بحوث مقرر :مقدمة في التدريب الرياضي كود رقم ()111
الفرقة األولي بنين و بنات
موضوعات البحوث
موضوع البحث األول :تطور االهتمام بالتدرٌب الرٌاضً حتً أصبح علم له مفهوم حدبث.
محاور (عناصر) الموضوع - :الشعوب البدائٌة -الحضارات القدٌمة -العصور الوسطً-
العصر الحدٌث -المفهوم الحدٌث لعلم التدرٌب الرٌاضً
موضوع البحث الثانً :عالقة الفلسفة بمواقف التدرٌب و عناصر
محاور (عناصر) الموضوع :األهداف – الالعبٌن – برامج التدرٌب  -المدربٌن.
موضوع البحث الثالث :أثر العلوم النفسٌة علً علم تتطور علم التدرٌب الرٌاضً.
محاور (عناصر) الموضوع :دراسة النمو الحركً – دراسة التعلم الحركً– بعض قوانٌن
التدرٌب الرٌاضً  -مراحل
التدرٌب الرٌاضً -أسالٌب القٌادة االتصال -برامج التدرٌب
موضوع البحث الرابع :عالقة بعض قوانٌن التدرٌب الرٌاضً بالتوازن البٌولوجً الطبٌعً.
محاور(عناصر) الموضوع :كقانون زٌادة الحمل– قانون العائد– المباديء المنبثقة عنهما -
مستوٌات التحمٌل– التعب–
الراحة  -استعادة الشفاء و التكٌف و التعوٌض الزائد
موضوع البحث الخامس :عالقة مناطق الحمل التدرٌبى بمستوٌات ودرجات الحمل التدرٌبً و
نوعٌة المتطلبات البدنٌة
لألنشطة الرٌاضٌة.
محاور(عناصر) الموضوع - :مناطق الحمل الالهوائٌة – الالهوائٌة الهوائٌة – الهوائٌة –
درجات شدة و زمن "حجم" كل
منها -و القدرات البدنٌة و األنشطة المناسبة لكل منها,
موضوع البحث السادس :تأثٌر أنواع و مستوٌات الحمل التدرٌبً الخارجً علً التكٌف.
محاور (عناصر) الموضوع :أنواع الحمل و مستوٌات الحمل – مراحل التكٌف  -أنواع
التكٌف الوظٌفً...الخ

موضوع البحث السابع :دراسة المتغٌرات المسببة لعدم تطابق حركة التكٌف لحمل التدرٌب
الرٌاضً مع حركة حمل
التدرٌب.
محاور (عناصر) الموضوع :كعدم اتباع بعض مبادئ التدرٌب كالتدرج – نوعٌة الحمل
التدرٌبً – فترات التحمٌل –
التموجٌة – مكونات الحمل التدرٌبً...الخ)
موضوع البحث الثامن :عالقة األوكسوجٌن بمصادر الطاقة و نظم إنتاجها فً األنشطة
الرٌاضٌة.
محاور (عناصر) الموضوع :نظم انتاج الطاقة– طبٌعة المتطلبات البدنٌة لألنشطة الرٌاضٌة و
مدي اعتمادهما علً
األوكسوجٌن)
موضوع البحث التاسع :مراحل الحالة التدرٌبٌة و عالقتها بانتقاء و سائل تنمٌة كل منها.
محاور (عناصر) الموضوع :كمرحلة التدرٌب األساسٌة ...الخ – الفترة التدرٌبٌة – الطرق و
الوسائل المستخدمة كالتمرٌنات
العامة ...الخ)
موضوع البحث العاشر :مراحل الحالة التدرٌبٌة و عالقتها بالتخطٌط الزمنً للدورات
التدرٌبٌة.
محاور (عناصر) الموضوع :كالمرحلة التدرٌب األساسٌة ...الخ – الجرعات و الساعات
التدرٌبٌة – الدورة التدرٌبٌة الكبري
السنوٌة و فتراتها)
 -1صالح محسن نجا (  :)7112االعداد البدنً بٌن النظرٌة و التطبٌق  ,دار الحسٌن
للطباعة و النشر.
 -1أبو العال أحمد عبد الفتاح ( : )1996حمل التدرٌب ,و صحة الرٌاضً إٌجابٌات و
مخاطر ,دار الفكر العربً القاهرة.
 :)1992(----------- -7التدرٌب الرٌاضً األسس الفسٌولوجٌة ,الطبعة األولى دار الفكر
العربً و القاهرة.
 : )1999(---------- - 3االستشفاء فً المجال الرٌاضً التدلٌك ,السونا جلسات الماء,
التغذٌة ,التخلص من لتعب ,دار الفكر

العربً  ,القاهرة
-4أبو العال أحمد  ,أحمد نصر الدٌن : )7113(.فسٌولوجٌا اللٌاقة البدنٌة  ,الطبعة
 ,دار الفكر العربً  ,القاهرة

الثانٌة

-5أحمد أمٌن فوزي( : )1997علم النفس الرٌاضً مبادئه و تطبٌقاته -الفنٌة لطباعة و
النشر -إسكندرٌة
-6إخالص محمد حسن ( : )1992المدرب الرٌاضً – أسس العمل فً مهنة التدرٌب –
منشأة المعارف– إسكندرٌة
-2أمر هللا بسطامى أحمد (:)1991أسس وقواعد التدرٌب الرٌاضً و تطبٌقاته ,منشأة
المعارف ,اإلسكندرٌة
-1أٌهاب محمد محمود( :) 7111الالهوائى كمؤشرات تأثٌر استخدام الحمل البدنً الهوائً و
على التربتوفان و سلسلة األحماض األمٌنٌة
للتعب المركزي.
-9بسطوٌسى أحمد بسطوٌسى( :)1999أسس ونظرٌات التدرٌب الرٌاضً ,دار الفكر
العربً,القاهرة.
-11بٌتر.ج .طومسون  .ترجمة سلٌمان على حسن و آخرون  .مراجعة سلٌمان علً
حجر( :)1993مقدمة فً نظرٌات التدرٌب الرٌاضً
 اإلتحاد الدولً أللعاب القوى مركز التنمٌة اإلقلٌمً -11بهاء الدٌن إبراهٌم سالمه ( :)7111فسٌولوجٌا الرٌاضة واألداء البدنً (الكتات الدم),
دار الفكر العربً  ,القاهرة.
 -17حـازم حسٌن سالـم (  :)1992تأثٌر نوعٌة وكمٌة حمل التدرٌب على بعض الخصائص
الفسٌولوجٌة و المورفولوجٌة لعضلة القلب
ومستوى األداء لدى ناشئ وناشئات السباحة تحت 11سنوات  ,رسالة ماجستٌر كلٌة
التربٌة الرٌاضٌة  ,جامعة
حلوان
-13حسٌن أحمد حشمت  ,نادر محمد شلبً( :)7113فسٌولوجٌا التعب العضلً ,مركز
الكتاب للنشر ,القاهرة
-14خٌرٌه إبراهٌم السكري محمد جابر برٌقع( :) 7111سلسة التدرٌب المتكامل لصناعة
البطل11 -6سنة ,منشأة المعارف ,اإلسكندرٌة.

-15زكً محمد حسن(  :)1992المدرب الرٌاضً ,أسس العمل بمهنة التدرٌب ,منشأة
المعارف ,إسكندرٌة.
-16سعٌد فاروق عبد القادر موسى( :)7113تأثٌر نموذجٌن لتشكٌل الدورة التدرٌبٌة
الصغرى على ,منحنٌات التعب و االستشفاء ومستوى اإلنجاز الرقمً لمتسابقى– 111
 1511متر رسالة دكتوراه غٌر منشورة  ,كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن جامعة حلوان
-12صالح محسن عٌسوي نجا( :)7115تأثٌر برنامج استشفائً بدنً نفس عقلً على
بعض مظاهر التعب الفسٌولوجٌة ,والنفسٌة
لبعض أنشطة ألعاب القوى مرتفعة الشدة لالعبٌن تحت 71سنة ,مجلة بحوث التربٌة
الشاملة – المجلد الثانً الجزء ا ,الثانً ,كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات جامعة الزقازٌق.
 :) 7116(---------- -11تأثٌر الدورة األسبوعٌة لزٌادة الحمل التدرٌبً خالل فترة اإلعداد
على التكٌف لبعض المتغٌرات البدنٌة
و الوظٌفٌة والنفسٌة للرٌاضٌٌن الناشئٌن ,مجلة بحوث التربٌة – كلٌة التربٌة
الرٌاضٌة للبنٌن– جامعة الزقازٌق
-19صالح محسن نجا ,وآخرون( : )7111التدرٌب الرٌاضً  ,مفاهٌم أسس مبادئ ,انتفاء,
تخطٌط ,مركز لغة العصر ,طنطا.
 -71صالح محسن عٌسوي نجا و آخرون ( :)7117تأثٌر تطبٌق برنامج للتدرٌب الهوائً
و الالهوائى بنسب مختلفة على بعض
المتغٌرات البدنٌة والوظٌفٌة لالعبً ألعاب القوى تحت 17سنة ,كلٌة
الرٌاضٌة.

التربٌة

 -71صالح محسن عٌسوي نجا  ,محمد عنبر محمد بالل( :)7113تأثٌر استخدام أسالٌب
متنوعة لتوجٌه الحمل التدرٌبً على تشكٌل
الحالة التدرٌبٌة البدنٌة والوظٌفٌة لالعبً المركز القومً للناشئٌن ,مجلة العلوم
البدنٌة والرٌاضٌة– العدد الثالث ٌولٌو
السنة الثانٌة– المجلد الثانً  -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  ,جامعة المنوفٌة
-77طلحه حسام الدٌن ( :)1993األسس الحركٌة و الوظٌفٌة للتدرٌب الرٌاضً ,دار الفكر
العربً ,القاهرة
-73عصام عبد الخالق( :)1992التدرٌب الرٌاضً  ,منشأة المعارف  ,اإلسكندرٌة.
 -74عصام محمد أمٌن حلمً ,محمد جابر برٌقع ( :)1992التدرٌب الرٌاضً أسس -مفاهٌم
,اتجاهات ,منشأة المعارف  ,إسكندرٌة.

 -75عصام محمد أمٌن حلمً ( :)1911تدرٌب السباحة بٌن النظرٌة و التطبٌق ,دار
المعارف ,إسكندرٌة.
 -76على فهمً البٌك  ,هشام مهٌب  ,عالء علٌوه ( :)1994راحة الرٌاضً ,منشأة
المعارف ,اإلسكندرٌة.
 -72قاسم حسن قاسم ,و عبده علً نصٌف ( :)1911علم التدرٌب الرٌاضً ,وزارة التعلٌم
و البحث العلمً -الطبعة األولً ,بغداد.
 -71محمد سعٌد حفناوي (:)1991علم المنشطات ,المؤتمر العلمً للبدائل العلمٌة
للمنشطات ,اللجنة األولمبٌة المصرٌة -المركز العلمً
األولمبً ,القاهرة.
 -79محمد عبد الغنى عثمان ( :)7111الحمل التدرٌبً والتكٌف,سلسلة الفكر العربً فً
التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة  ,دار الفكر لعربً
 ,القاهرة.
 -31محمد محمود عبد الظاهر ( :)1996تأثٌر وسائل االستشفاء على سرعة إزالة التعب
العضلً لدى الرٌاضٌٌن دراسة مقارنة ,رسالة
ماجستٌر ,كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن  -جامعة حلوان
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