المحاضرة ( )10دكتوراه

أ.د فاطمت عبد مالح

()2016-2015

()1

التخطيط لتشكيل الحمل التدريبي لوحدتين في يوم واحد ألحمال مختمفة القيمة واالتجاه

وعالقتيما بالتعب وعمميات استعادة الشفاء.

تعد الوحدة التدريبية ىي اساس لتشكيل المنياج التدريبي ،وىي عبارة عن مجموعة

التمرينات المختمفة التي تشكل عمى صورة أحمال تدريبية ينفذىا الرياضي في توقيت معين
وفي المرة الواحدة ،أي إن الرياضي يحضر إلى مكان التدريب لينفيذ الوحدة التدريبية خالل

فترة زمنية معينة ينتيي بعدىا التدريب ليعود ويكرر ىذه الوحدة مرة أخرى في نفس اليوم او

في اليوم التالي او اليوم الذي يميو.

وتتكرر ىذه الوحدات عمى مدى األسبوع لتشكل دورة الحمل الصغرى ،ثم يتشكل من خالل

عدة دورات صغرى الدورة المتوسطة ،ويتشكل من خالل عدة دورات متوسطة الدورة الكبرى

لتنتيي بالمشاركة في البطولة وتحقيق اعمى مستوى رياضي أمكن التوصل إليو خالل دورات

الحمل الصغرى والمتوسطة عمى مدى الدورة الكبرى

لذا تعد الوحدة التدريبية ىي الحجر األساسي لمتخطيط الكامل لدورة الحمل الكبرى أو

الموسم الرياضي التدريبي ،ولذلك فان النجاح في إعداد وتشكيل حمل التدريب خالل جرعة

التدريب الواحدة يعد األساس األول لنجاح التخطيط الرياضي لمموسم الكامل ،ويتطمب ذلك

مراعاة عدة متطمبات عن كيفية تشكيل الوحدة التدريبية وأىدافيا الرئيسية وتقنين األحمال

المختمفة خالليا  ,وأنواع الوحدات التدريبية وتأثيراتيا الفسيولوجية المختمفة ،وكيفية التنسيق

بين ترتيب ىذه الوحدات المختمفة خالل اليوم التدريبي الواحد ،كذلك خالل دورة الحمل الصغرى

أو األسبوع التدريبي إلى مستوى الموسم التدريبي الكامل.
المكونات األساسية لتشكيل الوحدة التدريبية:

يتوقف تشكيل المكونات األساسية لموحدة التدريبية عمى عدة عوامل تشمل ما يمي:

-األىداف والواجبات .

 نوعية التغيرات الفسيولوجية المرتبطة بتأثير تشكيل محتويات الوحدة التدريبية-حجم األحمال التدريبية المشكمة لموحدة التدريبية

-تحديد التمرينات المستخدمة في الوحدة التدريبية

 -نظام العمل والراحة خالل الوحدة التدريبية

يعد التخطيط في بناء الوحدات التدريبية من مستمزمات نجاح ىدف التدريب وان ىذه

الوحدات متنوعة بين ميارية وخططيو وبدنيو وكذلك مركبو بتداخل عنصرين أو ثالثة في

وحده تدريبيو الواحدة .وكل وحدة يختمف بناءىا عن األخرى فضال عن انو بناء الوحدات
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البدنية يكون تفاوت فييا ,فالقوه يكون بناءىا يختمف عن التحمل بالقيمة التدريبية من
الناحية الوظيفية والفسيولوجية .

إذا كل واحده يكون ىدفيا باتجاه يختمف عن األخر .فالتحمل يعمل باتجاه القيمة

الوظيفية لمقمب والجياز الدوري والتنفسي  .بينما نجد القوه القيمة الوظيفية ليا باتجاه الجياز
العصبي والعضمي .

لذلك يكون ىناك اختالف بمكونات حمل التدريب  .من ناحية شدة التمرينات المنظمة في

الجدول التدريبي  .وعدد مرات تكرارىا فضال عن ألمده الزمنية المناسبة لفترة استعادة الشفاء

بين ىذه التمرينات وكذلك الوحدات التدريبية في اليوم الواحد أو بين األيام  .وىذا يتعمق بيدف

التدريب وشدتو والتمرينات المنفذة .

وىذا يتطمب إن يكون ىناك توزيع منظم عممي لموحدات التدريبية األسبوعية واليومية إذا كانت

ىناك أكثر من وحده التي تختمف في قيمتيا واتجاىيا بحيث تكون مدة استعادة الشفاء
مناسبة بينيما.

إن الوحدات التدريبية التي تنظم خالل اليوم الواحد تحتاج إلى دراسة في توزيعيا فعندما

تكون ىناك وحدتين تدريبيو في يوم واحد يجب مراعاة أىداف تمك الوحدتين في أي اتجاه

يكون عمميا من حيث الطاقة المصروفة .

فيناك ثالث انظمو لمطاقة يكون اتجاه التدريب نحوىا ,وىي الفوسفاجيني والالكتيكي

واالوكسجيني ,وكل واحده من تمك األنظمة يدخل ضمن نظاميا بعض القدرات البدنية

والحركية,

فضال عن الميارات الفنية لأللعاب فالقدرات التي تكون باتجاه القوه والسرعة والتي يكون

زمنيا قصير وتتصف بالشدة القصوى تكون ضمن النظام الفوسفاجيني وىذه تكون حجوميا

قميل وتحتاج إلى مدة استشفاء عالية لراحة الجيازين العصبي والعضمي والقدرات التي تتصف

بالشدة القصوى واألقل من القصوى والتي يكون زمنيا متوسط وىذه يظير فييا التعب بشكل
كبير مما تتطمب مدة استشفاء أطول لمتخمص من مخمفات إنتاج الطاقة مثل تحمل السرعة

وتحمل القوه  .مثل حامض ألمبنيك الذي يؤثر بشكل كبير عمى العمل العضمي فيقمل من
قابميتو لذلك تكون حجم التدريب فيو من قميمو إلى متوسطو .

والقدرات البدنية التي تكون مدتيا طويمة مثل التحمل فيذه تتصف بأنو الشدة فييا بين

متوسطو وخفيفة وتكون ضمن نظام االوكسجيني وال يظير التعب فييا بشكل مبكر .لذلك

تكون مدة الشفاء فييا قميمو إلى متوسطو حسب الشدة المنفذة .
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لذا يكون بناء الوحدات التدريبية وفق قيمتيا واتجاىيا وىدفيا ودرجة التعب فييا ومدة

الشفاء الالزمة ألجيزه وأعضاء الجسم  .لذلك فالوحدات التي تتضمن الجانب المياري والتي
تتفق بالتوافق العصبي العضمي تنظم في البداية أي تكون الوحدة األولى مياريو لغرض

الحصول عمى استجابة جيده لمتمارين وال وجود لعوامل التعب.

والوحدات التي تتضمن شدد عاليو وظيور درجات تعب عاليو يجب إن تنظم بحيث تكون مدة

الشفاء فييا طويمة لغرض التخمص من الفضالت والتييؤ لموحدة التدريبية األخرى .

والوحدات التي تتضمن تمارين القوه وتحمل القوه وتحمل السرعة  ,والتي تتصف بالشدة

العالية والتعب العصبي والعضمي يفضل إن تكون الوحدة األخرى التي تمييا تتصف بالشدة

المنخفضة والمتوسطة والتي ال يظير فييا التعب وتكون عامل استرخاء لمجياز العضمي مثل

التحمل الذي يعمل عمى اإلسراع بإزالة مخمفات الطاقة

وعميو يكون زمن الوحدات التدريبية األساسية واإلضافية في النيارحيث تكون كفاءة األداء

أعمى في الساعات الصباحية  .اما الوحدات التي تكرر نفسيا مرتين يوميا يكون من المفيد

عند الساعات  10ـــ  12صباحاً أو  4ـــ  7مساء.

