
      -2 �تنة�امعة  - معهد �لوم وتق�یات ال�شاطات البدنیة والر�ضیة  
ال�شاط البدين الر�يض الرتبوي                                                                    قسم + قسم التدریب الر�يض : الس�نة الثانیة 

2018-2017 السدايس الثالث: الثقافة البدنیة  ادةم  
حسسا� �دي.د  

22/10/2015  

 

 

2 �امعة �تنة  

 معهد �لوم وتق�یات ال�شاطات البدنیة والر�ضیة

قسم ال�شاط البدين الر�يض + قسم التدریب الر�يض : الس�نة الثانیة
  الرتبوي

  

  

 

:مطبو�ة مادة  
الثقافة البدنیة   

  �دي حسسا�. د

 

الثالث السدايس  

2017 - 2018  



      -2 �تنة�امعة  - معهد �لوم وتق�یات ال�شاطات البدنیة والر�ضیة  
ال�شاط البدين الر�يض الرتبوي                                                                    قسم + قسم التدریب الر�يض : الس�نة الثانیة 

2018-2017 السدايس الثالث: الثقافة البدنیة  ادةم  
حسسا� �دي.د  

22/10/2015  

 

�لثقافة البدنیةمد�ل �ام    

  :مقاربة تاريخية -1

  .اهم االدلة املوجودة يف التاريخ القدمي اليت تدل على وجود التقوية العضلية يف ذلك الوقت - 

  .تاريخ االختصاص عند االغريق -

  .تاريخ االختصاص عند اليونانيني -

  .وسائل التدريب عند احلضارة الرومانية -

  .احلضارة االسالمية وما جاءت به من ادلت على وجود هذا االختصاص يف ذلك الزمان -

بعض االحاديث النبوية الشريفة اليت تروي وتثبت قيام الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة الكرام مبمارسة رياضة  -

  .    التقوية العضلية

  .18احداث رياضية يف القرن  -

  .19 احداث رياضية يف القرن -

  .من استعراضات يف الشوارع وأمام اجلماهري 19البداية الفعلية مع بداية القرن  -

  .تنظيم اول مسابقة لرياضة التقوية العضلية وتأسيس االحتاد الدويل للعبة -

  :للثقافة البدنيةالمشابهة المفاهيم والمصطلحات  -2

 Culture"الثقافة البدنية : حيث يوجد بعض اخللط يف املفاهيم اليت تصب تقريبا يف منحى واحد وهي

Physique" تنمية وتقوية العضالت ،"Culturisme" كمال االجسام،"Musculation" متارين اللياقة ،

  ". bodybuilding"، بناء االجسام "Fitness"البدنية 

  :األجسامرياضة كمال المختلفة ل ماهيمفال -3
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 معوم�ات حول جسم إال�سان

من اجل تسهيل وفهم اكثر لوظائف اجلسم وكيفية عمله ال بد من التعرف اىل ماهية هذا الكيان ومكوناته، ولو بصفة 

  .عامة بداية من تكوينه العظمي اىل العضلي وخمتلف االجهزة املكونة له

  :Vue externe  المظهر الخارجي -1

Le corps humain et composé de quatre grandes parties : 

- la tête / - le tronc / - les membres / - les organes génitaux  

  :االعضاء التاليةla tête الرأس يشمل  -

Le crane / les yeux et leurs paupières / le nez et les narines / la bouche / les 

joues / le menton / les oreilles. 

  :كما حيتوي الرأس على أربع فجوات أساسية هي

La cavité orbitaire / la cavité nasale / la cavité buccal / la cavité auditive. 

  : على األعضاء التالية le troncيشمل اجلذع  -

En avant : la gorge / la poitrine / le ventre. 

En arrière : la nuque / le dos / les lombes. 

  :على األعضاء التالية  les membresتشتمل األطراف  -

- Les membres supérieurs: 

Une épaules / une aisselle / un bras / un coude / un avant-bras / un poignet/ 

une main avec sa paume et ses cinq doigts (pouce, index, majeure, 

annulaire, auriculaire). 
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- les membres inferieurs: 

Une hanche / une jambe / un genou / un pied avec son talon, sa plantes, 

son dos et sec cinq orteils.  

 Appareil locomoteurالجهاز الحركي لإلنسان  -2

بني عظام كبرية كما يف الساقني وعظام ، ترتاوح ما منها مكونة للجمجمة 80 عظمة 206يبلغ عدد العظام يف اجلسم 

صغرية كما يف رسغ اليد، وهي تتألف من قسم خارجي صلب وقسم داخلي لني وهو املكان الذي تنتج فيه معظم 

  .الكريات احلمراء، كما حتتوي العظام على مقادير كبرية من االمالح املعدنية مبا يف ذلك الفوسفور والصوديوم

عضلة، فهي يف االساس تعمل على  660اكثر من ثالث اضعاف عدد العظام حبوايل  اما بالنسبة للعضالت فهي

توليد حركة اجلسم عن طريق عمليات االنقباض، فهي حتتوي على االالف من اخلاليا اليت تشكل األلياف العضلية، 

الت اليت تولد وخيتلف طول هذه االلياف على حسب املهمة اليت تستخدم فيها، حبيث يوجد ثالث انواع من العض

  .انواعا خمالفة من احلركة

  :ويوجد اربع انواع من العظام

Longs (humérus, fémur) / plats (omoplate) / courts (carpes) / 

Irréguliers (les vertèbres). 

  :ويوجد ثالث انواع من العضالت

Muscle volontaires (muscles squelettiques) / muscle involontaires (lisses, au 

niveau des organes) / les muscles cardiaques. 

 : اهم العظام الموجودة في جسم االنسان -3
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 مد�ل �رشحيي فزيیولو�

:مدخل تشريحي –أ   

  :انواع العضالت-1

وتتألف من الياف ميكن ان ": les muscles striés) "الهيكلية او االرادية(العضالت الحمراء  1-1

بسرعة وقوة، بالرغم من ا�ا تصاب بالتعب بسهولة مما جيعلها حباجة اىل ) او ما يعرف بالتقلص(واشد تصبح اقصر 

الراحة بعد كل نشاط قوي، وتوجد بأشكال عديدة يف خمتلف احناء اجلسم وتتفاوت من حيث احلجم والشكل تبعا 

القوة اليت ميكن ان تولدها، ومدى سرعة للموضع الذي توجد فيه، ويلعب حجم العضلة وشكلها دورا يف حتديد مقدار 

  .انقباضها وقدرة حتملها

العضالت الطويلة مثل العضلة رباعية الرؤوس، والعضالت املسطحة مثل عضلة لوح الكتف، والعضالت : ومن انواعها

  . الدائرية مثل عضلة الفم

لف كذلك من الياف ذات وتأ ": les muscles lisses) "الملساء او الالإرادية(العضالت البيضاء  1-2

شكل املس، ويتم التحكم �ذه العضالت اليت توجد داخل جدران املعدة واالمعاء بواسطة النظام العصيب املركزي وال 

  .ميكن التحكم �ا بطريقة ارادية

وهي توجد يف القلب فقط، حبيث تألف جدرانه  ":les muscles cardiaques"العضالت القلبية  1-3

بالكامل تقريبا، وعلى غرار العضالت امللساء فالعضالت القلبية الإرادية ايضا، فعندما ) يناتواالذيناتالبط(وحجراته 

تنقبض العضالت القلبية يندفع الدم اىل خارج القلب مما جيعل القلب خيفق، وتتميز العضالت القلبية بالسرعة والقوة 

  .وبأ�ا ال تصاب بالتعب خبالف العضالت اهليكلية

  :وعات العضليةالمجم-2

 االجسام وإظهارها اليت يركز على مترينها وتقويتها  رياضيي كمالمن بني اهم ا�موعات العضلية املوجودة يف اجلسم و 

  .يف املنافسات الرمسية او يف حيتاجها يف اختصاص رياضي اخر

  : ا�موعة العضلية العلوية -

  : ا�موعة العضلية الوسطى -

  : ا�موعة العضلية السفلى -

  :مدخل فيزيولوجي - ب
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  :األلياف العضلية -1

  .انواع االلياف ولو�ا وهي اشكال استخدامها

  :التضخم العضلي -2

  .التضخم العضليهو  ما - 

  .مدخل فيسيولوجي -

  .كيف يتأثر التضخم العضلي عن طريق التدريب باألثقال  -

  

  :االنقباض العضلي -3

  .تعريفه وكيفية حدوثه -

  ":Isométrique)"اإليزومتري(االنقباض العضلي الثابت  3-1

  ":Concentrique) "إيزوتوني مركزي(االنقباض العضلي بالتقصير  3-2

  ":Excentrique) "إيزتوني ال مركزي(االنقباض العضلي بالتطويل  3-3

 ":Pliométrique) "البليومتري(االنقباض العضلي المعكوس  3-4

  :انماط االجسام -4

  .تعريف مفهوم منط اجلسم

  :"Endomorphe"النمط السمين 4-1

 :"Mésomorphe"النمط المتوسط أو العضلي 4-2

 :"Ectomorphe"النمط النحيف 4-3
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 ٔ�مهیة ممارسة ر�ضة التقویة العضلیة

أ-  توجد الكثري من االعتبارات والدوافع ملمارسة رياضة التقوية العضلية، وأكثرها يعود إىل اعتبارات ذاتية وشخصية يف 

:حقيقة االمر، حيث ميكن حصرها يف االعتبارات التالية وهي  

:القوة -1  

�دف اىل تنمية وتقوية فهي ....) كمال االجسام، بناء االجسام(التقوية العضلية او كما يدل امسها رياضة 

وحتسن من وضعية وحالة اجلسم وتساعده على جتاوز الوضعية واهليئة الغري الئقة، مما يساعد يف جعل مهام  ،تالعضال

وواجبات احلياة اقل اعياء وملال من ذي قبل، حيث اكدت الدراسات انه ميكن للراشدين االستفادة من متارين القوة اذا  

من كتلته العضلية  %10كن للجسم ان يفقد ما يصل اىل كانوا يعيشون حياة خالية من اي نشاط، فهذا يعين انه مي

افظة على الكتلة العضلية وقو�ا، يف كل عقد بعد سن الثالثني، لذا فممارسة رياضات التقوية العضلية متكن من احمل

: وايضا  

.تزيد متارين القوة من كثافة العظام، وتقلل من احتمال االصابة بداء ترقق العظام -  

ين القوة تساهم يف التوصل اىل توازن وتنسيق ورشاقة افضل، فقد تساعد كبار السن على جتنب مبا ان متار  -

.السقطات  

تزيد متارين القوة من قدرة العضالت النحيلة وهذا يساعد يف رفع معدل االيض، مما يسهل احملافظة على وزن صحي  -

.للجسم  

ية، وكلما ازدادت القوة كلما تطلب القيام مبهام اضافية وبالتايل تساعد متارين القوة يف اداء االعمال الروتينية اليوم -

.احلصول على فائض من الوقت  

. ميكن لتمارين القوة املنتظمة ان حتسن من الصحة الذهنية وتقلل من احتمال االصابة باالكتئاب واألرق -  

:الصالبة والمتانة العظمية -2  

د ثالث او اربع مرات يف االسبوع حتسن من احلالة الصحية العامة هذا شيء مؤك ان ممارسة رياضة التقوية العضلية 

اضافة اىل ذلك لديها االفضلية يف جعل العظام واملفاصل اكثر مقاومة لعوارض  لكن ممارسة رياضة كمال االجسام

.الشيخوخة وبعض االمراض كمرض ترقق العظام  
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:الثقة بالنفس واحترام الذات -3  

تعطي الكثري من الضمان والثقة بالنفس، فهي تساعد ممارسها على الرتكيز اكثر على اهدافه  التقوية العضليةرياضة 

وترفع من حظوظ النجاح يف مجيع امليادين، وتزيد من قيمة وعي الشخص واميانه بإمكاناته وان يكون مفهومه عن ذاته 

.يف مستوى عايل واجيايب  

:الصحة واللياقة البدنية -4  

ما زاد منو وقوة العضلة وكلما كان التدريب منتظما، فان ذلك يقوي وحيسن العمل القليب والرئوي، وحيسن من عمل كل

.االجهزة الوظيفية االخرى وينقص من خطر االصابة باألمراض القلبية الوعائية وأمراض السرطان  

:التركيز والصحة النفسية -5  

لصادرة عن املخ وهي عبارة عن مواد كيميائية تستخدمها اخلاليا العصبية يف اجلهد البدين حيرر االشارات الكيميائية ا

السريوتونني، والنوربنفريين، فالشخص الذي يعاين من : التواصل مع بعضها، وهناك نوعان من الناقالت العصبية

استعادة التوازن بينهما، االكتئاب خيتل لديه توازن احد النوعني او كالمها، والتمرين على رياضة كمال االجسام يساعد 

حيث ال يقتصر دور هذه املواد فقط على املساعدة على االحساس اجليد بل يتعداه اىل حتريك واعادة احياء القدرات 

.الفكرية لإلنسان وحماربة االكتئاب  

:المتعة والترويح عن النفس -6  

ميكن ان تكون مصدرا لصفاء البال والكثري من املتعة،  االنشطة البدنية اليت ال تتطلب الكثري من التفكري العميق،

.ن اهتمامات ومشاغل احلياة اليوميفتحرر نفسية الشخص بعيدا ع  
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 ب-  دور اللياقة البدنية في حياة االنسان:

   .امهيتها والفوائد اليت تعود �ا على الشخص عموما -

 ج-  التقوية العضلية وعالقتها بالعمر والجنس:

:منقسمة إىل ثالث فئات وهي  

:الفئة األولى  

  .وهي فئة الشبان 

:الفئة الثانية  

. ئة كبار السنوهي ف   

   :الفئة الثالثة

  .وهي فئة النساء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      -2 �تنة�امعة  - معهد �لوم وتق�یات ال�شاطات البدنیة والر�ضیة  
ال�شاط البدين الر�يض الرتبوي                                                                    قسم + قسم التدریب الر�يض : الس�نة الثانیة 

2018-2017 السدايس الثالث: الثقافة البدنیة  ادةم  
حسسا� �دي.د  

22/10/2015  

 

 املعدات أ�ساس�یة واس�ت�داماهتا

  : األوىل للمحرتفني يف اللياقة البدنية وفقا للرتتيب التايل 12الئحة البنود 

  .مناسبةاحذية رياضية -1

  .التسلية واالستماع اىل موسيقى مناسبة -2

  .استعمال االوزان احلرة -3

  .امليل االجيايب -4

  .الثياب املرحية -5

  .الكثري من املاء -6

  .صدرية رياضية داعمة -7

  .معدات امنة متقنة الصنع -8

  .قفازات للتدريب على رفع االثقال -9

  .الوقت الكايف -10

  .رفيق للتمرين -11

  .هواء نظيف ومنعش -12
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  :المعايير الواجب توفرها -1

  : موقع قاعة التدريب1-1

  : زيارة المكان 1-2

  : نظام المكان1-3

  :ب في قاعة التقوية العضليةخطاء الواجب تجنبها اثناء التدر اال -2

  : االدوات والتجهيزات االساسية -3

 : les poids libresاالوزان الحرة  3-1

  :  les haltèresالدمبالت 3-1-1

  : les barres a disquesالثقالت أو البار 3-1-2

  : les pressesاألجهزة  3-2

 :مقارنة االوزان الحرة باألجهزة -4
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  �منیة وتطو�ر م�طقة الصدر وعض� ا�راع أ�مام�ة

Le développement des pectoraux et des biceps 

  :les pectoraux عضالت الصدر-1

  .عرض تشرحيي وفيزيولوجي -

  : les exercices des pectorauxالصدر تتمارين تنمية عضال 1-2

 .متارين منطقة الصدر -

 :le biceps الذراع األمامية  عضلة -2

  .عرض تشرحيي وفيزيولوجي -

 :  les exercices des bicepsتمارين تنمية عضلة الذراع األمامية 2- 2

  .املتعارف منطقة الذراع االماميةالتمارين  -
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  �منیة وتطو�ر م�طقة الك�فني وعض� ا�راع اخللف�ة

Le développement des épaules et des triceps  

  :les épaulesالكتفين عضالت  -1

  .تقدمي تشرحيي وفيزيولوجي -

  :les exercices des épaulesت الكتفين تمارين تنمية عضال 1-2

 .متارين عضالت الكتفني  -

 : les tricepsلخلفيةعضالت الذراع ا -2

  .عرض تشرحيي وفيزيولوجي -

 : les exercices des tricepsالعضلة ثالثية الرؤوس تمارين تنمية  1- 2

  .متارين عضالت الذراع اخللفية -

 

  :les exercices de l’avant-brasالساعد تمارين تنمية  2- 2
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  وتطو�ر م�طقة الظهر وم�طقة �طراف السفلیة�منیة 

Le développement du Dos et des membres inferieurs 

  :le dos (muscles dorsaux)الظهر عضالت -1

  .وتشرحيي عرض فيزيولوجي -

  :les exercices des muscles dorsauxت الظهر تمارين تنمية عضال 1-1

  .الظهرالتمارين اليت �تم بتنمية عضالت  -

 

 :les muscles des membres inferieursاألطراف السفلية عضالت  -2

  ..وتشرحيي عرض فيزيولوجي -

 : les exercices des membres inferieursالعضالت السفلية تمارين تنمية  1- 2

 . التمارين اليت �تم بتنمية عضالت االطراف السفلية -
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  .2005، دا�ر وائل �ل�رش، أ�ردن، 1م�ادئ التدریب الر�يض، ط: �ند حسني ال�ش�تاوي، ٔ�محد ٕا�راهمي اخلوا�ا -
  . 2006لبنان، ،بريوت،1،ا�ار العربیة �لعلوم،ط"مایو لكینك"ا�لیاقة البدنیة �لجمیع : دا�ن دامه، �اي مسیث -

- Gilbert ANDRIEU : Force et beauté, histoire de l’esthétique en éducation physique, 
presse universitaire de bordeaux, université bordeaux 3, 1992.   
- George Lambert : la musculation " guide de  l’entraineur ", Éd Vigot, Paris, 1985.  
- Guillaume Vallet : Identité de sexe masculine et travail du corps, le cas pratiquants 
du bodybuilding, SD.     
- Jean Cianti : le grand livre du culturisme, cours complet de bodybuilding,                
Éd de Vecchi, paris, 1987.  
- Nouveau Larousse médical : libérerai Larousse, paris  
- Peggy Rossel, Jean Giffet : Le muscle au service de la beauté, recherches 
féministes, vol 17, n°1, université Laval, Québec, 2004.  
- office des publications universitaires, Alger.  
- S.H. Nguyen, Redha Bourouina : Manuel d’anatomie et de physiologie, 4édition, Éd 
LAMARRE, France, paris, 2008.  
- Éric Viel : Musculation et entretien musculaire du sportif, édition CHIRON, 4 Éd, 
paris, 1994. 
- Olivier Pauly: Musculation pour L’enfant et l’adolescent, Éd Amphora, Paris, 2007.  
- Emmanuel  Legeard : Force, entrainement musculation, Éd Amphora, Paris, 2005. 
- O.Roberts : Initiation de la musculation, Éd Vigot, Paris, mars 2004. 
- Thierry Bredel : Le grand livre des exercices de musculation, Éd Amphora, France, 

2012. 


