Tactical Strength
القوة التكتيكية

د.هشام عارف السيد
باحث /بشعبة التدريب البدني

جيب أال تشغلنا مسؤولياتنا عن ممارسة الرياضة

Tactical Strength
الرياضة جيب أن تكون ثقافة يومية لكل فرد
 .1االجتاهات املعاصرة لإلعداد البدني ومتطلبات القوة التكتيكية ببيئة العمليات.

 .2تتمثل فكرة سياق العرض املنهجي للمحاضرة يف الرتكيز على عناصر الفجوة التدريبية بربامج االعداد البدني

التي متثل حاجز يف حماكاة اجلنود والضباط ملهامهم العسكرية املرتبطة باجلانب البدني وحتقيق اعلى معدالت من

الفعالية ببيئة العمليات واحلد من العناصر املساهمة يف زيادة اإلصابات احلركية اثناء املهام العسكرية ووضع معايري

خاصة لقدرات القوة التكتيكية للعسكريني املرتبطة باألداء التخصصي والوظيفي.

مفهوم القوة التكتيكية
موضوع المحاور
مفهوم القوة التكتيكية من منظور بيئة العمليات الحرجة

محددات ومقاييس األداء التحليلي لمتطلبات القوة التكتيكية بالعمليات
معايير األداء البدني المطلوب لتطبيق القوة التكتيكية بالعمليات
تطبيقات توظيف نماذج نوعية للقوة التكتيكية ببرامج االعداد البدني
أسس تصميم برامج القوة التكتيكية للعسكريين والفجوة التدريبية
استبيان محاكاة بيان األداء العملياتي للقوة التكتيكية للعسكريين
الخالصة والتوصيات المقترحة لمخرجات المحاضرة
األسئلة الشائعة وفتح مجال االسئلة

Tactical Strength
مفهوم القوة التكتيكية

مفهوم القوة التكتيكية من منظور بيئة العمليات احلرجة

Tactical Strength
أهمية القوة العضلية:


مكونات اللياقة البدنية.
تعتبر القوة العضلية أحد ّ



شوهات والعيوب الخلقية والجسمية.
القوة العضلية قد تستخدم كعالج وقائي ضد الت َّ ّ



أثبت (ماك كلوى) َّ
أن األفراد الذين يتمتَّعون بالقوة العضلية يسطيعون تسجيل درجة عالية
من القدرة البدنية العامة.



تعتبر عنصرا ً أساسيّا ً في القدرة الحركية.



اليوجد نشاط بدني رياضي يمكنهُ االستغناء عن القوة.



لها دور فعَّال في تأدية المهارات بدرجة ممتازة.



القوة العضلية تكسب الفتيان والفتيات تكوينا ً ُمتماسكا ً في جميع حركاتهم األساسية.

مفهوم القوة التكتيكية من منظور بيئة العمليات الحرجة

Tactical Strength

مفهوم القوة التكتيكية
ُ
تشكل مهارات اجلري  ،القفز داخل احلفر واخلنادق ،وإجتياز املوانع ،والزحف ًوالتسلق والعدو
واجلري مع تغيري اإلجتاه مع محل
السريع
إرتداء الزي العسكري كامال واإلستمرار يف
ّ
السالح و ً
ً
القتال لعدة ساعات بدون نوم أو راحة  ،مكونا أساسيا يف تطوير قدرات اجلنود على اإلنتشار
السريع يف ميدان املعركة  ،كما تتطلب بعض املهارات القتالية قدرات خاصة للجنود الخالء
امليدان من اجلرحى  ،كما ًمتثل أعباء محل وشحن الذخائر وسرعة إستخدامها يف أوقات الطوارئ
ً
دورا أساسيا يف تطوير قدرات رفع الكفاءة القتالية .

ميكن تعريف مفهوم الكفاءة البدنية والقتالية على أنها " جمموعة ًمن القدرات احلركية
والبدنية والتكتيكية املرتبطة مبتغريات املهارات القتالية وتنفيذها وفقا لطبيعة املهام يف بيئة
العمليات بقدر كايف من االقتصادية ملواجهة املواقف اإلضطرارية واملفاجأة أثناء العمليات
العسكرية ”
مفهوم القوة التكتيكية من منظور بيئة العمليات احلرجة هى القدرة على التعايش والبقاء

 .2العصـــــور القدميـــــــة والوسطي
كانت تدور حضارة اسبارطة حول امن وسالمة الـبالد و كـان

أســاا االســرتاتيجية العســكرية االســتفادة مــن التكيفــات
البدنية والقوة العضلية ملضاعفة القدرات القتالية .

سن التجنيد :يرسل الذكور يف سن السابعة ،إىل املدرسـة العسـكرية
الرياضية ليتعلموا اخلشونة واالنضـباط والقـدرة علـى حتمـل االمل،
ومهارات البقاء على قيد احلياة .وخالل سن العشرين أي بعد ثالثـة

عشر عـام مـن التـدريب البـدني والعسـكري املـنظم ،ينضـموا اىل

اجليش النظامي باعتباره حمارب وطني بالغ.

أسبارطة ليست يف حاجة اىل بناء احلصون أكثر من بناء اجسام أبنائها
James E. Pilcher, “The Building of the Soldier.” The United Service Magazine: 4 ,April, 1892.

قــــــوات النخبة اخلاصة () Krypteia

ً
من الذكور البالغني مثانية عشر عاما والذين كانت قدرتهم

البدنية واملهارية يف العسكرية تفوق قدرات اجلنود العادية

اسرتاتيجية التدريب البدني العسكري

عـــــــرض مـمــر ثريموبيــالي  18مرت

تعتمد علـى جعـل قـوات اقـل يف العـدد تكـون قـادرة علـى
االشتباك مع قوات تفـوقهم يف العـدد بكثـري كمـا حـد يف
موقعــة ثريمــوبيالي ســنة  480قبــل املــيالد بــني الفــرا
واالغريق حيث استطاع  300مقاتل الصمود  3أيام .

الكـثــــري مــــن العرق يف السلم  ،اقــل مــن نزيـــف الدمـــاء يف احلـــرب
James E. Pilcher, “The Building of the Soldier.” The United Service Magazine: 4 ,April, 1892.

أســتخدم اليونــانيني أشــكال مــن الرياضــات أكثــر واقعيــة
لتقيــيم حماكــاة االســتعداد البــدني للقتــال العســكري،

وتركزت معظم الرياضات يف املهرجانات اليونانيـة األوملبيـة

القدمية على أنشطة مثل (اجلـري ،رمـي الـرما ،املصـارعة،
املالكمة ،ركوب اخليل مع أداء مهام احملارب)

السريع ملسافة ( 400اىل  )800مرت مع ارتداء دروع املعركة التـي تشـكل وزن
أستخدم العدو
ً
( )22كيلوجرام تقريبا .وكانت القوة البدنية ،وقابليـة التنقـل والتحـرك ،والسـرعة والقـدرة
على التحمل من مفاتيا النجاح يف ميدان املعركة.

ً

عــــــــــــد بــدرعـــــــــــــك او عــــــــد حممــــــــــوال عليـــــــــه
James E. Pilcher, “The Building of the Soldier.” The United Service Magazine: 4 ,April, 1892.

أثناء القرن االول والثاني بعد امليالد اعتمـد جيـوا الرومـان

علــى املهــارات البدنيــة التــي تعتمــد علــى املشــي الســريع،
واجلري ،والسباحة ،واستخدام السيف ،والقوا ،ورمي الرما،

رفع ومحل احلقائب و االعباء الثقيلة الوثب بأنواعه .

ومن النماذج املستخدمة يف التدريب أثناء أشهر فصل الصيف

ً
ً
هي قطع مسافة ( )20ميال مشيا خالل مخـ سـاعات زمنيـة
باستخدام نف احلمولة القتالية الكاملة للمقاتل ،التي تقارب
ً
وزن ( )27-22كيلوجرام تقريبا.

تدريبات اجلاهزية البدنية للقتال جزء ال يتجزأ من تدريبات اجلنود الرومان
James E. Pilcher, “The Building of the Soldier.” The United Service Magazine: 4 ,April, 1892.

الفـــارا العربي خالد بن الوليد
قدم مناذج رائعة من تـدريبات احملاكـاة معتمـدا علـى خفـة

احلركة وسرعة التنقل وختفيف محولة املقاتلني والقدرة علـى

تغيــري االجتــاه بســرعة و تطــوير املهــارات القتاليــة لس ـرعة
اهلجوم و مهارات األجداد يف التعايش مـع البيئـة القاحلـة

واحلق هزمية ساحقة بالروم يف معركة الريموك .
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استخدم العرب أنواع خمتلفة من الرياضات لزيادة الكفاءة القتالية وعلى رأسها القوة البدنية
نجاة سليم  :معجم المعارك التاريخية  ،عمان . 2011

دراسات حلف مشال االطلسي() NATO
بأن فعالية اجلنـود خـالل احلـرب تتـأثر ،باللياقـة الوظيفيـة
ً
املرتبطة بعمليات التكيف اخلاصة ببيئة العمليات وهلا دورا
ً
حامسا يف تنفيذ املهام العسكرية املطلوبة بكفاءة .
ويشكل املسري ملسافات طويلة وفق أنواع خمتلفة من األراضي
والتضاري

الوعورة مع محل املعدات و فق درجات احلـرارة

البيئية املختلفة أهميـة بالغـة يف تطـوير قـدرات اقتصـادية

األداء للوصول اىل ارض املعركة يف افضل حالة بدنية ونفسية

متكن اجلنود من القتال .

كل املبادئ التدريبية يف العسكرية مبنية على مبدئ " تدرب كما سوف حتارب"

مكونات تدريبات
الجاهزية البدنية

المهام القتالية
الوظائف
اليدوية
للقذائف

أداء الحركات
الفردية

االنتقال من
التحرك تحت
نقطة الى نقطة
النيران
اخري

تدريبات المعركة
األداء القتالي

تقييم االستجابة
لتهديدات القوة
المتصاعدة

القــــــــــــــــوة

رد فعل
االتصال

اخالء
الجرحى
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قابلية الحركة
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أطلق النار
الوظائف اليدوية للقذائف
التحرك

التدريبات المستخدمة لمهام القتال
الجري مع وجود حمـل  /الوثـ  /القفـز المترـرر /الزحـف  /التسـلق الـدفع  /السـح  /القرفصـاء /الطعـن /
الدحرجة /التوقف /االنطالق تغيير االتجاه  /النهوض /الرقود /االنبطاح  /الرمي

أداء الحركات الفردية

التدريبات المستخدمة
الجري المسير مع وجـود حمـل  /الوثـ  /القفـز المترـرر /الزحـف  /التسـلق /الـدفع  /السـح  /القرفصـاء/
الطعن  /الدحرجة /التوقف /االنطالق /تغيير االتجاه  /النهوض /الرقود /االنبطاح  /الرمي

االنتقال من نقطة الى نقطة اخري

الجري /المسير مع وجود حمل  /الوث  /القفـز المترـرر /الزحـف  /التسـلق /الـدفع  /السـح  /القرفصـاء/
الطعن  /الدحرجة /التوقف /االنطالق /تغيير االتجاه  /النهوض /الرقود /االنبطاح  /الرمي

التحرك تحت النيران

العدو السـريع مـع وجـود حمـل  /الوثـ  /القفـز المترـرر /الزحـف  /التسـلق /الـدفع  /السـح  /القرفصـاء/
الطعن  /الدحرجة /التوقف /االنطالق /تغيير االتجاه  /النهوض /الرقود /االنبطاح  /الرمي

البقاء على قيد الحياة
األداء القتالي
التريف
تقييم االستجابة للتهديدات المتصاعدة
تدريبات المعركة
رد فعل االتصال
اخالء الجرحى

التدريبات المستخدمة
االلتحــام رجــل لرجــل  /الــدفع  /الســح /العــدو  /الدحرجــة  /الرمــي  /الهبــو  /وزن الجســم  /القرفصــاء /
الطعن  /اللف  /الثني  /الصد  /الضرب  /الركل  /التوقف  /االنطالق  /تغيير االتجاه  /االنبطـاح والرقـود
السريع
التدريبات المستخدمة
االلتحــام رجــل لرجــل  /الــدفع  /الســح /العــدو  /الدحرجــة  /الرمــي  /الهبــو  /وزن الجســم  /القرفصــاء /
الطعن  /اللف  /الثني  /الصد  /الضرب  /الركل  /التوقف  /االنطالق  /تغيير االتجاه  /االنبطـاح والرقـود
السريع  /الجري بثقل  /الوث  /القفز المتررر /الزحف المنخفض والعالي  /التسلق  /الرمي.
التدريبات المستخدمة
العدو السريع مع وجود حمـل  /الوثـ  /القفـز المترـرر /الزحـف  /التسـلق /الـدفع  /السـح  /القرفصـاء /
الدحرجة /التوقف /االنطالق /تغيير االتجاه  /النهوض /الرقود.

القرفصاء  /الطعن /المد  /الثني  /لف الجذع  /المشي  /الجري  /الرفع  /حمل ثقل.

Tactical Strength
مفهوم اللياقة البدنية والقتالية في زمن الحرب.
أ .أيقننالمحارننن الالمحقننهمنةلألايننةلمحبينيننةلمحدهايننةلليننهمىلمحاقنننمبلال حننقلقننن ةلمحا

ننةلح رقلن لمأمننالحام ا نننم ل

لثل قختلمفنهي لخنصنةلحبنهعنعلينالأ للمحنوااليمح نبلأ مالنتلبنحمنانيلمحدنهابليمح ف نبليمحم نابليمحننل بل

حهي لأق مميمينتلمحكفنةةلمحق نحيةل لثلمضعلمحا

يمح ومع .

ةلألايةلخنصةلحكلل نللمنالمحقنوةاليمح رانلاليينببينةلمحر نةال

مفهوم القوة التكتيكية من منظور بيئة العمليات الحرجة

عناصر القوة التكتيكية

القدرات القتالية الفائقة
حتت االصابة

طبيعة احلركة

دفع

القوة التكتيكية

قفز

مركب

قفز بالوثب

ذكاء حركي
ذكاء عقلي

السرعة االفقية

امامي

السرعة الرأسية

سحب خلفي

قفز بالسقوط

حركات فنية

دفع العلى

بالذراعني

مركب

مركب

مركب

اجلاهزية
بدني/غري بدني

مركب

حركي

ح

تقدير للمسافة
تقدير املخاطر
محاية النف

مركب

عناصر نظام اللياقة الصحية و اجلاهزية البدنية الشاملة باجليش االمريكي

Tactical Strength

حتليل القوة التكتيكية

التطابق الديناميكي مع خمرجات القوة املتحركة

Tactical Strength

Physiological, Biomechanical and Medical Aspects of Soldier Load Carriage

متطلبات بيئة العمليات للقوة التكتيكية

السرعة هي املسافة الخطية املغطاة لكل وحدة زمنية
ويمكن قياسها باملتر في الثانية (م  /ث) أو قدم في الثانية
(قدم  /ث) أو ميل في الساعة (ميل /الساعة) أو في
مصلحات الطيران كأميال بحرية في الساعة. ( KN).
العجلة هي السرعة في االتجاه املحدد .عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدما تتغير
العجلة بسبب التغير في السرعة أو االتجاه  ،يحدث
التسارع.
التسارع هو معدل التغير في السرعة لكل وحدة زمنية
ويمكن قياسه كقدم في الثانية في الثانية(ft / s2).

حتليل متطلبات القوة التكتيكية

التطابق الديناميكي مع خمرجات القوة املتحركة

التطابق الديناميكي مع خمرجات القوة املتحركة

املتغريات التنبؤية لألداء القتايل
للجنود داخل ارض املعركة
دراسات حلف مشال االطلسي() NATO
خالل عـام  2012توجـه رئـي

اركـان اجلـيش األمريكـي اىل

تنفيذ دراسة علمية أكثر واقعية للتعرف بدقـة علـى افضـل

املتغــريات التنبؤيــة لــألداء القتــايل للجنــود داخــل ارض

املعركة بغرض تقديم تقريـر عـن العتبـة الفارقـة للنجـاح يف

أداء املهام العسكرية املرتبطة باجلاهزية البدنية .

لدراسة اجلوانب املشرتكة بني أداء املهام
 .1اجراء حبث منهجي من املؤلفات
العلمية ً
ً
واختبارات اللياقة البدنية لتوفري دعما علميا.
 .2توصيات بشأن االختبارات التي ميكن ان تقي املكونات األساسية املرتبطة باملهام العسكرية.
Headquarters, Department of the Army. 2012. ALARACT 232/2012: Retention of Army Physical
Fitness Test and Initiation of Baseline Soldier Physical Readiness Study
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