
 االسبوع الحادي عشر:
 تخطيط التدريب الرياضي

  
 

"هو التنبؤ عما سيكون عليه املستقبل مع االستعداد -التخطيط:
 له".

"مرحلة التفكري اليت تسبق تنفيذ أي عمل واليت تنتهي -التخطيط:
 ابختاذ القرارات املتعلقة مبا جيب عمله وكيف يتم، ومىت يتم".

املرغوبة على  الطرق وأكثرها ضماانً واقلها تكلفة لتحقيق املستوايت الرايضية هو"اقصر -التخطيط: 
 وفق األهداف احملددة يف خمتلف أنواع الرايضة"

 
يُعدُّ التخطيط الوسيلة األساسية لالرتقاء مبستوى الالعبني، ومبا ان التدريب هو الوسيلة الرئيسة  

التدريب لضمان حتقيق أحسن وأفضل مستوى لالعبني. إنَّ  للوصول إىل هذا التطور كان ال بُدَّ من ختطيط
"فالتخطيط إذن وسيلة  التخطيط ال يعين فقط لفرتات طويلة فحسب بل إنَّه يستخدم أيضا لفرتات قصرية

لتحقيق هدف من جمموعة أهداف أو حتقيق مجيع األهداف املوضوعة إذا ما أمكن ذلك". وهذا يؤكد لنا 
قة لضمان التطور املستمر للمستوى وجيعل املبتدئني قادرين على الوصول إىل أحسن أبنَّ التخطيط أفضل طري

النتائج يف املستوايت العليا. ان التخطيط عملية تتعلق ابملستقبل وتتنبأ به وتتوقعه وجيب أْن تكون املرونة 
 والدقة من أهم مسات التخطيط.

نتائج والوقائع اليت حدثت يف املاضي ويتم وهذا يعين اعتماد التخطيط على املعلومات واخلربات وال
"التنبؤ مبستقبل الظاهرة وإمكانية حدوثها وما ميكن  االستناد عليها عند إعداد التنبؤات املستقبلية والتنبؤ هو

"إنَّ اإلنسان   أْن يطرأ عليها من تطور والتنبؤ مبين على الفهم السليم للظاهرة". ويشري )أرسطو طاليس( بقوله
ط". وهذا يعين أنَّه يدرك ما سوف يقوم به مقدمًا متخذًا كافة الوسائل املناسبة من أجل حتقيق كائن خمط

ذلك، والتخطيط هو"عبارة عن حتديد جملموعة من األهداف املتناسقة اليت يراد حتقيقها على وفق أولوايت 
زمة لتحويل هذ  األهداف إىل معينة وخالل فرتة زمنية معينة مع اختيار جملموعة من الوسائل واإلجراءات الال

 واقع".

 معنى ومفهوم التخطيط في المجال الرياضي



التخطيط هو أحد عناصر اإلدارة املهمة وميثل التخطيط البداية املنطقية يف العمل اإلداري بدليل أنه 
عندما يذكر علماء اإلدارة وظائف اإلدارة يوضع التخطيط يف الدرجة األوىل. فلنتصور ان إحدى املؤسسات 

ألهداف او يكون العمل بعيدا عن السياسة اليت توجهها، ودون إجراءات الرايضية تقوم ابلعمل دون حتديد ا
حتدد املسارات الرئيسة للوصول إىل اهلدف املقرر وال توجد تنبؤات بتطور األحداث والظروف وإعداد 
تقديرات أو توقعات لفرتة زمنية قادمة، وال توجد أساليب تنفيذية زمنية لكل ما سبق. اعتقد أن مثل هذ  

ة الرايضية ال حيالفها التوفيق مطلقًا يف غياب ما ذكر من مراحل؛ ألن عملية التخطيط تتم على مراحل اهليئ
متتالية يتوقف كفاءة كل منها على درجة النجاح يف أداء املرحلة السابقة. والتخطيط يقوم أساسًا على 

أن تبىن هذ  التقديرات وتلك  تقديرات وافرتاضات يتوقع حتقيقها مستقباًل خالل فرتة زمنية حمددة، وجيب
االفرتاضات على أساس علمي ال على أساس التخمني واالجتهاد الشخصي، ومن مث ينبغي االعتماد على 
املعلومات الصحيحة واإلحصاءات الدقيقة عند القيام بعمليات ختطيطية يف أي مؤسسة رايضية أو تروحيية 

 ن على مستوى نشاط واحد من أنشطة هذ  اهليئة.والتخطيط قد يكون على مستوى اهليئة ككل وقد يكو 
للتنبؤ أثر كبري وفعال يف ختطيط التدريب، وبسبب تعدد مناهج التدريب برزت مسألة استعمال 
التنبؤات يف اجملال الرايضي؛ هلذا يكون من الضروري هتيئة الظروف املناسبة واملالئمة من أجل حتقيق 

نَّ األساس لتكوين أحسن الظروف للتدريب الرايضي هو معرفة األهداف اليت وضعت. ويؤكد )تلكنر( أب
الظروف اخلارجية أواًل واملتمثلة ابهليكل التنظيمي لعملية التدريب واألسس املادية ومستوى وكفاءة املدربني 
ونظام التدريب واألسس العلمية والظروف اخلاصة ابحلياة اليومية، واثنيًا الظروف الداخلية وهي الظروف 

"وعند وضع التخطيط  تعلقة ابإلعداد البدين العام واخلاص واإلعداد املهاري واخلططي والنفسي لالعب.امل
الرايضي البعيد املدى من الضروري جداً وضع أهداف اخلطة حبيث تكون متماشية مع طبيعة تتابع األهداف 

 وعدم اإلسراع يف تنفيذها وعدم حماولة مجع األهداف خالل سنة واحدة".
. كما أهنا تعين اإلطار ""اإلطار العام الذي حيدد املعامل األساسية للمشروع أو املنهاج طة هيواخل

العام الذي يوضح املرتكزات األساسية يف الربانمج التدرييب. أو هي أسلوب عمل وهي حمصلة العملية 
يق على وفق "ان اخلطة تنظر إىل التدريب كوحدة يفرتض فيها السيطرة عليها بشكل دق التخطيطية.

احلساابت النسبية، وحتتوي اخلطة على جمموعة من املؤشرات التوجيهية اليت متثل ضوابط وسياقات عمل 
التدريب يستنبط منها على أساس تشخيص السلبيات اليت نتجت عن تنفيذ اخلطة السابقة وإتباع مبادئ 

وات األساسية لتنفيذ اسرتاتيجية أساسية جتا  التطوير وجتنب الوقوع يف األخطاء". تعد اخلطط من األد
وسياسات معينة للتقدم، إذ إنَّ التحضري والتهيئة واالستعداد للخطة يولد اخلطة مث اتيت بعدها عملية التطبيق 
واملتابعة املستمرة للخطة، ويف بعض األحيان تتم مراجعة للخطة وجيري بعض التعديل عليها مث إجراء التقومي 



نصل اىل مستوى رايضي عاٍل بطريقة أسهل نسبيًا عندما يسري التدريب على وفق  "من املمكن أنْ  لألداء.
اخلطة املوضوعة، ونصل دائمًا اىل هدفنا بصورة أسرع عندما تؤكد اخلطة على القوانني املوضوعة لعملية 

 التدريب". 
ى وفق احملددات تشكل اخلطة اجلزء الثاين املكوَّن لعملية التخطيط وامتزاج عملية التنبؤ ابخلطة عل

العلمية يتحقق التخطيط، فاملدرب أو الشخص القائم على عملية التخطيط حيدد األهداف األساسية اليت 
يريد الوصول إليها وما ميتلك من معلومات وخربات يتنبأ مبا سيكون عليه املستقبل من خالل التطورات اليت 

الالعبني وقدراهتم واملستلزمات املتوافرة واألهداف  حتصل وبعدها يقوم بوضع اخلطة املناسبة واملالئمة لوضع
املرسومة عندما نريد أْن خنطط جيب اإلجابة على التساؤالت التالية لكي تكون الصورة مفهومة وواضحة 

 والسري هبا على وفق خطوات مدروسة؛ لكي ال يقع املسؤولون عن التخطيط ابخلطأ: 
كون التخطيط على وفق املعطيات العلمية خبصوص الفعالية ي) ؟ غرفة العمليات: ماذا جيب أْن خنطط1س

 . (احملددة
لغرض حتقيق األهداف األساسية من  ؛؟ جيب أْن تكون هناك قراءة علمية مدروسة: ملاذا خنطط2س

  .التخطيط
 ،هل هو فرد واحد أَْم جمموعة أفراد)؟ من هو القائم بعملية التخطيط جيب حتديد ذلك : من خيطط3س

 .(اإلداريني...اخل مأاملدرب 
 مىت خنطط؟ جيب أْن حندد الوقت او الزمن إلجراء عملية التخطيط.  :4س
  .أين خنطط ؟ يُعدُّ حتديد املكان من األمهية مبكان لنجاح عملية التخطيط :5س
عملية التخطيط  كيف خنطط؟ بعد اإلجابة على التساؤالت السابقة يطرح السؤال السادس كيف تتم  :6س

مع حتديد كافة اإلجراءات اليت  ،كيف جيري التخطيط على وفق أي أسلوب او على أي طريقة  أي مبعىن
 تضمن حتقيق النجاح ملا خنطط له.

 هل العمل يسري على وفق ما هو خمطط له ؟ :7س
 هل ظهرت معوقات يف العمل ؟  :8س
 هل متت معاجلة املشاكل واملعوقات ؟ :9س
 ما مدى استجابة الالعبني للمفردات احملددة يف املنهاج ؟  :10س
 بعد انتهاء املدة املقررة للمنهاج؟ (األهداف املرسومة)ما هي النسبة املتحققة  :11س



 
وهذا  تتطلب عملية التخطيط للوصول إىل املستوايت العليا وحتقيق االجنازات العالية إعدادًا طويالً 

  .اإلعداد حيتاج اىل ختطيط مربمج على وفق أسس علمية حتقق الوصول إىل أفضل النتائج
لضمان التطور الدائم للمستوى فالتخطيط ويعد التخطيط من الوسائل اجليدة والطرق احلسنة "  

يتطلب من املدرب معلومات واسعة ووفرية مع جتارب ميدانية حول إخراج عمليات التدريب والسبب يف 
ذلك أنَّ واجب املدرب يفرض عليه فهم قوانني تطور املستوى وتطور الشخصية الرايضية وحتقيق مستلزمات 

 :ط حتدد فيما أييت. وعليه فإنَّ أهم أنواع التخطي"العمل
 .التخطيط اليومي -1
  .التخطيط األسبوعي -2
 .التخطيط الشهري -3
 .(الفرتي)التخطيط الفصلي  -4
 (.سنة واحدة)التخطيط السنوي  -5
  (األلعاب االوملبية)التخطيط ألربعة سنوات  -6
 (.لعدة سنوات)التخطيط الطويل املدى  -7

 أنواع التخطيط



 
تُعدُّ الوحدة التدريبية هي أصغر مكون يف البناء التنظيمي لعملية التدريب. وهي النواة واللبنة 
األساسية لتخطيط التدريب، كما أهنا األساس لبناء وتصميم التدريب األسبوعي والشهري والسنوي وكذلك 

تدريب لفرتات طويلة على وفق برامج تدريبية حمددة يتغري فيها احلجم والشدة والكثافة حبسب ختطيط ال
األهداف التعليمية والرتبوية واألهداف العامة واخلاصة للتدريب واملخطط الوصول إىل حتقيقها من خالل 

 (.16طط )التمرينات والتدريبات وما حتتويه من مفردات وحركات ومجل حركية خمتلفة انظر املخ
 (16خمطط )

 توزيع الوحدات التدريبية

 
 

مبا أنَّ الوحدة التدريبية هي الركيزة األساسية اليت يبىن عليه التخطيط البعيد وان جناح املنهاج 
األسبوعي والشهري والفصلي والسنوي ال تتحقق نتائجه بدون االعتماد على الوحدات التدريبية، وبناء 

، والوحدة التدريبية اليومية وتصميم الوحدة التدريبية جيب أْن ينظر إليها كأساس لبناء التدريب األسبوعي
والتدريب األسبوعي مها جزء مهم لبناء اخلطة الشهرية ومجيعها تشكل القاعدة األساسية لبناء خطة التدريب 
السنوي. إنَّ مفردات ومتارين الوحدة التدريبية غري اثبتة ومتغرية دائماً يف حمتوايهتا حبسب الواجبات واألهداف 

 السنة التدريبية

 الفرتة التدريبية

 التدريب الشهري

 األسبوع التدرييب

الوحدات التدريبية 
 الصباحية واملسائية

 الوحدة التدريبية

 اليوم التدرييب 
 األول

 

 اليوم التدرييب 
 السادس

 

 

 اليوم التدرييب 
 الرابع

 

 

 اليوم التدرييب 
 الثالث

 

 

 اليوم التدرييب 
 الثاين

 

 

 اليوم التدرييب 
 اخلامس

 

 

 التخطيط اليومي )الجرعة التدريبية(



، وهذ  الوحدات التدريبية تعد أساس عملية التخطيط اليومي، وينظر إليها على املخططة لكل وحدة تدريبية
 أهنا اصغر وحدة يف عملية تنظيم وختطيط التدريب الرايضي.

يف خالل أداء الوحدة التدريبية فإنَّ الالعب ميرُّ أبربعة مراحل متتابعة؛ وذلك بسبب اختالف احلالة 
 يت حتدد الرتكيب اخلاص ابلوحدة التدريبية وهي:الوظيفية للرايضي وهذ  املراحل هي ال

 مرحلة االستشارة )االنفعال( قبل األداء. .1
 مرحلة التفعل )بداية الوحدة التدريبية(. .2
 مرحلة الثبات. .3
 مرحلة اخنفاض املقدرة على العمل. .4

الستشارة قبل بداية العمل أو أداء النشاط مَيرُّ الرايضي مبرحلة استشارة اجلهاز العصيب ويرافق هذ  ا
عمليات نشطة وفعالة للوظائف كردود أفعال حيوية جتا  عملية التنظيم اخلاص واملتعلق أبداء عمل أو حركة.  
كل هذ  الفعاليات حتصل قبل العمل )األداء( أي يف بداية استعداد الالعب ألداء النشاط او الفعالية وعند 

ة يالحظ ارتفاع تدرجيي يف مستوى قدرة الرايضي دخول الالعب لتنفيذ املفردات اخلاصة ابلوحدة التدريبي
على العمل واألداء يف بداية الوحدة التدريبية ويطلق على هذ  الفرتة )بفرتة التفعل( وحيصل ذلك عند ممارسة 

 -أي نشاط عضلي وهذ  قاعدة بيولوجية يف مرحلة التفعل حيصل اآليت:
 :ارتفاع يف مستوى أداء احلركات الضرورية حيث 

  التوافق احلركي.يتحسن 
 .يرتفع معدل التأثري الفعال 
 .يتم تنظيم الوظائف الداخلية 

وهبذا فإنَّ الوصول إىل الفعالية اخلاصة ابألجهزة الداخلية حيصل يف أوقات متباينة وخمتلفة، فمرحلة 
فعل النظم ( دقائق، بينما ت3-2من  –ثوانٍ  10تفعل النظام احلركي )ارتباطاً بشدة العمل( ميكن أْن تصل من )

 ه( دقائق وعلي6–4يكون الشكل أبطأ أي الفعالية اخلاصة بنظام نشاط الدورة الدموية والتنفس حتصل يف )
فإنَّ املؤشرات املختلفة تصل اىل مستوى الثبات اخلاص هبا يف أوقات خمتلفة )معدل ضرابت القلب، التهوية 

 ية ومعدل استهالك األوكسجني(.الرئوية تصل إىل مستوى الثبات أسرع من حجم الضربة القلب
  ترتبط املرحلة الثانية مرحلة التفعيل بشدة العمل أي كلما كان العمل املطلوب أداُؤ  ذا شدة

 عالية كلما أدى ذلك إىل أنَّ تطول فرتة التفعيل.

  يكون التفعيل انجحًا ويسري خبطوات صحيحة إذا مت استخدام نفس التمرينات واملفردات
 يف النشاط املقبل.املخطط تنفيذها 



  التفعيل يكون أسرع ابلنسبة للرايضيني الذين لديهم تكيف كاٍف ألداء العمل والنشاط
 املطلوب.

بعد انتهاء مرحلة التفعيل فإنَّ أداء الالعب ملفردات الوحدة التدريبية يبقى مستمرا لفرتة من الوقت 
رف هذ  املرحلة )مبرحلة الثبات( وهنا حيصل حمتفظًا نسبيًا مبستوى واحد اثبت يف القدرة على األداء وتع

التوافق يف نشاط الوظائف احلركية. وفيما يتعلق ابلشكل اخلارجي أو احلالة اخلارجية فإنَّه حيصل ثبات املقدرة 
على العمل وهذا ما يالحظ من خالل األداء الفين املثايل للحركة والنشاط مع اإلحساس ابلتحركات 

وحيصل اختالل يف حالة ثبات املقدرة على العمل عندما حيصل التعب )زايدة  واإلحساس ابلزمن...اخل.
مراحل التعب( ويظهر ذلك واضحًا يف املرحلة الرابعة أي يف هناية الوحدة التدريبية أو عند ظهور عالمات 

 التعب على الرايضي ويطلق على هذ  املرحلة )مبرحلة اخنفاض املقدرة على العمل(.
 

 تركيب اليوم التدرييب: 
لقد أصبح التدريب احلديث مكثفًا حيث يصل معدل التدريب اليومي لبعض الالعبني او الفرق 

( ساعات، ومن خالل تنظيم عدد من الوحدات التدريبية 7-5الرايضية ذات املستوايت العليا ما بني )
ن التدريب مرتني يف اليوم فالتوقيت وكفاءة العمل وحيويته والنشاط اليومي خيتلف من وقت آلخر فإذا كا

(مساًء، وبعض الرايضيني يفضلون التدريب يف 7–4( صباحًا والساعة )12–10املناسب مابني الساعة )
( ويفضل أْن يكون وقت التدريب اثبتًا حيث تظهر أعلى مقدرة 8-6الصباح الباكر أي يف حدود الساعة )

اليوم وخباصة الوقت احملدد للتدريب، وأوقات التدريب ميكن  وإمكانية واستعداد لالعب يف أوقات حمددة من
تغيريها يف الفرتة اليت تسبق السباقات وذلك لتعويد الالعب على اللعب يف األوقات اليت جتري فيها 

"ونوعية الوحدة التدريبية ال تعتمد على وقت استغراقها ولكن تعتمد بدرجة رئيسة على حمتوى  املنافسات.
عة احلمل وشدته، تكون الوحدة التدريبية القصرية والفعالية ذات الشدة الكبرية للتمارين أكثر التمارين وجر 

تشوقًا وأكثر فائدة من التدريب الطويل والفعالية ذات الشدة الواطئة". ويف الغالب تستغرق الوحدة التدريبية 
توجد وحدات تدريبية تستغرق  (دقيقة، إال إنَّه180( دقيقة وقد تصل يف بعض األحيان إىل )120–90من )

 ( دقيقة. 60-30وقتاً من )
إنَّ فرتة التدريب ختتلف حبسب املرحلة فضاًل عن مستوى الفريق وقدرات وإمكانيات الالعبني وقد 

(دقيقة، ويتوقف هذا على عدد الوحدات التدريبية يف األسبوع 180-120تصل يف املرحلة األساسية من )
(وحدة تدريبية يف األسبوع وقد تصل من 12-8) بعض الفرق تتدرب من( وحدات و 6-5حيث تصل من )

( وحدة تدريبية يف االسبوع، حيث يكون التدريب صباحاً ومساًء مع مراعاة تقليل فرتة التدريب إىل 24–18)



(دقيقة، ويف حالة التدريب ثالث وحدات يف األسبوع هبذ  احلالة تطول فرتة التدريب. 120-90مابني )
كيل او تركيب الوحدة التدريبية أبسلوب علمي دقيق وعلى خربة ومعرفة املدرب للعديد من يتطلب تش

 املعلومات أمهها:
 

 أواًل: وقت إجراء الوحدة التدريبية: 
إنَّ حالة الشخص العادي )غري الرايضي( ختتلف ابختالف التوقيتات اليومية تبعًا الختالف احلياة 

العمل واحلركة اليت يؤديها. وكذلك احلال للرايضي فإنَّ حالته ختتلف  اليت يعيشها الشخص وتبعًا لطبيعة
خالل اليوم تبعا للحالة اليت يعيشها واملعتاد عليها، حيث إنَّ اإليقاع اليومي لألجهزة الوظيفية الداخلية 

وحيتفظ به  وعمليات تبادل املواد يكون اثبتاً. ويتكون ذلك لدى الرايضي يف بداية السنوات األوىل يف حياته
 على مدى السنوات األخرى ولكن ثبات اإليقاع اخلاص بردود األفعال احلركية وكفاءة العمل تُعد أقل ثبااتً.

مؤشرات كفاءة العمل تكون خمتلفة ابختالف األوقات والتوقيتات اليت يؤدى هبا النشاط خالل   
الصباح الباكر واملساء والليل( وان ممارسة اليوم، حيث أنَّ كفاءة العمل تكون خمتلفة يف )الضحى والظهرية و 

النشاطات الرايضية يف هذ  األوقات املختلفة يظهر تبايناً وأتثرياً خمتلفًا يف أحداث تطوير إمكاانت الصفات 
البدنية والنواحي املهارية... اخل وكذلك احلال فإنَّ االختالف يكون واضحًا إذا ما كانت هنالك وحدتني أو 

( 12-10ريبية يف اليوم. والتوقيت األمثل يف حالة تدريب وحدتني يف اليوم ما بني الساعة )ثالث وحدات تد
( مساًء، وجيب االنتبا  إىل أنَّه ال ميكن االستمرار ابلتدريب على طول املوسم التدرييب يف 7-4صباحاً، )

ياة املعاشية هذين التوقيتني الختالف ظروف كل رايضي عن اآلخر كظروف )الدراسة أو العمل واحل
والظروف العائلية...اخل(، ومن خالل املتابعة واملشاهدة يالحظ أنَّ الرايضيني ذوي املستوى العايل يتدربون 

 ( مساًء. 10-6) ( ويف هناية اليوم بني الساعة8-5يف وقت مبكر من الصباح بني الساعة )
لألداء هي املستخدمة واملعمول هبا، وميكن وال بُدَّ من اإلشارة إىل أنَّ ما متَّ ذكر  من توقيتات سابقة 

( شهر، وعلى وفق ذلك فإنَّ الرايضيني الذين يتدربون يف فرتة الصباح الباكر 1,5 -1إعادة تشكيل يف فرتة )
 ميكنهم أْن يُظهروا أعلى مقدرة من الكفاءة أكثر من وقت الظهرية الذي فيه التدريب.

طيط وبرجمة التوقيتات املثالية ألداء الوحدات التدريبية على وفق املعطيات السابقة فإنَّ عملية خت
خالل اليوم جيري بصورة خمتلفة تبعاً لظروف التدريب والعمل واحلياة اخلاصة ابلرايضي والدراسة...اخل. ونؤكد 
على جانب مهم جيب ان يؤخذ بنظر االعتبار ال بُدَّ من أْن يكون وقت الوحدات التدريبية اثبتًا إذ إنَّ 

 اإلخالل ابلنظام التدرييب ويتبع ذلك. إىلتالف وقت الوحدات التدريبية يؤدي اخ
 اخنفاض كفاءة العمل عند الرايضيني. -



 بطئ يف العودة إىل احلالة الطبيعية بعد األمحال التدريبية أي )زايدة مرحلة االسرتداد(. -
ى مقدرة هلم من األداء خالل والرايضيون الذين يتدربون يف أوقات خمتلفة من اليوم يظهرون أعل -

 التوقيتات اليومية يف تلك الساعات اليت ميارسون هبا التدريب.
فالرايضيون الذين يتدربون صباحًا يُظهرون أعلى مستوى من الكفاءة والقدرة على األداء يف وقت 

أعلى كفاءة للعمل الصباح وآخرون ميارسون التدريب يف وقت الظهرية وإذا ما استمروا على ذلك طوياًل فإنَّ 
لديهم تكون خالل ساعات الظهرية بسبب تعود أجهزهتم الداخلية وتكيفها على األداء يف هذ  التوقيتات 
وهذا ينطبق كذلك على الرايضيني الذين ميارسون تدريباهتم يف املساء بينما الرايضيني الذين يتدربون وحدتني 

قدرة عالية على إظهار أعلى مستوى من الكفاءة على  يف اليوم وحدة صباحًا واألخرى مساًء تكون لديهم
العمل خالل الفرتتني )صباحًا ومساًء( وعلى وفق ذلك ميكن أْن حيصل تغيري يف أوقات التدريب ويكون 
التدريب مناسباً لالعبني وخباصة قبل موعد السباقات او البطوالت واليت ختتلف توقيتاهتا عن أوقات التدريب 

جيب أْن ينسجم ويتطابق مع أوقات إيقاف املسابقات األساسية ومن  غيريالرايضيون وهذا التاليت تعود عليها 
( أسابيع من 6-3الضروري جداً أْن يكون ذلك معلنا وليس بشكل مفاجئ لالعبني وجيري على األقل قبل )

 موعد املسابقات. 
 
 اثنياً: حتديد اجلرعات التدريبية  

وكما متت اإلشارة إىل ذلك سابقًا )صباحًا ومساًء( فإنَّ إحدى هذ  إنَّ التدريب وحداتن يف اليوم 
اجلرعات التدريبية تُعدُّ أساسية والثانية تكميلية. ففي اجلرعة األساسية يكون األداء حبجم كبري موجهًا اىل 

حيث تطوير الصفات والقدرات اليت هلا أتثري واضح على النتائج وكذا احلال على منو احلالة التدريبية 
يستخدم احلمل األقصى أو القريب من األقصى، بينما اجلرعات التكميلية يكون احلجم فيها اقل وتؤدى 

 حبمل متوسط او قليل والواجبات فيها عامة تكمن يف: 
 احملافظة على املستوى الذي حتقق من الصفات البدنية. •
 تطوير الناحية الفنية. •
 .الرتكيز يف التدريبات على الناحية اخلططية •
 تستخدم فيها الراحة االجيابية. •

إنَّ استخدام اجلرعتني )األساسية والتكميلية( يف اليوم يعين استخدام محل أقصى او قريب من 
األقصى )شدة عالية( ومحل متوسط او قليل )شدة متوسطة او قليلة(. ويف حالة استخدام وحدتني أساسيتني 

إعداد الالعبني ذوي املستوايت العليا، حيث جيري تطوير يف اليوم أي )محلني كبريين( يكون ذلك يف حالة 



النواحي الوظيفية والتأثري على النواحي احليوية إال إنَّه عند استخدام جرعتني تدريبيتني ذات احلمل املتوسط 
 او القليل فإنَّ اهلدف يكون التقليل من شدة األمحال التدريبية منعاً حلصول حالة اإلجهاد واليت تسبب إعاقة
لالعب ومتنعه من االستمرار ابلتدريب او قد تبعد  عن التدريب لفرتة طويلة وهذا يشكل خسارة  
كبرية.وجتدر اإلشارة إىل أنَّ استخدام جرعتني تدريبيتني يف يوم واحد جيب واحلالة هذ  ان يكون هناك توزيع 

ات وبشكل متتابع. وعلى لألمحال التدريبية بشكل صحيح اىل جانب توزيع االجتا  املخصص هلذ  الوحد
وفق ذلك جيب أْن تكون اجلرعة األوىل موجه لالرتقاء إبمكانيات التحمل خالل األداء لفرتة طويلة )تدريب 
مستمر(، بينما يركز على التدريبات املوجهة لتطوير إمكانيات السرعة واألداء الفين السريع ومستوى التحمل 

 وىل او بعدها بساعة على األقل.الالهوائي يف هناية الوحدة التدريبية األ
عند إعطاء املدرب جرعة تدريبية تكميلية حبمل متوسط ويف نفس االجتا  الذي كانت هتدف اليه 

( ساعات على أدائها يرتتب على ذلك زايدة التعب كثرياً. والسبب يعود إىل 6اجلرعة األساسية وبعد مضي )
عدم وجود فرتة مناسبة للتخلص من آاثر التعب واجلهد الناتج من أنَّ اجتا  اجلرعتني كان واحداً مما يؤدي اىل 

(ساعات نفذت اجلرعة التكميلية بنفس االجتا  مع وجود أاثر التعب الناتج من 6اجلرعة األوىل وبعد )
التدريب األول وزاد من تراكم ذلك بعد تطبيق احلمل الثاين مما أدى إىل تعرض الرايضيني إىل التعب الكبري، 

يف حالة أداء اجلرعة الثانية )التكميلية( ابجتا  آخر غري االجتا  الذي سارت عليه اجلرعة األوىل ولكن 
)األساسية( فإنَّ املتغريات والتأثريات تكون خمتلفة عن احلالة األوىل اليت صاحبها التعب، أي ان مستوى 

يبية حبمل قصوى من أجل تطوير التعب يقل جتا  اجلرعة األساسية، وعلى سبيل املثال عند أداء جرعة تدر 
إمكانيات السرعة وبعدها جرعة تدريبية ذات محل متوسط أو قليل جتا  تطوير التحمل يف أثناء العمل اهلوائي 

( ساعة من انتهاء األداء تعود مجيع أجهزة 24)االسرتداد( وبعد ) Recoveryتكون مرحلة استعادة االستشفاء 
ة العمل(، إنَّ أداء وحدتني تدريبيتني ابجتا  واحد ال خيلوا من فائدة اذ يلجأ اجلسم إىل حالتها الطبيعية )كفاء

 املدربون اىل ذلك يف حالة: 
تدريب رايضي لديه مواصفات عالية ومبستوى حالة تدريبية جيدة أي انه ذو مستوى  •

 عاٍل ويفيد هذا للتأثري على النواحي الوظيفية له. 
 نية معينة. يف حالة توقف مستوى او منو صفة بد •

جيب االنتبا  إىل عدم وجود اجلرعتني يف اجتا  واحد أي أنَّه ال ميكن أداء اجلرعة الثانية يف نفس 
اجتا  اجلرعة األوىل ذات الشدة القصوى واليت أدت إىل حصول التعب؛ ألنَّ ذلك يفقد الالعب توافقه ويؤثر 

جراء محل أقصى يتبعه جرعة ذات محل أقصى , ولكن أيضًا على الناحية التكنيكية إذ إنَّه من غري املعقول إ
ميكن بعد أداء جرعات تدريبية ذات احلمل املتوسط يف جتا  حمدد ميكن أداء جرعة تدريبية موجهة يف نفس 



االجتا  األول يف حالة استخدام محل متوسط أو محل قصوى؛ ألنَّ عودة أجهزة اجلسم الداخلية وما فقد  من 
ألداء يف مرحلة االسرتداد ويف بداية التدريب التايل للجرعة الثانية، فالناحية احليوية طاقة بعد ساعات من ا

تبقى حمتفظة ببعض العالمات واإلشارات واآلاثر اخلاصة بتحفيز واستثارة املراكز العصبية وهذا جيعل املرحلة 
 .الثانية )مرحلة التفعل( أسرع ويؤدي أيضاً اىل رفع فاعلية التدريب
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