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 تمهيد

متزايد لفهم الام الرياضة وإعداد الرياضيين في تطور مستمر. يعتمد هذا التطور إلى حد كبير على وعلإن     

صرون المعا باستمرار لكيفية تكيف الجسم مع الضغوطات الجسدية والنفسية المختلفة. يواصل علماء الرياضة

 الخاصة لتدابير، وااالسترجاع واالستشفاءة، وطرق التدريبية المختلف للعملياتيولوجية فيزاستكشاف اآلثار ال

ة الجسم ا الستجابو فهمنتغذية، والعوامل الميكانيكية الحيوية من أجل زيادة قدرة األداء للرياضي الحديث. مع نمبال

أكثر  لمختلف الضغوطات، تمكن منّظرو التدريب المعاصرون وعلماء الرياضة والمدربون من التوسع إلى

 ألساسية للتدريب.المفاهيم ا

 تستهدف تدريبية أنشطة يتضمن منظم يتدريب نظام إنشاء يمكن أنه العنصر المركزي في نظرية التدريب   

 ترتبوي. والرياضيينلالنجاز الرياضي تخص النشاط الرياضي  محددة عواملو ونفسية يولوجيةيزف خصائص

 والتوجيه التعديل عملية تسهيل يتم. المحددة التدريب نتائج وتوجيه التكيف عملية تعديل الممكن من أنه ذلك على

 شطةلألن الطاقوية باتالمتطل لتلبية المطلوبة( الطاقة بانتاج الجسم يقوم كيف) الحيوية الطاقة وظائف فهم خالل من

 اتمحفز تقديم يتتوق تأثير وكذلك الرياضي للنشاط الحيوية الطاقة خصائص يفهم الذي المدرب. المختلفة البدنية

 .فعالة تدريب خطط لتطوير أكبر فرصة لديه سيكون البدني للتكيف الزمني الجدول على التدريب
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 الرياضي تعريف التدريب 

 في لبدنيةهو عبارة عن نظام يهدف إلى رفع مستوى الرياضي إلى أعلى الدرجات باستعمال التمارين ا ،

 دني، الحركي،صفة عامة على أنه نظام ينتج تغيير في الوضع )البالتدريب ب(Martin, 1977) هذا االتجاه يعرف 

لتدريب هو اوالذي من خالله يبين أن   (Matveive,1972)غير أن التعريف الدقيق جاء به، المعرفي، العاطفي(

 .التمارين الرياضية بإستعمالالفكري، والمعنوي للرياضي  كل التحضير البدني التكنوتكتيكي

 إلى بالنسبة أما (Platonov.1984)، جيدة، صحة تضمن التي المهام جميع يشمل الرياضي التدريب" فإن 

 كل من  يعرف في حين".معينة لصفات عالية وتنمية ا،وتكتيكي اتقني اوإتقان متناغمة، جسدية وتنمية ،تربيةو

(Edgar et Al. 1990)  إلى ؤديت ا،دريجيت ومضبوطة متزايدة شدة مع المتكيفة التمارين مجموع بأنهالتدريب 

 لتمكين الوحيدة ةالطريق التدريب يعتبر (Cazorla)، أما ممكن أداء أعلى لتحقيق وتقنية ونفسية بيولوجية تغيرات

 المستهدف األداء جودة تحقيق من  الوراثية إمكاناته من الرياضي،

 ق تحقي من أجل ءيتم من خاللها إعداد رياضي ألعلى مستوى ممكن من األدا منظمة التدريب هو عملية

يب طط تدرخقدرة المدرب على توجيه تحسين األداء من خالل تطوير  إن أفضل انجاز رياضي أثناء المنافسة.

 .1لالشك منهجية تعتمد على المعرفة المكتسبة من مجموعة واسعة من التخصصات العلمية، كما هو موضح في

 ةدنيالب فاتالصبتنفيذ المهام المختلفة. وتشمل: محددة مرتبطة  صفات وخصائصتستهدف عملية التدريب تطوير 

ة ة، ومقاومى الصح، والمهارات التقنية ، والقدرات التكتيكية، والخصائص النفسية، والحفاظ علوالخاصة، العامة

ألساليب سائل والول األمثل ستخداماالعلى  الصفاتاإلصابات، والمعرفة النظرية. يعتمد االكتساب الناجح لهذه 

 المالئمة لسن الرياضيين وخبرتهم ومستوى موهبتهم.الجماعية و الفردية
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 التكنولوجيات الحديثة

 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي

 

 علم االجتماع

 الطب الرياضي

 القياس واالختبارات

 التغذية

 علم النفس التعلم الحركي وجياالبيداغ اإلحصاء

 علم التشريح علم الفيزيولوجيا الميكانيكا الحيوية
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 أهداف التدريب الرياضي 

 تنمية اللياقة البدنية العامة 

 ينتحس التنمية من النوع هذا يستهدف. الرياضية لعاباأل جميع في للنجاح التدريبي األساساللياقة العامة هي    

 ونالرياضي يكونس. قدرات التوافقو والمرونة والسرعة والقوة التحمل مثل األساسية، الحركيةالبدنية و القدرات

 في ديهمل ويكون أفضل بشكل بالرياضة الخاصة التدريب أنشطة تحمل على قادرين اقوي اأساس يطورون الذين

 .الرياضي للتطور أكبر إمكانات طافالم نهاية

 تنمية اللياقة البدنية الخاصة 

 التدريب من عالنو هذا يستهدف قد. بالرياضة الخاصة البدنية والصفات يولوجيةالفيز الخصائص تطوير يشمل   

 العديد بتتطل لك،ذ ومع. والمرونة والسرعة والتحمل والمهارة القوة مثل للرياضة المحددة االحتياجات من العديد

 .رعةالس تحمل أو القوة تحمل أو السرعة قوة مثل لألداء، الرئيسية الجوانب من امزيج الرياضات من

  تقنية مهاراتتنمية 

 إتقان على درةالق تعتمد. الرياضي النشاط في للنجاح الالزمة التقنية المهارات تنمية على التدريب يركز   

مهارة  أداء ىعل القدرة أن المثال، سبيل على. نية العامة والخاصةالصفات البد من كل على الفنية المهارات

 غرضال المطاف نهاية في. بالقوة، متعلق بشكل كبير الجمباز التوازن المقلوب على العارضتين المتوازيتين في

 اضيةالري راتالمها بتحسين والسماح المثالية التقنية هو التقنية المهارات تطوير يستهدف الذي التدريب من

 مثل) العادية وغير العادية الظروف ظل في التقنية المهارات تطوير يحدث أن يجب ،ناجح رياضي ألداء الالزمة

 .الرياضة تتطلبها التي المحددة المهارات إتقان على ادائم يركز أن ويجب( ذلك إلى وما والضوضاء الطقس

  التكتيكية القدراتتنمية 

 هذا في لتدريبا تخطيط وبرمجة تمي. التدريب عملية في اأيض خاصة أهمية يةالتكتيك القدرات تطوير يكتسب    

ستوى البدني طرائق وخطط المنافسين، وإلى الم دراسة إلى ويستند التنافسية االستراتيجيات لتحسين المجال

 .المنافسة في النجاح فرص زيادةوالمهاري والمعرفي للرياضيين. مما يسمح ب

  النفسية العواملتنمية 
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 هذا على ايضأ المؤلفين بعض أطلق وقد. األمثل البدني األداء تحقيق لضمان اأيض ضروري النفسي التحضير    

 مثل النفسية الخصائص تطوير فإن المصطلحات، عن النظر بغض الشخصية تطوير تدريب التدريب من النوع

 .لناجحا الرياضي األداء لتحقيق ضرورية والثقة والمثابرة والشجاعة االنضباط

 الصحة على المحافظة 

 الدورية طبيةال الفحوصات طريق عنعليها  الحفاظ يمكن. للغاية مهمة للرياضي العامة الصحة اعتبار يجب    

إن . الستشفاءالراحة وا وفترات الشاق التدريب فترات بين التناوب ذلك في بما للتدريب، المناسبة البرمجةو

 يجب همةم أولوية الحوادث لهذه التسيير والتحكم الصحيح عدوي اخاص ااهتمام واألمراض تتطلب إلصاباتا

 .التدريب عملية أثناء مراعاتها

 ات الرياضيةاإلصاب مقاومة 

 صائصوالخ البدنية القدرات طور قد الرياضي أن من التأكد هي اإلصابات من للوقاية طريقة أفضل    

 المناسب بيقالتطالتخطيط والبرمجة و وضمان الحادة سةوالمناف التدريب في للمشاركة الالزمة يولوجيةالفيز

 طرخ من يزيدس مما ،في حالة حدوث خلل في ذلك قد يتعرض الرياضي لمخاطر الحمل الزائد. يلتدريبا للبرنامج

 بتنمية محيس هذا ألن ، ةتنمية اللياقة البدنية العام استهداف يتم أن المهم من الشباب، الرياضيين في حالة.اإلصابة

 وتسيير إدارة أن يبدو ذلك، إلى باإلضافة. اإلصابة احتمالية تقليل على ستساعد التي الحيوية الحركية القدرات

 إلصاباتا حدوث يزدادأين  ا،مرتفع التعب يكون عندما خاصة كبرى، أهمية ذات في مخططات التدريب التعب

 .قصوى أهمية ذات لتعبا تدير التي التدريب خطط تطوير اعتبار يجب لذلك، ملحوظ، بشكل

 النظرية تنمية المعارف 

 ةيولوجييزالف سباألس الرياضي على الرفع من مستوى المعارف النظرية للرياضيين، فيما يتعلق  التدريب يعمل

وسائل االسترجاع وحتى معرفة والتحكم في الوسائل التكنولوجية الحديثة و والتغذية والتخطيط للتدريب ةوالنفسي

ى التدريب الجيد واالسترجاع المثالي واستعمال البعض منها في تطوير التفكير الخططي من خالل المساعدة عل

 يمكن. معينة تدريبية بأنشطة القيام سبب الرياضي يفهم أن المهم من.  منافسات، خاصة المتعلقة بالمنافسينتحليل ال

 مطالبة خالل من أو التدريب خطة نبجوا من جانب لكل المحددة التدريب أهداف مناقشة خالل من ذلك تحقيق

 التدريب عملية حول النظرية بالمعرفة الرياضي تسليح إن. التدريب حول والمؤتمرات الندوات بحضور الرياضي

 مما قوي، بتركيز التدريب عملية من ويقترب جيدة شخصية قرارات الرياضي يتخذ أن احتمالية يحسن والرياضة

 .أفضل بشكل التدريب أهداف بتحديد والرياضي للمدرب سيسمح

   )من خالل ما سبق نفهم جيدا أن كل األهداف الخاصة بالتدريب الرياضي)عوامل االنجاز الرياضي

متداخلة فيما بينها، لكن للياقة البدنية التأثير الكبير على باقي األهداف، لذلك نجد أن تخطيط وبرمجة 

 (. 02ة خاصة بعناصر اللياقة البدنية )شكل التدريب يشمل بشكل كبير دورات وحصص يومي
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 أهم عوامل االنجاز الرياضي :2الشكل                                              

  تأثير التدريب 

منذ  ،تأثير التدريببرد فعل معين على االستجابات التكيفية للجسم؛ هذا يسمى  ييخلق أي برنامج تدريب   

 The New)مع عمله المؤثر للغاية  (H.K. Cooper)يات، ناقش العديد من المؤلفين هذا الموضوع، من بينهم الستين

Aerobics):يمكن تصنيف تأثير التدريب إلى ثالث فئات . 

 الفوري التدريب تأثير Effet Immédiat 

 معدل زيادة لمث التدريب مللح يولوجييزف فعل رد شكل على مباشرة تدريبية حصة وبعد أثناء عنها الكشف يمكن

 ليكوجينغال نقصو التعب، وزيادة لإلرهاق، نتيجة القوة إنتاج وانخفاض الدم، ضغط وزيادة القلب، ضربات

 .التدريب وحجم شدة على ااعتماد العضلي

 المتأخر التدريب تأثير Effet Retardé 

 التعب، بسبب ضينخف التدريب بعد المباشر التأثير أن من الرغم على ،طويلة تكون أن يمكن تدريبية حصة نتيجة

 تأثير بداية تعتمد. دريببالت المرتبط التعب تبديد بعد يظهر ،(اإليجابية التدريب فوائد )المتأخر التدريب تأثير فإن

 ءاألدا مكاسب حقيقت قبل الزمنية الفترة طالت كلما التدريب، شدة زادت فكلما: التدريب شدة على المتأخر التدريب

 تأخرة.الم

 تراكمي  تأثيرEffet Cumulatif 

 التدريب الرياضي

 لصحة العامةا

 المهارات التقنية

 العوامل النفسية اإلصابات الرياضية

 القدرات التكتيكية

 اللياقة البدنية

 االنجاز الرياضي
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 تهدف ةللغاي عالية أحمال ذات حصص تشمل أن يمكن والتي التدريب، من مراحل حتى أو حصص عدة نتيجة هو

 مع العالية كثافةوال األحمال وتغيير  التدريب لحصص الجيد التخطيط. معينة تدريب لمرحلة التكيف عتبة كسر إلى

 .التراكمي التدريب تأثير من باالستفادة للرياضي سيسمح ،واالسترجاع التعويض حصص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأثير التدريب حسب الفئات. :1جدول

 

 

الفئات 

Catégories 

 تأثير التدريب

 Effet de l’entraînent  

 النتائج

 Résultats 

 األداء في تحسن يوجد ال القاعدي، التحمل يطور Mineur  طفيف 1.9ـ  1.0 1

 .االسترجاع يعزز. األقصى

 المستوى المحافظة على 2.9ـ  2.0 2

Entretien 

ى ليس له تأثير كبير عل. الهوائية اللياقة على يحافظ

 تحسن األداء األقصى

 التحسين 3.9ـ  3.0 3

Amélioration  

 تمرا أربع إلى مرتين تكرر إذا الهوائية اللياقة يحسن

 .أسبوعيا

 التحسين السريع 4.9ـ  4.0 4

Amélioration  Rapide 

 مرتين أو مرة تكرر إذا رعةبس الهوائية اللياقة يحسن

 .االسترجاع حصص  إلى قليل من يحتاج. أسبوعيا

فما   5.0 5

 فوق

 الزيادة 

Dépassement 

 اقترن إذا ما الهوائية اللياقة من كبير بشكل يزيد

 باالسترجاع الجيد.

 حسب (Zatsiorsky et Kraemer)  يعني مما ،1إلى  3هي نسبة  التدريب ومكاسب التعب بين العالقة 

ساعة، المكاسب االيجابية  24 المثال، التعب سبيل على) مرات من مكاسب التدريب، بثالث أقل التعب أن

 تطلبا أكثر الالهوائي التدريب ألن النسبة هذه تغيير التدريب لنوع يمكن لكن،(. ساعة 72 للتدريب،

 يتم أن يمكن ثم التعب، من التخلص بعد التدريبية للحصة اإليجابية اآلثار تظهر إرهاقا، أكثر وبالتالي

 محسن. بأداء مصحوبا التكيف،

 استخدم (Cooper) 30 الرياضي يجمع أن اقترح التمرين، بعد التدريب تأثير لتقييم فئات بخمس نظام 

 نقاط. 10=  5 فئة 3×  2 المثال، سبيل على جيد. تدريبي تأثير وع لتحقيقاألسب في نقطة

 نقاط. 6=  3 فئة 3×  2 

 ما خالل من تحديدها يمكن األمد وطويلة قصيرة تأثيرات ذات معقدة ظواهر هي التدريب تأثيرات إن 

 السابقة. التدريب ـ آثار حموالت /التدريبية للفرد. أو الوظيفية ـ الحالة :يلي

 بينها. الزمني والفاصل ، تطبيقها وترتيب مجموعاتها، أو التدريب حموالت كل مجموع ـ
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 تصنيف المهارات 

لطريقة ا. بصرف النظر عن رياضيالنشاط الب الخاصة مهاراتاللتصنيف تم اقتراح العديد من الطرق      

ت اض( والريا........)المضمار والجمباز والمالكمة ،التقليدية لتصنيف األنشطة الرياضية إلى الرياضات الفردية

طاق واسع ن ول على( يستخدم التصنيف المقب........وكرة السلة والكرة الطائرة اليدالجماعية )كرة القدم وكرة 

إال أن  لتنسيق.اقدرات  القوة والسرعة والتحمل و ، القدرات الحركية كمعيار. تشمل القدرات الحركية الحيوية

نها إما أة على المدربين يستخدمون طرقا أخرى أيًضا. تتمثل إحدى الطرق الشائعة في تصنيف المهارات الرياضي

 ويطلق عليها (Acyclique combinée)غير دورية مركبة  أو (Acyclique)دورية أو غير  (Cyclique) دورية

 أيضا، )مغلقة، غير مغلقة، وغير مغلقة مركبة(.

 الدورية  المهارات(Habiletés Cycliques) 

 وركوب ف،والتجدي والسباحة، الريفي التزلج، والعدو والجري المشي مثل الرياضية األلعاب نجدها في    

 يتعلم أن دبمجر. متكررة حركات على ينطوي الحركي الفعل أن هي الرياضات هلهذ الرئيسية السمة. الدراجات

 مراحل من ورةد كل تتكون. طويلة لفترات باستمرار تكرارها يمكنه الحركية، المهارة من واحدة دورة الرياضي

 .التوالي على تتكرر ومتطابقة متميزة

  المهارات غير دورية(Habilités Acycliques)  

 لجمبازافعاليات  ومعظم القرص ورمي دفع الجلة مثل الرياضية األلعاب غير دورية في مهاراتال تظهر   

 في تم تأديتهاي متكاملة وظائف من المهارات هذه تتكون. والمبارزة والمالكمة والمصارعة الجماعية والرياضات

 والرمي دارةواالست االنتقالو األولي التأرجح على القرص رمي مهارة تشتمل المثال، سبيل على. واحد إجراء

 .واحد إجراء في جميعا بها يقوم الرياضي لكن العكسية، والخطوة

 المهارات غير دورية المركبة (Habilités Acycliques Combinées) 

في رياضات  نجدها خاصة .غير دورية حركة تليها دورية حركات من المركبة غير الدورية المهارات تتكون    

 الدورية وغير كاتالحر بين بسهولة التمييز يمكننا مرتبطة، اإلجراءات جميع أن من الرغم فز. علىتحتاج إلى الق

ر عن الحركات غي لرياضي القفز العالي قبل االرتقاء الدورية  الحركة تمييز يمكننا المثال، سبيل على. دورية

 .دورية بعد االرتقاء

 

  تصنيف المهارات والنظام التدريبي:  02المحاضرة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ريب الرياضيدالمحور األول: مفاهيم أساسية في الت
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 التدريبي النظام 

 على النظام ويرتط يعتمد. النظريات أو األفكار من منهجي بشكل مرتبة منظمة، مجموعة عن عبارة النظام        

 لمفيدا من يكون قد أنه نم الرغم على النظام، استيراد ينبغي ال. المتراكمة العملية الخبرة جانب إلى العلمية النتائج

 لخلفيةا مراعاة يجب تطويره، أو أفضل نظام إنشاء عند ذلك، على عالوة. تطويره قبل أخرى أنظمة دراسة

 مبادئ الثةث مراعاة خالل من إنشاؤه يتم التدريب نظام أن (Bonderchuck) اقترح.للبلد والثقافية االجتماعية

 .آثاره أو النظام فعالية من التحقق ـ و النظام، هيكل تحديد ـ النظام، تكوين عوامل عن ـ الكشف: أساسية

 الكشف عن عوامل تشكيل النظام 

يب، ساليب التدريمكن أن تنبع العوامل المحورية لتطوير نظام التدريب من المعرفة العامة حول نظرية وأ     

 .والنتائج العلمية، وخبرات أفضل المدربين في البالد، والمناهج التي تستخدمها الدول األخرى

 النظام هيكل تحديد 

 نموذج إنشاء بيج. الفعلي التدريب نظام بناء يمكن التدريب، نظام لنجاح األساسية العوامل تحديد بمجرد    

 أن يجب ولكن ن،المدربي جميع قبل من للتطبيق قابال النظام يكون أن يجب. والطويل القصير المدى على للتدريب

 .الخاصة تجاربهم على بناء النظام هيكل إثراء من المدربون ليتمكن يكفي بما مرنا يكون

 النظام كفاءة من التحقق 

 إن. األبعاد متعددة بطريقة التدريب نظام فعالية تقييم يمكن باستمرار، تقييمه يجب التدريب نظام بدء بمجرد   

 استجابة تحقق األداء الذي التطور الفعلي في هي التدريب نظام صحة من للتحقق المستخدمة التقييمات أبسط

 مثل الفيزيولوجي، للتكيف المباشرة القياسات ذلك في بما تعقيدا، أكثر تقييمات استخدام أيضا يمكن للنظام،

 يعمل التدريب هيكل كان إذا ما لتحديد الميكانيكية التقييمات تقدير يمكن ذلك، إلى باإلضافة. الهرمونية التكييفات

 توليد والقدرة على القصوى، الهوائية والقدرة القصوى، الالهوائية القدرة تقييم ذلك على األمثلة ومن فعال؛ بشكل

 يبدو عام، بشكل المناسبة، التدريب طرق اختيار في همام دورا هذه المهارات لتصنيفات المدرب فهم يلعب 

 مع فعالية أكثر وتحليلها إلى المهارة تقسيم أن يبدو حين في الدورية، المهارات مع فعال ككل المهارة تعليم أن

تحليلها إلى ثالث مراحل  يجب الرمح مهارة رمي مع العمل عند المثال، سبيل على. غير دورية المهارات

 .والرمية كاملة خطوات، بست الرمية ثالث خطوات،ب الرمية
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 وذلك المجال، هذا في للغاية مهما دورا يلعبوا أن الرياضة لعلماء يمكن. القوة لتطور الذروة ومعدل القصوى، القوة

 هو التدريب نظام يكن لم إذا. التدريب نظام فعالية مدى حول ثاقبة نظرة وتقديم الرياضي لتقييم خبراتهم باستخدام

 .وتعديله النظام ييمتق األداء وإعادة تحسين للفريق فيمكن األمثل،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكونات النظام التدريبي: 03شكل 

 العوامل المؤثرة على جودة التدريب 

باشرة تلك المتعلقة (. تشمل العوامل الم04دعمة )الشكلمتعتمد جودة نظام التدريب على العوامل المباشرة وال    

لمهنية انماط والظروف االقتصادية واأل ،دعمة باإلدارةمبكل من التدريب والتقييم، بينما ترتبط العوامل ال

 المباشرة لعواملاوالمعيشية. على الرغم من أن كل عامل في النظام العام يلعب دورا في نجاح النظام، يبدو أن 

هم في مو مساهم هالمباشرة من تعزيز الحجة القائلة بأن عالم الرياضة تزيد أهمية العوامل ، هي األكثر أهمية

 .داءتطوير نظام تدريب عالي الجودة. يعد تطوير نظام تدريب عالي الجودة أمرا ضروريا لتحسين األ

 النظام التدريبي

 العوامل المدعمة

 األسلوب الحياتي االحترافي االقتصادية والظروف اإلدارة

المنشآت 

المرافق و

 التدريبية

الرضى  اإلدارة

 المدرسي

الحمية 

 الغذائية

البرنامج 

اليومي 

 المنظم

 منع التدخين

 في ةطاألنش الراحة

الطلق الهواء  

المرافق 

الرياضية 

 المكملة

تنظيم 

 المنافسات

 األلبسة

 العوامل المباشرة

 التقويم التدريب 

التدريب  التربية

 البدني

 التقييم

 العلمي

السمعي 

 البصري

تطوير 

اإلمكانات 

 الوظيفية

المراقبة 

 الطبية

 االختبارات التقنية

 والمعايير

مجلة 

 التدريب

 تطوير التكتيك

 القدرات

 الحركية

قييم الت

 الذاتي

 التخطيط

الوسائل 

 والتجهيزات

 الميزانية

التنظيم 

اإلداري 

 النادي
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 أداء ن تؤثر علىأال تعتمد جودة التدريب فقط على المدرب، ولكن على تفاعل العديد من العوامل التي يمكن     

مها وتقيي وبالتالي يجب تنفيذ جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر على جودة التدريب بشكل فعال ،الرياضي

 رياضية.لمختلف األنشطة ال تعديلها لتلبية المتطلبات المتغيرة باستمرار   باستمرار  وعند الضرورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بالعوامل المؤثرة على جودة التدري :04شكل 

الل خة منهجية، له بطريق خططمالوإن المستوى العالي من األداء هو نتيجة سنوات عديدة من التدريب الجيد     

لتكيف ات درجة وكلما زاد ة الممارسة،لرياضلحاول الرياضي تكييف وظائفه مع المتطلبات المحددة يهذا الوقت، 

ة تدريب أي خط لذلك، فإن الهدف من ،ية من األداءمستويات عال الوصول إلى مع عملية التدريب، زادت إمكانية

 ن األداء. يتحس وظيفية تعمل على تعديالتخلق  منظمة بشكل جيد هو

 تحسين األداء.          التكيف             زيادة التحفيز )الحمل( 

حسين ون أي تد ودنفس المستوى، يحدث التكيف في الجزء األول من التدريب، يليه رك فيإذا كان الحمل دائما 

 :إضافي

 عدم التحسن.              الركود              نقص التحفيز 

 إذا كان التحفيز مفرطا، فلن يتمكن الرياضي من التكيف وسيحدث سوء التكيف:

 انخفاض في األداء.          سوء التكيف            التحفيز المفرط 

 

 باتجميع المكتس

معارف وشخصية 

 المدرب

 المنافسات

النتائج العلمية 

 للعلوم المساعدة

 االنجاز الرياضي

 التحفيزات قدرات الرياضيين

الوسائل 

 والتجهيزات

 التدريب جودة
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 مبادئ التدريب

 كامل مفهوم من جزء هي التدريب الرياضي، مبادئ األداء مستوى الرفع من هو التدريب نم الرئيسي الهدف    

 المفاهيم لفهم منفصل بشكل فحصها يتم ما غالبا ذلك، ومع معزولة، على أنها وحدات إليها النظر يجب وال

 وقةمتف بتدري إلى تخطيط برامج سيؤدي التدريب لمبادئ الصحيح االستخدام أفضل، إن بشكل األساسية

 .جيدا مدربين ورياضيين

 الشمولية مقابل التخصص. Développement Multilatéral versus Spécialisation 

 تخصص، بشكلالم بين الشمولية في التدريب والتدريب توازن تحقيق للرياضيين الشامل التطوير يتضمن       

 الشامل لبدنيا التطور تستهدف والتي ي التدريبالشمولية ف على للرياضيين المبكر التطوير يركز أن يجب عام،

 على أساسي بشكل تركز التي المتخصص، التدريب نسبة تزداد الرياضي، تطور مع التقدم في للرياضيين،

 على بيج فعال، بشكل الرياضي تطوير أجل من متصاعد، بشكل المستهدفة الرياضة في المطلوبة المهارات

 .الرياضي رتطو مع التدريب اتجاه يتغير وكيف التدريبيتين المرحلتين تينها من كل أهمية يفهم أن المدرب

 الشمولية 

 خالل األهمية غاية في أمرا متعددة تطوير خطة ضروريا، لذلك فإن استخدام أمرا الشامل البدني إن النمو    

وضع أساس بلرياضي ل التكوينية األولى السنوات خالل يسمح هذا المبدأ. الرياضي تطور من األولى المراحل

  صحيح شكلب تنفيذها تم إذا. التدريب لخطة أكبر تركيز محط التخصص يصبح عندما الحقة تدريب لفترات قوي

 لتحقيق زمالال والنفسي الفيزيولوجي األساس بتطوير للرياضي ستسمح األبعاد المتعددة التدريب مرحلة فإن

 .الرياضية حياته في الحقا األداء من قدر أقصى

للتدريب أين يمر الرياضي من التدريب المتعدد إلى التخصص  األمد طويلة لمقاربة نموذج، 05الشكل  يوضح

 الرياضي. األداء من قدر أقصى والذي يعتبر شرط أساسي لتحقيق

 

 

 

 

 .نموذج متسلسل للتدريب الرياضي طويل المدى :05الشكل 

 

 

 

 

 فئة األشبال

 )العام( التدريب الشامل فئة األطفال

 

  التدريب المتخصص

 

 األداء 

 العالي
 

 النضج
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 )جميع في موجود استبعاد التدريب المتخصص )الخاص(، بل هو ال يتم في مرحلة التدريب الشامل )العام 

 . التخصص درجة الرياضي تزداد نضج مع جدا(، متفاوتة )صغيرة بنسب ولكن التدريب برنامج مراحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  01الدراسة: 

 تدربت مجموعتين، في سنة( 12ـ9) األطفال من كبير عدد وضع تم السابقة، الشرقية ألمانيا في عاما 14 لمدة دراسة في   

معينة )مبدأ  رياضة في المبكر التخصص على لتركيزا الشمالية، أمريكا في المتبع للنهج مشابهة بطريقة األولى المجموعة

 مارست مجموعة. الشمولية في التدريب )مبدأ الشمولية( على ركز عاما امجابرن الثانية المجموعة اتبعت. التخصص(

. البدني والتدريب بالرياضة الخاصة المهارات إلى باإلضافة شاملة بدنية تدريبات وأجرت الرياضية، األلعاب من متنوعة

 .كبرأ رياضي نجاح إلى أظهرت أن تطبيق مبدأ الشمولية في التدريب يؤدي هذه الدراسة نتائج

  02الدراسة: 

 وفيما. سنة 15 سن قبل الرياضية األلعاب معظم في يبدأ أن ينبغي ال التخصص أن إلى الروسية المصادر تشير ما ـ غالبا

 :المصادر لهذه الرئيسية النتائج بعض يلي

 نتيجة للتدريب الشامل. قوي أساس الروس الرياضيين أفضل معظم ـ لدى

 . سنوات 8 أو 7 سن في بالتدري الرياضيين معظم ـ بدأ 

 الريفي والعدو  والتزلج القدم كرة مثل الرياضية، األلعاب مختلف في الرياضيين جميع شارك األولى، القليلة السنوات خالل

 والجمباز الجماعية، الرياضات في أيضا األطفال شارك سنة،13 إلى 10 الدراجات، من وركوب والسباحة والجري

 تحقيق السابقة، تم األنشطة تجاهل دون عاما، 17 إلى 15 سن في المتخصصة البرامج بدأت  ـ .وألعاب القوى والتجديف،

 .المتخصصة الرياضية األلعاب في سنوات 8 إلى 5 بعد العروض أفضل

 هذه تتكرر  لم(. عاما 18 من أقل) السن صغار مستوى على لهم أداء أفضل مبكرة سن في المتخصصون الرياضيون ـ حقق

 الرياضيين من أقلية فقط العليا، المستويات إلى الوصول قبل الكثير تقاعد ،(عاما 18)<  كبارا أصبحوا عندما أبدا العروض

 .رفيع مستوى على األداء تحسين من تمكنوا مبكرة سن في المتخصصين

ام مبدأ الشمولية في احتر المتعددة في مرحلة الطفولة و الرياضية الممارسة إلى يعزى نجاحهم الرياضيين معظم ـ اعتبر

 التدريب.
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 والممارسة الرياضية المتعددة المبكر التخصص بين مقارنة

 التخصص المبكر الممارسة الرياضية المتعددة

 بطيئ بشكل األداء ـ تحسن

 يصل عندما أكثر أو 18 سن في العروض ـ أفضل

 والنفسي. الفيزيولوجي النضج إلى الرياضي

 المنافسة. في وتدريجي متناسق ـ أداء

 أطول. رياضية ـ حياة

 والتطور المناسبة التحمل ألنماط نتيجة أقل ـ إصابات

 الشامل. الفيزيولوجي

 بشكل سريع األداء ـ تحسن

 عاما 16 إلى 15 سن في العروض أفضل تحقيق ـ تم

 السريع التكيف بسبب

 المنافسة في متناسق غير ـ أداء

 18 سن في اضةالري عن واإلقالع اإلرهاق نسبة ـ ارتفاع

الفيزيولوجي  التطور نقص بسبب اإلصابة خطر ـ زيادة

  الطفولة. خالل مرحلة بناؤه تم الذي

 الثالثة: الدراسة 

 المنافسة في كبيرا نجاحا حققوا الذين السويديين التنس العبي نخبة ونماذج تطوير التدريبية المخلفات حللت ،(Carlson) أجراها

 ضبطها تمت ضابطة ومجموعة الكبار التنس العبي من نخبة من تتكون مجموعة تجريبية يين إلىالرياض تقسيم الدولية، تم

 .والجنس العمر حسب

 الرياضيين تطوير على المتعددة والممارسة المبكر التخصص آثار دراسة عن البحث ملخص

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 أكثر. أو سنة 14 سن في التخصص بدأت• 

 ملحوظ بشكل المتعدد التدريب من المزيد هدتش •

 المبكرة. التطوير مراحل خالل

 سن بعد الضابطة المجموعة من أكثر التنس مارست •

15 

 تقدمهم في العمل أثناء بالنفس الثقة اكتساب إلى تميل •

 التدريب خالل من

 فعلته مما المراهقة فترة خالل أكثر ببطء تطورت •

 الضابطة. المجموعة

 من األولى المراحل خالل للنجاح أقل ضغطا دتشه •

 والمدربين اآلباء من التطوير

 التدريب توقف عندما ،11 سن في التخصص بدأت•

 المتعدد.

 تجريب القليل من التدريب المتعدد خالل مراحل األولى. •

 و 13 سن بين الدراسة مجموعة من أكثر التنس مارس •

15 

 التدريب في تقدمهم ثناءأ بالنفس الثقة فقدان إلى تميل •

 مما المبكرة المراهقة فترة خالل أسرع بشكل تطورت •

 المجموعة التجريبية. فعلته

 من األولى المراحل خالل للنجاح أكبر لضغوط تتعرض •

 والمدربين اآلباء من التطوير

 حياة  في الحقا مبدأ التخصص(المتخصص ) التدريب تأثيرات لتحسين ضروريا أمرا )مبدأ الشمولية( المتعدد التدريب يعد

 الرياضي.
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 التخصصSpécialisation   

حجم فإن ال،لناضجينامع تقدم الرياضيين من المبتدئين إلى الرياضيين ، التدريب الشامل أساسهاعملية معقدة      

كيفات فضل التأن أالكثير من الدراسات أثبتت الكلي وكثافة التدريب يزدادان تدريجيا، وكذلك درجة التخصص. 

الحيوية  ةلحركياالتدريبية تحدث استجابة للتمارين الخاصة بالنشاط الرياضي والتمارين التي تستهدف القدرات 

 من٪  90 نم يقرب ما المثال، سبيل على طويلة، لمسافات الجري في لجميع الخصائص العامة. فقط بعد تطوير 

 التمارين ههذ تمثل العالي، القفز مثل األخرى، الرياضات في. خاصة رياضية تمارين من يتكون التدريب حجم

المتقدمين  اضيينالري مع العمل عند الباقي، القفز لىع والقدرة الساق قوة تطور التي التمارين تشكل. فقط٪ 40

 أن ويجب الخاصة الرياضة لممارسة التدريب وقت إجمالي من٪  80 إلى٪  60 تخصيص المدربين على يجب

 ..الحركية القدرات لتطوير التدريب من تبقى ما يكرسوا

     تناقص  راعاةم، مع الخاصالتدريب والمتعدد بعناية النسبة بين التدريب  يخططوا يجب على المدربين أن

هم جب علييحقق الرياضيون مستوى عال من األداء في سن الشباب وبالتالي ي سن النضج الرياضي حاليا، 

از على هذه الرياضات الجمباز الفني والجمب في سن مبكرة. تشمل األمثلة يالرياضالتخصص  دخول

 . .....والتزلج على الجليد والسباحةاإليقاعي 

سن البدء في  رياضةال

 التدريب

سن االنطالق في 

 التخصص

سن تحقيق أعلى 

 أداء
 30ـ  23 18ـ  16 14ـ  Tir à l'arc 12الرماية 

 26ـ  22 16ـ  14 12ـ  Sprint 10 ـ السرعة

 26ـ  22  17ـ  16 14ـ  D- Fond 13 ـ الجري لمسافة متوسطة

 28ـ  25 20ـ  17 16ـ  Fond 14 ـ الجري لمسافات طويلة

 25ـ  22 18ـ  16 14ـ  Saut.H 12  ـ القفز العالي

 26ـ  23 19ـ  17 14ـ  Triple-S  12 ـ القفز الثالثي

 26ـ  23 19ـ  17 14ـ  Saut. L 12 ـ القفز الطويل

 27ـ  23 19ـ  17 15ـ  Lancer  14 ـ الرمي

 25ـ  20  16ـ  14 12ـ  Badminton 10 بادمنتون

 28ـ  22  16ـ  15 12ـ  B.B 10 كرة سلة

 26ـ  22 17ـ  16 15ـ  Boxe  13 المالكمة

 26ـ  22 17ـ 15 14ـ  Canoë   12 التجديف

 35ـ  23 15ـ 12  08ـ  Echecs  07 شطرنج

 28ـ  22 18ـ  16 15ـ  Cyclisme 12 ركوب الدراجات

 18ـ  14 11ـ  09 08ـ  06 نساء Plongée الغوص

 22ـ  18 13ـ  11 10ـ  08 رجال

 28ـ  22 14ـ  13 08ـ  Hockey sur Glace 06 الجليد على الهوكى

 25ـ  18 13ـ  11 09ـ  Patinage Artistique 07 التزلج على الجليد

 26ـ  22 16ـ  14 12ـ  FB  10 كرة القدم

 18ـ  14 10ـ  09 08ـ  06 نساء Gymnastiqueالجمباز
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 25ـ  22 15ـ  14 09ـ  08 رجال

 26ـ  22 17ـ  16 14ـ  Rugby  13 الريقبي

 26ـ  22  16ـ  15 10ـ  Judo  08الجيدو

 25ـ  18 14ـ  12 08ـ  Ski Alpin 07 األلبيق التزحل

 27ـ  23 17ـ  15 12ـ  10 كرة اليد

 22ـ  18 13ـ  11 09ـ  07 نساء Natation سباحة

 24ـ  20 15ـ  13 08ـ  07 رجال

 25ـ  22 14ـ  13 09ـ  Tennis T 08 تنس طاولة

 25ـ  20 13ـ  11 08ـ  07 نساء Tennis تنس

 27ـ  22 14ـ  12 08ـ  07 رجال

 26ـ  22 16ـ  15 12ـ  VB 10 الكرة الطائرة

 26ـ  23 17ـ  16 12ـ  WP 10 كرة الماء

 27ـ  23 18ـ  17 15ـ  Haltérophilie  14 رفع األثقال

 25ـ  20 16ـ  14 12ـ  Escrime 10المبارزة 

 27ـ  24 19ـ  17  13ـ  Lutte 11مصارعة 

 .الرياضية األنشطةسن البدء والتخصص والوصول إلى األداء العالي في مختلف يمثل  :3جدول

 Periodization, TM of Training, T Bompa. et G. Haffمقتبس ومعدل من

  الفروق الفرديةIndividualisation 

 بار قدراتاالعت ئيسية للتدريب المعاصر، يتطلب هذا المبدأ أن يأخذ المدرب فيالفردية هو أحد المتطلبات الر

لكل  ،الرياضي، وإمكانياته، وخصائص التعلم ومتطلبات النشاط الرياضي، بغض النظر عن مستوى األداء

يتخذ  في كثير من األحيان،، خطة التدريب تصميم رياضي خصائص فيزيولوجية ونفسية يجب مراعاتها عند

ً للرياضيين الناج إتباعلمدربون نهجا غير علمي للتدريب من خالل ا لبرامج احين أو البرامج التدريبية حرفيا

ض أن بع واألسوأ من ذلك ،يولوجييزالرياضية مع تجاهل تام لخبرة تدريب الرياضي وقدراته وتكوينه الف

 القدراتد وروا بعالمبتدئين الذين لم يطالمدربين يأخذون برامج من نخبة الرياضيين ويطبقونها على الرياضيين 

 ج. من البرام النوعيولوجية أو المهارات النفسية الالزمة للقيام بهذه يزالقاعدة الفأو البدنية

 ستعطي والتي للرياضي، والنفسية الفيزيولوجية للخصائص كامل تحليل على التدريب خطة تستند أن يجب 

 العمل. على الرياضي قدرة عن عامة لمحة المدرب

 :التالية العوامل خالل من للفرد التدريبية القدرة تحديد يمكن 

 البيولوجي والعمر الزمني  العمرÂge Biologique et Chronologique 

 عمره الزمني  من للفرد البدني األداء إلمكانات دقة أكثر مؤشرا للرياضين البيولوجي العمر يعتبر    

 مستويات في زيادة إلى يشير ألنه الجنسي، النضج هو البيولوجي عمرال مؤشرات أفضل أحد. )الكرونولجي(
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 أفضل بشكل يستجيبون لماذا يفسر قد مما لإلرهاق، أكبر بمقاومة التستوستيرون، مما يجعلهم يتمتعون هرمون

 التدريب. من أكبر لكميات

 التدريبي  السنÂge D'entraînement 

 عن كثيرا فويختل رياضي، نشاط لممارسة الفرد يعدها التي نواتالس عدد أنه على التدريب سن تحديد يتم   

مما يسمح  يرةكب تدريب قاعدة عالية تدريب سن في هم الذين الرياضيون طور لقد. الزمني أو البيولوجي العمر

 يحتاج قد. ددشامل و متع المبكر تدريبهم كان إذا خاصة متخصصة، تدريب خطة في المشاركة من يتمكنوا أن لهم

 لشامل والتدريب ا من المزيد إلى التدريب سن انخفاض مع بالتزامن مرتفع زمني عمر لديه الذي الرياضي

 في التخصص من عالية بدرجات للسماح التدريبية الواسعة القاعدة إلى يفتقر المهارات، ألنه واكتساب المتعدد

 .رياضته

 التدريبي  التاريخAntécédents D'entraînement 

 كبير بتدريب مقا الذي الرياضي يكون أن المرجح من. العمل على القدرة للرياضي التدريبي التاريخ يعزز     

 األقل الرياضيب مقارنة العالية التدريب أحمال لتحمل الالزمة البدنية اللياقة مستويات طور قد وشامل متعدد

 تدريبا.

 الصحية  الحالةÉtat de Santé 

أعلى  يبالتدر أحمال تحمل على قادرا يكون لن وغالبا منخفضة عمل قدرة لديه سيكون المصاب الرياضي   

 للرياضي يمكن الذي التدريب حمل لتحديد الفيزيولوجية والقاعدة اإلصابة درجة أو المرض نوع يعمل. شدة

 .المناسب التدريب حجم لتحديد للرياضي الصحية الحالة مراقبة المدرب على يجب تحمله،

 ستشفاء اال ومعدل اإلجهادStress et Taux de Récupération 

 الضغوطات تعتبر الرياضي، يواجهها التي الضغوطات بجميع التدريبية تحمل األعباء على القدرة ترتبط ما غالبا

 سبيل على مما قد يؤثر على قدرة الرياضي على تحمل جهد أكبر عمال مضافا إلى الحمل التدريبي، اإلجمالية

 على الرياضيين قدرة على العائلية األنشطة أو العمل أو المدرسة في المكثفة المشاركة تؤثر أن يمكن المثال،

. التوتر مستويات زيادة في التدريب أو المدرسة أو العمل وإلى من السفر يساهم أن يمكن التدريب، عبء تحمل

 اإلجهاد أوقات في ثال،الم سبيل على. لذلك وفقا التدريب عبء وضبط العوامل هذه مراعاة المدربين على يجب

 .التدريب حموالت تخفيض يبرر ما هناك يكون قد األكاديمية، االمتحانات مثل الشديد،
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  التدرج في الحمل التدريبيCharge Progressive  

 وقدراته رياضي، كلل الفيزيولوجية للقدرة وفقا دوري بشكل يتنوع وأن تدريجيا الحمل التدريبي يزداد أن يجب    

 حمل تحديد تمي وحجمه، وشدته التدريب كثافة من مزيجا التدريبي اعتبار الحمل للعمل، يمكن وتحمله ،النفسية

 لرياضيا لياقة بين معقد تفاعل للرياضي، هناك األداء تطور وحالة التدريب خصوصية درجة حسب التدريب

 .التدريب تحمل على الرياضي وقدرة التدريب وحمل

 محفزات مع كيفبالت للرياضي تسمح التي الفيزيولوجية االستجابات من سلسلة إلى بالتدري حمل تطبيق يؤدي    

 يتكيف ألداء، عندماا قدرة في وزيادة للتدريب القابلية من أكبر قدر إلى ويؤدي لياقته مستوى يرفع مما التدريب،

 .مستمرة جيةفيزيولو تعديالت حدوث أجل من يزيد فيه )التدرج( أن يجب التدريب، حمل مع الرياضي

يب هو حمل تدر الحمل المحفز خفيفة،أو  نموذجيةأو  يةيمكن تصنيف أحمال التدريب تقريبا على أنها تحفيز   

. ن المعتادمهو أخف بكثير  الخفيفحمل العلى العكس من ذلك، فإن ، أثقل من حمل التدريب الرياضي المعتاد

 ملالح نجدل ن للحمبين هذين التصنيفي ،القدرة على األداء يؤدي في النهاية إلى فقدان اللياقة البدنية وفقدان

ذا الحمل هعندما يتكيف الرياضي مع حمل محفز، يصبح ، للرياضي ةالنموذجي التدريب حمولة، وهو النموذجي

 حمال خفيفا. النموذجي السابقحمل الويصبح  النموذجي حملالهو 

 القياسي  الحملCharge Standard  

 تدريب، عندماال من التحضيرية المرحلة طوال مماثلة تدريب وكثافات أحمال استخدام قياسيال الحمل يتضمن   

 .المرحلة هذه نم األول الجزء خالل فقط األداء تحسينات تحدث التحضيرية، المرحلة خالل بانتظام استخدامه يتم

 للغاية متشابها التدريب حمل ظلي المنافسة، المرحلة إلى للتدريب التحضيرية المرحلة من الرياضي تحول مع    

 جودو لعدم نتيجة افسيةالتن المرحلة خالل األداء يحدث عدم ارتفاع فإنه الطريقة، بهذه القياسي الحمل تنفيذ تم إذا

 فمن افسة،المن مرحلة خالل األمثل المستوى دون التدريب أحمال استخدام تم إذا التدريب، حمل في اختالف

 المرحلة. هذه من األخير الجزء خالل خاصةً  ء،األدا يتدهور أن المرجح

 الخطي  نموذج الحملCharge Linéaire 

 بشعبية يحظى وذجالنم من النوع هذا ذلك، ومع الدورية في التدريب مبادئ من العديد ينتهك أنه يبدو مفهوم هو 

 تزداد موالتح ضد اقتهط بأقصى الرياضي تدرب إذا فقط األداء سيزداد النموذج، لهذا للمؤيدين وفقا كبيرة،

 .(06 )الشكل عبر الزمن منحنى تصاعدي إلى هذا سيؤدي النظرية، الناحية تدريجيا، من
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 زيادات الحمولة حسب مبدأ التدرج في الحمل  :06شكل                                                           

 

 

 تدرج في الحملزيادات الحمولة حسب مبدأ ال  :06شكل                                                                
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ويشار إليه أحيانا كنموذج دوري  االسترجاع يتخلله فترات منيعمل على الزيادة التدريجية في الحمل، لكن  

حدوث و المخزون الطاقوي  أو االحتفاظ باألحمال بتجديد االسترجاعيسمح استخدام مراحل ، السيكيتقليدي أو ك

ة ب(، تحدث زيادة موج07)الشكل المرحليمع نموذج التحميل ، يولوجية أكبر، وفترات استعادة نفسيةيزتعديالت ف

 واضحة.يولوجية أو نفسية يزتدريب واحدة غير كافية إلثارة تكيفات ف مرحلةنظرا ألن ، في حمل التدريب

 حمل تدريبي لدورات أسبوعية.                                         

 لدورة أسبوعية. استرجاعحمل                                         
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 المحاضرة الرابعة

 متغيرات التدريب 

 ارالتكر لمسافة،ا ، المدة) بالحجم التالعب من خالل البدني تنتج التدريبي البرنامج كفاءة إن     

 في ئيسيةر متغيرات وهي ،(التردد) والكثافة ،(االستطاعة أو والسرعة، الحمل،) ةوالشد ،(....

 لهدف سيةوالنف والفسيولوجية الوظيفية للمتطلبات وفقًا المتغيرات هذه معالجة يجب. التدريب

 المتغير ديدتح أوالً  المدرب على يجب التدريب، خطة تصميم عند المنافسة، وبالتالي، أو التدريب

 نتائج نشاءإ إلى المتغيرات هذه في التالعب سيؤدي. األداء هدف لتحقيق عليه التأكيد جبي الذي

 .الرياضي أداء على كبير بشكل تؤثر أن يمكن التدريب عن ناتجة متميزة

 على جبي. الرياضي احتياجات مع يتناسب بما التدريب متغيرات على التدريب خطة تركز أن يجب

 يراتمتغ كانت إذا ما لتحديد التدريب لخطة الرياضي استجابات باستمرار يراقب أن المدرب

 .التعديل من مزيدا تتطلب التدريب

 الحجم .1

. العالي والبدني والتكتيكي الفني لإلنجاز أساسي شرط ألنه التدريب في أساسي عنصر هو الحجم

 لمتكاملةا ءاألجزا التدريب، مدة دقيق غير بشكل أحيانا عليه يُطلق الذي التدريب، حجم يتضمن

 :التالية

 التدريب مدة أو وقت •

  المقطوعة المسافة •

 معين وقت في رياضي يؤديه تقني عنصر أو تمرين تكرار مرات عدد •

 أيضا حجمال اعتبار يمكن. التدريب في المنجز للنشاط اإلجمالية الكمية هو للحجم تعريف أبسط

 يبللتدر اإلجمالي الحجم تحديد جبي. تدريبية مرحلة أو حصة أثناء المنجز العمل مجموع

 .ومراقبته

 ركوبو الجري،) التحمل رياضات في. الرياضة على نوع التدريب لحجم الدقيق التقييم يعتمد

 المسافة هي التدريب حجم لتحديد المناسبة الوحدة فإن ،(............. والتجديف، الدراجات،

 x تكرارات x مجموعات=  الحجم) تاألثقال، أو تقوية العضال رفع تدريب في. المقطوعة

 سيئا تقديرا رتعتب وحدها التكرارات ألن الحجم لتقييم األنسب الطريقة هي( بالكيلوغرام المقاومة

في  أو يومتريالتدريب البل مثل أنشطة في الحجم لحساب التكرار عدد استخدام يمكن. المنجز للعمل

 والميدان. المضمار وألعاب فعاليات الرمي
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 جامأح فإن تدريبا، أكثر الرياضي يصبح عندما. التدريب حجم يزداد الرياضي، مسيرة خالل

 مقارنة رتظه األداء. لزيادة الالزمة الفيزيولوجية التكيفات لتحفيز ضرورية األكبر التدريب

 أكبر تدريب أحجام تحمل يمكنهم المتقدمين الرياضيين أن بوضوح والمتقدمين المبتدئين الرياضيين

 أيضا يالضرور من. الرياضيين لتطوير مهما أمرا الوقت بمرور الحجم في الزيادة تعد. بكثير

 التكرار نم كبيرة أعداد إلى حاجة هناك ألن والتكتيكية، الفنية المهارات على التدريب زيادة

 . الرياضي تدريب حجم لزيادة الطرق من العديد هناك. األداء لتحسين

 التدريب.( تكرار أي) الكثافة زيادة •

 التدريبية. الدورة خالل الحجم زيادة •

 .بكليهما القيام •

 الشدة .2

 حدد. تدريبال في مهما آخر متغيرا الرياضي، يؤديه الذي للعمل النوعي المكون أو الشدة، تعتبر

 القوة أو ،(زمنية وحدة لكل العمل أو الطاقة إنفاق أي،) الطاقة بإخراج يتعلق فيما الشدة كومي

 الشدة زادت ،زمنية وحدة لكل الرياضي يؤديه الذي العمل زاد كلما التعريف، لهذا وفقا .المقاومة

. أكبر عضليا عصبيا تنشيطا تتطلب  أكبر شدة مع العضلي، العصبي التنشيط والتي هي دالة عن

 التعب رومقدا األداء وسرعة الخارجي الحمل خالل من العضلي العصبي التنشيط نمط تحديد سيتم

. للتمرين يالنفس الضغط هو مراعاته يجب إضافي عامل. به القيام تم الذي التمرين ونوع رالمتطو

 نم عالي مستوى منخفض، بدني إجهاد وجود في حتى للتمرين، النفسي للجانب يكون أن يمكن

 .النفسي والضغط التركيز نتيجة يتجلى والذي الشدة،

 التي تمارينال تقييم يتم ما عادة. ط الرياضيأو نوع النشا التمرين، حسب نوع الشدة يمكن تقييم

 النشاط، في المقاومة استخدام عند(. واط) الطاقة خروج على الثانية، أو باألمتار السرعة تتضمن

 ما غالبا ، الجماعية الرياضات في(. بالواط) الطاقة خروج أو بالكيلوغرامات عادة شدتها تقاس

 لالهوائيا الحد إلى بالنسبة القلب ضربات معدل أو بالقل ضربات معدل كمتوسط اللعب شدة تحدد

 القلب. ضربات لمعدل األقصى للحد المئوية النسبة أو

 السنوية، التدريب لخطة المختلفة المراحل ضمن متنوعة شدة التدريب خطة تتضمن أن يجب

. لتدريبا شدة لتحديد الطرق من العديد هناك. الصغيرة )األسبوعية( الدورة مستوى على وتحديدا

 شدة قياس يمكن عالية، بسرعات أو مقاومة ضد إجراؤها يتم التي التمارين مع المثال، سبيل على

 يكمل رياضيا أن لنفترض. شدة أقصى أداء أفضل يمثل ثم. أداء أفضل من مئوية كنسبة التدريب

 سرعة توليد من الرياضي تمكن إذا. ث/  م 10 سرعة مع تتوافق والتي ثوان، 10 في متر 100
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 تزيد ألنها السرعة فائقة تعتبر الشدة فإن أقصر، مسافة على( ث/  م 10.2 المثال، سبيل على) أعلى

 القصوى السرعة من٪ 100 عن

 الشدة أداء ألقصى المئوية النسبة مناطق الشدة

 فوق القصوى 100أكبر من  6

 قصوى 100ـ  90 5

 عالية 90ـ 80 4

 متوسطة 80ـ  70 3

 فضة منخ 70ـ  50 2

 جد منخفضة 50أقل من  1
 والقوة السرعة لتمارين الشدة مقياس :4جدول 

 

 مساهمات الطاقة الحيوية النظام الطاقوي السائد مستوى الشدة مدة التمرين مناطق شدة التدريب

 هوائي الهوائي

 0ـ  5 100ـ  ATP-PC 95 قصوى ثا6اقل من  1

 5ـ  20 95ـ  80 للغلوكوز  وتحلل سريع ATP-PC مرتفعة ثا 30ـ  6 2

 20ـ  50 80ـ  50 تحلل سريع وبطيء للغلوكوز مرتفعة نسبيا د 2ـ  30 3

 50ـ  60 50ـ  40 تحلل بطيء للغلوكوز واألكسدة متوسطة د 3ـ  2 4

 60ـ  95 40ـ  5 األكسدة منخفضة نسبيا د 30ـ  3 5

 95ـ  98 5ـ  2 األكسدة منخفضة د 30أكثر من  6

 الحيوية الطاقة أساس على شدة التدريب ناطقم :5جدول

 

 

 

 

 



 تخطيط التدريب الرياضي

 

 

 

 إذا فشلت في التخطيفأنت تخطط للفشل

if you fail to plan, you plan to fail 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التدريب لرياضيبرمجة تخطيط و

لرحلتنا. وجهتنا في الرياضة هي هدف أو هدف المنافسة. يتعلق التخطيط  بدون معرفة وجهتنا، ال يمكننا

باألداء و / أو النتيجة. قد يكون الفوز في مسابقة دوري، أو بطولة كأس، أو ميدالية أولمبية، أو مكان في 

 البطوالت الوطنية، أو أداء مؤهل النتقاء الفريق، أو أفضل انجاز مدى الحياة في مسابقة معينة. 

ذلك، يجب أن يكون هيكل الخطة وتفاصيلها مرنا بدرجة كافية للتحرك والتكيف مع ديناميكيات  ومع

الرياضي والمدرب والموقف. الهدف ليس محطة نهائية، ولكنها عالمة فارقة في رحلة تطوير األداء. 

 .يجب أن يكون البرنامج قادرا على التكيف في الطريق إلى هذا المعلم الهام، والتقدم بعده

ومع ذلك، يجب أن نبدأ بنوع من "خريطة الطريق". إن تقسيم سنة التدريب إلى فترات متفاوتة، تتميز 

تخطيط ، هو "خريطة الطريق" أو ما يصطلح عليه » الهدف»بمساهمتها التدريجية في الوصول إلى 

 التدريب الرياضي.

عملية التخطيط في التدريب إجراء منظما ومنهجيا وعلميا جيدا يساعد الرياضي على تحقيق  تمثل

مستويات عالية من التدريب واألداء. وبالتالي، فإن التخطيط هو أهم أداة يستخدمها المدرب في مساعيه 

يكون المدرب  إلجراء برنامج تدريبي جيد التنظيم. يكون المدرب كفء بقدر ما هو منظم فقط. من أجل أن

فعاال في مساعيه التخطيطية، يجب أن يتمتع بمستوى عاٍل من الخبرة والتجربة المهنية. يجب مراعاة 

إمكانات الرياضي ومعدل تطوره والمرافق والمعدات المتاحة. يجب أن تكون خطة التدريب أيضا 

سات، وتقدمه في جميع عوامل موضوعية ويجب أن تستند إلى أداء الرياضي في االختبارات أو أثناء المناف

التدريب مع مراعاة جدول المسابقة. عالوة على ذلك، يجب أن تكون خطة التدريب بسيطة وموحية وقبل 

 كل شيء مرنة، بحيث يمكن تعديل محتوياتها وفقا لمعدل تقدم الرياضي وتطوره.

 (periodization)والدورية  (programming)والبرمجة  (planning)غالبا ما تستخدم مصطلحات التخطيط 

 كما لو كانت مترادفة، لكنها ليست كذلك.

برنامج تدريبي في مراحل طويلة وقصيرة من أجل تحقيق أهداف  تنظيمهو عملية Planning التخطيط 

 التدريب.

شكل  في تدريبي في المقابل، هي فعل ملء هذا الهيكل التخطيطي بمحتوى ،programmingلبرمجةا 

 طرائق تدريبية.

 periodizationالفترة الزمنية هي أساس خطة تدريب الرياضي. نشأ مصطلح ، periodizationالدورية 

وهي طريقة لوصف جزء من الوقت أو تقسيمه. الدورة الزمنية هي طريقة يتم من  ، periodمن كلمة 

 إليها عادة بمراحل التدريب.خاللها تقسيم التدريب إلى أجزاء أصغر يسهل إدارتها والتي يشار 



العلم الذي يتمثل هدفه إنشاء برامج ال تشمل فقط اإلشارة إلى األهداف المراد تحقيقها، ولكن »التخطيط هو 

 «أيضا توقع المراحل المختلفة للتقدم التي يتعين إجراؤها وتنفيذ البرنامج

 .أنه عنصر أساسي في سياسة رياضية متعددة المراحل يمكن النظر إلى التخطيط على

 التخطيط وخطط التدريب لرياضي

 التخطيط للتدريب الرياضي–أ 

وهي عملية تنبؤ  هي عملية اوسع واشمل من مفهوم خطة التدريب وان كانت الخطة هي نتيجتها المهمة،

المستقبل واالستعداد لهذه المستويات بالمستويات الرياضية التي يصل اليها الالعبون والفرق الرياضية في 

 بحطة تدريب .

اذن فالتخطيط عملية شاقة ممتدة زمنيا وعمليا في المستقبل وتتضمن تحديد االهداف وتحديد طرق تحقيقها 

 في ضوء المتغيرات المستقبلية.

 التخطيط= تنبؤ   +   خطة

 خطة التدريب الرياضي:-ب

رياضية وتحديد كيفية تحقيقه من خالل توظيف كافة طرق هي تحديد للمطلوب تحقيقه في مستويات 

في  هاالعداد واالمكانات بكافة جوانبها الالزمة لتحقيق االهداف موزعة على مدة زمنية معينة، وذلك كل

  اطار سياسات واجراءات محددة.

 خصائص تخطيط التدريب الرياضي:

 أ. النظرة المستقبلية للمستوى التنافسي:

تدريب الرياضي بالنظرة المستقبلية لمستويات التنافس حيث يهدف لتحقيق اهداف مرغوبة يتميز تخطيط ال

في تاريخ قادم او بعد فترة زمنية قد تطول او تقصر منذ اعداد الخطة فبدال من ان يعمل على تحقيق 

ل على مستويات حالية ستصبح ضعيفة مستقبال فانه يتنبأ بالمستويات التي سيصل اليها المنافسون ويعم

تحقيق مستويات تنافسها او تتماشى معها مستقبال . ومن اجل ذلك يصبح التنبؤ والتوقع لما سيكون عليه 

مستويات المنافسين ومتغيرات في المستقبل من اهم العناصر لعملية التخطيط اذا  فالنظرة المستقبلية في 

مستمرة من التطور عما سيكون عليه  التخطيط للتدريب الرياضي تعني أن القائم علية انما يمارس عملية

 الحال اذا  اتخذ قرارا واقعيا وما هي االثار المترتبة عليه.

 عداد الالعب :االترابط والتسلسل واالستمرار في   -ب

تخطيط التدريب الرياضي عملية متسلسلة ومتدفقة ومترابطة من االنشطة التي تبدا  بتحديد الهدف 

واالجراءات والمفاضلة بين البدائل والوصول الى البرامج الزمنية والميزانيات ومرورا بتحديد السياسات 

 وتوفير الظروف واالوضاع واالمور المساعدة على تحقيق االهداف وتطوير الخطط والبرامج .



ان الطبيعة المتغيرة لمستويات التنافس الرياضي والتطورات المستمرة التي تطرا على العناصر المؤثرة 

ينتهي بوضع خطة للتدريب  ل تخطيط التدريب عملية متحركة ديناميكية مستمرة اذا ان االمر الفيه تجع

الرياضي بل هي عملية مستمرة للتخطيط واعادة التخطيط الضمان تخطيط التوافق المستمر بين عناصر 

 . العمل التخطيطي من جانب وبين كافة الظروف المحيطة من جانب أخر

 الالعب :تكامل جوانب أعداد -ج

عند التخطيط للتدريب الرياضي فان على المخططين مراعاة تكامل هيكلية خطط التدريب من اعداد بدني 

 ومهاري وخططي ونفسي وذهني ومعرفي لتحقيق افضل مستوى في الرياضة التخصصية .

 وجود خطة إلعداد الالعب:-د

تفكير ومفاضلة واختيار بين بدائل وصوال بما اننا عرفنا سابقا ان معنى تخطيط التدريب عبارة عن عملية 

إلى هدف فان الخطة ذاتها هي نتاج عملية التخطيط وهي عبارة عن التزام بأساليب عمل واجراءات 

 محددة.

ان التميز بين تخطيط التدريب الرياضي ينبع من حقيقة مهمة وهي ان كل عملية تخطيط يجب ان تتبلور 

 في خطط واضحة ومحددة .

 -التدريب الرياضي: خطوات تخطيط

 . تحديد االهداف القريبة والبعيدة. 1

 . تحديد المستلزمات التي تؤدي الى تحقيق االهداف .2

 . تحديد االجراءات التي تضع هذه المستلزمات موضع التنفيذ .3

 . وضع المناهج الزمنية للتنفيذ .4

 . تقدير التكاليف واعداد ميزانية لها.5

 أهمية التخطيط

ن التخطيط أهم أداة يمتلكها المدرب. باستخدام إجراء منهجي وعلمي، يمكن للمدرب تنظيم عملية ربما يكو

تدريب تسمح للرياضي بتحسين األداء في األوقات المناسبة. تملي قدرة المدرب على توجيه عملية 

ومن خالل باالستجابات الفسيولوجية للجسم لمحفزات التدريب،  التدريب بشكل فعال من خالل معرفته

التخطيطية والتنظيمية. يجب اعتبار تنظيم التدريب وتخطيطه فنا قائما على المعرفة العلمية،  مهاراته

يؤدي تنفيذه إلى القضاء على ممارسات التدريب العشوائية وعديمة الهدف، والتي ال يزال يمارسها أحيانا 

فة؛ يجب أن تحدث االستجابات نتيجة مدربون غير مطلعين. ال شيء يحدث أثناء التدريب عن طريق الصد

لتصميم خطة التدريب. القول المأثور القديم "إذا فشلت في التخطيط ، فأنت تخطط للفشل" ينطبق على 

عملية التدريب. يتشكل التدريب من مثيرات، تسبب استجابة فسيولوجية محددة، ومن ميكانيزمات تحث 

مع مثيرات التدريب. قد يفكر المدرب أيضا في عملية  الجسم على التعافي، مما يسمح للرياضي بالتكيف



التدريب كنظام إلدارة التعب حيث تتخلل فترات التدريب المكثفة فترات من التدريب أو الراحة المصممة 

للسماح للرياضي بالتعافي والتكيف. يجب على المدرب أن يفكر في مقدار التعب الذي قد ينتجه نشاط 

 يب الرياضي لهذا التعب، وكيف يرتبط هذا التحفيز التدريبي بخطة التدريب. تدريبي معين، وكيف سيستج

يجب أن يحاول المدرب توقع االستجابات الفسيولوجية والنفسية للرياضي لمحفزات التدريب واإلرهاق 

الناجم عن هذا التحفيز. من األمور المركزية لهذا التوقع فهم هذه االستجابات، وكيف يمكن لإلجراءات 

مختلفة تعديل التعافي وتحفيز التكيف. يجب أن تتم هذه العملية وفقا لمتطلبات الرياضة التي يتم التدريب ال

عليها بهدف تحسين نتائج األداء. نظرا ألن التدريب مخطط وفقا إلمكانيات الرياضي ومعدل تطوره، فإن 

ي، يجب على المدرب خطة التدريب تعكس المعارف المكتسبة للمدرب. لتحسين خطة تدريب الرياض

النظر في نتائج اختبارات، ونتائج المنافسة، والتقدم في جميع عوامل التدريب، وجدول المنافسة. يجب أن 

تتطور خطة التدريب وفقا لمعدل تقدم الرياضي ومعرفة المدرب المتزايدة باستمرار. يتم تحديد فعالية 

فهمه لالستجابات الفسيولوجية للجسم للتدريب  خطة التدريب إلى حد كبير من خالل خبرة المدرب. ومدى

والتمرين، وعملية االسترجاع والتقنيات الالزمة لذلك، والتغذية وأهميتها في التدريب، والتعلم الحركي 

وتطبيقه على تنمية المهارات، والجوانب النفسية للتدريب. كلما زادت قاعدة معارف المدرب، كان مستعدا 

 لتدريب.بشكل أفضل إلدارة خطة ا

 متطلبات التخطيط 

إلنشاء خطة تدريب فعالة، يجب على المدرب إنشاء خطة طويلة األمد تعمل على تحسين إمكانات 

الرياضي. لمساعدته على تحقيق أهداف التدريب على المدى الطويل، يجب على المدرب مراقبة الالعب 

المتخصصة التي يمكن تحليلها  أثناء التدريب، وفي المنافسة، وبشكل دوري من خالل االختبارات

واستخدامها لضبط محفزات التدريب. من األمور األساسية لنجاح الرياضي قدرة المدرب على تصميم 

وتنفيذ خطط التدريب السنوية التي تتناسب مع سياق هيكل التدريب طويل المدى. يجب أن تنص خطة 

والدوائر التدريبية الكبيرة. يجب أن تكون الخطة التدريب على االستمرارية بين الدوائر التدريبية الصغيرة 

أيضا مرنة بما يكفي لمراعاة عوامل مثل المرض واألعمال المهنية والطقس والقضايا االجتماعية. للتأكد 

من أن الرياضي يستجيب لخطة التدريب ويتقدم بشكل مناسب، يجب على المدرب مراقبة نتائج التدريب 

 ويجب أن تتضمن الخطة برنامج اختبارات شامل.  واألداء طوال عام التدريب ،

 تطوير الخطة طويلة المدى 

عاما من التدريب المخصص لتحقيق أقصى قدر من األداء التنافسي  12إلى  8قد يستغرق األمر من 

للرياضي. تعد خطة التدريب طويلة المدى عنصرا أساسيا في عملية التدريب ألنها توجه تطور الرياضي. 

دف الرئيسي للتخطيط طويل المدى في تسهيل التطوير التدريجي والمستمر لمهارات الرياضي يتمثل اله

وأدائه. لتحقيق هذا الهدف، يجب على المدرب أن يأخذ في االعتبار معدل تحسن الرياضي وقدرة 



ابة الرياضي على تحقيق أهداف األداء والتدريب. تعتبر خطة التدريب طويلة المدى في أفضل األحوال بمث

التنبؤ، ويعتمد النجاح النهائي للخطة على قدرة المدرب على التنبؤ بالتطورات المستقبلية وتنفيذ أهداف 

 التدريب المناسبة في األوقات الصحيحة.

يعد وضع خطة التدريب السنوية الخطوة الثانية في عملية التخطيط. لوضع خطة التدريب السنوية بشكل 

حديد أهداف التدريب طويلة المدى ووضع خطة عامة لتحقيق تلك فعال، يجب على المدرب أوال ت

 األهداف. كجزء من التخطيط طويل األجل، يتم تحديد أهداف األداء والتدريب لكل سنة من سنوات الخطة.

 دمج برامج االختبارات والمراقبة الدورية والتقويم

وهو برنامج مراقبة شامل يتم فيه  غالبا ما يتم التغاضي عن جزء مهم للغاية من الخطة طويلة المدى

إجراء اختبارات دورية لتتبع تطور الرياضي. وهو ما يلغي النهج العشوائي للتدريب. يسمح برنامج 

المراقبة الشامل للمدرب بفحص تأثيرات البرنامج التدريبي وتحديد العوامل التي أثبتت األدبيات العلمية 

بة بشكل مستمر وعلى فترات دورية طوال سنة التدريب. على أنها مرتبطة باألداء. يجب أن تتم المراق

سبيل المثال، يجب إجراء االختبارات في بداية كل مرحلة تدريب جديدة، في حين أن المراقبة اليومية 

لبعض العوامل )على سبيل المثال، معدل ضربات القلب أثناء الراحة، وحالة الحالة المزاجية، وأنماط 

 معلومات حول تحمل الرياضي لتحفيز التدريب.  النوم( يمكن أن توفر

 انواع التخطيط في التدريب الرياضي 

 عاما. 15-8: ويتراوح زمنه ما بين التخطيط طويل المدى .1

سنوات مثل خطط االعداد االولمبي  4-2: ويتراوح زمنه ما بين  تخطيط التدريب للبطوالت الرياضية .2

 وبطولة كاس العالم او البطوالت القارية .

: وهو احدى حلقات خطط االعداد للبطوالت ويكون لمدة سنة كاملة ) دورة  تخطيط التدريب السنوي  .3

 تدريبية مغلقة(.

: ويقصد به تقسيم خطة التدريب السنوية الى فترات  تحتوي على منافستين لفتراتتخطيط التدريب   .4

 بعضهما داخل بعض.

م الفترة الى عدة مراحل  لسهولة تحقيق اهداف : وهو تخطيط يتم فيه تقسيتخطيط التدريب المرحلي  .5

 فرعية تحقق أهداف فترية.

: وهي الخلية االولى لكافة عمليات تخطيط التدريب  (يةالتدريب الحصةتخطيط جرعة التدريب )  .6

 تمرينات وانشطة التدريب الرياضي.الرياضي حيث تضم 

 Athletic career plan  تخطيط خاص بمسيرة الرياضي

 Annual plan  السنويةالخطة 

 Period فترات/ مراحل



 .، مجموع كل الدورات التي تعمل على تحقيق هدف خاصMacrocycle دورة كبرى

التي تهدف إلى  Microcyle ، مجموع الدورات التدريبية الصغرىMesocycle  الدائرة التدريبية الشهرية

 .تحقيق هدف خاص

تدريبية لحموالت العمل مع هدف خاص، وهي مجموع حصص دورة  Microcyle الدورات التدريبية

 .(أيام7إلى  2تدريبية )عموما أسبوع واحد من 

 .الوحدة األساسية لمنظومة التخطيط  Training Session (الوحدة التدريبية )الحصة

                                       محتوى الوحدة التدريبية.Training Exerciseالتمرين 

 يمكن فحص دورات التدريب في سياق جانبين مهمين من التدريب:

تقسم الفترة الزمنية خطة التدريب السنوية إلى مراحل تدريب أصغر، مما يسهل تخطيط وإدارة  .1

 برنامج التدريب وضمان تحقيق ذروة األداء في المنافسة الرئيسية.

لحركية، والبدنية، والتي تسمح للرياضي تنظم الدورة التدريبية مراحل التدريب الستهداف القدرات ا  .2

 بتطوير أعلى مستويات السرعة، والقوة، والرشاقة ،والتحمل الممكنة.

(: 1تنقسم خطة التدريب السنوية إلى ثالث مراحل رئيسية )شكل Annual plan الخطة السنوية 

 الخاصومرحلة التحضير العام، إلى مرحلتين، المرحلة التحضيرية اإلعدادية والتنافسية واالنتقالية. تنقسم 

بسبب مهامهما المختلفة. ينصب تركيز المرحلة التحضير العام على تطوير قاعدة فسيولوجية باستخدام 

العديد من طرق التدريب غير الخاص. يتم استغالل مرحلة التحضير الخاص لتطوير الخصائص الالزمة 

 لالختصاص الرياضي باستخدام طرائق خاصة بالرياضة.

. تحتوي كل مرحلة مرحلة المنافسةو مرحلة ما قبل المنافسةمن التدريب إلى المرحلة التنافسية قسم تن

من مراحل الخطة السنوية على دورات تدريبية صغرى وأخرى كبرى. كل من هذه الدورات لها أهداف 

 تساهم في أهداف خطة التدريب السنوية.

 

 

 



 

 

التدريب السنوية حسب متطلبات الرياضة، ويعتمد تصنيف هذه الخطط إلى حد كبير على  تختلف خطط

عدد مراحل المنافسة في الموسم. عادة ما تتطلب الرياضات الموسمية مثل التزلج وكرة القدم ....... 

 منافسة رئيسية واحدة خالل العام. يمكن تصنيف خطط التدريب السنوية إلى:

  Mono-cycle Annual Training Plan .سنوية أحادية المنافسة خطة .1

  Bi-cycle Annual Training Plan .خطة سنوية ثنائية المنافسة .2

  Tri-cycle Annual Training Planخطة سنوية ثالثية المنافسات.  .3

رئيسية واحدة. وتنقسم  وذروة ،تحتوي على مرحلة تنافسية واحدة فقطخطة سنوية أحادية المنافسة.   .1

ومرحلة انتقالية. تتضمن الخطة السنوية  ،وتنافسية ،هذه الخطط إلى ثالث مراحل رئيسية: تحضيرية



 والخاص. في ،تشمل مرحلتي اإلعداد العام ،مرحلة تحضيرية 3الشكلأحادية المنافسة الموضحة في 

هذا الشكل، نالحظ العالقة بين التحضير العام والخاص: كلما انخفض أحدهما، زاد اآلخر بشكل كبير. 

في بعض الحاالت، كما هو الحال في كرة القدم، يمكن أن تكون المرحلة التحضيرية العامة قصيرة 

 جدا.

 

 Bi-cycle Annual Training Plan خطة سنوية ثنائية المنافسة. .2

العمل مع الرياضات التي لها موسمان منفصالن، مثل سباقات ألعاب القوى، والتي لها موسم داخل  عند

القاعات وأخر في الهواء الطلق، يتم استخدام نهج مختلف تماما لتطوير خطة التدريب السنوية. نظرا 

ن، أو دورة لوجود مرحلتين تنافسيتين متميزتين، يتم استخدام خطة تدريب سنوية تحتوي على ذروتي

  مثاال لخطة تدريب سنوية بهيكل ثنائي الدورة يتضمن المراحل التالية: 4ثنائية. يعطي الشكل 

المرحلة التحضيرية األولى، والتي يجب أن تكون األطول، وتستغرق حوالي المرحلة التحضيرية األولى: 

 أشهر وتنقسم إلى مراحل فرعية عامة وخاصة. 3

دوم المرحلة التنافسية األولى حوالي شهرين ونصف وتصل بالرياضي إلى تمرحلة المنافسة األولى: 

 ذروة األداء.

تدوم حوالي أسبوع إلى أسبوعين وتتميز بفترة استرجاع لالستشفاء، هذه المرحلة االنتقالية األولى: 

 المرحلة تؤدي إلى المرحلة التحضيرية الثانية.

التحضيرية األولى وتستمر قرابة شهرين. تحتوي هذه أقصر من المرحلة المرحلة التحضيرية الثانية: 

المرحلة على مرحلة فرعية تحضيرية عامة أقصر بكثير، حيث يتم تنفيذ معظم التدريب في مرحلة فرعية 

 تحضيرية محددة.

 أشهر ونصف، وتصل بالرياضي إلى ذروة األداء. 3أطول قليال، حوالي مرحلة المنافسة الثانية: •



تستغرق حوالي شهر ونصف وتستخدم لالسترجاع واستشفاء الرياضي، ترتبط ية الثانية: المرحلة االنتقال

 هذه المرحلة بخطة التدريب السنوية التالية.

 تحتوي خطة الخطة السنوية الثنائية على دورتين أحاديتين قصيرتان مرتبطة بمرحلة انتقالية.

النهج مشابه لكل دورة فيما عدا أن حجم التدريب في المرحلة التحضيرية األولى أكبر بكثير من ذلك في  

 المرحلة التحضيرية الثانية.

 

  Tri-cycle Annual Training Plan. خطة سنوية ثالثية المنافسات .3

تحضيرية لخطة التدريب المرحلة التحضيرية األولى هي أطول مرحلة المرحلة التحضيرية األولى: • 

 السنوية، وتستمر حوالي شهرين.

أقصر المراحل الثالث في خطة التدريب السنوية، وتستمر حوالي شهر مرحلة المنافسة األولى: • 

 ونصف.

  قصيرة للغاية وتربط المرحلة التنافسية األولى بالمرحلة التحضيرية الثانية. المرحلة االنتقالية األولى: • 

أقصر من المرحلة التحضيرية األولى، وتستمر حوالي شهر ونصف. لتحضيرية الثانية: المرحلة ا• 

 تحتوي هذه المرحلة التحضيرية فقط على مرحلة تحضيرية خاصة.

 أسابيع تقريبا. 3أطول من المرحلة التنافسية األولى، وتستمر حوالي شهر ومرحلة المنافسة الثانية: • 

تحتوي على فترة قصيرة من االسترجاع مصممة للسماح للرياضي بالتعافي المرحلة االنتقالية الثانية: • 

 من المنافسة. هذا االنتقال قصير أيضا ألنه يربط المرحلة التنافسية الثانية بمرحلة اإلعداد الثالثة.

مرحلة تحضيرية قصيرة تدوم حوالي شهر ونصف فقط. يتم االعتماد على المرحلة التحضيرية الثالثة: • 

 تحضيرية خاصة فقط.فترة 



أطول من المراحل التنافسية الثالث الواردة في خطة التدريب السنوية ثالثية المرحلة التنافسية الثالثة: • 

الدورات )~ شهرين(. على هذا النحو، يجب أن تبلغ هذه المرحلة الذروة للرياضي في أكبر منافسة في 

 العام.

 

 نتيجة

خطة التدريب السنوية والنماذج الدقيقة الواردة في الخطة حجر الزاوية لبرنامج تدريبي جيد التنظيم.  تعد

بصرف النظر عن معرفة المدرب بعلوم الرياضة، إذا كانت مهاراته التخطيطية والتنظيمية ضعيفة، 

لفترة الزمنية، وخاصة فستكون فعاليته التدريبية منخفضة. المفهوم األساسي للتخطيط السنوي الجيد هو ا

هيكلة مراحل تدريب القدرات الحركية الحيوية. عند اكتمال التكيف، يكون الرياضي مجهزا فسيولوجيا 

 لألداء بمستويات عالية.

وأخرى صغيرة  ،(Macrocycle)يمكن تقسيم الخطة السنوية بشكل أكبر إلى دوائر تدريبية كبيرة 

(Microcycle) أسابيع، بينما تتكون  7إلى  2ريبية الكبيرة  لفترة تتراوح من يمكن تنظيم الدوائر التد

 أيام من التدريب. 7إلى  3الدوائر الصغيرة عموما من أسبوع واحد أو من 

 (Microcycle) األسبوعيةالدائرة التدريبية 

أيام ضمن  7إلى  3منهجية التدريب، الدائرة التدريبية الصغيرة هي برنامج تدريبي أسبوعي أو من  في

برنامج سنوي. تعد الدورة المصغرة أهم أداة تخطيط وظيفية في عملية التدريب. يحدد هيكل ومحتوى 

جم والشدة الدورة المصغرة جودة عملية التدريب. يتم تنظيم الدورة المصغرة وفقا لألهداف والح

واألساليب التي يتم التركيز عليها في مرحلة التدريب. ال يمكن أن تكون المتطلبات الفسيولوجية والنفسية 

للرياضي ثابتة؛ يجب أن تتغير وفقا لقدرة الرياضي على العمل، وحاجة الرياضي إلى التعافي، وخطة 



يمكن تعديل حصص التدريب الفردية  المنافسة. يجب أن تكون الدورة المصغرة مرنة بدرجة كافية بحيث

للتعامل مع ظروف معينة. عندما يتم تعديل الدورة المصغرة، يجب تعديل حصص التدريب الالحقة 

 التدريب.للحفاظ على توجه الدورة المصغرة والتأكد من تحقيق أهداف 

عوامل التدريب، المعايير الرئيسية التي تحدد هيكل الدائرة التدريبية الصغيرة هي هدف التدريب، و

والتحسينات المطلوبة في األداء الرياضي. سيحدد هيكل الدورة المصغرة المناسب معدل التحسن في 

عوامل التدريب المختلفة. يعد تسلسل الدورة المصغرة ذا أهمية خاصة، ألن التعب الناتج عن حصة واحدة 

مثال، إذا كانت الحصة التي تركز يمكن أن يؤثر بشكل كبير على حصص التدريب الالحقة. على سبيل ال

على تطوير القدرة على التحمل أو تحتوي على محفز شديد للغاية تسبق حصة التدريب الفني، فإن التعب 

الناتج عن الحصة األولى سيضعف بشكل كبير تطور التقنية في الحصة التالية. وبالتالي، فإن تسلسل 

راعي التعب المتراكم من أجل تعظيم تطوير أداء معين محفزات التدريب خالل الدورة المصغرة يجب أن ي

 أو عوامل حركية حيوية. 

 عوامل التدريب المهيمنة.

 عدد الحصص، وعدد الساعات، والحجم، والشدة، ودرجة التعقيد المستهدفة خالل الدورة المصغرة.• 

 الشدة الموجودة في الدورة المصغرة. تغيراتشدة الدورة المصغرة و• 

 األساليب التي سيتم استخدامها للحث على التحفيز التدريبي في كل جلسة تدريبية.• 

 األيام التي سيحدث فيها التدريب والمنافسة )إن أمكن(.• 

تدريب منخفضة أو  بحصةكل يوم. أحد االحتماالت هو بدء الدورة المصغرة  ةشدالالحاجة إلى تغيير • 

 متزايدة. بشدةوالتقدم  الشدةمتوسطة 

توقيت المسابقات في سياق الدورة المصغرة. عندما تؤدي الدورة المصغرة إلى منافسة ، يجب أن تحدث • 

 أيام قبل الحدث. 5إلى  3تدريب  حصةأعلى 

 



 

 

 



 

 

 



 

 تصنيف دوائر التدريب األسبوعية على أساس أهداف التدريب ومرحلة التدريب

 الدائرة األسبوعية على أهداف التدريب و على مرحلة التدريب، هناك أربعة تصنيفات عامة. يعتمد هيكل

الدائرة التدريبية األسبوعية للتطوير والتحسين، الدائرة التدريبية األسبوعية القوية، الدائرة التدريبية 

 .األسبوعية لالسترجاع والتجديد

 Developmental Microcyclesوالتحسين الدائرة التدريبية األسبوعية للتطوير  

خاصة بالمرحلة التحضيرية للتدريب. الهدف هو زيادة مستوى التكيف وتحسين المهارات وتطوير 

القدرات الحركية الحيوية. يمكن أن يكون لمثل هذه الدورات ذروتان أو ثالث. يمكن استخدام طريقة 

 (. 15التحميل التدريجي أو التحميل المسطح )شكل 

 

 

 



  Shock Microcycleالدائرة التدريبية األسبوعية القوية 

ا اعتبار تلك التي سبق اختبارها. يمكن أيضتحتوي على زيادة مفاجئة في متطلبات التدريب بما يتجاوز 

من خالل ذروتين إلى  فهاصوالصغيرة بمثابة تحميل مفرط مخطط أو تحميل مركز. يمكن  هذه الدورات

هذه تم تصميم يوالتي تحدث على األرجح في الجزء األوسط والثاني من المرحلة التحضيرية. ، أربع قمم

 . في مجموعات التدريب الالحقة رفع من استعداد الرياضيلل الدائرة

 

 Recovery–Regeneration Microcycle .الدائرة التدريبية األسبوعية لالسترجاع والتجديد

الهدف منها تبديد التعب ورفع مستوى استعداد الرياضي، مما سيؤدي في النهاية إلى تحسين األداء. تتميز 

هذه الدورة المصغرة بمتطلبات تدريب أقل بشكل ملحوظ، والذي يمكن إنشاؤه عن طريق تقليل شدة 

لتقليل من احتمالية اإلفراط التدريب أو الحجم أو االثنين معا. يعمل هذا النوع من الدوائر التدريبية على ا

 في التدريب.

 MACROCYCLE الكبيرة التدريبية الدائرة

 من تستمر مرحلة هي". كبير" تعني والتي ،makros اليونانية الكلمة من مشتق Macrocycle مصطلح

 للمستقبل للتخطيط المصغرة الدورة تستخدم. دوائر سبع إلى دائرتين على تحتوي. أسابيع 7 إلى 2

 يفكر أن للمرء يمكن لذلك،. أسابيع عدة قبل تدريبي برنامج هيكل بتخطيط الكلية الدورة تقوم بينما القريب،

 لتحقيق المستخدمة الدقيقة الطريقة باعتبارها الصغيرة والدورة للتدريب عام كهيكل macrocycle في

 .المستهدفة األهداف

 قد الرياضية األنشطة لمختلف الرياضيين إلعداد المستخدمة macrocycle خطط أن من الرغم على

 هذه ستحدد. معالجتها يجب متطلبات رياضة لكل يكون أن المحتمل فمن التشابه، أوجه بعض لها يكون

 اعتمادا الكبيرة الدورات ومدة التحميل نموذج يختلف قدmacrocycle بنية الحاالت معظم في المتطلبات



 التدريب أهداف لتلبي بعناية مصممة الكبيرة الدورة تكون أن يجب لذلك،. التدريب ومرحلة الرياضة على

 .للرياضي الفردية

 التحضيرية، المرحلة خالل. التدريب مرحلة مراعاة المدرب على يجب الكبيرة، الدائرة طول تحديد عند

 هذا أهداف لمعالجة المنافسة مرحلة في الموجودة تلك من( أسابيع 7-4) أطول عموما الكلية الدورة تكون

 .السنوية التدريب خطة من الجزء

 

هذا السياق، يجب أن تكون الدورة الكلية طويلة بما يكفي لتطوير القدرات الحركية الحيوية أو  في

المهارات الفنية أو العناصر التكتيكية. لذلك، تتمثل إحدى طرق تحديد طول الدورة الكبيرة في الوقت 

 أيضا بجدول المنافسات. macrocycleالالزم إلتقان قدرة أو مكوناته، يتأثر هيكل 

 Macrocycleاالعتبارات الهيكلية لـ 

على األهداف ومرحلة التدريب وجدول المنافسة. لذلك، يجب أن تختلف macrocycleيعتمد تطوير هيكل 

الدورات الكبيرة لخطة التدريب السنوية وفقا ألهداف التدريب لكل مرحلة من مراحل الخطة )أي المراحل 

 ة(.التحضيرية والتنافسية والمراحل االنتقالي

 الدورات الكبيرة للمرحلة التحضيرية

الهدف الرئيسي من المرحلة التحضيرية هو تحفيز التكيفات الفسيولوجية والنفسية والتقنية التي ستكون 

بمثابة األساس لألداء التنافسي. في خطة التدريب السنوية المصممة بشكل مناسب، تعد المرحلة 

 س للنجاح في المنافسات.التحضيرية جزءا مهما من الخطة وهي األسا

. للتدريب التحضيرية للمرحلة تماما مناسبة القوية الدورات والدورات للتطوير األسبوعية الدورات تعتبر

 17 الشكل يوضح. التدريجي التحميل طريقة للتطوير الكبيرة الدورات على التدريب طلب يتبع ما عادة

 ويتم صغيرة دورات أربع عبر التدريب حمل زيادة يتم ،1: 4 التحميل نمط في. التدريجي للتحميل مثالين



 الجزء خالل جيد بشكل هذا التحميل نمط يعمل. األخيرة الصغيرة للدورة التجديد أو للتفريغ التخطيط

 التقنية، العادات وتصحيح فسيولوجية، قاعدة تطوير الرياضي يحاول عندما التحضيرية المرحلة من األول

 وربما التحضيرية للمرحلة تماما مناسب 1: 3 التحميل نمط أن كما. جديدة تكتيكية أو تقنية مهارات وتعلم

 الطبيعية الحيوية الدورات مع جيد بشكل هذا التحميل نموذج يتناسب. شيوعا التحميل خطط أكثر يكون

 أو بتجديد متبوعة العمل أحمال زيادة مع صغيرة دورات ثالث على 1: 3 التحميل نمط يحتوي. للجسم

 الحمل تقليل فيمكن الثالثة، المصغرة الدورة بعد جدا مرتفعا التعب مستوى كان إذا. صغيرة دورة تفريغ

 نمط إلنشاء ثانية صغيرة تجديد دورة استخدام يمكن أو أكبر بشكل الرابعة المصغرة الدورة في المستخدم

 .2: 3 تحميل

 

Macrocycles المنافسة لمرحلة  

 الموسم طوال ثابت تحميل نمط استخدام يجب. بالرياضة الخاصة الكبيرة الدورات هياكل من العديد هناك

 ستختلف الهيكل، هذا ضمن. األسبوع في اثنتان أو مسابقة فيها تقام التي الجماعية الرياضات مع التنافسي

 هذه في. مسابقات على تحتوي التي الدورات خاصة والحجم، الشدة حيث من األسبوعية الدورات

 .تدريب وأيام لالسترجاع أيام المسابقات ستتخلل الدورات،



 

 نتيجة

 macrocycle فإن ذلك، ومع. السنوية التدريب خطة في وظيفي جزء أهم األسبوعية التدريبية الدائرة تعتبر

 على التركيزmacrocycle يوجه النهاية، في. أصغر شرائح إلى السنوية التدريب خطة لتقسيم فقط مفيدة

microcycle السنوية التدريب خطة أهداف لتحقيق. 

 الرياضي يتمكن بحيث التدريب لتوجيه الكبيرة التدريبية والدائرة األسبوعية التدريبية الدائرة تصميم يتم

 مفاهيم إلى التدريب خطة تستند أن يجب. المناسب الوقت في ونفسية فسيولوجية ذروة تحقيق من

 الهرموني، األعضاء وظائف وعلم العضلي، األعضاء وظائف وعلم للتدريب، الحيوية الطاقة خصوصية

 .أفضل بشكل التدريبي البرنامج لتوجيه. التدريب لضغوط الجسم واستجابة

 Training Session التدريبية الحصة

 تطوير ذلك بعد يحاول الذي الرياضي، مع المعرفة المدرب يشارك درس، أو فردية تدريب حصة خالل

 وهيكل مهام حسب مختلفة أنواع عدة إلى التدريبية الحصة تصنيف يمكن. أكثر أو واحد تدريب عامل

 .التدريبية الدائرة

 .والتقييم المهارات، وإتقان والتكرار، ، التعلم: التدريب لحصص أساسية تصنيفات أربعة هناك .

 Learning Session بالتعلم الخاصة التدريبية الحصة

 يستخدم. تكتيكية مناورة أو جديدة مهارات اكتساب في التعلم حصة في للرياضي الرئيسية المهمة تتمثل

 بشرح الحصة المدرب يبدأ المثال، سبيل على. الحصص من النوع هذا لتنظيم أساسية بنية المدرب

 مجموعة اكتساب على الرياضي يركز اإلحماء، بعد. اإلحماء مرحلة خالل الرياضي توجيه ثم أهدافها،

 ذات المعلومات للرياضي المدرب يعطي الحصة، من الرئيسي الجزء من االنتهاء بعد. محددة مهارات

 .المهارة تطوير نحو تقدمه حول الصلة

 



 Repetition Sessionحصة التدريب المتكررة 

حصة التدريب المتكررة إلى حد بعيد حصة التدريب الخاصة بالتعلم من حيث ممارسة مجموعة  تشبه

مهارات معينة أو معارف تكتيكية. الفرق الرئيسي هو أنه خالل هذه الحصة، يستمر الرياضي في تعلم 

 المهارة ومحاولة تحسين مجموعة المهارات.

 Skill Perfection Sessionحصة التدريب الخاصة بإتقان المهارة 

حصة إتقان المهارة هي امتداد لحصة التدريب المتكررة حيث يحاول الالعب تحسين مجموعة المهارات 

اإلجمالية. يتمثل االختالف الرئيسي في أنه في هذه المرحلة تم تعلم المهارة ويحاول الرياضي اآلن إتقان 

 المهارة لتحقيق أقصى قدر من األداء.

 Assessment Sessionsالتقييم حصة التدريب الخاصة ب

يجب إجراء حصص التقييم بشكل دوري. يمكن أن تشمل هذه الحصص اختبارات لتقييم االستجابات 

الفسيولوجية للرياضي للتدريب واألداء، أو يمكن أن تشمل الحصص مسابقات لقياس مدى استعداد 

كأداة الختيار الرياضيين الرياضي. يمكن استخدام نتائج هذه الحصص لضبط تدريب الرياضي أو 

 للمسابقات.

 Training Sessions Classified by Structureحصص تدريبية مصنفة حس هيكلها 

 قد ينظم المدرب حصص تدريبية في عدة أشكال الستيعاب الرياضيين األفراد والجماعات.

 Group Sessionsحصص جماعية 

يتم تنظيم حصص جماعية للعديد من الرياضيين ولكن ليس بالضرورة لفريق كامل. على سبيل المثال، قد  

يعمل المدرب مع العبي الهجوم لفريق كرة قدم. على الرغم من أن هذه الحصص ليست مثالية إلضفاء 

ق، خاصة قبل منافسة الطابع الفردي على التدريب، إال أنها يمكن أن تكون أداة فعالة لتنمية روح الفري

 مهمة.

 Individual Sessionsالحصص الفردية  

تسمح الحصص الفردية للمدرب بتركيز االنتباه على رياضي واحد لمعالجة المشاكل البدنية أو النفسية.  

توفر هذه للمدرب الفرصة إلجراء تقييم دقيق للرياضي وتعديل تطور مهاراته. هذه الحصص هي األنسب 

التحضيرية للخطة السنوية. قد تكون األنواع األخرى من الحصص أكثر مالءمة خالل  خالل المرحلة

 المرحلة التنافسية.

 Mixed Sessionsالحصص المختلطة 

هي مزيج من الحصص الجماعية والفردية، في هذا النوع من الحصص، قد يقوم الفريق بأكمله باإلحماء 

نتهاء من الجزء الفردي من حصة التدريب، يعود معا ثم ينقسم إلى حصص تدريبية فردية. بعد اال

الرياضيون معا إما للتدرب كفريق أو االسترخاء معا. خالل فترة التهدئة، يناقش المدرب القضايا ذات 

 الصلة لتعزيز جوانب معينة من حصة التدريب.



 Free Sessionsالحصص الحرة 

النوع من الحصص يطور مشاركة الالعب الواعية في التدريب، ويحفز استقالليته، وقد يزيد من  هذا

مستوى نضجه. يمكن أن تساعد الرياضي على تطوير مهارات حل المشكالت التي يمكن أن تترجم إلى 

حصص الوضعية التنافسية، حيث قد ال يكون المدرب متاحا دائما. على الرغم من أن هذا النوع من ال

يمكن أن يفيد الرياضيين بشكل كبير، إال أنه يجب استخدامه حصريا مع الرياضيين المتقدمين والنخبة ألن 

 الرياضيين األقل تطورا قد ال يمتلكون المهارات البدنية والنفسية للتعامل مع مثل هذه الحصص.

 Structure of Training Sessionsأقسام الحصة التدريبية 

دريبية من عدة أقسام متسلسلة بطريقة تسمح للمدرب والرياضي باتباع مبدأ الزيادة تتكون الحصة الت

التدريجية والنقصان في العمل خالل الحصة التدريبية. تتكون الحصة التدريبية من ثالثة أو أربعة مكونات 

تمة( ئة )خاهيكلية رئيسية. حصة تدريبية من ثالثة أقسام تحتوي على إحماء )إعداد(، وقسم رئيسي، وتهد

 ، وإحماء ، وقسم رئيسي، وفترة تهدئة.أو من أربعة أجزاء من مقدمة

ساعات  5تدوم الحصص بشكل عام حوالي ساعتين، على الرغم من أنها يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 

حسب الرياضة ومرحلة خطة التدريب السنوية. عادة ما تكون الدورات التدريبية للرياضات الجماعية 

ن حيث المدة، بينما تميل الحصص التدريبية للرياضات الفردية إلى التفاوت في المدة. تنقسم متسقة م

 90و  30الحصص التدريبية إلى ثالث فئات من المدة: )أ( الحصص القصيرة، والتي تستمر ما بين 

تي دقيقة؛ )ب( الحصص المتوسطة التي تستمر من ساعتين إلى ثالث ساعات؛ و )ج( الحصص الطويلة ال

ساعات. تعتمد مدة الحصة التدريبية على المهام المطلوبة تحقيقها واألنشطة التي يتم  3تدوم أكثر من 

ساعة فقط خالل  1.5إلى  1إجراؤها واإلعداد البدني للرياضي. قد يقوم عداء بحصة تدريب تستمر من 

 ساعة.  2.5إلى  2المرحلة التنافسية، في حين أن عداء الماراثون قد يقوم بجلسة من 

 Structure of Training Sessionsأقسام الحصة التدريبية 

تتكون الدورة التدريبية من عدة أجزاء متسلسلة بطريقة تسمح للمدرب والرياضي باتباع مبدأ الزيادة 

التدريجية والنقصان في العمل خالل الحصة التدريبية، وهي تتكون من ثالثة أو أربعة أقسام رئيسية. 

تدريبية من ثالثة اقسام تحتوي على إحماء )إعداد(، وقسم رئيسي، وتهدئة )خاتمة(؛ تتكون الحصة حصة 

 التدريبية المكونة من أربعة أقسام من مقدمة، وإحماء، وتمرين، وفترة تهدئة.

 Warm-Up التسخين مرحلة

 األمثل األداء لتحقيق ضروري اإلحماء أن والمدربين الرياضيين قبل من واسع نطاق على المقبول من 

. نشطة أو سلبية إما أنها على واسع نطاق على اإلحماء أنواع تصنيف يمكن. المنافسة أو التدريب أثناء



 أو الساخنة، االستحمام أو البخار، حمامات المثال، سبيل على) خارجية وسائل السلبي اإلحماء يستخدم

 استنفاد دون العضالت حرارة درجة لرفع( الحراري اإلنفاذ أو التدفئة، وسادات أو الساخنة، الحمامات

 حرارة درجة لرفع البدني النشاط أشكال من شكل استخدام النشط اإلحماء يتضمن. الطاقة ركائز

 أنشطة العامة اإلحماء إجراءات تشمل. خاصة أو عامة أنواع إلى النشط اإلحماء تقسيم يمكن. العضالت

 أنشطة الخاصة اإلحماء عمليات تستخدم بينما الدراجات، ركوب أو الجمباز تمارين أو الركض مثل

 لذلك، السلبية؛ اإلحماء إجراءات استخدام العملي غير من الرياضيين، لمعظم بالنسبة. بالرياضة خاصة

 .النشطة اإلحماء عمليات المنافسة أو للتدريب يستعدون الذين الرياضيون يستخدم ما عادة

 باستخدام يوصى دقائق 10 إلى 5 ولمدة ،VO2max٪ 60-40 منخفضة بشدة العام اإلحماء إجراء يجب

 الفوسفات تحلل انخفاض من الحد مع الحرارة درجة من سيزيد النشاط من المستوى هذا ألن منخفضة شدة

 حوالي في اإلحماء بدء من دقائق 5 إلى 3 غضون في االرتفاع في الحرارة درجة تبدأ ذلك، إلى باإلضافة

 الذين الرياضيين ألن الفردي، للرياضي وفقا اإلحماء تكييف إلى المدرب يحتاج قد. دقيقة 20 إلى 10

 على، لإلحماء أقل وقت مع الحرارة درجة ارتفاع من الدرجة نفس يحققوا أن يمكن الحالة سوء من يعانون

 االرتفاع لتحقيق اإلحماء وشدة مدة زيادة إلى عاليا تدريبا المدربون الرياضيون يحتاج قد ذلك، من العكس

 .كاف بشكل دافئا الرياضي كان إذا ما لتحديد جيدا دليال العرق وجود يعتبر. الحرارة درجة في المناسب

 الخاص اإلحماء تصميم يتم. خاص إحماء إلى التحول الرياضي على يجب العام، اإلحماء من االنتهاء بعد

 بعد ما تقوية أنشطة تتضمن وقد تدريجيا الشدة بزيادة اإلحماء ميزات تتميز. معين لنشاط الرياضي إلعداد

 القصيرة المكثفة السريع العدو أنشطة تضمين أن ثبت المثال، سبيل على. الحاالت بعض في التنشيط

 يبدو. التدريب نوبة أو والمنافسة اإلحماء توقف بين كافٍ  استرجاع وقت توفر بشرط الجري، أداء يحسن

 يعد. المنافسات أو التدريب إلى اإلحماء من االنتقال عند ضروري التعافي من دقائق 5 عن يقل ال ما أن

 المثال، سبيل على. محددة مهارات مجموعات يتضمن ألنه للمنافسة، االستعداد عند مهًما الخاص اإلحماء

 وعقليا جسديا االستعداد أجل من اإلحماء عملية في الفنية العناصر بعض بتضمين الجمباز العب يقوم قد

 ذلك، ومع. اإلحماء فترة خالل خاصة أنشطة في دقيقة 15 إلى 10 الرياضي يقضي بأن يوصى. للمنافسة

 .الخاص اإلحماء في الوقت من المزيد قضاء إلى الرياضي يحتاج قد الرياضة، تعقيد زيادة مع

 درجة لزيادة مصمم عام إحماء يتضمن وأن دقيقة 45 و 20 بين ما الكلي اإلحماء يستغرق أن يجب

 زيادة يمكن. يختاره الذي الرياضي للنشاط الرياضي إلعداد مصممة خاصة إحماء وعملية الجسم حرارة

 .المعين الرياضي احتياجات حسب تقليلها أو اإلحماء مدة

 



 أنواع االحماء النشاطات الزمن

 عام المشي، الجري، القفز، الجري للخلف وجانبا.......... د10

 خاص Dynamic stretchesالتمديد الديناميكي   10ـ  5

  مهارات الرمي، تطبيق المهارات بشدة منخفضة 10ـ  5 

  حركات متقطعة ذات شدة عالية، مثل الجري السريع، القفز العمودي...... 10ـ  5 

التحول إلى المنافسة أو  استرجاع سلبي 5

 التدريب 

 45-30 الزمن الكلي لإلحماء

 بروتوكول اإلحماء ألنشطة الرمي :19شكل

  اآلثار الفيزيولوجية المحتملة لإلحماء النشط  

 

 Injury اإلصابات

 الحرارة درجة تؤدي أن المحتمل من. اإلصابة معدالت من سيقلل المناسب اإلحماء أن جيدا التوثيق تم لقد 

  .اإلصابة احتمالية تقليل إلى اإلحماء أثناء تحدث التي المتزايدة

  Stretching التمديد

 فترة خالل فقط dynamic stretching الديناميكي التمديد إجراء يجب المعاصرة، العلمية الدراسات حسب

 المرتبط األداء انخفاض مالحظة يتم. static stretching الساكن التمديد تجنب دائما يجب وأنه اإلحماء

. األنشطة جميع في األداء من يقلل الساكن التمدد لكن العضلية، والقدرة القوة رياضات في الساكن بالتمدد



 التمدد أن حين في بالرياضة، خاصة حركات تتضمن ديناميكية تمدد أنشطة على اإلحماء يشتمل أن يجب

 .التهدئة مرحلة في يكونا أن يجب المرونة زيادة ومحاوالت الساكن

 Main Body of the Session للحصة الرئيسي القسم

 مهارات الرياضي يتعلم عندما هذا. التدريبية للحصة الرئيسي القسم في المحددة التدريب أهداف تناول يتم

 هذا محتوى يعتمد. النفسية الصفات ويعزز  محددة حيوية حركية قدرات ويطور تكتيكية، ومعارف جديدة

 والعمر؛ والجنس الرياضي تدريب حالة ذلك في بما العوامل من العديد على التدريب حصة من الجزء

 في يركز بينما التقنية على للحصة الرئيسي القسم  في التركيز يتم قد. التدريب ومرحلة الرياضي النشاط

 يجب فإنه تقدما، األقل للرياضيين بالنسبة. النفسية والسمات الحيوية الحركية القدرات على الوقت نفس

 :التالي التسلسل احترام

 .تكتيكي أو تقني عنصر وإتقان تعلم

 .الحركة وخفة السرعة تطوير 

 .القوة تطوير

 .التحمل على القدرة تطوير 

 وقت في والتكتيكية الفنية العناصر تناول ويجب جديدة، مهارات تعلم عند جيدا الرياضي يرتاح أن يجب

 الرياضي قدرة يعيق سوف التعب ألن خاص بشكل مهم هذا. التدريب حصة من الرئيسي الجزء في مبكر

 بتطبيق تختتم ثم التقنية المهارات أو العناصر أهم إتقان على تعمل أن يجب. الحركية المهارات إتقان على

 هذا يكون قد. السرعة بتمارين األنشطة هذه تسبق أن المستحسن من. محاكاة مسابقات في المهارات تلك

 المصممة األنشطة تكون ما عادة. والميدان المضمار سباقات في الرياضيين أو األثقال لرفع مناسبا النهج

 التمارين من األنواع هذه. نسبيا قصيرة لفترات إجراؤها ويتم الشدة عالية الحركة وخفة السرعة لتحسين

 األنشطة هذه تسبق ما عادة. جيدا مرتاحا يكون عندما ممارستها الرياضي على ويجب ، للغاية مرهقة

 المثال، سبيل على. لألنشطة النسبي الترتيب سيغير الحصة تركيز فإن ذلك، ومع. والتحمل القوة تمارين

 بعد مباشرة السرعة تدريبات تأتي أن فيجب للحصة، األساسي المحور هو السرعة تطوير كان إذا

 من مبكر وقت في معالجتهما فيجب الرئيسي، الهدف هي الرشاقة أو التوافق، قدرات كانت إذا. اإلحماء

 .الحركية المهارات على كبير بشكل يؤثر أن يمكن التعب ألن الحصة

 مناسب هذا أن من الرغم على. السرعة وتمارين التقنية تطوير بعد القوة تنمية تمارين وضع يتم ما عادة

 إلى الدراسات من العديد تشير المثال، سبيل على. الحاالت بعض في به ينصح ال فقد الرياضيين، لمعظم

 فعلية استجابة عنها ينتج 1RM من٪ 90-70 الثقيلة لألحمال قوة تمرين سبقتها إذا السابقة العدو أنشطة أن



 نشاط حجم يكن لم إذا العدو أداء زيادة في جدا فعالة التقنية هذه.  الجري سرعة في زيادة أنها على تتجلى

 الرياضيين مع فقط فعالة هذه القوة تدريبات تسلسل طريقة أن يبدو. المطلوب الحد فوق وشدته القوة

 األخير الجزء في الخاصة أو العامة التحمل على القدرة تطوير تمارين وضع يجب. عاليا تدريبا المدربين

 على الرياضي قدرة يعيق مما التعب، من كبيرة كميات األنشطة هذه تولد. للحصة الرئيسي القسم من

 إلى القوة تنمية وزيادة الرشاقة، السرعة وتطوير التكتيكية، المهارات أو الحركة مهارات إتقان أو اكتساب

 .حد أقصى

 المهارة، هو التدريب تسلسل يكون أن فيجب المبتدئين، للرياضيين المهيمن الهدف هو التعلم كان إذا

 العناصر هذه كل واحدة تدريبية حصة تتضمن ما نادرا ذلك، ومع. التحمل على والقدرة والقوة، والسرعة

 الرياضيون يستفيد قد ذلك، ومع الرياضيين؛ نخبة مع للتدريب العام التسلسل نفس استخدام يمكن. األربعة

 التدريبية الدائرة وأهداف الفردية التدريب حصة أهداف على اعتمادا التدريب ترتيب تغيير من المتقدمون

 للغاية الصعب من ألنه فقط، أهداف ثالثة أو هدفين على تدريبية حصة كل تركز أن يجب. األسبوعية

 التخطيط المستحسن من يكون قد أنه من الرغم على. فعال بشكل تدريبية أهداف ثالثة من أكثر استهداف

 يجب ،(نفسية أو بدنية أو تكتيكية أو مهارية المثال، سبيل على) مختلفة تدريب عوامل من مستمدة ألهداف

 .الرياضي وقدرات الرياضة متطلبات على بناء العوامل هذه اختيار

 Cool-Down التهدئة مرحلة

 وتسهل التعافي يبدأ. تهدئة لفترة الرياضي يخضع أن يجب التدريب، حصة من الرئيسي الجزء انتهاء بعد

 إزالة الجسم على فيه يجب الذي الوقت هي التمرين بعد التعافي فترة فإن. التوازن إلى الجسم عودة

 فورا الراحة حالة إلى الجسم يعود ال عادة. األنسجة إصالح في والبدء الطاقة، مخازن وتجديد النفايات،

 38 إلى يصل ما التعافي يتطلب أن يمكن وحجمها، الحصة شدة على اعتمادا. منافسة أو تدريب نوبة بعد

 منظمة تهدئة لحصة للخضوع الرياضي يحتاج المنافسة، أو التدريب بعد االنتعاش وتسريع لبدء. ساعة

 بشكل تنفيذه عند ولكن التدريبية، الحصة من الجزء هذا عن التغاضي يتم ما غالبا. التعافي لتحفيز مصممة

 .معها والتكيف الحصة من التعافي من قدر أقصى لتحقيق للغاية قيمة أداة يكون صحيح

 تمرين يستلزم األول الجزء. رئيسيين جزأين من وتتكون دقيقة 40 إلى 20 حوالي التهدئة تستمر أن يجب

 الشدة منخفض هذا النشط التعافي تمرين يكون أن يجب. دقيقة 20 إلى 10 حوالي ويستمر النشط التعافي

 في المتوفرة البيانات محدودية من الرغم على(. للرياضي األقصى القلب ضربات معدل من٪ 50 من أقل)

 قد. السلبي التعافي من التمرين بعد التعافي إحداث في فعالية أكثر النشط التعافي أن يبدو العلمية، األدبيات

 .جدا الخفيف الركض القدم كرة العب يستخدم



 التمدد أن من الرغم على. اإلطالة من دقيقة 20 إلى 10 على التهدئة من الثاني الجزء يحتوي أن يجب

 أسباب عدة هناك. النشاط لهذا ممتاز وقت هي التهدئة فترة أن إال اإلحماء، أثناء به يوصى ال الساكن

 المرونة تحسين إلى التهدئة فترة أثناء التمدد يؤدي أن يمكن أوال،. التمرين بعد ما فترة في اإلطالة لتضمين

 الحركة نطاق يحسن أن يمكن التهدئة عملية من المطول الجزء أن يبدو. باألداء المساس دون كبير بشكل

 التمرين بعد التمدد بروتوكول تضمين أن إثبات تم ثانيا،. العضالت حرارة درجة لزيادة نتيجة( المرونة)

 الجمع أن عن اإلبالغ تم ثالثا،. تدريبية حصة خالل من تحفيزه يمكن الذي العضالت وجع ظهور من يقلل

 والضغط التدريب من التعافي معدل من كبير بشكل يزيد التمدد من بفترة متبوعة النشطة التهدئة بين

 أهداف حققوا قد كانوا إذا عما يسألهم أن للمدرب يمكن التهدئة، فترة خالل الرياضيين تمدد أثناء. التنافسي

 .للتدريب الرياضيين فهم لتعزيز الوقت هذا استخدام أيضا للمدرب يمكن التدريبية؛ الحصة

 Duration of Each Part of the Training Session  الحصة من قسم كل مدة

 ساعتين حوالي عادة الحصص تستغرق قد ولكن العوامل، من العديد على التدريب حصة طول يعتمد

 والخبرة التطور، ومرحلة والجنس، الرياضي، عمر على الحصة من جزء كل مدة تعتمد(. دقيقة 120)

 المثال، سبيل على. الحصة فيها تحدث التي التدريب ومرحلة الرياضة، خصائص الحصة نوع الرياضية؛

 تعديلها سيتم وبالتالي ساعتان، مدتها تدريب حصة لتحمل البدنية باللياقة المبتدئ الرياضي يتمتع ال قد

 .الرياضي تدريب حالة لتالئم

 أقسام الحصة  حصة بأربع اقسام حصة بثالث أقسام
 

 المقدمة  5

 االحماء 30 30

 القسم الرئيسي 65 70

 التهدئة 20 20

 الزمن الكلي 120 120

 


