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 The Misocycleالدائرة التدريبية املتوسطة )دورة احلمل الفرتية( 
 

"وهي عبارة عن تكوين يتمثل يف سلسلة من الدورات التدريبية 
الصغرية املتضمنة ملرحلة تدريبية متكاملة من اإلعداد نسبيًا داخل ختطيط 

 املوسم التدرييب".
ا تكوينات منفصلة من الدورة التدريبية الكبرية واليت  التدريبية املتوسطةكما يعرب عن الدائرة  "أبَّنه

 تظهر يف شكل مراحل متكاملة من اإلعداد خالل عملية التدريب".
"تشكيل درجة احلمل وهدفه خالل فرتة زمنية تتضمن عدة أسابيع  واملقصود بدورة احلمل التدريبية

املنافسات او فرتة الراحة االجيابية". وتتكون الدائرة التدريبية املتوسطة من عدة متتالية خالل فرتة اإلعداد او 
( دوائر خالل فرتة 4 – 2( دوائر يف مرحلة اإلعداد العام ومن)6 – 4دوائر تدريبية صغرية تصل من )

ع، انظر ( أسابي8( أسابيع ويف بعض األحيان تصل إىل)6 – 3املنافسات. وقد تستمر الدوائر املتوسطة من)
 ( اذ يتوقف استمرار الدوائر املتوسطة على األمور اآلتية:40جدول )
 املواصفات الفردية اليت يتمتع هبا الالعب. .1
 مستوى وقدرة الالعب البدنية واملهارية واخلططية والنفسية. .2
 النظام املتبع يف ختطيط السنة التدريبية. .3
 العالقة بني مستوى اإلعداد العام واإلعداد اخلاص. .4
 أهداف وواجبات الفرتة اليت تشكل فيها الدائرة التدريبية املتوسطة. .5

 
 
 
 
 
 



 
 جدول 

 )الدائرة املتوسطة( ثالثة أشهرفرتية منوذج خطة 

 الدوائر
 االسابيع

الدائرة التدريبية 
 املتوسطة األوىل

الدائرة التدريبية 
 املتوسطة الثانية

الدائرة التدريبية 
 املتوسطة الثالثة

 الشدة

  الشدة الشدة الشدة
 % 60 % 70 % 60 % 50 األسبوع األول
 % 70 % 80 % 70 % 60 األسبوع الثاين
 % 80 % 90 % 80 % 70 األسبوع الثالث
 % 60 % 70 % 60 % 50 األسبوع الرابع

 % 67.5 % 77.5 % 67.5 % 57.5 الشدة
 

 وبذا تكون شدة كل شهر)كل دائرة تدريبية متوسطة( كما أييت: 
 

معدل ضرابت  الشدة الدوائر التدريبية ت
 القلب

 ض/د( 130) % 57,5 الدائرة التدريبية املتوسطة األوىل شدهتا .1
 ض/د( 141) %67,5 الدائرة التدريبية املتوسطة الثانية شدهتا .2
 ض/د( 155) %77,5 الدائرة التدريبية املتوسطة الثالثة شدهتا .3
 ض/د(. 160) % 67,5 )ثالثة أشهر(شدة املنهاج التدرييب  .4

  
 
 
 



 مالحظات: 
 يكون العمل يف اخلطة السنوية على وفق الدوائر التدريبية املتوسطة.  .1
 ( وحدات.6-5عدد الوحدات التدريبية يف األسبوع ) .2
 ( داخل األسبوع.1: 5( او )2: 4( او )1: 4( او )2 :3العمل ابلتشكيل ) .3
( أسابيع ارتفاع 3(،أي )1: 3التدريبية املتوسطة(على وفق التشكيل )يعمل خالل األسابيع )الدائرة  .4

 (.1: 5( او )1: 4وأسبوع اخنفاض للحمل او )
 استخدام مبدأ التدرج ابحلمل التدرييب خالل األسابيع. .5

 
تعد الدائرة التدريبية املتوسطة األساس لبناء الدائرة التدريبية الكربى، ومستوايت محل التدريب يف 

التدريبية املتوسطة ال تسري على وترية واحدة حىت تتابع تشكيل الدورات التدريبية الصغرية مبا يتناسب  الدورة
وخصائص الفرتة التدريبية واهلدف منها، وجيب أْن تنتهي الدورة التدريبية املتوسطة بدورة محل صغرية ينخفض 

و اسرتداد(، أي حتديد أسبوع لالسرتداد فيها مستوى احلمل حىت يستعيد الالعب قدراته ونشاطه )اسرتجاع ا
يطلق عليه )أسبوع الراحة(، ويتوقف مستوى االخنفاض ابحلمل التدرييب على طبيعة العملية التدريبية 
وحمتوايهتا خالل كل مرحلة او فرتة من فرتات اخلطة السنوية فضاًل عن اخلصائص املميزة لكل العب وحالته 

درجات محل التدريب( خالل الدائرة التدريبية املتوسطة ال تسري مبستوى واحد التدريبية. ومبا أنه مستوايت )
ا متنوعة )متموجة( وهذا جيعل تشكيل احلمل متنوعا وغري اثبت. ويستخدم التشكيل) ( أي 1: 3بل إَّنه

( أي أربعة أسابيع محل مرتفع 1: 4ثالثة أسابيع محل مرتفع وأسبوع محل منخفض، او يستخدم التشكيل)
( أي مخسة أسابيع محل مرتفع وأسبوع واحد محل منخفض، إذ إنه 1: 5بوع محل منخفض، والتشكيل)وأس

التنويع يف تشكيل محل التدريب يضمن الوصول اىل األهداف املرجوة وحصول تغريات فسيولوجية اجيابية 
وتتحسن حالته تقود اىل حصول عملية التكيف على تلك املتغريات وهبذه احلالة يرتقى مبستوى الالعب 

التدريبية. وعليه فإنه موقع أسبوع الراحة خيتلف من فرتة اىل أخرى خالل املوسم التدرييب، ويستخدم أسبوع 
( 4 – 3) ( وحدات تدريبية أسبوعياً، ويف حالة التدريب من6الراحة ابلنسبة للفرق اليت تتدرب أكثر من )

 مهماً يف ختطيط التدريب. وحدات تدريبية يف األسبوع فإنه أسبوع الراحة ليس
وشدد  أشكالتُعدُّ الدوائر املتوسطة أساسًا لبناء الدوائر التدريبية السنوية عندما تكرر على وفق 

خمتلفة حبسب التدرج على مدار السنة التدريبية وجمموعها يكون الدورة التدريبية الكربى، واليت ترتبط مبواسم 



العام من خالل ثالث دورات متوسطة وكل دورة تتكون من  اإلعداد التدريب التالية مثال ميكن تكوين موسم
، جدول  اربع دورات صغرية )املدة ثالثة اشهر(، وينطبق الكالم نفسه يف حالة اإلعداد اخلاص... وهكذا

 ( توزيع احلجم التدرييب يف الدوائر التدريبية املتوسطة للناشئني.41)
 جدول 

 توزيع احلجم التدرييب للناشئني

 الدوائر التدريبية املفردات

الدائرة 
التدريبية 
املتوسطة 

 األوىل

الدائرة 
التدريبية 
 املتوسطة
 الثانية

الدائرة 
التدريبية 
 املتوسطة
 الثالثة

الدائرة 
التدريبية 
 املتوسطة
 الرابعة

 اجملموع

 16 4 4 4 4 عدد األسابيع
عدد الوحدات التدريبية 

 38 10 8 6 6 يف األسبوع

الوحدات التدريبية عدد 
  120 40 32 24 24 يف الدائرة

 د300 د 80 د 75 د 75 د 70 زمن الوحدة التدريبية
الزمن الكلي للدائرة 

 د9080 د 3200 د 2400 د1800 د1680 املتوسطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جدول 

 توزيع احلجم التدرييب لالعبني املتقدمني واملستوايت العليا

الدوائر التدريبية 
 املفردات

الدائرة 
التدريبية 
املتوسطة 

 األوىل

الدائرة 
التدريبية 
 املتوسطة
 الثانية

الدائرة 
التدريبية 
 املتوسطة
 الثالثة

الدائرة 
التدريبية 
 املتوسطة
 الرابعة

 اجملموع

 16 4 4 4 4 عدد األسابيع
عدد الوحدات 

 42 12 12 10 8 التدريبية يف األسبوع

عدد الوحدات 
 168 48 48 40 32 التدريبية يف الدائرة

 د520 د120 د 120 د 150 د 130 زمن الوحدة التدريبية
الزمن الكلي للدائرة 

 د21680 د 5760 د 5760 د 6000 د 4160 املتوسطة
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