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 يعرف محل التدريب  
  أبنهههههأ التههههه من اللهههههتدر بههههها الة هههههف التهههههدريب اةههههه  ا تلهههههف ال     هههههف"

 والل س ف لة رد".
    أو ه  "كل هف الته من ايع لهف اةه  أاوهته وأالهرد ال هرد اي تة هف

 أملته ممترستأ لةلشتط البدين".
 أ.د موفق اسعد اهلييت                                                                            

   كلت يعرف أبنَّأ "كل ف الت منات ال اقعف اة  األاوته الداخة هف نت ةهف الهل اوهةد يهدد يهلع   اةه
 األاوته الداخة ف اة  ه ئف ردود أفعتل و    ف".

 يعههرف "هههتردharre   ا لههل و  نههأ "اي ههنات ا رك ههف اي للههف لات األمههر التههدريث اةهه  دلل ههف ود ب هه "
 ال  ربف الرايض ف وكذلك ا  تظ اة لت".

يتعرض اإلنستن إىل ك ن با الع ابل وايتغنات واليت ال مي ا جتتوزهت وبا هذه الع ابل وايتغنات 
بت د  ن خترا ف انجتف با احمل ط اخلتراد الذي يت ااد ف أ ال رد أو داخة ف وهد ايؤمرات اللتجتف با اسم 

ف وسبب التغنات اخلترا ف واليت الالاب ن سأ، إل يتعرض اسم الالاب إىل أول دغ ن   حتلتأ الداخة 
مت ل محل التدريب ووعد للك حتصل الة ف الت  ف لالاب ابلتدرير وسبب هذا التغ ن. إنَّ د رار العلل 
اجلديد يؤدي إىل زايدد د بل اجلسم لأ بع حص ل دطبع ود  ف الالاب اة  للك، ويعتلد هذا اة  بت 

ا خالهلت د بل محل التدريب، ح ث يؤدي للك إىل زايدد مية أ الالاب با ل تقف وقدرات ختصف يستط ع ب
التلظ م لةةسم وحتسني الل األالرد الداخة ف )كتجللتز العصث واجللتز التل سد واجللتز الدوري.... اخل( 
وسبب أداه األمحتل التدريب ف وش ل صح ح، فوال اا للك حتصل دغنات ك ل تئ ف   اجلسم دؤدي إىل 

ته الطتقف اليت مت ا الالاب با ا ص ل اة  اجنتز ا د وهذا بت يسع  لأ ايدرب حتسني العلل اة  ول
 والالاب. 

تعريف ومفهوم حمل التدريب   



إنَّ التغ هههن   محهههل التهههدريب يهههؤدي إىل دغ هههن   نظهههت  اجلسهههم وابلتهههتة يهههؤدي ههههذا إىل زايدد الطتقهههف 
لرايضهد   ااهتلني وحتسني الل اجللتز التل سد والعصث وان محل التدريب "ه  ال تادد األستس ف لةتدريب ا

 اللظري والتطب  د اة  حد ٍّ س اه". 
إن  الت هد  ابألمحهتل التدريب ههف اةه  وفه  ببههدأ التغ هن والتل يههع ابلت ق ه  ايلتسهب وههني األمحهتل اجلديههدد 
واألمحههتل السههتو ف، يوههلا د بههل اجلسههم لةمحههتل اجلديههدد وأدائلههت وشهه ل صههح ح ودق هه  دون  لهه ر االبههتت 

، ودون ال صه ل إىل اإلالهتد الهذي يسهبب بشهتكل اديهدد لالاهب وهلهت ال حتصهل حتلهف التعب اةه  الالاهب
 الت  ف واة أ فتن التغ ن والتل يع ايلظم واي لا لةمحتل التدريب ف ه :

 است دا  ببدأ )التل ج( اب لل التدريث لولتن حت    حتلف الت  ف لةحلل. .1
 ف لةمحتل التدريب ف.دبتيا الصع وف   األداه أي است دا  شدد خمتة  .2
برااتد العالقف وني فرتات العلل والراحف ألال اه دد أالهرد اجلسهم الداخة هف إىل حتلتلهت الطب ع هف او قريبهت  .3

 )االسرتداد(.بللت 
 ضلتن حت    الة ف التبتدل بت وني األداه الصعب واألداه السلل. .4
 وحتدث هذه التغ نات او التل يع  : .5

 .ادد التلريلتت 
 داه.سراف األ 
 .فرتات الراحف الب ل ف 
 .طري ف األداه   دش  الت خمتة ف 
 .األالرد واألدوات ايست دبف   التلريلتت 
 .كل بت حي ط ابلعلة ف التدريب ف 

جيهههب أن يهههلظم محهههل التهههدريب وشههه ل يوهههلا دطههه ر ايسهههت أ واهههد  حصههه ل إصهههتابت واة هههأ أن ال 
االبتت التعب اة أ وإلا استلر التحل ل اةه  وفه   ي  ن ا لل ب تائتً لالاب؛ ألنَّ للك يؤدي إىل  ل ر

هههذا السهه تد ف ههد حتههدث إصههتابت   العوههالت ال تئلههف   العلههل، كلههت أنَّ اسههت دا  أمحههتل وسهه طف ال ي هه د 
 إىل دط ر ايست أ وإْن حصل ف   ن وس طتً وكذلك ال حيدث دط ر بةح ظ   ال  تهد ال     ف، 

 
انت ا لههل التههدريث اةهه  الالابههني اسههب نهه ل ال عتل ههف الرايضهه ف ختتةههف الة ههف التههدريب وومههن ب هه  

وبسههههت ايت وقههههدرات الالابههههني وبههههدأ اسههههتعدادهم لت بههههل التلههههريا، كلههههت أنَّههههأ د اههههد حههههدود بع لههههف لة ههههدرات 



الب  ل ا ههف ف ههد حتلههف ال صهه ل اب ةههم التههدريث إىل بسههت أ هههذه ال ههدرات مي هها ال هه ل أبنَّ ومههناً قههد حصههل 
ؤدي إىل دط رهههت ول هها زايدد اجللههد البههدين اهها هههذا ا ههد ال حيصههل ومههن اجيههت    ا تلههف التدريب ههف اة لههت ممههت يهه

 ي اأ ا لل با انح يت الشدد وا ةم إىل:.لالاب
 الغرض ايراد حت   أ. .1
 حتلف الالاب التدريب ف. .2
 فرتد التدريب. .3
 خ اص اللشتط ايلترس. .4
 
 

ودطهه ير بسههت أ الالابههني جيههب زايدد بتطةبههتت التههدريب وبهها أاههل حت  هه  أهههداف التههدريب وحتسههني 
اةهه  شهه ل متهه ج خههالل فههرتات التههدريب. وهههذا ايبههدأ يعلههل وههأ بههع أترجححيف ا االححلت ايبدر  يحح   بههع حههدوث

ايبتههدئني وكههذلك بههع الاههث ايسههت ايت العة ههت؛ ألنَّههأ ال يسههتط ع الالاههب حت  هه  نتههتئر أفوههل أو دسههة ل رقههم 
 ميترسههلت او جيتههتز رقلهههأ السههتو  أو احملتفظهههف اةهه  بسههت اه أو بركهههره اال إلا كههتن يتهههدرب اديههد   ال عتل ههف الهههيت

اة  وف  ب ردات ددريب ف أق أ بع حص ل د د  اب لل وش ل أسرل ممت كهتن اة هأ الهدبت ح ه  ايسهت أ أو 
سهتلرار وهرايدد ا لهل اللتتئر الستو ف. وجتدر اإلشترد هلت إىل اتنب بلم الد زايدد األمحتل التدريب ف ح ث اال

قههد دههؤدي إىل نتههتئر ا سهه ف واة ههأ جيههب اههد  ختطههد او جتههتوز ا ههدود الطب ع ههف يسههت أ ا لههل والههذي يطةهه  
)ارتحداد ود ل هذه ال  لف كةلت اخن ض بست أ ا تلف التدريب هف لالاهب  )ايقيم  احلرج  حلمل ايبدر ب(اة أ 

اىل حصه ل ف هدان لةت   هتت السهتو ف اي تسهبف   أاوهته  أي ان الت قف اا التدريب ي  د احللي  ايبدر  ي (
وأالرد اجلسم، ان هب ط بست أ الالاب يعين هب ط حتلتأ التدريب ف واليت يعرب اللت اب تلهف )البدن هف وايلتريهف 

 واخلطط ف والل س ف والذهل ف(، وهلت يتحدد بست أ ا لل التدريث اجلديد وعد هب ط ايست أ.
ف  لل التدريب هد ااة  بست أ يصل إل أ الالاب/ال ري  با خالل حت   هأ ااةه  ان ال  لف ا را

محههل دههدريث   فههرتد او برحةههف ددريب ههف او وعههد دل  ههذ ب ههردات بللههتج دههدريث يههدد  ههدد بع لههف. أي ان بسههت أ 
بؤشهراً الاةه   محل التدريب الذي حت   او الذي وصل ال أ الالاب/ال ري    هنتيف ايللتج التهدريث يعهد للهك

وهههد  )ابيقيمحح  احلرجحح  حلمححل ايبححدر ب(محههل بل ههذ يههدداً ابيههدد الههيت اسههتغرقلت ايللههتج التههدريث ويطةهه  اة ههأ 
%( ل  لف ا لل ايل ذ. اة  ايدرب ان يسةل للك   كراسهف التهدريب اخلتصهف ههذه ال  لهف 100دستوي )

ق لههف حراههف( ل ههل الاههب، وجتههدر اإلشههترد هلههت حههددت جلل ههع الالابههني، اةلههتً انههأ د اههد بلط ههف او بسههت أ )



اةههه  ايهههدرب ان ال يتةهههتوز ههههذه ا هههدود )ال  لهههف ا راهههف( زايدد او ن صهههتن ووتعبهههن  خهههر اة هههأ ان ال يعطهههد 
دهههدريبتت ب تائهههف او سهههريعف ااةههه  بههها )بسهههت أ ال  لهههف ا راهههف( احملهههددد سهههتو ت، وكهههذا ا هههتل ال مي ههها إاطهههته 

ل )اقل با ال  لف ا راف( الن هذا س ف يؤدي اىل هب ط بسهت أ الالاهب ددريبتت ددو  ط ياًل  ست أ مح
ألنأ يعلل أبمحتل اقهل بها بسهت اه أي اقهل بها بسهت أ ال  لهف ا راهف  لهل التهدريب، وتهذه ا تلهف دلسهحب 
هههذه ال  لههف الههيت سههةةلت سههتو ت اىل ايسههت أ الههذي دههدرب اة ههأ   ايههرد ال تن ههف، ويصههبح بسههت أ ا لههل الههذي 

%(، واة ههههأ نشههههن اىل ان اخن ههههتض بسههههت أ ا تلههههف 100 هههه  هلههههت ههههه  )ال  لههههف ا راههههف  لههههل التههههدريب( )حت
 التدريب ف لالاب ي  د اىل اخن تض حدود ق لف ا لل. 

وبا خالل اي تل التتة مي ا ان ن ضح للك وش ل د ص ةد، وضع احهد بهدر  كهرد السهةف بللتاهت 
ب ردادههأ ودشهه  ل األمحههتل التدريب ههف اةهه  أسهه  وببههتد  التههدريب ( أشههلر، وااتلههد   وضههع 3دههدريب ت بددههأ )

الرايضههههد، ول ههههد يطلههههئا اةهههه  دل  ههههذ ايللههههتج وشهههه ل دق هههه  وال صهههه ل إىل األهههههداف الههههيت خطههههط لتح   لههههت 
قسهههم ايللهههتج إىل مالمهههف براحهههل ددريب هههف كهههل برحةهههف هلهههت  )مسحححب(د ( وال صههه ل ابلالابهههني اىل بسهههت أ بعهههني 

ث طري ف التدريب ايست دبف والتش  ل الذي يعلل اةه  وف هأ ايهدرب ودشه  ل أهدافلت وخصتئصلت با ح 
ا لههل التههدريث ود ا ههأ ب هه انت ا لههل وحتديههد الشههدد ايسههتلدفف وق لههف ا لههل ل ههل برحةههف اةهه  وفهه  بههدد 

 %( ووعهد انتلهته بهدد ال المهني ي بهت لةلرحةهف األوىل60( ي  ، وكتن  الشدد ايستلدفف لةلرحةهف األوىل )30)
%( بههههها ايللهههههتج ال ةهههههد، أي   حت  ههههه  60بههههها ايللهههههتج وال صههههه ل إىل الشهههههدد ايسهههههتلدفف وحت  ههههه  اللسهههههبف )

%( با ايللتج هلذه ايرحةف، وبت حت   با محل خهتص تهذه ايرحةهف يطةه  اة هأ )ال  لهف ا راهف  لهل 100)
 %(.100التدريب( ودستوي )

ةهف األوىل ودايهف لةلرحةهف ال تن هف بها ايللهتج التهدريث ود  ن الشدد احمل  ف وق لف ا لهل التهدريث لةلرح
( ي   أيوت وحدد أهدافلت وخصتئص ب  انت ا لهل ف لهت وشهدد بسهتلدفف 30والذي أاطتهت ايدرب بدد )

%( 100%( بها ايللهتج ال ةهد و)80%(، والد ال صه ل اىل حت  ه  الشهدد ايسهتلدفف )80هلذه ايرحةف )
%( )ال  لهههف ا راهههف  لهههل 100وأيوهههت يسهههةل ق لهههف اديهههدد  لهههل التهههدريب )،  بههها ايللهههتج هلهههذه ايرحةهههف

 التدريب(.
ووعهههد ان يت كهههد ايهههدرب بههها حصههه ل الت   هههتت  لهههل التهههدريب ايعطههه    ايرحةهههف التدريب هههف ال تن هههف 

هلهذا ايللهتج  ي  ن هذا ا لل والشهدد احمل  هف   ايرحةهف ال تن هف ودايهف لةلرحةهف التدريب هف ال تل هف واألخهند احملهددد
( ي   أيوت وحدد أهدافلت وخصتئص ب  انت ا لهل ف لهت وشهدد بسهتلدفف 30والذي أاطتهت ايدرب بدد )



( ي   واليت حددت لةلرحةهف ال تل هف ي ه ن ايهدرب قهد انتله  بها 30%(، و  هنتيف بدد )100هلذه ايرحةف )
%( ويسةل ق لف اديهدد لةحلهل التهدريث 100حت    ب ردات ايللتج كتفف وال ص ل إىل الشدد ايستلدفف )

%( ودعهرف ابل  لهف ا راههف  لهل التهدريب اجلديهد، أي ان بسههت أ 100الهد هنتيهف ايللهتج ود هه ن نسهبتلت )
ا تلههف التدريب ههف الههيت وصههل إل لههت الالاههب/ال ري  وعههد االنتلههته بهها ايللههتج   قلتلههت واة ههأ جيههب احملتفظههف اةهه  

ن اخن ههض بسههت أ الالاههب/ال ري  ي هه ن دالههف وبؤشههراً اهها اخن ههتض بسههت أ ايسههت أ ايتح هه ، وإلا حصههل ا
ا تلههف التدريب ههف وسههبب ف ههد الت   ههتت   أالههرد اجلسههم نت ةههف االن طههتل اهها التههدريب او ألي سههبب  خههر ممههت 

 )ابرتداد احللي  ايبدر  ي (.ي  د اىل هب ط ايست أ وهذا بت يعرف 
ري  يهرت  أرر اجيتو هف اةه  دطه ر ا تلهف التدريب هف لالابهني ان حتسا ودط ر ود هد  بسهت أ الالاهب/ال 

 )ايبقدم ابحلمحل(اي بزحزح  االلت ايبدر  ي  إىل اعلى وهلت الود با إحداث دغ نات اديدد اة أ وللك 
وجيهب ان ي ه ن   الت ق ه  ايلتسهب بهع  خهر محهل وصهل إل هأ والهذي حي ه  لهأ د بهل أمحهتل التهدريب اجلديهدد 

وبرااهتد ال هرتد الربل هف  إىل حتلف اإلالهتد وي ه ن ههذا وعهد الت كهد بها الت  هف لةمحهتل السهتو ف،دون ال ص ل 
وهههني األمحهههتل التدريب هههف  )االسحححرتداد(وهههني ا لةهههني )ا لهههل السهههتو  وا لهههل اجلديهههد( ا هههث د ههه ن فهههرتد الراحهههف 

 بلتسبف. ويعتلد ببدأ )التدرج والتل ج اب لل( 
و  هههذا كةههأ وكلههت متهه  اإلشههترد أاههاله جيههب اسههت دا  التلهه ج   ديلتب   ههف ا لههل التههدريث لغههرض 

وههههذا فتةهههف اههها  )ايبقحححدم ابحلمحححل(حصههه ل حتلهههف الت  هههف، إالَّ إنَّهههأ و  وعهههض ا هههتالت يوهههطر ايهههدر ب إىل 
دصهههل اب لهههل إىل الهههيت  ايقفحححزاا طايافحححراا أط ايو  حححلاالتهههدرج اب لهههل، وجيهههري الت هههد  اب لهههل بههها خهههالل 

 ا دود ال ص أ ي درد الالاب، وهذا يعين إي تف ببدأ التدرج اب لل ل رتد يددد. 
( بههها أهههههم الع ابهههل الههههيت جيههههب أْن progression"إنَّ ببهههدأ الت ههههد  اب لهههل اهههها طريههه  التههههدرج )

إىل حههههدوث د ضههههع   االاتبههههتر الههههد دصههههل م أي بللههههتج دههههدريث، ح ههههث ان الههههرايدد السههههريعف اي تائههههف دههههؤدي 
( وب ل بأ ا تلف اليت دظلهر اةه  الرايضهد الهدبت يتعهرض 1( خمطط )Over Training) ايبدر ب ايزائد

إىل ضههغ ط د ههع اةههه   ل ههتت الة ههف الت  هههف لتصههل تههت إىل ن طهههف ال شههل   حت  هه  الت  هههف ومي هها أن دريهههد 
ف بههع محهههل التهههدريب، ويصههبح اسهههم الالاههب  هههن قهههتدر اةهه  الت  ههه الوههغ ط اةههه  الرايضههد لت ههه د قدرادهههأ.

فوههالً اهها أنَّههأ يصههبح اك ههر ارضههف  ههدوث اإلصههتوف او التعههرض لةلههرض نظههراً ألنَّ اإلالههتد الرائههد يههؤمر سههةب تً 
 اة  التز ايلتاف". وتذا يتحدد التدريب الرائد ول اني مهت:

 
 



 
 Inhibitory Over Training التدريب الزائد العكسي  

الع سههههد بردبطههههف وههههل ص بصههههتدر الطتقههههف لةعوههههالت  أو وسههههبب وعههههض إنَّ أسههههبتب التههههدريب الرائههههد 
خمة هههتت الطتقهههف الهههيت يطةههه  اة لهههت لرات األوكسهههةني الشهههتردد   اجلسهههم وههههد خمة هههتت الة هههف حهههرد الغهههذاه، 
ويسهههبب للهههك شهههع ر الرايضهههد وصهههع وف   الهههل العوهههالت؛ وسهههبب ال  هههل الهههذي حيههه  وهههأ نت ةهههف التهههدريب 

 اني   العوالت نت ةف التدريب الرائد اا إب تانت الالاب وطتقتأ.الستو  وي سر هذا ول ص اجلة    
 

 

 Excitatory Over Trainingالتدريب الزائد المثير 

يعهد  دعهر ض الالاهب إىل دهدريب زائهد بها الله ل ال هتين أي )التهدريب الرائهد اي هن( الهذي يته مر ابجللههتز 
؛ لههذلك يصههبح الالاههب   حتلههف اهه ر وادوان ههف. وههه  حيههدث وشهه ل أسههرل بهها "ا لههل العصههث السههلب توأ

الرائهههد الع سهههد" ويراهههع إىل زايدد ايشهههتركف ع التهههدريبتت اتل هههف ال  تفهههف و  هههرد أو زايدد ايلتفسهههتت كلهههت يتههه مر 
الراحهف والتغذيهف والله   الرايضد ابلظروف اخلترا ف األخرأ احمل طف ابلعلة ف التدريب ف وايؤمرد اةه  الت  هف ب هل 

 وال اابتت ايدرس ف او بتطةبتت العلل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (1خمطط )
 ك   ف حص ل التدريب الرائد

 
 
 
 
 
 

 محل ددريث

 إلا حصة  زايدد ب تائف )سريعف(   ا لل

 حيدث التدريب الرائد

 يسبب إاتقف   الة تت الت  ف

وسببيصبح الالاب ارضف لإلصتوف   

 التدريب الرائد الع سد التدريب الرائد اي ن

حيدث وسبب حص ل ن ص  -1
   بصتدر الطتقف   العوالت 

او وسبب وعض خمة تت  -2
 الطتقف.

يت مر ابجللتز العصث -1
 السلب توي 

حيدث ا ر وادوان ف.  -2  

ه  أسرل با ا لل الع سد -3
 وسبب األداه العتة الشدد.



 
با اال إحداث دغنات   األالرد الداخة ف جلسم الالاب وال ص ل إىل حتلف الت  ف جيب 
است دا  دفعتت ا لل التدريث التل اد وضرورد االلترا   بدأ الرايدد التدرجي ف اب لل حىت ال ص ل إىل 

 بت أييت:  لف. وحتدث هذه الرايدد كل أسب اني وحىت أروعف أستو ع اة  وف  بت أييتدراف بع
 ا تلف التدريب ف لالابني. .1
 ن ل اللشتط ايلترس. .2
 ال رتد التدريب ف )اإلاداديف، ايلتفستت، االنت تل ف(. .3

العلة ف ان زايدد األمحتل التدريب ف اة  وف  ببدأ التدرج   ب  انت ا لل يعد با ضرورايت   
التدريب ف واالرد ته  ست أ الرايضد، الن للك يؤدي اىل د  ف أالرد اجلسم لةمحتل التدريب ف ايعطتد، 
وحىت جيري حت    هذه الرايدد   األمحتل التدريب ف يتطةب با كل رايضد   ودايف أي بللتج ال  ت  ابألداه 

ستاده اة  د بل األداه وترايد الصع ابت بع حص ل ضلا اإلب تن تت وال درات ال     ف اليت يتلتع تت، لت
 حتلف الت  ف وابلتتة د د  ودط ر ايست أ.

ر م وا د االختالفتت ووالتت اللظر   زايدد األمحتل التدريب ف فتلبعض يرأ ان هذه الرايدد 
 تانت د  ن با سلف إىل أخرأ إىل ان يصل ا لل اىل حدوده ال ص أ اسب بت ميتة أ الرايضد با إب

 وقدرات، ممت يستاده للك   ال ص ل اىل بست أ بت د  يؤهةأ لتح    االجنتز او األداه العتة ايست أ.
والرأي اآلخر يلظر إىل زايدد األمحتل التدريب ف اة  ش ل دفعتت او ق رات او ومبتت وهذا بت اشران 

با )هترد وبتد   ف ووالد ن ف( ان ال أ ستو ت واألسبتب اي ابف الست دا  دفعتت ا لل، ح ث يؤكد كل 
است دا  ال  رات والدفعتت   زايدد ا لل التدريث ال يصةح   ددريب اللتشئني او الشبتب ألهنم 
يستط ع ن حت    نتتئر د  ن ااة  با بست أ أالترهم   ايرحةف األوىل وهذا يتسبب   اد  إب تن ف 

انأ ال مي ا الت د  وأ، ال ان العديد با الرايض ني الذيا احملتفظف اة  مبتت ايست أ الذي حت  ، كلت 
ح   ا نتتئر ا دد وأصبح  أمستئلم البعف مل يدوب ا ك نًا   ايالاب و تو ا اا األنظتر، وا تلف ال تن ف 

 دست د  بع الرايض ني ايت دبني )ايست ايت العة ت(.
 ا االستلرار ورايدد ا لل التدريث لعدد وحىت ال د  ن زايدد ا لل ب ت حف نؤكد اة  انأ ال مي

سل ات اىل بت ال هنتيف، وللك ي  د اىل اخن تض إب تانت الرايضد وقدرادأ الداخة ف واد  ال درد اة  حتلل 
صع ابت األداه كةلت د د  الر الرايضد، وهذا بت يدفع ايدروني اىل وضع حدود بع لف لةمحتل التدريب ف 

 بؤشرات سةب ف  رور الربا ود  د اىل اخن تض ايست أ.ل د ال د  ن  )مسب(دف (



( بع د د  بست أ 2خمطط ) )زحزح  االلت ايبدر  ي (ال وُدَّ با االرد تل ابألمحتل التدريب ف 
ا تلف التدريب ف لالاب وحص ل الت  ف اة  التدريب بع برااتد أنَّأ كةلت مب  ا لل اخلتراد ي ل بست أ 

  للك اة  ردود فعل األالرد الداخة ف، وهذا يسبب اد  حص ل حتلف الت  ف؛ ا لل الداخةد ويلع 
وبا أال حص ل ومنات اجيتو ف واضحف   )*()عب   اإلاثرة(ألنَّ بست أ اإلررد د  ن حت  بست أ 

لةلحتفظف اة  بست أ ا لل الداخةد جيب االرد تل  ست أ ا لل اخلتراد، وان حص ل حتلف التعب 
 ة  أالرد اسم الرايضد حي   للك أفول د   تت مم لف.اي تل ف ا

 
 (2خمطط )

 )* (زحرحف األمحتل التدريب ف

 
 

                                                           

اة  قة ال. ومبتت )*( اتبف اإلررد : وهد الل طف او ايست أ الذي يبدأ بللت ومن التدريب )التلريلتت( وللك ابست دا  ب نات  ست أ هذه العتبف أو ا
ويوعف بست أ ا لل الداخةد، أي ال حتصل ردود أفعتل   أالرد اجلسم ممت يسبب اد  ال ص ل اىل حتلف الت  ف ، الن بست أ ا لل اخلتراد ي ةل 

 اي ن )التلريا( ايست د  اقل با بست أ اتبف اإلررد ال عتلف.

 ةحلل الستو  ود د  ايست أ.زحرحف األمحتل التدريب ف: زايدد ا لل )دفع ا لل( إىل ااة  بع حص ل حتلف الت  ف ل)*( 

 محل ختراد

ك تفف(–شدد–)حةم  
 

   د لني التدريب
 

زحرحف األمحتل 
   التدريب ف

 محل داخةد  

 ومنات اة  أالرد اجلسم 
 

ط ر بست أ د
 الالاب

 جنتح الة ف التدريب حص ل أداه ا د لالاب

  دط ر ا تلف التدريب ف اد   ل ر التعب واإلالتد

والداخةد دلتس  وانسةت  وني ا لل اخلتراد   الت  ف 



( والذي ي ضح سن العلة ف التدريب ف لة ص ل إىل أاة  برحةف )ال لف( جند 3وبا خالل اي طط )
واليت حددهت ايدرب اة  سب ل اي تل )بدطرة احلمل ااطىل( أنَّ ا ة ف التدريب ف األوىل واليت دعرف 

%( با ايست أ اة  أستس بدد يددد 50%( أي ال ص ل ابلالابني خالل هذه الدورد إىل )50وه)
لتل  ذ ب ردات ايللتج التدريث، والدبت دتح   أهداف هذه ايرحةف اة  وف  الدائرد األوىل، ووعد إاراه 

وال ص ل إىل ايست أ ايطة ب واحملدد هلذه الدورد با خالل االختبترات ووكد ايدرب با حص ل التط ر 
)بدطرة احلمل الت  ف ا تصل لدأ الالابني يبدأ ايدرب ابالنت تل اىل ايرحةف ال تن ف واليت نطة  اة لت 

%( وي    ايدرب ولتًه اة  للك ودفع 70وكذلك حيدد هلت بدد ونسبف بع لف بستلدفف ولت ا ) ايثلني (
با أال حت    أهداف هذه ايرحةف ووعد انتلته ايدد احملددد با قبل  )زحزح  االلت ايبدر  ي (ا لل أي 

ايدرب هلذه ايرحةف يتح   با ايست أ الذي وصل إل أ الالاب ن وبدأ الت  ف لةمحتل اجلديدد 
اال ال ص ل إل لت  واليت وضع ايللتج با )دطرة احلمل ايثليث (واألهداف اليت حت   ، وعدهت يلت ل إىل 

%(. وهلت قد اكتلة  دورات ا لل احملددد هلذا 100وحت    أاة  بست أ )ال لف( أي ال ص ل إىل نسبف )
ايللتج ح ث أصبح الالاب ن اتهريا لغرض خ ض ايلتفستت. وال وُدَّ با اإلشترد هلت إىل أنَّ دورات 

رب   اخت ترهت وحتديدهت اة  وف  اللسب اليت ا لل ألي بللتج ددريث يعتلد   اددهت اة  فةس ف ايد
( أشلر قرر د زيع ودش  ل األمحتل التدريب ف 3يريد العلل تت ب اًل بدرب فعتل ف بت لديأ بللتج ددريث يدد )

%، 40اة  بدار ايللتج   أروعف أو مخسف براحل، وحدد الشدد ايستلدفف ل ل برحةف وكلت أييت )
%( وعد حتديده يدد كل 100%، 90%، 70%، 50%، 40%( او )%100، %80، 60

برحةف ابألاي ، وال ص ل اىل الشدد ايستلدفف ل ل برحةف يعين انتلته ايرحةف األوىل لةلللتج )الدورد األوىل(،  
كلت أنلت ال ن صد ودورات ا لل الصغند أو ايت سطف أو ال بند   للك وإمنت د ا أ ودرش د ب  انت 

 يدد يددد   ايللتج التدريث لتح    أهداف خمططف هلذه ايدد. ا لل التدريث
 
 
 
 
 
 
 



 (3خمطط )
 سن العلة ف التدريب ف

 
 

وحىت ال حيصل أي إراب  او دداخل   اي ته م وخبتصف الد وضع ب ردات ال حدات التدريب ف 
اي  نف لةلللتج التدريث، نشن اىل ان البده وتل  ذ ايللتج التدريث اجلديد )ودايف اي سم( ي  ن  ست أ 

تز كل رايضد، و  وعض األح تن ي  ن البده وشدد اقل %( با ا د األقص  يست أ اجن50–30%)
%( با بست أ نسبف التدريب، وتذه ا تلف ي  ن الت قع والتلبؤ هلم 30-%20با هذه اللسبف ب اًل با )

حت    أك ر با هذا ايست أ با خالل التط ر والتحسا ال ان ا ةم التدريث   ا تلف ال تن ف ي  ن ولسب 
ألوىل، والد دل  ذ بللتج ددريث يسب  وط لف بع لف او حتلف ددريب قبل البط لف او السبتد اقل با ا تلف ا

%( ويتم الت د  اب لل التدريث ابلتدرير وص اًل إىل هنتيف 40)وط لف او سبتد بلم( مي ا البده وشدد )
يلتفستت جيري اخن تض   برحةف اإلاداد العت  ودصل قريبًت با الذرود   برحةف اإلاداد اخلتص، و  فرتد ا

ا ةم وزايدد الشدد، وبا الوروري برااتد التلتس  واالنسةت  والت اف  وني ب  انت ا لل التدريث   مج ع 
لات ومن ببتشر   دط ر بست أ  )مرحل  االسرتداد(براحل التدريب، والعالقف وني محل التدريب والراحف 

الالابني الن الة تت اهلد  والبلته د  ن أملته أداه الرايضد لةتلريلتت ووعدهت   برحةف االسرتداد ح ث 
دتغةب الة تت البلته اة  الة تت اهلد  وي  د للك إىل د  ف األالرد الداخة ف لةتدريبتت ايست دبف، 

م والشدد ب اًل   برحةف اإلاداد يتم الرتك ر اة  ا ةم   ودايف دل  ذ ونؤكد تذا اي ض ل اة  د زيع ا ة
 ايللتج وخبتصف   الدوائر التدريب ف ايت سطف ووعدهت ي  ن الرتك ر اجتته الشدد.

 

 ال لف

%100 ايرحةف ال تل ف %100 ايرحةف ال تل ف   

%70ايرحةف ال تن ف   

 

 

%50ايرحةف األوىل   

 

 

 ايللتج

 

%70ايرحةف ال تن ف   

 

 

%50ايرحةف األوىل   

 ايللتج 

ي   35 ي   35   

ي   30 ي   30   

ي   35 ي   35   



وهد  (LEAB OF LOADبح)طفرة لل ايبدر ب و  وعض األح تن يست د  ايدرب بت يعرف 
ل فرتد بع لف ال دريد اا أسب اني دتل ر ابلط رد الرائدد   محل ن ل ختص لدورد محل التدريب   خال

التدريب وقد دصل إىل الوعف أو أك ر اا التدريب العتدي، وهذه الطري ف دعط  ي ب ًت وألك ر با برد 
 خالل ال    بع وا ب وا د فرتات الراحف االجيتو ف.

عض ا تالت ي  ن ايدرب بوطرًا إىل لذا جيب االرد تل ابألمحتل التدريب ف ددرجي تً، ول ا   و
لغرض ال ص ل إىل حتلف الت  ف الدائم والذي يسلح ابألداه األب ل    )طفرة لل ايبدر ب(إحداث 

ال عتل ف ايلترسف، بع إاطته فرتد راحف اجيتو ف واالهتلت  اب تلف الصح ف لالاب والتغذيف اجل دد ودلتول 
   ال ت ، وط رد محل التدريب دست د  بع الرايض ني الذيا ددرو ا لعدد ال  تتب لتت واست دا  التدل ك والل

 طتسبخدم طفرة لل ايبدر ب على طفق يلحلالا ايبليي :سل ات 
 التل ئف واإلاداد لةللتفسف. •
با أال حتسني ا تلف التدريب ف لالابني وللك وعد انتلته ايلتفستت ختصف لالابني  ن ايشتركني    •

 يت وني ايلتفستت.التدريبتت ال
وسبب اد  إب تن ف وقدرد الالاب اة  التدريب يدد ط يةف وسبب وعض الظروف اخلتصف ابلالاب  •

 اقتصتداي(.–دعة لأ–بللتأ–)اتئةتأ
 إلا كتن لةلدرب رائٌد   ضرورد است دابلت  تالت يراهت بلتسبف. •

ف اآلرر اليت يرتكلت "وهد جمل اط    اط قفزة ا مسبوى ايرايضي و  وعض األح تن حتصل 
وحتدث نت ةف لرايدد است دا  أمحتل لات دراف  )قفزة(" التدريب   فرتد زبل ف بع لف ووعد حص هلت دسل  

وهذا يسبب إاتقف  )ايب ليغ املبأخر(اتل ف با الشدد   التدريب وايلتفستت ويطة  اة لت )بتد   ف( اسم 
ل ا با دلظ م الة ف التدريب دلظ لت ا دا خمطط   وص ل ايعة بتت لةلدرب وش ل بستلر حىت يت

(4.) 
 
 
 
 

 
 



 (4خمطط )
 (الت د  اب لل )ومبف، ق رد، ط رد( )التبة غ ايت خر

 
 

 )ايبعب املثليل(و  حتلف االستلرار ابلتدريب حىت الد وص ل الالاب إىل ا د األول با التعب 
وب اصةف التدريب ي  د للك اىل دخ ل الالاب   بلط ف صعبف ابلتدريب وهد بلط ف التعب ال تين أي 

بني ح ث يلع   للك اة  أداه وبست أ الالاب والذي يسبب بشتكل لالا )ايبعب غري ايا يعي(
 االحرتاقوبا مث اإلهنلك  وابلتتة طاإلج(لد اإلرهلقواالستلرار وذلك يعين دخ ل الالاب إىل برحةف 

(. إن دخ ل 5لةرايضد الذي يسبب   انسحتوأ با ممترسف الرايضف وكةلت ن ادر التدريب الرائد خمطط )
ن الطب عد( وسبب االستلرار ابألداه بع ن ص األوكسةني ممت يسبب الالاب   حدود التعب ال تين ) 

( ATPن صت   جتل ر اجلسم ابلطتقف، ح ث جتلر العوالت ابالاتلتد اة  مالمد اديل سني ال  س تت )
واليت دتح ل  و اسطف اجلة رد الاله ائ ف با خالل بصدر الطتقف الغذائد )التل  ل الغذائد( لة ترو ه درات

إىل س ر ال ة ك ز وش ل ببتشر او أيخذ طري ت  خر ح ث فرن   ال بد او العوالت اة  ش ل  
كالي  اني لغرض است دابأ الح تً، و  حتلف است دا  ال الي  اني او ال ة ك ز إلنتتج الطتقف    ل 

وف ك   العوالت ( وحتبض البتير LAاد  وا د األوكسةني يسبب هذا   جتلع حتبض الالكت ك )
(   ATP( وإاتدد ولته )O2والد  ممت يسبب   حص ل حتلف التعب العوةد. والد ن تل األوكسةني )

العوالت حتصل الة ف التحةل الالاوكسة ين لة الي  اني ونتتئةأ حتبض الالكت ك، والذي يعد بصدراً 
الرايض ف اليت ي  ن أدائلت ابلسراف  ( وختصف ال عتل تت واللشتطتتATPلت فن الطتقف ل د يتم استعتدد )

 ال ص أ ووربا قصن.

 ال لف

%100 ايرحةف الراوعف %100 ايرحةف الراوعف   

%80ايرحةف ال تل ف   

 

 

%60ايرحةف ال تن ف   

 

 

%50ايرحةف االوىل   

 

 

%80ايرحةف ال تل ف   

 

 

%60ايرحةف ال تن ف   

%50ايرحةف االوىل    

 

20 
 ي  

10 
 20 ي  
 20 ي  

 30 ي  
 ي  

20 
 ي  

 ايللتج ايللتج
 

30 
 ي  

30 
 ي  

 ومبف او ق رد



 (5خمطط )
 نتتئر التعب ال تين ) ن الطب عد(

 
                                                                   

إنَّ ا دود ال ص أ  لل التدريب يعتلد دغ نهت اة  وعض اخلصتئص ال رديف والت  ف بع 
األمحتل التدريب ف، ال حيدث الت  ف لبعض الرايض ني وش ل سلل بع األمحتل التدريب ف العتل ف ول ا ال 

 نهم با الرايض ني، كذلك ا تل فإنَّ زايدد األمحتل قة اًل يستاد اة  االرد تل اجل د  يلطب  هذا اة 
 والسريع   بست اهم وحيتتج رايض  ن  خرون اىل است دا  أمحتل اكرب؛ ل د يصة ا إىل بست اهم.

وبدروستً إنَّ التدريب يؤدي إىل حص ل وعض التغنات   اسم الالاب، فإلا كتن التدريب ب للًت 
اة  وف  الس تقتت الصح حف يبتد  وأس  التدريب الرايضد أي ولته ا لل التدريث اة  وف  األس  
العةل ف فإنَّ التغ نات   اجلسم د  ن اجيتو ف والع   حيصل الدبت ي  ن ا لل  ن برببر. واة  أستس 

ةف واليت دظلر وش ل بتسةسل كلت   للك فإَّن  رر التدريب د  ن واضحف با خالل هذه التغ نات ا تص
 (.1اجلدول )

 اداه الد

 التعب اي تة

 التعب  ن الطب عد

 االرهتد

 االالتد

 االحرتاد

 اإلهنت 

 خسترد الالاب

 االنسحتب



 (1ادول )
 الت منات ا تصةف اة  اجلسم با ارَّاه التدريب

 

  

ويعتلد ايدرب اة  التدرج والتل ج الل التدريب   إحداث هذه التغنات وكذا ا تل اا طري  
( وحتديد األهداف ايطة وف هلذه ايرحةف او ال رتد التدريب ف؛ ل د حي   Over load) )*(ايبحميل ايزائد

التدريب اجلديد ال ص ل لةهداف ايرس بف وعد ال ص ل إىل حتلف ال بتت والت  ف الداخةد هلذه ايتغنات 
ة  وف  ا تصةف   ا لل التدريث واليت أدت إىل التطبع اة لت با خالل األداه   ال حدات التدريب ف ا

الشدد احملددد، وهذا الت  ف يعين دط ر ا تلف التدريب ف لدأ الالابني اة  أستس بت ه  يدد با شدد 

                                                           
ايبحميل ايزائد : هو زايدة لل ايبدر ب قليال عن مسبوى احلمل ايبدر يب يالعب) احلد ااقصى يألداء ( ا ايصف  اط ايقدرة اط  - )*(

  أي متر ن حمدد.
يه ايالعب ط كون مبسبوى احلمل طهو احد ااسس )ايقواعد اط امل لدئ( امل(م  يلبدر ب ايرايضي  طهو احلمل ايذي  بدرب عل -     

 ايذي طصل إييه ) احلد ااقصى ( اط أعلى منه قليالً.

 ت
الت منات ا تصةف 

 اة  اجلسم
 ب ل بلت وبعلتهت

 ومنات حتدد  .1
وهد دغنات وقت ف ) ن ف( دل  ض او د ل وعد االنتلته با 

وزايدد سراف التدريب ب ل )زايدد بعدل ضرابت ال ةب 
 التل  (.

حتدث وعد أداه متريا يلط ف بع لف ويددد با اجلسم، ب ل  ومنات ارئ ف  .2
 )الظلر أو ال  ذيا أو الذرااني(.

 حتدث وعد أداه الالاب حة ف ددريب ف بت تبةف. ومنات ف ريف  .3

–3حتصل وعد االنتلته با دطب   بللتج ددريث بددأ با ) ومنات بت خرد  .4
 أستو ع.( 4

 ومنات برتاكلف  .5
حتصل ب ل هذه التغ نات؛ وسبب أداه الالاب ل حدات 

 ددريب ف ضلا اي سم التدريث.

 ومنات بتب  ف  .6
نت ةف االستلرار   دل  ذ الربانبر التدريث حتصل هذه 

التغ نات ود  د إىل حص ل حتلف الت  ف الذي نلشده با 
 التط ر.العلة ف التدريب ف با أال حت    



وحةم، وكةلت حصل دط ر وحتسا   األداه    ل هذه ا دود هذا يعين وا د حتاف اديدد إلحداث 
ذيا ولظر االاتبتر )إنَّ دغ نات   خصتئص وب  انت ا لل التدريث وللك با خالل االرد تل ف لت اخ

الشدد وا ةم ال يسنان اة  ودند واحدد   كل براحل العلة ف التدريب ف( إىل أْن يتم ال ص ل ابلالابني 
اة  ش ل براحل إىل ال  ربف الرايض ف ح ث ي  ن الرايضد   أاة  بست ايدأ وي  ن اتهرًا لةدخ ل   

قد جيد ايدرب با الورورد إاراه وعض  )ايقم (ايرحةف  ايلتفستت، وهلت جتدر اإلشترد إىل أنَّ هذه
التلريلتت الت ل ة ف أو التع يو ف يعتجلف الل ص لدأ وعض الالابني، و  هذه ايرحةف ي  ن هلت  انسةت  

 ود اف  وني الشدد وا ةم التدريث  ت يلتسب بست أ الالابني وحيتفظ اة  بست اهم.
يطة   اإلهنلك املوضعي يالعباًل ددريب ًت يسبب   حص ل و  حتالت أخرأ يعط  لالاب مح

الذي يعرف "أبنَّأ ا لل التدريث الذي يعط  لالاب ويؤدي إىل وص ل  )لل ايبدر ب اخلاري(اة أ 
الالاب إىل حتلف اإلهنت  احملةد )اي ضعد ل  د الالاب( ألال إاداد الدورد الدب يف واجللتز التل سد 

ل تقف ودن ف، كلت يُعد  بللتً اداً لةتدريب اة  ق د اإلرادد ". ح ث أنَّ اإلهنت  احملةد  وأاوته اجلسم ألقص 
ل  د الالاب وعد وق  قصن نسب تً جتدد ل تقف الالاب لالستعداد لةعلل ح ث مي ا أْن يعط  محاًل ددريبتً 

الاب بلم   ددريب ق د برد أخرأ وأنَّ هذا ا لل الذي يسبب   حص ل  تهرد اإلهنت  احملةد ل  د ال
العوالت، دلل ف ال  د ال ص أ، ق د التحلل، ددريبتت االركتض، ددريب ال  د ايل رد ابلسراف، ودست د  
إررد اإلهنت  احملةد ل  د الالاب الد الت كد با مبتت حتلف التدريب با خالل ادستل كل ف ا لل التدريث 

)اإلهنلك ايكلي يقوة ف ددريب ف بع لف يسبب ال ص ل إىل وزادت اا حدهت أي كررت ادد برات خالل برحة
واليت دسبب ادَّد بشتكل ددريب ف وهذا بت ال نسع    ال ص ل إل أ، إل جيب االنتبته إىل هذه  ايالعب(

ا تلف خالل إاطته األمحتل التدريب ف؛ الن للك يسبب حص ل التعب الشديد وإهنت  ل  د الالاب وسبب 
 د الذي ن ذه وأرره السةب ف كبند اة  الالاب وبللت اخن تض األداه ايلتري.ا لل العتة الشد

كلت ه  ا تل   رفع األم تل يةة  ايدرب إىل است دا    )مناق  ايبوقف("و  حتلف وا د 
والذي يعد ال س ةف اليت مي ا با خالهلت التغةب اة  بش الت وا د  )ايبدر ب ابيبسلرع ايبعو ضي(

"وهذه ال س ةف دعتلد اة  أن ال  د العوة ف اللتجتف  )ابيعجل  ايبعو ضي  أط ايبسلرع(.دعرف  بلط ف الت قف
  التلريا ال دعتلد اة  ب دار ال  ل ايراد التغةب اة أ ول للت دعتلد أيوًت اة  دراف دسترل ال  ل   

 حركتأ ح ث أنَّ:
 
 



 
 ( = ومن اةةف ال  ل + ب دار ال  ل Fال  د )

            g.A + m.F = m  
 ح ث ان :  

F.مت ل ق لف ال  د : 
m.مت ل كتةف ال  ل : 
a .مت ل العةةف : 
g.اةةف اجلتلو ف األرض ف : 

"ويةة  الالاب   هذه ال س ةف اىل زايدد العةةف اليت يتحر  تت ال  ل   خالل بلط ف الت قف 
 فتصبح ق لف ومنه أقل ممت دبذلأ العوةف با ق د".
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