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 رة التدريبية الكبرى :ائالد

رة التدريبيه الكبرى ) خطة التدريب السنويه ( من اهم اسس التخطيط بالنسبه للتدريب ائتعد الد    

دورة زمنيه مغلقه تقع في غضونها المنافسات في  تشكلالرياضي نظراً الن السنة الواحدة  

 اوقات وازمنه معينه ومحدده .

التدريبيه الكبرى في انها تعمل على محاولة اعداد الفرد الرياضي وعليه تكمن اهمية الدوره    

لكي يصل الى قمة مستواه في االوقات المحدده للمنافسات الرياضيه, وكلما ازداد المدرب 

الرياضي معرفه بالخصائص والسمات والقدرات المميزه لكل فرد كلما سهل عليه وضع خطة 

ر الذي يساعد بدرجة كبيره على االرتقاء بالمستوى التدريب السنويه بصورة تفصيلية , االم

 الرياضي للفرد .

تتاسس الخطط السنوية على تحديد الالعبين ومعرفة نتائج تحليل مستوى كل منهم في النواحي     

الصحية والبدنية والفنية والتربوية والنفسية واالجتماعية والمهنية او الدراسية , حتى يمكن بذلك 

المطلوب تحقيقها , وهذا يعني تحديد الهدف او المستوى النهائي المطلوب من كل تحديد االهداف 

  . فرد وكذلك تحديد االهداف الجزئية والوقت المحدد لكل منها

يستلزم االمر بالنسبة للتخطيط السنوي لعملية التدريب الرياضي تقسيم شهور السنة الى عدة   

واجبات التي تسعى الى تحقيقها وبالتالي تختلف في فترات تتباين وتختلف بالنسبة لالهداف وال

 .  مكوناتها ومحتوياتها

هدف اساسا الى محاولة الوصول بالفرد الرياضي توتقسيم خطة التدريب السنوية الى فترات    

الى اقصى مستواه في فترة معينة ومحددة من العام , وذلك عن طريق تخطيط الواجبات 

 . ذلك والوسائل المختلفة بما يحقق

  تتميز دورة التدريب الكبرى بسعة وكبر حجمها والتبادل بين الحمل العالي لفترة طويلة

 والحمل الواطىء لفترة قصيرة . 

  تقسم خطة التدريب السنوية الى فترات اذا ما كانت تحتوى على منافسة واحدة او منافستين

 بعضهما داخل بعض كما فى كرة القدم. 

 ة المظهر الرئيسى للتخطيط قصير المدى. تعد خطة التدريب السنوي 

 .خطة التدريب السنوى تشكل فترة زمنية يمكن خاللها االرتقاء الملموس بمستوى الالعب 

 يختلف تكوين خطة التدريب السنوية من رياضة الخرى طبقا لطبيعة التنافس وكما يلي :    

 خطة التدريب السنوية أحادية الموسم التنافسى : -1

 طيط للتدريب خاللها على أساس ان المنافسة تتكون من عدد من المباريات ويتم التخ

 المتصلة, كما هو فى تخطيط تدريب رياضة كرة القدم.

  يتطلب هذا التخطيط عناية فائقة حتى ان يحقق اهدافه وان يحقق ايضا اهداف االعداد طويل

 المدى.

 خطة التدريب السنوية ثنائية الموسم التنافسي: -2

 تخطيط لخطة التدريب السنوية على اساس ان السنة تحتوى على موسمين تنافسيين.يتم ال 

  وفيها يمر الالعب بفترة اعداد ثم ينجز المنافسات فى الموسم االول ثم يمر بفترة استشفائية

, ثم يمر بعد ذلك بفترة اعدادية ثانية ثم انجاز المنافسات للموسم الثانى ثم  قصيرة جدا تقويمية

بفترة استشفائية تقويمية ثانية, وهذا النوع من الخطط السنوية يختلف عن سابقه من المرور 
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حيث امكانية تالفى العديد من مشكالت التخطيط والتى تتاثر بالمقدرة على التحكم فى فترات 

 الحفاظ على الفورمة الرياضية, وتاثير العوامل النفسية , والعوامل المرتبطة باالصابات.

 يب السنوية متعددة المواسم التنافسية:خطة التدر -3

  يتم التخطيط لخطة التدريب السنوية على اساس وجود ثالثة مواسم تنافسية او اكثر خالل

 السنة الواحدة.

  يتم التخطيط خاللها بنفس اسلوب الخطة السنوية ثنائية الموسم التنافسي باالضافة الى موسم

 تنافسى ثالث او اكثر.

 م التنافسي:هيكلية وتكون الموس

ً كان عدد المواسم التنافسية المكونة لخطة التدريب السنوية فاءن الموسم التنافسي الواحد     ايا

 -يهيكل ويتكون من ثالث فترات اساسية كما يلي :

 فترة االعداد : -أ 

وهى الفترة التى يعد ويؤهل خاللها الالعب كى يخوض مباريات الموسم التنافسي, وتبدا     

الفترة االستشفائية التقويمية السابقة مع اول وحدة تدريبية  وتنتهى باول مباراة رسمية فى  بنهاية

 الموسم التنافسي .

 ترجع اهمية هذه الفترة نظرا العداد الالعب  خاللها استعدادا للمنافسة. -

 تقسم فترة االعداد الى ثالث مراحل تتداخل معا وتكمل بعضها بعضا كما يلي: -

 عداد العام.مرحلة اال .1

 مرحلة االعداد الخاص. .2

 مرحلة المنافسات التجريبية. .3

 تهدف مرحلة االعداد العام الى ما يلي :

  رفع مستوى العناصر البدنية والتهيئة الوظيفية االساسية الجهزة اجسام الالعبين من خالل

 االعداد البدني العام الذى يتحول تدريجيا بنهاية هذه الفترة الى الخاص.

 لمهارات الجديدة ومراجعة وتطوير المهارات المعلمة سابقا وربطها جزئيا  بالمهارات تعلم ا

 الجديدة .

  .انجاز بعض جوانب االعداد النفسي طويل المدى والتمهيد لالعداد النفسي قصير  المدى 

  يراعى عند تخطيط مرحلة االعداد العام زيادة حجم الحمل وانخفاض شدته مع  فترات راحة

بيا , وكلما اقتربنا من المرحلة التالية ) االعداد الخاص(  قل حجم التدريب وزادت طويلة نس

 شدته تدريجيا.

 تهدف مرحلة االعداد الخاص الى ما يلي:

  رفع مستوى االعداد البدنى الخاص وتحسين كفاءة االجهزة الفسيولوجية لتتالءم مع االداء

 الخاص بالرياضة التخصصية.

 ى والوصول به الى آليه االداء مع ربطه باللياقة البدنية وخطط اللعب.تطوير االعداد المهار 

  تعلم الخطط الجديدة واجادة المعلم منها سابقا فى اطار االعداد الخططي وفى الرياضات

 الجماعية يتم التركيز ايضا على  طرق اللعب.

 .االعداد النفسي قصير المدى وربطه بالمواقف التنافسية 

 العداد بعضها مع بعض فى اطار متكامل.ربط كافة انواع ا 

 تهدف مرحلة المنافسات التجريبية الى ما يلي:
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االرتقاء بمستويات االعداد المختلفة تمهيدا لتحقيق الفورمة الرياضية تدريجيا خالل  -1

 المنافسات الرسمية.

سات الوصول الى افضل تشكيل للفريق والمواقف التى يمكن ان تقابل الالعب فى المناف -2

 الرسمية.

 الوصول فى نهاية المرحلة الى افضل درجات االعداد النفسي والخلقى. -3

 فترة المنافسات: -ب

 هى الفترة التى تقام خاللها مباريات الموسم التنافسي وتبدا مع اول مباراة وتنتهى باخر مباراة.

 وتهدف فترة المنافسات الى : 

 ظيفى لالعب.الوصول الى اعلى قمم المستوى البدنى والو 

 .الوصول الى اعلى قمم مستوى آلية االداء المهارى ليتالءم مع طبيعة المباريات 

  الوصول الى اعلى قمم مستوى االداء الخططى واستخدام المناسب منه طبقا لطبيعة المنافس

 وظروف المباراة.

 وقعة.الوصول الى اعلى قمم التفاعل النفسى مع المواقف المختلفة المتوقعة وغير المت 

  التجانس والتناغم لكافة انواع االعداد ليخرج اداء الالعب متوافقا مع اداء الفريق فى الرياضة

 الجماعية.

 الفترة االستشفائية التقويمية:  -ج

هى الفترة التى تلى فترة المنافسات مباشرة وتبدا بعد اخر مباراة فى الموسم التنافسي , وتنتهى 

 العداد للموسم التنافسي التالي.باول وحدة تدريبيى فى فترة ا

 يهدف التخطيط  للفترة االستشفائية التقويمية الى ما يلى:

  .المحافظة على حد ادنى من االعداد البدنى والمهارى والخططي 

  انعاش الحالة النفسية الالعب بخفض التوتر وتقليل الشعور بالملل وتقليل الشعور بالفشل اذا

 لروح المعنوية.ما تطلب االمر ذلك , ورفع ا

  اجراء العمليات التقويمية الرئيسية لخطط التدريب من كافة الجوانب فى ضوء النتائج المحققة

 ومستوى الالعب.

 

 ملخـــــــــــص

تتحدد فترات التدريب على ضوء معرفة  الفترة المحددة للمنافسات والتي تختلف بالنسبة لكل  -

 وهي : ة,نوع من انواع االنشطة الرياضية المختلف

 تعمل على محاولة الوصول بالفرد الى مستواه.فترة االعداد  -

تقسم الفتره االعدادية الى مراحل متعدده تهدف كل منها الى بعض الواجبات واالهداف  - 

 المعينة, وفي حالة تقسيم هذه الفترة الى مرحلتين يصبح ما يلي اهم اهداف كل مرحلة .

 دادية المرحلة االولى من الفترة االع

تهدف هذه المرحلة الى العمل على تكوين مستوى الفرد على اساس متين وتتكون اهم محتوياتها 

 من :

تنمية الصفات البدنية االساسية كالقوة العضلية والسرعة والتحمل والمرونه االعداد البدني العام :

 والرشاقه .
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بواسطة تعليم ومحاولة اتقان  توسيع رقعة المهارات الحركية للفرد , وذلكاالعداد المهاري :

 المهارات الحركية المختلفه , ويراعى في هذه المرحله التدرج والتقدم بحجم وشدة حمل التدريب.

 المرحلة الثانية من الفترة االعداديه :

تهدف هذه المرحلة , بصورة مباشرة الى محاولة الوصول بالفرد الى اقصى مستواه وتشكل   

 تويات التدريب لهذه المرحلة:المواد التالية اهم مح

 : الحيز االكبر ويقل بالتالي حجم االعداد البدني العام . االعداد البدني الخاص

محاولة االتقان العام للمهارات الحركية المختلفة الخاصة بالرياضة الممارسة االعداد المهاري :

 وتثبيتها لدى الالعب .

 لمهارات الخططيه المختلفه .اكتساب واتقان القدرات وا االعداد الخططي :

التركيز على تطوير وتنمية الخصائص والسمات االرادية والخلقيه االعداد الخلقي واالرادي :

 الخاصة التي يتطلبها النجاح في المنافسات الرياضيه .

  االشتراك في المنافسات :

في المنهاج التدريبي      تحتل المنافسات في هذه المرحلة طابعا تدريجيا وتدريبيا وتاخذ مكانها    

كاحدى وسائل التدريب االخرى العداد الالعب  للمنافسات الهامة في غضون الفترة التدريبية 

 التاليه .

ويالحظ ان هذه المرحلة تأخذ طابعا تخصصيا مباشرا بالنسبة لنوع النشاط الرياضي الممارس   

الزمن الذي تستغرقه الفترة  ويمكن ان تطلق على هذه المرحلة االعداد الخاص , ويرتبط

االعداديه ارتباطا وثيقا بالخصائص المميزه لنوع النشاط الممارس والخصائص الفردية لالعب 

وكذلك بالنسبة لحالة التدريب التي اكتسبها الفرد وببعض الخصائص االخرى , ويجب على 

لمستواه في نهاية المدرب ان يضع في اعتباره محاولة الوصول بالفرد مايقرب من اقصى درجة 

 هذه الفترة.

يراعى استمرار محتويات الفترة االعدادية في حالة عدم وصول الفرد للمستوى المطلوب حتى    

بداية فترة المنافسات وقياسا على ذلك ال تصبح الفتره االعدادية في كم االنتهاء اال عند ضمانها 

 تواه .وتوكيدها والوصول بالفرد الى مايقرب من اقصى درجة لمس

 ثانيا فترة المنافسات :

تهدف هذه الفترة الى محاولة العمل على وقاية وصيانة المستوى الذي وصل اليه الفرد وذلك    

بتهيئة مختلف الظروف التي تسمح باالحتفاظ بالمهارات والقدرات والصفات المكتسبه ومحاولة 

لفترات الواقعه بين كل منافسه التقدم بها الى اقصى مايمكن , فضال عن ممارسة التدريب في ا

واخرى مع مالحظة تشكيل محتويات التدريب بما يتناسب ويتالئم مع مقتضيات المنافسات 

القادمه . وتتميز فترة المنافسات في ان الالعب اليتعلم الكثير من المهارات الجديده بل تكون 

االعداديه والعمل على تطبيقه عبارة عن محاولة استخدام كل ما  للفرد , اكتسبه من خالل الفترة 

وبطبيعة الحال يأتي ذلك من خالل اشتراك الالعب في المنافسات التي تلعب دورا هاما في العمل 

على االرتقاء بالحاله التدريبية له اي تطوير وتنمية الخصائص والسمات االراديه والخلقيه 

, وتهدف عملية التدريب في وتطوير المهارات الحركية والقدرات الخططية والصفات البدنية 

الفترة الواقعه بين كل منافسه واخرى الى االعداد المباشر لهذه المنافسات باالضافه الى محاولتها 

 االحتفاظ بالحالة التدريبيه التي اكتسبها الفرد وصيانتها . 
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ية للفرد , وفي فترة المنافسات تصل فترة الحمل الى اقصاها مع مراعاة االهتمام بالراحة االيجاب  

ويجب معرفة طول الفترة التي يمكن للفرد فيها الفرد االحتفاظ  بمستواه اذ ان ذلك هو الذي يحدد 

فترة دوام اقصى حمل يمكن للفرد تحمله , يختلف ذلك بطبيعة الحال بالنسبة لكل نوع من انواع 

النسبة لنوع الفترة االنشطه الرياضيه طبقا للخصائص والمميزات التي يتميز بها الالعب وكذلك ب

 االعدادية وبعض النواحي االخرى .

ً : الفترة االنتقالية  ) فترة الراحة االيجابية  تشكل عملية االنتقال التدريجي الى فترات ثالثا

ومراحل تدريبه جديدة , ويراعى في تلك الفتره االنخفاض التدريجي بحمل التدريب وتتوقف 

المجهود المبذول في الفترتين السابقتين ويحسن االتزيد هذه طوال الفترة االنتقالية على طبيعة 

( اسابيع وتعد هذه الفتره مهمة جدا واليمكن االستغناء عنها في حالة زيادة الحمل 6-4الفترة عن )

الواقع على كاهل الفرد في الفترتين السابقتين اما اذا حدث لسبب ما او قل مقدار الحمل الواقع 

ذلك يمكن االستغناء عن هذه الفتره وتقسيم الخطة التدريبية السنويه الى  على كاهل الالعب فعلى

فترتين يفصل بينهما بضعة ايام للراحه االيجابية , وفيما يأتي النماذج الخاصه على وفق مراحل 

االعداد والتي يمكن للمدرب وضع مفردات التدريب باالعتماد على الدوائرالتدريبية الصغرى 

 .لتدريبية المستخدمه لكل فتره تدريبية والوسطى والشدة ا

 

 

 

 

 

 

 


