
   :الرابع االسبوع
 مكوانت محل التدريب:

التدرييب اليت  املقصود مبكوانت محل التدريب خصائص احلمل
، فممارسة النشاطات الرايضية املختلفة يؤدي إىل يتعرض هلا الالعب

حصول تغريات فسيولوجية وتشرحيية وكيميائية ونفسية داخل جسم 
خصائص احلمل  الرايضي، ويعتمد هذا النشاط على ترشيد وتوجيه

التدرييب )حجم، شدة، كثافة( مبا يتالءم ونوع الفعالية واألهداف املراد 
حتقيقها من جراء املمارسة والتدريب؛ لذا فإنَّ املدرب يقوم بتنظيم وتوجيه 

هذه املكوانت على أساس اخلصائص النفسية والوظيفية اخلاصة ابلسباق، حيث يتم الرتكيز على الشدة يف 
ب اجناز قوة انفجارية )قذف ( أو اليت تتطلم100اطات اليت تتطلب األداء السريع )ركض النشالفعاليات و 

أي ، رفع األثقال(، بينما يكون االهتمام ابحلجم يف األلعاب اليت تتطلب األداء لفرتات طويلة الثقل
(، ولكن األلعاب اليت حتتاج إىل أْن يكون املارثون م ،10000م ، 5000 م،3000ركض ( ))املطاولة

؛ لكي حيقق أهدافه والوصول درب يف تحتوايت ومفردات التدريباألداء املهاري جيدًا ودقيقًا يغري وينوع امل
، وكلما حتسن وتطور مستوى الرايضي كانت احلاجة اىل إحداث ومتقدم ابلالعبني اىل مستوى متطور

وهذا العمل يضمن قفزة  ،من خالل القفزات االجيابية هلذه املكوانتتغيريات يف خصائص مكوانت احلمل 
نوعية يف عملية التدريب بشكل عام ومستوى الرايضي بشكل خاص إذا ما مت ذلك على وفق الصيغ 

 .واألساليب العلمية احلديثة املرتبطة ابلتطورات اجلديدة يف علم التدريب الرايضي
ة حيث يرتبطان مع بعضهما على الرغم من أهنما خمتلفان يف "تعتمد كمية احلمل على احلجم والشد

ما متناقضان ك إنَّ التدريب العشوائي الذي كان يعمل  "لما زاد احدمها يقل اآلخراملعىن واجلوهر إىل حد أهنَّ
به املدربون يف السابق أصبح اآلن يف طي النسيان على الرغم من وجود بعض آاثره البسيطة؛ ألنَّ التطور 

قدم الذي رافق اجملاالت الرايضية كافة ومنها علم التدريب الرايضي بشكل عام ومكوانت احلمل بشكل والت
خاص أصبح اآلن مبتناول يد املدربني حيث ابستطاعتهم استخدام األجهزة واألدوات والوسائل العلمية 

يت تؤدي اىل حتسني املستوى، احلديثة يف حتديد حجم وشدة التمرينات واختيار املفردات التدريبية املناسبة ال
ويف ظل هذا التقدم والتطور الكبري ووجود التكنولوجيا احلديثة ووفرة األجهزة الطبية واملختربية واملعلومات 
النظرية والعملية لن تبقى العملية التدريبية على حاهلا بل أخذت من هذا التطور الكثري وجعلها ترقى إىل ما 

 .ل الرايضةهي عليه اآلن ويف كافة مفاص



 
 إنَّ احلمل التدرييب يتشكل من ثالثة مكوانت أساسية هي :

  volume of load    حجم احلمل .1
   intensity of load   شدة احلمل .2
 density of load    كثافة احلمل .3
 

   volume of load. حجم الحمل    1

عند وضع آلية العمل مبا يتناسب واخلطة اليت يرمسها املدرب بناًء على األهداف املخططة 
وخصائص مكوانت احلمل التدرييب وكيفية توجيهها وترشيدها من أجل النهوض مبستوى الالعبني على وفق 

لفعالية يتوقف هذا املتطلبات األساسية للعملية التدريبية واألهداف العامة للتدريب واألهداف اخلاصة بنوع ا
على اخلصائص النفسية والوظيفية للسباق او البطولة، ومجيع هذه املكوانت مهمة إال انه يتم الرتكيز على 
جانب من هذه املكوانت وخباصة قبل املنافسة مع عدم إمهال املكوانت األخرى، ففي الفعاليات واأللعاب 

رتكيز على الشدة ويكون احلجم هو السائد يف الفعاليات اليت تعتمد على السرعة والقوة االنفجارية يكون ال
واأللعاب اخلاصة ابملطاولة، بينما الفعاليات واأللعاب األخرى اليت تتطلب أداًء مهاراًي دقيقًا يكون من 
الضروري تصعيب عملية التدريب من حيث اختيار التمرينات واملفردات التدريبية واجلمل احلركية اليت تكون 

دة إىل جانب استخدام التغيري والتنويع يف هذه املفردات املكونة للحلقة التدريبية او الربانمج صعبة ومعق
ا تساعد على االرتقاء مبستوى األداء واالجناز  التدرييب، وعلى الرغم من هذه الصعوبة يف التمرينات إال إهنَّ

لما دعت احلاجة اىل زايدة للرايضي، وكلما حتسن وتطور مستوى األداء لالعب وحقق اجنازات جيدة ك
 نسب مكوانت محل التدريب وان احلجم الكلي للتدريب مهٌم وضروري ابلنسبة للمستوايت العليا.

واستخدام احلجوم الكبرية يف التدريب تؤدي إىل حصول التكيفات الفسيولوجية وذلك يكون  
من جهة أخرى فإنَّ هذا مهم أيضًا يف ضروراًي يف الفعاليات واأللعاب اليت حتتاج إىل الصفة االوكسجينية و 

الفعاليات واأللعاب اليت تتطلب تثبيت وإتقان املهارات الفنية والنواحي اخلططية، كما هو احلال يف األلعاب 
اجلماعية حيث يلجأ املدرب إىل زايدة تكرار املهارة او اجلملة احلركية أو اخلططية من أجل ضمان حصول 

 بشكل دقيق.عملية التعلم وضبط احلركة 
إنَّ قدرة وإمكانية الرايضي على أداء هذه األحجام التدريبية العالية سوف يساعده على الوصول اىل 

وابلتايل يهيئ  ،توافق وانسجام أجهزة اجلسم الداخلية هلذا احلجم أي حصول حالة التالؤم والتكيف لألداء



أنَّ وصول الرايضي إىل حالة تدريبية متقدمة وهذا يعين  )القمة(.الرايضي للتقدم حنو االجناز العايل أي 
ويعتمد كل ذلك على قدرته على األداء العايل وقدرة أجهزة اجلسم على التكيف لألداء العايل  املستوى

 .وابلتايل القدرة للعودة إىل احلالة الطبيعية بسرعة
إن حتسن وتطور املستوى لالعيب املستوايت العليا يتوقف على عدد الوحدات التدريبية املنجزة فضاًل  

عن كمية التمرينات أو املفردات التدريبية املنجزة خالل احللقة التدريبية الواحدة فضاًل عن عدد الساعات 
م التدرييب الكبري املنفذ من لدن الرايضي التدريبية الكلية املنجزة خالل السنة أو املوسم التدرييب، إنَّ احلج

يؤدي إىل تطبع وتكيف أجهزة اجلسم الداخلية على هذه اجملهودات مما يساعد يف سرعة عودة أجهزة اجلسم 
. وعليه ال بُدَّ من مراعاة (*)( )االسرتداد(Recoveryإىل حالتها الطبيعية بعد اجلهد )مرحلة االستشفاء 

ومواصفات ومميزات كل لعبة عند زايدة احلجم التدرييب بسبب اختالف احلاجة الفروقات الفردية وخصائص 
للمتطلبات األساسية اخلاصة بنوع الفعالية املمارسة فضاًل عن الفئات العمرية واليت تكون األحجام التدريبية 

  فيها غري اليت تعطى للمتقدمني.
وهذا مدعاة لزايدة حجم احلمل التدرييب  إنَّ احلجم التدرييب مهٌم جدًا لرايضيي املستوايت العليا

حيث إن زايدة حجوم التدريب واالستمرار بذلك تزامنًا مع تطور املستوى يؤدي إىل حصول حالة التكيف 
الفسيولوجي؛ وألجل إتقان النواحي املهارية واخلططية يستوجب حجومًا تدريبية كبرية أي زايدة يف تكرارات 

ق تراكمًا كميًا للمهارات املعنية وابلتايل حيصل حتسن وتقدم يف األداء، األداء من لدن الالعب حىت حيق
وحتصل الزايدة أيضا يف عدد الوحدات التدريبية وكذلك يف كمية التمارين املنجزة يف الوحدة التدريبية. 

لوظيفية "واحلجم التدرييب يؤدي إىل تغريات فسيولوجية واضحة واىل درجة أنَّ التكيف الفسيولوجي لألجهزة ا
ال ميكن حتقيقه بدونه". والزايدة املفرطة وغري املربجمة ابحلجم التدرييب تؤدي اىل حصول حاالت سلبية تؤثر 

                                                 

عطاء املعىن الدقيق )*( من خالل املؤمترات العلمية العربية، مت االتفاق على توحيد املصطلحات الرايضية، اعتمادًا على تراجم دقيقة اقرب اىل إ
للمفاهيم الرايضية املختلفة، ومن ضمن تلك املصطلحات، مصطلح )االستشفاء( الذي ترجم اىل االسرتداد( ابالتفاق، وقد درج املصطلح 

( Exercise Recovery( اجلزء الثالث. كما ان هناك مفاهيم مرتبطة مثل )1996اجلديد يف املعجم العريب للمصطلحات الرايضية )
(  اي اسرتداد نبض Heart Rate Recovery. كذلك )(والذي يعين )االسرتداد ابجلهد اي االسرتداد االجيايب كما هو متعارف عليه

 القلب. وحنن نرى ان االسرتداد هو فعالً اقرب اىل معىن هذا املفهوم من االستشفاء.
 :وكثري من املصادر تشري اىل االسرتداد بدالً عن االستشفاء. ومنها  
، 1990العايل، بغداد، عليم م التدريب الرايضي، مطابع التكتاب منهجي لطالب قس  ،اسس التدريب يف كرة القدم: وآخرونسامي الصفار  -
 372وص 54ص
  1990، بغداد، 1، طوالتدريب البدين األعضاءوظائف فاضل سلطان شريدة اخلالدي:  -
 .1989، ، دار الفكر العريب، القاهرةالبدين اإلعدادكرة القدم بني النظرية والتطبيق : وآخرونامساعيل طه  -



على عملية التدريب وينعكس ذلك على مستوى الرايضي، فالزايدة غري املدروسة وغري املقننة يف احلجم 
ري اقتصادي يف توزيع اجلهد وقد حتصل تؤدي إىل التعب غري الطبيعي واإلجهاد ويكون عمل الرايضي غ

( "إنَّ حجم احلمل الذي أداه )اميل زاتوبيك( القاطرة البشرية والعديد من 7بعض اإلصاابت خمطط )
 الرايضيني عدائي املسافات الطويلة كان السبب وراء االهنيار املبكر يف مستواهم الرايضي".

 
 خمطط 

 فرط احلجم التدرييب

 
 

جيب أْن تعتمد الزايدة يف احلجم على مبدأ التدرج سواء يف الوحدات التدريبية أو املنهاج التدرييب 
وجمموع األحجام التدريبية السنوية تكون الزايدة فيها من سنة إىل أخرى  ،أويف اخلطة السنوية آو البعيدة

يستطيع الرايضي تنفيذ احلجم املالئم واملناسب حلالته وقدراته التدريبية. وصواًل إىل أقصى حد أو مستوى 
". (%40-20"جيب حصر نسبة الزايدة يف احلجم التدرييب السنوي من ) (1982)ويؤكد ماتفييف 

 :من جانبني او بعدين أساسيني مها احلمل للتمرين (سعة)يتكون حجم 
 
  واملفردات اخلاصة ابلوحدة التدريبية او املنهاج التدرييب املنفذ يف احلجم هو كمية التمرينات واحلركات

 .فرتة أو مرحلة تدريبية واليت حتدد من خالل عدد التكرارات او الساعات او قياس املسافة او الوزن
  .أو هو جمموع التمرينات او احلركات اليت يؤديها الالعب يف خالل الوحدة التدريبية او املنهاج التدرييب 

 الزايدة املفرطة يف احلجم

 طبيعيالحصول التعب غري  عدم االقتصاد يف اجلهد حصول بعض اإلصاابت عدم فاعلية الالعب يف التدريب

 اإلرهاق

 اإلجهاد

 اإلهناك

 االحرتاق

 االنسحاب اإلجباري

 صرف طاقة غري املربرة

 يؤثر على العمليات العقلية

 التعب املبكر حصول

 الشد العضلي 

 واألواتر إصابة األربطة

 اخنفاض احلالة النفسية واملعنوية

 ونفسية  ضغوطات بدنية
 

 

 اخنفاض مستوى األداء



 ( فعند أداء )( جمموعات 5وهو عبارة عن نتاج عنصري احلجم )فرتة دوام املثري وعدد مرات تكرار املثري
يف مترين مدَّ الذراعني عاليًا على سبيل املثال ابستخدام ابر رفع أثقال وعدد التكرارات يف كل جمموعة 

(كغم، 600ًا قدره يساوي )(كغم وإنَّ القدرة الناجتة تشكل حجمًا تدريب20) ( وإنَّ وزن البار6)
 ويستخرج على وفق املعادلة التالية:

 
 وزن البار × عدد التكرارات يف كل جمموعة × حجم احلمل= عدد اجملموعات 

  كغم  600 = 20 × 6 × 5 =                  
إنَّ احلجم الكلي للتدريب أو جمموع األمحال املستخدمة تشكل جانبًا مهمًا يف كيفية تشكيل 

فوق العتبة الفارقة للكفاءة العب يتدرب يوميا حبمل . األمحال التدريبية يف التخطيط للربانمج التدرييب
وميكن ان حيصل عكس ذلك لالعب أخر حيث  ،إال إنَّه مل حيقق أيَّ نتائج أو تقدم ابلتدريب (*)الوظيفية

م احلمل املستخدم يقع ضمن يسجل تقدما واضحا يف حالة انه تدرب جبرعة واحدة يف األسبوع ولكن حج
ويف مجيع األحوال ال ميكن زايدة الشدة عن العتبة الفارقة للكفاءة . حدود العتبة الفارقة للكفاءة الوظيفية

رتة دوام التمرين ما %( وف80-70%( من هذه الكفاءة ودرجة شدة ما بني )60الوظيفية واليت حتدد بـ )
وحدات. فمثال  (5-3)وعدد الوحدات يف األسبوع من  اثنية خالل الوحدة التدريبية(45-30بني )

خالل التدريب لدورة محل طويلة املدى ويف بداية التدريب يكون مستوى احلمل اقل من الكفاءة الوظيفية 
لالعب حىت تتحقق له سرعة استجابة العضالت واألربطة واملفاصل للعمل يف ظروف التحميل يف املراحل 

ففي حالة  ،ريب خالل األسبوع أتثري واضح على كفاءة اجلهاز الدوري التنفسيولعدد مرات التد. الالحقة
 العمل كما أييت :

  أشهر (4)منهاج تدرييب مدته. 
 ( 6عدد الوحدات التدريبية يف األسبوع). 
 ( دقيقة40زمن الوحدة التدريبية ). 
 ( 80الشدة املستخدمة.)% 

                                                 

)*( فهي تعين وجود حدود معينة من القدرات البيولوجية اذا ما وصل حجم التدريب يف حدود إمكانية التأثري على هذه القدرات وتطويرها 
حالة زايدة اجلهد البدين عن هذا احلد فأهنا ال تشكل أتثريًا اجيابيًا على احلالة التدريبية يعرف )حبمل فوق العتبة الفارقة للكفاءة الوظيفية(، ويف 

 لالعب.



ا ذات أتثري اجيايب يف تطور الكفاءة  بسبب زايدة احلجم التدرييب على  ؛الوظيفية لالعبنيأثبتت أهنَّ
إنَّ إعادة أو تكرار الوحدات التدريبية من األسس اجلوهرية يف جناح أي منهاج . الرغم من ثبات شدة احلمل

ألنَّ إجراء التغيريات يف مستوى احلالة التدريبية لالعب ومن مث التأثري يف منو كفاءة األجهزة الوظيفية  ؛تدرييب
 ،ال ميكن ضماهنا إال إذا مت تكرار الوحدات التدريبية أبسلوب علمي دقيق ومنتظم ويستغرق فرتات طويلةله 

حيسب جملموع الوحدات التدريبية األسبوعية والعدد الكلي للوحدات  (تكرار التدريب)وتردد التدريب أي 
لتمرين ومدة دوام املثري نعطي املثال ولغرض التعرف على عدد التكرارات يف ا. التدريبية يف الربانمج التدرييب

 اآليت:
 
 

 
 
 
 
 

 .قبل كل شيء نوضح داللة ومعىن األرقام الواردة يف املثال الثاين أعاله
 .  : املسافة املقطوعة م300 .                   : تعين عدد التكرارات 3
 . : سرعة األداء اث44.                          تعدد اجملموعا : 2
 .  زمن الراحة بني اجملموعات: دقائق  6.          الراحة بني التمرينات زمنيقة : دق 2

 عدد اجملموعات   × احلجم = عدد التكرارات 
 .  م300تكرارات ملسافة  6=  2×  3=      
 م احلجم 1800=   300×  6=      

 جمموع التكرارات الكلية  ×( الشدة)= سرعة األداء للتمرين  مدة دوام املثري
 اثنية الزمن الفعلي ألداء التمرين. 264 = 6  ×  44  =        

اثنيـــة مبـــا يعـــادل  (264بـــزمن قـــدره ) (م1800)هـــذا يعـــين أنَّ الرايضـــي يقطـــع كـــل املســـافة احلجـــم 
 .اثنية(43اثنية إىل ) (44)وإذا أراد املدرب زايدة شدة التدريب يقلل زمن السرعة مثال من  ،( دقيقة4،4)
 

( 44بسـرعة ركــض ) 2×  300×  3راكـض يـؤدي متــرين علـى وفـق املعطيــات اآلتيـة : 
مـــا هـــي عـــدد . ( دقـــائق راحـــة بـــني اجملموعــات6دقيقــة و ) (2)اثنيــة وتعطـــى راحـــة بينيـــة 

ومـا هـو زمـن األداء التكرارات اليت يؤديها الالعب يف هذا التمرين وما هي فرتة دوام املثري 
 الكلي للتمرين ؟



  1 - عدد التكرارات لكل جمموعة بني التكرارات= (*)(البينية)عدد الراحات 
   2=  1 – 3=  اجملموعة األوىل           
 2=  1 – 3 = اجملموعة الثانية           
 4عدد الراحات البينية =            

 عدد اجملموعات -عدد التكرارات الكلي = بني التكرارات(البينية)عدد الراحات  او
 عدد الراحات البينية 4 =6-2                                   

 د الزمن الكلي للراحات بني التكرارات  8دقيقة زمن الراحة البينية= 2×  4          
  2= عدد اجملموعات                

   2 =(**)عدد الراحات بني اجملموعات       
 دقيقة الزمن الكلي للراحات بني اجملموعات12 اجملموعات= دقيقة زمن الراحة بني 6×2

 الزمن الكلي للراحات = زمن الراحات بني التكرارات + زمن الراحات بني اجملموعات
 د20د = 12د + 8=                       

 وملعرفة الزمن الكلي ألداء التمرين نطبق املعادلة التالية : 
+ زمن الراحات بني  لي للتمرين= زمن األداء الفعالزمن الكلي ألداء التمرين

 زمن الراحات بني اجملموعاتالتكرارات+

 دقيقة 4،24=   د 12  +  د 8  + د 4،4   =  احلجم     
 زمن األداء + أزمنة الراحات× عدد اجملموعات × احلجم= عدد التكرارات  او

 د 20 + اث44×  2 × 3 =          
 تكرارات 6=           
 دقيقة زمن األداء الفعلي  (4،4)مبا يعادل  اثنية 264=  44 × 6=           

 د 4،24 =  د 20+  د 4،4  =         

                                                 

، إذا كـان األداء يتكـون مـن عـدد مـن اجملموعـات 1 –)*( عدد الراحات البينية )بني التكرارات( إذا كان األداء جمموعة واحدة = عدد التكرارات 
 عدد اجملموعات. –او عدد التكرارات الكلي  1 –لكل جمموعة  فان عدد الراحات = عدد التكرارات

 )**( عدد الراحات بني اجملموعات = عدد اجملموعات.



 يتحكم يف : (الشدة)أما إذا أراد املدرب زايدة احلجم مع بقاء نفس السرعة    
 (.م400)م( او310)م( إىل  300)زايدة املسافة مثال من  .1
 . تكرارات (5أو  4) تكرارات إىل (3)زايدة عدد التكرارات مثال من  .2
 .جمموعات (5أو  4أو  3)إىل  (2)زايدة عدد اجملموعات مثال من .3

 : وعند التغيري يف املسافة يكون   
             3  ×310  ×2  
 .  م310عدد التكرارات ملسافة  6=  2×  3             
 م احلجم  1860= 310×  6             
 .  ( دقيقة مدة دوام املثري4،4)اثنية مبا يعادل  264=  6×  44              
  : والتغيري يف عدد التكرارات يصبح 

             5 ×  300   ×2  
 .  م 300تكرارات لقطع مسافة  10=  2×  5             
 (.  احلجم)م املسافة املقطوعة  3000=  300×  10            
 . دقيقة مدة دوام املثري (7،33)اثنية مبا يعادل  440=  10×  44            
  : والتغيري يف عدد اجملموعات يصبح 

             3 × 300 ×  3  
 .  م 300تكرارات لقطع مسافة  9=  3×  3             
 (احلجم)م املسافة املقطوعة  2700=  300 × 9             
 .  دقيقة مدة دوام املثري (6،6)ية مبا يعادل اثن 396=  9  × 44             

 .من هذه األمثلة اليت أردان من خالهلا تبسيط وتوضيح املوضوع نعرض ذلك من خالل اجلدول   
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30 
  د13,66 د1،66 م600 د1 4 ثانية

 = عدد التكرارات  5                
              املسافة = م 200          

 عدد اجملموعات  =  3               
 (الشدة)اثنية = السرعة  28         

 د = الراحة بني التكرارات 2               
 = الراحة بني اجملموعات   د 5             
 تكرار  15=  3×  5          

  (احلجم)م املسافة  3000=  200×  15     
 زمن االداء الفعلي.دقائق  (7)وتعادل  اثنية 420=  28×  15       

 :( من كل جمموعة1)جمموعات ينقص  (3)ومبا انه توجد  15عدد التكرارات = 
  4= 1 – 5اجملموعة االوىل = 
  4= 1 – 5اجملموعة الثانية = 
  4= 1 – 5اجملموعة الثالثة = 

 وعليه 3 -تكرار (15)أي 
 راحة بينية 12= 3 – 15

  د 2ومبا ان زمن الراحة بني تكرار واخر =  
 .دقيقة زمن الراحات البينية 24=  2×  12



 راحات بني اجملموعات ( 3)وهذا يعين وجود  3عدد اجملموعات = 
 .دقيقة زمن الراحات بني اجملموعات 15=  5×  3

 زمن الراحات الكلي = زمن الراحات البينية + زمن الراحات بني اجملموعات 
 زمن الراحات الكليدقيقة  39دقيقة =  15 دقيقة + 24  =         

 زمن األداء + أزمنة الراحات× عدد اجملموعات × احلجم = عدد التكرارات 
 د 39اثنية +  28×  3×  5 =         
   د 39اث +  28×  15 =         
 دقائق الزمن الفعلي لألداء. (7)اثنية مبا يعادل  420=          
 .(احلجم)دقيقة الزمن الكلي ألداء التمرين  46د =  39د +  7=          

 ميكن للمدرب حتديد حجم التدريب من خالل : 
      : أي عدد املرات اليت يعاد او يكرر فيها التمرينعدد التكرارات يف التمرين -أ

 5  ×100 م 
 5  ×200 م 

 : ويعرب عن فرتة الدوام للتمرين من خالل : فرتة دوام التمرين -ب
 .دقيقة متواصلة (50)الزمن احملدد لألداء مثل ركض  -
 .د (50)كم يف نفس زمن األداء (10)املسافة اذا افرتضنا أنَّ العداء نفسه يستطيع قطع مسافة  -
كم   (10)يف حالة قياس السعرات احلرارية اليت يستهلكها العداء يف الدقيقة الواحدة عندما يقطع مسافة  -

 ومعرفة عدد السعرات احلرارية اليت يستهلكها.
وعلى وفق ذلـك فـإنَّ احلجـم ميثـل عـدد التكـرارات للتمـرين الواحـد سـواء كـان قطـع مسـافة او رمـي او 

العـــب كـــرة قـــدم يتـــدرب علـــى وفـــق  ،ملـــدة معينـــة كمـــا هـــو موضـــح يف املثـــال اآليتقفـــز او االســـتمرار يف األداء 
 كيف يتم حتديد حجم احلمل التدرييب له خالل اجلرعة التدريبية ؟  ،مفردات الوحدة التدريبية احملددة

وعليه  (،مجيع التمرينات اليت أداها الالعب خالل اجلرعة التدريبية)جيب حتديد ما قام به من متارين 
  دد احلجم من خالل قياس:حي
 . يف اجلرعة التدريبية املسافة الكلية اليت قطعها الالعب •
 . الالعب يف مجيع التمرينات عدد التكرارات اليت أداها  •



 . كمية اإلثقال اليت رفعها الالعب •
 . املستغرق يف أداء كل مترين (الزمن) الوقت •

التــدرييب لالعــب وجلميــع الالعبــني وبعــدها يســتطيع وعلــى أســاس هــذه القياســات يــتم حتديــد احلجــم 
 ،املدرب وضع مفردات الـربانمج التـدرييب علـى وفـق هـذه القياسـات مبـا يتناسـب وإمكانيـات وقـدرات الالعبـني

ولكي يتحقق اهلدف مـن التـدريب جيـب اعتمـاد األسـس العامـة والقواعـد األساسـية يف التـدريب مراعيـاً التـدرج 
مـــل التـــدرييب مـــن خـــالل املؤشـــرات والقياســـات الـــيت مت حتديـــدها والـــتحكم يف حجـــم والتمـــوج يف مكـــوانت احل

أي زايدة عدد الوحدات التدريبية يف اليوم ويف األسـبوع فضـالً عـن الـتحكم يف وقـت  (زايدة أو نقصان)احلمل 
واملرحلـة التدريبيـة  ةالبدنيـة واملهاريـة واخلططيـة والنفسـي الوحدة التدريبية مبا يتناسب ومسـتوى الالعبـني وقـدرا م

 وهدفها مع مراعاة التناسب مع الشدة املستخدمة.
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