبسافة قبضتْب تقريبا مث يبدأ الالعب ابالكبناء لالماـ مع زحف اليدين ايل الداخل تقريبا ك يكوف نظركالالعب ايل 

االماـ مع مالحظة عدـ قياـ اؼبقعدة من على الكعبْب ك الرجوع مرة أخرل إىل كضع اعبلوس جثو مث يبدأ الالعب 

  (Jigoro Kano 1994) مرة اخرل ىف الوقوؼ ابلرجل اليمُب مث تليها اليسرل أل عكس كضع النزكؿ ىف البداية
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( (Zareiميثل التحية من اجللوس : 3الشكل رقم 

: التحية أثناء ادلنافسة 

يؤّدم كّل منهما ربية اعبودك، كتكوف  TATAMI)(يف بداية اؼببارة قبل أف يقف اؼبصارعاف على مساحة البساط 

يقف  .، ككضع اليدين على اعبانْب مثَّ االكبناءVالتحية عن طريق ضّم األرجل كتشكيل األقداـ على شكل الرقم 

شارؾ معو يف اللعبة حبيث يبعد كل منهم عن اآلخر مسافة مقدارىا 
ُ
كّل العب يف موقعو كوبيي الطرؼ اآلخر اؼب

 .وبيي الالعباف بعضهما البعض، كاغبكم، بعد انتهاء اؼبباراة كما يُبكن إلقاء التحية للجمهور .مَبين

 
 
 
 
 
 
 

 
 : TATAMIالبساط الرمسي دلمارسة اجلودو  .1-10

؛ المتصاص الصدمات tatami منطقة اللعب يُغّطي منطقة اللعب بساط ـبّصص طولو مَباف كعرضو مَب ُيسّمى
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تبلغ مساحة منطقة اللعب كحّد أقصى  .كضباية كّل العب من الضرابت كالكدمات الٍب قد تصيبو أثناء اللعب
منطقة اللعب األساسّية كتصل : تقسم منطقة اللعب إىل منطقتْب نبا .ـ14×14ـ، ككحّد أدٌل 16×16

يتّم  .ـ، كمنطقة اػبطر الٍب رُبيط دبنطقة اللعب األساسّية8×8ـ ككحّد أدٌل 10×10مساحتها كحّد أقصى 
 .إيقاؼ اؼبباراة عند خركج أحد الالعبْب من منطقة اللعب األساسّية

يف اؼبنازؿ كاؼبساكن كاؼبعابد  washitsu ىو الطالء التقليدم ألرضية )اؼبملوء حرفينا كمعبكا(يعد حصّب التااتمي 
 .الياابنية ، إخل

إهنا أيضنا ، يف صبيع أكباء العامل ، الَببة الٍب سبارس عليها فنوف القتاؿ الياابنية ، كالٍب تغطي سبامنا تربة الدكجو فبا 
 .يزيد من اؼبركنة مقارنة ابلَببة التقليدية

تصنع حصّب التااتمي تقليداين بطبقات من قش األرز اؼبَباكب كاؼبتشابك مث مضغوطنا مكوانن اؼبراتب ، كمغطاة 
القش مث (رائحة قوية نسبيا من حصّب جديد  .(Igusa) أك" الذرة اؼببعثرة" (Juncus effuses) بقش منسوج يف

 30 ك 25يَباكح كزهنا بْب . يتم إخفاء اغبواؼ الطولية حبافة تسهم يف اؼبظهر العاـ. تتالشى بعد ذلك )األخضر
.  سنتيمَب5ظبكها حوايل . كجم

. قبل الدخوؿ إىل غرفة التااتمي )حٌب ال كبتفظ ابلنعاؿ(هبب أف لبلع أحذيتنا .  إذا كاف ىو اؽبدؼ من العناية
ا ، يصبح لونو قشنا أصفر عندما هبف ليس من غّب اؼبألوؼ رؤية آاثر . اػبيزراف األخضر عندما يكوف جديدن

 .يقتصر صيانتها على الغبار اؼبنتظم كالتنظيف العرضي بقطعة قماش مبللة. األاثث أك السجاد
. اؼبصطلح الياابٍل من أصل بوذم ، كيعِب مكاف الثقافة كالتفكّب "Dô Jo" )يُطلق على سطح التدريب اسم (

هبب أف تكوف حازمة كلديها . حصّب التااتمي مصنوع من قش مضغوط أك يف كثّب من األحياف من رغوة مكتل
هبب أف تكوف مغطاة بقطعة قماش بالستيكية ، . اػباصية المتصاص أتثّب كموجات الصدمة عند تلقي السقوط

ا أك قاسينا للغاية. كعادة ما تكوف ضبراء أك خضراء اللوف هبب أف تكوف . ال هبب أف يكوف ىذا القماش زلقنا جدن
 كتكوف اثبتة حٌب ال تتحرؾ أثناء اؼبعارؾ )بدكف شقوؽ(اغبصائر متقابلة دكف ترؾ فجوة ، كتوفّب سطح أملس 

.  )2004اػبوىل  ;Morris 2001 ;1992رفعت  ;.n.d بركات(
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 ميثل مكوانت منطقة ادلناقسة ابلطريقة القدمية4:الشكل رقم

 

 

 

 

مكوانت منطقة ادلناقسة ابلطريقة احلديثة : 5لشكل رقم ا
 

:  (Shisei) الوضعيات االساسية يف اجليدو .1-11
 )1996اعبودك (:  shin tai    الوقفات 
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تعترب الوقفات يف اعبيدك من النواحي الفنية اؽبامة يف لعبة كزبتلف حسب أكضاع اؽبجـو كالدفاع كيتم منها تشكيل 
الوقفة كبدكف أف يؤدم الالعب الوقفات الصحيحة يبكنو ابلضركرة أف يكوف العب متقدـ يبكنو االستمرار 

: كالتقدـ يف التدريب بصورة مرضية كأىم كقفتْب أساسية تبُب لفنوف الرمي من أعلى نبا
 )ميجي(ككلتا الوقفتْب تؤدايف من الوضع األيبن . كالوقفة الدفاعية جيجو اتم- الوقفة الطبيعية شيزف اتم -

  )ىيدارم(األيسر 
  وضعيات أساسية6ىناك 

  ::(Shizentai   posture naturelle) الوضعية األوىل العادية أو وضعية  شيزنتاي 1
يقف الالعب حبيث تكوف الرجل متباعدتْب ك اؼبسافة بينهما ابتساع اغبوض حبيث يتم توزيع كزف اعبسم 
على القدمْب ابلتساكم كال يبيل بصدره إىل األماـ كعلى أف يكوف منتصب القامة ك يرخى كتفيو ك ركبتيو ك يشد 
 .بطنو ككسطة ك الذراعْب مرزبية على اعبانبْب كأف يكوف مستول النظر لألماـ مع الوجو لألماـ ك الذقن مشدكدة

 
 : :(Migi Shizentai    posture naturelle)) الوضعية الثانية العادية أو ضعية ميغي  شيزنتاي 2

 ادلوقف الطبيعي مع القدم اليمىن إىل األمام
كفيها ايخذ الالعب خطوة لألماـ ابلقدـ اليمُب من الوضع االساسى للوقفة الطبيعية فيكوف كصل إىل الوقفة 

 . الطبيعية اليمُب
  ::Hidari Shizentai  posture natural)) الوضعية األوىل العادية أو ضعية ىيدري   شيزنتاي 3

 ادلوقف الطبيعي مع القدم اليسرى إىل األمام
كفيها أيخذ الالعب خطوة لألماـ ابلقدـ اليسرل من الوضع االساسى للوقفة الطبيعية كيكوف بذلك كصل إىل 

 . الوقفة الطبيعية اليسرل
: Jigotai)) الوضعية األوىل الدفاعية أو وضعية جيقواتي  4

كىف ىذه الوقفة يقف الالعب فاربا قدميو حبيث تكوف اؼبسافة بينهما كبّبة عن الوقفة الطبيعية كذلك لتقريب مركز 
ثقل اعبسم من األرض مع سحب الوسط ك اؼبقعدة للخلف كألسفل حٌب يصعب رفع اعبسم من على البساط 

مع مالحظة ثُب الركبتْب بطريقة مناسبة حبيث تزيد من قاعدة ارتكاز اعبسم على األرض ك ابلتايل يصبح الالعب 
 :)Kiyoshi Kobayashi, Harold E. Sharp 2014( كتنقسم ىذه الوقفة أيضا إىل يف الوضع الدفاعي اؼبناسب
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 :Migi Jigotai))الوضعية الثانية الدفاعية أو وضعية ميغي جيقواتي  5 
 .كيقـو فيها الالعب من الوضع األساسي للوقفة الدفاعية أبخذ خطوة لألماـ ابلقدـ اليمُب

 :Haidari Jigotai))الثانية الدفاعية أو وضعية ىيدري جيقواتي   الوضعية6
 .كيقـو فيها الالعب من الوضع األساسي للوقفة الدفاعية أبخذ خطوة لألماـ ابلقدـ اليسرل

كيتضح فبا سبق أف الوقفة الطبيعية ىى الوضع االساسى لالعب اعبودك 
أما الوقفة الدفاعية فهي كضع اثنوم يف حاالت الدفاع فهى كضع اثنول ىف حاالت الدفاع عنها ىف اؽبجـو - 
 UKUMI السقطات يف اجلودو . 1-12

  كما ىي انواعو؟ Ukumiما ىو السقوط 

:  أمهيو السقطات

تعترب السقطات من أىم االكضاع كاؼبهارات االساسية كالفنية للعبة كالٍب تقـو بدكر كبّب يف االرتقاء ابؼبستول 

اؼبهارم لالعبْب حيث اف السقوط اعبيد يَبتب عليو االداء الفِب العايل كما يتبعو من اتقاف كتثبيت لفنوف اللعبة 

.  )انجي كازا  (دكف اػبوؼ من االصابة كيبكننا اف نقسم السقطات حسب اذباىات فنوف اللعب من االعلى 

كعلى الرغم من الصعوابت الٍب تواجو الالعب عند السقوط التغلب على ذلك بتقسيم السقطات إىل مراحل 

تعلميو يكوف من السهل استيعاهبا كتعتربكا سبرينا جيدا عبدك كىذا جبانب احتوائها على العديد من اؼبهارات اػباصو 

ابالكضاع االساسية كالفنية للعبة كقد قسمت السقطات حسب سهولة تعليمها كاتباعها االسس العلمية للتعليم 

اغبركي كما أف ىناؾ ركائز أساسيو عند أداء السقطات المتصاص الصدمات الناذبة من السقوط كلكي ال تتعرض 

أجزاء اعبسم لالصابة كاكتساب موركنة كلوينة لعضالت اعبسم كمن ىذا اؼبنطق يبكن تقسيم السقطات ابلنسبة 

: )Kiyoshi Kobayashi, Harold E. Sharp 2014(للمبتدئْب بسهولة إىل 

تتم يف ثالثو مراحل تعليمية .  اشًنو اوكيمي: السقطة اخللفية        - 

يوكو اوكيمي، تتم يف ثالثو مراحل تعليمية : السقطو اجلانبية       - 

.  ماي ماوراي اوكيمي، مرحلو واحده تعليمية: السقطة االمامية       - 
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.  ماي اوكيمي، مرحلة واحدة تعليميو: السقطو االمامية       - 

 
 

 

 Ukumi  اجلودو ميثل انواع السقطات:6الشكل رقم 

:  اجلوانب الفنية اليت جيب مراعاهتا عند اداء وتعليم السقطات .1-13

 )التااتمي (اؼببتدئ ىو كيفية القياـ أبداء السقطات اؼبختلفة على البساط )اعبودك كا(اف أكؿ ما هبب اف يتعلمو 

كذلك ألف أم العب ال هبيد السقوط سوؼ يتعذر عليو ربقيق أم تقدـ يف ىذه الرايضة كلعل ذلك يرجع إىل 

خوؼ الالعب من االصابة فبا هبعلو ينصرؼ عن االىتماـ ابلنواحي الفنية إىل الَبكيز يف كيفية تفادم االصابة 

كقد ال يتقن الالعب عملية السقوط فيكوف عرضة غبدكث االصاابت ايضا، كلكن ىناؾ مبادئ هبب االلتزاـ هبا 

: عند البدء يف تعليم السقطات كىذه اؼببادئ ىي

.  هبب اف يبدا التدريب على السقطات قبل البدء يف تعليم ام انحية فنية اخرل لفن اعبودك: اؼببدا األكؿ 

هبب اف يبدا تدريب السقطات ابلتدريب على اغبركات البسيطة ابعطاء بعض التمرينات البدنية : اؼببدا الثاٍل 

.  كخاصة سبرينات الشقلبة مستخدما نصف اعبسم القريب من البساط مث ثالث ارابع اعبسم مث اعبسم كامال

هبب االىتماـ بتدبّب السقطات إىل كحدات تعليمية متسلسلة يف االداء كدرجو الصعوبة حبيث : اؼببدا الثالث

.  )Tadao Otaki, Donn F. Draeger 2019( يستطيع الناشئ اف يتعلمو بسهولة كيسر
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هبب اف تؤدل صبيع السقطات كاعبسم يف كضع متكرر كصبيع عضالتة مرزبية كغّبمشدكدة كهبب اف : اؼببدا الرابع

يستخدـ الالعب الذراعْب اؼبرزبية كغّب مشدكدة كهبب اف يستخدمها يف ضرب البساط لتخفيف الصدمة الناذبة 

من ارتطاـ اعبسم ابلبساط 

.  هبب اف وبرص الالعب على اف يتفادل الراس كالعمود الفقرم كالركبتْب مباشرة للبساط: اؼببدا اػبامس

هبب اف تبدا كل فَبة تدريبية يف اعبودك ابلتدريب على السقطات ؼبدة عشرة دقائق على االقل : اؼببدا السادس

.  حبيث يتدرب فيها الالعب عل صبيع السقطات

هبب اف يداـك الالعب على التدريب اؼبستمرعلى السقاطات حٌب تكوف لديو حساسية خاصة : اؼببدا السابع

.  للسقوط كحٌب يكوف عمليو السقوط نفسها عملية تلقائية كدكف جهد اك صعوبة

هبب زايدة درجة صعوبة ابلنسبة للسقطات كاضافة عامل للتشويق كاالاثرة كلما تقدـ مستول االداء : اؼببدا الثامن

.  يف التدريب

كتعترب السقطات من االنبية بدرجو اهنا تتوقف على االرتقاء ابؼبستول اغبزاـ كاالنتقاؿ إىل اؼبرتبة األعلى ذات 

 Jigoro). داللة اهبابية على مستول الالعب من حيث األداء الفِب كإتقانو ألىم االكضاع كاألسس اػباصة ابللعبة

Kano 1994) 

 

 

 

  (Mae-Ukemi)السقوط األمامي ميثل  :7الشكل رقم 

  (:Mae-Ukemi)السقوط األمامي 
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 :السقطة األمامية

يستخدـ ىذا النوع من السقطات يف بعض حاالت الوقوع األمامي اك تنفيذ الرميات لإلفالت من السقوط على 

كلذلك فإف على الالعب اؼببتدئ أف يلم جيدا هبذه السقطة ألهنا من أصعب أنواع  )شيال(الظهر يف اؼببارايت 

السقطات يف رايضة اعبودك كيعترب اؽبدؼ من ىذا النوع من السقوط ىو منع اصطداـ الرأس كالركبتْب كاؼبناطق 

 اغبيوية ابعبسم ابلبساط بدرجة الشدة العادية الٍب تنتج عن السقوط من تنفيذ الرميات اؼبختلفة

: ادلراحل الفنية

ابدأ ابلسقوط أماما على الساعدين كالكفْب كاالرتكاز على امشاط القدمْب مالمسْب للبساط  من كضع الوقوؼ
 .مع مراعاة عدـ اصطداـ الرأس كالركبتْب كاؼبناطق اغبيوية ابعبسم ابلبساط اثناء تنفيد الرمية

 : اخلطوات التعليمية
 :الركبتٌن على اجلثو وضع من

ابدا ابلسقوط اماما على الذراعْب مع مالحظة اف يكوف االرتكاز كالسقوط يكوف على الساعدين كالكفْب 
 .كاالرتكاز على امشاط القدمْب فقط

 :الوقوف  وضع من
 ,Kiyoshi Kobayashi( ابدا ابلسقوط اماما على الساعدين كالكفْب ك امشاط القدمْب فقط مالمسْب للبساط

Harold E. Sharp 2014(. 

 
 

 

 

 

 

 (:Ushiro-ukemi)السقوط اخللفي: 8الشكل رقم ميثل 

-Ushiro)السقوط الخلفي

ukemi:) 
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.  ىذه السقطة من السقطات الٍب يبدا التدريب عليها مع التدرج بزايدة االرتفاع عن البساط
: ادلراحل الفنيو

يقـو الالعب بعمل انثناء للركبتْب كامال للجلوس : - من كضع الوقوؼ كذراعا اماـ ما انثناء خفيف يف الركبتْب
على اؼبقعدة  

 درجة  45السقوط خلفا على الظهر لضرب االرض ابليدين مع رفع الراس كالرجلْب عاليا بزاكيو - 
 )  72-21(.  درجو مع اعبسم كىي اثبتة كمالمسة لالرض سباما35تصنع زاكية - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  رياضة الجودألا                                                                                                   :                                                                          الفصل  ألاو 

31 
 

 : خالصة الفصل

من خالؿ ما سبق تعرضنا إىل كل ما يتعلق برايضة اعبيد بدائية بلمحة اترىبية عن رايضة اعبودك مث إىل 

تعريف الرايضية ك اتريخ ك ظهورىا ك ركادىا ك اتريخ ظهوراي ابعبزائر، كمن مث تطرقنا إىل قاكنْب اللعبة ك فنوهنا 

مستغلْب يف ذلك اؼبصادر اؼبتاحة، ك بعد ذلك السقطات ك تعريفها مع الصور التوضيحية اجملزئة ك التسميات 

 .ابللغة اإلقبليزية
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:  دتهيد

يعد التخطيط العلمي ىو الوسيلة اؼبثلى لتحقيق األىداؼ اؼبوضوعة للتدريب الرايضي، كلذا فالتخطيط 
من أىم الشركط لضماف قباح العملية التدريبية، كمن مث االرتقاء دبستول الفرد الرايضي كالوصوؿ بو إىل اؼبستوايت 

. الرايضية العالية
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 :مفهوم ختطيط التدريب الرايضي. 2-1
 عملية شاملة تبدأ من مرحلة التفكّب النظرم إىل التنفيذ كالتطبيق العملی مث التقوَل للوقوؼ على كىو

كمستول قدرات الفرد - اؼبستول كمطابقتو ابؼبعايّب اؼبطلوبة كذلك الستمرارية التنفيذ العملي كالتعديل دبا يتناسب 
. كاستعداداتو كإمكاانتو

:   أف عناصر التخطيط ىي)1994عبد اغبميد شرؼ ( كيشّب

. Objectiviesىدؼ  -1

  Policiesالسياسات  -2

  Procedure اإلجراءات  -3

 Facilities اإلمكانيات  -4

 Programmes الربامج  -5

كهبب أف يراعي التخطيط اؼبركنة يف التنفيذ ؼبواجهة كافة اؼبشاكل كالصعوابت الٍب قد تنجم خالؿ عملية 

التدريب، كالقائم على عملية التخطيط للتدريب الرايضي هبب عليو مراعاة ىذه اؼبشاكل كذلك بوضع زبطيط 

 .يتميز ابؼبركنة يف التطبيق كالتعديل للوصوؿ إىل اؽبدؼ النهائي من التخطيط مهما كانت العقبات التنفيذية

 إىل أف التخطيط يف اجملاؿ الرايضي ىو كسيلة ضركرية فعالة )1990عالكم، علم التدريب الرايضى ( كيشّب 

كالذم يسعى إىل ربقيقو كل العوامل الٍب  )ىو كسيلة ضركرية فعالة(الضماف التقدـ الدائم ابؼبستول الرايضى 

. يتأسس عليها لتحقيق اؽبدؼ

:  إنو عند التخطيط للربانمج التدرييب على اؼبدرب أف يالحظ النقاط الثالثة التالية  )1999حنفي ( كيری 

معرفة مسبقة دبواعيد اؼببارايت سواء كانت يف الدكرم أك الكائن أك اؼببارايت الودية حٌب يبكن  -1

. كضع خطة التدريب على ىذا األساس -2
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التعرؼ على مستول الالعبْب كالفريق  -3

 .اإلمكانيات الٍب يف متناكؿ يد اؼبدرب -4

إىل أف تنظيم الربانمج يقصد بو ضماف تسلسل كحدات التدريب  )1997(كيشّب عمرك أبو اجملد كصباؿ إظباعيل 

كفقا ألىداؼ كأغراض اػبطة، أم يكوف ىناؾ اتصاؿ كاستمرار فيما يتم التدريب عليو داخل كحدات التدريب 

اؼبتتالية، كهتدؼ عملية التدريب إىل ربقيق أعلى مستول فبكن من األداء لدل الالعبْب كعلى أسس علمية كأيضا 

ربقيق اغبالة التدريبية كفقا ؼبا هتدؼ إليو كل مرحلة من مراحل التدريب السنول، 

إف التخطيط الرايضي ىو اإلجراءات الفردية كاحملدد كاؼبدكنة الٍب يضعها كيرتبط هبا  )1990(كيذكر حنفی ـبتار 

عند الالعب كعند الفريق للوصوؿ  )الفورمة الرايضية(اؼبدرب لتحدد لو الطريق بغرض تطوير كتقدـ اغبالة التدريبية 

 .إىل أحسن أداء أثناء اؼببارايت

: حوؿ أىم خطوات إعداد الربانمج يف ؾباؿ الَببية البدنية كالرايضة كاآليت )1981(يشّب دمحم اغبماضبی ك

 .دراسة اجملتمع  -1

 .دراسة األفراد -2

 .دراسة اإلمكاانت  -3

 .ربديد األىداؼ -4

 .اختيار احملتول  -5

. التقوَل -6

 : خطوات تصميم الربانمج كما يلي)1997(كيذكر عمرك أبو اجملد، صباؿ إظباعيل 

 . ربديد بدء كهناية الفَبة الزمنية للربانمج -1

.  إجراء االختبارات كاؼبقاييس لتحديد مستول الالعبْب  -2
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. تكليف اؼبساعدين كاؼبعاكنْب دبهامهم -3

. ربضّب األدكات اؼبساعدة -4

.  ربديد أسابيع فَبات بداية ككسط كهناية الربانمج -5

ربديد دكرات اغبمل كالساعات التدريبية كفقا لدرجات اغبمل  -6

ضبل أقصى عإىل، متوسط، توزيع الزمن (ربديد الزمن الكلى للتدريب داخل الربانمج  -7

 .)على اإلعدادات اؼبختلفة

 .تقسيم أزمنة كل إعداد على احملتول الفِب للربانمج كفق ما يراه اؼبدرب -8

:  كهبب أف يشتمل التخطيط اعبيد لعملية التدريب الرايضي على ما يلی

 .ربديد األىداؼ اؼبراد ربقيقها -1

.  ربديد الواجبات اؼبنبثقة من األىداؼ اؼبراد ربقيقها، كربديد أسبقية كل منها -2

.  ربديد ـبتلف النظرايت كالطرؽ الٍب تؤدم إىل ربقيق أىم الواجبات -3

.  ربديد التوقيت الزمِب للمراحل اؼبختلفة -4

. ربديد أنسب أنواع التنظيم -5

.  )2004اػبويل، أصوؿ الَببية البدنية كالرايضية . أ( ربديد اؼبيزانيات -6

:   التخطيط للتدريب الرايضيأمهية. 2-2

مل يعد خافيا أف التخطيط قد أصبح جزءا أساسية من حياتنا اليومية ، فنحن نسمع اآلف أكثر من أم 

 مل يعد إذكىكذا ، " إدارة التخطيط " أك " خطة التنمية " أك " اػبطة اػبمسية " كقت مضى عبارات مثل 
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 احملاكلة كاػبطأ ، بل أصبح ىبطط ، أم يرسم لنفسو مقدمة خط أساس اغبديث يسّب يف حياتو على اإلنساف

 .السّب مث يسّب على ىديو 

كيعترب التخطيط ابلنسبة لعمليات التدريب الرايضي من األسس اؽبامة لضماف العمل على رفع اؼبستول 

 جزافا ، بل من خالؿ التدريب اؼبنظم لفَبة طويلة ، أييت اؼبستوايت الرايضية العالية ال إىلفالوصوؿ . الرايضي 

كالتخطيط للتدريب .  ابلغة للدكر الذم يلعبو التخطيط ابلنسبة العملية التدريب الرايضي أنبيةكىذا فبا يعطي 

الرايضي ، من حيث انو كسيلة ضركرية فاعلة لضماف التقدـ الدائم ابؼبستول الرايضي ، وبتوم جبانب اؽبدؼ 

. الذم يسعى إىل ربقيقو ، على كل العوامل الٍب يتأسس عليها  ربقيق ىذا اؽبدؼ 

كهبب أف ال يفهم أف التخطيط يرتبط دائما ابلفقرات الطويلة ، بل انو من الضركرم التخطيط لفَبات 

كهبب أف يشمل التخطيط اعبيد . قصّبة ، كالٍب يبكن فيها ربديد األىداؼ كالواجبات التفصيلية لكل مرحلة 

: لعملية التدريب الرايضي على ما يلي

: ربديد األىداؼ اؼبراد ربقيقها .1

 .ربديد الواجبات اؼبنبثقة عن االىداؼ اؼبطلوب ربقيقها ، كربديد اسبقية كل منها  .2
 .ربديد ـبتلف الطرؽ كالنظرايت كالوسائل الٍب تؤدم إىل ربقيق أىم الواجبات .3
 . ربديد التوقيت الزمِب للمراحل اؼبختلفة .4
 .ربديد انسب انواع التنظيم .5
. ربديد اؼبيزانيات الالزمة  .6
 :القواعد األساسية لتخطيط التدريب الرايضي. 2-3

: لضماف عامل قباح التخطيط للتدريب الرايضي ينبغي مراعاة القواعد األساسية التالية 
 .خضوع اػبطة للهدؼ العاـ للدكلة  .1
 .بناء اػبطة طبقا لألسس العلمية اغبديثة  .2
 .)1990اػبويل . ـ( ربديد اىم كاجبات التدريب الرايضي كأسبقياهتا .3
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. مركنة اػبطة  .4
. االرتباط ابلتقوَل  .7

:  كفيما يلي شرحا مبسطا عن ىذه القواعد

 :خضوع اخلطة للهدف العام للدولة .2-3-1

 فعلى سبيل اؼبثاؿ هتدؼ ، خطة التدريب مع ميوؿ كحاجات اجملتمعأىداؼينبغي أف ال تتعارض 

 اؼبستول الرايضي العايل ، كإىل العمل إىلرايضات اؼبستوايت العالية يف صبهورية مصر العربية إىل الوصوؿ ابلفرد 

كمن . على رفع ظبعة اغبركة الرايضية كعلى ذلك هبب أف زبضع خطط التدريب اؼبختلفة للهدؼ العاـ الدكلة 

 كاؽبيئات العاملة يف اجملاؿ كاألنديةانحية أخرل ينبغي أف زبضع خطط اللجنة األكؼببية كخطط االربادات الرايضية 

 تكوين الشخصية إىل العليا اؼبختصة كالٍب هتدؼ األجهزةالرايضي للخطط العامة للدكلة الٍب توضع دبعرفة 

اغباكم (الرايضية كاالرتفاع ابؼبستول الرايضي ك ربقيق البطوالت كاالنتصارات يف اجملاالت الرايضية الدكلية 

2002( .

 :بناء اخلطة طبقا لالسس العلمية احلديثة  .2-3-2

علم الرايضة "كمظهر من مظاىر الثقافة الرايضية يستمد مادتو من - اف التدريب الرايضي 

Sportwissenschaft  . " كعلم الرايضة من العلـو اؼبركبة الذم يستمد مادتو من معضم العلـو الطبيعية، كالعلـو

كعلى ذلك ينبغي ضركرة استخداـ اؼبعارؼ . االنسانية الٍب يبكن تطبيقها يف ؾباؿ الَببية البدنية كالرايضية 

 .التخطيط يف التدريب الرايضي كاؼبعلومات اغبديثة لعلم الرايضة كاساس لعمليات
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: وأسبقياهتا واجبات التدريب الرايضي أىمحتديد  .2-3-3

 طويلة عملية مركبة كمعقدة كتتطلب الكثّب من الواجبات ،  كبطبيعة اغباؿ ال ألعواـ التدريب الرايضي إف

 الواجبات كتوزيعها على مراحل أىمكمن ىنا تظهر أنبية ربديد . يبكن ربقيق كل ىذه الواجبات دفعة كاحدة 

. ) شهور3سنة، نصف سنة، (اصغر 

فعلى سبيل اؼبثاؿ هبب مراعاة ، يف غضوف عملية التدريب الرايضي ، أف يسبق االعداد البدٍل العاـ 

االعداد البدٍل اػباص ، ككذلك يكوف اىم الواجبات يف مرحلة معينة كالعمل على تنمية كتطوير القوة العضلية كيف 

 الواجبات اؽبامة للتدريب الرايضي أسبقيةمراعاة ربديد  كلذا ينبغي. كذا كه ؿباكلة تنمية السرعة أخرلمرحلة 

 .كربديد التوقيت الزمِب اؼبناسب ؽبا

 :مرونة اخلطة  .2-3-4

يف كثّب من األحياف يكمن كجو الصعوبة يف دقة ربديد كحصر كل العوامل الالزمة عند ؿباكلة القياـ 

كعلى ذلك هبب اف يتميز التخطيط ابؼبركنة حبيث يسمح يف غضوف عملية التطوير . ابلتخطيط للتدريب الرايضي 

 .الظركؼ من ـبتلف د يتجدا كفقا ملأك معظمها االحتماالت أنواعكاالرتقاء من ؾباهبة كل 

: االرتباط ابلتقوَل  .2-3-5

هبب أف يرتبط التخطيط بعمليات التقوَل يف ـبتلف اؼبراحل حٌب يبكن بذلك معرفة مدل النجاح أك 

كما أف التقوَل يساعد على التاكد من حسن . الفشل كدراسة ـبتلف النتائج الٍب تسفر عنها عملية التخطيط 

سّب العمل كخضوع ـبتلف النتائج اؼبسجلة للبحث كاؼبراجعة ابالضافة إىل ذلك فاف التقوَل يسهم بقدر كبّب عند 

 .)2004اػبويل، أصوؿ الَببية البدنية كالرايضية . أ(اغباجة إىل تعديل اػبطة 
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: خطوات التخطيط للربانمج التدرييب. 2-4

 حوؿ أىم خطوات إعداد الربانمج يف ؾباؿ الَببية البدنية )2001اغبماضبى ( قد أشران سابقا إىل آراء 

إبراىيم حنفى شعالف ( بينما يرل أبو العال عبد الفتاح، )1997(كالرايضة ككذلك عمرك أبو اجملد، صباؿ إظباعيل 

:   أف خطوات التخطيط للربانمج التدريبی کما يلي )1994

.  كتشمل ربليل علمی شامل غبالة التدريبية قبل كضع اػبطة :اخلطوة األوىل

.  كتشمل كضع خطة التدريب اؼبناسبة:اخلطوة الثانية

: كتشمل صبيع تفرعات كضع خطة التدريب اؼبناسبة كتتضمن : اػبطوة الثالثة

 ؿبتوايت التدريب .

 طرؽ التدريب اؼبستخدمة. 

 اؼببادئ الَببوية كالنفسية .

 تنفيذ العملية التدريبية. 

 عوامل إعاقة سّب اػبطة. 

  اغباالت اػباصة كغّب اؼبنتظرة. 

 تنفيذ كتثبيت النظاـ الديناميكي للعملية التدريبية. 

  اؼبعلومات السريعة من خالؿ استخداـ الوسائل التعليمية اؼبختلفة .

 كىي مرحلة الدخوؿ يف اؼبنافسات كيتم خالؽبا تقوَل اؼبستول من خالؿ البياانت كالسجالت :اخلطوة الرابعة

 .كاؼبالحظة
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النهائي كفيما يلي  يتم إجراء مقارنة بْب اؼبستول يف البداية كبعد انتهاء اػبطة كعمل التقوَل: اخلطوة اخلامسة

  كىذه اػبطوات مَبابطة متكاملة، كغّب منفصلة تشمل كافة جوانب العملية التدريبية،.توضيح ؽبذه اػبطوات

 .بغرض الوصوؿ إىل أعلى مستول رايضی كفقا للقدرات كاالستعدادات الراىنة للحالة التدريبية للفرد الرايضي

 التحليل الشامل للحالة التدريبية قبل كضع اػبطة كربديد اؼبراحل التدريبية :ادلرحلة األوىل

قياس نبض القلب، السعة اغبيوية، الالكتيك (ربديد اغبالة الفسيولوجية لالعب عن طريق الفحص الطيب  -1

  )أسيد

.  )األختبارات البدنية، القوة، السرعة، التحمل، الرشاقة، اؼبركنة(ربديد اؼبستول البدٍل  -2

  )مهارات أساسية بكرة كبدكف كرة، اػبطط الدفاعية كاؽبجومية(ربديد اؼبستول اؼبهارم كاػبططی  -3

  )الذكاء، القلق، االنفعاالت، السمات النفسية(ربديد اغبالة النفسية  -4

، التدخْب، اعبنس، اؼبسكن الصحي، حسن شغل (ربديد اغبالة االجتماعية  -5 أسلوب حياة الفرد، النـو

. )كقت الفراغ ، اؼبستول الثقايف، األقتصادی

كبتحليل ىذه النواحي للفريق أك الالعبْب كالوقوؼ على مستواىم نكوف قد كضعنا نقطة االنطالؽ الٍب يبدأ منها 

.  )قدرة الالعب 2/1(الربانمج التدرييب 

 )بقاء على الفرؽ بْب اؼبستول اؼبثايل كمستول الالعب اغبايل(كضع خطة التدريب اؼبناسبة : ادلرحلة الثانية

 .اإلعداد البدٍل العاـ، اإلعداد البدٍل اػباص -1

التوافق  لة اكتساب التوافق األكىل، مرحلة اكتساب التوافق اعبيد، مرحلة اكتسابحمر(اإلعداد اؼبهاری  -2

.  )اآليل

 .)2001اغبماضبى ( )مرحلة اكتساب اؼبعارؼ كاؼبعلومات(اإلعداد اػبططی  -3
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هبب أف تكوف اػبطة مبنية على أساس علمي دقيق يراعى فيو عامل الزمن كمستول الالعب كمدی 

 .إمكانية تطور ىذا اؼبستول خالؿ مراحل اػبطة اؼبختلفة

كالبد أف تكوف اػبطة يف ضوء فلسفة اؼبدرب ككذا النمو كالتطور كاألمن الرايضي كيف ضوء التنمية  

 .اؼبهارية كاػبططية كالبدنية كالنفسية

كالبد أف تكوف اػبطة يف ضوء فلسفة اؼبدرب ككذا النمو كالتطور كاألمن الرايضي كيف ضوء التنمية  

 .اؼبهارية كاػبططية كالبدنية كالنفسية

:  أىم األنواع ما يليoكتتنوع خطط التدريب الرايضي لألنشطة الرايضية كفقا لألىداؼ اؼبطلوب ربقيقها كمن 
  سنة 15-8من خطة التنمية الرايضية طويلة اؼبدل. 
  سنوات4-2خطة اإلعداد للبطوالت الرايضية من  . 
 خطط سنوية  .
  خطط جزئية أك فَبية  .
 خطط يومية .

:  كىي تعترب احملور التنفيذم للخطة كتتضمن ما يلي: ادلرحلة الثالثة 
  بدنی، مهاری، خططی، نفسی، عضلی، اجتماعی: ؿبتوايت التدريب 
  طرؽ التدريب :

  75-25(طريقة التدريب اؼبستمر الشدة من%( 
  80-60(طريقة التدريب الفَبم منخفض الشدة من%( 
  90-75(طريقة التدريب الفَبل مرتفع الشدة من%( 
 100-90 (طريقة التدريب التكراری من%.( 
  طريقة التدريب الدائرم كىي طريقة تنظيمية ألداء التمرينات كيبكن تشكيلها ابستخداـ أسس أم طريقة

 .من الطرؽ السابقة، كيتوقف اختيار طريقة التدريب اؼبناسبة على اؽبدؼ من العملية التدريبية
 :)1994إبراىيم حنفى شعالف ( يتوقف اختيار طريق التدريب اؼبناسبة
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 اؽبدؼ من العملية التدريبية. 

  حالة التدريب العب انشئ ، مستول عايل  .

   الفركؽ الفردية

  إعداد، منافسات ، انتقالية(فَبة اؼبوسم(  .

 كاعبدكؿ التايل يوضح طرؽ التدريب اؼبختلفة كأتثّبىا التدرييب . نوع النشاط الرايضي اؼبمارس

:  ىناؾ أسس كمبادئ هبب مراعاهتا عند كضع الربانمج التطبيقي

تتحدد شدة كحجم التدريبات كفقا ؼبعادالت النبض كالٍب تشمل اغبمل األقل من اؼبتوسط كاغبمل 

اؼبتوسط كالعإىل كاألقصى مث يزداد اغبمل من مرحلة تدريبية إىل أخرل عن طريق الكثافة للحمل من حيث الشدة 

كزبتلف مكوانت اغبمل كفقا ألىداؼ كل مرحلة أك فَبة تدريبية من  )عمل ؾبموعات بينها فَبات راحة(كاغبجم 

 .فَبات اؼبوسم السنوم

تتحدد فَبات الراحة البينية للتدريبات الٍب وبتويها الربانمج التدرييب لكافة عناصر اللياقة البدنية اػباصة 

عدد مرات التدريب األسبوعية ستة أايـ كربتول كحدة التدريب اليومية . كفقا ؼببادئ كطرؽ تنمية تلك العناصر

 حيث يستكمل ترمالدكرة األسبوعية للتدريب تتضمن كحدة التدريب الف. ) ساعة50-20 (على زمن قدره 

الالعبوف نواحي النقص من حيث عناصر اللياقة البدنية كذلك كفقا للفركؽ الفردية بينهم كأيضا كاجبات اؼبراكز 

. متطلبات اؼببارايت يف فَبة اؼبنافسات

هبب معرفة ؿبتوايت كحدة التدريب اليومية . هبب تثبيت فَبات اغبمل لضماف مبو عناصر اللياقة البدنية

 .)1994إبراىيم حنفى شعالف ( ككيفية األداء
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:  أسس بناء الربانمج التدرييب. 2-5

 أبف على اؼبدرب عند كضع الربانمج التدرييب )Fisher 1989ك  Jonson(يرل كل من جونسوف كفيشر 

:  مراعاة األسس التالية 

 ربديد األىداؼ اؼبراد الوصوؿ إليها  .

 ربديد الواجبات الٍب ربقق ىذه األىداؼ .

  مراعاة ؿبتول الربانمج التدرييب كما يشملو من تدريبات مقننة للمرحلة السنية 

  ربديد الطرؽ كالوسائل اػباصة بعملية التدريب ككذلك الوسائل اؼبعينة سواء كانت ظبعية أك

.  بصرية

 االىتماـ ابلنشاط التطبيقي يف الداخل كيف اػبارج كاالشَباؾ يف مبارايت ذبريبية  .

  االىتماـ ابلتقوَل التقوَل اؼبستول الذم كصل إليو الالعب للتعرؼ على مدل التقدـ كتالشى

 . األخطاء السابقة يف عملية التدريب

كيرل الكثّب من العلماء أنو من اؼبالحظ أف الربامج اؼبقننة كاؼبنظمة يف ؾباؿ الَببية البدنية الرايضة ربوم 

 . كاؼبتباينة األمر الذم يستلـز ربديد أفضل السبل كاؼببادئ التخطيطاؼبتعددةالكثّب من كجهات النظر 

: انواع التخطيط للتدريب الرايضي. 2-6

 :)1994إبراىيم حنفى شعالف (ىناؾ أنواع متعددة من خطط التدريب الرايضي كمن أىم األنواع ما يلي 

  خطط التنمية الرايضية الطويلة اؼبدل

   خطط االعداد للبطوالت الرايضية
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   خطط سنوية

  لفَبات معينة(خطط جزئية أك فَبية(  

  خطط يومية .

مَبابطة : أسس التخطيط السالفة الذكر تَبكز على أنواعكهبب علينا أف نضع ؿبل االعتبار أف كل 

الرئيسية لعمليات التدريب  فالتخطيط للتنمية الرايضية الطويلة اؼبدل ىو الذم يرسم اػبطوط كاؼبعامل، للعمل

 .الرايضي ، كالٍب هبب أف تسّب على ىداىا كل انواع عمليات التخطيط األخرل

ما قل زمن اػبطة   ذلك هبب مراعاة انو كلإىل ابإلضافة ،كلذا هبب البدء أكال هبذا النوع من التخطيط

 .كلما تطلب األمر ضركرة التحديد الشامل حملتوايهتا

 

 اخلطط التدريبية السنوية. 2-6-1

تعترب خطة التدريب السنوية من اىم اسس التخطيط ابلنسبة للتدريب الرايضي نظرا الف العاـ يشكل دكرة زمنية 

. مغلقة تقع يف غضوهنا اؼبنافسات يف اكقات كازمنة معينة كؿبددة 

كعلى ذلك تكمن انبية خطط التدريب السنوية يف أهنا تعمل على ؿباكلة اعداد الفرد الرايضي لكي يصل إىل قمة 

مستواه يف األكقات احملددة للمنافسات الرايضية ، ككلما ازداد اؼبدرب الرايضي معرفة ابػبصائص كالسمات 

كالقدرات اؼبميزة لكل فرد ، كلما سهل عليو كضع خطة التدريب السنوية بصورة تفصيلية ، األمر الذم يساعد 

 األفراد كمعرفة أظباءكلذا تتأسس اػبطط السنوية على ربديد . بدرجة كبّبة على االرتقاء ابؼبستول الرايضي للفرد

 أكنتائج ربليل مستول كل منهم يف النواحي الصحية كالبدنية كالفنية كالَببوية كالنفسية كاالجتماعية كاؼبهنية 

 اؼبستول النهائي أكالدراسية ، حٌب يبكن بذلك ربديد األىداؼ اؼبطلوب ربقيقها ، كىذا يعِب ربديد اؽبدؼ 

 :)2000ايسر عبد العظيم ( اؼبطلوب من كل فرد ككذلك ربديد األىداؼ اعبزئية كالوقت احملدد لكل منها
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 :كتنقسم فَبات التدريب يف غضوف اػبطة السنوية إىل ثالث فَبات 

 .الفَبة االعدادية )1

 .فَبة اؼبنافسات )2

 .)فَبة الراحة االهبابية(لفَبة االنتقالية  )3

 فَبة رابعة ىي شبو اؼبنافسات كالٍب تسبق فَبة اؼبنافسات كتتحدد ىذه إضافةكىنالك من يرل ضركرة 

 أنواععلى ضوء معرفة الفَبة احملددة للمنافسات كالٍب زبتلف ابلنسبة لكل نوع من - بطبيعة اغباؿ - الفَبات 

.  الرايضية اؼبختلفة األنشطة

الفَبة . فبا تقدـ يتضح لنا أف عملية زبطيط التدريب الرايضي يف غضوف العاـ تنقسم إىل ثالث فَبات

كالفَبة الثانية كىي فَبة ق،  مستواأعلىاألكىل، كىي الفَبة اإلعدادية، تعمل على ؿباكلة الوصوؿ ابلفرد إىل 

.  مستول للفرد االحتفاظ ابلفورما الرايضية العالية يف غضوف اؼبنافسات اؼبختلفةأقصىاؼبنافسات هتدؼ إىل تثبيت 

 الفرصة لضماف حسن انتقاؿ إهباد فَبة الراحة االهبابية، تعمل على ؿباكلة أككالفَبة الثالثة، كىي الفَبة االنتقالية، 

.  مرحلة زبطيطية جديدةإىلالفرد 
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 :اإلعداديةالفرتة  :أوال

 اؼبعينة، كيف حالة كاألىداؼ بعض الواجبات إىل مراحل متعددة هتدؼ كل منها إىل اإلعدادية يبكن تقسيم الفَبة 

 :)2000عصاـ عبد اػبالق ( كل مرحلةأىداؼ  أىمتقسيم ىذه الفَبة اىل مرحلتْب يصبح ما يلي 

: ادلرحلة األوىل من الفرتة االعدادية  (أ)

 : ؿبتوايهتا منأىمكتتكوف .  متْبأساس العمل على تكوين مستول الفرد على إىلهتدؼ ىذه اؼبرحلة 

 . كالقوة العضلية كالسرعة كالتحمل كاؼبركنة كالرشاقةاألساسيةتنمية الصفات البدنية : االعداد البدٍل العام

 اؼبهارات اغبركية إتقافتوسيع رقعة اؼبهارات اغبركية للفرد ، كذلك بواسطة تعليم كؿباكلة  :االعداد ادلهاري 

 .اؼبختلفة

تربية الصفات كالسمات اػبلقية كاالرادية الٍب يتأسس عليها العمل العنيف يف اؼبراحل  :اإلعداد اخللقي واالرادي

 .كيراعى يف ىذه اؼبرحلة التدرج كالتقدـ حبجم كشدة ضبل التدريب. كالفَبات التالية 

 

مراحل خطة 
التدريب السنوية

مرحلة اإلستشفاء مرحلة المنافسة

قبل المنافسة

أثناء المنافسة

مرحلة اإلعداد

اإلعداد العام

اإلعداد الخاص
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 :ادلرحلة الثانية من الفرتة اإلعدادية (ب)

 ؿباكلة الوصوؿ ابلفرد اىل اقصى مستواه ، كتشكل اؼبواد التالية اىم إىل ،هتدؼ ىذه اؼبرحلة، بصورة مباشرة

 :ؿبتوايت التدريب ؽبذه اؼبرحلة

 . البدٍل العاـاإلعدادوبتل األعداد البدٍل اػباص اغبيز األكرب ، كيقل ابلتايل حجم :  البدٍل اخلاصاإلعداد

.  العاـ للمهارات اغبركية اؼبختلفة كتثبيتهاإتقافؿباكلة  : ادلهارياإلعداد

 . القدرات ك اؼبهارات اػبططية اؼبختلفةكإتقافاكتساب : اإلعداد اخلططي

 كاػبلقية اػباصة الٍب يتطلبها اإلراديةالَبكيز على تطوير كتنمية اػبصائص كالسمات  :واإلرادياإلعداد اخللقي 

 ...النجاح يف اؼبنافسات الرايضية

 مكاهنا يف الربانمج التدرييب كأتخذربتل اؼبنافسات يف ىذه اؼبرحلة طابعا تدرهبيا كتدريبيا  :االشرتاك يف ادلنافسات

.  الالعب للمنافسات اؽبامة يف غضوف الفَبة التدريبية التاليةإلعداد األخرل كسائل التدريب كإحدل

 :فرتة ادلنافسات: اثنيا

هتدؼ ىذه الفَبة اىل ؿباكلة العمل على كقاية كصيانة اؼبستول الذم كصل اليو الفرد ، كذلك بتهيئة 

ـبتلف الظركؼ الٍب تسمح ابالحتفاظ ابؼبهارات كالقدرات كالصفات اؼبكتسبة كؿباكلة التقدـ هبا اىل اقصى ما 

. يبكن

كمن كجهة نظران نعتقد أف ىذه . على ىذه الفَبة  )الفَبة األساسية  (كيبيل البعض اىل اطالؽ مصطلح 

كيف الواقع اذا حاكلنا أف مبيز الفَبة األساسية ابلنسبة لفَبات التدريب اؼبختلفة يف . التسمية جبانبها الصواب 

عصاـ عبد (غضوف اػبطة السنوية فاننا قبد أف الفَبة االعدادية ىي الٍب ينطبق عليها ىذا الوصف بدرجة كبّبة 

 .)2000اػبالق 
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كوبسن تسمية ىذه الفَبة بفَبة اؼبنافسات ابالضافة اىل فبارسة التدريب يف الفَبات الواقعة بْب كل منافسة 

. كاخرل مع مالحظة تشكيل ؿبتوايت التدريب دبا يتناسب كيتالءـ مع مقتضيات اؼبنافسات القادمة 

كتتميز فَبة اؼبنافسات يف أف الفرد ال يتعلم الكثّب من اؼبوضوعات اعبديدة ، بل تكوف عبارة عن ؿباكلة 

استخداـ كل ما اكتسبو الفرد يف خالؿ الفَبة اإلعدادية كالعمل على تطبيقو، كبطبيعة اغباؿ يتأتى ذلك يف غضوف 

اشَباؾ الفرد يف اؼبنافسات الٍب تلعب دكرا ىاما يف العمل على االرتقاء ابغبالة التدريبية للفرد ، ام تطوير كتنمية 

.  كاػبلقية كتطوير اؼبهارات اغبركية كالقدرات اػبططية كالصفات البدنية اإلراديةاػبصائص كالسمات 

 اؼبباشر ؽبذه اإلعداد إىل كأخرلكهتدؼ عمليات التدريب يف غضوف الفَبة الواقعة بْب كل منافسة 

 .  ؿباكلتها االحتفاظ ابغبالة التدريبية الٍب اكتسبها الفرد كصيانتهاإىل ابإلضافةاؼبنافسات 

 مع مراعاة االىتماـ ابلراحة االهبابية للفرد ، كمن األنبية أقصاىا إىلكيف فَبة اؼبنافسات تصل فَبة اغبمل 

 ضبل أقصى أف ذلك ىو الذم وبدد فَبة دكاـ إذدبكاف معرفة طوؿ الفَبة الٍب يبكن للفرد فيها االحتفاظ دبستواه ، 

 الرايضية طبقا األنشطة األنواعابلنسبة الكل نوع من - بطبيعة اغباؿ - يبكن للفرد ربملو ، كىبتلف ذلك 

األخرل للخصائص كاؼبميزات الٍب يتميز هبا الفرد ، كذلك ابلنسبة لنوع الفَبة اإلعدادية كطبقا لبعض النواحي 

 .)2000عصاـ عبد اػبالق (

 : فرتة الراحة االجيابية -الفرتة االنتقالية:اثلثا 

الفَبة االنتقالية تشكل الفَبة الراحة االهبابية ابلنسبة للفرد الرايضي من عناء اعبهد اؼببذكؿ يف الفَبتْب السالفتْب، 

. كيف نفس الوقت تشكل عملية االنتقاؿ التدرهبي اىل فَبات كمراحل تدريبية جديدة

كيراعى يف تلك الفَبة االلبفاض التدرهبي حبمل التدريب، كتتوقف طواؿ الفَبة النتقالية على طبيعة اجملهود اؼببذكؿ 

. أسابيع  )6 - 4 (تزيد ىذه الفَبة عن أال يف غضوف الفَبتْب السابقتْب كوبسن 
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كتعترب ىذه الفَبة من األنبية دبكاف ال يبكن االستغناء عنها يف حالة زايدة اغبمل الواقع على كاىل الفرد يف 

أـ قل مقدار اغبمل الواقع على كاىل القرد فعلى ذلك - لسبب ما - اما اذا حدث . غضوف الفَبتْب السالفتْب 

. يبكن االستغناء عن ىذه الفَبة كتقسيم اػبطة التدريبية السنوية اىل فَبتْب يفصل بينهما بضعة اايـ للراحة االهبابية

 :اخلطط اليومية. 2-6-2

لضماف العمل اليومي اؼبنظم الدقيق للمدرب يستلـز االمر االستعانة خبطط يومية مسجلة من كاقع اػبطط اعبزئية 

. اك السنوية 

كتعترب الوحدة التدريبية اساس عمل التخطيط اليومي ، كينظر اليها على اهنا اصغر كحدة يف السلم التنظيمي 

: كينبغي أف ربتوم الوحدة التدريبية على ما يلي. لعملية زبطيط التدريب الرايضي 

 ربديد كسيلة كجرعة عملية التهيئة كاالعداد االضباء. 

 ترتيب كتسلسل سبرينات اعبزء الرئيسي. 

  الراحة کشدة التمرينات كدكامها كعدد مرات التكرار كفَبات(ربديد ضبل التمرينات( . 

  ربديد اىم النقاط التعليمية للمهارات اغبركية اك اػبططية. 

كيف . ..يستحسن ذكر التمرينات اؼبختارة كطرؽ اصالح االخطاء الشائعة كعدد مرات تكرار التمرينات اخل

حالة تدريب عدد كبّب من األفراد يستلـز األمر ابالضافة اىل ذلك ذكر طريقة التنظيم كتوزيع اجملموعات كاالدكات 

 .)2000عصاـ عبد اػبالق ( اخل... اؼبستخدمة كتنظيمها كمقدار الوقت لكل ؾبموعة 

 :كىناؾ أنواع رئيسية من الوحدات التدريبية نذكر منها

 .الوحدات التدريبية الٍب هتدؼ اساسأ لتطوير الصفات البدنية اؼبختلفة )1

 .الوحدات التدريبية الٍب هتدؼ إىل تعليم كاكتساب كاتقاف اؼبهارات اغبركية )2
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 .الوحدات التدريبية الٍب هتدؼ اىل تعليم كاكتساب كاتقاف القدرات اػبططية )3

 . الوحدات التدريبية ذات االىداؼ اؼبشَبكة كالواجبات اؼبتعددة )4

. الختبار كتقوَل حالة التدريب  الوحدات التدريبية الٍب هتدؼ )5

:  تتكوف الوحدة التدريبية عادة من ثالثة أجزاء:تكوين الوحدات التدريبية

 .ك االضباءأاعبزء االعدادم التهيئة  )1

 .اعبزء الرئيسي )2

. اعبزء اػبتامي  )3

ابصطفاؼ األفراد ربت قيادة رئيس الفريق كذلك - ابلنسبة لتدريب الفريق - كعموما تبدا الوحدات التدريبية 

يف اؼبوعد احملدد للتدريب كوبسن أف تكوف البداية يف صورة ربية تقليدية تصبح دبثابة عملية افتتاح اثبتة للوحدة 

. التدريبية 

كما تسمح . كهبب االعتناء التاـ دبعد كطريقة بداية التدريب االمكاف تربية السلوؾ النظامي ابلنسبة لألفراد 

 االفراد كأدكاتتلك الطريقة ابشراؼ اؼبدرب على مالبس 

 كالواجبات الٍب سوؼ تتناكؽبا الوحدة التدريبية ، كيوجو األنظار األىداؼيقـو اؼبدرب بعد ذلك ابيضاح 

بصفة خاصة اىل اىم االىداؼ الرئيسية الٍب هبب على األفراد حسن استيعاهبا لضماف قدرهتم على مزاكلة التدريب 

. بوعي كفعالية كبدرجة كبّبة من االعتماد على النفس

 :اجلزء االعدادي من الوحدة التدريبية

 - كاإلضباءالعديد من اؼبصطلحات - يف اجملاؿ الرايضي - يطلق على اعبزء األكؿ من الوحدة التدريبية 

كيهدؼ ىذا اعبزء من الوحدة التدريبية بصفة . كغّب ذلك - األعداد - اؼبقدمة - فَبة ما قبل اغبمل – التسخْب 
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كهتيئة  ككذلك فاف إعداد. أساسية إىل إعداد كهتيئة الفرد من صبيع النواحي للجزء األساسي من الوحدة التدريبية

 إصاابت أية اغبمل القادـ تضمن عدـ حدكث أعباء الفرد اؼبختلفة بطريقة منظمة كتدرهبية لتحمل كأعضاء أجهزة

عاطف (  من الوحدة التدريبية كما يلياإلعدادم اعبزء إليهاكيبكن تلخيص أىم الواجبات الٍب يهدؼ . للفرد 

:  )2003حافظ حسْب 

 : االسرتخاء (أ 

 العمل على اكتساب العضالت االسَبخاء كاؼبركنة كاؼبطاطية الالزمة. 

  :االمحاء (ب 

 ضربة العمل على زايدة سرعة ضرابت القلب كزايدة كمية ما يدفع من الدـ يف كل. 

 العمل على اتساع األكعية الشعرية. 

 يصبح التنفس اسرع كاعمق العمل على زايدة سرعة التهوية كذلك بزايدة كمية اؽبواء اؼبستنشق حٌب. 

 العمل على رفع درجة حرارة اعبسم. 

 :التنظيم احلركي (ج 

 االعداد كهتيئة اؼبهارات اغبركية اػباصة. 

 ؿباكلة الوصوؿ ألقصى قدرة استجابية لرد الفعل. 

: الناحية النفسية (د 

 االستثارة االنفعالية اإلهبابية ؼبمارسة التدريب. 

 ؿباكلة خلق استعداد نفسي للتدريب .
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  خاصكإعداد عاـ إعداد إىل اإلعدادمكينقسم اعبزء . 

 :اجلزء الرئيسي من الوحدة التدريبية

كربدد . وبتوم اعبزء الرئيسي من الوحدة التدريبية على ثلث الواجبات الٍب تسهم يف تنمية اغبالة التدريبية للفرد 

.  الوحدة التدريبية إليوتلك الواجبات طبقا للهدؼ الذم ترمي 

كعلى اؼبدرب أف يضع يف اعتباره أف اعبزء الرئيسي للوحدة التدريبية هبب أف يبدأ بتلك التمرينات الٍب تتطلب 

 حاالهتا عقب أحسن جهد كانتباه ، نظرا ألف قدرة الفرد على االستجابة كالَبكيز كاالنتباه كالتوافق تكوف يف أقصى

 كجو أكمل مباشرة ، كذلك على افَباض أف ذلك اعبزء من الوحدة التدريبية قد قاـ بوظيفتو على اإلعدادماعبزء 

 متعددة وبسن مراعاة الَبتيب التايل يف كأىداؼكيف حالة الوحدة التدريبية الٍب تتكوف من عدة كاجبات . 

 .ؿبتوايت اعبزء الرئيسي للوحدة التدريبية

 مباشرة نظرا الف تعلم كاتقاف ، اؼبهارات اغبركية يتطلب من الفرد القدرة اإلعدادمالبدء ابلتعليم عقب اعبزء - 

على الَبكيز كاالنتباه كال يستطيع الفرد الَبكيز الكامل اال يف حالة عدـ اجهاد جهازه العصيب ، ابالضافة اىل ذلك 

فاف تطوير كتنمية االستجابة اغبركية اعبديدة ال يصادفو النجاح اال يف حالة االاثرة االهبابية للجهاز العصيب كىو 

 .الوقت الذم يتميز بو الفرد بعد عملية االعداد ، مباشرة 

إىل ذلك فبارسة التمرينات الٍب تعمل على تطوير السرعة قبل ارىاؽ الفرد كاحساسو ابلتعب كهبب علينا أف - 

نضع ؿبل االعتبار اف سبرينات السرعة الٍب يبارسها الفرد كىو ؾبهد ال تؤدم اىل تطوير كتنمية السرعة كلكنها 

 .)2002اغباكم (  لدل الفرداإلراديةهتدؼ اىل ربسْب عمليات النهاية كتربية السمات 

أما سبرينات تطوير القوة العضلية أك التحمل فإهنا ربتل هناية اعبزء الرئيسي، كعموما وبسن عدـ احتواء الوحدة - 

اك ىدفْب على االكثر لضماف .التدريبية على كثّب من الواجبات ، كاألىداؼ كؿباكلة الَبكيز على ىدؼ للفرد 
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على   دقيقة120-90كتَباكح فَبة اعبزء الرئيسي يف التدريب العادم الذم يتكوف من  االرتقاء ابغبالة التدريبية

. كعموما يتحدد ذلك ابلنسبة للطابع اؼبميز غبمل التدريب .  الزمن الكلي للوحدة التدريبية 3/4 اك 2/3

 ضبل ، كعلى ذلك يقل الزمن ، أقصى تنمية السرعة ، القصول تتميز ابستخداـ إىلفالوحدة التدريبية الٍب هتدؼ 

 ذلك فاف بعض النواحي األخرل إىل ، ابإلضافة كضبال اقل من حيث الشدةأطوؿبينما يتطلب تنمية التحمل زمنا 

 . النفسية كمستول السن كغّب ذلك تلعب دكرا ىاما ابلنسبة لطوؿ فَبة اعبزء الرئيسيأككحالة الفرد البدنية 

 :)2000عصاـ عبد اػبالق (اجلزء اخلتامي من الوحدة التدريبية 

 ما يقرب أك حالتو الطبيعية إىل ؿباكلة العودة ابلفرد الرايضي إىليهدؼ اعبزء اػبتامي من الوحدة التدريبية 

.  كذلك بعد اجملهود اؼببذكؿ اإلمكافمنها بقدر 

كيف ىذا اعبزء من الوحدة التدريبية ينخفض مقدار اغبمل الواقع على كاىل الفرد بصورة تدرهبية مع 

كيف معظم األحياف . مالحظة عدـ تكليف الفرد بتلك الواجبات الٍب تتميز بصعوبتها أك ابؼبطالبة بَبكيز االنتباه

 سبرينات االسَبخاء إىل ابإلضافة الصغّبة األلعابابلطابع االنفعايل السار الناتج عن فبارسة  يرتبط ىذا اعبزء

كيف هناية ىذا . كعموما يرتبط تكوين اعبزء اػبتامي ابلنسبة حملتوايت اعبزء الرئيسي من الوحدة التدريبية . اؼبختلفة 

 . بعض اؼبالحظات كالتوجيهات اؼبرتبطة ابلوحدة التدريبية إبداءاعبزء يبكن 
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 :خالصة الفصل

 يف ىذا الفصل تطرقنا إىل كل ما ىبص عملية التخطيط يف التدريب الرايضي الٍب يشرؼ 

عليها اؼبدرب أك الطاقم التدرييب، ك الٍب تتم عامة يف بداية السنة التدريبية ك الٍب ىيا أساس التفوؽ ك 

الوصوؿ إىل األىداؼ ك ربقيق النتائج اؼبرجوة يف هناية السنة، ك يف ىذا البحث ارأتينا أف نستغِب عن 

الطرؽ التقليدية، ك استعماؿ الوسائل التكنولوجية يف بناء تصاميم ك برامج تساعد على التخطيط 

 .التدرييب ك الٍب تسهل اؼبهمة على اؼبدرب يف إختصار الوقت ك ىذا ما سوؼ نراه يف الفصل اؼبوايل
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 :دتهيد

 يتخيلو يكن مل شأف بلغت حيث كالتقنية العلمية اؼبعرفة ؾباؿ يف كاؼبستمرة السريعة ابلتطورات اؼبعاصر العامل يتميز

 جوانب لتحسْب اؼبطردة اغباجة إىل اؼبعرفة قنوات كتعدد كالتقنية اؼبعلومات ثورة أدت كلقد قبل من اإلنساف

 كالتدريب التعليم ككفاءة نوعية لتحسْب كالتدريبية التعليمية العمليات صميم إىل التكنولوجيا إدخاؿ كضركرة اؼبعرفة

 .الرايضي اجملاؿ يف العلمي البحث كتنمية كاالبتكار اؼبشاركة كربقيق الالعب هبا يبر الٍب اػبربات تعزيز خالؿ من
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 الرايضية الرتبية رلال يف احلديثة التقنيات أمهية .3-1

 التدريب يف اغبديثة التقنيات أنبية إدراؾ يبكننا األنبية ىذه عن يقوؿ حيث 1990 سامل األنبية ىذه كيذكر
 االرتفاع مدل نالحظ حيث كالعاؼبية األكؼببية الرايضية االقبازات على كسريعة شاملة نظرة خالؿ من الرايضي

 ضد سواء الرقمية اؼبسابقات كخاصة اؼبختلفة كالرايضات اللعبات ألبطاؿ كاؼبهارم اغبركي األداء ؼبستول اؽبائل
 كحركات اعبماعية األلعاب يف الرائعة اؼبهارات أك القياسية األرقاـ ربطيم سرعة كمدل الثقل أك اؼبسافة أك الزمن

 الذم اؽبائل التقِب التقدـ إىل الفضل ذلك كيرجع اإلعجاب أك الدىشة إىل يدعوا بشكل احملسوبة اؼبخاطرة
 الفعالة كاؼبسانبة الرايضي ابؼبستول للنهوض اؼبثالية اغبلوؿ لتقدَل كاؼبعوقات اؼبشاكل من الكثّب وبل أف يستطيع

 الالعبْب كسالمة راحة على كاحملافظة اإلصاابت فرص كتقليل النتائج أركع لتحقيق البشرية القدرة حدكد زبطي يف
 األجهزة تطوير الرايضة لتكنولوجيا فيمكن اؼبتنوعة العلمية كاالخَباعات العصر ؼبتطلبات كفقا عامة بصفة

 كتفجّب األداء كسهولة السرعة من اؼبزيد على اغبصوؿ اجل من كأجوائها اؼبالعب كأرضيات الرايضية كاألدكات
 تكنولوجيا تستطيع كذلك اؼبفاجئة أك اػبطّبة اإلصاابت من الالعبْب ضباية الوقت نفس كيف العضلية القوة

 يف للمساندة اؼبنافسة كأجهزة أدكات نوعية كتطوير للتدريب اؼبساعدة كاألدكات األجهزة أفضل ابتكار الرايضة
 . )2000ايسر عبد العظيم ( اغبديث التدريب

 الرايضية الرتبية يف التعليمية التقنيات استخدام أسس .3-2

 كحسن انتقائها على منصبا اىتمامو يكوف كأف اؼبناسبة، التعليمية الوسائل انتقاء التعلم، بعملية القائم على ينبغي
 :يلي  كما)2000ايسر عبد العظيم ( ىذه كيلخص استخدامها،

 .ابؼبنهج كمرتبطة الطالب نضج كمستول الدراسية للمرحلة مناسبة تكوف أف -4
 .جبدكاىا معتقدا ؽبا اؼبستخدـ يكوف أف -5
 .كثرهتا يف اؼببالغة كعدـ منها كاؼبفيد النافع انتقاء -6
 .استخدامها من كاضحا اؽبدؼ يكوف أف -7
 .التعلم بعملية البدء قبل استخدامها إتقاف -8
 .منو جزء ألهنا الدرس مادة على هبا االىتماـ اليطغى أف -9
 .كاستخدامها عملها يف الطلبة إشراؾ على العمل -10
 .كالوضوح ابلدقة سبتاز أف دكرىا،كهبب تؤدم لكي كالتفصيالت التعقيد من خالية تكوف فأ -11
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 إليو حاجتو كحسب اؼبتعلم بيئة من مستمدة تكوف أف -12
 الرايضية الرتبية أنشطة تعلم رلال يف التعليم تقنيات ميزات .3-3

 :التايل النحو على كىي  )2001اغبماضبى (  اؼبيزات ىذه كذكر

 اؼبتعلم يف النشاط كبعث استثارة يف كفعاليتو التدريس جاذبية. 

  للمتعلم كاالجتماعية العلمية كاؼبفاىيم السلوكية االذباىات يف التأثّب. 

 للمقارنة كسيلة. 

  اغبركي لتحليلا. 

  اغبركي التصور كتطوير بناء. 

 موحدة بصورة اؼبهارة أداء. 

  اللفظية العيوب من التقليل. 

 النموذج أداء أخطاء من لتقليلا. 

 التعليمي احلاسوب تعريف .3-4
 كيعاعبها ىبزهنا مث كالتعليمات البياانت يستقبل الكَبكٍل جهاز عن عبارة ابنو اغباسوب ( 2000 ) علي عرؼ

 .اؼبعلومات على كاغبصوؿ النتائج استخراج هبدؼ كذلك العليمات من ؾبموعة بو لربانمج طبقا كوبللها

 إلقباز البعض بعضها مع ترتبط الٍب االلكَبكنية األجهزة من ؾبموعة أنو على عرفو فقد ( 2003 ) أبواؽبيجا أما
 .الربؾبيات خالؿ من معْب ىدؼ

 البياانت كتشغيل معاعبة يف يستخدـ الكَبكٍل (DATA) تبعا جهاز أنو على ( 2004 ) كيوسف أماف عرفو كقد
 كذلك برامج، كتسمى اغباسب لغات إبحدل كالعمليات القواعد من جملموعة (ALGORTHIM) كتابتها مث

 الزبإذ اؼبطلوبة النتائج معلومات (INFORMATION) كاستخراج لالستخداـ صاغبة إىل البياانت لتحويل
 .القرار
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 التعليمي احلاسوب أمهية .3-5

 اجملاالت معظم اغباسوب دخل فقد فريده ميزات من بو يبتاز ؼبا كنظرا السريع كتطوره اغباسوب لتقدـ نظرا
 ، اؼبستشفيات كيف العلمي البحث ؾباالت كيف التعليميو النواحي كيف التجاريو نواحي يف يستخدـ فهو كاؼبيادين

 عدة ألسباب الواسع االنتشار ىذا سبب كيرجع أبوابو أكسع من اغباسوب يدخلو مل اغبياه ؾباالت من ؾباؿ كال
  أنبها

 اثنيو يف العمليات ماليْب تنفيذ اغباسوب حيثيستطيع النتائج على كاغبصوؿ اؼبعاعبو يف العاليو السرعو 
 .كاحده

 الكسريو اػباانت عشرات تضم عاليهجدا كبدقو النتائج إبعطاء اغباسوب يقـو حيث:العإليو الدقو. 
 ابحمليط يتأثر كال تعب دكف الزمن من لفَبىطويلو بتواصل العمل اغباسوب يستطيع حبيث:الوثوقيو 

 .غبظو أم يف الرجوع إليها يبكن البياانت من ؼبئات التخزين يف ىائلو امكانيو  اػبارجي
 استخدامو شخص كإبمكاف أم اعباىزه الربؾبيات لتوفّب نظرا معو التعامل سهولة. 

 اف ينبغي األدكار أم:نفسو يطرح سؤاؿ شبة ىناؾ ظاىرة عاؼبيو غدا الذم الواسع االنتشار ىذا من الرغم كعلى
 كالتعلم؟ التعليم عمليٍب يف يلعبها اغباسوب

 :االيت النحو على 2002 الفار أصبلها كقد

 لعامل التالميذ بتهيئة اؼبستقبلية العمل من فرص وبسن كالتعلم التعليم عمليٍب يف اغباسوب استخداـ إف 1-
 .اؼبتقدمة حوؿ التكنولوجيا يتمحور

 آف يف كيقيسوا اؼبعلومات معاعبة أيلفوا ابف يسمح للتالميذ كالتعلم التعليم عمليٍب يف اغباسوب استخداـ إف 2-
 منغلقة غّب تكنولوجي طابع ذات يف بيئة للعيش يعدىم أف ذلك شأف كمن كحدكده، اغباسوب كاحد امكاانت

 .كعاؼبيا ؿبليا متفتحة

 كافة يف العلم إليو كصل ما أحدث على كالتعلم كالوقوؼ التعليم نوعية وبسن أف شأنو من اغباسوب استخداـ إف
 .اجملاالت
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 مسميات ربت كضعها يبكن التعليم يف اغباسوب التعليمي استخداـ عن التصنيفات ىذه صبيع اف الباحث كيرل
 : تشمل

 تعليمية كمادة غباسوبا. 
 التعليم عملية يف مساعدة كوسيلة اغباسوب. 
 للمعلومات مصدر اغباسوب. 
 التعليمية العملية إدارة يف اغباسوب 

 :التصنيفات ىذه كل بعرض الباحث سيقـو الدراسة ىذه كيف

 :تعليميو كماده احلاسوب:أوال

 computer literacy فرع كىي اغباسوب يف مقدمو اغباسوب أك ثقافية تعليميو كماده اآليل اغباسب على يطلق

 اغباسوب عن خلفيو لديو ليس متعلم ألم اغباسب اآليل عن كالعامة كالثقافية األساسية القاعدة يكوف اساسي
 :على الفرع ىذا كوبتوم

 .التشغيل كأنظمة اؼباديو كمكوانتو اغباسوب تطور اتريخ . أ

 .االلكَبكنيو جدكؿ البياانت _الكلمات معاًف مثل التطبيقيو الربؾبيات استخداـ . ب

 .الربؾبو مبادئ . ج

 .اجملتمع يف كأتثّبه اآليل اغباسب تطبيقات . د

التدريس  للعمل قائد ابلكمبيوتر أحياانن  يسمى كماده تعليميو اآليل اغباسب استخداـ أف 1995 سالمو كيرل
COMPUTER GUIDED INSTRUCTION CGI اىداؼ لو دراسي كمقرر الكمبيوتر يستخدـ حيث 

 ربقيق إىل التدريسي للعمل كقائد دراسة اغباسب كهتدؼ .اؼبعركفو اغباسب لغات لتدريس ؿبدد كؿبتول منهجي
 :التاليو األىداؼ

 .اآليل اغباسب مع التعامل يف اؼبهارة اكتساب .1

 تشغيل نظم خاصو التشغيل كأساليب DOS.الربؾبو كنظم للحاسبات األساسيو اؼبفاىيم أىم معرفة .2
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 .اجملتمع يف كاستخدامها اغباسبات أدكار تفهم .3

 .كإتقاهنا الربؾبو لغات أحد تعلم .4

 :التعليم عملية يف مساعدة كوسيلة احلاسوب : اثنًيا

 Computer Assisted Instruction 2003  سامل اغباسوب كيذكر دبساعدة التعليم التقنية ىذه على يطلق

 التعليمية اؼبادة تعلم يف نفسو على االعتماد يف يساعد األكؿ كاؼبعلم الدارس اغباسوب يساعد التقنية ىذه يف أف
 تقدـ الٍب

 تقدـ مث كتقيمها اؼبتعلم إجاابت كتستقبل كاألسئلة البنائية العلمي احملتول تعرض تعليمية برؾبيات خالؿ من
 ، الراجعة التغذية

 كاإلرشاد كالتوجيو اإلشراؼ إىل دكره توجيو ـبتلفة مع أبمباط للدارسْب العلمي احملتول تقدَل يف الثاٍل كتساعد
 .كالنصح

 :احلاسوب مبساعدة التعليم امناط .3-6

 الشامل التعليم  Tutorial Instruction 1995 اغبازمي يذكرىا اغباسوب دبساعدة للتعليم أمباط عدة ىناؾ

 اؼبادة اغباسوب كيقدـ مرة ألكؿ الربانمج الٍب وبويها التعليمية اؼبادة يدرس التلميذ أف يفَبض النمط ىذا يف
 : يتبعها مباشرة يف صورة للتلميذ يقدـ اعبديد احملتول فإف كابلتايل حده على تلميذ لكل التعليمية

 اغباسوب هبا يقـو التلميذ الجابة التلميذ ربليل عنو هبيب سؤاؿ.  
 مناسبة راجعة تغذية.  
 إجابتو ربليل من اتضحت كما التلميذ حاجة تقابل أسئلة أك جديدة مادة تقدَل. 

 بو يقـو ما تشبو كىى األشكاؿ كاستخداـ الشرحوالوصف طريق عن اؼبتعلم ؼبساعدة النمط ىذا كيستخدـ
 .اؼبدرس

 الذم الدرس ىبتار مث كمن اؼبستول ربديد فياختبار نتيجتو على بناء الطالب مستول بتحديد النوع ىذا كيبتاز
 .مع قدراتو يتناسب
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 Drill and Practice  وادلمارسة التدريب  ب

 يتمكن حٌب كالعالقات ابغبقائق اتصاؿ على ليكوف تساعد اؼبتعلم كالٍب اؼبتوفرة الربامج نوع على النمط ىذا يعتمد

 التلميذ يعطي عندما اجملهود من اغباسوب يوفركثّبا أف ( 1997 حسن) كيذكر اؼبعلومات تلك إدراؾ من

 كاؼبتكرر الركتيِب العبء من وبرر اؼبعلم كذلك كالعناء الصرب من كثّب إىل ربتاج الٍب اؼبتكررة كالتدريبات التمارين

 .النتيجة للتلميذ كإعطاء التمارين ىذه إجاابت بتصحيح أيضا اغباسوب يقـو حيث للتمارين

 Simulation  احملاكاة  ج

 ىي ( 2003 ) سرااي  سامل كيذكر يقدمها أف يبكن للحاسوب الٍب اؽبامة التعليمية التطبيقات من احملاكاة تعترب
 أك لتجربة اػباصة اػبطوات يقدـ اغباسوب حيث الواقعية اغبياة من اؼبستمدة اؼبواقف لبعض تبسيط ذبريد أك

 برامج مثل تكليف أك دكف ـباطرة الربامج ىذه على التلميذ كيدرب عنو الناذبة كيميائي كاالحتماالت تفاعل
 من النوع الدراسة كىذا غبجرات نقلو طريق عن للتلميذ الواقع تقرب أف احملاكاة أم كالسيارات الطائرات قيادة

 العرض البصرم طريق عن كالتخيل التعلم فرصة لو كيتيح من التعلم اؼبزيد إىل كيدفعو التلميذ رغبة يثّب التعليم
 .االبتكار قدرات كتنمية التفكّب حرية إىل فبا يدفعو العقلي اعبمود من فيتحررالتلميذ كاؼبثّب اؼبشوؽ

 Programming  الربرلة  د

 اآليل اغباسب مع هبا التخاطب للمستخدـ يبكن رموز كتعليمات عن عباره الربؾبو لغة أف 1995 احلازمي يذكر
 لغة أم مثل كىي كترصبتها فهمها اغباسب اآليل على يسهل لكي كالرموز التعليمات ىذه من كترتيب دبنطق
 .أساسيو رموز من تتكوف

للقياـ  اآليل للحاسب التعليمات توجيو الطالب يستطيع اآليل حيث اغباسب تعلم يف الفعإليو الوسيلو تعد كالربؾبو
 اغباسب غّب اخرل آلو أم يف موجوده ليست كىذه اؼبيزه .اآليل للحاسب اغبقيقي اؼبوجو هبعلو فبا معينو دبهمو

 الطالب يلعب بينما أحياانن  اؼبوجو دكر األخرل تلعب اآلالت كبينما اآللو ك الطالب بْب التفاعل يتم اآليل، حيث
 .فقط اؼبتلقي دكر
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 Gaming  األلعاب  ه

 اؼبتعلم على اغبافز كجود على يساعد فبا التشويق ابلتسليو  لغرض اؼبمزكج التعليمي اؼبناخ بتوفّب النمط ىذا يبتاز
 يف القدرة زايدة على يساعد فبا اليدين كالبصركالعضالت استخداـ طريق عن كذلك الذىنية اؼبهارات لرفع مستول

 .الفعل كرد سرعة اغبفض

 اؼبراد اؼبهارات كانت إذا فيما يعتمد ىذا أف ، حيث التعليميو أك تعليميو تكوف أف اؼبمكن من اللعب كبرامج
 .ال؟ أـ ابلتعليم صلو ذات ىي ىل التدرب عليها

 الربامج ىذه من النهائي اؽبدؼ يكوف أف اآليل كهبب اغباسب أساسيات كتدريس تعليميو برامج طريق كعن
 احليلو -مرعي).كاجبات )من  قدموا ما على للتالميذ مكافأة تكوف أف هبب الَبفيهية كبرامج اللعب.تعليميا

 : اللعب التعليميو برامج فوائد من أف ( 2003 ) سرااي سامل كيذكر 1998

 .للمتعلم كاألمن السالمو توفر •

 .كسيلو أخرل أم من أكثر العلمي للواقع أقرب خبربات اؼبتعلم تزكد •

 .كاؼبهاريو كالوجدانيو اؼبعرفيو التعلم أمباط صبيع تعلم يف تساعد •

 .األطفاؿ تعلم يف تفيد •

  problem solving 2001 :ادلشكالت حل -و

 التفكّب مهارات تنمية على الطالب يتم تشجيع اؼبشكالت حل برامج استخداـ خالؿ من أبنة النمط ىذا عن
 اؼبتقدمة اؼبهارات تدريبات على تقدـ الٍب األمثلة من تتكوف الربامج فهذه اؼبشكالت حل كمهارات ، اؼبنطقي

 :نوعاف الربامج كالَبكيب كىذه كالتحليل

 .اؼبشكلة غبل برانمج اؼبشكلة كيكتب وبدد فهو نفسو اؼبعلم يكتبة دبا يتعلق :األول النوع

 .اؼبشكلة حل على اؼبتعلم مساعدة من أجل آخرين أشخاص قبل من مكتوب ىو دبا يتعلق :الثاٍل النوع

 اؼبمكن من كما اؼبتغّبات من أكثر أك كاحد اؼبعلم معاعبة كظيفة تكوف بينما اغباسبات بعمل يقـو فالكمبيوتر
 الفردم التعليم يف الطلبة مع اؼبختلفة كالوسائل التعليمية الصفوؼ الستعماؿ خاص جدكؿ لعمل استخداـ اعبهاز



 التقينات الحديثة في املجاو الرياض ي                   :                                                                                          الفصل الثالث

65 
 

 اغباجة حْب كاختبارات توضيحية كألغاز رسومات من الطلبة إلية وبتاج فبا نسخ عمل اغباسب إبمكانة أف كما
 .النسخ تلك إىل

 قدرة تنمية على النمط ىذا كيساعد اؼبتعلم أثر تتطلب انتقاؿ الٍب اؼبواقف يف يستخدـ الربامج من النمط ىذا
 .كأصغر أبسط إىل مكوانت كذبزئتها ربليلها طريق عن اؼبشكالت كحل التفكّب الطالب على

 :للمعلومات كمصدر احلاسوب : اثلثا

غبفظها  كسيلة كأفضل االيل اغباسب ظهر اؼبعلومات كسرعة تدفق اؼبعريف كاالنفجار اؼبعلومات لثورة نتيجة
 .الضركرة عند كمعاعبتها

طريق  عن أك كاؼبدؾبة اؼبرنة األقراص مثل الربؾبيات اعباىزة طريق عن للمعرفة كمصدر اآليل اغباسب كيستخدـ
 البعض بعضها مع تتحدث العامل أكباء ـبتلف من اغباسب اآليل أجهزة من كبّبة ؾبموعة عن عبارة كىو-اإلنَبنت
 العاؼبي ابلنسيج يعرؼ ما عرب بينها فيما تتبادؿ العلومات اآليل اغباسب أجهزة من اؼباليْب ىنالك أف ، دبعُب
 WORLD WIDE WEB : اآلتية العمليات يف يسهم النطاؽ الذم متعدد

 اخل...العلمية الَببوية، الصناعية، اجملالت التجارية، صبيع يف جدا اغبديثة اؼبعلومات على اغبصوؿ )1
 .الشبكة ىذه يف اؼبعلومات اؼبشَبكة كاؼبركز اؼبكتبات، فهارس صبيع يف البحث )2
 .كانوا ما التخصصات أين صبيع يف كالعلماء ابلباحثْب اؼبباشر االتصاؿ )3
 اغبداثة توفر مع اجملاالت صبيع يف األحباث على االطالع )4

 .اؼباجستّب كالدكتوراه رسائل مستخلصات خاصة األحباث، ىذه يف كاعبدة

 :التعليمية العملية إدارة يف احلاسوب : رابًعا

 كربديد القرارات كازباذ كالتعليم التخطيط عمليات يساعد يف حيث التعليمية العملية إدارة يف اغباسوب يستخدـ
 مواعيد كربديد التعليمي السلم ابؼبدارس كربديد القبوؿ سن كربديد كاؼبقررات اؼبناىج ككضع العامة األىداؼ

 تقدَل يف كال يستخدـ التالميذ عن اؼبعلومات حفظ هبدؼ اغباسوب استخداـ يكوف كىنا كغّبىا، االمتحاانت
 : يف الٍب تساعد اؼبعلومات بتقدَل يقـو اغباسوب أف 1991 انداي للتالميذ كتذكر مباشر تعليم أم

 للتلميذ اغبايل اؼبعرفة مستول تقوَل )1
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 .التلميذ تعلم يف الفجوات أك الضعف جوانب تشخيص )2
 .ربديده أمكن الذم الضعف لعالج تعليمية أنشطة كصف )3
  .تعلمو يف التلميذ لتقدـ مستمرة صورة كصف )4

 :التعليمية إدارة العملية يف اآليل للحاسب اآلتية االستخدامات فيذكر 1987 بل أما

 .الطالب ألفراد التدريسية التمارين إدارة )1
 .منها كتوفّب تغذية راجعة التمارين إجاابت كتقدير درجات تقدَل )2
 .كالصحية كاإلرشادية الشخصية الطالب بسجالت االحتفاظ )3
 .طالب لكل كالوجدانية اؼبعرفية التعلم أىداؼ كضع )4
 أىداؼ ابذباه طالب كل تقدـ كتقوَل ربليل طريق عن الطالب ألفراد التعلم أنشطة مواصفات كضع )5

 .اػباصة تعلمو
 .العمل كفرص العايل التعليم عن كإرشادىم الطالب توجيو )6
 .عنها تقارير كإعطاء الدرجات متوسطات كحساب سجالت كحفظ بياانت ذبميع )7
 .التعليمية كاؼبعدات اؼبصادر كترتيب إدارة )8
 .للمعلمْب اليومية األعماؿ تسجيل )9

 
 :تعليمية كوسيلة احلاسوب مميزات .3-7

 كسيلة ابنو تعليمية كوسيلة اغباسب يتميز 2001 احليلة  ػبصها مزااي بعدة تعليمية كوسيلة اغباسوب يتمتع
 .جرافيك أك أك مصورة لفظية كانت سواء اؼبتنوعة اؼبعلومات من قدر أكرب تعليمية زبزف

 يف التعديل على القدرة ككذلك مشوقة كعرضها بصورة كالبياانت اؼبعلومات معاعبة على اغباسب قدرة 
 .فيها كالتغّب اؼبعلومات كالتكرار

 كموسيقى كحركة كصور من ألواف االنتباة جذب عوامل فيها تتوافر الٍب الوسائل أحسن من. 
 بْب اؼبتعلمْب الفردية للفركؽ مراعاة التعليمية الوسائل أكثر من. 
 Data Processingكيعد كاأللواف ابػبطوط فّبسم ـبتلفة كالرسـو بطرؽ الصور معاعبة ستطيع ف 

 .الرسم
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 بينها فيميز. 
 Audio Processing. التعلم  عملية يف السّب يف طالب لكل كيسمح كاغبدة األصوات النغمة يعاًف

 .التالية الربامج لو كىبتار كمعدلة مستواه حسب
 من الوسائل غّبه يف تتوفر ال ظبة وبقق تعليمية كوسيلة اغباسب. 
 البشرم اؼبعلم يف يتوفر ال الذم الصرب تتعب كلديها كال تكل ال فإهنا ككذلك كتوجيهة اؼبتعلم مع تفاعل. 
 كأنظمتو براؾبو تعدد خالؿ من لألفراد كذلك اؼبتنوعو ابالحتياجات يعُب تعليميع كوسيلو اغباسب. 
 مثل التعليمية الوسائل من غّبه يف ال تتوافر الٍب كاػبدمات القدرات من العديد للمتعلم اغباسب يقدـ 

 .التقوَل الراجعة، التغذية الدركس، تقدَل
 زبزين من يبكنو كما فبكن كقت أقصر يف أم معلومات استدعاء للطالب ييسر تعليمية كوسيلة اغباسب 

 اؼبادة يف تقدمو عن مقدار بسجالت أيضا وبتفظ كما هبا وبتفظ أف يريد اؼبعلومات من كم أم
 .التعليمية

 اؼبواد الدراسية كافة مع استعمالة تسهل كبرؾبياتو اغباسب أنظمة. 
 :الرايضية الرتبية رلال يف التعليمي احلاسوب استخدام .3-8

عليها  يضفي أف يستطيع إذ التعليمية العملية يف كفعاال دكرا مهما يؤدم اغباسوب اف كالتجارب الدراسات أثبتت
 من قبد التعليمية الوسائل كتنوع كثرة من كعلى الرغم التقليدم األسلوب عن ليبعدىا تقنيا كبعدا كاغبيوية النشاط

 يف يقدمها الٍب اػبدمات من لالستفادة الَببية الرايضية ؾباؿ يف كالتعلم التعليم عملية يف اغباسوب األنبية استخداـ
 فمنها الرايضية كاؼبهارات تعلم اغبركات ؾباؿ يف التعليمية الوسائل من الكثّب استخدمت اجملاؿ كلقد ىذا

 تساعد أماف مااستخدـ كوسيلة كمنها اؼبختلفة الرايضية اؼبهارات إكساب منها تعليمية الغاية كوسيلة مااستخدـ
 .الصعبة الرايضية اغبركات أداء يف اؼبتعلم

تسهيل  على تعمل متنوعة كأجهزة كأدكات كسائل إىل كالفردية ربتاج اعبماعية الرايضية االلعاب أف اؼبعركؼ كمن
 .األساسية اؼبهارات تعلم عملية

كاغبركات  للمهارات التعليمية كالوسائل عاـ، بشكل التعليمية اغبديثة الوسائل استخداـ يف الواضح النقص كأف
 السلة، كرة لعبة يف اغبركية اؼبهارات لتعليم جهاز اغباسوب استخداـ على الباحث شجع خاص، بشكل الرايضية

 يكوف أف منو اؼبقصود ليس اؼبقَبح أف الربانمج إىل ينوه أف الباحث كيود .كمتطورة جديدة تعليمية بوصفو كسيلة
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 كتنقلها كتطورىا، كربفظها خربة اػبرباء، كتوثق للتعلم، تضيف مساعدة كسيلة كإمبا اؼبدرب، اؼبدرس أك عن بديال
 .منها كاالستفادة معها كالتعامل عليها ؽبم التعرؼ يتيح بشكل لالخرين

عالقة  من لو ؼبا اغباسوب جهاز على كبّبة بدرجة الرايضية تعتمد هنضةالَببية ابف 2006 اخلزرجي كيذكر
 ككيفية الوصوؿ عامة بصورة الرايضي اجملاؿ اغبركيةيف ىبدـ اؼبهارات فبا التعليمية العملية كبرؾبة األداء ربليل بعملية
 .الفائق التعليم مرحلة إىل اؼبهارم ابألداء

 تعليمية مباذج عمل يبكن حيث التعليمية يف العملية كالسمعية البصرية التعليمية الوسائل أحد ىو اغباسوب كأف
 )حركة موديل(

 اغبركية للمهارات البصرم التصور اكتساب يتم الوسيلة البصرية طريق كعن كاؼبكتوب اؼبصور كاللفظ الشرح بواسطة

 ما بْب يقارف أف خاللو من يستطيع حيث لدل اؼبتعلم توجيهي نظاـ خلق أجل من صحيحة بصورة اعبديدة
 هبب كما تعلمة

 .تعلمة يتم أف

 يف كفعاؿ اغبركي التعلم على مساعدة كسيلة االلكَبكٍل بوصفة اغباسب استخداـ أف 2000 علي كيذكر
 .اؼبختلفة كالرايضية اغبركية اؼبهارات إكساب كتثبيت

 الٍب اغبديثة التكنولوجية األساليب أحد يعد استخداـ اغباسوب أف على 2005 اخلياط عن نقال مكاـر كربدث
 كيبكن اغبديث العصر تطورات حيث تواكب الرايضية الَببية مناىج تطوير يف إهبايب بشكل أف تساىم يبكن

 الرايضية األنشطة معلومات عن موسوعة تقدَل خالؿ من الرايضية الَببية ؾباؿ اآليل يف اغباسب استخداـ
 كاؼبهارية الصفات البدنية لتنمية كتدريبية تعليمية برامج أية كتناكؿ الثقافة الرايضية الصفات لتنمية كقوانينها اؼبختلفة
 .اعبيد القواـ كإكساهبم اؼبتعلمْب هتتم بصحة الٍب الصحية الربامج إىل ابالضافة

 يف اجملاالت كالصناعة االقتصاد القطاعات كل تقود الٍب احملرؾ الرئيس ىي التكنولوجيا أبف 2005 اػبياط كيقوؿ
 معاعبة يف يدخل الذم أنبية االكثر اعبهاز ىو كاف اغباسوب الرايضية االلعاب إىل ابالضافة كالتعليم اغبكومية

 أكانت سواء النادرة اؼبصادر من القصول الرايضي ابالستفادة للمدير يسمح الذم كىو اؼبعلومات تقنية تكنولوجيا
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 اؼبشاركْب من كبّب بعدد الَبفيهية كالربامج الرايضية الرايضة ربط كذلك مالية، أجهزة أك أك مؤسسات أفرادا
 .كاسع منها بشكل كاالستفادة

كالتغّبات  التطورات ؼبواكبة يسعى من لكل ؿبالة ال أمرا  كاقعا أصبح اغباسوب أبف 2008 كزايد اغبايك كيذكر
 .العاؼبية العلمية

كاؼبادة   اؼبدرس على تركز الٍب التقليدية التعليمية ابحملتول كاألساليب ابلتمسك االستمرار اليـو منا مقبوال يعد كمل
 الصحيح االستخداـ على بتدريبهم ابؼبتعلمْب لزاما االىتماـ كأصبح التعليمية العملية يف أساسية كمحاكر الدراسية

 أساليب على كاؼبرتكز النفس على اؼبستداـ اؼبعتمد الذايت التعلم على قادرين ليكونوا كإعدادىم لتكنولوجيا التعليم
  .كاالكتشاؼ البحث

كيبكن  كاإلدارة كالتدريب التعليم نواحي صبيع يف كالشبكة العنكبوتية اغباسوب دخل الرايضية الَببية ؾباؿ كيف

 :الرايضية الرتبية يف تعليمية كوسيلة التعليمي احلاسوب مميزات .3-9

 :يلي كما 2006 عزت ذكرىا الَببية الرايضية ؾباؿ يف تعليمية كوسيلة ميزات للحاسوب

 اؼبهارات تلك تعلم كاكتساب عند اؼبتعلم لدل كالَبغيب التشويق كمبدأ الدافع زايدة. 
 اؼبهارات تلك تعليم يف الركتْب عن البعد. 
 عليو يعرض فيما اؼبتعلم ربكم على القدرة. 
 اؼبركب إىل كمن البسيط الصعب إىل السهل من اؼبهارات تعلم يف التدرج. 
 الصحيح اؼبهارة أداء كمقارنتها مع اؼبهارة أداء عند مباشرة أخطاءه اؼبتعلم يصحح. 

 :يلي كما للحاسوب ميزات 2006 اػبزرجي كذكر

 حيث) اؼبعلم( اغبي النموذج عكس على للمتعلم العايل البدٍل اعبهد كبذؿ للتعب يتعرض ال اغباسوب أف 
 .صحيح بشكل التعليمية العملية سّب على تؤثر قد كفكرية كمزاجية كبدنية نفسية إىل أتثّبات يتعرض

 اؼببتدئْب خاصة اؼبتعلمْب لدل كيقويها اغبركية عمليات االستجابة سرعة من يزيد اغباسوب بواسطة التعلم أف 
 .التعلم يف عملية
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 اؼبؤداة للمهارات صحيح تصور ىناؾ يكن مل األداء إذا أثناء ربصل قد الٍب األضرار اؼبتعلم هبنب اغباسوب 
 فإنو مسبقا اغبركة الستيعاب الكايف التصور لدية يكن مل إذا كاؼبيداف الساحة ألعاب يف قافز اؼبوانع فأ فمثال

 ابغباسوب مرات عدة اغبركة يشاىد أف فاألفضل اؼبانع اجتياز يف أخطأ إذا كاؼبعنوية اؼبادية لألضرار سيتعرض
 .اإلصابة خطر ليتجنب للحركة الصحيح التصور يبِب لكي

 :رأية حسب احلاسوب ميزات الباحث ويذكر

 .صحيحة بطريقة كاستيعاهبا اؼبهاره فهم اؼبتعلم على ليسهل التجزئة بطريقة اؼبهارة يعرض اغباسوب)أ 
 .أجزائها بكل استيعاهبا اؼبتعلم على يسهل فبا البطئ العرض بطريقة اؼبهارة يعرض اغباسوب)ب 
 .زمالئو أماـ اإلحراج من كىبرجة التعلم بطئ اؼبتعلم يساعد اغباسوب)ج 
 .اؼبهارة أك اغبركة إلعادة مكاف أك زماف أم يف إليو الرجوع يسهل)د 

 : الوسائل التكنولوجية ك التقنيات اغبديثة يف التدريب

بعد التطور التكنولوجي الذم يشهده العامل أصبحت التكنولوجيا تلعب دكران رئيسيان يف اغبياة اليومية لألفراد كبعد 

أصبحت  windowsكمنها الػ  IOSكمنها الػ  Androidإنتشار اؽبواتف الذكية الٍب تعمل أبنظمة ـبتلفة منها الػ 

 أك برؾبة تطبيقات اؽبواتف الذكية ىي تصميم تطبيقات اعبواؿ من أىم الطرؽ اؼبستخدمة يف عمليات التسويق

 للوصوؿ بررلة وتصميم تطبيقات اجلوالاألمر الذم جعل كافة الشركات كأصحاب األعماؿ اغبرة يف اإلذباه إيل 

 لغات لنسب تسويقية منشودة ك لسهولة التواصل مع العمالء ككذلك للربح أكف الين كسنتناكؿ يف ىذا اليـو أىم

كماىي أفضل شركات تصميم تطبيقات  بررلة تطبيقات االندرويد وتطبيقات االيفون اؼبستخدمة ىف الربرلة

 .الٍب تقـو بذلك اعبواؿ ىف مصر

https://pioneers-solutions.com/
https://pioneers-solutions.com/
https://pioneers-solutions.com/blog-Best-design-and-programming-companies-for-mobile-applications
https://pioneers-solutions.com/blog-Best-design-and-programming-companies-for-mobile-applications
https://pioneers-solutions.com/blog-Best-design-and-programming-companies-for-mobile-applications
https://pioneers-solutions.com/blog-Best-design-and-programming-companies-for-mobile-applications
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 اللغات ادلستخدمة يف بررلة تطبيقات األندرويد وااليفون .3-10

 حوؿ العامل تطبيقات االندرويدىي اللغة االكىل من لغات الربؾبة الٍب يفضلها كافة مطورين " : جافا " الربرلة 

تطبيقات  كلن تسعفك جيدان يف تطوير تطبيقات األندرويدفهي تتميز ابؼبركنة كلكن يبكنك إستخدامها فقط يف 

. بررلة تطبيقات االندرويدكلكن نعتمد عليها يف شركة ابيونّبز فور إعتماد كبّب يف حالة القياـ بػ  IOSالـ 

Android Studio :تسهل على اؼبطورين كتابة تصميم تطبيقات اندرويد أفضل بيئة تطوير متكاملة لتطوير ك 

، كما تسمح للمطور دبعاينة ىيئة تطبيقو على ـبتلف قياسات الشاشات لتطبيقات أندرويدالشفرة اؼبصدرية 

.  متعددة اللغاتتطوير التطبيقاتبشكل فورم أثناء التطوير، كتسّهل 

Swift : ىي اللغة الرظبية قامت بغزك نظاـ ابل فهي تراعي استخداـ اخر كاجهة برؾبة التطبقات API  اػباصة

إىل اف شركة ابل تعد ىذه  Objective-Cلكن ابلرغم من كوهنا لغة انشئت لتعمل جنبا إىل جنب مع لغة . أببل

حاليا تعترب , كما اهنا تعفي اؼبطورين من الثغرات األمنية iOSاللغة لتكوف مستقبال اللغة االساسية ؼبربؾبي 

. السويفت لغة مستقبل بنسبة للعمالؽ ابل

Xcode : لتطوير تطبيقات  تعترب بيئة متكاملةios  اػباصة اباليفوف كألجهزة آبل كيتضمن كل االدكات إلنشاء

. Appleتطبيقات مذىلة عبميع منصات 

XML :عن طريق الديزاينر اؼبسئوؿ عن ذلك تصميم تطبيقات األندرويد تستخدـ يف  .

. كغّبىا من لغات الربؾبة اؼبستخدمة على حسب كل نظاـ
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 بررلة ال. 3-11

أك الكود ، كىذه األكامر ىي الٍب  (Code) :ىي كتابة ؾبموعة من األكامر ، أك ما يعرؼ ابلكود ابإلقبليزية

أك  يقـو جهاز كمبيوتر. ، ىذا ىو ما يوجو كوبدد سلوكو (Program)ابللغة اإلقبليزية) تشكل ما يعرؼ ابلربانمج

  .اجهاز إلكَبكٍل بَبصبة ىذه األكامر كتنفيذه

 لغات الربرلة . 3-11-1

ربمل ىذه اللغات اؼبفردات ابإلضافة إىل . يف عملية الربؾبة ، يتم استخداـ لغات خاصة تعرؼ ابسم لغات الربؾبة

ربتوم كل لغة برؾبة على ؾبموعة من الكلمات اػباصة ، . قواعد ؿبددة لتوجيو نظاـ الكمبيوتر للقياـ دبهاـ ؿبددة

  .ابإلضافة إىل طريقة ؿبددة للكتابة، ربدد كيفية تنظيم أكامر الربانمج

 أفضل لغات الربرلة . 3-11-2

، كالذم اؼبعهد يعتمد على عدة عوامل لتقييم عدد من 2017لغات الربؾبة يف عاـ  تقييم من  IEEEكفقا ؿ 

 Java   من مث ك،(C)   ابإلنكليزية C لغات الربؾبة من حيث الشعبية، كمعظم لغة الربؾبة الشهّبة ىي بيثوف، تليها

  .يف اؼبرتبة اػبامسة #C :اإلقبليزية )C Sharp( ىي الرابعة ، ك (++ C)  بينما،  (Java :اإلقبليزية

 تصنيف لغات الربرلة . 3-11-3

 وفقا لالستخدام 

ىناؾ العديد من اجملاالت الٍب يتم تضمْب لغات الربؾبة فيها ، كلكل حقل استخداماتو كأىدافو ، كتشارؾ الربؾبة 

، كتطوير  (قواعد البياانت: ابللغة اإلقبليزية) يف تطوير الربامج كالتطبيقات ، ككذلك يف تطوير قواعد البياانت

https://mkaleh.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://mkaleh.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://mkaleh.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
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من أمثلة لغات الربؾبة اؼبستخدمة يف العديد من ؾباالت . ، كىلم جرا ، كبرامج ربديد اؽبوية ألعاب الفيديو

  :مالكمبيوتر ما يل

 بْب لغات الربؾبة اؼبستخدمة يف تطوير الربامج ، دبا يف ذلك متصفحات من: رلال التطبيقات والربامج 

 .الويب

 يدخل الذكاء االصطناعي يف عدة ؾباالت ،  :(الذكاء االصطناعي: اإلجنليزية) رلال الذكاء االصطناعي

، كغّبىا ، كبْب لغات الربؾبة الٍب تدخل  )(Chatbot ألعاب الفيديو ، كبرامج اغبوار التلقائي اإلقبليزية: مثل

  .)(Prolog اإلقبليزية  Prologك،  C ، ابإلضافة إىل لغة (AIML) ىذا اغبقل

 تستخدـ لغات الربؾبة يف ىذا اغبقل إلنشاء كتعديل قواعد البياانت ، كىذه اللغات  :حقل قاعدة البياانت

  .DBASE  ، ابإلضافة إىلMySQL ك  SQL ىي

 من بْب لغات الربؾبة الٍب تدخل يف ىذا اجملاؿ كمنطقة الربامج الَبفيهية اؼبختلفة: ؾباؿ ألعاب الفيديو C ك  

C Sharp  ك Plus Plus كJava ابإلضافة إىل ، Dark Basic. 

 تشمل اللغات اؼبستخدمة يف تطوير موقع الويب : إنشاء موقع الويب HTML اإلقبليزية(افا سكريبت كج: 

JavaScript  ك PHP  ك: Python  كلغة الَبميز اؼبوسعةXML كJava.  

  إحدل لغات الربؾبة اؼبستخدمة يف ؾباؿ كتابة برامج ربديد : )برامج التشغيل: اإلقبليزية(برؾبة برامج التعريف

 .اؽبوية لألجهزة اؼبختلفة ىي لغة التجميع

 ىبتلف النص عن الربانمج من حيث أنو يتم تنفيذه تلقائينا دكف اغباجة إىل الدخوؿ يف مرحلة  :الربامج النصية

  (Pearl)  ك (Bash)  برانمج التحويل الربؾبي ، كاللغات اؼبستخدمة يف كتابتو ىي 

 

https://mkaleh.com/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://mkaleh.com/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 أفضل تطبيقات ممارسة الرايضة .3-12
  Map My Fitness :تطبيق .1

 
 نشاط رايضى 600وبتول على اكثر من ) Android ,iOS( لكال من نظامى Map My Fitnessتطبيق  

ستخدـ صورة كاملة عن ادائهم الرايضى 400ـُبتلف كيستطيع مزامنة أكثر من 
ُ
يستطيع .  جهاز إلعطاء اؼب

 يقـو Map My Fitness. اؼبستخدموف البحث عن مسار قريب للجرل أك اف يقوموا دبشاركة طرقهم اؼبفضلة 

حبفظ البياانت من حيث سرعة السّب ، اؼبسافة كالسعرات الٌب مت حرقها بناء على التدريبات الٌب قد حساهبا 

. GPSابؿ 

. يُبكنك إستخداـ ىذه البياانت لوضع أىداؼ جديدة لنفسك 

. يُبكن للمستخدمْب اإلنضماـ لتحدايت ككذلك ربفيز االصدقاء Map My Fitnessمن خالؿ  ؾبتمع 

. متوافقة مع ساعات األندركيد ك اآلبل  May My Fitnessإف أحدث نسخة من 

النسخة الربيبيـو اؼبدفوعة من ىذا التطبيق تقدـ لك برامج تدريب ـبصصة  حسب طلبك كالقدرة على رصد 

 . (www.computerhope.com 2017)ضرابت القلب

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapmyfitness.android2&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapmyfitness.android2&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/map-my-fitness-gps-workout-trainer-tracker/id298903147?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/map-my-fitness-gps-workout-trainer-tracker/id298903147?mt=8
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  Workout Trainer :تطبيق .2

 
 يقدـ للمستخدمْب اآلالؼ من )Android ,iOS(لكال من نظامى  Skimbleمن  Workout Trainerإف 

التمرينات الرايضية مكتملة بشرح خطوة خبطوة صوت كفيديو ؼبساعدتك ىف اغبصوؿ على الشكل الذل ترغب بو 

 Workoutسواء أترغب ىف عضالت بطن كمعدة منحوتة اك ترغب ىف ربسْب حالتك للسباؽ القادـ ، فإف . 

Trainer  ابإلضافة إىل التمرينات اؼبدؾبة معو فإف اؼبستخدموف يستطيعوف الوصوؿ إىل . لديو النظاـ اؼبناسب لك

مكتبة التطبيق لبناء نظامهم كزبصيصة حسب رغبتهم كمشاركتو عرب اإلنَبنت ، ككذلك ذبربة أنظمة أخرل مت 

ىناؾ إشَباؾ بريبيـو يقـو بفتح اؼبزيد من اػبصائص مثل مشاىدة سبرينات . مشاركتها عرب ؾبتمع التطبيق 

. ، كاؼبزيد من األنظمة الرايضية ككذلك إزالة اإلعالانت HDفيديو 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skimble.workouts&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skimble.workouts&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/workout-trainer-personal-fitness-coach/id395686735?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/workout-trainer-personal-fitness-coach/id395686735?mt=8
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للرايضيْب ذكل اػبربة كالذين كانوا يستخدموف  )iOS(لنظاـ اؿ  Varianceمن شركة  Fitted Liftsأيتى تطبيق 

يُبكنك إنشاء نظاـ من قائمة التمرينات من قاعد بياانت التطبيق ، كإذا . كرقة كقلم لتدكين ؾبموعات رفع أثقاؽبم 

التمرينات مت تقسيمها جملموعات تبعان ؿ ؾبموعة العضالت الٌب يركزكف عليها . لـز األمر أضف النظاـ اػباص بك

كتشمل ؾبموعات التمرين كقت يتم زبصيصة للراحة ىف كل سبرين . مثل عضالت الصدر أك عضلة العضد الثالثية 

. ، لذلك حينما تراتح بْب كل ؾبموعة من التمارين سيكوف حساب الوقت مضبوط

. يُبكن إظهار التتقدـ الذل ربرزه مع أثقالك ىف جدكؿ أك رسم بياٌل 

ىبربؾ التطبيق ايضان عن طوؿ اؼبدة الٌب قضيتها منذ آخر مرة قمت فيها بتمرين على ؾبموعة عضلية معينة 

(Beal s.d.) .

  Nike+ Training Club :تطبيق .3

 
.  يتميز بتمرينات قاـ بتصميمها رايضيوف ؿُبَبفوف كمشاىّب: Nike+ Training Clubتطبيق 

. التمرينات تُركز على القوة ف كالقدرة على التحمل ك التحُرؾ بثالثة مستوايت من الصعوبة 

. تتيح لك إرشادات التطبيق الصوتية الَبكيز على التمرين بدالن من الشاشة 

https://itunes.apple.com/us/app/fitted-lifts-workout-log-exercise-tracker-for-bodybuilding/id685083327?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/fitted-lifts-workout-log-exercise-tracker-for-bodybuilding/id685083327?mt=8
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أك ,Chromecastأك  Apple TVالعرض على التليفزيوف إبستخداـ   Nike+ Training Clubكيبكن لتطبيق 

بعد إستكماؿ التمرين يستطيع اؼبستخدموف مشاركة صور أك ملصقات قد مت .  HDMIإبستخداـ كابل 

+ . Nikeزبصيصها مع ؾُبتمع  

. حٌب تتبع اعبرل الذل تقـو بو Nike+ Run Clubكيُبكن إقراف ىذا التطبيق مع 

 www.computerhope.com) يبكنك إدخاؿ بعض األنشطة يدكاين مثل كرة السلة ، التدريب ابعبيم أك التنس

2017) .

  JEFIT :تطبيق .4

 
 يعمل كمصدر مهم للغاية للمستخدمْب يبحثوف عن )Android ,iOS( لكال من نظامى JEFIT.com تطبيقات 

فهو ملئ بقاعدة بياانت مكونة من آالؼ األنظمة مت إختيارىا لتستهدؼ . عمل سبارين للقوة كبناء أجسامهم 

أجزاء من اعبسم ف كأتتى التمارين مكتملة إبرشادات ، ُمنظم التمرينات ، سجل للتدريب ، ُمتتبع للتقُدـ ، كعدد 

 . JEFITال هنائى من التوقيتات كاػبيارات كالتزاُمن من ملفك الشخصى على 

 . تقدـ اؼبزيد من اؼبميزات كتزيل اإلعالانتproالنسخة اجملانية تدعم اإلعالانت ، بينما النسخة اؿ 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=je.fit&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=je.fit&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/workout-tracker-gym-log-exercise-trainer-by-jefit/id449810000?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/workout-tracker-gym-log-exercise-trainer-by-jefit/id449810000?mt=8
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  Yoga Studio :تطبيق .5

 
 دقيقة كىذه الدركس زبتص ب القوة 60 إىل 10 درس يوجا كاتُمل كالٌب تَباكح ما بْب 70وبتول على اكثر من 

. ، اإلسَبخاء ، الليونة ، التواُزف أك مزيج من األربعة سواين 

. كىذا التطبيق هبعلك تقـو ابلَبشيح كإختيار ما يناسبك من حيث اؼبدة ، الَبكيز ، كمستول القدرة

 األكثر تقُدمان يستطيعوف إنشاء دركس خاصة هبم من مكتبة التطبيق من بْب حوإىل Yoga Studioُمستخدمى 

.  كضع 300

. يستطيع اؼبستخدموف تنزيل فيديو كمشاىدتو ىف كقت الحق بدكف اإلحتياج لإلتصاؿ ابإلنَبنت 

  أك Apple TV أك Chromecast مع التليفزيوف بواسطة  Yoga Studioبينما يبكن للمدربْب يبكنهم مزامنة 

AirPlay  (Cass s.d.) .

  !Lose It :تطبيق .6
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يهدؼ إىل اؼبساعدة ىف كضع كربقيق  )Android ,iOS( لكال من نظامى FitNow من Lose Itتطبيق 

يبدأ اؼبستخدموف بتسجيل الغذاء كالرايضة الٌب قاموا . نظاـ رايضى كغذائى كأيضان ربقيق أىداؼ العافية األخرل

، جنبا إىل جنب مع ابٌل الوصفات ! Lose Itدبمارستها ، كذلك ابستخداـ عداد السعرات اغبرارية ىف تطبيق 

خطط الرايضى ، حٌب ربافظ على إستهالؾ نفس الكمية اليومية من السعرات اغبرارية
ُ
. كاؼب

 ك MapMyFitness ك Fitbitالعديد من منصات الصحة كاللياقة البدنية، دبا يف ذلك  Lose Itكما يدمج تطبيق 

Nike + كStrava 

. يبكن للمستخدمْب االنضماـ إىل ؾبموعات دعم أك ربدايت اؼبستخدمْب مع أقراهنم 

يدير ىذا التطبيق اسلوب حياتك بدءان من من تناكؿ اؼبزيد من اػبضركات حٌب تسجيل اؼبزيد من التمارين 

. الرايضية

.  يستخدـ التطبيق عداد اػبطى اؼبدمج ىف ىاتفك احملموؿ لتتبع خطواتك 

  Johnson & Johnson Official 7 Minute Workout App :تطبيق .7

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitnow.loseit&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitnow.loseit&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/lose-it-calorie-counter-and-weight-loss-tracker/id297368629?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/lose-it-calorie-counter-and-weight-loss-tracker/id297368629?mt=8
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بتدئْب ك الرايضيْب اؼبخضرمْب سوؼ يقدركف تطبيق 
ُ
 Johnson & Johnson Official 7 Minuteإف كال من اؼب

Workout لنظامى  )Android ,iOS( . دقائق من التمرين ، 7حيث اف التطبيق يرشد اؼبستخدمْب خالؿ 

. ككذلك خالؿ أنظمة اكثر تفاكاتن دبدد زمنية كشدة متفاكتة ، يكتمل ذلك بوجود فيديوىات قصّبة 

. وبتول التطبيق على ميزة التدريب الذكى كالٌب تعمل كمدربك الشخصى

 من فبيزات ىذا التطبيق أف اؼبستخدمْب يستطيعوف إنشاء نظامهم الرايضى الشخصى اؼبخصص حسب رغبتهم

(www.computerhope.com 2017). 

  FitStar :تطبيق .8

 
حيث يُكيف ركتْب التمارين اؼبوجودة بو حٌب تتناسب مع قدراتك اعبسدية ، كيعمل على معايرة التدريبات بعناية 

يبكن اىذا التطبيق ؼبستخدمْب من  أف يقوموا بتكوين اؼبدة الزمنية اؼبثلى ؼبمارسة . حٌب ال تكوف صعبة للغاية 

دبجرد اف تنتهى فيمكنك . رايضتهم كأىداؼ التمرين ، كسوؼ يقـو التطبيق بتشجيعك خالؿ جلسة التدريب

حساب صعوبة التمرين كالسماح للتطبيق ابف يتعلم كيتكيف ببطئ مع قدراتك ىف التمرين حبيث يشكل ربداين لك 

 .كلكن بدكف تكسّب جسمك

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jnj.sevenminuteworkout&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jnj.sevenminuteworkout&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/j-j-official-7-minute-workout/id784797900?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/j-j-official-7-minute-workout/id784797900?mt=8
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  Sworkit :تطبيق .9

 
!  Sworkitتوقف عن اؼبماطلة كأبدا يف العمل مع تطبيق 

الذل يعمل على   Sworkitبدالن من اف يركز ىذا التطبيق على كضع ركتْب ؼبمارسة الرايضة فإف 

إختار إذا .  هبعل اؼبستخدمْب يقوموف إبنشاء أنظمة رايضية كاىداؼ يرغبوف بتحقيقها )Android ,iOS(نظامى 

ما كنت ترغب ىف فبارسة الرايضة القوية ، اليوجا ، سبارين الكارديو ، التمطط ، البيالتيز أك تقـو بعمل ركتْب 

 ـبتلف سبرين كل .للتمرين أىدافك تناسب ـبصص لك ككذلك تقـو بضبط اؼبدة اك تقـو بعمل سبارين عشوائية 

 التطبيق ىذا من الربيبيـو النسخة . التمرين من أبدا ابؼبلل تشعر كال أتىب حالة يف تبقى أف من للتأكد اآلخر عن

 لك عملها مت الٌب التدريبات حفظ على كالقدرة التمرين كاتريخ ، اؼبتنوعة التمارين مثل اؼبميزات من اؼبزيد تفتح

 .(.Albright s.d) كامل بشكل خصيصان 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=sworkitapp.sworkit.com&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=sworkitapp.sworkit.com&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/sworkit-workouts-fitness-plans/id527219710?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/sworkit-workouts-fitness-plans/id527219710?mt=8
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  Pocket Yoga :تطبيق .10

 
  لكال من Pocket Yogaيبكنك اآلف اف ربمل استوديو اليوغا اػباص بك أينما تكوف مع تطبيق يوغا اعبيب 

 كىذا التطبيق الرايضى يبكنك من فبارسة الفن القدَل للتمتد كالتنفس ابلوتّبة كالوقت )Android ,iOS(نظامى 

مع إرشادات صوتية كفيديوىات مفصلة ؼبئات من االكضاع  Pocket Yogaأييت . اؼبالئمْب لك  

. اؼبختلفة،كتكتمل مع كجود تنويهات على التنفيذ السليم كاؼبنافع الصحية لكل كاحد منهم 

. يبكن للمستخدمْب االختيار بْب ثالث سبرينات كثالث فَبات

. (.Pate s.d) كيقـو التطبيق بتسجيل التدريبات اػباصة بك للرجوع إليها يف اؼبستقبل

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rainfrog.yoga&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rainfrog.yoga&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/pocket-yoga/id347400507?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/pocket-yoga/id347400507?mt=8
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 :خالصة الفصل

 من خالؿ ما سبق يظهر لنا أنو يف ظل التطور السريع للتكنولوجيا أصبح ال يبكن اإلستغناء عنو يف شٌب 

ؾباالت اغبياة، ك التدريب الرايضي أخذ حصتو من ىذا الركب اؼبتسارع، ك تطورت أساليب التدريب حيث أصبح 

اؼبدرب ال يبكنو اإلستغناء عن الكمبيوتر أك اؽباتف أك اللوحة اإللكَبكنية، كحٌب الالعب يف ظل غياب اؼبدرب 

 .أصبح من اؼبمكن أف يتدرب بشكل عادم من خالؿ إتباع التعليمات ابلتطبيقات ك الربامج
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 :البحث منهج .1-1

 . التطبيق ك استعمالو مع ؾبموعة من اؼبدربْب بتصميم التجرييب اؼبنهج الباحث استخدـ

 :البحث رلتمع .1-2

 . مدربْب  ك مربيْب ـبتصْب يف ؾباؿ التدريب الرايضي لرايضة اعبودك من البحث ؾبتمع اختيار مت

 : البحث عينة .1-3

حيث مت اختيار مدربْب ك مربْب رايضيْب من ـبتلف كالايت  ، العشوائية ابلطريقة األساسية البحث عينة اختيار مت

 اعبزائر

 البياانت مجع وأدوات وسائل  .1-4

 :البحث قيد ادلستخدمة اإلختبارات . 1-4-1

 .اإللكرتوٌل التطبيق

اعبودك خاص ابنشاء بطاقات فنية ك ادماجو يف اللوحات  لرايضة كبناء تطبيق اإللكَبكٌل بتصميم الباحث قاـ

 : االلكَبكنية اؽبواتف الذكيةك ارسالو عرب كسائل التواصل االجتماعي ك االنَبنيت

 مرافقة للتطبيق. اػبرباء رأم استطالع استمارات •

 . اؼبقرر لتمارين الغوكيو اؼبنهاج توصيف •

ىو عبارة عن برانمج أيل يقـو بتنظيم ك متابعة حصص   E-planification (judo coaching)كما اف تطبيق 

التدريب الرايضي يف ؾباؿ رايضة اعبودك  كىو تطبيق ايل يقـو إبنشاء البطاقات الفنية ؼبدريب رايضة اعبودك لغرض 

: استعماؽبا بطريقة سهلة ك فعالة يبكن الولوج لرابط التطبيق من خالؿ العنواف التايل 

https://newtechclub.com/jefit-workout-tracker/
https://newtechclub.com/jefit-workout-tracker/
https://newtechclub.com/jefit-workout-tracker/
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 : االختبار من اذلدف حتديد 

التطبيق إىل التنظيم اغبسن ك متابعة تطور اؼبصارعْب ك كذلك اغبصص اؼبربؾبة ك مقارنتها ابغبصص  يهدؼ

السابقة من حيث االداء ك نسبة التقدـ ، فهو وبتوم على ؾبموعة من التمارين ك طريقة ادائها حالؿ اغبصة 

التدريبية  ك يعمل بشكل منظم كبطريقة ؾبدكلو عند دخوؿ التطبيق يتطلب منك أف يعرؼ ككزنك كنوعك 

كطولك كعلى ىذا األساس سيتم ربديد نعدؿ الكتلة اللحمية مع ربديد نوع السمنة ك كذلك عدد اغبريرات الٍب 

 .يبكنك حرقها من خالؿ التدريبات  للمصارعي رايضة اعبودك

 :ادلقرتح التطبيق  تصميم

 من الباحث الٍب سبكن العلمية كالدراسات اؼبراجع من العديد على اإلطالع مت الربانمج تصميم ىف البدء قبل

 فائقة الوسائط بتقنية الربانمج التعليمى إلعداد اؼبناسبة اػبطوات على التعرؼ هبدؼ كذلك عليها اغبصوؿ

 : يلى ما كىى التداخل

 : التعليمى الربانمج ىدف حتديد

 أداء التحصيل اؼبعريف كمستول على أتثّبه على كالتعرؼ التداخل فائقة الوسائط ابستخداـ تطبيق تعليمي تصميم

 ما كىى اعبودك مقرر أىداؼ ربقيق خالؿ من ، ؼبصارعي الفئات الصغرل اعبودك ىف األساسية اؼبهارات بعض

 : يلى

 ادلعرىف اذلدف: 

اؼبرتبطة ابلتخطيط ك التنظيم اثناء القياـ حبصص تدريب رايضة  كاؼبعلومات اؼبدربْب ك اؼبربيْب اؼبفاىيم إكساب

اعبودك ك كذا متابعة تطور الرايضيْب من خالؿ متابعة النشاط البدٍل من خالؿ  معرفة كيفية متابعة كزف 

 .اؼبصارعْب من خالؿ عدد التدريبات ك األكقات اؼبستهلكة لكل حصة تدريبية

http://judo27.ddns.net/fr/software/features
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 :التالية الفرعية األىداف على ادلعريف اذلدف ويشمل

 . اعبودك رايضة  غبصص التدريب ىف الفِب التقسيم على اؼبدربْب  اؼبتمرسْب ك اؼبربيْب يتعرؼ أف −

 . البحث قيد ابؼبهارات الفُب كاألداء التعليمية اػبطوات اؼبدربْب  اؼبتمرسْب ك اؼبربيْب يتقن أف −

 . تصحيحها ككيفية البحث قيد اعبودك دبهارات الشائعة األخطاء الطالب يعرؼ أف −

 اغبديثة كالتكنولوجيا التداخل فائقة الوسائط استخداـ كيفية على القدرة الطالب يتقن أف −

 . اؼبقَبح التطبيق خالؿ من كذلك

 :التالية الفرعية األىداف على ادلهارى اذلدف ويشمل

 معرفة على للتوصل اؼبعدة الربؾبية مع ابلتعامل اػباصة اؼبهارات الطالب يتقن أف −

 )البحث قيد( اؼبهارات

 قيد( اؼبهارات يف تصحيحها كيفية ك األخطاء معرفة على القدرة اؼبدربْب  اؼبتمرسْب ك اؼبربيْب يبتلك أف −

 .)البحث

  البحث قيد للمهارات الصحيح الفِب األداء كصف على القدرة يبتلك اؼبدربْب  اؼبتمرسْب ك اؼبربيْب أف −

 . أدائها ككيفية معْب موقف يف اؼبناسبة اؼبهارة اختيار كيفية على يتعرؼ اؼبدربْب  اؼبتمرسْب ك اؼبربيْب أف −

 : الربانمج وضع أسس. 1-4-2

 : مايلى كىى البحث عينة على تطبيقو يتم أف قبل للربانمج كضعو عند التالية األسس الباحثاف راع

 . العمرية / السنية اؼبرحلة خصائص مراعاة .1

 . للمتعلمْب الفردية الفركؽ مراعاة .2

 . الصعب إىل السهل من التدرج مراعاة .3

 . كالتنوع ابلبساطة الربؾبية سبيز .4
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 . أىدافها مع الربؾبية ؿبتول تناسب .5

 . الراحة ك النشاط بْب العمل .6

 . اؼبتعلمْب دكافع استثارة .7

 . الربؾبية الستخداـ اؼبناسبة كاإلمكاانت اؼبكاف توفّب مراعاة .8

 ....كالسالمة األمن عوامل مراعاة .9

 كالتشويق ابلسعادة الشعور وبقق أف مراعاة .10
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   E-planification (judo coachingطبيق ت. 2-1

ىو عبارة عن برانمج أيل يقـو بتنظيم ك متابعة حصص التدريب الرايضي يف ؾباؿ رايضة اعبودك  كىو 

تطبيق ايل يقـو ابنشاء البطاقات الفنية ؼبريب رايضة اعبودك لغرض استعماؽبا بطريقة سهلة ك فعالة لتنظيم اغبسن ك 

متابعة تطور اؼبصارعْب ك كذلك اغبصص اؼبربؾبة ك مقارنتها ابغبصص السابقة من حيث االداء ك نسبة التقدـ ، 

فهو وبتوم على ؾبموعة من التمارين ك طريقة ادائها حالؿ اغبصة التدريبية  ك يعمل بشكل منظم كبطريقة ؾبدكلو 

عند دخوؿ التطبيق يتطلب منك أف يعرؼ ككزنك كنوعك كطولك كعلى ىذا األساس سيتم ربديد نعدؿ الكتلة 

اللحمية مع ربديد نوع السمنة ك كذلك عدد اغبريرات الٍب يبكنك حرقها من خالؿ التدريبات  للمصارعي رايضة 

  :يبكن الولوج لرابط التطبيق من خالؿ العنواف التايل.اعبودك

http://judo27.ddns.net/fr/software/features 

 

 

 

 

 

 

 

 JUDO COATCHING   E-PLANIFICATIONواجهة التطبيق : (09)الشكل رقم 
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: زلتوايت التطبيق  .2-2

 عند الضغط على زر الدخوؿ فاف الواجهة 

 

 

 

 

 

 
يبثل اسم اؼبستخدـ  : 1
الرمز السرم  : 2
 سبثل إنشاء حساب: 3
 ضياع الرقم السرم: 4
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 سبثل احملتول التدرييب: 5

 شبثل إختيار الوزف: 6

 سبثل التغذية : 7
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 سبثل إختيارات التدريبات: 8

 سبثل برؾبة التدريبات : 9

 سبثل الرزانمة: 10

 سبثل التمرينات حسب التصنيف: 11

 سبثل التمرينات حسب نوع العضلة: 12

 سبثل التمرينات حسب الوسائل: 13

 إضافة سبرين انتظار ربديد العضالت: 14

 سبثل التمرين يف انتظار ربديد الوسائل: 15

 سبثل التمرين يف انتظار ربديد العضالت: 16

 سبثل التمرين يف انتظار ربديد النوع: 17
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 يبثل حصة بتاريخ ؿبدد: 19

 يبثل أايـ األسبوع: 20

 يبثل حركة موركيت سيو انجي: 21

 يبثل حركة أك أكتشي جارم: 22

 يبثل إضافة سبرين للحصة: 23

 يبثل إضافة يـو للتدريب: 24
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  يبثل إضافة خلية يف ؾباؿ الربانمج:25

 

 

 

 

 

 

 

 يبثل تسمية الربانمج: 26

 يبثل اتريخ بداية الربانمج: 27

 يبثل حفظ الربانمج: 28
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 :يبثل التمارين: 29

 يبثل أيقونة إضافة نوع لتمرين: 30

 سبارين مقَبحة خاصة ابغبركات: 31
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 ـبتلف أطراؼ اعبسم: 12

  العناصر العضلية :31

  الرسم التوضيحي لتمحور العضلة العاملة:32
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 إظهار الوزف: 06

  يبثل اؼبنحُب البياٍل لتغّب الوزف:33

  يبثل إدخاؿ الوزف مع التاريخ:34
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  يبثل الربانمج الغذائي:35

 BMI يبثل حساب :36

  يبثل حساب عد السعرات اغبرارية اليومية:37

  يبثل إظهار اؼبكوانت:38

  اإلدارة الرقمية للتطبيق:39

  يبثل أكزاف اؼبكوانت:40

 رزانمة متابعة تطور كزف الرايضي: 41
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 حساب مؤشر الكتلة العضلية  :42

 كزف الرايضي :43

 طوؿ الرايضي :44

 زر اغبساب :45

 اؼبنحُب البياٍل ؼبؤشر الكتلة العضلية :46

   دليل درجات السمنة:47
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 حساب السعرات اليومية :48

  العمر:49

  الطوؿ:50

  اعبنس:51

  النشاطات اغبركية:52

  كقت النوع:53

  العمل :54

  الرايضة :55

  كقت الفراغ:56

  حساب معدؿ السعرات اليومي األساسي :57

  السعرات اإلضافية :58

  عدد السعرات اغبرارية يف اليـو:59

  ربويل اؼبستهلك القاعدم إىل سعرات حرارية:60

 إضافة سعرات للسعرات اغبرارية اليومية  :61

  حفظ السعرات اإلصبالية :62
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 :االستنتاجات  .2-3

يف ضوء األىداؼ كالفركض اػباصة ابلبحث كاستنادا على اإلجراءات العلمية اؼبرتبطة دبوضوع البحث كما توصل 

 : إىل اإلستخالصات التاليةافإليو من نتائج من خالؿ التطبيق كاؼبعاعبات اإلحصائية، قد توصل الباحث

 اكتساب كأداء النموذج العملی بطريقة إهبابية كفعالة يف  التعلم ابستعماؿ التطبيق الذكيساىم أسلوب 

 . اعبودكرايضةالتخطيط ك ربديد ك متابعة اغبصص التدرييب يف اؼبهارات األساسية يف 

  اكتساب الكفاءة يف   اؼبقَبح إبستخداـ الوسائط فائقة التداخل بطريقة إهبابية كفعالةالتطبيق الذكيساىم

 .التكنولوجية اػباصة بإلنشاء البطاقات الفنية غبصص تدريب رايضة اعبودك

 إستخداـ الوسائط الفائقة التداخل وبقق درجة من اإلتقاف تزيد من فاعلية التعلم .

: اإلقرتاحات و التوصيات .2-4

 التكنولوجيا اغبديثة  ضركرة تبِب طرؽ حديثة يف تدريب اؼبعلمْب كالتخلص من الطرؽ التقليدية كتوظيف

 .يف التدريب

  ك  عند تنفيذ اؼبواقف التدريسية تدريب كتشجيع الطالب الذكية إىل استعماؿ الربامجتوجيو الطالب

خالؿ فَبة الَببية العملية على االذباه كبو التعلم الذايت تدعيم االذباه كبو استخداـ اؼبواقع اؼبدربْب 

 .ك الربامج الذكيةالتعليمية على شبكة االنَبنت 

 دربْبامل تكثيف الدكرات التدريبية من قبل االختصاصيْب الَببويْب كنماذج تطبيقية لتطوير 

  الَببص التطبيقي خالؿ فَبة إلعداده الالزمة التكنولوجيةؼبهارات ك اؼبدرب اباالىتماـ إبكساب الطالب. 



 

 

 

 

 

اقطئصيم آصتطوامم
دم آصر ججمم
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قائمة ادلصادر و ادلراجع 

: ادلراجع ابللغة العربية. أ

 
 كية الَببية .أتثّب برانمج تدريىب مقَبح على تنمية اؼبستول اؼبهارل لناشئ كرة القدـ. إبراىيم حنفى شعالف -2

 .1994الرايضية للبنْب ابلقاىرة، جامعة حلواف، 

 ,القاىرة .برانمج مقَبح للَببية الرايضية ابؼبرحلة االبتدائية ىف ضوء تقوَل براؾبها اغبالية .دمحم ,اغبماضبى -3
2001. 

 ,دار الفكر العريب :القاىرة .الفلسفة-اتريخ  -مدخل -أصوؿ الَببية البدنية الرايضية .أمْب أنور ,اػبويل -4
1996. 

بور  .بعض األسس النظرية ك التطبيقية يف رايضة اعبيدك .ىالة نبيل وبي ك خلف ؿبمود ,الدسوقي -5
 .2009 ,جامعة قناة السويس :سعيد

 .2005 ,دار السحاب :القاىرة .رايضة اعبودك كالقرف اغبادم كالعشرين .ايسر يوسف عبد ,الرؤكؼ -6

 .2004 دار الفكر العريب، .أصوؿ الَببية البدنية كالرايضية. أمْب أنور اػبويل -7

دار عامر  :القاىرة .بعض األسس النظرية ك التطبيقية يف رايضة اعبودك .أضبد أبو الفضل ,حجازم -8
 .2006 ,للطباعة ك النشر

 ,الدار اعبامعية للنشر ك التوزيع :القاىرة .الذكاء الوجداٍل .أبو انشي من سعيد ك أمل دمحم ,حسونة -9
2006. 

 .1999 ,اؼبعهد العايل :مصر  .األسس العلمية يف التدريب .ؿبمود ـبتار ,حنفي -10

 .2003 ,مصر .اؼببادئ األساسية لرايضة اعبيدك .علي السعيد ,روباف -11
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كلية الَببية الرايضية بنْب، جامعة  .تطوير اعبوانب اػبططية لناشئ ىوكى اؼبيداف  .عاطف حافظ حسْب -12
 .2003 ,الزقازيق

 .1994 ,مركز التنمية البشرية كاؼبعلومات .الربامج ىف الَببية الرايضية .عبد اغبميد شرؼ -13

 .2000 ,دار اؼبعارؼ :القاىرة .تطبيقات –التدريب نظرايت  .عصاـ عبد اػبالق -14

دار  :القاىرة .4ط .Vol .الَببية الرايضية اؼبدرسية .أمْب أنور اػبويل،ؿبمود عبد الفتاح ,عناف،إدريس -15
 .1998 ,الفكر العريب

رسالة ما  :اعبزائر -بومرداس  .امكانية ادراج اعبودك كعالقتو يف التقليل من ظاىرة العنف .عمي ,كماؿ -16
 .2009 ,جيسَب

 .1990دار الفكر العريب، :  القاىرة.أسس بناء برامج النربية الرايضية. دمحم اغبماؾبي كأمْب أنور اػبويل -17

. 1990دار اؼبعارؼ، :  القاىرة.علم التدريب الرايضى. دمحم حسن عالكم -18

 .2005 ,مصر .أساسيات التدريب يف اعبيدك .وبي الصاكم ,ؿبمود -19

 .2001دار الفكر العريب، :  القاىرة.اعبودك بْب النظرية ك التطبيق. مراد إبراىيم طرفة -20

 .1987 ,دار الكتب للطباعة :بغداد .التدريب يف اؼبصارعة .عبد علي ,نصيف -21

 .2000 ,مكتبة الزقازيق .ؿباضرات ىف التدريب الرايضى .ايسر عبد العظيم -22

 .2002 ,دار السحاب :مصر .21رايضة اعبودك ك القرف  .يوسف عبد الرؤكؼ ,ايسر -23
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