
 االسبوع الثاين عشر:
  التخطيط السنوي:

تعد عملية التخطيط للتدريب الرايضي السنوي عملية صعبة 
تتطلب توافر العديد من الوسائل واإلمكاانت لغرض اإلعداد لدورات 

 ،يف مراحل وفرتات اإلعداد املختلفة (الصغرية واملتوسطة والكبرية)التدريب 
وإنَّ حتديد صعوبة اإلعداد السنوي للرايضيني ذوي املستوايت العليا يرتبط 

 :ابلعوامل اآلتية
 ارتفاع اإلحجام التدريبية وما يتبعه من زايدة يف عدد احللقات التدريبية. 
 إىل صعوبة املراحل اليت متر  زايدة عدد البطوالت واملسابقات الرايضية اليت يشارك فيها الرايضي أدى

 العملية التدريبية.هبا 
 استخدام وسائل تدريبية متعددة خالل السنة التدريبية. 
  جيب احتواء ختطيط التدريب على وفق األمور السابقة ما حيقق ضمان اإلسراع بعملية االسرتداد

 .توافقاً وانسجاماً مع احلمل التدرييب
دات التدريبية اليومية واليت تعد تعتمد بداية املوسم التدرييب او اخلطة التدريبية السنوية على الوح

لذا  ؛والفرتات التدريبية من األسس اهلامة يف عملية التدريب الرايضي .أساس بناء وختطيط التدريب السنوي
وتعاد مرة  .فإنَّ وضع دائرة تدريبية سنوية أصبح ضرورة لضمان جناح التدريب يف الفعاليات الرايضية املختلفة

تكمن أمهية تنظيم الفرتات التدريبية السنوية يف كوهنا حتقق إعداد " ًء على ذلكاو مرتني خالل السنة وبنا
وبسبب اشرتاك الالعب يف ؛ "وهتيئة الرايضي للوصول اىل أعلى مستوى له يف األوقات احملددة للسباقات

رتقاء عدة بطوالت خالل السنة الواحدة فإنَّ هذا يتطلب تنظيمًا وختطيطًا للتدريب السنوي من أجل اال
إنَّ  ،مبستوى الالعبني يف خالل املوسم التدرييب الذي يشكل األساس لتخطيط التدريب على املدى البعيد

خطة التدريب السنوي تشكل إحدى حلقات التدريب واإلعداد لعدة سنوات ويعين ذلك وصول الالعب 
واسم تدريبية يف هناية كل أي وجود عدة م ،ألكثر من مرة إىل الفورمة الرايضية على مدى السنة الواحدة

 (.الدوائر التدريبية)واخلطة السنوية تشكل على أساس املواسم التدريبية  ،موسم توجد منافسة
  :تقسم اخلطة التدريبية السنوية إىل ثالث مراحل أو فرتات تدريبية هي

 الفرتة اإلعدادية. .1
 فرتة املنافسات.  .2
  الفرتة االنتقالية. .3



 

 الفترة اإلعدادية: .1

تعد فرتة اإلعداد فرتة أساسية لبناء الرايضي وفيها جيري وضع األسس املتينة لبناء الفورمة الرايضية 
وإنَّ ما يتم التوصل اليه يف هذه املرحلة يُعدُّ استعدادًا جيدًا ومثاليًا خلوض  ،وحتسينها واحلفاظ عليها

  :اإلعداد يتوقف على العديد من النقاطوجتدر اإلشارة هنا إىل أنَّ الزمن الذي حيدد لفرتة  .املنافسات
  .مستوى احلالة التدريبية لكل رايضي .1
  (النصف سنوية او السنوية)مدة الدورة التدريبية الكلية  .2
 .ما يتميز به النشاط املمارس من خصائص .3

، ويف كرة القدم تصل من أشهر (7–6)فعلى سبيل املثال فإنَّ فرتة اإلعداد يف السباحة تصل من 
 .أشهر (6–5)ويف الفعاليات اليت يتطلب األداء فيها املطاولة تصل من  ،( أسبوع12-14)

هتدف الفرتة اإلعدادية إىل اكتساب وبناء الفورمة الرايضية وهذه الفرتة طويلة إلعداد الالعب 
اذ  ،وحتقيق كافة الواجبات األساسية واليت من خالهلا يستطيع الالعب املشاركة يف البطوالت واملسابقات

تتحقق القاعدة األساسية من حيث الزايدة يف احلجم التدرييب لتطوير اخلربات احلركية ومنو الصفات البدنية 
لذا  ؛وكذلك تتحقق الواجبات اخلاصة يف هذه الفرتة ،وتطوير النواحي املهارية واإلعداد الرتبوي والنفسي

دريبات اخلاصة واليت على أساسها تبىن القواعد يتطلب البدء من املرحلة اإلعدادية األوىل ابلرتكيز على الت
 .واملبادئ األساسية للتدريب يف املراحل التالية

 :تقسم فرتة اإلعداد إىل
 . مرحلة اإلعداد العام .1
  مرحلة اإلعداد اخلاص. .2
 . مرحلة املنافسات التجريبية .3

  :أو تقسم إىل مرحلتني مها
 . مرحلة اإلعداد العام .1
  مرحلة اإلعداد اخلاص. .2

 . منوذج للخطة السنوية جدول ،وهبذه احلالة تدخل مرحلة املنافسات التجريبية ضمن فرتة املنافسات
 
 
 



 جدول 
 منوذج للخطة السنوية

 
 
 
 
 
 

 
 جدول 

 توزيع اإلعداد العام واخلاص للناشئني واملتقدمني واملستوايت العليا
 يف اخلطة التدريبية السنوية

 
 
 
 
 
 

 فترة المنافسات:  .2

بعد االنتهاء من فرتة اإلعداد يكون الالعبون على أمت استعداد للدخول يف فرتة املنافسات الرئيسة 
املرحلة  وإكمال معاجلة بعض احلاالت وحيدد اهلدف الرئيس هنا ابحملافظة على ما اكتسبه الالعب قي

وعلى املدرب أن يكون يقضًا متفهماً  .السابقة وحماولة معاجلة الثغرات اليت قد تظهر خالل هذه الفرتة
ومتفاعاًل مع جمرايت اللعب او السباق او النزال وحياول بكل جدية حسم وتشخيص األخطاء والتخلص 
منها وقراءة مستوى الفرق املشاركة يف البطولة حىت يستعد بشكل جيد خلوض هذه املبارايت او املسابقات 

  .او النزاالت
ردها ال تنطوي على أي معىن لكنها تكتسب معناها من ارتباطها إبعداد إنَّ عملية التدريب مبف"

الفرد لكي حتقق أحسن ما ميكن من مستوى يف املنافسات الرايضية. وعلى وفق هذا املفهوم تكون 

املرحلة االنتقالية املرحلة  مرحلة املنافسات مرحلة اإلعداد
 االنتقالية

 إعداد عام 
   إعداد خاص 

  منافسات جتريبية 
  منافسات داخلية 

  منافسات خارجية 

  راحة سلبية 
 راحة اجيابية 

 

 مستوايت عليا متقد ِّمون انشؤون

 إعداد عام
إعداد 
 إعداد عام خاص

إعداد 
 إعداد عام خاص

إعداد 
 خاص

 شهر 2 شهر 1،5 أشهر 3-2 أشهر 4 أشهر 4 أشهر 4



املنافسات الرايضية مبثابة اختبار وتقييم لعمليات التدريب الرايضي". ويف أثناء فرتة املنافسات يشكل احلمل 
  .رييب بشكل متوجي لغرض اإلعداد اجليد لالعبني ليوم املنافسةالتد

تُعدُّ فرتة املنافسات هي الفرتة الرئيسة يف بناء الدورة املومسية السنوية واليت تشكل أطول فرتة أو 
تغريات كبرية يف بعض  وحيدث يف هذه الفرتة .مرحلة من مراحل التدريب وأكثرها صعوبة على الالعبني

وجيب عدم  ،ليت تقود إىل حصول نوع من التكيف مع الظروف اخلاصة ابملنافسات اليت بعدهاالعناصر وا
الفورمة )ألنَّ ذلك يؤدي إىل فقدان املستوى  ؛يف هذه الفرتة اإلفراط يف إحداث بعض التغريات األساسية

 .عدم قدرة وإمكانية املشاركة يف املنافسات بفاعلية ويؤثر هذا على (الرايضية
اهلدف األساس لفرتة املنافسات هو تنمية وتثبيت املستوى الرايضي خالل املنافسات بصورة إنَّ "

ويتوقف ذلك على متابعة الربط والتنسيق بني  ،مثالية لتحقيق أحسن النتائج يف فرتة املنافسات الرئيسة
اد وأتهيل الرايضي أتهياًل العناصر احملددة للفورمة الرايضية واليت بدأت مع بداية اجلزء الثاين من فرتة اإلعد

مثاليًا ميكنه من أداء املنافسات بدرجة عالية من قوة اإلرادة ويتم حتقيق ذلك من خالل االشرتاك يف 
واملنافسات هي اهلدف النهائي الذي ، املنافسات وأيضا بواسطة محل املنافسات اخلاص يف أثناء التدريب

. وهنا يبذل "لة الفعالة لسرعة تطوير وتنمية املستوى الرايضيومن انحية أخرى هي الوسي ،يرمي اليه التدريب
للمنافسات أمهية كبرية  .لكي يصل اىل مستوى عبء املنافسة واليت تكون شدهتا مرتفعة ؛الرايضي كل طاقته

لذا جيب زجه يف املنافسات الرايضية املختلفة واملتنوعة من حيث مستوى الفرق  ؛يف رفع مستوى الرايضي
 وإشراكهم يف منافسات مع فرق ومنافسني يري معروفني للحصول على فائدة هذه املنافسات من والالعبني

خالل اكتساب اخلربات والتكيف على املواقف املتغرية وان عدد املنافسات اليت يشارك فيها الرايضي تعتمد 
  :على

 قدرة الرايضي يف مواجهة احلمل املرتفع واملتمثل حبمل املنافسة.  
 املميزة لنوع الفعالية املمارسة اخلصائص.  
 شدة املنافسات.  

ويف أثناء فرتة املنافسات يزيد نصيب مترينات املنافسة ويرجع السبب يف ذلك اىل الزايدة الكبرية "
فضاًل عن اإلقالل البسيط الذي حيدث يف نصيب مترينات التطوير  ،اليت حتدث يف حجم هذه التمرينات

 ."يب التمرينات اخلاصة فإنَّ نصيبها يظل كما هو عليه عند هناية فرتة اإلعدادأمَّا فيما خيص نص ،العام
 
 
 
 



 أهداف وواجبات فترة المنافسات الرئيسة:

 .(القمة)الفورمة الرايضية  ،االحتفاظ ابملستوى الذي وصل إليه الالعب .1
 االستمرار بتطوير النواحي الفنية واخلططية والنفسية اخلاصة بنوع النشاط. .2
 .هذه الفرتة يكون احلمل بدرجته القصوىيف  .3

 

 تموج الحمل في فترة المنافسات: 

نظرا خلصوصية فرتة املنافسات وأمهيتها فإنَّ استخدام التموج يف األمحال التدريبية عند تشكيل هذه   
جات محل الفرتة يعدُّ أساسًا لنجاحها، وهذا يعين أنَّ موجات احلمل تكون عالية لفرتات معينة مث تعقبها مو 

منخفضة او معتدلة لفرتات أخرى وهكذا، وهذا التموج يساعد على حصول حالة التكيف البدين 
والفسيولوجي على أساس عملية التحميل واالسرتداد مع عدم الوصول إىل حالة اإلجهاد او التعب الذي 

دًا إىل العمل هبذا املبدأ يتعدى احلدود الطبيعية ويكون أتثريه سلبيًا ويصبح مزمناً، وتكون احلاجة ملحة ج
 خصوصاً عندما تطول فرتة املنافسات اىل أكثر من ثالثة أشهر، ويعود ذلك لألسباب اآلتية:

إنَّ أداء الالعب ألمحال عالية وذات شدة مرتفعة ويف خط سري عمل واحد لفرتة طويلة ال يستطيع  .1
لتدريب على نفس األمحال حيصل ألنَّ ذلك يسبب له التعب وإذا واصل ا ؛أْن يستمر عليها الالعب

اإلرهاق ومن مث اإلجهاد الذي قد يبعده عن األداء لفرتات طويلة وابلتايل حتصل لدى الرايضي حالة 
التعب املزمن الذي يسبب اخنفاض يف مستوى األداء وهذا يتطلب تدخل املدرب والطبيب حملاولة 

 عالج مثل هكذا حالة.
على الرايضي خالل فرتة املنافسات كلما زاد العبء لوقوع أتثريات كلما زادت شدة األمحال التدريبية  .2

 األمحال املرتفعة على أجهزة جسم الرايضي واليت تفوق قدراته وإمكاانته االعتيادية.

يقود استخدام الدورات التدريبية الصغرى او املتوسطة واليت هي من نوع الدورات اخلاصة ابملنافسة اىل  .3
األجهزة الداخلية للجسم بسبب زايدة األمحال التدريبية، واليت جيب أْن يبتعد عنها أتثريات عالية على 

املدرب خالل هذه الفرتة، وتستخدم دورات استشفائية لغرض إزالة التأثريات السلبية الناجتة عن شدة 
 األداء والتخلص من التعب الذي ظهر نتيجة الدورات السابقة املستخدمة يف التدريب.

فعند إعطاء أحجام تدريبية كبرية  ،احلمل تدرجييا من أسبوع ألسبوع آخر خالل الشهرينظم حجم 
جداً يف املوسم التدرييب يف هذه احلالة ليس من الضروري زايدة حجم احلمل التدرييب يف الشهر األخري والذي 

وصوال إىل يسبق املنافسة او البطولة وجيب خفض حجم التدريب هنا بشكل تدرجيي من أسبوع إىل آخر 
أقل نسبة عند الوصول إىل األسبوع األخري او الذي يسبق البطولة، ولكن عند إتباع حجم تدرييب قليل 



خالل املوسم التدرييب ال يؤدي اىل عملية بناء صحيحة وسليمة للرايضي ميكن االستفادة منها عندما يقرر 
والذي يسبق املنافسة، هلذا فان مبدأ املدرب خفض حجم احلمل التدرييب عند الوصول اىل الشهر األخري 

التنويع ابلنسبة للحجم زايدة واخنفاض يكون مناسبا ويشكل قاعدة أساسية للرايضي يف حال االنتقال من 
أسبوع اىل أسبوع ومن شهر اىل شهر آخر وصواًل اىل موعد املنافسة، بينما تتجلى أمهية استخدام ذلك يف 

اض ابحلمل من أسبوع إىل آخر وخاصة اليت يشرتك هبا الرايضي ألكثر من فرتة املنافسات ابالرتفاع واالخنف
عدة مبارايت او منافسات(. ويعد هذا العمل مبثابة تعويض عن التدريب الذي فاته وتعويض عن )مرة 

ألنَّ االرتفاع  ؛النقص يف احلمل التدرييب كذلك يعطي وقت وفرصة حلصول حالة التكيف عند الرايضي
وجات احلمل تساعد على تعود الرايضي وتكيف أجهزته الداخلية على اجملهودات املختلفة اليت واالخنفاض مب

وتقدم املستوى عند ختطيط التدريب بعيد املدى جيب أْن يتبع املدرب التدرج يف زايدة  تؤدي اىل حتسن
محال التدريبية األمحال التدريبية من مرحلة إىل مرحلة أخرى ومن سنة إىل سنة أخرى، وزايدة إحجام األ

خالل املنافسات وخاصة ابلنسبة للفئات العمرية الكبرية وتركيز املدرب واهتمامه للحصول على نتائج 
متقدمة يف هذه البطوالت متناسيًا األهداف املستقبلية )البعيدة( اليت وضع الربانمج والتخطيط االسرتاتيجي 

املخطط هلا على املدى البعيد. ان التدريب املربمج  من أجلها وهبذا تكون هذه النتائج على حساب النتائج
واملخطط يؤدي إىل حصول حالة التكيف للجسم استجابة لتأثري األمحال التدريبية املستخدمة خالل 
التدريب ويف حالة حصول التكيف حيصل التقدم يف املستوى، إال إنَّه إذا استخدم املدرب نفس األمحال 

دها او حىت يف دورة التدريب التالية ال يؤدي إىل حدوث التكيف الفسيولوجي التدريبية يف السنة اليت بع
الذي يسعى املدرب للوصول إليه وحتقيقه مما ينعكس على عدم تقدم املستوى واخنفاض النتائج، واستخدام 

و األمحال الكبرية مع الفئات العمرية الصغرية يؤدي اىل حدوث تكيف سريع هلا، ومن متطلبات التدريب ه
عدم التوقف عند مستوى محل معني وألجل رفع مستوى الرايضي يف املراحل التالية جيب زايدة األمحال 

وإذا كانت هذه الزايدة فوق الطاقة االعتيادية للرايضي  ،التدريبية بنسبة اكرب مما كانت عليه يف املرحلة السابقة
يف زايدة األمحال التدريبية بشكل كبري  حيصل توقف يف مستوى النتائج، وعلى أساس ذلك جيب عدم التسرع

عند العمل مع الناشئني إلاتحة الفرصة للتطور، ويستطيع الرايضي حتقيق أفضل مستوى يف الوقت املناسب 
 .والعمر املناسب

 
 
 
 



 

 الفترة االنتقالية:  .3

البسيطة هتدف فرتة االنتقال إىل هبوط تدرجيي مبستوى احلالة التدريبية حلد معني من خالل الراحة 
كما   ،أسابيع وهي اقصر مدَّة من فرتات التدريب (8-4)وهذه الفرتة من  ،واخنفاض مستوى األمحال التدريبية

وهي أيضًا تشكل عملية  ،أهنا تعد فرتة راحة لالعب بعد أداء فرتة اجملهودات املختلفة يف الفرتة السابقة
االنتقال الصحيح وابلتدريج إىل فرتات ومراحل تدريبية جديدة حيث أيخذ احلمل التدرييب ابالخنفاض 

 .التدرجيي
هتدف الفرتة االنتقالية بشكل أساسي إىل راحة الالعب وحماولة رجوعه إىل حالته الطبيعية وإبعاده 

ويكون أكثر  ،ه إىل جو ٍّ يشعر من خالله ابلراحة واالطمئنانونقل ،عن امللل والضغوط الناجتة عن السباقات
تتخذ الوحدات التدريبية يف الفرتة  ،واالستعداد التام من أجل املشاركة يف فرتة اإلعداد اجلديدة حرية يف األداء

ومن  ،سماالنتقالية مميزات الراحة االجيابية وهتدف إىل راحة الرايضي من أعباء اجلهود اليت أداها خالل املو 
وإعطاء الراحة االجيابية يعين ال ميكن  ،جانب آخر لضمان احملافظة على احلالة التدريبية يف حدود معينة

ومن املهم جدًا هو أْن  .احلفاظ على احلالة التدريبية عند أقصى مستوى وصلت إليه خالل املنافسة السابقة
او الدورة التدريبية التالية وهو مبستوى  اجلديدال يقل عن املستوى الذي يستطيع الرايضي فيه بدأ املوسم 

  :وأتخذ الراحة يف فرتة االنتقال شكلني مها .عالٍّ 
 

  أوالً: الراحة السلبية: 
استعملت بشكل  يبتعد فيها الالعب عن ممارسة أي نشاط رايضي وهذا يقود اىل هبوط مستواه إذا

 وتؤدي إىل االسرتداد إذا متَّ استخدامها على وفق خطة علمية. ،يري صحيح
 

  ثانياً: الراحة االيجابية: 
 .وبشدة قليلة وعدم ممارسة االختصاص ةميارس فيها الالعب بعض النشاطات والفعاليات املختلف

بسبب  ؛ابقةإنَّ نوع ومقدار اجلهد الذي يبذله الالعبون يف الفرتة االنتقالية خيتلف عن الفرتات الس
وهبذه احلالة ميكن خفض  ،احلمل التدرييب وعليه جيب التدرج يف زايدة أو نقصان ،طبيعة وأهداف هذه الفرتة

البطوالت واليت تكون /تبدأ بعد االنتهاء من السباقاتنسبة اجلهد يف املرحلة األوىل من فرتة االنتقال واليت 
تكون يستخدم مبدأ التدرج يف إقالل الشدة حبيث  وعلى هذا األساس (% 100)الشدة يف أقصاها وتشكل 

 (.%50)واملرحلة الثالثة يزداد اجلهد إىل (%25) وبعدها (%60يف الثلث األول منها )



وجيب االنتباه إىل حالة مهمة جدًا يف عملية التدريب وسري خط مستوى الالعب وهو عدم 
ألنَّ الالعب مطالب أبْن يكون ُمهيئاً ومستعداً للموسم اجلديد وهو يف  ؛اخنفاض مستوى الالعبني إىل الصفر

ألنَّ هذه املرحلة هتدف إىل تثبيت املستوى الوظيفي عند مستوى معني ويكون ذلك أساساً .مستوى عالٍّ 
 ."ضرورايً بدرجة كبرية لالنتقال اىل حجم محل اكرب عند بداية مرحلة اإلعداد التالية

 :ب مراعاة املالحظات التاليةويف هذه الفرتة جي
o ويتم التأكد  ،مراجعة كاملة للحاالت املرضية واإلصاابت اليت حصلت لالعبني من جرَّاء املوسم السابق

وبعد التعرف على نتائج  ،من ذلك إبجراء الفحوصات الطبية لالعبني واخذ التحليالت الطبية الالزمة
 .الفحوصات والتحليالت وتشخيص احلاالت املرضية أتيت مرحلة العالج الطيب والنفسي

o  مراجعة األخطاء اليت حصلت يف خالل املوسم السابق من اجلانب اإلداري والفين وحماولة تشخيصها
  .يف املوسم اجلديد وحتديدها جبدية وحماولة وضع احللول واملعاجلات هلا حىت ال تتكرر األخطاء

o مناقشة وضع الفريق بشكل عام ووضع البدائل بوصفها حلوالً لالرتقاء مبستوى الفريق. 
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