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  مدخل للتدريب الرايضي (01احملاضرة رقم )
، إذ هذا يف خمتلف الرايضات املعروفةو ، خرية حبداثة العلم والتكنولوجيالقد أتثر التدريب الرايضي يف السنوات اال: متهيد

سائل املستخدمة يف ب والو يتماشى مع حالة التطور اجلديدة لألسالي وتنظيمياختذت العملية التدريبية شكل وهيكل 
ا يتالءم مع طبيعة النشاط مب، فالتطور العلمي والتقين أضاف الكثري من األساليب اجلديدة واحلديثة عملية التدريب

ليب والطرق اليت تتناسب مع األسا أحدث ن خالل اختيار املدربني بفضلني مالرايضي املمارس والفئة العمرية للمتدرب
 .النشاط الرايضي التخصصي

ي خصائصه وأهم هصة؟  وما و ما هو مفهوم التدريب الرايضي بصفة خااق ؟مفهوم التدريب بصفة عامة فما هو
 ؟ مبادئه؟ والواجبات اليت يعتمد عليها

 الرايضي:التدريب  -1
 دريب: مفهوم منهجية الت 1-1

لبناء النموذجي للتدريب ووسائل منهجية التدريب الرايضي هي نظام أكادميي يدرس أمناط اهليكلة املنهجية للتدريب أو ا
املصدر األساسي  عرفة املنهجية هيامل .أمحال التدريب تسيرييتعامل مع اختيار وتنظيم وتنفيذ حمفزات التدريب و  .التعايف

 .للمعلومات للربجمة الناجحة للتدريب
 التدريب: مفهوم 1-2
أو ( يسحب)ين وتعTrahereمصطلح مشتق من الكلمة الالتينية  ٠" training"التدريب ري البعض أن كلمة ي

سحب أو جذب اجلواد من " مياذا املصطلح اىل اللغة االجنليزية وقد كان يقصد به قدوقد انتهى االمر هب( . جيذب ) 
 ". سابقاتإلعداده لالشرتاك يف امل( اسطبل اخليل ) مربط احلياد 

 واعرتى اجملال الرايضي يف –نقال عن اللغة اإلجنليزية  "training"ومبرور الزمن انتشر استخدام مصطلح التدريب 
  .التهذيبعناه القدمي الكثري من التعديل و مفهومه وم

ه السري يف مأدبه وعل ،لبعري: درب اعوده ومرنه ويقال وفيه. وعليه، ابلشيء،)درب( فالان  يقال:ويف لغتنا العربية 
  الدروب

 واجباته أبداء القيام من يتمكن ىتح الفرد، إليها حيتاج اليت واالجتاهات واملهارات للمعرفة منظم تطوير" :أبنه ويعرف   
 . بكفاءة

 مستوى إىل الوصول إىل دفهت يشري بعملية ما وغالًبا تنوًعا األكثر اجملاالت يف شائع بشكل التدريب مفهوم يستخدم
 .املرجو للهدف وفًقا البدنية الرايضة ممارسة خالل من أدىن أو أعلى
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   :الرايضي التدريب مفهوم 1-3
 إعدادو  تنشئة إىل هتدف اليت ةالرتبوي والتنموية التعليمية العمليات أبنه احلديث العلمي الرايضي التدريب ويعرف   

 ونتائج مستوى أعلى حتقيق هبدف امليدانية التطبيقية والقيادة التخطيط خالل من الرايضية والفرق والالعبات ،الالعبني
 .ممكنة فرتة ألطول عليها واحلفاظالرايضة  نوع يف ممكنة

مل بناء عناصر اللياقة البدنية شالعمليات اليت تقسم من الباحثني العرب يرى أن التدريب الرايضي هو عبارة عن مجيع   
 بوية هدفه الوصول إىلضع لقواعد تر هادف خيتعلم يف األداء احلركي واخلططي ضمن منهج علمي مربمج و وتطويرها و 

 .كنمممستوي  ىأعل
ستند إىل مبادئ تربوية وبيولوجية عملية منظمة وطويلة املدى لتحسني األداء الرايضي ت ابنه (1982د. هاري ) هفعر   -

فإنه  ،ضافة لعمل منهجيخمطط ومربمج ابإلمن خالل تعامل  .ونفسية واجتماعية وطبية وميكانيكية حيوية ومنهجية
  .زاتاإلجنايؤثر على تطوير مثل هذه القدرات واملهارات واخلصائص اليت متكن من حتقيق أعلى 

ى يف التمارين املنظمة بيداغوجية تتجلب الرايضي على أنه عملية معقدة و ( بتعريف التدري1990قام سي فيتوري )
لتعويضات والتكيف يف لوهو العمل الذي يتكرر حبمل معني من أجل ضمان تفعيل العمليات الفيزايئية  ،والعلمية

ني. تتجلى هذه القدرات يف حتسني ت البدنية والفنية والتكتيكية للرايضي، مت تطوير القدراكنتيجة لذلك .الكائن البشري
 .واستقرار نتائج األداء الرايضي

 طراابت البيولوجية.لالض ابداعات متتالية بفضلعرف التدريب أبنه حبث عن حتسني األداء ا ما يغالب   -
يف  لية تكيف للكائن احلياجلهود العضلية إىل عميؤكد على اجلانب البيولوجي للتدريب. يؤدي تكرار  هذا التعريف

 تقينتحسني الاليًضا إىل أالتدريب ليس فقط لتحسني املهارات اجلسدية. يسعى املدرب . اجتاه زايدة موارد الطاقة
 .يوالتكتيك

 :اهداف التدريب الرايضي 1-4
 .احلركي ءاألدا وحتسني الكفاءة إىل به ستؤدي اليت الوسائل عن الرايضي يبحث التدريب، خالل من 

 طاقة بتطوير هلا سمحي مما العضالت يف الطاقة مصادر وزايدة التعب ظهور أتجيل هو: الفسيولوجية الناحية من
 .الطويلة واجلهود العالية اجلهود حتمل أجل من أكرب ميكانيكية

 :الرايضي للتدريب املميزة اخلصائص 1-5
ميع العلوم املرتبطة ابلرايضة جباإلملام من املعرفة والكفاءة و لقد أصبح التدريب الرايضي يف عصران هذا يتطلب الكثري 

متكامال،  خالل إعداده إعدادا ضي اجليد مننظرا لكون هذه العملية معقدة هتدف إىل الوصول ابلالعب إىل األداء الراي
  من أمهها ما يلي: اليت يعتربكامال خبصائص التدريب الرايضي و   امالذلك جيب على كل مدرب أن يكون ملما امل
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وجهان يرتبطان لعملية التدريب الرايضي  مية:التدريب الرايضي عملية تعتمد على األسس الرتبوية والتعلي -1-5-1
 فسي.اآلخر تربوي نال ينفصم عراها، أحدمها تعليمي و يكوانن وحدة واحدة معا برابط وثيق، و 

ية العامة واخلاصة، نبدتنمية الصفات الالرايضي يهدف أساس إىل اكتساب و  فاجلانب التعليمي من عملية التدريب
ابإلضافة إىل اكتساب  لتخصصي،االرايضية والقدرات اخلططية لنوع النشاط الرايضي وتعليم وإتقان املهارات احلركية، و 

 ة.رايضة التخصص بصفة خاصصفة عامة، و باملعلومات النظرية املرتبطة ابلرايضة املعارف، و 
العمل شأ على حب الرايضة، و  تربية النأما اجلانب الرتبوي النفسي من عملية التدريب الرايضي فإنه يهدف أساسا إىل

حماولة تشكيل دوافع د، و وى العايل من احلاجات الضرورية واألساسية للفر على أن يكون النشاط الرايضي ذو املست
تطوير السمات اخللقية تربية و  ة اجلماعة، ابإلضافة إىلاالرتقاء هبا بصورة تستهدف أساسا خدمالفرد، و يول موحاجات و 

دارية كسمة املثابرة وضبط السمات اإلتطوير احلميدة، كحب الوطن واخللق الرايضي والروح الرايضية، وكذلك تربية و 
 التصميم".النفس والشجاعة، و 

األساسية  ليت متيز مجيع الظواهرشكل فاعليته تنظيم القواعد الرتبوية اكله النموذجي و دريب الرايضي يف شكما ميثل الت
ممن جراء قيادته  صورة غري مباشرةاملدربني اليت تظهر بمفاصل قواعد التعليم والرتبية الشخصية ودور توجيه الرتبويني و 

 غريها".خالل التدريب وأثناء القيادة العامة واخلاصة و 
لفردية قدميا يف الثالثينيات و كانت املوهبة ا  املبادئ العلمية:لتدريب الرايضي مبين على األسس و ا-1-5-2

 باطها ابلتدريب الرايضي العلمياألربعينيات، تلعب دورا أساسيا يف وصول الفرد إىل أعلى املستوايت الرايضية دون ارت
 .احلديث و الذي كان أمرا مستبعدا

ن العديد من العلوم الطبيعية و ماملبادئ العلمية املستمدة ث يقوم على املعارف واملعلومات و رايضي احلدي"فالتدريب ال
رايضي، و الرتبية، و علم االجتماع العلوم اإلنسانية، الطب الرايضي، و امليكانيكا احليوية و علم احلركة، علم النفس ال

 الرايضي".
 ديث تتمثل يف:سهم يف عمليات التدريب الرايضي احلاملبادئ العلمية اليت تيرى مفيت محاد: أن األسس و 

 علم التشريح.
 وظائف أعضاء اجلهد البدين.

 بيولوجيا الرايضة.
 علوم احلركة الرايضية.
 علم النفس الرايضي.

 علوم الرتبية.
 علم االجتماع الرايضي.
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 اإلدارة الرايضية.
 املبادئ العلمية للتدريب.األسس و يبني : 01شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يتميز التدريب الرايضي ابلدور القيادي للمدرب ابرتباطه  يتميز ابلدور القيادي للمدرب: التدريب الرايضي-1-5-3

بدرجة كبرية من الفعالية من انحية الالعب الرايضي، ابلرغم من أن هناك العديد من الواجبات التعليمية، و الرتبوية ، 
خصية الالعب و تربية شاملة متزنة تتيح له فرصة و النفسية، اليت تقع على كاهل املدرب الرايضي إلمكان التأثري يف ش

حتقيق أعلى املستوايت الرايضية اليت تتناسب مع قدراته و إمكانياته، إال أن هذا الدور القيادي للمدرب لن يكتب له 
العب النجاح إال إذا ارتبط بدرجة كبرية من الفعالية و االستقالل و حتمل املسؤولية و املشاركة الفعلية مت جانب ال

 الرايضي، إذ أن عملية التدريب الرايضي تعاونية لدرجة كبرية حتت قيادة املدرب الرايضي".
اليت يقودها من خالل يادي للمدرب للعملية التدريبية و "كما تتسم عملية التدريب الرايضي يف كرة القدم ابلدور الق

و أشكال التدريب، و العمل على تربية الالعب ابالعتماد على علم النفس و االستقالل يف  تنفيذ واجبات و جوانب
 التفكري و االبتكار املستمر و التدريب القوي من خالل إرشادات و توجيهات و ختطيط التدريب".

رية ليست عملية التدريب الرايضي عملية تتميز ابالستمرا التدريب الرايضي تتميز عملياته ابالستمرارية:-1-5-4
مومسية، أي أهنا ال تشغل فرتة معينة و مومسا معينا مث تنقضي و تزول، و هذا يعين أن الوصول ألعلى املستوايت الرايضية 
العليا يتطلب االستمرار يف عملية االنتظام فالتدريب الرايضي طوال أشهر السنة كلها، فمن اخلطأ الالعب التدريب 

املنافسات الرايضية، و يركن للراحة التامة إذ أن ذلك يسهم بدرجة كبرية يف هبوط مستوى الرايضي عقب انتهاء موسم 
 الالعب عقب فرتة اهلدوء و الراحة السلبية".

أسس 

 أسس وظائف التشريح
أعضاء الجهد 

 البدني
أسس علوم 

الحركة 

 الرياضية

علم النفس أسس 
 الرياضي

أسس بيولوجيا 

 الرياضة

علم أسس 
 االجتماع الرياضي

 أسس

 علم التربية

أسس اإلدارة 
 الرياضية

 األسس 

والمبادئ 

 العلمية
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على املستوايت الرايضية دون حىت الوصول ألء التخطيط هلا مرورا ابالنتقاء و "استمرار عملية التدريب الرايضي منذ بد
 لتدريب".توقف حىت اعتزال الالعب ل

 :جماالت التدريب الرايضي -1-6
اء جمال الناشئني أو املستقدمني ، سو ية العالية " قطاع البطولة " فقطال يقتصر التدريب الرايضي على املستوايت الرايض

تيجة كونه عملية تربوية إلعداد نبل يتعدى إىل قطاعات أخرى كثرية يف اجملتمع هي يف أشد احلاجة إىل التدريب الرايضي 
 : صر تلك اجملاالت فيما يليحإىل املستوى العايل فاألعلى وعلى ذلك ميكن  بدنيـا ومهاراي ونفسيا وخلقياالالعبني 

 . ال الرايضة املدرسيةجم -
 . جمال الرايضة اجلماهريية -
 . جمال الرايضة العالجية -
 . جمال رايضة املعاقني -
 . جمال رايضة املستوايت العالية -

 اجملال األول: جمال الرايضة املدرسية
املدرسة يف " رايض ا قبل ميلعب التدريب الرايضي دورًا ليس فقط ابلنسبة للرايضة املدرسية ، بل يتعدى ذلك إىل 

ة ملراحل التعلم احلركي ، وبذلك األطفال " وبذلك يعترب قاعدة للرايضة اجلامعية حيث أن التدريب الرايضي عملية مالزم
جمال الرايضة  وبذلك يعترب ،فهي عملية يف حد ذاهتا عملية تربوية مستمرة بال حدود ، ابستمرار اإلنسان وكينونته 

ة العضلية والسرعة والتحمل والرشاقة ذا أتثري إجيايب على تنمية القـدرات البدنية األساسية كالقو املدرسية جماال خصبًا و 
 : ن أساسيني وهامنيواملرونة كصفات بدنية وفسيولوجية وحركية أساسية يتوجب تنميتها يف جمال الدرس ألمري

 . أوهلما : حتسني النواحي الوظيفية للتالميذ -
 . والثاين : املساعدة يف تعلم املهارات الرايضية -

فبالنسبة لتحسني النواحي الوظيفية ينمى عند التالميذ القدرات اهلوائية والالهوائية وما لذلك من أتثريات وظيفية إجيابية 
فية اخل تلك اخلصائص الوظي… هامة كزايدة نسبة استهالك األكسجني ، هبوط نسيب يف معدل النبض عند الراحة 

اهلامة واليت تعمل على حتسني الصحة العامة للتالميذ ، وابلنسبة لألمهية تنمية القدرات البدنية اخلاصة عند تعلم املهارات 
يف سرعة تعلم التالميذ للمهارات الرايضية بصفة خاصة ، حيث يرتبط تعلم تلك  رايضية ، يلعب ذلك دورا إجيابياال

جدوى من التعلم ما مل  اصة ابملهارة ، فعلى سبيل املثال عند تعليم مهارات الوثب الاملهارات بنمو القدرات البدنية اخل
تنمى عند التالميذ القوة املميزة ابلسرعة والقدرة االنفجارية للعضالت العاملة يف الوثب ، وكذلك العبو الرمي والتنس 

درسي بل على مجيع املستوايت الرايضية ، األرضي ومجيع اللعاب والفعاليات األخرى وهذا ليس فقط على املستوى امل
هل درس الرتبية البدنية درس هدفه التعليم أم التدريب ؟ ولإلجابة على هذا التساؤل … وهنا يطرح التساؤل دائمًا 
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أبن درس الرتبية البدنية درس لتعليم املهارات الرايضية وتنمية القدرات البدنية ، وتنمية القدرات  جيب أن نعي جيدا
دنية حتتاج إىل طرق تدريب خاصة لتحسني املستوى ، أي أنه مزيج من التعليم والتدريب حيث إهنا وجهان لعملة الب

 . التدريب… واحدة " التعلم احلركي للمهارات الرايضية " ، وبذلك فأحسن طريقة للتعليم 
ميزين من التالميذ يث إعداد املتلة ( حويعترب درس الرتبية البدنية القاعدة للوصول إىل رايضة املستوايت ) قطاع البطو 

… يبدأ من عمر الثالثة … حة مثال لقطاع البطولة ، ومنذ املراحل الرايضية الدراسية األوىل فتعلم السبا بدنيا ومهاراي
اد املوهوبني من التالميذ ووضع الربامج واجلمباز يف الرابعة وبذلك كان لتجربة املدارس الرايضية دور إجيايب يف انتقاء وإعد

ما نشاهده اليوم ابلنسبة للمشاركة ت العاملية واألوملبية يف سن مبكرة ، و التدريبية واليت تؤهلهم لالشرتاك يف البطوال
 . األوملبية والدولية ابلنسبة ملستوى األعمار شئ فاق كل وصف

ريب الفرق املدرسية نشاطًا تدريبياً وتعترب األنشطة الرايضية الالصفية " خارج درس الرتبية البدنية " واليت تتمثل يف تد
ضية بتأمني كل ما هو متطلب ري كبري على تقدم مستوى الناشئني ، فاالهتمام مبثل تلك األنشطة الرايهامًا وذا أتث

دام طرق وأساليب التدريب للعملية التدريبية من مدربني مؤهلني ومالعب وأدوات وأجهزة ، هذا ابإلضافة إىل استخ
 . ة املدرسيةم بذلك جمال الرايضاحلديثة ، يعمل ذلك على خلق قاعدة عريضة ألبطال الغد واليت يعده

 : جمال الرايضة اجلماهرييةاجملال الثاين
، رجال وال امرأة ، فالكل جيب  فاا وال كبريا ، قواي وال ضعيإن الرايضة اجلماهريية " رايضة كل الناس " ال تعرف صغري 

بطولة أو اشرتاك يف منافسة  بغرض أن ميارس الرايضة ابلقدر الذي تسمح به قدراته البدنية واملهارية والوظيفية ليس
 .ؤديه يومياومستواه وعمله الذي ي ولكن للعيش يف لياقة صحية وبدنية ومهارية مناسبة جلنسه وعمره

ة املقننة ، كما هو يف الرايضة املدرسية وتعترب الرايضة اجلماهريية رايضة مجيع الفئات احملرومني من مزاولة األنشطة الرايضي
 . رايضة املستوايت واليت تتميز ابلربامج التدريبية املقننةأو اجلامعية أو 
وقات الفراغ عن طريق كالرايضة للجميع ، حيث هتدف إىل شغل أ  الرايضة اجلماهريية مبسميات أخرىوبذلك تسمى 

مزاولة  ة للنفس ، وبذلك ختتلفمزاولة األنشطة الرايضية املناسبة بغرض التقدم ابلصحة العامة مع جلب السرور والبهج
متقدمة ابلنسبة للمستوى البدين  الرايضة اجلماهريية عن رايضة املستوايت العالية أبهنا ال هتتم ابلوصول إىل مستوايت

ستوى املمارسني والذي يؤثر واملهاري بقدر ما هتتم ابلوصول إىل هذين املستويني والذي يتناسب مع مراحل العمر وم
 . بلوغاً حلياة متزنة من مجيع الوجوهإجياابً على الصحة العامة للممارس 

وتلعب االختبارات والقياس يف جمال الرايضة اجلماهريية ما تلعبه يف جماالت الرايضة األخرى ، وخصوصًا يف عملية 
التصنيف للممارسني ألنشطة تلك الرايضة وذلك إىل جمموعات متقاربة ومتجانسة يف املستوى واجلنس حىت ال حتدث 

دم تقارب املستوى ، وبذلك ميكن للتدريبات اخلاصة اإلسهام بنصيب كبري يف تقدم املستوى بدنياً أضرار نتيجة لع
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يف إمكانية ممارسة األفراد لألنشطة  الرايضية والساحات الشعبية دورا إجيابيا حيث تلعب األندية ومهاراي ونفسيا وصحيا
 . وات الرايضية اخلاصة بذلكالرايضية املختلفة إبعداد املالعب والقاعات واألجهزة واألد

  رايضة املعاقني: جمال اجملال الثالث
أداء الوظائف احلركية املختلفة  اإلعاقة من الناحية احلركية هي العجز الذي يؤثر على النشاط احلركي للفرد فيمنعه من

وازن املعوق وتفاعله املستمر وتكيفه تبنفس املستوى الذي يؤديه األسوايء وبذلك يلعب التدريب الرايضي دوراً إجيابيـاً يف 
 . مع بيئته

و طبقة من طبقاته ، ولذلك أرايضية ليست مقصورة على فئة أو قطاع من فئات وقطاعات اجملتمع إن مزاولة األنشطة ال
ل قدر حاجته وإمكاانته ، هذا ما كجيب أن يزاوهلا مجيع أفراد اجملتمع كبارًا وصغارًا ، رجااًل ونساء أسوايء ومعوقني  

فقرة الثالثة من املادة األوىل اسي للجميع ، ففي اليعضده ميثاق اليونسكو يف أحقية مزاولة األنشطة الرايضية كحق أس
ل املدرسة واملتقدمني يف السن من امليثاق ما يلي : ينبغي توفري ظروف خاصة للنشئ مبن فيهم من األطفال يف سن ما قب
رايضة املالئمة الرتبية البدنية وال واملعوقني لتمكنهم من تنمية شخصياهتم تنمية متكاملة من مجيع اجلوانب مبسامهة برامج

أنشئت هلا االحتادات  الحتياجاهتم ، وبذلك أصبحت رايضة املعوقني من الرايضات ذات املستوايت املتقدمة حيث
 .ة اخلاصة هبا واالحتاد الدولـــيالرايضي

الف تصنيفاهتم سواء من % من حجم اجملتمع مع تفاوت تلك النسبة من بلد آلخر ، وعلى اخت 10واملعوقون ميثلون 
 تمع حيث يتطلبون عوان خاصات اجمليعانون إعاقة بدنية أو حسـية أو عقلية أو عاطفية ، وهـم ميثلون فئة هامة من فئا

جمال ختصصه ابالهتمام  وحىت ال يشعرون حبرمان يف إحدى روافد حياهتم ، ومن هنا جاءت أمهية املتخصصني كل يف
ال ويقدمون ألنفسهم وجمتمعاهتم خدمات ثمار طاقاهتم حىت حيققوا ذاهتم أو هبم بدنياً ونفسياً واجتماعياً مبا يسمح هلم ابست

و تقصري من اجملتمع كفئة أأفضل ، وبذلك يصبحون أفرادا أسوايء يف اجملتمع الذي يتعايشون فيه وال يشعرون بنقص 
ل ، واليت متكنهم من العيش ة أفضهامة من فئاته وحىت أتخذ تلك الفئة حقها الطبيعي يف الرعاية والتوجيه والتأهيل حيا

 . يف سعادة وفق إمكاانهتم وقدراهتم مع إسداء املساعدات اليت يقدمها اجملتمع هلم
مبستوايت رايضية متميزة ، كل  لتحقيق ذاهتم إبسهاماهتم ال كبرياإن جمال االشرتاك األوليميب للمعوقني خلق هلم جما
نشطة الرايضية منعطفاً جديداً ذ جمال تدريب املعوقني يف خمتلف األحسب حالته واليت حتددها نوع اإلعاقة ، وبذلك أخ

شاهد على إجنازاهتم املستمرة ومنحىن صاعدًا حنو مستوايت بدنية ومهارية متميزة ، ونتائجهم األوليمبية خري دليل و 
  . بفضل التدريب املتواصل
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 اجملال الرابع : جمال الرايضة العالجية
أمهية كبرية … رئة يف اآلونة األخرية ميثل التدريب الرايضي ابلنسبة لعالج كثري من احلاالت املرضية سواء املزمنة أو الطا

ن العامل يؤمها الكثري من حيث أنشئت الكثري من املصحات ومراكز التدريب املتطورة اخلاصة بذلك يف كثري من بلدا
 . املرضى هبدف االستشفاء

الشفاء من الكسور ، حيث متثل  تمرينات البدنية التأهيلية اخلاصة دوراً إجيابيًا يف ذلك وخصوصاً بعدوبذلك تلعب ال
تلك اجملموعات العضلية  الفرتة اليت وضعت فيها العظام يف اجلبس كفرتة ضمور عضالت وبذلك يستوجب إعادة أتهيل

موعات العضلية إىل حالتها الطبيعية إبعادة مستوى تلك اجمل بتمرينات عالجية ، واليت يعمل التدريب الرايضي دوراً إجيابياً 
 . من قوة وحركة

ة كمرضى القلب والدورة كما يلعب التدريب الرايضي املقنن لكثري من املرضى يف اإلسهام يف حتسن حالتهم الصحي
بة الكولسرتول يف الدم قص نسالدموية وبعض احلاالت املرضية األخرى واليت تسهم التمرينات البدنية يف عالجها ، كن

 . وذلك عند ممارسة األنشطة البدنية ولفرتة طويلة ) األنشطة اهلوائية (
دة على إعادة لياقتهن البدنية وتعمل التمرينات البدنية والنشاط الرايضي املناسب ابلنسبة حلالة السيدات بعد الوال

اسبة أيضًا أثناء " احلمل " تعمل البدنية اخلفيفة واملنوالصحية واليت فقدوها يف فرتة احلمل ، كما أن بعض التمرينات 
والدة ، وذلك بوضع الربامج على تفادي كثري من املخاطر قد تتعرض هلا النساء احلوامل وخصوصًا يف فرتة ما قبل ال

 . ية الوالدةالتدريبية اخلاصة واملتمثلة يف التمرينات البدنية املناسبة للحوامل واليت تسهل عمل
 : جمال رايضة املستوايت العاليةاخلامس اجملال

ضية بصفة عامه حيث أخذت املستوايت أخذت رايضة املستوايت العالية يف اآلونة األخرية شأان كبرياً يف جمال احملافل الراي
 . للتدريب الرايضي واألرقام يف تقدم مضطرد من بطولة ألخرى ومن دورة ألخرى وذلك بفضل التقنيات احلديثة

كن تسميته بقطاع البطولة وبذلك مي ،كمرادف للتدريب من أجل البطولة  لح " رايضة املستوايت " يف التداولأخذ مصط
بله هذه األعمار من وما تقا حيث يشمل هذا النوع من التدريب جمال املوهوبني رايضية على اختالف أعمارهم ،

ل أعمار الرايضيني ذوى مستوايت وبذلك ال يقتصر جماله على مرحلة معينة من مراحل العمر ، بل تشمل مجيع مراح
 . القابليات البدنية واملهارية والنفسية العالية

املستوى فقط بل على  هناك تقسيمات كثرية ومتعددة لتصنيف تلك الفئة من الرايضيني حيث ال يعتمد التصنيف على
سنة ، ويسمون  12األعمار ، فهناك الناشئون واملتقدمون من الرايضيني والناشئون قد يبدأ تصنيفهم من سن أقل من 

سنة ويسمون انشئني )ب( ، مث متقدمون )أ( أقل  18سنة ويسمون انشئني )أ( ، وأقل من  16ابلرباعم مث أقل من 
ل تلك التصنيفات يف األعمار تعمل على أن ال يتخطى العب حدود عمره سنة ، ك 21سنة والكبار فوق  21من 
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يف املنافسة ومع وجود تلك التصنيفات إال أننا وجنا إعجازًا يف قدرات املوهوبني من الرايضيني وخصوصًا يف السباحة 
 . واجلمباز حيث حققوا مستوايت أوملبية متقدمة وهم دون الثانية عشرة والرابعة عشر من العمر
ل من املدرب واإلداري وال إن اشرتاك الالعبني وتنافسهم يف مستوى أعمارهم ظاهرة تربوية صحية جيب أن يالحظها ك

 . يسمح ابشرتاك العبيه يف مستوى أعمار خمالف ملستوى أعمار العبيه
 : متطلبات التدريب الرايضي -1-7

ليني خنص بذلك العبني مبني يف التخطيطني التا إذا تكلمنا عن متطلبات التدريب الرايضي بصفة عامه ، كما هو
من قوة عضلية وسرعة وحتمل ورشاقة  ممارسني لألنشطة واملهارات الرايضية املختلفة هبدف حتسني قدراهتم البدنية املختلفة

جديدة  اكتساب مهارات رايضية ومرونة مع إمكانية رفع كفاءة أجهزهتم الوظيفية الداخلية ابجلسم ، هذا ابإلضافة إىل
ات الفراغ وجلب احملبة والسرور عن طريق تعلم وممارسة األلعاب والفعاليات الرايضية املختلفة ، كل ذلك بغرض شغل أوق
ة يف حياة متزنة هادئة ولتحقيق إىل نفوسهم فضالً عن إمكاانهتم يف جماهبة متطلبات احلياة بكفاءة واقتدار للعيش بصح

ستخدمني طرق وأساليب التدريب ون لذلك بتنفيذ اخلطط اخلاصة ابلعملية التدريبية متلك املهام يقوم املدربون املؤهل
 . ملة لالعبنياملناسبة ، هذا ابإلضافة إىل توافر اإلمكاانت املادية من مالعب وأدوات مع رعاية شا

 : متطلبات التدريب الرايضي عامة
 طيطخت -مدرب  -العب  -
 رعاية -إمكاانت  -

ىل حد كبري يف إفهذا خيتلف  ،أما إذا تكلمنا عن متطلبات التدريب الرايضي للمستوايت العالية كقطاع البطولة مثال 
واحي البدنية واملهارية شكل العناصر املكونة لتلك املتطلبات حيث أن ممارسة التدريب الرايضي بغرض حتسني الن

 . ألبطالوالفسيولوجية بصورة عادية خيتلف عنه بغرض إعداد ا
 : متطلبات التدريب الرايضي للمستوايت العالية

 ت خاصةمدرب مبواصفا -العب موهوب  -
 اانت متطورةإمك -ختطيط على مستوى عال  -
 رعاية من نوع خاص -

 : متطلبات التدريب الرايضي للمستوايت العالية
خاص بدنيًا ومهارايً وفسيولوجياً ونفسياً إىل  املوهوب ، جيب أن ينتقي العب املستوايت العالية انتقاء رايضيأوال : ال

جانب املواصفات اجلسمية اخلاصة بنوع النشاط املمارس ، فالبطل يولد وال يصنع ، ويعمل املدربون جاهدين لصنع 
بطل ن وال ميكنهم ذلك ما مل تتوافر فيه خصائص البطل ، وبذلك جيب أن يكون الالعب موهوابً أي يتصف بتلك 

خلاصة بنوع النشاط املمارس ، إن حتسن مستوى الالعب أثناء التدريب ال يعين " صنع بطل " فالتدريب املواصفات ا
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عمليـة مؤداها حتسن املستوى إىل احلسن فاألحسن ، وبذلك فالفروق الفردية يف القدرات املختلفة هي اليت حتدد " 
وآخر بنسبة متوسطة ، واثلث بنسبة قليلة فلكل  …ميالد بطل " فهذا الالعب تتحسن أرقامه أو مستواه بنسبة كبرية 

 . العب إمكاانت خاصة ال ميكن ختطيها ، هذه اإلمكاانت هي اليت حتدد شكل البطل ذي املستوى املتميز
كن أن يكون جنماً يف كرة وبطل املصارعة ال مي… ال ميكن أن يكون بطال يف رمي املطرقة … فالعب كرة القدم مثال 

دريب املبكرة هي انتقاء ، ولذلك فمن أهم عمليات التاعلية رايضية مواصفاهتا وأبطاهلابة أو ففلكل لع… السلة 
ويساعد يف ذلك … املقننة لذلك الالعبني وتوجيههم حنو فعالياهتم وألعاهبم املناسبة بعد إجراء االختبارات اخلاصة و 

 .بني رايضيااختيار وانتقاء املوهو عمليات التنبؤ واليت احتلت أساساً من أسس 
ظافرهم حيتاج إىل نوعية أاثنيا : املدرب مبواصفات خاصة ، إن العمل مع العبني ذوى مستوايت متميزة منذ نعومة 

ملتطور دائمًا والذي يقف عند معينة من املدربني املؤهلني هلذا القطاع العام والصعب ، فاملدرب املثقف والدارس وا
ذا ابإلضافة إىل متتعه بشخصية هر خططها ونواحيها الفنية تكنيكياً وتكتيكياً ، أحدث ما وصلت إليه فنون اللعبة وتطو 

املدرب الرايضي ودرجة ثقافته  قيادية قوية ، هو املدرب ذو املواصفات اليت تؤهله للعمل مع هؤالء األبطال ، فتاريخ
يف هذا القطاع احليوي من  التدريبومستواه األكادميي وإطالعه هي من أهم العناصر اليت جتيز له املرور إىل مهنة 

 . التدريب الرايضي
ضة املستوايت وبصفة خاصة ، فاملدرب يف جمال رايتطلب منه أن يكون مثقفًا ومؤهالً فإذا كان املدرب بصفة عامة ي

ردود ذلك إجيابياً مجمال التخصص حىت يكون … جيب أن يتخطى ذلك إىل مستوايت متقدمة من الثقافة والتأهيل 
توى برامج األبطال وتتبع أخبار حمملستوى بصفة عامة ، فاإلطالع على نتائج البطوالت العاملية واألوملبية ودراسة على ا

 . ستوايت العلياونتائج مستوايهتم من األمور اهلامة اليت جيب أن يقف عليها املدرب املؤهل لتدريب امل
ربيهم ، فاملدرب الذي ينسى أو األمهية مبكان ابلنسبة ملدإن دراسة الالعبني ذوى املستوايت العليا دراسة نفسية من 

ب دويل وأومليب فقد ميدالية فكم من الع… يتناسى إعداد العبيه نفسياً يفقد بذلك عنصراً هاماً من عناصر إعدادهم 
 . مثينة ، وذلك لعـدم إعداده إعداداً نفسياً من قبل مدربه وعلى مدار السنة التدريبية

ة ومستوى األبطال ، هذا ابإلضافة إن حضور املدرب للبطوالت العاملية واألوملبية والوقوف على ما وصلت إليه فنون اللعب
كنيك اللعبة ، أو خطط إىل احتكاكه مبدربني على مستوايت متقدمة جيعل منه مدراًب ملما أبحدث ما وصل إليه ت

يستطيع الوقوف على أعلى  ى املدرب حضورها دارسًا جمتهداً حىتاللعب هذا جبانب الدراسات املتقدمة اليت جيب عل
 . ال شك على مستوى تدريبه… درجات العلم واملعرفة يف جمال ختصصه والذي يؤثر 

اثلثا : التخطيط على مستوى عال ، كل عمل حيتاج إىل ختطيط وكل مستوى تدرييب حيتاج أيضاً إىل ختطيط ن والتدريب 
طاع البطولة ( فيحتاج ال شك إىل ختطيط على مستوى عال من التقنية وبذلك فالتخطيط يف للمستوايت العليا ) ق

جمال التدريب الرايضي ما هو إال إحدى الوسائل العلمية االسرتاتيجية اهلامة واملساعدة يف وضع وتنسيق الربامج اخلاصة 
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رايضي املنشود ابلنسبة لرايضة املستوايت العليا حيتاج ابلعملية التدريبية للوصول إىل املستوى الرايضي املنشود واملستوى ال
 . بذلك إىل مستوى خال من التخطيط

 بناء اهليكل التدرييب مع توجيه يفيعترب أوىل اخلطوات التنفيذية اهلامة … وبذلك فالتخطيط للمستوايت الرايضية العليا 
حسن معوض، ، ويذكر كل من )نياً ومهاراي ونفسيااإلجناز الرايضي بد على مستوى ثر إجيابياوتعديل مساره والذي يؤ 

إدارايً أن يراعيها قبل وضع  ( بعض الشروط واملبادئ العامة اليت جيب على املخطط سواء كان مدرابً أووالسيد شلتوت
 : ، واليت ميكن إجيازها فيما يليكانت اخلطة طويلة املدى أو قصريةاخلطة سواء  

 . مصاحل مجيع املشرتكني يف العملية التدريبيةيبين التخطيط على رعاية وخدمة  -
 . االلتزام بتدوين النتائج حبقائقها دون حتريف أو تغيري -
 . بيةاشرتاك مجيع املعنيني يف العمليـة التدريبية وأخذ آرائهم عند وضع اخلطة التدري -
التخطيط على أسلوب واحد يف  يعتمداالبتعاد عن التخمني ما أمكن واالعتماد على التفكري العلمي السليم وأن ال  -

رض نفسـها على عملية التنفيذ ، بل على أساليب خمتلفة واليت تتشكل وتتكيف حسب الظروف اجلديدة اليت قد تف
 . التخطيط

اخل تلك العوامل واليت ميكن … ية إن ختطيط التدريب للمستوايت العليا يعتمد على عوامل خمتلفة فنية وإدارية وتنبؤ  -
 : فيما يليحصرها 

وق البينية مراعاة محل مراعاة الفر  عوامل فنية : واليت تتمثل يف البحث والدراسة دور اخلرباء ، دراسة جمتمع الالعبني ،
 . التدريب ، التقومي والقياس

 .ن جنماً يف كرة السلةبطل املصارعة ال ميكن أن يكو و  ميكن أن يكون بطالً لرمي املطرقةالعب كرة القدم ال ف
  تدريب ، القيادة يف جمال التدريبعوامل إدارية : واليت تتمثل يف دراسة اإلمكاانت ، وضوح اهلدف ، التنظيم يف جمال ال

وايت العليا حيث تتطلب أجهزة : اإلمكاانت املتطورة ، إن اإلمكاانت العادية ال تفي مبتطلبات التدريب للمست رابعا
متطلبات التدريب  حىت تناسب… إىل مالعب مبواصفات خاصة مالئمة وأدوات بتقنيات متطورة ، هذا ابإلضافة 

رجو حتقيقها مناسبة املتطورة ، وعلى ذلك جيب دراسة اإلمكاانت املتاحة دراسة جيدة حىت تصاغ األهداف امل
قيق مستوى أعلى من حتلإلمكاانت سواء كانت مادية أو بشرية أو فنية ، فال يطلب من العب أو مدرب أو إداري 

ت املادية من أجهزة قدراته ، وما أتيحت له من إمكاانت حيث يساعد يف حتقيق ذلك كله ، توافر تلك اإلمكاان
والكافني للعملية التدريبية ،  ومالعب وأدوات بتقنية متطورة ، هذا ابإلضافة إىل أتمني املدربني األكفاء املتخصصني

 . ضية وختطيط انجحوبذلك يظهر أمهية دراسة اإلمكاانت يف ضوء إدارة راي
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ت مصباح عالء الدين السحري أو " ومع أمهية اإلمكاانت املتطورة للعملية التدريبية للمستوايت العالية ، إال أهنا ليس
ن سلبيات اإلمكاانت وذلك الشماعة " اليت يضع عليها املدرب كل أخطائه ، فاملدرب ذو اخلربة ميكنه حتدى كثري م

 . طيها والتغلب عليهابلياقة وكياسة وقهرها وخت
ني وعلى خمتلف مستوايهتم خامسا : رعاية من نوع خاص ، إن الرعاية جبميع أشكاهلا أمر متطلب وهام جلميع الالعب

ساسياً يف إمكانية تقدم مستوى أوخنص العيب املستوايت العليا حيث تلعب الرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية دوراً 
ل ذلك يف كراسة ما يتطلبه من فحص دوري على مجيع وظائف أجهزة اجلسم ، وتسجيالالعب فاملستوى الصحي و 

حية اليت تعرض هلا طوال التدريب حيث يسجل فيها كل ما يتعلق بتاريخ الالعب الصحي ، األمراض والعمليات اجلرا
السكر والكوليسرتول سبة حياته ، معدل النبض الطبيعي وبعد جمهود على مر سنوات التدريب ، مستوى ضغط الدم ، ن

 . لبه الطبيب املختصيف الدم ، هذا ابإلضافة إىل تسجيل كل ما يتعلق ابحلالة الصحية لالعب وما يقرره ويط
سكن وامللبس واملأكل والعمل املناسب أما الرعاية االجتماعية فتتمثل يف توفري األمان لالعب معيشياً واقتصاداي بتأمني ال

جلامعة ، وبذلك يطمئن الالعب على االة الدراسية ومتطلباهتا إذا كان طالبا يف املدرسة أو يف إذا كان عامال وأتمني احل
دورها على مستوى أدائه وتقدمه بيومه وغده حيث يؤثر ذلك إما سلباً أو إجياابً على حالة الالعب النفسية واليت تؤثر 

 . م االجتماعية واملعيشيةينة بسبب سوء أحواهل، فكثري من الالعبني ذوى املستوايت املتقدمة فقدوا ميداليات مث
" يف اجملال الرايضي  إن الالعب املوهوب يفرض نفسه على املدرب وعلى جمتمع اللعبة ، وبذلك ظهر " االحرتاف

وابلرغم … ي مشاكل مادية أ… وخصوصاً يف جمال رايضة املستوايت العالية وبذلك مل جند تلك الفئة من الرايضيني 
ألن الالعب … ر خطري فانصرافهم عن الدراسة وعن العمل أم… احلياة ابلنسبة هلم ، ليست مادية فقط من ذلك ف

 جيد ما يقتات به ، وهنا العلى " شفا حفرة " ، فعند إصابته مبرض أو عجز ما مما يؤثر على مستواه الرايضي ، قد 
اخل … حياً واجتماعياً ودراسياً ا إىل رعاية شاملة صجيب أن ال تنحصر الرعاية على النواحي املادية بل جيب أن تتعداه

 تلك العناصر املؤثرة على مستوى الالعب .
 واجبات التدريب الرايضي:-1-8

عملية التدريب لتدريب، و ايذها لتحقيق اهلدف من الالعب من تنفت للتدريب الرايضي البد للمدرب و هناك واجبا
 هي:وتعليمية، وتنموية و باهتا إىل ثالثة أقسام تربوية، تنقسم واج

ن العناية ابلتوجيه لتنمية أبيقع الكثري من املدربني يف خطأ جسيم إذ يعتقدون  لواجبات الرتبوية للتدريب:ا-1-8-1
دار خطئه إال بعد أن تتواىل هزائم السمات اخللقية، تطوير الصفات اإلرادية لالعب ال قيمة هلا و ال يدرك املدرب مق

ه من الناحية الرتبوية، تنقص العبيه انفريقه، فكثريا ما يكون الفريق مستعدا من الناحية الفنية متام االستعداد، إال 
لبدين و الفين و ابلتايل يؤثر على نتيجة العزمية، املثابرة والكفاح، و العمل على النصر، مما يؤثر ابلطبع على إنتاجهم ا
 املباراة لذلك فان أهم واجبات الشق الرتبوي اليت يسعى إىل حتقيقها هي : 
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حيققه برغبة أكيدة و  و ليكون مثله األعلى و هدفه الذي يعمل على أن العمل على أن حيب الالعب لعبته أوال،
يف التدريب مبتعدا  شغف، هو الوصول اىل أعلى مستوى من األداء الرايضي وما يقتضيه ذلك من بذل جهد و عرق

 عن أية مربرات للتهرب من التدريب أو األداء األقل مما هو مطلوب منه .
طنهم و يكون هذا الوالء هو يبدأ هذا ابلعمل على تربية الوالء اخلالص حنو اندهم وو  زايدة الوعي القومي لالعب و

 القاعدة اليت يبين عليها تنمية ابقي الصفات اإلرادية و اخللقية.
 ضية .و عدالة راي أن ينمي املدرب يف الالعبني الروح الرايضية احلقة من تسامح، و تواضع، و ضبط النفس،

و التصميم و الطموح و اجلرأة و  سمات اإلرادية اليت تؤثر يف سري املبارايت، ونتائجها، كاملثابرةتطوير اخلصائص و ال
 األقدام و االعتماد على النفس و الرغبة يف النصر و الكفاح و العزمية...اخل 

 لواجبات التعليمية للتدريب:ا-1-8-2
 .ء ابحلالة الصحية لالعبالتنمية الشاملة املتزنة للصفات البدنية األساسية و االرتقا

 التنمية اخلاصة للصفات البدنية الضرورية للرايضة التخصصية .
 ايضي ممكنر تعلم و إتقان املهارات احلركية يف الرايضة التخصصية و الالزمة للوصول ألعلى مستوى 

 تعلم وإتقان القدرات اخلططية الضرورية للمنافسة الرايضية التخصصية
 دريب:وية للتالواجبات التنم-1-8-3

القدرات املختلفة هبدف  الفريق إىل أقصى درجة ممكنة تسمح بهيذ لعمليات تطوير مستوى الالعب و التنفالتخطيط و 
 املتاحة. األساليب العلمية أحدثحتقيق الوصول ألعلى املستوايت يف الرايضة التخصصية ابستخدام 

كي ميكن إعداد الالعب الرايضي إعدادا شامال يف عملية التدريب ل اإلعداد املتكامل للتدريب الرايضي:-1-9
ي يف إعداده أربع لضروري أن يراعاستعداداته فمن االرايضية اليت تسمح هبا قدراته و الرايضي لكي حيقق أعلى املستوايت 

 هي:جوانب ضرورية و 

 اخلاصة بنوعالبدنية العامة، و  القدراتدف إىل إكساب الالعب خمتلف الصفات أو يه اإلعداد البدين:-1-9-1
 النشاط الرايضي التخصصي.

لرايضي ا الالعب الرايضي املهارات احلركية املرتبطة ابلنشاط وإكسابهدف إىل تعليم ي اإلعداد املهاري:-1-9-2
 استخدامها بفعالية.التخصصي الذي ميارسه، وحماولة إتقاهنا، وتثبيتها، و 

 إكساب الالعب الرايضي القدرات اخلططية الفردية، و اجلماعيةتعليم و دف إىل يه اإلعداد اخلططي:-1-9-3
ف الظروف، و العوامل و الضرورية للمنافسات الرايضية، و حماول إتقاهنا، و استخدامها بفعالية حتت نطاق خمتل

 املنافسات الرايضية.
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السمات، و خمتلف القدرات، و الالعب الرايضي إكساب يهدف إىل تعليم و  النفسي:ي و اإلعداد الرتبو -1-9-4
سهم يف إظهار كل طاقاته، تاخلصائص، و املهارات النفسية و تنميتها، و كذلك توجيه، و إرشاده، و رعايتها بصورة 

ضي يف تشكيل و تنمية شخصية و قدراته، و استعداداته، يف املنافسات الرايضية، ابإلضافة إىل مساعدة الالعب الراي
 سب الصحة النفسية و البدنية اجليدة.متزنة و شاملة لكي يكت

  اإلعداد املتكامل للتدريب الرايضي يبني :02الشكل رقم 

 أهداف التدريب الرايضي:-1-10
 من بني األهداف العامة للتدريب الرايضي ما يلي:

االرتقاء مبستوى عمل األجهزة الوظيفية جلسم اإلنسان من خالل املتغريات االجيابية للمتغريات الفيزيولوجية، و النفسية 
 و االجتماعية.

حماولة االحتفاظ مبستوى احلالة التدريبية بتحقيق أعلى فرتة ثبات ملستوايت االجناز يف اجملاالت الثالثة: الوظيفية، النفسية 
 .و االجتماعية

و ميكن حتقيق أهداف عملية التدريب الرايضي بصفة عامة خالل جانبني أساسيني على مستوى واحد من األمهية مها 
اجلانب التعليمي )التدرييب و التدريسي( و اجلانب الرتبوي و يطلق عليها واجبات التدريب الرايضي، فاألول يهدف إىل 

، التحويل(، و املهارة اخلططية و املعرفية أو اخلربات الضرورية لالعب اكتساب و تطوير القدرات البدنية )السرعة، القوة
يف النشاط الرايضي املمارس، و الثاين يتعلق يف املقام األول إبيديولوجية اجملتمع، و يهتم بتكميل الصفات الضرورية 

فع، و حاجيات وميول املمارسة، لألفعال الرايضية معنواي وز إدارايً، و يهتم بتحسني التذوق، و التقدير وتطوير الدوا
 وإكسابه الصفات اخللقية واإلدارية احلميدة، الروح الرايضية، املثابرة، ضبط النفس...اخل.
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عمل على استمرارها ألطول كما يهدف التدريب الرايضي إىل وصول الالعب للفورمة الرايضية من خالل املنافسات وال
 والنفسية والذهنية، رية، واخلططية،واملها ل من احلاالت البدنية، والوظيفيةل كالفورمة الرايضية تعىن تكام فرتة ممكنة و

 .واليت متكن الالعب من األداء املثايل خالل املنافسات الرايضية واخللقية واملعرفية،
صفاته  عطائه الفرصة إلثباتإبابإلضافة إىل ذلك فان التدريب الرايضي يساهم يف حتقيق الذات اإلنسانية للبطل وذلك 

ن عوامل حتقيق تقدمه مفهو دائما عامال  الطبيعية وحتقيق ذاته عن طريق التنافس الشريف العادل وبذل اجلهد،
 االجتماعي.
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 الرايضي التدريب مبادئ( 02احملاضرة رقم )
وزايدة هيكلية العضالت لطاقة ان برامج التدريب الرايضي تصمم لزايدة مستوى األداء عن طريق تطوير مصادر ا متهيد:

ئ التدريب، وعن طريقها يتم تقييم وتطوير مهارات اجلهاز العضلي العصيب، فاخلرباء الرايضيني لديهم معرفة أساسية مبباد
 ومنع حدوث اإلصاابت. رايضيرييب للحفاظ على صحة الالربانمج التد

املدربني يستخدموا هذه ، فلميةاالجتماعية، النفسية والعنظرية التدريب تشمل مجيع حقول املعرفة ابللياقة البدنية، 
 طوير أقصى درجات األداءتكفرد لكتابة أفضل برانمج تدرييب ميكن من خالله   رايضياملعلومات ككل مع معرفتهم ابل

 .رايضيهلذا ال
 :اذكر منهمن خالل كل هذا هناك جمموعة من املبادئ اليت جيب على املدرب أخذها بعني االعتبار ن

 يستطيع حىت ألخرى فرتة من ينالتمر  شدة زايدة عليه جيب املتدرب الفرد أن يعين املبدأ هذا :احلمل زايدة مبدأ (1
 ان جيب احلمل يف الزايدة ان ىلا االنتباه وجيب ،املمارس البدين النشاط أو املمارسة اللعبة يف مستواه وتطوير حتسني

 حدوث اىل تؤدي قد اليتو  والكبرية املفاجئة الزايدة ال املمارس الفرد قدرات مع يتناسب ومبا تدرجيي بشكل تتم
 .الرايضية االصاابت

جلهاز على العمل مبستوى احىت تتسبب حدوث تغريات فسيولوجية وبيولوجية يف اي من اجهزة اجلسم جيب ان جيرب هذا 
تظم، فان هذا النظام سوف هذه بشكل من اعلى مما هو متعود عليه )حتميل زائد(، وإذا تكررت عملية التحميل الزائد

 .يزيد من مستوى االستعداد الذي كان عليه سابقا اىل مستوى اعلى
املبذول األعباء اليومية   حىت تتحقق التكيفات املطلوبة فالبد أن يشكل التدريب عبًء، حيث البد أن يتعدى اجلهد

  .كبداية ومع التكيف ميكن زايدة هذا العبء
 .طور بثالثة عوامل: التكرار والشدة والكثافةويرتبط معدل الت

ليه زايدة قدرة اجلسم على زايدة احلمل تؤدي إىل إاثرة بعض التغريات يف العضالت وبعض أنظمة اجلسم مما يرتتب ع
 .أداء اجلهد البدين

يف االستفادة من إن للمرحلة العمرية دور  .استفادة اجلسم من التدريب تعتمد على مدى استعداده اجلاهزية: مبدأ( 2
متارين التدريب الرايضي، فالتمارين املقدمة للرايضيني تعتمد أساسا على مدى االستعداد الفسيولوجي و مدى متاشيه 
مع درجة النضج ، فمثال االستفادة من التدريب الالهوائي ابلنسبة للبالغني يكون أحسن منه ابلنسبة للمراهقني)صغار( 

الهوائية لديهم نظرا لالرتباط بعدم اكتمال النضج ، و ابلنسبة لتدريبات القوة العضلية و هذا راجع لنقص القدرات ال
فإن فعاليتها و أتثريها ال يكون على األطفال منه كما على البالغني ألنه ال تكون هناك زايدة واضحة على الصغار 
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ة ابلسن فيجب الرتكيز عليها ، بينما التدريب نتيجة التدريب الرايضي ، و نظرا لعنصر ارتباط املهارات العصبية و احلركي
  الزائد عن القدرات الفسيولوجية سوف يؤدي إىل عرقلة و تطور السعة الفسيولوجية املراد حتسينها.

نظرا فه بعدم مساواة كل االشخاص العرتاالرايضي  يعترب مبدأ الفروق الفردية من اهم مبادئ التدريب :الفردية مبدأ( 3
ناك استجابة عضلية و لكن هعوامل اخرى كثرية، فقد اثبت العلم ان مع التدريب ستكون جيناهتم الوراثية و الختالف 

ستجيبون سريعا للتدريب مقدار و معدل هذه االستجابة ختتلف من شخص اىل اخر بناء على جيناته فبعض الرايضني ي
دليل على هذا انه عند جعل  ، و اكربني و اخرون الاىل مكانة احملرتف و البعض االخر ال، و البعض يستطيعوا الوصول

 .جمموعة من االشخاص يتبعون نفس النظام التدرييب ختتلف النتائج من شخص اىل اخر
 :حيث يستجيب االفراد لنفس الربانمج التدرييب بطريقة خمتلفة لألسباب التالية

 .أو اإلصابة، الدافعية التأثريات البيئية، املرضالوراثة، النضج، التغذية، النوم والراحة، مستوى اللياقة، 
ثة فحجم الرئتني والقلب واأللياف الوراثة: كافة أعضاء وأجهزة جسم اإلنسان تتحدد خصائصها من خالل الورا -3-1

ة لسرعة تتحدد ابلصفات الوراثيالعضلية واليت تتأثر ابلتدريب الرايضي مشكلة طبقا للصفات الوراثية فمثال تدريبات ا
 .% فهي تتأثر ابلتدريب25% أما 75بنسبة 

خلارجي، فالرايضي يتأثر نفسيا من مشاكل اأتثري البيئة: إن الرايضي يتأثر بصفة مباشرة نفسيا وبدنيا من احمليط  -3-2
غري  سواء كان مالئما للتدريب أو خارج إطار التدريب كاملنزل، املدرسة وحىت الشارع وهو يتأثر ابحمليط اخلارجي للبيئة

اهلواء وحسب القدرات الفردية  واحلرارة واملرتفعات وحىت نقاء وتلوت دمالئم كاختالف القاعة عن اهلواء الطلق والرب 
 .وعلى املدرب أخذ هذا بعني االعتبار ضمن الربانمج التدرييب

وتني والسكرايت.... ن الغداء كالرب مالتغذية: هناك تغيري مورفولوجي حيدث عند التدريب وهذا ما يتطلب قيمة  -3-3
 .ليكون التدريب ذا نفع وال يؤثر سلبا على الرايضي

ايضيني وتقدمي النصائح أبخذ أوقات  الراحة والنوم: على املدرب مراقبة درجة التعب واخلمول والكسل لدى الر  -3-4
أكثر والصغار حيتاجون حة أو ساعات را 8كافية من الراحة أو زايدة أوقات الراحة عند التدريب فالرايضي حيتاج إىل 

  .إىل وقت أكرب من البالغني
، فإذا ما ارتفع فإن الرايضي حيتاج إىل مستوى اللياقة البدنية: معدل تطور املستوى يتحدد مبستوى اللياقة البدنية-3-5

التعب يكون سريع، وإن  وقت طويل من التدريب لتقدم بسيط أما إذا كان مستوى اللياقة البدنية منخفضا فالتقدم
 .املرضو يظهر على الرايضيني غري الالئقني بسرعة لذا جيب مراعاة تلك ألنه يؤدي إىل اإلصابة 

املرض واالصاابت: استجابة الرايضي للتدريب قد تكون يف وضعية ضعيفة وهذا راجع لعدة عوامل منها املرض  -3-6
ود الشديد خالل التدريب فاملدرب عليه واإلصاابت، وبسبب هذه املشاكل الصحية فان العجز حيدث نتيجة اجمله
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التأكد من الشفاء التام لإلصاابت أو املرض قبل اإلمتام يف التدريب أو املنافسة وعلى املدرب مراعاة وتفادي هذه 
 .املشاكل اليت يتوقع حدوثها

املمارسة حب خاص للرايضة و الدوافع: لضمان مواصلة الرايضي املمارسة جيب أن تكون قناعاته شخصية و  -3-7
 .ودافع إلحراز التقدم والنجاح

إىل املستوى العايل هدا يتطلب من  التدريب حيتاج لفرتة زمنية طويلة كي يظهر أتثريه لوصول الرايضي :التنويع مبدأ( 4
ت طويلة من التدريب اآلن ظهور النتائج بصورة ملموسة يكون بعد فرتا سنوات عمل مدروس و منظم ، 10إىل  15

خالهلا مبراحل التدريب خبربات  رايضيال و برتاكم اجلرعات التدريبية، و هدا ما يسمى ابلتدريب طويل املدى و الذي مير
ال ا ماذختصص خمتار و ه يف متنوعة ،فالتدريب طويل املدى ال يعىن البداية ابلتخصص بل ميكنه املمارسة و اإلهناء

 .منع الصغار من ممارسة أنشطة رايضية أخرى بنيجيب على املدر 
تدريب طويل املدى يقدم ، المشوار الرايضيجيب على املدرب عدم اإلسراع يف حتقيق نتائج يف وقت قصري و إهناء و 

هو حتقيق  رايضييها اليتحصل عل، أفضل مكافأة رايضيفرصة حقيقية لتفاعل كل من التدريب املقدم و تطور جسم ال
 .نتائج حسنة من خالل براجمه طويلة املدى

لتحقيق أهداف العملية التدريبية  محل التدريب من املتطلبات الضرورية يف واالخنفاض االرتفاعيعترب : تموج( مبدأ ال5
من مكوانت احلمل  الخنفاضوا االرتفاعوالتخلص من نواتج التعب ويرتبط  االستشفاءمن خالل إاتحة الفرصة لعمليات 

 . لرايضيوالنفسية ل ابحلالة البدنية حيث يرتبط ذلك أيضا األسبوعيةأو سواء كانت اليومية  الرايضيحبالة 
حل التدريب ومن مث جيب وتعتمد عملية التموج ابحلمل على معدل منو كل من احلجم والشدة خالل كل مرحلة من مرا

لتدريب إىل ثالث أقسام ، وتنقسم عملية متوج ابني شدة وحجم احلمل وشكل التموج عمل التوازن ىف عملية التدرج
 : رئيسية

شدة احلمل أكثر منها  يري يفدورة متوجية صغرى تتم خالل الوحدة التدريبية اليومية وتعتمد هذه املوجة على التغ -
( حيث ميكن أن ترتفع األسبوعيةى )دريبية الصغر ابلنسبة حلجم احلمل ، ومتتد املوجات الصغرية أيضاً  لتشتمل الدورة الت

 يفهذه الطريقة يومني  تخداماساألايم التالية ويفضل  يف ارتفاعأايم مث  يف اخنفاضأايم يليها  يفشدة وحجم احلمل 
ضة مث موجة مرتفعة أكثر( وىف  مرة أخرى )موجة مرتفعة مث موجة منخف ارتفاع يفمث يومني  اخنفاض يفمث يومني  ارتفاع

 .املستوى يف متقدمني جداأوقات الذروة لل يفومساءا وهذه تصلح  كلة بتفرق التمرين صباحاكل يومني يدرب اجلسم  
موجة  دورة )ت خالل هذه الموجا 6: 3متتد إىل عدة أسابيع حيث ميكن عمل من واليتالدورة التموجية املتوسطة  -

فسات فيجب أن تكون قبل هذه الدورة التموجية املتوسطة ابلنسبة للمنا استخدام( مع مالحظة وقت سبوع مثالأكل 
 . املنافسات بفرتة طويلة )قبل فرتة اإلعداد للمنافسات(
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 مع رايضيلل السنويالربانمج  يفتستخدم  وهيتشمل عدة دورات متوجية متوسطة  يوهالدورة التموجية الكربى  -3
 رايضي.والنفسية لكل  البدينمراعات اخلصائص 

 بشكل السباحة على يبالتدر  يتم. املمارس النشاط بنوع خاصة التدريب تكييف عمليات تعد :مبدأ اخلصوصية( 6
 من بدالً  للتدريب كوسيلة  تالدراجا لركوب األنسب له الدراج أن حني يف اجلافة، األراضي من بدالً  املاء يف مثايل
 .اجلري

وجيب ان  ،يف خاصريب ينتج عنها استجابة وتكان لقانون التخصص طبيعة خاصة، حيث جند ان نوعية محل التد
ما ميكن مالحظته بسهولة  وهذا ،ع متطلبات املسابقة اليت اختارهام ومتماشيارايضي يكون محل التدريب خاصاً بكل 

حظة، ولكنها حتظى بنفس األمهية عندما نقارن بني متطلبات كل من مسابقة دفع الثقل )اجللة( واملاراثون. اهنا اقل مال
( مرت حواجز 110أو سباق ) ،( مرتا400رت مقارنة بسباق ختصص )( م200عند ختطيط التدريب لسباق ختصص )

 اجز.( مرت حو 400مقارنة بسباق )
التدريب لتحسني   اللهخلتطوير األداء جيب التدريب بنفس طريقة األداء من خالل نفس الوضع الذي سوف ينفد من 

دي إىل إحداث تغريات يف العكس صحيح أي أداء أنشطة حركية معينة يؤ رعة يطور السرعة ال يطور القوة و كفاءة الس
يعكس التدريب الرايضي  منه فإنه من الضروري أنأخرى، و  اجلسم املشاركة يف هده األنشطة وال متس أعضاءأعضاء 

 :إن هناك مستوايت خلصوصية التدريب كما يليلبات اخلاصة ابلرايضة التخصصية و املتط
 .خصوصية تدريب كل رايضة من الرايضات -
 .الرايضات املتشاهبة و حىت داخل الرايضة الواحدة )مراكز اللعب ، أداء الالعبني( -
 .أساسية جيب إخضاعها خلصوصية التدريب هناك عناصرو 

 .نظام إنتاج الطاقة -
 .نوع القوة العضلية املطلوبة الختاذ األداء احلركي -
 .نوع املهارة املطلوبة لألداء احلركي -
 ملواقف املختلفة.طبيعة تنفيذ األداء احلركي يف ا -
ابلتايل ال يكون اجلسم يف حاجة إىل التدريب املنتظم فلن يكون هناك حتمل و  رايضيإذا مل يتعرض ال( مبدأ التدرج: 7

توى اللياقة الفردية تعود إىل التكيف. ويتضح ذلك من الرسم التوضيحي اخلاص بقانون زايدة احلمل، حيث جتد ان مس
التكيف، وقانون زايدة احلمل  ولكي يكون التدريب فعاالً جيب على املدرب فهم العالقة بني األصلي،ببطء إىل املستوى 

 .حة بني احلمل والراحةوقانون املردود أو العائد، حيث تتحسن اللياقة البدنية كنتيجة مباشرة للعالقة الصحي
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سوف تؤدي إىل زايدة التكيف  ومصطلح الزايدة التدرجيية يف احلمل يستخدم لإلشارة إىل ان الزايدة يف مستوى احلمـل
 احلمل بعض املتغريات كزايدة يفملستوايت أعلى من اللياقـة البدنيـة. وجيب ان تضمن الزايدة وزايدة استعادة الشفاء 

 .عـدد التكرارات، وسرعة التكرارات، وتقليل فرتات الراحة وزايدة االثقال
  : يتم حتقيق التدرج من خالل

 .التكرار: جرعات تدريبية يف اليوم ، يف الشهر ، يف السنة-
 .ريب يف اليوم ، أو يف االسبوع ، أو يف الشهر ، أو السنةالتد شدةالشدة: -
 . املدة: مدة التدريب ابلساعة يف اليوم ، أو االسبوع ، أو الشهر ، أو السنة-

م إىل اخلاص، من اجلزء للكل ميكن التدرج يف التدريب من العا، كما ولكن التدرج ال يعين االستمرار فالبد من راحة
  .يومن الكمي للكيف

حد معني مث يتوقف عند  عندما يطبق املدرب نفس محل التدريب ابستمرار فان مستوى لياقة الالعب سوف يرتفع إىل
دريب غري منتظم الت كان محل  إذاهذا املستوى. ذلك الن اجلسم قد تكيف على محل التدريب املستخدم، وابملثل 

فان استخدام امحال تدريبية  وعلى ذلك ،مستواها األصلينية سوف تعود إىل البد رايضيمن لياقة ال ا)متباعد( فان جزء
 متباعدة سوف يؤدي إىل زايدة قليلة أو عدم حتسن يف مستوى اللياقة.

لى ذلك فان الزايدة يف محل وع رايضي،ان اختالف االمحال التدريبية كما رأينا هلا أتثريات خمتلفة على استشفاء ال
ريات التدريب مشكالت يف االستشفاء من مث رايضيالتدريب سوف تؤدي إىل تكيف غري كامل، وسوف حتدث لل

رار التحميل كبري جدا، دما يكون تكحيدث هذا عن ،ع االستشفاء ميكن ايضا ان ترتاكمهذه املشكالت م ،)االمحال(
 على فرتات قريبة جدا. أو متعاقبا

م أسباب حدوث هأمن  امل حلمل التدريب الذي يعد واحدان هبوط مستوى االداء يكون بسبب عدم التكيف الكا
عملية  إبجراءقيقية وان يقوم لراحة ح رايضيويف هذه احلالة جيب على املدرب ان يتيح الفرصة لل ،ظاهرة احلمل الزائد

 تقييم وتقليل امحال التدريب املختلفة.
دريب الصحيح الفردي وعلى ذلك فان حتديد معدل الت ،ل واالستشفاء تسمى مبعدل التدريبمان العالقة بني احل

 واألداء،كالً من مستوى اللياقة   لالعب يعد أحد الطرائق اليت ميكن ان حيقق املدرب من خالهلا املستوى املثايل لتحسني
 (.2:1ربة إىل )عب الناضج ذو اخل(، بينما حيتاج الال4:1ومع الالعب الناشئ جيب ان يكون هذا املعدل )

ن محل التدريب خفيفاً أو كو يف املصطلحات العملية ليس ابلضرورة ان يكون االستشفاء راحة كاملة، ولكن ميكن ان ي
ة وسهلة وأسابيع دة عاليشتناوب بني أايم لوهذا يتضح يف فلسفة التدريب الناجحة لالعب الناضج حيث يتم ا ،سهال

ل شاق / سهل أو رمبا حيتاج ميكن ان تكون استجابته أفضل عندما يكون احلم املبتدئ رايضيان الو  ،شدة عالية وسهلة
 إىل محل خفيف.
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ة والتغريات من يوم إىل يوم صغرية يؤدي التدريب إىل تغريات يف اجلسم نتيجة لتكيفه لألعباء اإلضافي: ( مبدأ التكيف8
ستمر ذلك ألسابيع بل لتحقيق تكيفات ميكن قياسها وميكن أن يوال ميكن قياسها، لذلك فإن الصرب مطلب أساسي 

  .ألشهر، واالستعجال يف حتقيق تلك التكيفات ميكن أن يتسبب ابملرض أو اإلصابة
 التالية:يف األجهزة وتتضمن التكيفات 

 .التشرحيي: استثارة منو أو تثبيط العظام -
 .التشرحيي لتكيفل: التعديالت اليت حتدث نتيجة يالبيوميكانيك -
 .منو األلياف العضليةو  : التضخم العضلي،اجلهاز العصيب العضلي -
 .....حجم ضربة القلب حتسني السعة التنفسية، اجلهاز الدوري والتنفسي: -
 .اإلنزميات يف عمليات التمثل الغذائي: تغريات -

  .وتؤكد هذه القاعدة على أنه ال ميكن االستعجال يف التدريب
ء واألجهزة الداخلية للجسم ابلتكيف من الناحية التدريبية هو التقدم الذي حيدث يف مستوى إجناز األعضاكما يقصد 

 .نتيجة أداء أمحال داخلية وخارجية تتخطى مستوى عتبة اإلاثرة
ال( حلي نتيجة ملتطلبات )أمحاويقصد ابلتكيف )بيولوجيا( هو التغريات الوظيفية والعضوية اليت حتدث يف جسم الكائن 

 .محال اخلارجيةداخلية وخارجية، حيث يعكس التكيف مدى صالحية األعضاء الداخلية ملواجهة متطلبات األ
 أنواع التكيف: هناك نوعان من التكيف -8-1
ها لوظائفها، يفي: هو التكيف الذي حيدث يف األجهزة الوظيفية، والذي يؤدي إىل حتسني كفاءة أدائالتكيف الوظ -أ 

ن اجلهاز اإلخراجي مهي كل من اجلهاز الدوري والتنفسي والعصيب والعضلي والغدد الصماء وكل  وهذه األجهزة
 .واهلضمي

  .فاً رفولوجي: وهو التكيف الذي حيدث يف أحجام وأبعاد األجهزة العضوية املشار إليها سلالتكيف املو  -ب
 : العوامل املؤثرة يف عمليات التكيف -8-2
 .مر، اجلنس، احلالة التدريبية(العوامل الداخلية )الع -أ

 .العوامل اخلارجية )كمية ونوعية احلمل، التغذية( -ب
 :ة عن التدريب الرايضي فهيأما أهم التكيفات )التغريات( احلادثة يف األجهزة الوظيفية داخل جسم الالعب والناجت

 . حتسن يف وظائف القلب والدورة الدموية والتنفس وحجم الدم املدفوع -
 . حتسن كفاءة اإلاثرة العصبية والعمل العضلي واألربطة والعظام -
 . حتسن النشاط اهلرموين واإلنزميي -
 .زايدة خمزون إنتاج الطاقة يف اخلالاي العضلية-
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وضح كيف يؤثر التدريب. فاذا  ان قدرة اجلسم على التكيف مع أمحال التدريب وزايدة استعادة الشفاء يف وقت الراحة ت
و تتحقق بدرجة قليلة. واحلمل لتدريب ليس كبرياً بدرجة كافية، فلن تتحقق مرحلة زايدة استعادة الشفاء، أكان محل ا

لبدنية األصلي، وهذه احلالة االكبري جداً سوف يسبب للرايضي مشاكل يف االستشفاء ورمبا ال يعود إىل مستوى لياقته 
 :حتدث بسبب التدريب الزائد، وكما موضح يف الشكل اآليت

 إذا ما حالة يف اكتسبها ليتا الرايضية التكيفات يفقد الشخص أن االنعكاسية مببدأ املقصود( مبدأ االنعكاسية: 9
 يف أجريت اليت العلمية حباثواال الدراسات اثبتت لقد الرايضي اجملال ويف .والرايضة البدين النشاط ممارسة عن توقف
 حالة يف يفقد ابنتظام لبدنيةا واالنشطة الرايضة ممارسة عن ينتج الذي االجيايب والتغري التطور ان الستينات أواخر

 احملافظة فيجب البدنية ياقةالل يف معني مستوى أو الرايضة يف معني ملستوى الوصول عند فلذلك، املمارسة عن التوقف
 .املمارسة يف االستمرارية خالل من هعلي

 .الوقت مبرور قوة أقلو  أضعف( الدموية واألوعية القلب نظام أو) العضالت تصبح التدريب، عن الفرد توقف إذاف
حظ اخنفاض سريع أسابيع نال 3انه بعد التوقف التام ملدة أسبوعني اىل  2018(Martin Bouchheit) فيقول

راجع على مستوى % وكذلك تدين صفة املداومة اهلوائية مع ت10% اىل 8 ـــــــيقدر ب VO2max على مستوى
خنفاض سرعة ايقول ان االنقطاع عن التدريب يؤدي اىل  2017 (Cédric Dubois) الطاقوي، أمااملصروف 

 5اىل  4 ـــــــــب FCrepos ايدةأسابيع، وكذلك ز  4كلم/سا خالل 2اىل  1 ـــــــــــــب VMA العتبة الالهوائية وكذلك
لبطيئة التتغري لعضلية السريعة واان تقسيمات االلياف ا 2016 (Christophe Mathieu) دقات، كذلك يبني

الحظ زايدة نسبة االلياف أشهر ن 3أسابيع بينما عند امتداد التوقف ملدة شهرين اىل  3عند التوقف ملدة تقل عن 
لياف، اما الرايضيني املختصني العضلية البطيئة للرايضيني املختصني يف رايضات السرعة والقوة مع اخنفاض يف حجم األ

فاض قليل يف حجم مع اخن FTa واخنفاض نسبة FTb ملتطلبة عنصر املداومة فنالحظ زايدة نسبةيف الرايضات ا
 .االلياف

 .الراحة عن العضالت حرارة رجةد ترتفع املناسب، للنشاط نتيجة أنه إىل اإلمحاء يشري( مبدأ اإلمحاء والتهدئة: 10
 .العضالت من النفاايت إزالة على واملساعدة العضالت حرارة درجة لتقليل معني بنشاط القيام بعد التهدئة حتدث

احمليطة واليت تتصل أبداء  اإلمحاء: هو هتيئة اجلسم وخمتلف أجهزته إىل عمل مقبل يف الظروف اخلارجية -10-1
  :الرايضي يف بذل جهد وحركة لتنفيذ األداء املطلوب وهو حيقق

  .لرئوية وجعل التنفس أعمق وأسرعزايدة كمية األوكسجني املستهلك وزايدة التهوية ا -
 .زايدة سرعة ضرابت القلب وزايدة تدفق الدم يف كل ضربة واتساع األوعية الدموية -

  .اكتساب العضالت االسرتخاء واملرونة واملطاطية املطلوبة لألداء - 
  .رفع درجة حرارة اجلسم -
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 .التهيئة ألداء املهارات احلركية -
  .احلركية الوصول ألرقى املهارات -
  .الوصول ألرقى درجة استجابة لرد الفعل -
  .الوصول األقصى واالستعداد هلدف للتدريب -

لة اخلفيفة ومترينات اإلطالة ألهنا تسهل التهدئة: وهي العودة إىل اهلدوء ويقصد هبا إهناء احلصة التدريبية ابهلرو  -10-2
زالة الفضالت الناجتة من إني من كفاءة الدورة الدموية يف عملية استمرار عملية ضخ الدم للمجموعة العضلية وحتس

ورة الدموية وبطء عملية األيض اخللوي. وعند التوقف املفاجئ بعد جهد بدين كبري يسبب سيولة يف الدم وبطء الد
  .إزالة فضالت وإنتاج الطاقة وقد يؤدي أيضا إىل شد عضلي وآالم عضلية ومشاكل أخرى

هاز الدوري التنفسي( وعدد تعليم أصول اإلمحاء والتهدئة يف توصيل األكسجني وتوزيعه )اجلفلهذا جيب على املدرب 
 .مرات التنفس يف الدقيقة

طأ من التحمل الدوري التنفسي وبعد التجارب واألحباث العملية يف هذا اجملال لوحظ أن القوة العضلية تفقد بدرجة أب
ا مل يقوم ذإ األوليني سبوعنياأل يف %7اىل  6إذ يفقد مابني ، امة للرايضيويشارك يف فقدان الكفاءة البدنية الراحة الت

وخاصة ة إىل احلاجة الطبيعية هنا يكمن دور االستاد أو التدريب يف تطبيق مبدأ االرتداد أو العودضي و أبي نشاط راي
 ا من أجل احلفاظ على اللياقة البدنية.ذهعند فرتة االنتقال و 
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 (entrainement’Dharge Ca L)التدريب  ( محولة03) احملاضرة رقم
يبية وهذا يتحدد بقدرات الرايضي ابملستوى يف املناهج التدر ان التدريب الرايضي يهدف بشكل عام اىل االرتقاء  متهيد:

من يتضمن ذلك ما تدرييب و ي يستخدم يف الربانمج الاللعبة اليت ميارسها لذا فان محل التدريب الذاط و نوع النشو 
الوظيفية  دث يف األجهزةلغرض احداث تطور وتقدم ابملستوى الرايضي من خالل التطور الذي حي جرعات تدريبية فهذا

  .احلركية للرايضيألجهزة وأعضاء اجلسم واىل تنمية الصفات البدنية و 
 : التدريب تعريف محل-1
 والنفسية للفرد.ن عملية التدريب على احلالة الوظيفية انه التأثري الناتج م -
 بدين.و هو كمية التأثري املعينة على أعضاء وأجهزة الفرد املختلفة يف أثناء ممارسته للنشاط الأ -
ليه يف هيئة ردود ما يعرف أبنه كمية التأثريات الواقعة على االعضاء الداخلية نتيجة عمل عضلي حمدد ينعكس عك  -

 أفعال وظيفية.
 لنظري والتطبيقي على حد سواء. االرايضي يف اجملالني  هو القاعدة االساسية للتدريب -
جلسم جهدا اضافيا واليت او مجيع االنشطة والفعاليات اليت يقوم هبا االنسان سواء كانت بدنية أو حركية واليت حتمل ه -

 تؤدي اىل حدوث تغريات بدنية وفسيولوجية وكيميائية. 
هزة مية التأثري واجلهد البدين والعصيب والنفسي الواقعة على أجة عن كأن محل التدريب عبار  1981يرى ماتفيف  -

 الفرد املختلفة كرد فعل ملمارسة النشاط البدين.

 أشكال رئيسية وهي  03ينقسم محل التدريب اىل  تدريب:أنواع)أشكال( محل ال-2

اثناء اجلرعات التدريبية خالل الرايضي  يتمثل احلمل اخلارجي ابلتمرينات املطبقة على :محل التدريب اخلارجي -2-1
ه عدة مكوانت ويكون أتثريه املنهج التدرييب ونقصد به )درجة االستجابة العضوية اليت تنشأ بسبب العبء املسلط ول

ضي بغرض تنمية الصفات البدنية ويعين أيضا كل التمرينات اليت يؤديها الراي مقتصرا على عملية البناء العضلي للجسم،
حتصل نتيجة ذلك ردود أفعال يف و رية وتطوير القدرات اخلططية، كما أنه جمموعة مترينات يؤديها الالعب والنواحي املها

 اجلوانب اجلسمية والنفسية. 
 أ( العوامل املؤثرة على احلمل اخلارجي: 

 احلالة النفسية واجلسمية لالعب. -
 حالة االجهزة الرايضية. -
 وي، رطوبة، امطار، برودة(.الضغط اجلالظروف املناخية )احلرارة، الرايح،  -
 ارتفاع منطقة التدريب. -
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 لفردية أو اجلماعية.اقوة املنافس سواء يف االلعاب  -
 العالقات االجتماعية. -
 تغذية الالعب. -
 موقف الالعب من طريقة احلمل املستعملة.  -
الجهزة الوظيفية ايعرب عن احلمل الداخلي ابلتأثري الناتج من احلمل اخلارجي على  :ل التدريب الداخليمح -2-2

أعضاء اجلسم بتأثري احلمل و جلسم الرايضي كما يعرف أبنه مجيع التغريات الوظيفية والكيماوية الواقعة على أجهزة 
 اخلارجي. 

 دريبات أبنواعها املختلفة.نتيجة ألداء التأو هو مستوى التغريات الداخلية والبيولوجية ألجهزة اجلسم الوظيفية 
ملنهج التدرييب حيث انه ميثل درجة احيصل احلمل الداخلي نتيجة أداء احلمل اخلارجي اثناء اجلرع التدريبية اليومية خالل 

مع  ثري احلمل اخلارجي طرداياالستجابة والتغريات الوظيفية ألجهزة اجلسم اليت يسببها احلمل اخلارجي. ويتناسب أت
وظيفية والبيوكيميائية احلادثة احلمل الداخلي على جسم الفرد اذ انه كلما زاد احلمل اخلارجي كلما زادت التغريات ال

ة احليوية جلسم الفرد كلما لألجهزة املختلفة للجسم وكذلك كمية التحمل النفسي اي كلما زادت التغريات يف االجهز 
 دل ذلك على ارتفاع درجة احلمل اخلارجي.

ططية للرايضيني جيب االخذ بعني االعتبار لغرض االرتقاء ابلنواحي البدنية واملهارية و اخلاحلمل النفسي:  -2-3
االخرى وخاصة فيما يتعرض له  اجلوانب النفسية، وذلك الرتباطها الوثيق بوسائل تطويرها وبنائها وتنميتها ابلنواحي

صول بعض التغريات حيف أثناء املنافسات، وهذا يؤدي اىل الرايضي من ااثرة وتوتر وشد وضغوطات نفسية عدة 
ناء مواقف التدريب واملنافسة الفسيولوجية لذا فاجلانب النفسي ميثل الضغوط العصبية اليت يتعرض هلا الرايضي يف أث
سية اذا ق كله تولد ضغوط نفلتحقيق هدف ما، مثل اجلمهور ومسؤولية املنافسة وحساسيتها وأتثري نتيجتها على الفري

  ما ارتبطت ابلفوز او اهلزمية.
قف الرايضي الواحد، فالنشاط إن أنواع احلمل يف حقيقتها ليست منفصلة عن بعضها البعض، ولكنها تتم مجيعها يف املو 

ارتفاع واخنفاض يف مستوى  احلركي الذي يقوم به الرايضي أثناء املنافسة، أو التدريب )محل خارجي( وما يتطلب من
ي(، ويرتبط تنفيذ هذا يفية )نبض، محض الالكتيك، محل داخلالشدة واحلجم يصاحبه ردود فعل ألجهزة اجلسم الوظ

ية وسط حشد كبري من اجلمهور، النشاط بكثري من املواقف االنفعالية اليت تتطلب درجات تركيز متفاوتة للقدرات العقل
 ة( واحلوافز، )ضغط أو محل نفسي(.ووسائل اإلعالم، ونظام املنافسة )البطول
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 ل)أنواع( محل التدريب يبني أشكا (01)رقم  شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : (jurgen weineckفايناك)العامل الروسي يورغن مخسة حسب وهي  مكوانت محل التدريب:-3

هي درجة اجلهد العصيب العضلي الذي يبذله الرايضي خالل أداء كل مترين أو حركة أو فعالية  شدة احلمل: -3-1
 يف زمن حمدد مثل سرعة احلركة يف قطع مسافة معينة.

الناجتة عن العمل التدرييب ودرجة تركيزه يف الوحدة الزمنية وعلى سبيل املثال متثل سرعة الركض أي تعين درجة االجهاد 
اثنية عنصر الشدة، ففي تدريبات الركض ترتفع شدة التدريب كلما زادت سرعة الركض، فكلما كان توقيت /رتنفسه م

وزن املستخدم يف التدريب كلما ارتفعت الشدة االداء أسرع كلما ارتفعت الشدة. وكذلك يف تدريبات االثقال كلما زاد 
 وكذلك نستطيع القول أبن الشدة ترتفع يف حالة زايدة املسافة يف االداء ويظهر ذلك بوضوح يف تدريبات الوثب والرمي.

 هناك وحدات قياس مستخدمة لتحديد الشدة نذكرها فيما يلي:
 يف اجلري أو السباحة أو التجديف.  كما  ابملرت/اثنية: وتقاس (la vélocité)درجة السرعة -أ

 ابستخدام األثقال.يف رايضة األثقال أو التمرينات  غرام كمارجة قوة املقاومة: وتقاس ابلكيلو د -ب
 مقدار مسافة األداء: وتقاس ابلسنتيمرت أو ابملرت كما يف الوثبات أو الرميات يف العاب القوى.   -ج

 اشكال محل التدريب

 احلمل النفسي:

وميثل الضغط العصيب 
(charge 

psychologique) 

نتيجة  الواقع على الرايضي
 لألمحال اخلارجية والتغريات

 الداخلية.

 

 

 احلمل الداخلي: 

ة وميثل ردود أفعال األجهزة الوظيفي
 الناجتة عن احلمل اخلارجي: للجسم

 (pulsation)عدد النبضات -

 (acide lactique)كمية محض اللنب-

 الدفع القليب  -

 النزميات واهلرموانتانشاط  -

  احلمل اخلارجي 
 ويتكون من:

   (intensité)الشدة -

 (volume)احلجم -

 (repos)الراحة  -

 (densité)الكثافة -

 (fréquence)التواتر -
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لكرة الطائرة وكرة ء )السرعة أو البطء يف اللعب(: كما يف األلعاب اجلماعية ككرة القدم وكرة السلة واتوقيت األدا -د
 . دية كاملصارعة واملالكمة والسالحاليد ...... اخل أو يف املنازالت الفر 

 اجلماعية. ات و األلعاب الرايضيةيف خمتلف الرايضوتقاس بعدد ضرابت القلب خالل االداء وخالل الراحة  النبض: -هـ 
انطالقا من سلم  (2001ادراك الشدة بطريقة فوسرت)وهو مؤشر :  RPE(rate perceived exertion) -و

عن مدى التعب دقيقة  30اىل دقائق  10( حيث يقوم املدرب بسؤال الرايضي بعد التمرين أو احلصة بــ 1977بورج)
 حسب اجلدول التايل: 10ىل ا 0ابختيار درجة من 

 (1977ورج)( انطالقا من سلم ب2001( ميثل مؤشر ادراك الشدة بطريقة فوسرت)01جدول رقم)

 الموضوعية)منعدمة( 0 
 خفيفة جدا 1 
 خفيفة 2 
 معتدلة 3 
 تقرتب من الشاقة 4 
 شاقة 5 
 6  
 شاقة جدا 7 
 8  
 9  
 قصوى 10 

 

 ومن أبرز هذه الطرق هي: شدة التمرينهنالك عدة طرق لقياس وحتديد كما 
ستعملة ألداء مترين حتسب الشدة امل سافات خمتلفةديد الشدة عن طريق الزمن: ابلنسبة لتدريب اجلري والركض ملحت -أ

 ملعادلة اآلتيةن خالل اوم عرف على أحسن اجناز يف كل مسافة ميكن ادائها ملرة واحدهمن خالل الت ملسافة حمددة
 حسن رقم للرايضيأ[ + 100/ختارة(الشدة امل-100)× أحسن رقم للرايضي ])الشدة( =  ستهدفامل زمنمقدار ال

املستعملة ألداء  عن طريقة املقاومة: ابلنسبة لتدريب القوة ابستخدام األثقال احلديدية حتسب الشدة حتديد الشدة -ب
 من خالل املعادلة اآلتية:و  (1RMيف كل مترين ميكن ادائها ملرة واحده)مترين قوة من خالل التعرف على أحسن اجناز 

 100ملطلوبة / االشدة × الوزن املطلوب استخدامه عند شدة معينة = أحسن اجناز يف كل مترين 
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 لمسافات املختلفةلالعاب القوى  يف ة لتدريب فعاليات الرمي او الوثبديد الشدة عن طريق املسافات: ابلنسبحت -ج 
ل مسافة ميكن ادائها ملرة كتعرف على أحسن اجناز يف  من خالل ال ستعملة ألداء مترين ملسافة حمددةحتسب الشدة امل

 للوثبات أو الرميات ومن خالل املعادلة اآلتية: ةواحد
 100/الشدة املختارة )%(× مقدار املسافة املطلوبة )الشدة( = أحسن رقم للرايضي 

 ذ يتم حتديد الشدة عن طريق قياس النبض وهناك عدة طرق لتحديد الشدة عن: ابضحساب الشدة عن طريق الن -د
 طريق النبض وهي 

مل املطلوب ريقة اقصى معدل النبض: وهي طريقة تعتمد للحصول على معدل النبض املستهدف كداللة لشدة احلط -
 تقدميه للرايضي بتحديد نسبته من خالل معدل اقصى نبض له.

 100ة / الشدة املطلوب× = املعدل األقصى لضرابت القلب  املستهدفةعدد ضرابت القلب 
لبدين )التمرين( وهو اقصى ويالحظ ان هناك متغري واحد فقط يف هذه الطريقة يتم من خالله حتديد شدة محل اجلهد ا

 معدل لضرابت القلب.
لشدة الضرورية للجهد اهام لتحديد هو مؤشر طريقة عمر الرايضي: عدد نبضات القلب القصوى النظرية عن  تقدير «

 :نظراي نذكر منها املبذول، حيث وضعوا بعض العلماء جمموعة معادالت من أجل حصر عدد نبضات القلب القصوى
 .%10 ± العمر( – 220: عدد نبضات القلب القصوى)ابلنسبة للذكور(= )1952طريقة اسرتون  *

 .%10 ± ر(العم – 226القصوى)ابلنسبة لإلانث(= )عدد نبضات القلب                             
FCM (pour les homme) = )220 – âge( ±10%  
FCM (pour les Femme) = )226 – âge( ±10% (Astrand, 1952) 

 العمر. – 220: عدد نبضات القلب القصوى= 1970طريقة هاسكل و فوكس  *
FCM = 220 – âge (Haskell et Fox, 1970) 

 العمر(. × 0,685) – 205,8: عدد نبضات القلب القصوى= 1994انبارات واخرون طريقة  *
FCM = 205,8 – )0,685 x âge( (Inbaret al. 1994) 

 العمر(. × 0,734) – 208,754: عدد نبضات القلب القصوى= 2002طريقة انبارات واخرون  *
FCM = 208,754 – )0,734 x âge( (Robergs et Lanwher, 2002) 

 العمر(. × 0,7) – 207: عدد نبضات القلب القصوى= 2007طريقة قليش واخرون  *
FCM = 207 – 0,7 x âge (Gellish et al. 2007) (relation linéaire) 

 (.2العمر × 0,007) – 192: عدد نبضات القلب القصوى= 2007طريقة قليش واخرون  *
FCM = 192 – 0,007 x âge² (Gellish & Coll. 2007) (relation curvilinéaire) 
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معدل لضرابت  ريقة كارفونني: توصل كارفونني واخرون اىل طريقة مسيت ابمسه من خالل احتساب احتياطي اقصىط -
 نبض خالل الراحة.القلب وهو ما يعادل الفرق بني اقصى معدل للنبض اثناء اداء جمهود وبني اقصى معدل لل

كداللة  (T.H.Rمستهدف ) للفرد الرايضي ميكن االستعاضة عنه مبعدل نبضان شدة محل اجلهد املطلوب تقدميها 
 هلذه الشدة حيث ميكن حتديدها بنسبة من احتياطي اقصى معدل لضرابت القلب.

 أدىن+  (لنبض املستهدفاالنسبة املئوية ملعدل × احتياطي اقصى معدل للنبض )معدل النبض املستهدف = 
 معدل للنبض اثناء الراحة

 :ة تقسيمات للشدة نذكر منها مايليهناك عد تقسيمات الشدة:
 ( ميثل تقسيم ماتفيف وهاره للشدة02جدول رقم )

 

الرئيسية، حيث ان حجم احلمل هو املسافات او هو أحد مكوانت محل التدريب  حجم احلمل)السعة(: -3-2
سنة( أي مقدار وكمية مفردات  ،شهر أسبوع، ،الرايضي خالل فرتة حمددة )يوم االثقال اليت يتلقاهااالزمنة او مقدار 

عدد مرات اعادة تكرار الربانمج يف كل وحدة تدريبية، وميثل حجم احلمل عدد التكرارات يف التمرين الواحد وكذلك 
 ويتكون من بعدين مها: ابإلضافة اىل مدة دوام املثري.وكذلك جمموع التكرارات يف الوحدة التدريبية التمرين ذاته 
 عدد مرات أداء التمرين أو الزمن املستغرق يف تنفيذه.  البعد االول:
 عدد مرات اعادة تكرار التمرين ذاته أو جمموع األزمنة املستغرقة يف تنفيذه. البعد الثاين:

مرات أي يؤدي الفرد  4ت أعتدة تكرار التمرين كيفية حتديد حجم احلمل: لنفرتض ان املدرب حدد عدد مرا  -أ
مرات وهو ما ميثل  4مرات اخرى اي يصبح عدد مرات أداء التمرين  3اث ويكرر هذا  30مرة أو 15الرايضي التمرين 

البعد الثاين يف حجم احلمل ملا كان عدد مرات التمرين ال يكرر بنفس العدد فأننا نضع املعادلة التالية لتحديد حجم 
 مل:احل

 م اخلبري االملاين )هاره(يقست م العامل الروسي ماتفيفيقست
 % شدة بسيطة او واطئة50- 30 ليلة% شدة ق50-30%
 % شدة اقل من املتوسط70-50 سيطة% شدة ب70-50%
 متوسطة % شدة80-70 شدة متوسطة% 80-70%
 % شدة حتت القصوي90-80 % شدة أقل من القصوى90-80%
 صويق% شدة 100-90 صوىق% شدة 100-90%
 % شدة فوق القصوى100-105 
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ء التمرين لثاين مرة + عدد )حجم احلمل=عدد مرات او زمن اداء التمرين ألول مرة + عدد مرات أو زمن ادا
 مرات أو زمن اداء التمرين الثالث مرة...اخل(

ة او الثقل املستخدمة يف األداء،  يالحظ يف تطبيق املعادلة السابقة اهنا قد تكون عدد مرات او زمن املستغرق او املساف
 ا اننا تركناها مفتوحة، وغري حمدد بعدد تكرار االداء.كم

 ان حجم املثري حتدد حسب ما يلي:
 قوة كل مثري. -
 سرعة اداء احلركات والتمرينات. -
 ل مترين او حركة يف كل وحدة تدريبية.كمدة وعدد مرات تكرار   -
 ات تكرار كل جمموعة متارين او حركات يف كل وحدة تدريبية.مدة وعدد مر  -

 إذا أردان حساب حجم الركض الكلي للدائرة االسبوعية يتم من خالل االيت 
وم الثالث + احلجم يف اليوم احلجم يف اليوم االول +احلجم يف اليوم الثاين +احلجم يف الي)حجم احلمل = 

 الرابع....اخل(
حلمل او بني الزمنية بني فرتيت امن مكوانت محل التدريب الرئيسة ويقصد ابلراحة العالقة  الراحة هيالراحة:  -3-3

ن استعادة الرايضي حلالته الطبيعية تكرار وتكرار اخر للتمرين، وتنظيم العالقة بني احلمل والراحة من األسس اهلامة لضما
 داء وتقبل املزيد من محل التدريب،نسبيــــاً )أي استعادة الشفاء( وابلتايل ضمان استمرار قدرة الرايضي على العمل واال

ستخدام احلمل املستمر. وهلا ابويف بعض االحيان ميكن اداء التدريب بدون فرتة راحة كما هو احلال يف طريقة التدريب 
كان ذلك بني التكرارات او   امهية يف استجابة وتكيف االجهزة الوظيفية ، لذا يتطلب اعطاء فرتات راحة حمددة سواء

ب ان يصل جيوكمبدأ عام  لشدة وحجم احلمل، دد فرتة الراحة طبقاوحت،  اجملاميع وهذا يتعلق بشدة ونوع التمرين
صورة جيدة، ويرى العلماء ان فرتة الالعب يف هناية فرتة الراحة اىل درجة تسمح له ابلقدرة على تكرار التمرين التايل ب

هي فرتة  اذن يف الدقيقة،نبضة  (120الراحة البينية املناسبة هي اليت تصل فيها نبضات القلب يف هنايتها اىل حوايل )
   . حصلت يف اجلسم استعادة شفاء االجهزة الوظيفية والرجوع اىل احلالة الطبيعية من جراء التغريات اليت

خر أو بني اجملموعات وذلك سواء أكان ذلك بني مترين وا الفاصلة بني كل عمل واخراذن الراحة هي الفرتة الزمنية 
 ه.حسب شدة املثري ومدة استمرار 

 وتقسم فرتة الراحة من حيث شكلها اىل نوعني رئيسني مها:
الراحة السلبية: وهي الراحة التامة اليت ميتنع فيها الرايضي عن اداء أي شكل من اشكال التدريب او املمارسة العملية -أ

شكل كيفي أي ال يقوم أبداء أي نشاط بدين مقصود، وان هذا النوع يعمل على هبوط املستوى يف حالة استعماله ب
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بعيدا عن اخلطة التدريبية. ولكن عندما نضع الراحة السلبية ضمن خطة التدريب ويف حاالت معينة تكون مفيدة، 
وتعمل على استعادة الشفاء ألجهزة اجلسم واستعدادها للقيام بنشاط اخر يف الوحدات التدريبية القادمة ومن االمثلة 

 اجللوس او الرقود( عقب اداء التمرين البدين.على الراحة السلبية )الوقوف بدون حركة او 
النشطة البدنية بطريقة اابية )النشطة(: وهي الراحة اليت يقوم هبا الفرد الرايضي مبمارسة واداء بعض انواع الراحة االجي-ب

كل مترين الشدة القليلة بني   معينة، تسهم يف استعادة القدرة على اداء نشاط رايضي اخر او اداء بعض التمرينات ذات
لقوية او اهلرولة اخلفيفة بعد اواخر وجمموعة واخرى مثل اداء بعض مترينات املرونة واالسرتخاء عقب مترينات التقوية 

 الركض السريع.
 وكذلك تنقسم الراحة من حيث مستوايهتا اىل نوعني مها:

 110ما بني  صل فيها النبض غالباية وياملتدن راحة كاملة: وفيها هتبط العمليات الفسيولوجية ابجلسم اىل املستوايت-أ
 نبضة يف الدقيقة.  120اىل 
وذلك حسب خصوصية وهدف  ( نبضة/دقيقة180-140) بني فيها معدل النبض غالبا كونملة: ويراحة غري كا-ب

 ويالحظ عدم عودهتا للحالة الطبيعية للفرد الرايضي.  التمرين املطبق
يف الراحة بني  يقصد بكثافة احلمل مدى طول أو قصر الفرتة أو الفرتات الزمنية اليت تستغرق احلمل: كثافة  -3-4

وتعرب الكثافة التدريبية عن العالقة حمل، اعادة تكرار اجلهد البدين )التمرين( أو بني اجلهود البدنية )التمرينات( املكونة لل
 اسبة تضمن ما يلي:بني االداء ومراحله املختلفة، فالكثافة التدريبية املن

 ان يكون التدريب فعاال. -
 متنع الوصول اىل حالة التعب. -
 متنع حدوث حالة االجهاد. -
 ب املثالية بني التمارين وفرتات الراحة.تؤدي اىل حتقيق النس -

هذه العالقة من األسس لتدريبية الواحدة و وتعترب كثافة احلمل أبهنا العالقة الزمنية بني فرتيت احلمل والراحة أثناء الوحدة ا
بعد اجملهود البدين وابلتايل  اهلامة لضمان عودة أعضاء وأجهزة اجلسم إىل حالتها الطبيعية نسبيا )استعادة الشفاء(

 .استمرارية الفرد يف تقبل املزيد من األمحال التدريبية مع القدرة على العمل واألداء
وكذلك عدد مرات تكرار هذا التمرين( أي )الشدة و احلجم( × الواحد واملقصود بفرتيت احلمل هنا هي )شدة التمرين 

للتمرين الواحد أو جملموعة التمرينات املنفذة أثناء الوحدة التدريبية الواحدة، وعلى ذلك يتحدد طول أو قصر فرتة الراحة 
لذي يسمح له ابلقدرة على مبا يتناسب مع الشدة وحجم احلمل حبيث يصبح الالعب مع هناية فرتة الراحة إىل الوضع ا

تكرار التمرين الواحد أو جمموعة التمرينات للوحدة الواحدة بصورة جيدة، حيث ان شدة احلمل وحجمه مها اللذان 
حيددان طبيعة وشكل فرتات الراحة بني التكرارات، مبعىن أن فرتات الراحة ممكن أن تكون اجيابية وذلك أبداء بعض 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



. 

 
33 

نة أولى ماستر تدريب رياضي نخبويس ---ظرية ومنهجية التدريب الرياضي ن مقياس ---محاضرات الدكتور شريط حسام الدين    

نة ال تؤدي إىل زايدة اإلحساس ابلتعب بقدر ما تؤدي اىل سرعة استعادة الشفاء عند األنشطة البدنية بطريقة معي
 .الالعب أبداء أي نشاط بدىن مقصود

   وتستخرج كثافة احلمل التدرييب من خالل املعادلة االتية:
                    (لراحاتزمن اداء التمرينات + زمن ا/ ) حجم احلمل كثافة احلمل =                     

 ومن فوائد كثافة احلمل هي:
 اس الذي يتأسس علية حتقيق هدف الوحدة التدريبية.تعد املكون االس -
 لمقارنة ملعرفة االفضلية بني وحدتني تدريبيتني او أكثر.لاهنا وسيلة  -
 وة أتثري الوحدة التدريبية.تعطي مؤشراً فسيولوجياً لق -

لراحة بني إعادة التكرار أو بني اأبهنا تعرب عن قصر أو طول الفرتات الزمنية أثناء الكثافة يف بعض املراجع كما تعرف 
   ، أي أهنا النسبة بني مدة العمل ومدة الراحة         اجلهود البدنية املكونة للحمل

 كثافة احلمل = مدة العمل/مدة الراحة                                      
 الزمن بني كل تكرار وآخر مل حتددأي أن كثافة احل

 .يف الشهر /يف األسبوع  / اليوم يفاحلصص التدريبية  وميثل عدد (:La fréquence)التواتر  -3-5
 

 درجات محل التدريب:-4
، ومتثل وهي تشري إىل مكوانت احلمل الثالثة )شدة، حجم، كثافة( م درجات محل التدريب:تعريف ومفهو  -4-1

  يستطيع حتمله.نسبة مئوية ألقصى ما 
درجة حتديد محل التدريب، وضع معيار تنسب إليه هذه ال صعوبةل لدرجات محل التدريب: احلد األقصى -4-2

و خيتلف من فرد رايضي مله خالل تنفيذه للحمل( وهفهو يتمثل يف )احلد األقصى الذي يستطيع الفرض الرايضي حت
  ألخر.

  درجات رئيسية: (5وهي ) لتدريب الرئيسية:درجات محل ا -4-3
  احلمل األقل من األقصى.   -ب                         األقصى. ملاحل    -أ

  ف )األقل من املتوسط(.احلمل اخلفي -د                         احلمل املتوسط.   -ج
  لراحة اإلجيابية.ا   -ه

عتبارات حمددة )أي الجات احلمل وذلك طبقا يعتمد الرايضي من أجل حتسني مستواه الرايضي إىل التغيري يف در 
  األهداف(.
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  احلمل األقصى: -أ
  هي درجة من التعب اليت ال يستطيع الرايضي بعدها االستمرار يف األداء.و  صفه:و  *
  دم متابعة األداء نتيجة العبء البدين والرغبة يف التوقف عن العمل.ع ثريه:أت *
  عضلية.مبستوى الرايضي خاصة يف مترينات التحمل اهلوائي والالهوائي والقوة الاالرتقاء  أمهية استخداماته: *
  % من أقصى ما يستطيع الرايضي حتمل أدائه. 100% إىل  90يرتاوح ما بني  درجات احلمل األقصى: *
  مرات. 5إىل  1ني بما  دد مرات تكرار احلمل األقصى:ع *
حيددها املدرب من خالل عدد املرات اليت يستطيع تكرارها الرايضي واجلدول  حتديد درجات احلمل األقصى عمليا: *

  ا:التايل هو مثال يبني املفهوم جيد
 يبني حتديد الدرجات الفرعية للحمل األقصى عمليا من خالل التكرار( 03رقم )جدول  

اًل، لذلك تتطلب أطول فرتة محهذه الدرجة متثل أقصى الدرجات  * الفرتة الالزمة الستعادة الشفاء من احلمل األقصى:
  قائقد (5 -4راحة وتستغرق عادة ما بني )

  نصائح تراعى عند استخدام احلمل األقصى: ●
عدم استخدام احلمل قبل املنافسة مباشرة )يومني على األقل(، حىت تشفى منه كل أجهزة اجلسم قبل الدخول يف  -

  املنافسة.
  عدم االستخدام بعد املنافسة مباشرة )اليوم التايل هلا(. -
  اإلفراط يف استخدامه مع الناشئني.عدم  -
 لإلانث.تفادي االستخدام عند الرايضي املريض أو اجملهد أو حاالت الطمث  -
 ال يستخدم يف املرحلة االنتقالية. -
  احلمل األقل من احلمل األقصى: -ب

  تقل درجته عن احلمل األقصى. * وصفه:

 الدرجة الفرعية للحمل األقصى عدد مرات تكرار احلمل األقصى
  % من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتمله 100: 98  أداء احلمل مرة واحدة

  % من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتمله 98: 96  ملرتنيأداء احلمل 
  % من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتمله 96: 94  لثالث مراتأداء احلمل 
  % من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتمله 94: 92  ألربعة مراتأداء احلمل 
  % من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتمله 92: 90  خلمسة مراتأداء احلمل 
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  الوظيفية تعمل مبستوى عال لكن ليس ابلدرجة القصوى.ريب من احلمل األقصى فإن األجهزة ق * أتثريه:
صيب أقصى على الفرد، وتطوير اجلهد البدين )املهاري ملستوى دون عبء بدين وعابحتقيق االرتقاء  ه:أمهية استخدام *

  واخلططي( مع احلفاظ على األجهزة الوظيفية وحتسني عملها.
  ( مرات.10 - 6ا بني )م *عدد مرات تكرار احلمل األقل من احلمل األقصى:

  .( % من أقصى ما يستطيع الرايضي حتمله90 - 75ى: )قص*درجات احلمل األقل من األ
حيددها املدرب من خالل عدد املرات اليت يستطيع تكرارها أثناء  حتديد درجات احلمل األقل من األقصى عمليا: *

 تنفيذ التمرين واجلدول التايل يوضح املفهوم جيًدا.
 كرارهتيبني الدرجات الفرعية للحمل األقل من األقصى عمليا من خالل ( 04رقم)جدول 

 األقصىاألقل من الدرجة الفرعية للحمل  ىاألقصاألقل من عدد مرات تكرار احلمل 
  % من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتمله 90: 86  مرات 06أداء احلمل 
  % من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتمله 86: 84 مرات  07أداء احلمل 
  % من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتمله 84: 81 مرات  08أداء احلمل 
  % من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتمله 81: 78 مرات  09أداء احلمل 
  % من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتمله 78: 75 مرات  10أداء احلمل 

وهي أقل بقليل من الراحة أثناء احلمل األقصى وترتاوح  الفرتة الالزمة الستعادة الشفاء من احلمل أقل من األقصى:* 
  .ائق( دق4 - 2) بني
  نصائح تراعى عند احلمل األقل من األقصى: ●
  ومني.يعدم االستخدام قبل املنافسة بيوم أو  -
  .يةفرتة االنتقالالعدم االستخدام يف  -
  :احلمل املتوسط -ج

  هي الدرجة املتوسطة من حيث العبء املطبق على األجهزة الوظيفية يف اجلسم.و  :ه* وصف
األداء دون ظهور  يقل فيه اإلحساس ابلتعب ألن درجته أقل من الدرجتني السابقتني، فيستطيع الالعب متابعة * أتثريه:

  أعراض اإلرهاق.
  * أمهية استخدام احلمل املتوسط:

  مل.ستعمل بعد استخدام الدرجتني السابقتني من أجل خفض درجة احلي -
  اء ابملستوى والتعلم املهاري واخلططي.يستخدم من أجل االرتق -
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  .(بعد املنافسة)مرحلة ما  يةرحلة االنتقالامليستخدم يف  -
  يستخدم قبل أو بعد املنافسة مباشرة. -

  من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي أدائه.(% 75 -50ما بني) * درجات احلمل املتوسط:
  (مرة.20 -11ن)م * عدد مرات تكرار احلمل املتوسط:

دول حيدده املدرب من خالل عدد مرات التكرار اليت يقوم هبا الرايضي، واجل حتديد درجات احلمل املتوسط عمليا:* 
  التايل يبني املفهوم:

 ات التكراريبني حتديد الدرجات الفرعية للحمل املتوسط عمليا من خالل مر  (05رقم) جدول
 املتوسطالدرجة الفرعية للحمل  املتوسطعدد مرات تكرار احلمل 

  % من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتمله 75: 72,5  مرات 11أداء احلمل 
  % من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتمله 72,5: 70 مرات  12أداء احلمل 
  % من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتمله 70: 67,5 مرات  13أداء احلمل 
  % من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتمله 67,5: 65 مرات  14أداء احلمل 
  % من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتمله 65: 62,5 مرات  15أداء احلمل 
  % من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتمله 62,5: 60 مرات  16أداء احلمل 
  % من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتمله 60: 57,5  مرات 17أداء احلمل 
  % من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتمله 57,5: 55 مرات  18أداء احلمل 
  % من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتمله 55: 52,5 مرات  19أداء احلمل 
  % من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتمله 52,5: 50 مرات  20أداء احلمل 

، ويزيد أو يقل حسب هدف ئقا( دق2-1رتاوح الزمن من )ي * الفرتة الالزمة الستعادة الشفاء من احلمل املتوسط:
  احلصة.

  املتوسط:استعمال احلمل  نصائح تراعى عند *
  عند استعماله حىت ال تنخفض إىل الدرجة األقل منه )خفيف(. عدم الرتاخي -
  عدم اإلكثار منه من أجل رفع املستوى. -
  احلمل اخلفيف )األقل من املتوسط(: -د

  ن احلمل املتوسط.مهو أقل درجة  :هوصف* 
  ة الوظيفية وهو ال ُيشعر ابلتعب.م الرايضي وتنشيط األجهز سء أعباء كبرية على جعدم إلقا أتثريه:* 
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  أمهية استخدامه:* 
  التخفيف من الضغط نتيجة األمحال القصوى واألقل من القصوى. -
  علم احلركي األوىل اليت تتطلب عبء خفيف.يستعمل يف مراحل الت -
  يستعمل يف عملية اإلمحاء والتهدئة. -
  يستعمل يف فرتة االنتقال. -
  عن النفس خالل وحدة التدريب. يستعمل يف الرتويح -
  ( % من أقصى ما يستطيع الرايضي حتمل أدائه.50 -35من ) درجات احلمل اخلفيف:* 

  ( مرة.30 -20من ) * عدد مرات تكرار احلمل اخلفيف:
  حيددها املدرب من خالل عدد مرات التكرار مسرتشًدا ابجلدول التايل * حتديد درجات احلمل اخلفيف عملًيا:

 رهيبني حتديد درجات احلمل اخلفيف عمليا من خالل عدد مرات تكرا (06رقم) لجدو 
اخلفيف)أقل من عدد مرات تكرار احلمل 
 املتوسط(

 (اخلفيف)أقل من املتوسطالدرجة الفرعية للحمل 

  له% من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتم 50: 48,5  مرات 21أداء احلمل 
  له% من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتم 48,5: 47 مرات  22أداء احلمل 
  له% من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتم 47: 45,5 مرات  23أداء احلمل 
  له% من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتم 45,5: 44 مرات  24أداء احلمل 
  له% من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتم 44: 42,5 مرات  25أداء احلمل 
  له% من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتم 42,5: 41 مرات  26أداء احلمل 
  له% من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتم 41: 39,5  مرات 27أداء احلمل 
  له% من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتم 39,5: 38 مرات  28أداء احلمل 
  له% من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتم 38: 36,5 مرات  29أداء احلمل 
  له% من أقصى ما يستطيع الفرد الرايضي حتم 36,5: 35 مرات  30أداء احلمل 

  * نصائح تراعى عند استعمال احلمل اخلفيف:
  ال يستخدم عند تنمية الصفات البدنية -
  .ميل الرايضيونعدم اإلطالة يف استعماله حىت ال  -

  حسب اهلدف. دقيقة 1 اىلاثنية  45ن م * الفرتة الالزمة الستعادة الشفاء منه:
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  الراحة اإلجيابية: - هـ
  قل درجات اإلمحاء اليت يتعرض هلا الالعب.أ وصفها: *
بشكل  السابقةال يظهر أي تعب على األجهزة الوظيفية للجسم خالل املمارسة بل يشفى من األمحال  أتثريها: *

  أسرع.
 :عايري ضبط احلمل والتحكم فيه وتشكيلهم-5
  ذلك ابلتغيري يف كل من:و  استخدام شدة احلمل: -5-1
  التمرين. سرعة أداء -
  املسافة احملددة ألداء التمرين. -
  درجة املقاومة. -
  يف املوانع واألدوات. التغيري -
  كل من:ذلك ابلتغيري يف  و  استخدام حجم احلمل: -5-2
  ن أدائه.عدد مرات أداء التمرين الواحد أو زم -
  ن أدائه.عدد مرات أداء التكرار الواحد أو زم -
  ستخدام الراحة:ا -5-3

  زايدة أو ختفيض يف وقت الراحة بني كل مترين وآخر.من خالل 
 دريب عند ضبطه والتحكم فيه:يف العالقة بني مكوانت محل الت ىإرشادات تراع-6
  التدرج عند الزايدة يف مكوانت احلمل الثالثة. -
  ي الزايدة يف املكون واحلفاظ على ثبات املكونني اآلخرين.هأسهل طريقة  -
  مل الكلية بفضل الزايدة يف حجم احلمل أوال.االرتقاء بدرجة احل -
  الكثافة )زايدة الراحة البدنية(. إذا ما زادت الشدة ختفض -
  قبل الشدة، والكثافة عند الناشئني. البدء بزايدة احلجم -
 تقومي احلمل:-7

  طريقتني ومها: كالتدريب وتنفيذه ونستعمل لذل تعترب مرحلة هامة يف ختطيط
ة العلمية وهو أكثر دقة، نعين ابألسلوب املوضوعي قياس درجة احلمل ابستخدام االجهز  لوب موضوعي:أس-7-1

 ملية املختلفة.خالل الفحوصات والتحاليل امليدانية واملع يستخدم من خالله األجهزة العملية وذلك من
  ب التقديري:هناك طريقتني لتقومي األسلو  ألسلوب التقديري:ا-7-2
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 وهي الطريقة االكثر شيوعاً يف ختطيط برامج التدريب وتتمثل يف: حلمل املقرتح قبل التنفيذ:اتقدير درجة  -7-2-1
  خربة املدرب. -
  الالعبني وحتليلها.دراسة قدرات  -
  االستعانة مبسجالت التدريب الرتاكمية. -
 ه االمحال املقرتحة مع شبيهتها يف املراجع والربامج العلمية املشاهبة.مقارن -
يستعمل املدرب املالحظة املوضوعية وذلك من خالل  حلمل أثناء وبعد تقدميه للرايضي:اتقدير درجة  -7-2-2

  :استمارة يراعى فيها كل من
  .اخل...ون البشرة، التنفس، عدد ضرابت القلب يف الدقيقةل املؤشرات الفسيولوجية: -
  عبريات الوجه، األلفاظ التلقائية، الرتكيز العام، ...اخل.ت فسية:نمؤشرات  -
  األداء احلركي بشكل عام. -
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arge hC uantification de laQ aL)التدريب  محولة تقنني وقياس( 04احملاضرة رقم )
entrainement’D) 

األخري يف كثري  صف هذاو ، وجنح يف وقت كان يتم فيه ايضيني بشكل ملحوظ منذ الستينياتتطور تدريب الر  متهيد:
دة أحجام التدريب ابإلضافة . ومع انتشار أساليب القياس الكمي، وزايمن األحيان بناء على جتربة وخربة للمدرب فقط

 .اءساهم يف حتسني األد ل ذلكالتقدم التكنولوجي يف معدات التدريب، ومرافقة الرايضيني على املستوى الفردي، كاىل 
ام. حيث ارتفع الرقم القياسي علقد تتابعت األرقام القياسية العاملية بعضها البعض يف ألعاب القوى ألكثر من مائة  

م يف عا 9.58إىل ( (1912Don Lippincottاثنية يف عام  10.6مرت من  100العاملي ملسافة 
2009Usain Bolt))اثنية يف عام  50قيقة ود 58، ابإلضافة إىل الرقم القياسي لسباق املاراثون البالغ ساعتني و
1896Spyridon Louis)) 2014اثنية يف عام  57دقيقة و 02إىل ساعتني و Dennis Kimetto))، 

حجم وعدد احلركات عالية الشدة  ليست استثناًء من القاعدة، مع زايدة كبرية يفالرايضات اجلماعية مثل كرة القدم أما 
تمد عليها حتسني األداء هو يف املنافسة. ففي قلب برجمة احلصص والتمارين، جند أن أحد العناصر األساسية اليت يع

 إدارة محل التدريب.
ن رايضي إىل أخر تلف متغريات فسيولوجية، ختو  استجاابتإن أي جهد بدين يقوم به الرايضي يؤدي إىل حدوث 

يب جيب أن مولة التدر من أجل حتقيق فعالية أفضل حل، و خصوصية احلمل املطبق أثناء احلصص التدريبيةحسب نوع و 
 .تقنني احلمولة املتداولة يف جمال التدريبيقوم املدرب مبراجعة وقياس و 

الكثري من  اهتمامالذي أاثر و املتناولة يف التدريب الرايضي  يعمحولة التدريب من أصعب املواض وتكميم يعترب تقنني
محولة  تكميماع من مناذج يف هذا اجملال حيث تستخدم ثالث أنو  استخدامهاخلرباء ألنه ال يوجد معيار مطلق ميكن 

 ب وهي:التدري
  (RPEذايت) *
  (……TRIMP, SHRZ, LUCIA, WOOD, WER, GPS) موضوعي*

 )تتكون من استخدام الطريقتني السابقتني الذاتية واملوضوعية معا(. *خمتلطة
 تعريف احلمل التدرييب:  .1
ا مارين يف وحدة زمنية(، وغالبدد )عدد التف محل التدريب على أنه مزيج من املكوانت التالية: احلجم والشدة والرت يعر 
 ثل عبء مترين واحد".فهو مؤشر وصفي مي ،ما، وهذا األخري نسيب إىل حد يتم اخللط بينه وبني "عبء العمل ما
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التمارين لكل وحدة زمنية(.  ، الشدة وحدهتا )كغ يف تدريب الوزن( والرتدد وحدته )عدد(تالكيلومرتا)احلجم يقاس بـ
والرتدد إىل عدد  V02max يف األصل يف رايضات التحمل، يشري احلجم إىل املدة، والشدة إىل نسبة مئوية منو 

  التدريبية يف اليوم، األسبوع، الشهر.احلصص 
 األمحال اخلارجية واألمحال الداخلية: .2

الفسيولوجي الواقع  التوتر""واملسؤولة عن تردد التمرين من املكوانت التالية: حجم، شدة و محولة التدريب هي مزيج 
 .احلمل التدرييب، احلمل الداخلي واحلمل اخلارجي ، حيث يظهر نوعان منعلى الرايضي

هذه القيم بشكل مضبوط  عندما يتم برجمة مترين ما، يتم حتديد خصائصه )شدة، حجم، تردد(. حيث يتم التعبري عن
 ."جيوليس نسيب او تقرييب مبا يتعلق بقدرات األفراد، حيث تشكل هذه اخلصائص "احلمل اخلار 

حيث يقاس احلمل  ،د آلخرأتثريه من فر فهو نتيجة لنفس التمرين، ولكن خيتلف  فإن "احلمل الداخلي" ويف املقابل
 الناجتة عن االستجابة الفورية للتمرين.و الفسيولوجية -الداخلي ابملؤشرات الفسيولوجية أو النفسية

لتنفس وأقصى ا هي معدل ضرابت القلب ومعدل ااملؤشرات األكثر شيوعيؤكد أبن  1984 (Platonov)فحسب 
 لدم والنشاط الكهرابئي للعضالت. يف ا محض اللنباستهالك األكسجني وتركيز 

العبني مع محولة التدريب، مما إحدى الصعوابت اليت يواجهها املدربون يف برجمة متارينهم تتعلق بعدم جتانس قدرات ال
 قد يؤدي إىل اختالفات قوية يف احلمل الداخلي على الرغم من وجود محل خارجي مطابق. 

، مما يؤدي ابلفنيني إىل عهاحلاالت التدريبية إال بعد وقو ل فقط يف هذه اميكن أن تتم السيطرة الداخلية على احلم
 .ختصيص اجلرعات التدريبية بشكل فردي وتعديلها ابستمرار

ليل معدل ضرابت القلب أثناء حتوعلى املدى الطويل، فإن مراقبة العوامل املسببة لإلرهاق واالعتماد على  يف املقابل
فراد من حيث اجلهد ( جتعل من املمكن تقييم االPoms, Hooperواستبياانت كـ ) الراحة ابإلضافة اىل مؤشرات

 .والتكيفات الناجتة منه
لحمل التدرييب الداخلي هو ألسباب تتعلق بضرورة إضفاء طابع الفردية يف اعداد الربامج، يبدو أن القياس الكمي ل

 تدرييب.ليل أثر مترين أو برانمج األفضل عندما يتعلق األمر بتح
 :عملية التدريب والعالقة بني محل التدريب واألداء .3

( كل شيء يعتمد على Impellizzeriتتصف عمليات التدريب ابملكوانت املختلفة واليت حتدد األداء. ابلنسبة إىل )
ل خارجي ردية عند تعرضه حلمفخصائص الرايضي )العوامل الوراثية ومستوى اخلربة( ، الذي يُظهر ردود فعل فسيولوجية 

 )الشكل "أ"و"ب"(.
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  الرايضي عملية التدريبيبني ( 02)رقمالشكل      منوذج احلركية احليوية لتأثريات التدريبيبني ( 01)رقمالشكل       
حيث يتأثر  ،(homéostasieيعتمد توازن جسم الرايضي على نظام ذايت التنظيم )يسمى ابلتوازن الفيسيولوجي 

 .احمليطة من البيئة بشكل دائم
معادلة حملاولة تقييم آاثر  اقرتحوا مت تطوير بعض النماذج الرايضية للتنبؤ آباثر التدريب على األداء. ابنيسرت وآخرون

ميكن التنبؤ بذلك من خالل العالقة بني مكونني، ، كما التدريبية"( على األداء الرايضي )"االستجابة"( التدريب )"اجلرعة
ني فإن استخدام هذه النماذج املختلفة ينتهي بنتائج متباينة ب ،الناجم منهالتكيفات اإلجيابية املرتبطة ابلتدريب والتعب 

 .ما هو واقع والنتائج املرتقبة
 طرق قياس احلمل التدرييب:   .4

ميكن للمدربني االعتماد على أدوات قياس خمتلفة، تتميز كل منها بشدة  أو محولة التدريب،لقياس "جرعة" التدريب، 
 حمددة و / أو حجم حمدد. 

لدراسة العالقة بني التدريب واألداء الرايضي، جيب معرفة أن التوتر الفسيولوجي للرايضيني خيتلف ابختالف القدرات 
 الفردية وحمتوى احلصص املربجمة.

 FC (1991التمرين مبعامل وهو يف بعض احلاالت معدل ضرابت القلب محل التدريب هو نتيجة ضرب مدة 
Banister ,1993 Edwards ,2003 Lucia et alالعتبات التنفسية ،)  (Wood et al 2005) 

 Foster et al 2001)) (RPE) أو سلم إدراك اجملهود (Mujika et al 1996)نسبة محض الالكتيك 
 ,Desgorces et al) (WER) استندت الطرق األخرى إىل العالقة بني اجلهد الرتاكمي وقدرة التحمل الفردية

، واجلدول التايل يلخص أهم طرق قياس محل التدريب GPSا على اخلوارزميات املطورة من تقنيات ، أو مؤخر (2007
 .املستخدمة يف اجملال الرايضي
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 محل التدريبوتقنني الطرق الرئيسية لقياس يبني : (01)رقم جدول 
 اخلصائص معيار طريقة القياس سنة مراجع

Banister.W 1985 Trimps(training 
impulse) 

نبضات القلب 
FC 

سطة أخذ بعني االعتبار نبضات القلب املتو 
للحصة التدريبية ونبضات القلب 

 االحتياطية

Mujika.l 1996 /  تركيز محض اللنب
Lactamie 

ل/لرت مناطق على مراحل بـــــــ ميلي مو  05
 (8، 5، 3، 2، 1)معامل= 

Foster.C 2001 Méthode 
session RPE  

سلم ادراك الشدة 
RPE  درجات 10اىل  0مقياس موحد من 

Lucia 2003 / TRIMP/ 
 معامالت 03مراحل ،  03 العتبة اهلوائية

Wood 2005 / 
نبضات 

القلب/العتبات 
 اهلوائية

، 10، 6، 4، 2مناطق)معامالت:  05
16) 

Desgorces 2007 
WER(Work 
Endurance 
recovery) 

القدرة على 
 التحمل األقصى

(Endlim) 

 قياس اإلجناز الرايضي احملدد عن طريق
 (Endlim)القدرة على التحمل األقصى
 للصفة املالحظة

Casamichana 2013 Player Load GPS جمموع(
 / التسارعات(

 

سعينيات. مت دراسة معامالت وعلى سبيل الدقة، عمل العلماء على زايدة عدد الربوتوكوالت التجريبية منذ هناية الت
ظهور دراسات،  مما أدى إىل االرتباط بني خمتلف األساليب، وإخضاع التمارين ذات األشكال املختلفة للقياس الكمي،

 مؤلفات وعدد كبري من املنشورات القيمة. 
ردي، من خالل التمييز ففهم األسس النظرية للطرق الرئيسية بشكل كامل، جيب أن تتم هذه األخرية بشكل من أجل 

د التحمل جه، و (، والعتبات التنفسيةRPEبني تلك القائمة على معدل نبضات القلب، وسلم إدراك اجلهد )
(WER ) .ونسبة محض الالكتيك 
 تعتمد على معدل ضرابت القلب: اليت الطرق  -4-1
طريقة أوىل لقياس محل  Calvertو  Banisterرتح ، اق1980يف عام : "TRIMPطريقة " -4-1-1

 اجلانب اهلوائي. اليت يطغى عليها التدريب، بناًء على حتليل معدل ضرابت القلب أثناء ممارسة التمارين
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يقة خالل التمارين احتساب متوسط عدد النبضات يف الدقحيث يتم االعتماد على معدل النبض القليب من خالل 
 املداومة )املطاولة(.

 (.Training Impulse" يف إشارة إىل النبضات القلبية أثناء التدريب )TRIMPتسمى هذه الطريقة اجلديدة "
ل عليها عن طريق " يتم احلصو TRIMPاملعادلة األوىل حلساب محولة التدريب "كيفية حساب محولة التدريب:   

 عنها ابلوحدة التحكيمية ضرب معدل النبض القليب خالل التمرين أو التدريب يف مدة العمل والنتيجة األخرية يعرب
unités arbitraires (u.a) . 

 :1معادلة 
 (u.aة )وحدة حتكيمي(Durée)املدةx(FCmoyمتوسط نبضات القلب)(=TRIMPمحولة التدريب)

 (Banister et Calvert 1980)انطالقا من  TRIMPحساب محولة التدريب بطريقة 
 

 ومع ذلك ،تمرينلتحديد شدة ال FCmax عادة يفضل استخدام النسبة املئوية من معدل ضرابت القلب األقصى
، ولكن V02maxلنسبة املئوية لـ من حيث تكافؤها املباشر مع ا ةفإن النسبة املئوية ملعدل النبض القليب تبدو أكثر دق

ستوى التدريب )معدل من خالل حقيقة أن معدل النبض القليب خالل فرتة الراحة ختتلف مع تقدم العمر وم اأيض
 .الذي يتناقص مع تقدم العمر FCmaxالنبض القليب األقصى 

لعالقة لتحقق من صحة ااالحتياطي )مت ا VO2maxــــــــ وآخرون يقرتح استخدام النسبة املئوية ل Swainسوين 
ونسبة  VO2maxحتياطي ، واليت ميكن أن تتغلب على قيود العالقة املباشرة بني االأثناء اختبار جهاز املشي(

VO2max أكيد قام ا السبب ابلتابلنسبة لألشخاص غري املدربني الذين تعودوا على شدة ضعيفة. هلذBanister 
لرايضي )والذي األول، من خالل إدراج النبض القليب االحتياطية ل TRIMPبتحسني دقة منوذج  Hamitonو 

 معدلإىل جنب مع متوسط  اراحة( جنبيتمثل يف الفرق بني معدل النبض القليب األقصى ومعدل النبض القليب خالل ال
 خالل التمرين.  للرايضي القلب ضرابت

التمرين )معامل تطور محض  " مت إدخاله ليمثل الزايدة األسية يف الالكتات خاللkمت تقدمي معامل يسمى مبعامل "
 .(Banister and Hamilton 1985)للنساء(  1.67للرجال و  1.92الالكتيك هو 

 املعادلة اجلديدة تصبح على الشكل اآليت:
 :2املعادلة 

 x 0,64 x (rFCنبضات القلب االحتياطية) x (TD(=مدة احلصة)TRIMPمحولة التدريب)
 (u.a)وحدة حتكيمية .  ( FCrنبضات القلب االحتياطية ×1.92)ه
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دد نبضات القلب أثناء ع -خالل اجملهود )عدد نبضات القلب املتوسطة (= FCrنبضات القلب االحتياطية)
 القلب اثناء الراحة(دد نبضات ع -الراحة(/)عدد نبضات القلب القصوى 

 (Banister et Hamilton 1985)انطالقا من  TRIMPحساب محولة التدريب بطريقة 
أصناف  3ل عليها إىل " تصنيف القيم املتحصLe Gallومن أجل التقييم العملي ملستوى احلمل التدرييب اقرتح "

 للحمولة: 
 ضعيفة( = محولة u.aوحدة حتكيمية ) 30محولة التدريب أقل من   
 ( = محولة متوسطةu.aوحدة حتكيمية ) 50اىل  30 محولة التدريب ما بني 
  ( = محولة كبريةu.aوحدة حتكيمية ) 50محولة التدريب أكرب من  

 والشكل التايل يوضح ذلك:
 TRIMPبطريقة  ملستوى احلمل التدرييب يبني معايري التقييم (: 03شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

 TRIMP (Banister etثال تطبيقي حلساب محولة التدريب بطريقة مل( 02جدول رقم )
Hamilton 1985): 

نبضات  
القلب 
 القصوى

نبضات 
القلب اثناء 

 الراحة

نبضات القلب 
أثناء  املتوسطة

 اجملهود البدين

نبضات 
القلب 

 االحتياطية

نبضات  %
القلب 

 االحتياطية

 Kمعامل 
نبضات ×1.92)ه

  القلب االحتياطية( 
 احلصةمدة 

 دقيقة 90 2.20 0.64 140 150 60 200 01العب 
 (u.aوحدة حتكيمية) 128 محولة التدريب

  

معامالت ارتباط ضعيفة ابملقارنة مع الطرق األخرى عندما يتعلق األمر ابلقياس الكمي للتمارين ذات الشدة  حتليل:
 العالية وذات طبيعة متقطعة.
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يرى  دريبية. لذلكخالل التمارين و / أو احلصص الت القلب ضرابت معدلعلى متوسط  "TRIMPتعتمد طريقة "
(lmpellizzeri et al 2005) ثري التمارين الرايضية من احملتمل أن تصبح أقل دقة عندما يتعلق األمر بقياس أت

 .اجملهودات ذات الطبيعة املتقطعة ا مثل سباقات السرعة أو بعضدة العالية جدذات الش
 ــــــــــــــولة التدريب تسمى بـمحطريقة لتكميم  Edwards 1993 إقرتح:  « SHRZ »طريقة  4-1-2

«SHRZ» وهي اختصار لـ(Summated Heart Rate Zone) ل عدمل مقسمة جمموعة مناطق، حيث أهنا
 النبض القليب، وهتدف إىل تقسيم التمارين املتقطعة اىل أنواع حمددة. 

الل اجلهد على خوذلك عن طريق توزيع معدالت النبض القليب  «TRIMP»تستند هذه الطريقة على أساس طريقة 
ع معامالت حمددة )من ما عنها بنسب مئوية من احلد األقصى ملعدل ضرابت القلب( مناطق للشدة )املناطق معرب  05

 (.5إىل  1
 (Edwards 1993)حسب  يبني توزيع معدالت النبض القليب مع معامالت كل منطقة (03)جدول رقم 

 05منطقة  04منطقة  03منطقة  02منطقة  01منطقة  
 100 - 90 90 - 80 80 - 70 70 - 60 60 - 50 نبضات القلب  القصوى %

    5      4     3           2            1     معامل
 والشكل التايل يوضح ذلك: 

 Edwardsريقة توزيع معدالت النبض القليب مع معامالت كل منطقة حسب ط(: يبني 04شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يتم حساب محل التدريب عن طريق جعل الناتج الرتاكمي لفرتات كل منطقة )يف دقيقة( مبعامل كل منهما.
 x2(4)مدة منطقة+  x3(3)مدة منطقة+  x4(2منطقة)مدة +  x5(1)مدة منطقة = (CEمحولة التدريب)

  x1(5)مدة منطقة+ 
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 SHRZ (1993 Edwards)ثال تطبيقي حلساب محولة التدريب بطريقة مل( 04جدول رقم )
 05منطقة  04منطقة  03منطقة  02منطقة  01منطقة  

 100 - 90 90 - 80 80 - 70 70 - 60 60 - 50 نبضات القلب  القصوى %
    5      4     3           2            1     معامل

 100    230   350   120   50    زمن )اثنية(
 1.66   3.83  5.83  2      0.83   زمن )دقيقة(
 8.3    15.32 17.49 4     0.83   محولة املناطق

                 45.96                                (u.aمحولة التدريب الكلية)
الرايضات اجلماعية مثل   لنبض القليب وحده. ففيالتجنب االعتماد على متوسط  SHRZمت تطوير طريقة التحليل: 
وفقا  دقيقا ب حتلياليتطل ، األمر الذيمستمر أثناء التدريب أو املباراة، خيتلف معدل نبض القلب بشكل كرة القدم

 تلفة.خمشدات ل
 حتديد محولة متارين ذات معامالت ارتباط ضعيفة جدا خاصة عندما يرجع االمر اىلبينت الدراسات احلديثة أن هناك 

 شدة عالية وعالية جدا.
ولة التدريب محمن أجل تقييم وبدقة  TRIMPمثلها مثل طريقة  SHRZ  طريقةتوجد حدود متعلقة ابستخدام 

 املختلفة. ةار الشدجيب أن أنخذ بعني االعتبيف الرايضات اجلماعية، ابلرغم من تكامل هذه العتبات واليت 
تتفاعل بشكل خمتلف مع و  تعتمد على النظام الالهوائيويف الواقع الرايضات اجلماعية تشمل يف ممارستها مكوانت 

 معدل النبض القليب.
 RPEو FCعندما يتعلق األمر مبعامالت ارتباط قوية بني طريقة نه أ (Campos-Vazquez et al 2015)ل يقو 

بشكل أقل و  (r=0,73 à r=0,87) جنديف حتديد محولة التمارين الذي يطغى عليها اجلانب اهلوائي يف املساحات الكبرية 
 حتتوي على انطالقات سريعة وقفزات يف حالة التمارين ذات الشدة العالية والعالية جدا مثل األلعاب املصغرة أو التمارين اليت

(r=0,35 à r=0,55). 
برية ومهمة بني محولة ، الحظوا اختالفات ك2008يف  وآخرون Borresen: دة يف الشدة على شكل دالة خطيةزاي -

الذين يقضون ضيني حيث يشري حتليلهم أن الراي،  SHRZ, TRIMP et RPEالتدريب بني األفراد، واحملسوبة بطريقة 
لى ه عند استخدام الطرق اليت تعتمد عوقتا كبريا يف املنطقة ذات الشدة العالية يتم تقدير محولة التدريب لديهم بشكل مبالغ في

  .RPEعلى عكس الطرق اليت تعتمد على  FCمعدل النبض القليب 
ن الرايضيني الذين يقضون وقتا أطول عند مناطق أ (Achten and Jeukendrup 2003)يقول  ويف املقابل

وهذا أمر عادي،  .RPEالتدريب املنخفضة الشدة أن تقدير محولة التدريب لديهم أقل من الواقع عند استخدام طريقة 
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٪ من احلد األقصى ملعدل ضرابت القلب ال يتم أخذها يف االعتبار 50ألن معدالت ضرابت القلب اليت تقل عن  انظر 
 . SHRZبواسطة طريقة 

رة على احلفاظ على شدة طور القدا، بينما تتعامالت املختارة اليت تتطور خطيميكن أن يرتبط املؤشر احملدد الثاين ابمل
  أسية أو لوغاريتمية.ا للمدة بطريقة اجلهد وفق

ا يؤدي إىل زايدة أو تقليل تدريب ، مماملنطقةا يف نبضة واحدة فقط يغري عوامل الرتجيح يف ابإلضافة إىل ذلك، فإن تباين
 احلمل احملسوب بشكل كبري.

 القياس الكمي إبدراك اجلهد: -4-2
تعتمد على تقييمات ابقرتاح طريقة  2001 وآخرون Fosterقام  :« Séance-RPE »طريقة  -4-2-1

 .تصور اجلهد حيث يتم الضرب يف مدة استمرار التمرين أو احلصة التدريبية
( وله عالقة Borg 1962هذا األخري مبين على مبدأ علمي يقول أبن تصور اجلهد هو مؤشر دقيق لشدة التمرين )

 .دممباشرة ابلعديد من املؤشرات الفيسيولوجية مثل معدل النبض القليب والكتات ال
Foster وآخرون اقرتحوا تعديل على سلمBorg (1982)   حيث ميكن1970هذا األخري قد تطور منذ سنة . 

يب القائمة ميتها ابستخدام األسالك، ال سيما التمارين عالية الكثافة اليت يصعب حتديد  تقييم أنواع خمتلفة من التمارين
 .على معدل ضرابت القلب

د من التخصصات، مثل كرة عديالرايضي "الذايت" عند مواجهته جهد ويتم تطبيقه يف التعتمد هذه الطريقة على شعور 
 .لسباحةيف الرايضات الفردية مثل ا وأيضا، ، كرة القدم األسرتاليةيب، كرة السلةجالقدم، الر 

 Foster (2001) فوسرت الشدة املعدل من طرف إدراكيبني سلم  (05)جدول رقم 
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 مع مرور الزمن  (RPE)تطور سلم إدراك الشدةيبني  (06)جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RPEتبني كيفية حساب محولة التدريب بواسطة طريقة  :04معادلة 
 (u.a( )وحدة حتكيمية RPEدرجة إدراك الشدة) ×محولة التدريب = مدة احلصة التدريبية)ابلدقيقة( 

يعتمد حساب محولة التدريب ابالعتماد على مدة التمرين )مكون احلجم( ومؤشر تقييمي اختاره الالعب )مكون 
 unités arbitrairesالشدة(. عملية الضرب بني املعاملني ينتج لدينا محولة التدريب معرب عنها ابلوحدة التحكيمية 

(u.a) . 
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 (Foster 2001)انطالقا من  RPEثال تطبيقي حلساب محولة التدريب بطريقة ( مل07جدول رقم )
 محولة التدريب تقدير (u.aمحولة التدريب) هاتقدير  درجة ادراك شدة احلصة مدة احلصة التدريبية)دقيقة(

 خفيفة 120 خفيفة 2 60
 عالية 525 شاقة جدا 7 75
 معتدلة 320 تقرتب من شاقة 4 90
 معتدلة 240 معتدلة 3 80

 عالية جدا 600 شاقة 6 100
 خفيفة 120 خفيفة 2 60
 قصوى 810 قصوى 9 90

ريبات املستمرة على مقياس ، أثناء التدSHRZتتم مقارنة محولة التدريب اليت مت احلصول عليها مع طريقة ليل: حت
 . حالة اللعب مع العيب كرة السلةاجلهد يف

، فإن العالقات SHRZأكرب من القيمة املطلقة حلمولة التدريب بطريقة  RPEإذا كانت محولة التدريب بطريقة 
(، u.aلتمارين بنفس الوحدة )ابني الطريقتني تبدو عالية. ميزة أخرى قدمها فوسرت هي القدرة على حتديد مجيع أنواع 

وسائل التقييم هذه أبي تمد ا، ال تعبليومرتية، أو كمال أجسام. أخري  سواء كانت يف الغالب هوائية، أو متقطعة، أو
 . شكل من األشكال على موثوقية املعدات التكنولوجية وإمنا واقعة حتت مسؤولية الالعبني

الشدة  دراكإعن طريق سلم  (Foster 2001)عند حساب محولة التدريب اليومية ابستخدام طريقة فوسرت  «
(RPEنقوم مبقارنة النتيجة احملصل عليها مبعيار يومي ملعرفة درجة احلصة التدريبية ) كما هو موضح يف اجلدول   املنجزة

 :ومية خالل األسبوع( الذي ميثل أعمدة بيانية لتوزيع محوالت التدريب الي05والشكل رقم) (08التايل رقم )
 Foster)انطالقا من  RPEبطريقة  ليوميةلدرجات احلموالت التدريبية اميثل معيار ( 08جدول رقم )

2001) 
 درجة احلصة التدريبية اليومية [(u.aوحدة حتكيمية)] (CEJ)اليومية محولة التدريب

 حصة قصوى )مبا يقابلها درجة املباراة( 750 - 700
 حصة عالية جدا )خطر التعب( 700 - 500
 حصة عالية 500 - 350
 معتدلةحصة  350 - 200

 حصة خفيفة 200أقل من 
 راحة 0
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 RPEطريقة أعمدة بيانية لتوزيع احلموالت اليومية خالل األسبوع ب(: يبني 05شكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
جبمع احلموالت التدريبية اليومية، مث نقوم مبقارنة النتائج محولة التدريب األسبوعية وذلك  مث بعد ذلك نقوم حبساب «

 (:09كما هو موضح يف اجلدول التايل رقم )املنجزة  احملص عليها مبعيار أسبوعي ملعرفة درجة احلموالت األسبوعية 
 Foster)انطالقا من  RPEبطريقة  ميثل معيار لدرجات احلموالت التدريبية األسبوعية( 09جدول رقم )

2001) 
 درجة احلصة التدريبية األسبوعية [(u.aوحدة حتكيمية)]( CEHمحولة التدريب األسبوعية)

 اق(أسبوع عايل جدا)اخنفاض يف األداء = اره  2500أكرب من 
 أسبوع عايل 2500 - 1900
 أسبوع معتدل  1900 - 1500
 أسبوع خفيف  1500 - 700

 

 Foster)انطالقا من  RPEبطريقة  لتتابع محوالت التدريب األسبوعية( ملثال تطبيقي 10جدول رقم )
2001) 

 األسبوعية محولة التدريب تقدير (u.a)األسبوعية محولة التدريب األسبوع
 خفيف 1200 األول
 معتدل 1950 الثاين
 عايل 2300 الثالث
 عايل جدا 2600 الرابع

 معتدل 1750 اخلامس
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 RPEأعمدة بيانية لتتابع احلموالت األسبوعية بطريقة (: يبني 06شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لكن من عيوب هذه الطريقة جند:
غري موضوعيا )ذاتيا( وقد يؤدي يف بعض احلاالت إىل  RPEيظل تصنيف  :الرايضينيطريقة ذاتية تتأثر مبزاج  -

حالة رايضي، مستقبل رايضي جمهول على سبيل املثال  ،النفسي للرايضي خالل وقت التقييمتصنيفات تتأثر ابلسياق 
دة احلساسية اجتاه صعوبة ميكن أن تغري كثريا على مزاج الرايضي جيب أن تؤخذ بعني االعتبار وابلتايل قد تؤدي زاي

 لتمرين الشاق إىل زايدة إمجايل عبء التدريب خالل احلصة التدريبية.
اليت اقرتحها فوسرت على  RPEتعتمد طريقة : ن احلساسية اجتاه توزيع التمارينطريقة من شأهنا أن تولد نوع م -

رين عايل الشدة وحبمل تدريب ثقيل، ميكن ومع ذلك، فإن االعتماد على موقف مت تقييم شامل لشدة احلصة التدريبية
افرتاض أن األخري، عند وضعه يف النهاية، فمن املرجح أن يؤثر على العالمة النهائية، وهلذا جيب االلتزام ابلربوتوكول 

 دقيقة بعد هناية التدريب جلمع مالحظات الالعبني. 30األويل الذي ينص على ابالنتظار ملدة 
درس هذه املشكلة من خالل تقييم آاثر التغيري يف وضع ثالث متارين  ،وآخرون Fanchiniالدراسة اليت أجراها 

بثالث شدة خمتلفة )منخفضة، معتدلة، عالية(. تشري استنتاجات هذه الدراسة إىل عدم وجود فرق يف القياس الكمي 
ا بعني االعتبار األول، املشاركون مرتبط بتعديل يف توزيع التمارين. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة هلا أمرين جيب أخذمه

والثاين، وهو ابلتأكيد  .هم العبون شباب يف فئة "الناشئني"، وال خيضعون لنفس قيود اإلجهاد مثل الالعبني احملرتفني.
مع حراس املرمى(.  3ضد  3األكثر إاثرة لالهتمام، يتعلق بكثافة التمرين املوصوف أبنه "عايل الكثافة" )لعبة مصغرة 

من أقصى معدل  %90هلذه الدراسة فإن النبض القليب مت احلصول عليه خالل مترين "عايل الشدة" حيث قدر بـ  وفقا
تبدو هذه  د ال يهم إذا كانت سلبية أو إجيابية.4د وراحة 4جمموعات جهد متواصل  3للنبض القليب على أساس 
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(، ما مل يتم أخذ وقت الراحة يف I: Iقرتحة هي )ا، ابلنظر إىل نسبة وقت العمل / وقت الراحة املالنسبة عالية جد
 ا.والذي سيكون فارقا منهجيا حقيقياالعتبار، 

، بساحة اللعممل، نفس القواعد، نفس متغريات مماثلة )نفس العوا (Koklu et al 2015) كما مجعت دراسة
لضرابت القلب(  ٪ من أقصى معدل90مقابل  2.6±  89.1) تشري إىل نسبة مئوية أقل قليال، نفس مدة العمل(

 .(0.6/1مقابل  1/1ولكن بنسبة أقل بكثري )
ل أن لذلك، من أج .Fanchiniهذا ميكن أن يثري التساؤل حول اختيار الشدة على أهنا "شدة عالية" من دراسة 

ن أن شدة )و / أو حجم( التمرين الً التأكد ميكون للحمل التدرييب للتمرين أتثري حقيقي على النتيجة النهائية، جيب أو 
 هي أقصى حد.

هي نتاج اجلهد املتصور  RPEأمحال التدريب احملسوبة ابستخدام طريقة : »املدة«احملددات اليت تتضمن مؤشر  -
املؤلفني إدراك ا عندما اعترب معظم وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الطريقة قد مت تطويره مضروابً يف املدة اإلمجالية للحصة.

  اجلهد كمؤشر على شدة التمرين فقط.
مهما   ملسافاتبقدرة األشخاص على جتميع ا RPEيرتبط مستوى الزايدة يف  أنه (Crewe et al 2008)يرى 

ط شدة التمرين ، كما ال تصف فق  RPEتؤكد هذه النتيجة حقيقة أن قيمكانت الظروف البيئية )درجة احلرارة(، و 
 RPEأن يفرتض أن ل  ، ميكنلذلك .األولية ، ولكنها قد تعكس مزجيا من مدة التمرين وشدته وراحته تعتربها الطريقة

صول على ؤشر املدة للحوحده ميكن أن يعكس اإلجهاد الفسيولوجي الناجم عن التمرين دون احلاجة إىل ضربه يف م
 .محل التدريب على التمرين

 (Lockie et al 2012)قام لزايدة األمحال خالل برامج تدريب السرعة. حيث  إدراكاطريقة رمبا تكون أقل 
، وتكرار سباقات ن العدوعي لتماريا يف التدريب األسبو ع، عن طريق زايدة األمحال تدرجييأسابي 6ملدة  بدراسة

اإلحصائية هلذه ج لنتائأظهرت ا .أمتار. 10السرعة ومتارين البليوميرتيك، من أجل حتصني صفة السرعة ملسافة 
"منخفضة" إىل  اوح بني، مع أحجام التأثري ترت RPEا بني الزايدات يف محل التدريب و الدراسة ارتباطا ضعيف

ا مبا  رمبا مل يكن مرتفعحلمل التدرييبيفرتض الباحثون أن ا (.0.5> 15/18"معتدلة" ، بغض النظر عن التمرين )
تعلق األمر بتقييم هذا تاج أنه جيب إيالء اهتمام خاص عندما ي. فيمكن االستنRPEيكفي لزايدة التأثري على 

يه على أنه أسهل مقارنة ، ولكن رمبا يُنظر إليولوجي، والذي يتطلب الكثري على املستوى الفسالنوع من اجلهد
 ".cardiorespiratoire"ابجلهود ذات الطبيعة القلبية التنفسية 

عبء التدريب بطريقة  RPE CR-10دد طريقة حت :التدريبيةطريقة عامة ال تسمح بتقدير مفصل حلصص  -
، مما حيد من إمكانيات التحليل. يف مواجهة هذا األمر، ميكن أن متثل سمح إبجراء تقييم فردي لكل مترينعامة، وال ت
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يبية لكل ا للمدربني الراغبني يف دراسة األمحال التدر ، إبضافة تقييمات كل مترين، حال مناسبالطريقة املشتقة منها
 ، قد يتم مراعاة أو عدم مراعاة أوقات االسرتداد بني التمارين.ومن هذا املنظور مكون من مكوانت التدريبية.

، خالل  SHRZقة وطري CE-RPEابلفعل ارتباطات أقوى بني طريقة  2011 وآخرون Mingantiالحظ 
رتداد )الذي يساوي م( ، عندما ال يتم أخذ وقت االس 1000×  5الطويل ) احلصص التدريب ذات الطابع الفرتي

 .(r = 0.86مقابل .  r = 0.82٪ من الوقت اإلمجايل( يف االعتبار ) ±1  53
حمل الداخلي لالعبني هي مؤشر جيد لل Fosterاليت اقرتحها  RPEتتفق العديد من الدراسات على أن طريقة كما 

ا كان تكميم احلمل ذوآخرون حيث يعترب أنه إ Brito ومع ذلك فإن هذا مؤكد من قبل .أثناء تدريب كرة القدم
ري جدا اعتمادا على السياق )قوة للحصص واملبارايت متغ CE-RPE جلودة عملية التدريب، فإن التدريب ضروراي

هنج فردي أكثر يف حصص  باعسيكون من املستحسن ات وفقا هلذه الدراسة ، النتيجة املرغوبة(.اخلصم، مكان املباراة
لعلمي من صحتها. كما ا لسهولة استخدامها والتحقق اتستحق االهتمام، نظر  RPEالتدريب. ومع ذلك، فإن طريقة 

ومع  ل التدريب بنفس الطريقة.يتقبلون أمحايسمح لنا بفهم أفضل للرايضيني وردود أفعاهلم جتاه اجلهد، وليس كلهم 
هد والعبء، لتلبية االحتياجات ، املعرتف هبا لقياس اجللتطوير طريقة القياس الكمي هذهذلك، يبدو من الضروري النظر 

 ليت تشكل احلصص التدريبية.ا، واليت تتطلب خربة أكثر دقة يف التمارين للرايضات اجلماعية مثل كرة القدماحملددة 
 :« Séance-RPE »طريقة بمؤشرات التحكم يف محولة التدريب  -4-2-1-1
ثل  للرايضات اجلماعية م هذا املؤشر هو مؤشر لتغري التدريب. ابلنسبة :« La monotonie » "الراتبة"مؤشر  -أ

والت التدريب يف نفس  حصتني أو ثالث حصص يف نفس اليوم، جيب إضافة مجيع محكرة القدم، واليت تتضمن أحياان
املهم إدراج أايم اسرتجاع يف  ألسبوع. الحظ أنه مناليوم. هذا يؤدي إىل جمموع حلموالت التدريب لألايم السبعة من ا

 (.CE=0احلساب العام )
 يتم حساب املؤشر من الصيغة التالية.

 = CE Hebdomadaire محل التدريب األسبوعي
حنراف املعياري اال/اليومية التدريب ألمحال األسبوعياملتوسط =  (La monotonie)مؤشر الراتبة 

 سون(ري )استعمال احنراف معياري لباألسبوعي ألمحال التدريب اليومية
رايضي عادية وال يوجد لديه نقول أبن حالة ال 2عند حساب مؤشر الراتبة فالقيمة احملصل عليها عندما تكون أقل من 

حلذر من احتمالية تعرض احليطة وا فهنا يستوجب لنا أخذ 2خطر لإلصابة، أما إذا كان مؤشر الراتبة فوق القيمة 
 والشكل التايل يوضح ذلك:الرايضي لإلصابة 
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 (Indice de la monotonie(: يبني القيم الدالة ملؤشر الراتبة )07شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

أسابيع تنافسية يف اختصاص كرة القدم ابستخدام  50لـــ  RPEثال تطبيقي حلساب مؤشرات ( مل11جدول رقم )
 (Foster 2001)طريقة 

 05أسبوع  04أسبوع  03أسبوع  02أسبوع  01أسبوع  األسبوع التدرييب التنافسي
 300 400 500 650 200 األحد
 450 600 500 650 800 االثنني
 500 550 500 200 550 الثالاثء
 600 300 0 0 0 األربعاء
 200 400 500 650 0 اخلميس
 250 300 500 650 200 اجلمعة 
 720 700 500 200 750 السبت

 2500 3000 3000 3020 3250 (CEHاحلمولة األسبوعية )
 357.1 428.6 428.6 431.4 464.3 (CEJmمتوسط احلموالت اليومية)

 143.2 177.5 189 284.1 339.6 االحنراف املعياري)بريسون(
 1.05 1.51 2.27 2.43 3.24 (la monotonieمؤشر الراتبة)

 2629 4526 6803 7338.6 10530 (la contrainteمؤشر التقييد)
 129 -1526 -3803 -4318.6 -7280- (Fitnessاللياقة)مؤشر 

 370 - (Fraicheurمؤشر احليوية)
 1.13 (ACRمؤشر النسبة)
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 حتليل:
 املعيارية االحنرافات/  التدريب أمحال)متوسط " la monotonie مت اقرتاح حساب راتبة محل التدريب األسبوعي "

 .التدريب يف إلفراطا خماطر جتنب وابلتايل ابلتدريب املرتبطة اإلجيابية التكيفات لتحسني( التدريب ألمحال
ر عدة أسابيع، يتيح منوذج على مداو  سلبية ابلنسبة إلعداد الرايضيني. 02يعترب فوسرت قيم الراتبة اليت تزيد عن 

Windt and Gabbett  تدريب.التأثريات اإلجيابية والسلبية ألمحال الاىل حتسني فهم  2017سنة  
اإلصابة، بعد تباين  يد خماطر يقرتح القائمون على هذه الدراسة نسبة تسمى بـ)"نسبة عبء العمل املزمن احلاد"( لتحد

 .السابقة الثالثة األسابيعا يف محل التدريب األسبوعي مقارنة مبتوسط كبري جد
هما يعتمدان على حتليلني خيدم عامل راتبة فوسرت ونسبة عبء العمل املزمن احلاد لويندت وجابيت نفس الغرض، لكن

الغري متنوعة، بينما حيذر الثاين من متعارضني. يف الواقع، يسلط األول الضوء على خماطر برجمة أمحال التدريب املتماثلة و 
 اطر تنوع أمحال التدريب املفرط.خم
، سلبية حلمل التدريبفات المؤشر "التقييد" هو مؤشر مرتبط ابلتكي : « La Contrainte »ر "التقييد" مؤش -ب

 من احلمل التدرييب، فإن قدرة ويصبح شاهدا على خماطر العمل الزائد و / أو اإلفراط يف التدريب. إذا كان الضغط أكرب
 أداء الرايضيني تتأثر.

 :ةم حساب املؤشر من الصيغة التالييت
 .(Monotonieمؤشر الراتبة) ×( = احلمولة األسبوعية La Contrainteمؤشر التقييد)

الرايضي عادية وال يوجد  نقول أبن حالة 3000عند حساب مؤشر التقييد فالقيمة احملصل عليها عندما تكون أقل من 
لنا أخذ احليطة واحلذر  فهنا يستوجب 4000و  3000لديه خطر لإلصابة، أما إذا كان مؤشر التقييد بني القيمتني 

فهنا يوجد خطر كبري يقود  4000من احتمالية تعرض الرايضي لإلصابة، أما اذا كانت القيمة احملصل عليها أكرب من 
 اىل التعرض للتدريب الزائد والشكل التايل يوضح ذلك:

 (Indice de la contrainte) تقييد(: يبني القيم الدالة ملؤشر ال08شكل رقم )
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 الية للرايضي.متثل الفورمة )أو "اللياقة"( قدرة األداء احل:  «Fitness»ة" لياقمؤشر "ال -ج
 يتم حساب املؤشر من الصيغة التالية:

 (La Contrainteمؤشر التقييد) -( = احلمولة األسبوعية Fitness)اللياقةمؤشر 
وعية من مؤشر التقييد، فاذا  عن حالة الرايضي بعد أسبوع من العمل وهو حاصل طرح احلمولة األسب يعرب مؤشر الفورمة

فورمة رايضية ولديه قدرة  نقول أن الرايضي يف حالة (-1000)أكرب من تقرتب من الصفركانت النتيجة احملصل عليها 
هنا نقول أن الرايضي  (-1000)أقل من من الصفرتزداد عن االبتعاد أداء جيدة، أما اذا كانت النتيجة احملصل عليها 

 حلالتني : اخطيط التايل يوضح لديه قدرة أداء جيدة والترهاق وليس االتعب أو الحالة لديه  تزداد
 على قدرة أداء الرايضي (Fitness)(: يبني انعكاس مؤشر اللياقة09شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

 حتليل:
 جانب زايدة "الراتبة" أو الروتنيميكن أن تؤدي الزايدة يف محولة التدريب إىل  Foster1998) )حسب 

 اململ إىل إرهاق وخطر اإلصابة ابألمراض. 
على سبيل املثال، يالحظ أنه من  .وجد فوسرت أن التغيريات يف محوالت التدريب خالل األسبوع تقلل من "الراتبة"

الية الشدة" تتخللها حبصتني ذات محوالت "خفيفة"، ويوم راحة حصص تدريبية مع محوالت "ع 4األفضل إجراء 
 a.u 4300حصص أقل صعوبة، متبعة بيوم من الراحة. يف هذه الدراسة، مت حتديد عتبة الفرد عند  6واحد، بدالً من 
 وحدة حتكيمية.

مشرتكة يف احلمل )أكرب ا بزايدة سبوقيوم، مت تشخيص ثالث إصاابت. األول كان م 100خالل فرتة تدريب استمرت 
أظهرت اإلصابة الثانية  (.9500( وعامل "تقييد" مرتفع )أكرب من 22.4، معامل "راتبة" عايل )(a. u 4300من 
ا عالية من "الراتبة" واإلجهاد، بينما اقرتن األخري ابرتفاع محولة التدريب واإلجهاد العايل. يف ختام الدراسة، يالحظ قيم

 ٪ تسبقها ذروة يف "الراتبة".77اابت السابقة تسبقها ذروة يف محولة التدريب و ٪ من اإلص84فوسرت أن 
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أعلى بكثري من تلك املوجودة  تستند دراسة فوسرت إىل حتليل أمحال التدريب األسبوعي للمتزجلني أبحجام تدريب يومية
 يف كرة القدم.
رات أقل من بعض أنشطة م 4هذه الرايضة، أي دقيقة يف  120ما يتجاوز حجم احلصة الساعي الـ  ايف الواقع، اندر 

فراط يف التدريب أقل يف كرة يكون خطر اإلعلى اجلليد(. يف ظل هذه الظروف،  التحمل )مثل التزجل على الثلج والتزجل
 ك املخاطر املتضحة من "الراتبة".، وكذلالقدم

TSB (Training stress balance )توازن االجهاد هو مشابه ملفهوم :  «Fraicheur»" حليويةمؤشر "ا -د
الت حيث ان مؤشر احليوية ميثل الفرق بني متوسط احلمو  .(Andrew Coogan2017الذي اقرتحه )
فرق أو ال (IF= CC – CA)محوالت األسبوعية األخرية( واحلمولة األسبوعية اللحظية او اآلنية 04الزمنية)متوسط 

ايضي يف حالة لياقة وفورمة عالية )اللياقة( والتعب. حيث انه عند إجياد مؤشر احليوية موجب يدل على ان الر بني الفورمة
لرايضي يف حالة ارهاق وتعب وأنه هناك تطوير للصفات البدنية، اما عند وجود مؤشر احليوية سالب فهو يدل على ان ا

 .لإلصاابتوهو معرض خلطر التدريب الزائد والتعرض 
 (لألسبوع احلايل نيةاآل)حظيةاحلمولة الل – (األخرية أسابيع 4)لـــ زمنيةال تاحلموالمتوسط =  احليويةمؤشر 

Indice de Fraicheur = charge chronique(moyenne) – charge aigue 
 رايضيعلى قدرة أداء ال (Fraicheur)احليوية(: يبني انعكاس مؤشر 10شكل رقم ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



. 

 
59 
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 :«Charge Aigüe /Charge Chronique»احلمولة اللحظية/احلمولة الزمنية  نسبةمؤشر  -ز
لنسبة عن وضعية الرايضي البد من زايدة احلمولة بشكل تدرجيي ألجل جتنب خطر التدريب الزائد، حيث تعرب هذه ا 

ت املثالية أم أنه يعاين من اإلرهاق يف اجلرعات التدريبية أم أنه خيضع اىل احلموالوحالته البدنية يف أنه يعاين من نقص 
 املؤدي اىل خطر التدريب الزائد، واملعادلة التالية توضح ذلك 

 (Charge Chronique(/احلمولة الزمنية)Charge Aigüe( = احلمولة اللحظية)Ratioمؤشر النسبة)
 محولة التدريب األسبوعية اجلارية: (Charge Aigüeاحلمولة اللحظية)

 ( أسابيع األخرية04: متوسط محوالت األربعة)(Charge Chroniqueاحلمولة الزمنية)
 وعند حساب النسبة جند أن هناك أربعة مستوايت يوجد فيه الرايضي وهي:

 يفقد الرايضي مستواه ويكون يف حالة نقص يف اجلرعات التدريبية : 0,8ن مملا تكون النتيجة احملصل عليها أقل  -
(sous entrainement.) 
كون خطر اإلصابة لديه : يكون الرايضي يف احلالة املثالية وي 1,3اىل  0,8ا تكون النتيجة احملصل عليها ما بني مل -

 ضعيف.
ويزداد  حالة ارهاقيكون الرايضي يف مولة عالية و تكون احل:  1,5اىل  1,3ليها ما بني ملا تكون النتيجة احملصل ع -

 .هنا خطر االصابة
عديل، كما تزداد ت: تكون هنا احلمولة يف ذروهتا حيث حتتاج اىل  1,5ا تكون النتيجة احملصل عليها أكرب من مل -

 خطورة اإلصابة هنا بشكل كبري ويكون الرايضي يف حالة التدريب الزائد.
 ةالقيم الدالة للحمولة اللحظية ابلنسبة للحمولة الزمني(: يبني 11شكل رقم )
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دجمة لكيفية املقاربة املو جممل العمليات انه يوضح الرسم البياين أد املقاربة املدجمة لتسيري محولة التدريب: -4-2-1-2
 هذا استخدام ميكنكما .  لقرارا وصنع احلمل حتليل عملية يف الرئيسية املؤشرات تكامل وكذلكتسيري احلمولة التدريبية 

 مع األخذ بعني االعتبار وذلك ،بشكل فعال وبسيط التدريبية ألمحالبرانمج تسيري ا تنفيذو  لتسهيل العام النموذج
  .علميةال سساأل

 (Francois Gazzano 2017(: متثل منوذج مدمج لتقنني محولة العمل)01صورة رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تعتمد على العتبات اهلوائيةالطرق اليت  -4-3
، من خالل ربط معامل ترجيح ابملراحل أو املناطق املقابلة ن على نفس مبدأ حساب محل التدريبتعتمد هااتن الطريقتا

بينما تشتمل طريقة  ا.مراحل مع معامالت تزداد خطي 3لى ع Lucia 2003، وتستند طريقة V02maxلنسب 
Wood 2005  أسية للمعامالتمراحل مع زايدة  5على. 
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 : LUCIA (2003)طريقة  -4-3-1
 Tour deرتفني عرب سباقني )مت تصميم طريقة القياس الكمي هذه ملقارنة األمحال الفسيولوجية لراكيب الدراجات احمل

France  وTour d'Espagneفردية رجعية الا للقيم املشدة التمرين إىل ثالث مراحل وفق (. حيث مت تقسيم
والشدة يف عتبة  م دمج احلجم الكليا أثناء اختبار مقياس اجلهد )األرجوميرت( يف املخترب. يتصول عليها مسبقاليت مت احل

 متغرية.
 ( LUCIA 2003) حساب محل التدريب بطريقةيبني ( 12جدول رقم )

 3مرحلة  2مرحلة  1مرحلة 

  (VTأقل من العتبة اهلوائية)
Seuil ventilatoire 

ويض ( ونقطة التعVTاهلوائية )بني العتبة 
 (RCPالتنفسي)

 (RCPنقطة التعويض التنفسي)فوق 
Point de compensation 

respiratoire 
 VO2maxمن  %90أكرب من  VO2maxمن  %90اىل  70بني  VO2maxمن  %70أقل من 

 شدة عالية شدة متوسطة  شدة ضعيفة
1'  =1 TRIMP(1×1) 1'  =2 TRIMP(1×2) 1'  =3 TRIMP(1×3) 
 :(Lucia 2003)محولة التدريب بطريقة العتبة اهلوائية  معادلة

 (3+ مرحلة  2+ مرحلة  1مرحلة )( = جمموع CEمحولة التدريب)
 (Lucia 2003)ثال تطبيقي حلساب محولة التدريب بطريقة العتبة اهلوائية ( مل13جدول رقم )

 3مرحلة  2مرحلة  1مرحلة  
% FCmax  70أقل من% VO2max 70  90اىل% VO2max  90أكرب من% VO2max 

 3 2 1 معامل
 15 25 30 زمن )دقيقة(

 45 50 30 كل مرحلةمحولة  
 125=  (u.a) الكلية محولة التدريب

 : WOOD (2005)طريقة  4-3-2
مالت اإلجيابية )يف حالة بدراسة معامالت االرتباطات الفسيولوجية والنفسية للمعا 2005سنة وود وآخرون. قاموا 

 .دائي املسافات املتوسطةعالقائم على العتبات اهلوائية، لدى الفورمة( والسلبية )حالة التعب( لنموذج التدريب 
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 (Wood 2005)حساب محولة التدريب بطريقة ( يبني 14جدول رقم )
 5منطقة  4منطقة  3منطقة  2منطقة  1منطقة  

 16 10 6 4 2 معامل

 شدة

 .حتت املنتصف
% من نبضات 50بني 

و احلد القلب االحتياطية 
 3األدىن للمنطقة 

 .املنتصف فوق
% من نبضات 50بني 

و القلب االحتياطية 
 3احلد األدىن للمنطقة 

نبضات القلب 
 أثناء العتبة اهلوائية.

نبضات  5 -+/
% من 70)

VO2max) 

عليا العتبة البني 
و  3للمنطقة 

نبضات القلب 
 5-القصوى 

 ضرابت

جهد عايل بــــــــــ 
نبضات القلب 

 5-القصوى 
 ضرابت

      زمن)دقيقة(
 :(Wood 2005) العتبات اهلوائية محل التدريب بطريقة معادلة

 (5+ مرحلة  4+ مرحلة  3+ مرحلة  2+ مرحلة  1( = جمموع )مرحلة CEمحولة التدريب)
 (Wood 2005) العتبات اهلوائية بطريقةثال تطبيقي حلساب محولة التدريب ( مل15جدول رقم )

 5منطقة  4منطقة  3منطقة  2منطقة   1منطقة  
 16 10 6 4 2 معامل

 10 15 25 20 30 زمن)دقيقة(
 160 150 150 80 60 محولة كل مرحلة
 (u.aوحدة حتكيمية) 600 احلمولة الكلية

ا لنسبة لطريقة لوسيا تزداد خطياب تعتمد هااتن الطريقتان على حتديد مناطق التهوية املرتبطة مبعامالت الشدة،: حتليل
ألداء من خالل االختالف بني ايف منوذج وود، يتم متثيل  (.16إىل  2ا )من (، وأما طريقة وود تزداد أسي3ىل إ 1)من 

وذج التنبؤ ابألداء، واليت مت العوامل الفردية، املقدرة من خالل منيتضمن كل مؤشر سلسلة من  حاالت الفورمة والتعب.
 التحقق من صحتها يف املنافسة.

ية. عند العتبة اهلوائاجلري ، واالقتصاد يف اجلري وسرعة V02maxمع  أن هناك ارتباطا الفورمةمنوذج مكوانت ظهر ي
(. العالقة بني منوذج الفورمة ومنوذج األداء ذو POMSللرايضي ) املزاج الفردي حبالةالتعب  مكوانتمنوذج يرتبط 

 داللة إحصائية.
٪ من معدل ضرابت القلب االحتياطي، 50يف االعتبار شدة أقل من  Wood، ال أتخذ طريقة ابإلضافة إىل ذلك
 ا نسبة كبرية من اجلهود اخلاصة بكرة القدم.مما يستبعد تلقائي

جلهود اهلوائية عند مستوى معني من ا تقننييف اخلتام، يكمن العيب الرئيسي هلاتني الطريقتني يف حقيقة أهنما يفضالن 
وأهنا تتطلب لوجستيات قوية )التزام لالعبني  الشدة، وليست مالئمة جلهود السرعة ويصعب استخدامها يف سياق ميداين
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 zonesكل حصة تدريبية( وحتديث منتظم ملناطق التهوية "ابرتداء أجهزة مراقبة معدل ضرابت القلب يف  
ventilatoires ا للتكيف مع التدريب أو اإلصاابت. وهلذه األسباب، ون األخرية قادرة على التطور وفق"، حيث تك

 على حد علمنا، ال يتم استخدام هذه األساليب يف كرة القدم.
 WER (Work Enduranceطريقة (: WER" )سرتجاعاال -لتحمل ا -طريقة "العمل  -4-3-3

Recoveryهي طريقة هتدف إىل تقدير مستوى التعب الناجم عن التمرين ابستخدام نسبة ا )( جلهد لرتاكميTC )
 . حةراة العمل / الب( املرتبط بـ اللوغاريتم الطبيعي ابلنسEndlimاحلد األقصى للتحمل ) /

 العوامل:من حلساب عبء التدريب ، هناك العديد 
TC جمموع اجلهود املنجزة ابلشدة املطلوبة = 

  نفس الوحدة:يف (Endlim)واحلد االقصى من التحمل (TC)جمموع اجلهود املنجزة ابلشدة املطلوبة نعرب عن
 دقيقة فيما خيص للتحمل-
 الثانية للعدو السريع -
 التكرار للقوة -

TR  الراحة واالسرتجاع أثناء التدريب= جمموع أوقات 
 :WER (Desgorces 2007)حساب محولة التدريب بطريقة 

جمموع  +1)لو + (لتحملااحلد األقصى من /جمموع اجلهود املنجزة ابلشدة املطلوبة)( = CEمحولة التدريب)
 (يبجمموع أوقات الراحة واالسرتجاع أثناء التدر  /اجلهود املنجزة ابلشدة املطلوبة

 لوغاريتم نيبرييلو: 
CE = (TC/Endlim) + Ln (1 + TC/TR) 

 Charge d’entrainement=CE 
 Travail cumulé=TC 

 Capacité de maintenir le plus longtemps possible une intensité fixée =Endlim 
 Temps de récupération=TR 

 :WER (Desgorces 2007)ساب محولة التدريب بطريقة حل مثال تطبيقي
 اثنية بني التكرارات 90م براحة 30 × 7لدينا مترين تكرار السرعة: 
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 التكرار زمن، اثنية 4.17=  الثالث التكرار زمن، اثنية 4.24=  الثاين التكرار زمن، اثنية 4.3=  األول التكرار زمن
 السابع التكرار زمن، اثنية 4.25=  السادس التكرار زمن، اثنية 4.18=  اخلامس التكرار زمن، اثنية 4.22=  الرابع

 .اثنية 4.28= 
 WER (Desgorces 2007)ساب محولة التدريب بطريقة ثال تطبيقي حل( مل16جدول رقم )

 )اث(احلد األقصى من التحمل جمموع اجلهود املبذولة)اث( جمموع أوقات الراحة)اث( راحة)اثنية(

زمن سرعات  زمن كلي للراحة  زمن الراحة بني التكرارات
1+2+3+4+5+6+7 

يف االختبار  احسن اجناز
 واسطة اخلالاي كهروضوئيةب

90 6×90=540 29.64 11.4 
 (u.aة)وحدة تدريبي 2.65( = 29.64/540+1( + لو)CE( = )29.64/11.4محولة التدريب)

 

املتعلقة ابلرايضات  للتدريبات (Endlim)التحمل األقصىيتمثل العيب األول بصعوبة قياس القدرة على  حتليل:
بعاد امللعب، األسس والقواعد( ا )اختيار املؤشرات املتعارضة، واختيار أيف الواقع، االحتماالت كثرية جد اجلماعية.

لعيب الثاين يف يكمن ا لكل منها. (Endlim) احلد األقصى من التحملحبيث يكاد يكون من املستحيل تقدير 
 حلد األقصى من التحملامن جز بشدة معينة حقيقة أن هذه الطريقة ال أتخذ إال يف االعتبار إمجايل العمل املن

(Endlim)عندما يتعلق األمر  ، وابلتايل ال أتخذ يف االعتبار العمل حتت احلد األقصى. قد يكون هذا مشكلة
 ابلقياس الكمي للجهود مثل اإلمحاء أو اجلري بشدة معتدلة.

 Mujika et alطريقة  ]" la lactatémie"محض اللبنيك يف الدم الوريديالطرق اليت تعتمد على  -4-3-4
أن تركيزات الالكتات يف  كمقياس لشدة التمرين على حقيقةالوريدي   كتات الدمال  لرتكيزالتفسري  استند: (1996)]

ضاعفة، إىل جانب الزايدة يف متزداد أضعافا  ميلي مول/لرت( 2,2 – 0.5الوريدي)يكون يف احلالة العادية مابني  الدم
ومراعاة خواص  ،ة والالهوائية(املختلفة )اهلوائيابإلشارة إىل العتبات  .ميلي مول/لرت( 20أن يصل اىل ) ميكن الشدة

ر . حيث مت تطوي(1996، اب محولة التمرين )موجيكا وآخرون، حساحلركة، من املمكن بفضل معامالت الرتجيح
 ابلكيلومرتات. ، ويعرب عن احلجمهذه الطريقة يف األصل للسباحني

 :ريبمحولة التدحساب 
 LTZones (Mujika 1996) املستخدمة يف طريقةيبني املناطق والعتبات واملعامالت  (17)جدول رقم

 معامل  (lactatémie)يكتركيز محض اللبن منطقة
 1 ميلي مول/لرت 2أقل من  1
 2 ميلي مول/لرت 4 – 2بني  2
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 3 ميلي مول/لرت 6 – 4بني  3
 5 ميلي مول/لرت 10 – 6بني  4
 8 ميلي مول/لرت 10أكرب من  5

 

 LTZones (Mujika 1996)معادلة حلساب محولة التدريب بطريقة 
+   5×(4طقة+ كلم)من 3×(3+ كلم)منطقة 2×(2+ كلم)منطقة 1×(1( = كلم)منطقةCEمحولة التدريب)

 8×(5كلم)منطقة
CE = km(Zone I) x 1+ km(Zone II) x 2+ km(Zone III) x 3+ km(Zone IV) 
x 5+ km (Zone V) x 8 

 LTZones (Mujika 1996)ثال تطبيقي حلساب محولة التدريب بطريقة ( مل18جدول رقم )
 محولة التدريب  معامل تركيز محض اللنب منطقة مسافة)كلم(

 3 1 ميلي مول/لرت 2أقل من  1 3
 6 2 ميلي مول/لرت 4 – 2بني  2 3
 6 3 ميلي مول/لرت 6 – 4بني  3 2
 5 5 ميلي مول/لرت 10 – 6بني  4 1

 4 8 ميلي مول/لرت 10أكرب من  5 0.5
 (u.aوحدة تدريبية) 24( = CEمحولة التدريب الكلية)

ة لالستخدام اليومي. مكلف ابلنسب تكلفة املواد. سعر الشرائط التحليل املشاكل اليت ميكن مواجهتها أوالمن بني حتليل:
كون حتليل تركيزات الالكتات يف ، خاصة عندما يأثناء االختبارات الفسيولوجيةأو ، أثناء معايرة التمرين من حني آلخر

 الدم له أتثري مباشر.
، الرايح( هي أمور ال جيب طراء. الظروف اجلوية )الربد، املاملشكلة الثانية هي أن التعامل مع هذه اآلالت يف الشت

ستوى جهاز أخذ م، سواء على من أطراف األصابع ميكرولرت 20خذ التغاضي عنها خاصة عندما يتعلق األمر أب
دم يف املنطقة املراد وخزها يف ، بشأن قلة تدفق المن الربد( حىت ابلنسبة للرايضيالعينات )قفازات الالتكس ال حتمي 

 حالة اخنفاض درجة احلرارة بشكل كبري.
العقد األول من القرن احلادي شكلت أوائل  :GPSالطرق اليت تعتمد على معطيات نظام حتديد املواقع  -4-4

إىل السوق للعاملني يف  GPSوالعشرين نقطة حتول مهمة يف الطريقة اليت نتعامل هبا مع التدريب. أاتح وصول أجهزة 
اجملال الرايضي احلصول على معلومات جديدة ختص كمية ونوعية اجملهودات املبذولة خالل احلصص التدريبية. تتوفر 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



. 

 
66 

نة أولى ماستر تدريب رياضي نخبويس ---ظرية ومنهجية التدريب الرياضي ن مقياس ---محاضرات الدكتور شريط حسام الدين    

ال ومقياس لقياس اجمل (accéléromètre)ملكونة من مقياس لقياس التسارعاملتطورة ا GPSوحدات 
 تمركزا من املعلومات يف حماور ال، قدرا كبري (gyroscope)مقياس حتديد االجتاهو  (magnétomètre)املغناطيسي

 الثالث.
 : نظام حتديد املواقع منيتكون 

حيث حتتوي هذه : Inertial Measurement Unit (IMU)وحدة القياس ابلقصور الذايت  -4-4-1
 مكوانت أساسية وهي: 03الوحدة على 

 (.2لتسارع، التسارع اخلطي يف كل من احملاور الثالثة )م/اثيقيس مقياس ا(: Accéléromètreمقياس التسارع) -أ
ويعمل  الجتاه يف كل من احملاور الثالثة، يقيس مقياس املغناطيسية ا(: (Magnétomètre املغناطيسيةمقياس  -ب

 .كبوصلة ثالثية األبعاد
رايضي )الدوران والسرعة يقيس مقياس حتديد االجتاه دوران جسم ال(: (Gyroscope مقياس حتديد االجتاه -ج

 .يف كل من احملاور الثالثة الزاوية(
احلزام القليب : وذلك عن طريق ات القلب عن طريق مستشعرات حسيةمستقبالت قلبية لرصد تغريات نبض -4-4-2

 الذي يرسل االشارات وتغريات نبضات القلب اىل وحدة القصور الذايت.
 :حبساب املؤشرات التالية (GPS)يسمح لنا جهاز نظام حتديد املواقع

، عدد التسارعات والتباطؤات، احلجم: عن طريق إمجايل املسافات املقطوعة بسرعات خمتلفة، عدد االنطالقات السريعة *
 ... عدد القفزات

 .ددةعن طريق السرعة القصوى أو قيمة التسارع اليت مت بلوغه يف جماالت زمنية حم الشدة: *
 حدة زمنية والراحة بني التكرارات.* الكثافة )الرتدد(: النسبة بني عدد اجملهودات اليت بذلت يف شداته املختلفة خالل و 

 حساب محولة التدريب هبذه الطريقة:
 خمتلفة حلساب محولة التدريبتقرتح الشركات املصنعة معادالت 

l'algorithme GPS de Catapult@ 
 Catapult (Casamichana 2013)جلهاز  GPSمعادلة حساب محولة التدريب بطريقة لوغرمتية 

 100/[2 + (actt=i+1 – actt=1)2 + (acvt=i+1 – acvt=1)2(acat=i+1 – acat=1)]√=محولة التدريب 
 

aca = خلفي،  -تسارع أماميact انيب،  = تسارع جacv   ،تسارع عمودي =i   ،زمن حلظي =t  زمن = 

  GPSports (Di Prampero 2005)جلهاز  GPSمعادلة حساب محولة التدريب بطريقة لوغرمتية 
 عب(/وزن الالجراءاتاال( = جمموع )التسارعات + التباطؤات + عدد CEمحولة التدريب)

CE=Somme des accélérations + décélérations + nombre d'actions /poids du joueur 
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تيار التسارعات خابفيما يتعلق  يتعلق اخلطأ األول ابختيار املؤشرات اليت تعتمد عليها املعادالت املختلفة. حتليل:
صغرة أبعداد قا خالل األلعاب املا ما يتم تقديرها بشكل دقيق أو بشكل تقرييب. ميكن أن ميثل هذا عائوالتباطؤات، اندر 

 أقل عندما يتم تنفيذها على مساحات ذات أبعاد صغرية.
ب مئوية قع حتديد مناطق السرعة بنسيتعلق اخلطأ الثاين ابلبياانت اليت يتم تقدميها بقيم نسبية وليست منفردة. ويف الوا

كز اهتمام ألفراد مر االشخصية. يشكل  VMAا مثل املسافات املقطوعة كنسبة مئوية من من األداء األقصى، متام
لفروق الفردية لقراءة وتفسري االذين يباشرون يف تطوير تقنيات وتكنولوجيات حمددة، مع مراعاة ابلنسبة للمستثمرين و 

 لكن هذا بعيد كل البعد عن إمكانية تعميمه. القياسات املسجلة.
ام حتديد املواقع بتزويدان بكم (: يسمح استخدام نظGPS)عاملعطيات والبياانت اليت يقدمها لنا نظام حتديد املواق -

السرعة افة الكلية، السرعة النسبية، هائل من املعلومات والبياانت املتعلقة حبمولة التدريب سواء كانت محولة خارجية)املس
ة العالية، تغريات مل األيضيالقصوى، مناطق السرعة أو العتبات، التسارع، التباطؤ.....(، او محولة داخلية)نسب احل

 نبضات القلب، الطاقة املصروفة، تغريات استهالك األوكسجني.....(.
 (GPEXEوالصورة التالية توضح أهم مؤشرات نظام حتديد املواقع)

 (www.gpexe.com)(GPEXE(: متثل مؤشرات نظام حتديد املواقع)02صورة رقم)
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 أساسيةاملداومة كصفة بدنية  (05احملاضرة رقم )
ى ملستوى اإلجناز أثناء مهية كرب دورا هاما يف كل األنشطة الرايضية تقريبا إذ أن هلا أ داومةتلعب قدرات امل متهيد:
يب ملستوى تطور غري كايف للتحمل ، وال يقتصر التأثري السلرد على أداء احلمل أثناء التدريب، وكذلك قدرة الفاملنافسة

لتدريب ابإلضافة إىل أنه يعيق التدريب ككل حبيث يؤدي التعب املبكر إىل اإلقالل من زمن االعام على اخنفاض فاعلية 
 مداومة، فإن لللتدريب املمكنةار طرق وحمتوايت ا، وإمنا حيد أيضا من اختيأداء برانمج تدرييب مرتفع الشدة إمكانية

وقائي على القلب والدورة بسبب أتثريه ال ، وذلكصحةأمهية كبرية للنشاط الرايضي الذي يؤدي هبدف احلفاظ على ال
 .قد تصيب الفرد نتيجة لقلة احلركة، واألمراض اليت الدموية

االلعاب الرايضية املختلفة اليت  مكوانت االداء البدين جلميع الرايضيني يف أحد تعد املداومةمفهوم املداومة:  -1
  معني ملدة زمنية طويلة دون املقدرة على اداء نشاط رايضيعرب عن ت ييف بذل اجلهد ملدة طويلة فه تتطلب االستمرار

الدموية  لرئتني والدورةبكفاءة عمل اجهزة جسم الرايضي العضوية كالقلب وا هرتبط هذتو  هبوط يف مستوى االداء،
  ة.ة املستغرقوكذلك بنوع اللعبة، او الفعالية من انحية املسافة او املدة الزمني

مبشاركة  ميا او عقليا، وذلككان العمل جس  إذادخل يف كل حالة بغض النظر ت يبظاهرة التعب، فه داومةتبط املتر كما 
يؤدي اىل اخنفاض  ي نشاطأ ألداءجماميع عضلية كبرية او صغرية وحتت ظروف خارجية خمتلفة، اذ ان التعب هو نتيجة 

خالل االداء وبعده، اذ ان  يهوذلك ابلتغلب علعمل على مقاومة التعب ت ملداومةا قابلية العمل لدى الفرد، لذلك فان
  .البدين ساعد يف سرعة العودة اىل احلالة الطبيعية بعد اداء اجملهودت داومةتنمية امل

  ."ندة طويلة من الزممل رينات البدنية"القدرة على مقاومة التعب يف حالة اداء التم ثلمت أبهنا ه فقد عرف املداومةهار  أما
  ."امكانية الفرد وقدرته على مقاومة التعب ملدة طويلة اابهن املداومةويرى )بسطويسي( 
على  ما ذكران هو التغلبك  داومةتبط ارتباطا وثيقا مبصطلح التعب اذ ان اهلدف من املتر  داومةمن ذلك ترى ان امل

  .التعب ومقاومته
القدرة على  "النقص يف وهي تعين ومةمداوميكن ان نعطي ملخصا عن ظاهرة التعب واليت وردت يف تعريفات عديدة لل

  .العمل البدين واالستعداد النفسي الناتج عن بذل جهد كبري
حده العايل  خالل االداء اىل االوكسجيينيك يف العضلة وزايدة نسبة الدين ولوجيا اىل تراكم حامض اللبنيويعود ذلك ب

  .ة ابلتعبفال يستطيع اجلسم من االستمرار يف االداء ويعرب عن هذه احلال
 داومةامل وزالني( يف "انبعيدا عن مصطلح التعب، وقد تطرق اىل ذلك )ريسان خريبط( عن )ا داومةامل تيف حني عرف

  ."مقدرة الفرد على اداء جمهود ديناميكي يستمر بشدة خالل مدة زمنية طويلة يه
مقاومة اجلسم  فاءته البدنية وارتفاع"اطالة املدة اليت حيتفظ هبا الرايضي بك اابهن داومةاما )قاسم حسن حسني( فيعرف امل

  .للتعب مقابل اجلهد او احلوافز اخلارجية
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  :يف بعض النقاط االتية داومةوميكن تلخيص امهية امل
  .القدرة على استخدام الشدة املختارة يف التدريب، والعمل من خالهلا لفرتة طويلة -
  .شدة االداء من خالل تدخل عامل التعبعدم اخنفاض  -
  .سرعة العودة للحالة الطبيعية بعد احلمل -
العالية  ، اذ اهنا تؤدي اىل توفري االمكانيةسواء يف التدريب او املنافسات داومةظهرت امهية صفة امل :ةاملداوممهية أ -2

كافة املتطلبات الفنية  الداء وتعطيهاالفعالية لالستمرار يف من التدريب املركز واملستمر وملدة طويلة واليت تتناسب ونوع 
سرعة والقوة عن طريق كفاءة داومة مثل الة بعض الصفات الداخلية ضمن املواخلططية املطلوبة واليت تساعد على تنمي

  رايضي.األجهزة الداخلية لإلنسان ومقدرته على مواجهة الظروف اخلارجية يف العمل والنشاط ال
كاجلري  ملسافات الطويلةعنصر بدين ضروري لألداء يف العديد من الرايضات مثل االلعاب اجلماعية وا داومةامل -

  .والسباحة والتجديف وغريها
  .عناصر اللياقة البدنية االخرى رايضينييف اكساب ال ةضروري داومةامل  -
  .الصابةيؤدي اىل تقوية االربطة واالواتر واالنسجة املضادة وتقلل من ا  -
مقاومة التعب  لة مدة االداءاملختلفة وتسهم يف اطا هوداتعلى سرعة استعادة الشفاء خالل اجمل رايضينيتساعد ال  -

  .االداءواالقالل من ظهوره اثناء وبعد 
االستمرار  العضلي وحماولة عامل مهم للمدربني عند وضع املناهج التدريبية وذلك ليتمكن العداء من حتمل التعب  -

  .املختارة بكفاءة وفاعلية حىت هناية التدريب او السباق وحسب الشدة
  .تؤدي اىل تقوية الكفاءة النفسية ورفع القدرة الدفاعية  -
  .القدرة على استخدام الشدة املختارة يف التدريب، والعمل من خالهلا لفرتة طويلة -
  .التعبعدم اخنفاض شدة االداء من خالل تدخل عامل  -
 داومة:العوامل املؤثرة على امل -3
 .والسريعة تتحدد وراثيا لعضلية البطيئةاة اهلوائية صفة وراثية بشكل رئيسي، الن االلياف داومن املأ: اذ العامل الوراثي- 
االوكسجني من  لرئتني يف توصيلمثل كفاءة القلب والدورة الدموية وا داومةتؤدي عدد من العوامل دورا فعال يف امل  -

، ويعين ذلك نسبة اءحلمر ا الرئتني اىل الدم، وكفاية عمليات النشاط االوكسجني اىل االنسجة بواسطة كرايت الدم
  .اد احلاجة اىل االوكسجنيتزد اهليموغلوبني ومقدرة االوعية الدموية على حتميل الدم من االنسجة غري العاملة اذ

  .القصى الستهالك االوكسجنياهلوائية ابحلد ا داومةترتبط امل  -
دوام النشاط  تمرين ومدةهناك عوامل كثرية تتحكم يف حتديد كفاءة عمل اجلهازين الدوري والتنفسي مها شدة ال -

  .وكمية العمل العضلي الذي حيتويه هذا النشاط
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ر العلماء واالختصاصيني، وجاءت تسميتها حسب وجهات نظ مداومةظهرت عدة تقسيمات للداومة: انواع امل -4
 مداومة عامة ىلا داومةيم املتقس وي( و )حممد صبحي حسنني( اىلو)حممد حسن عال (بومبا) فقد اتفق كل من

  صة.خامداومة و 
 ، مداومةلزمن طويل داومةامل، سطلزمن متو  داومةامل، لزمن قصري داومةامل داومة:ه" فقد وضع مخسة انواع من املر اما "ها

  ة.السرع ، مداومةالقوة
  :داومةاما )صباح فارون( فقد قسمت امل

  .تنفسيلادوري ال ة، مداومةعضلي مداومة :من حيث وظائف بعض اجهزة اجلسم املختلفة فيتكون من -
  .تةاثب ةعضلي ة، مداومةديناميكي ةعضلي مداومة ن:من حيث الشكل ويتكون م -
 ة، مداومة خاصة.عام األنشطة: مداومةمن حيث التطبيق وفقا لطبيعة  -

  :حسب مداومةويضع )ريسان خريبط( تقسيما لل
  وظيفته -
  مدة دوام اجملهود املبذول يف املباراة -
  .ابلصفات البدنية االخرى داومةارتباط امل -

 بوال من الناحية العلميةالتقسيمات ق أكثرهو  ةخاص مداومةو  ةعام مداومةاىل  داومةان تقسيم امل بينما نرى حنن
مقاومة  قدرة علىاملضي بكفاية و املقدرة على اداء العمل او النشاط الراي يل هاالمش امبعناه داومةوالتطبيقية الن امل

  ية.مدة زمن ألطولالتعب 
  وتنقسم اىل: :من حيث التقسيم النوعي داومةامل -4-1
 دينبوهو عنصر  ،ة الفرد على اداء النشاط البدين بشدة مناسبة ملدة طويلةقدر  اويقصد هب : ةالعام داومةامل -4-1-1

والقوة ويؤثر ويتأثر  ى مثل السرعةوفسيولوجي هام لرفع مستوى القدرات اهلوائية للرايضي ويرتبط ابلقدرات البدنية األخر 
  .هبا
كافة وقد  الرايضية شطةلألنوهو عنصر بدين ضروري على حتسني عمل اجهزة اجلسم احليوية  املداومة العامةعتمد ت

تنمية العضالت وحتسني  كذلكو يتشابه يف بعضها، اذ يتضمن التنمية العامة للجسم دون الرتكيز على اجهزة معينة منه 
حىت تستمر يف العمل  كسجنيابألو  عمل اجلهازين الدوري والتنفسي والذي يعتمد على امداد اخلالاي العضلية العاملة

  .جبانب سرعة التخلص من الفضالت وحامض اللبنيك
يعرفها )عبد  ستمرار ابلعمل، ومن هناىل النظام اهلوائي لتأمني الطاقة املطلوبة لال اتاج لعملهحت داومةوهلذا نرى ان امل

ملدة طويلة تشرتك فيه  ملعاء "القابلية على اد يه ةالعام داومةعلي نصيف وقاسم حسن حسني( عند )اوزالني( ان امل
  ."القلب والدوران والتنفس ألجهزةجماميع عضلية كبرية مع متطلبات عالية 
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يف  لية على االستمرار"مقدرة اجملموعات العض يوه ةالعام مداومةوهذا يتفق مع ما وضعه )كالرك( من تعريف لل
  . للنشاط البدين نفسياجلهازين الدوري والتانقباضات متوسطة ملدة طويلة من الوقت نسبيا واليت تتطلب تكيف 
اداء  ية الرايضي على" قابل يوه للمداومة العامةاما )قاسم حسن حسني وعبد علي نصيف( فقد وضعا تعريفا اخر 

  .مناسب" ي بشكلتشارك فيه جمموعة كبرية من العضالت ويؤثر يف اختصاص الرايض ةمترين رايضي ملدة طويل
 :يف مخس نقاط هي املداومة العامة( حدود معامل 1999ماتفيف وحيدد )بسطويسي عند 

 .ة العمل العضلي املستمرمداوم -
 .دون راحات قليلة -
  ة.بشدة قليل - 

  .اشرتاك جمموعات عضلية كبرية -
  .حتمل عال لكل من جهازي القلب والدوران -

واليت  الجهزة العضوية للجسمجدا خالل االعداد العام الرتباط ذلك بتحسني عمل ا ةضروري املداومة العامةعد تلذلك 
  .خلاصامن حتمل واداء نشاط بدين اقوى وذي طابع خاص خالل مدة االعداد  أكربيكون هلا أتثري 

نسبيا مع عدم  بسيطملتوسطة واحلجم تفضل التمارين املتتالية واملتشاهبة بشدة قليلة اىل فوق ااملداومة العامة ولتنمية 
دة تدريبية واحدة يف وح ن/د مع اشرتاك جماميع عضلية كبرية خالل 140وجود فرتات راحة والنبض يكون يف حدود 

ويفضل لذلك التدريب  شهرأ 3-4اايم يف االسبوع وعلى مدى  4-5د وحبدود  90 -30اليوم واليت تستمر من 
  .أبنواعهاملستمر 

قابلية و عنصرا بدنيا مهما يف اجناز املسابقة او اداء التدريب بكفاءة  خلاصةااملداومة عد ت : ةاخلاص داومةامل -4-1-2
  .لطبيعة النشاط الرايضي واخلصائص اليت يتسم هبا ذلك النشاط عالية وذلك وفقا

هذه  مل، ونتيجة الرتباطعلى االداء الذي يتصف ابلسرعة والقوة فضال عن التح املداومة اخلاصةوقد يطلق مفهوم 
من اجل االستمرار  و التدريباالعناصر بعضها مع البعض االخر فهي تعد صفة بدنية مركبة حتتاجها متطلبات املنافسات 

ليه )حممد حسن عاكده  جهد عضلي ممكن طوال مدة ما يستغرقه ذلك النشاط، وهذا ما أبقصىاحلركي  ابألداء
سيولوجية والبيوكيميائية والنفسية الف االنشطة الرايضية غري ان التغيرياتستخدم جلميع ت املداومة اخلاصةعالوي( يف أن "

  .يف كل نوع من انواع النشاط البدين خيتلف ابختالف طبيعته ونوعه
مدة اداء  كفايته البدنية طوال"قدرة الفرد على االحتفاظ ب اابهن املداومة اخلاصةاما )حممد صبحي حسانني( فقد عرف 

  . النشاط املعين
 "قابلية اداء احلمل انقال عن )ماتفيف( ابهن املداومة اخلاصةاما )عبد علي نصيف، قاسم حسن حسني( فقد عرفا 

 . اخلاص ابلفعاليات الرايضية ملدة زمنية طويلة دون التقليل من فعالية االداء
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تبطة بنوع ختصصه بدون اهلبوط مر قدرة الفرد لتحقيق متطلبات "ا ابهن املداومة اخلاصةيف حني عرف )عصام عبد اخلالق( 
 " .املنافسة يف مستوى االداء وبفعالية وحتت ظروف

   :بسطويسي( انه)ومع ذلك كله يرى
  . موسم االعداد العاميف، وذلك ةاخلاص داومةالئم مع املتت يتابلقدرة ال ةالعام داومةعدم امهال تنمية امل  -
جيب ان  مين والديناميكي، أيالتخططي من حيث املكوانت وااليقاع الز بشكل االداء  املداومة اخلاصةتشابه مترينات -

  ة.مساحة كبرية يف الوحدة التدريبي متثل مترينات املنافسة والتمرينات اخلاصة
 .ابحلمل سة، وذلك ابلتدرجاىل املستوى الذي يسمح به حتمل امحال اعلى من امحال املناف رايضيالوصول بقدرة ال -
 املداومة اخلاصة املناسبة.ة تقنيني مكوانت احلمل التدرييب من حيث الشدة والتكرار ابلقدر الذي يعمل على تنمي  -
  ة.ت السباق من البداية وحىت النهايالعمل على تقارب االيقاع الزمين بني وحدا  -
  املداومة اخلاصة.استعمال انسب الطرائق واساليب التدريب اخلاصة بتنمية   -

 املداومة اخلاصةعبد احلسن( ان  يف اعداده ويؤكد ذلك )حممد املداومة العامة هي أساس املداومة اخلاصةترب التحمل وتع
مع  املداومة العامة تيجة دمجنعتمد على خصائص كل لعبة او فعالية رايضية أي ان تاذ  املداومة العامةعزى اىل صفة ت

املطلوب يف املنافسات  عض كما يف حتمل السرعة وحتمل القوة وذلكاحد عناصر اللياقة البدنية االخرى بعضها بب
  . الرايضية االستمرار يف االداء احلركي

عض حسب وجهة نظر العلماء وب للمداومة اخلاصةظهرت عدة تقسيمات  املداومة اخلاصة:نواع ا -4-1-2-1
 منها: االختصاصيني واخلرباء، نذكر بعض

  :عالوي( و)عصام عبد اخلالق( على التقسيم االيتحممد حسن ) حيث اتفق كل من
  السرعة مداومة -
  القوة مداومة -
  االداء مداومة -

  :االداء مداومةاىل  بينما وضع كل من )حممد يوسف الشيخ وايسني صادق( تقسيما مشاهبا ولكن بدون ان يتطرقا
  السرعة مداومة -
  القوة مداومة -
  .الثابتالعمل العضلي مداومة  -

  :اىل يف حني قسمها )كمال مجيل الربضي( و)قاسم حسن حسني(
  السرعة مداومة -
  القوة مداومة -
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  االستمرارية يف االداء مداومة -
  االنقباض العضلي مداومة -

  :على نوعني فقط مها للمداومة اخلاصةولكن )ريسان خريبط( اقتصر يف تقسيمه 
  السرعة مداومة -
  القوة مداومة -

ذكروها يف  نواع اليتويكون االتفاق على ما ذهب اليه كل من )كمال مجيل الربضي وقاسم حسن حسني( اذ ان اال
كافة االجتاهات اليت قد  ابحلسبان متثل االساس اجليد والفعال للفعاليات الرايضية اذ اهنا أتخذ املداومة اخلاصةتقسيم 

التوتر العضلي  مداومةاالداء،  مداومةالقوة،  مداومةالسرعة،  مداومةليت هي )تؤثر يف حتقيق مستوى االجناز العايل وا
 (.الثابت

عنصر له دور   التجديف. وهويفالقوة: وتعين القدرة على اداء العمل بقوة عضلية كبرية ولوقت طويل كما  مداومة -أ
وتعتمد  لفرتة طويلة نسبيا، عضليالى التحمل تتطلب اإلجناز فيها عل اليتالعديد من األنشطة الرايضية  يفوفعال  إجيايب
راحة بني ( مرة وال25 -15وبتكرار )  %75القوة والتحمل. ويفضل التدريب التكراري او الفرتي بشدة  مركيبعلى 

  .( جمموعة3-6اجملاميع ) ونة او رشاقة، وعددراحة اجيابية، متارين مر  نيةاث (60-90التكرارات )
الفعاليات وااللعاب الرايضية اليت  ألغلبيةاملهمة  السرعة من الصفات البدنية املركبة مداومةعد ت :السرعة مداومة -ب

اذ تدل هذه الصفة  ة نسبيا،املستمر والذي يتخلله اداء سريع على حنو مستمر او متكرر لفرتات طويل ابألداءتتميز 
  م موانع400 -م200ض )ل املستمر مثل ركعلى "وتعين قدرة الفرد على االحتفاظ ابلسرعة يف ظروف العم البدنية
 اثنية.  180-300مرة والراحة 8-10% وتكرار80-90م( ويفضل التدريب الفرتي او التكراري وبشدة 800

وخاصة اليت  لى هذه الصفةعوهناك الكثري من االلعاب الرايضية اليت تعتمد يف اعداد العبيها بدنيا وبشكل اساسي 
  .كرة السلة ا لعبةة ومتكررة ملرات عديدة طول مدة استغراق تلك اللعبة، ومنهمتتاز بسرعة انتقالية عالي

احلركي يف  ى سرعة الرتدد"قابلية احملافظة عل لذا فقد عرفها )عبد علي نصيف وقاسم حسن حسني( عن )مسكن( ابهنا
يف  رايضيسالمه( ابهنا "قدرة ال ناحلركات االنتقالية العالية والسرعة القصوى ملسافة معينة، يف حني عرفها )هباء الدي

  ."فرتة زمنية ممكنة ألطولاحملافظة على سرعته 
  .اللعب ليت تؤدي خاللالقدرة على احملافظة على سرعة ادائه للحركات املتكررة ا رايضيفهي بذلك تنمي لدى ال

حيث  صائص الفعالية منوفقا خل ألخرىويذكر )شاكر حممود( ان احتياج الفعاليات لتحمل السرعة خيتلف من فعالية 
  .مسافتها والزمن الذي يستغرقه ادائها

  ت وزمن ومسافة االداء، لذامن حيث تكرار احلركا ماعيةاالداء فيها خيتلف عن االلعاب اجليكون الفردية  فاأللعاب
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وكذلك يف  القدمكرة   م وكذلك خيتلف عنه يف 400فاجلهد املبذول مثال يف لعبة كرة السلة خيتلف عنه يف ركض 
من فعالية او لعبة  تلفالسرعة خت مداومةاحلركات االرضية يف اجلمناستك، وعلى هذا االساس فان احلاجة اىل صفة 

  .ألخرىرايضية 
طويلة يتحتم على  فسة لفرتة زمنيةالسرعة ابنه ابلرغم من استمرار املنا مداومةويشري )عادل عبد البصري( يف وصفه لصفة 

ة املنافسة، وهذا يكون استمراري ون قادرا على االداء وعمل حركات سريعة من وقت اىل اخر طول مدةالالعب ان يك
  .ملباراةاواخرى يف خالل  واضحا يف لعبة كرة السلة اليت حتتاج حلركات سريعة وخمتلفة بني فرتة

  :وقد قسمها )حممد حسن عالوي( اىل عدة اقسام هي
  السرعة القصوى مداومة -
  السرعة االقل من القصوى مداومة -
  السرعة املتوسطة مداومة -
  السرعة املتغرية مداومة -

من هذا االقرتان  الصفة املركبة لذا السرعة يكون مقرتان ابلشدة العالية واليت متيز هذه مداومةنالحظ من هذا التقسيم ان 
تستمر ادائها ملدة طويلة تؤدي  اليت الشدة العالية وخاصة والسرعة( بظاهرة التعب، الن داومةترتبط الصفة املركبة من )امل

لسرعة صفة تدل على قدرة ا مداومةن اف اىل تركيز عال حلامض اللبنيك يف العضالت والدم مما يؤدي اىل التعب، لذا
ومة التعب حبمل شبه قصوي قدرة الرايضي على مقا" حتمل الرايضي للتعب ومقاومته ابلرغم من شدة االداء فهي تعين

 " .ول مدة استغراق املنافسةمتشاهبة السريعة واملتتابعة ط الطاقة الالهوائية يف احلركات الغري إبنتاجاىل قصوي 
الشدة  تعب يف حاالتعندما عرفها ابهنا "مقاومة اجهزة جسم الرايضي العضوية لل (Bompa) عليه أكدوهذا ما 
  .القصوى

السرعة  مداومةلرايضي على على امهية تنمية هذه الصفة )ريسان خريبط( عندما ذكر ابنه "يفيد يف تدريب ا أكدوقد 
التعب يف مسابقات  قاومةبتنمية املستوى الوظيفي للجهاز العصيب والقدرة الالهوائية حبيث يتمكن الرايضي من م

  .لفرديةا عة يف العاب الكرات واملنازالتاملسافات القصرية ومن االستمرار يف أتدية حركات سري
ها ملدة طويلة نسبيا ولتنمية تعين القدرة على اداء مهارات حركية بتوافق جيد مع امكانية تكرار  :االداء مداومة -ج

  .اثنية( اجيابية 90-95ة )مرة والراح 8-10 االداء تكون الشدة متوسطة اىل اقل من القصوى والتكرار مداومة
لى أداء انقباضات عضلية متكررة عإىل "قدرة العضلة أو جمموعة العضالت  تشري املداومة العضلية : يةالعضل داومةامل -د

 االنقباض ألطول فرتة أو ،رة العضالت على أداء عمل وتكرارهضد مقاومة خفيفة أو متوسطة" أو هو "قد وهى تعمل
 . " زمنية ممكنة

  : إىل املداومة العضليةوميكن تقسيم 
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  مداومة عضلية متحركة. •
 مداومة عضلية اثبتة. •

التجديف، املصارعة،  كرار األداء مثلأمهية كبرية يف األنشطة الرايضية اليت تتصف بطابع االستمرار وت وللمداومة العضلية 
  . املالكمة، اجلو دو، الكاراتيه، التايكوندو وكرة املاء

ذلك  لعدد مرات أكثر من تكرارات ينمى القوة العضلية، والتدريب 10 كان من املعتقد قدميا أن التدريب ألقل من
ويرى  ،هذا اجملال ليت أجريت يفاولكن تغري هذا املفهوم من خالل الدراسات العلمية التجريبية  املدوامة العضليةينمى 

ار القصري، االستمر  جمموعات ألنشطة التحمل ذات 3تكرار،  25 - 12"شاركي" أن التحمل يتحسن أبداء من 
  . تكرار جملموعتني فقط ألنشطة التحمل ذات االستمرار املتوسط 50 - 30وأداء من 

تدريب التحمل  لطويل، ويتمتكرار جملموعة واحدة فقط يف أنشطة التحمل ذات االستمرار ا 100بينما يؤدى ألكثر من 
  . مرات يف األسبوع 4- 3من 

ابستخدام األثقال  منهما وذلك خالل العمل العضلي الثابت واحلركي واملركب بنوعيه من املداومة العضليةوميكن تنمية 
  . طبيعة الرايضة ب معاحلرة، واملثبتة أو التمرينات احلرة، أو وسائل أو أجهزة التدريب اخلاصة اليت تتناس

واحدة  فعه ملرةل األقصى الذي ميكن ر % من الثق75 - 50وأثبتت التجارب العلمية أن التدريب بثقل يرتاوح من 
 . األمحالوتستطيع أن ختتار الثقل املناسب لالعبني من خالل تقنني املداومة العضليةحيسن مستوى 

حيدث  مكن أنفإنه من امل ،من الثقل  %50بـــــــ ابلرغم من أن القوة العضلية تستغرق عدة شهور لتنميتها وذلك  
التحسن بسبب  تكرار يف أايم قليلة، ورمبا حيدث جزء من هذا 30 - 20حتسن يف مترين الدفع ألعلى ابلذراعني من 

ريب ، ويظل التحمل العضلي املهارة . وأظهرت األحباث العلمية أن التحمل العضلي يتحسن مبعدل كبري من خالل التد
زاد لتحمل العضلي قد أن ا قابل للتنمية حىت منتصف العمر أو بعده، وأشارت إحدى الدراسات يف جامعة مونتاان

ى تكرار، كما صقأمن  25-15أسابيع من التدريب على التحمل ذو االستمرار القصري من  8% بعد 75بنسبة 
سابيع رمبا يتحسن لديهم تكرار أ 10 أظهرت الدراسات أن الناشئني الذين يتدربون ابنتظام على مترين الدفع ألعلى ملدة

% يف 30إىل أن الزايدة كانت بواقع  ، ويشري ذلك% حتسن30أضعاف(، أو  3تكرار )أي  60 - 20التمرين من 
 .األسبوع

  :لعضلي اىلاطبقا لنظام انتاج الطاقة املستخدم لالنقباض  داومةقسم املت -4-2
الرايضة  يف االداء بفاعلية دون هبوط يف مستوى االداء يف القدرة على االستمرار ي: وهداومة اهلوائيةامل-4-2-1

النظام  يه للمداومة اهلوائية والنظام املستخدم يف انتاج الطاقة االوكسجني املستنشق من اهلواءام التخصصية ابستخد
ىل ثنائي اوكسيد الكربون واملاء االوكسجني ا وجود يف اخلالاي العضلية يف وجوداهلوائي من خالل حتويل الكاليكوجني امل

  .الالزم لالنقباض العضلي حيث تتحرر الطاقة الالزمة لبناء ثالثي ادينوسني الفوسفات
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الرايضة  ن هبوط يف مستوى االداء يفاملقدرة على االستمرار يف االداء بفاعلية دو  ي: وهاملداومة الالهوائية -4-2-2
  .التخصصية بدون استخدام االوكسجني املستنشق

  :وهناك نظامني إلنتاج الطاقة ويعمالن ال هوائيا بدون وجود اهلواء املستنشق مها
  .النظام الفوسفاجيين وهو اسرع نظام إلنتاج الطاقة  -
غري اتم  يعتمد على حتللو نظام حامض الالكتيك ) اجللكزة الالهوائية( وهو نظام اقل سرعة من النظام السابق   -

  .للمواد الكربوهيدراتية، وهو يعمل على تراكم حامض الالكتيك يف العضلة
  :مداومةالتقسيم الوظيفي لل -4-3
  .فرتات طويلةكفاءة اجلهازين الدوري والتنفسي للفرد على العمل ل  :املداومة الدورية التنفسية -
 املداومة العضلية. -
  مداومة:دائي للالتقسيم األ -4-4
  املداومة العضلية الثابتة -
 .( ة) الديناميكي املداومة العضلية املتحركة -

 الفعاليات( يبني املداومة وفق زمن أداء 01جدول رقم )
 املداومة اهلوائية املداومة الالهوائية

 زمن األداء النوع  زمن األداء النوع
 دقائق 8 – 2من  قصري نيةاث 30حىت  قصري

 د 30 - 8فوق  متوسط اث 60 - 30فوق  متوسط
 د 30فوق  طويل اث 120 – 60فوق  طويل

 
التحمل العضلي عن تدريب القوة العضلية من حيث  املداومة أو خيتلف تدريب ال :املداومة العضليةتنمية  -4-5

ريها، والفارق الوحيد انه كلما تبعا ألنواع االنقباض العضلي ونظم التدريب وغ مبادئ التدريب االساسية وطرق التدريب
وزادت الشدة اجتهنا  ت التكراراتاجتهنا اىل تنمية التحمل العضلي، والعكس انه كلما قل زاد تكرار التمرين وقلت الشدة

  .العضلية، وفيما يلي بعض النماذج لتنمية التحمل العضلي اىل تنمية القوة
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 Sharkey 1984( عن )شاركياملداومة العضلية العامة مل لتنمية تشكيل احل( يبني 02جدول رقم )
 املداومة الطويلة املداومة املتوسطة املداومة القصرية مكوانت احلمل 

 مقاومة خفيفة مقاومة متوسطة  مقاومة ثقيلة الشدة 
 مرة 100اىل غاية  مرة 50 – 30 مرة 25 – 15 التكرارات 
 جمموعة واحدة جمموعتان ثالثة جمموعات اجملموعات

دوث ح اىل داومةيؤدي التدريب الرايضي هبدف تنمية امل :املداومة العضلية التأثريات الفسيولوجية لتدريبات -4-5-1
حساس ابلتعب، ويتطلب ذلك القوة لفرتة اطول يف مواجهة اال التكيف على اداء اعمال بدنية بدرجة معينة منعملية 

يرتبط  أحدمها اجتاهني: يفوالكيميائية والعصبية، وتتلخص معظم هذه التأثريات  حدوث بعض التأثريات الفسيولوجية
  .الالهوائية واهلوائيةيرتبط بتحسن نظم انتاج الطاقة  ابجلهاز العصيب واثنيهما
ان العضلة ال تعمل ابجلزء ف املداومة العضليةنظرا الستخدام شدد منخفضة نسبيا لتدريب : اوال: التغريات العصبية

حكم يف تنظيم ذلك اجلهاز يشرتك يف االنقباض العضلي، ويت العضلية ويبقى دائما هناك جزء ال االكرب من اليافها
 قوم الوحدات احلركية بتناوبتباط االلياف العضلية به عن طريق الوحدات احلركية، حيث تاملركزي من خالل ار  العصيب

 ة اخرى وهكذا، العمل فيما بينها فتعمل بعض الوحدات احلركية حىت مرحلة التعب مث تتناول عنها جمموع
العصيب العضلي مبا  التوافق اتوهبذه الطريقة يستمر العمل العضلي ألطول فرتة ممكنة، وابلتدريب املنتظم تتحسن عملي

عدد املناسب من الوحدات احلركية وتعبئة ال حيقق تنظيم عمل الوحدات احلركية ودقة تقدير املقاومة اليت تواجهها العضلة
  .اليت تشارك يف االنقباض العضلي

وى ألطول فرتة ممكنة يف دة القصويعىن ذلك قدرة العضلة على العمل ذي الش : للعضلة املداومة الالهوائيةاثنيا: حتسن 
عضلي الثابت عند اختاذ اوضاع دقيقتني، وقد يكون العمل العضلي اثبتا او متحركا، ويظهر العمل ال مواجهة التعب حىت

 العمل املتحرك يظهر يف العدوو اجلمباز )زاوية او ارتكاز على املتوازي، تعلق يف وضع التقاطع على احللق(  اثبتة يف
  .صريةمسافات متوسطة او ق

وعدم كفايته  سجني الوارد اليهاواملشكلة الرئيسية اليت تواجهها العضلة يف هذا النوع من االداء تتمثل يف نقص االوك
نسبة تركيز حامض الالكتيك  ئية وزايدةالطاقة املطلوبة ابلسرعة، وهذا يؤدي اىل االعتماد على انتاج الطاقة الالهوا إلنتاج

لعضلة يف التحمل وذلك اتتحسن كفاءة  الحساس ابلتعب العضلي، ومع التدريب املستمريف العضلة مما يسبب سرعة ا
  :بواسطة ثالث طرق هي

ابلعضلة مما يؤدي  ويتم ذلك عن طريق حتسن عمليات استهالك االوكسجني: تقليل معدل جتمع حامض الالكتيك -
 .ابلليفة العضلية ريوفيك وحتوله اىل حامض الالكتيكالب اىل زايدة عمليات اكسدة حامض
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نتشاره من اخلالاي تتحسن عمليات التخلص من حامض الالكتيك عن طريق ا: زايدة التخلص من حامض الالكتيك -
  .جلهاز الدورياوالعضالت االخرى غري العاملة والقلب، ويساعد يف ذلك عمل  العضلية العاملة اىل الدم

اء بزايدة استهالك االوكسجني ك ابلرغم من مقاومة العضلة لذلك سو عند زايدة حامض الالكتي :زايدة حتمل الالكتيك  -
لكن بزايدة التدريب و حامض الالكتيك عن طريق انتشاره، فان الالعب يشعر ابألمل يف العضلة،  او ابلتخلص من

  .م من شعوره بذلكتتحسن قدرة الالعب على حتمل هذا االمل ويستطيع االستمرار يف االداء ابلرغ والدوافع
  :اثلثا: حتسن التحمل اهلوائي ابلعضلة

الطاقة اهلوائية  ادا على التاجويعين ذلك زايدة قدرة العضلة على العمل العضلي ذي الشدة املعتدلة لفرتة طويلة اعتم
  :جني هلا،كما يلياالوكس ابستهالك االوكسجني، وهذا يرجع اىل كفاءة العضلة واالجهزة املسؤولة عن توصيل

الليفة العضلية  االوكسجني داخل تتحسن كفاءة االلياف العضلية البطيئة بزايدة كمية امليوجلوبني الذي يقوم مبهمة نقل
داخل الليفة العضلية، وكذلك زايدة  ةيتوكوندراي نفسها وهي بيوت انتاج الطاقعدد امل يتوكوندراي الستهالكه وزايدةاىل امل

زايدة انتشار االوكسجني وسرعة بالدموية مبا يسمح  اقة اهلوائية، وزايدة الشعرياتاالنزميات املساعدة على انتاج الط
  .التخلص من خملفات التمثيل الغذائي

كميات اكرب  يث ميكن توفريحبعمل االجهزة املوصلة لألوكسجني كاجلهاز التنفسي واجلهاز الدوري وزايدة كفاءة الدم 
 .التعب العضلي من االوكسجني للعضلة وختليصها من خملفات
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 السرعة كصفة بدنية أساسية (60احملاضرة رقم )
رايضات املختلفة، وليس كما يعتقد الضرورية جلميع أشكال العناصر اللياقة البدنية املهمة و  تعترب السرعة إحدى متهيد:

 ،ستوايت الرايضية العاليةامل إىلوهي إحدى الركائز اهلامة للوصول  البعض أن أمهيتها مقتصرة على ركض املسافات،
مستوى اللياقة البدنية العامة  وهي ال تقل أمهية عن العناصر األخرى بدليل أنه ال يوجد أي بطارية لالختبارات لقياس

ة الرايضية وخاصة اليت معظم األنشط أن صفة السرعة تلعب دورا هاما يف االسرعة. كمإال واحتوت على اختبارات 
اء ..اخل، أو أد.مرت 200مرت، 100العاب املضمار جرى  كما حيدث يف  اقل زمن تتطلب قطع مسافات حمددة يف

االنطالق للجري. وهناك  حركة تتطلب سرعة انقباض عضلة معينة لتحقيق هدف احلركة، كحركة الطريان أو الدفع عند
نطلق ميكن القول إن صفة من هذا املزايدة سرعة اجلري تتمثل يف طول وتردد اخلطوة و  متغريات تساهم بشكل كبري يف

 اإلجناز الرايضي.و السرعة تعترب من أهم الصفات البدنية اليت تؤدى إىل االرتقاء مبستوى األداء احلركي 
ترتبط و  ،حلركي يف اقل من زمناتلك املكوانت الوظيفية املركبة اليت متكن الفرد من االداء هي  :مفهوم السرعة-1

رفع كفاءة كل من سرعة اىل يهدف تدريب ال. و االلياف العضلية بتأثريمن جهة اخرى اجلهاز العصيب و  بتأثريالسرعة 
 .اىل بعض العوامل االخرى ابإلضافةالعضلة اجلهاز العصيب و 

ع اجلسم او اجلسم ككل اجلسم او جزء من رواف أطرافالسرعة ابهنا: القدرة على حتريك  1980يعرف )فرانك ديك( 
 .يف اقل زمن ممكن

جزاء املتحركة مثل سرعة تصل احلركة اىل احلد االقصى للسرعة حينما ال يكون هناك اي حتمل على االطراف او االو 
 تقاس بوحدة املرت/اثنية.  بوزن القرص و  تتأثرحركة ذراع العب القرص اليت 

جتة عن التبادل السريع ما بني ة النظر الفسيولوجية للداللة على االستجاابت العضلية النامن وجه يعرب مفهوم السرعة
 . العضلي وحالة االسرتخاء العضلي حالة االنقباض

مبعىن اخر العالقة و  ،بة للزمنكما يعرب مصطلح السرعة من وجهة النظر امليكانيكية عن معدل التغري يف املسافة ابلنس
 . لزمنالتغري يف ا –دة يف الزمن ايابلنسبة للز  –لتغري يف املسافة ا –املسافة بني الزايدة يف 

 مدة.  أقصران السرعة هي قدرة الفرد على اداء حركات متتابعة من نوع واحد يف 
ن الفرد من االداء احلركي يف اقل تلك املكوانت الوظيفية املركبة اليت متك ،يفهم حتت مصطلح السرعة يف اجملال الرايضي

رفع  دف تدريب السرعة اىل يه. و االلياف العضلية بتأثريمن جهة اخرى اجلهاز العصيب و  بتأثريترتبط السرعة و  ،زمن
 . اىل بعض العوامل االخرى ابإلضافةالعضلة كفاءة كل من اجلهاز العصيب و 

  :السرعةانواع -2
 ميكن تقسيم صفة السرعة اىل االنواع الرئيسية التالية: 
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و يعين ذلك  ،قصى سرعة ممكنةسرعة االنتقال: و يقصد هبا حماولة االنتقال او التحرك من مكان اىل اخر أب2-1
سبق  كما  Sprintالنتقال و غالبا ما يستعمل اصطالح سرعة ا ،لى مسافة معينة يف اقصر زمن ممكنحماولة التغلب ع

 . اليت نشتمل على احلركات املتكررةالقول يف كل انواع االنشطة 
هي السرعة ذات االجتاه الثابت الذي يقطع فيها اجلسم مسافات متساوية يف ازمنة متساوية مهما صغرت مقادير هذه 

ماالزمنة حيث تربطهما املعادلة التالية : ع=
  . ز

 . = الزمن  ز ،= املسافة م ،حيث ع= السرعة
املرحلة االوىل البداية  ،م100و عند عد ،مراحل السرعة االنتقالية: تتمثل مراحل السرعة االنتقالية و على سبيل املثال

بعضها من الناحية العلمية  مث يليها ثالث مراحل متداخلة و ال ميكن فصلها عن ،و االنطالق و هي مرحلة قصرية جدا
 يما يلي: و لكن ميكن عرضها من الناحية النظرية ف

 .: مرحلة تزايد السرعةاملرحلة االوىل
 . املرحلة الثانية: مرحلة بلوغ اقصى سرعة

 . املرحلة الثالثة: مرحلة تناقص السرعة
 بة ملثري حبركة يف اقل زمن ممكن " . تعرف ابهنا "املقدرة على االستجا :سرعة رد الفعل )سرعة االستجابة(-2-2

مسبقة  إلشارةاجلواب للحركة و هي ايضا قدرة اجلهاز العصيب العضلي على اجناز رد الفعل ملنبه يف اقصر وقت ممكن ك
ىل حد ما صفة طبيعية و و سرعة الفعل ختتلف من العب اىل اخر و هي ا، بصرية او ملسيةسواء كانت اشارة مسعية 

ثري و بداية االستجابة احلركية هلذا هنا املدة الزمنية بني حدوث املو نعرفها ايضا على ا ،خلقية يف الفرد دون ارادة منه
 و احلركة .  و قد عرف "جونزن " سرعة االستجابة احلركية اهنا املدة الزمنية بني االيعاز، املثري

 : الفعل البسيط اىل نوعني رئيسيني بذلك يقسم رد
البدء يف السباحة ضية املختلفة كالفعاليات الرايت االلعاب و لفعل البسيط يف جماال: يتمثل رد ارد الفعل البسيطاوال: 

من رد الفعل  مية هذا النوعميكن تنو  ،بذلك يكون الرايضي مسيطرا على احلركة عارفا بتوقيت ادائها مسبقاو  ،العدوو 
 : ابلتمرينات التالية

 التكور .... بداية من اوضاع خمتلفة كالرقود واالنبطاح و ال-   
 قوف او اجللوس املعاكس .... الو ، البداية من اوضاع اجلثو-  

رد الفعل املركب : يظهر هذا النوع من سرعة رد الفعل عند اداء بعض مهارات االلعاب و الفعاليات الرايضية اثنيا : 
ة كاملالكمة و او يف جمال بعض االلعاب الفردي ،املختلفة و عندما يفاجا الالعب أبداء موقف حركي معني مل يتوقعه

عندما يكون مهامجا على  ،يتوقع اكثر من توقع ،او اليد ،املبارزة , فالعب خط الوسط املهاجم يف كرة السلة او القدم
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و العب  ،من ميرر له الكرة و هل تصله بطريق مباشر ام غري مباشر فكل هذا يؤثر على سرعة الفعل ،مرمى اخلصم
 .ة املراوغة او التقهقر او التقدماملباراة امام خصمه و الذي يتمثل يف سرع يقوم برد فعل معني اثناء  ،املالكمة

 : االداء احلركيسرعة -2-3
تنتج من تفاعل و  ،لطبيعةيعرفها "قاسم حسني" على اهنا سرعة التغريات الداخلية اليت حيصل عليها الرايضي من ا

 . اجلهاز العضليالعصيب املركزي و  واجبات اجلهاز
هذا النوع من السرعة غالبا ما القدرة على اداء حركة او جمموعة من احلركات جبزء او جمموعة من االجزاء "يقصد هبا و 

حدة كما تتضمن حركات تشتمل اىل مرة وا اليت تؤدىن مهارة حركية واحدة و يشتمل على املهارات املغلقة اليت تتكون م
يف بعض االحيان و  ،دةمن مهارة حركية واح أكثركما تتضمن حركات تشتمل على   من مهارة حركية واحدة أكثرعلى 

 يطلق على هذا النوع من السرعة مصطلح سرعة حركة اجزاء اجلسم ".
 . نفذةحلركة املاجتاه املطلوب و السرعة احلركية بكل جزء من اجزاء اجلسم بطبيعة العمل ا تتأثرعموما و 
 : طرق تنمية عنصر السرعة -3

تنمية تنميتها وهلا خصائص معينة و لفرتة زمنية  العناصر البدنية اليت تتطوع يف عملية التنمية حتتاج اىل أصعبالسرعة من 
 : لسرعة تعتمد على العوامل التاليةا

  أسرعلة وصلت االشارات العصبية اىل العض )كلمايب يف ارسال االشارات العصبية السريعة قدرة اجلهاز العص-3-1
 ية هناك دراسات تقول ان. تعقيد اجلهاز العصيب يؤدي اىل سرعة االشارات العصب(أفضلكلما كانت سرعة رد الفعل 

يف تركيبها كلما   أكثردة كانت بصمات االصابع معق  إذاتركيب اجلهاز العصيب اي هناك عالقة بني بصمات االصابع و 
 .أكربت االصابع كلما كانت السرعة وجد تعقيد يف بصما إذاو  أكثركان اجلهاز العصيب معقد 

 .رعةة طردية بني طول اخلطوة والسالعالق، يؤدي اىل زايدة السرعة، نيطول الرجل، املقاييس اجلسمانية طول القامة-3-2
 ،احلد االقصى من استهالك االكسجني ،لسعة اهلوائيةاجلسم التنفسي تعتمد على ا ألجهزةالعمليات الوظيفية -3-3

اجلهاز الدوري ، جينيةعند الشخص العمليات االكس السرعة ال حتتاج اىل االكسجني لكن يف السرعة جيب ان تنمى
 احلد االدىن من استهالك االكسجني(.  ،التهوية الرئوية، التنفسي )السعة اهلوائية

درجة  15ن كان اجلري يف ظروف اقل م  إذاناخية )درجة حرارة اجلو اليت تؤثر على حرارة اجلسم( الظروف امل-3-4
 24-23ىل درجة حرارة م حتتاج ا200و  م100ابلرايضة اليت حتتاج لسرعة  يصعب حتقيق اجناز رايضي فيما يتعلق

 . و الباردال يفضل ممارسة اجلري يف اجلحيث زادت تؤثر سلبا على اجلسم  وإذادرجة 
قدون ان اصر الذي يعتمد على العمليات الوراثية بعض الباحثني يعتعة هو اكثر العنالعوامل الوراثية عنصر السر  -3-5

امل السابقة و عوامل غري تعتمد على العو  %30من االجناز الرايضي ) السرعة ( يعتمد على العامل الوراثي و  65%
 معروفة . 
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 : االب او االم و االقارب و العالقة بينهما . العوامل الوراثية
 ن الالعب الذي لديه العوامل السابقة .مغري قابل للدراسة اي اذا وجد العب لديه موهبة افضل  املوهبة :-3-6

 افضل الطرق لتنمية السرعة هي طريقة التدريب التكراري مع الراحة . 
االستشفاء  تصل اىل حالة و عندما ،مرات بني كل كرة و اخرى فرتة راحة مناسبة 10م تكرار  100مثال لتنمية سرعة 

 . ة لتنميتها جيب تنمية القوة اوال. السرعة هلا عالقة مع القو تكرر املرة الثانية
 مراحل تنمية السرعة: -4

صرية املدى و اليت يقدمها  قختلفة توضع خطط تدريبية طويلة و متوسطة و و اشكاله امل أبنواعهلتنمية عنصر السرعة 
 م و املتمثلة يفRobert Word  1988و روبريت وورد  Gearge Dintimanكل من جورج دينتمان

 املراحل السبع التالية:
 : مرحلة التدريب االساسي املرحلة االوىل -
الكتفني  والبطن واجلذع و مع الرتكيز على عضالت الرجلني تنمية القوة العضلية العامة جلميع عضالت اجلسم غرض:ال

 . (اىل تنمية القوة يف اجتاه التحمل )حتمل القوة ابإلضافة
تخدام نظام ( من الشدة القصوى لالعب ابس%85-%55حىت اقل من القصوى )شدة التدريب: من متوسط و 

 . هلوائية وحدود النظام الالهوائيالطاقة ا
 : مدخل للتدريب اخلاص املرحلة الثانية -

 الغرض : تنمية كل من القوة املميزة ابلسرعة و سرعة رد الفعل . 
 من الشدة .  %85و حىت  %55من متوسط و حىت اقل من القصوى  شدة التدريب :

 املرحلة الثالثة : التدريب اخلاص ابستخدام مترينات القذف و الدفع و التصادم  -
 مرتي ( .الغرض : تنمية القدرة االنفجارية ابستخدام مترينات القذف و الدفع ) مترينات البليو 

 الدفع و التصادم .  ،القذف مترينات %100و حىت  %60شدة التدريب : 
 املرحلة الرابعة : استخدام التدريب البليومرتي  -

 الغرض : اكتساب القدرة االنفجارية 
 .و بدون ادوات أبدواتالركل جل و الوثب و الصعود و اهلبوط و مترينات احل %100حىت و  %60: شدة التدريب

 الرتكيز  على تنمية السرعة القصوى  املرحلة اخلامسة : -
 الغرض : اكتساب السرعة القصوى 

 ة التكرار . تكرار قليل لنفس مسافة السباق او مسافة اقل بعد زايد %100و حىت  %85شدة التدريب : 
 املرحلة السادسة : ربط السرعة القصوى ابملهارة  -
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 املهارة .  أبداءالغرض : حتمل السرعة القصوى و ربطها 
 تكرار قليل املسافة اكرب من السباق . %100و حىت  %75شدة التدريب : 

 املرحلة السابعة: تدريب فوق القصوى  -
بعوامل  سحب الالعب او العدو مع ،بال مطاطيةحلالعدو مع الشد من اخللف اب ،ابستخدام العدو على املنحدرات

مات عدة ية القت استخدااستخدام االحبال املطاطو  ،بسرعة اعلى قليال من سرعة الالعبميكانيكية كسيارة مثال و 
 . لتدريب املستوايت العليا

 الغرض: تنمية السرعة فوق القصوى ابستخدام عوامل مساعدة 
 ن طريق االساليب اليت ذكرانها. زايدة عن الشدة القصوى ع %20-10شدة التدريب: 

 : القة ابلسرعةالعوامل ذات الع-5
 يلي : تؤثر يف تنميتها كما فإهناو ابلتايل  ،اليت هلا عالقة ابلسرعةهناك عدد من العوامل 

حليوية : السرعة جزء منها موروث و جزء اخر مكتسب االعضلية و اخلصائص امليكانيكية  لألليافالعامل الوراثي -5-1
لالعبون/الالعبات الذين فا، يةالعضالت و اخلصائص امليكانيكية احليو  أللياف, اجلزء املوروث هو اخلصائص الرتكيبية 

و ، قابليتها للتطورلسرعة و اابية تزداد عندهم نسبة يرثوا اليافا عضلية بيضاء بدرجة اكرب و خصائص ميكانيكية اجي
 العكس صحيح .

  .لقوة العضلية : كلما زادت القوة العضلية امكن التغلب على املقاومات كلما زادت السرعة ا-5-2
لعضالت و ارختائها متوافقا )و هو ما ينتج عن العصيب : كلما كان التوافق بني انقباض االتوافق العضلي -5-3

 االشارات العصبية ( امكن حتقيق معدالت افضل يف السرعة . 
 .ملرونة و املطاطية : كلما زادت مرونة املفصل و مطاطية العضالت زادت فرص حتسني السرعة ا-5-4
 خدام الصحيح لقوانني احلركة خالل االداء ميكن ان يؤدي اىل حتسنياحلركة : االستاالستخدام االجيايب لقوانني -5-5

 السرعة . 
 بات البيوكيميائية للسرعة: املتطل-6

و املسافات  ،أكربلسرعة كلما كانت ا  أكرباملولدة نتيجة العمليات اليت حتدث بسبب نقص االكسجني  تعترب الطاقة
ع هذه االخرية جند و للمقارنة م اصغر بكثري من املسافات املتوسطة،كسوجينية و ة االالقصرية هلا متطلبات ابلنسبة للسع

و يف الظروف السابقة  ،ت القصريةان املتطلبات اخلاصة ابلسعة االوكسوجينية للمسافات املتوسطة اكرب بكثري من املسافا
 : كسوجينية هيو تتولد الطاقة حتت ظروف نقص االكسجني و العوامل اليت تؤثر على السعة اال

 مستوى مورد الطاقة -
 قدرة الطاقة على العمل  -
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 االمحاض الناجتة من العمليات البيوكيماوية  القدرة على معادلة -
 لرتكيز الشديد حلامض الالكتيك يف الدم.ا أتثريقدرة العضالت على االنقباض بشدة حتت  -
درجات تعترب عمال عنيفا، ف ام الام السباحة او التجدي سباقات املسافات القصرية سواء كان ذلك يف العاب القوىو 

تطلب بذل اقصى جهد يو هذا  ،حيث يهدف الالعب يف هذه السباقات اىل قطع املسافة احملددة أبقصى سرعة ممكنة
سم يف عمل اجلهاز الدوري ابجل هذا العمل العنيف يصاحبه سرعة ،لديه جلري املسافة او لقطع املسافة يف اقل زمن ممكن

 . لالزماالعضالت العاملة ابلوقود  ملا يتطلبه من حجم اكرب من الدم احململ ابألكسجني إلمداد
لالهوائية ااي ابستخدام االكسدة  ،و العمل العنيف يتطلب كفاءة يف العمل حتت ظروف نقص االكسجني

"anaérobique " اليت تشابه يف معظم  مراحل تكوينها مع عملية التخمر  "fermentation حيث تسمى "
"fermentation lactique-acid"  . 

دة اىل حامض البريوفيك ( و ذلك لتحويل مركب الغلوكوز بعد عمليات متعدATPو يتم هذا ابستخدام مركب الطاقة )
"acid pyrovique "،  املسماة بدائرة حامض السيرتيكالذي يكون دائرة االكسدة "citric-acid و دورة  " ا

ذه الدورة حتويل حامض البريوفيك اىل حامض حيث يتم يف ه ،" نسبة اىل مكتشفها cycle – krepsكريبس "
وفيك بينما يف االجتاه " و ذلك بعد اضافة اثين اكسيد الكربون اىل حامض البري  oxaloacetiqueاالوكسالوتيك "

و  ،امض اخلليط النشطوفيك اىل حابنتزاع اثين اكسيد الكربون اضافة اىل االكسجني الذي يتحول من حامض البري 
عيد الدورة بتدخل " الذي يcitricابحتاد حامض االوكسالوتيك مع محض اخلليط النشط يتحول حامض السيرتيك "

يك مث تتكرر الدائرة و حيث يتحول مرة اخرى اىل حامض االوكسالوت ،" و املاء و اثين اكسيد الكربونATPمركب "
 هكذا . 

تزيد من نسبة احلموضة  عنيف جيعل نسبة ترسب حامض الالكتيك كبرية و ارتفاع نسبة احلامضو كذلك فان العمل ال
"acidosisالدم مبا سبة احلموضة يف و لذلك يتطلب االمر توافر مقومات عمليات التعادل اليت حتفظ ن ،" يف اجلسم

مة اليت حتدث عند اضافة ف من الصدو املنظمات احليوية هي املادة اليت ختف، "buffors" يسمى ابملنظمات احليوية
 حامض او قلوي يف الدم . 

 و هنالك منظمات عديدة يف اجلسم منها : 
 حامض الكربونيك مع بيكربوانت الصوديوم .-
 وسفور مع الشق القلوي لنفس احلامض. الشق القاعدي حلامض الف-
 االكسوهيموغلوبني. ،الربوتينات-

هود الرايضي العنيف الناشئ و هي تتضح امهية املنظمات احليوية يف تعادل الرتسيب احلادث يف حامض الالكتيك "اجمل
 املسافات القصرية" .  هود الذي يؤديه الالعب يف سباقاتعن اجمل
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 كصفة بدنية أساسية  قوة العضليةال (70)احملاضرة رقم 
تنمو القوة و مقاومته اذ االقوة هي اساس احلركة اليت يستطيع االنسان من خالهلا ان حيرك شيئا : دمتهي

حلركة مرتبطة ارتباطا مباشرا ان ا رايضي حيث، والقوة هي اليت يبىن عليها اجنازات الالعضلية مع منو الطفل
رايضي دائما لذا يسعى ال ،سواءالعتيادية والرايضية على حد ابلقوة وهي العامل االساس إلنتاج احلركة ا

يبات النوعية املميزة للوصول يا من خالل التدر قنلتطوير قوته كي حيسن ادائه احلركي طبقا لفنون اللعبة وت
طو بقدراته البدنية لألمام ، اذا مل يكن قواي ال ميكن ان خي رايضي، والىل اكرب قدر ممكن لإلنتاج احلركيا

ظم القوة العضلية تشمل  عضلة كلما كربت العضلة كلما زادت قوهتا ان معوهذا له عالقة مباشرة حبجم ال
وة احملركة، وان مواجهة القوة كال من القوة العضلية الثابتة واملتحركة فتغلب العضلة على مقاومة تعين الق

 اخلارجية تعين القوة الثابتة .
جتهد عدد كبري من اخلرباء يف وضع ، فقد ااملمارسة الرايضيةوة العضلية يف نظرا ألمهية الق :تعريف القوة العضلية - 1
 :عريفات هلا منها على سبيل املثالت

جملاهبة أقصى مقاومة خارجية   لية يبذهلا اجلهاز العصيب والعضبكوهنا " أعلى قدر من القو  ) ( Harraهارة  يعرفها  
 مضادة " .

  على مقاومة خارجية أو مواجهتها". أبهنا  " قدرة العضلة يف التغلب ( Zaciorski )زاتيورسكي  كما يعرفها  -
لتغلب على مقاومة أو عدة مقاومات ا" إمكانية العضالت أو جمموعة من العضالت يف   ( Stiller ) لرتيسيعرفها  -

 خارجية سواء كانت اثبتة أو متحركة " .
  حالة أقصى انقباض إيزومرتي إرادي".يف"أبهنا مقدرة العضلة على إنتاجها  ( Hetenger )هتنجربينما يعرفها  -

ا حسب متطلبات النشاط "قدرة العضلة يف التغلب على مقاومات خمتلفة ومواجهته ( Matview ) ماتفيفويعرفها  
 الرايضي " و متثل املقاومات املختلفة يف نظر ماتفيف كما يلي :

 حيدث يف رايضة اجلمباز والوثب على سبيل املثال. التغلب على وزن اجلسم كما• 
   هبة . التغلب على املنافس كما يف رايضة اجليدو واملصارعة و الرايضات املشا •  
 التغلب على الثقل اخلارجي كما يف رايضة رفع األثقال ورمي املطرقة وقذف القرص .•  
  نافس.أثناء االحتكاك كما يف رايضات اجلماعية مثل كرة القدم يف التغلب على الكرة وامل•   

 الرسون و فيلشمان  هذا ابلنسبة للتعريف ولكن ابلنسبة لتصنيفها إىل أنواع فيمكن معرفتها من خالل تقسيم
Larsson et Flishman )  )  :     
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دفع وزن اجلسم أو  " قدرة الفرد على هناويعرفها الرسون بكو  :"  Dynamiqueالقوة املتحركة "   -1 -1
ملستمر ألداء واجبات هجومية توجيهه يف أي اجتاه " ، ونالحظ ذلك يف رايضة كرة القدم من خالل االنتقال السريع وا

 ودفاعية كاجلري والوثب...... " .
رد على دفع أو شد اجلهاز أو ضغط قدرة الفبكوهنا " الرسون ويعرفها : "  Statiqueالقوة الثابتة "   -2 -1

 .م يف وضع معني ألقصى فرتة زمنية"اجلس
د على إخراج أقصى قوة ممكنة " وميكن قدرة الفر : ويعرفها فليشمان بكوهنا "  القوة املتفجرة " االنطالقية "  -3 - 1

سرعة كأداء مهارة ضرب الكرة بالوثب عاليا لنا مالحظة ذلك يف رايضة كرة القدم يف حالة أداء املهارات اليت تتطلب 
   .املرمى ابلرأس أو عندما يركل الالعب الكرة أبقصى قوة وألبعد مسافة أو يف حالة التصويب على

صر حتمل القوة : وهذا زاد عليها عنمع الرسون و فليشمان يف هذه العناصر و لكن    ( Jackson )جاكسونويتفق 
ن مباراة يف فرتات زمنية مالعنصر مهم جدا لالعب كرة القدم ويظهر من خالل طول فرتة زمن املباراة أو لعب أكثر 

أو الظهر نتيجة للجهد  هليرجأو  ذراعيهقصرية ، فالالعب املعد جيدا ال يشعر أبي تعب عضلي سواء ابلنسبة لعضالت 
  املبذول يف املباراة .

تعترب أهم صفة بدنية وقدرة فسيولوجية و تعترب القوة العضلية من مظاهر النمو البدين اهلامة،  أمهية القوة العضلية: -2
ملختلفة  األنشطة الرايضية ايفوعنصرا حركيا بني الصفات البدنية األخرى  لذلك ينظر إليها املدربون كمفتاح للتقدم 
الرايضي عامة جملال حلركي يف اواليت تتطلب التغلب على مقاومات معينة ولكوهنا تساهم بقدر كبري يف زايدة اإلنتاج ا

ة مبدى احتياج األداء حيث  يتوقف مستوى األداء على ما يتمتع به الالعب من قوة عضلية مع تفاوت تلك العالق
ألخرى كالسرعة والتحمل واملرونة لعنصر القوة العضلية ، ومتثل أحد األبعاد املؤثرة يف تنمية بعض املكوانت البدنية ا

 والرشاقة . 
م على سرعة التعلم احلركي وإتقان أن األفراد الذين يتصفون ابلقوة العضلية يكونون أقدر من غريهويرى كثري من العلماء 

 . وصول للمستوايت الرايضية العاليةمستوى األداء احلركي، وإمكانية ال
م بشكل فعال يف أن املستوى العايل من القوة العضلية يساه ( Janson et Fisher )فريى جنسن و فيشر 

 .ب حتسينه وتقدمهالواحدة من العوامل الديناميكية لألداء احلركي ومن أسبا هناداء اجليد، وأحتقيق األ
أبن هناك عالقة إجيابية عالية بني القوة العضلية  1994 ) كما يضيف كل من حممد حسن عالوي وحممد رضوان )

والقدرة على التعلم احلركي، وأن هناك ارتباطا وثيقا ومباشرا بني القوة العضلية واملهارة يف األداء احلركي، كون القوة 
امة الرتباطها العضلية أهم القدرات البدنية على اإلطالق، فهي أساس تعتمد عليه احلركة واملمارسة الرايضية واحلياة ع

بكل من القوام اجليد والصحة والذكاء والتحصيل واإلنتاج والشخصية، إذ يتوقف اإلجناز احلركي الشامل بدرجة كبرية 
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على مستوى ما يتمتع به الفرد من القوة العضلية حيث اتضح أن القوة من أهم العوامل الديناميكية إلتقان األداء املهاري 
 ع األلعاب الرايضية التنافسية . ذو املستوى العايل يف مجي

ضلية فقد أشار البعض إىل تقسيمها من حيث ارتباطها تعددت اآلراء حول أنواع القوة الع القوة العضلية: أنواع - 3
نتج من القوة، كذلك مت بعناصر أو قدرات بدنية أخرى كالقوة السريعة وحتمل القوة وكذلك صنفت تبعا ملقدار امل

 أساس القوة العامة والقوة اخلاصة.تصنيف القوة على 
لية واليت يتم تنميتها خالل مرحلة واليت ختتص بكل األنظمة واليت تعترب أساس برامج القوة العض ة:عامالقوة ال -3-1

القوة العامة رمبا يكون عامل  ، واملستوى املنخفض منرايضياإلعداد األوىل أو يف السنوات األوىل من بداية تدريب ال
                                                                          . رايضيوحمدد لكل مراحل تقدم المؤثر 

املشرتكة يف األداء( وترتبط ابلتخصص )ما يرتبط ابلعضالت املعنية يف النشاط أبهنا ويقصد  :القوة اخلاصة  -3-2
ألقصى حد ممكن جيب أن هبا  لالنشاط. فإن تنمية القوة اخلاصة والوصو يف األداء اليت ترتبط بنوع الرايضة وبطبيعة 

  .موسم اإلعداد اخلاص بدايةتكون مندجمة بشكل كبري وذلك يف 
ة بكل من عنصري السرعة والتحمل على ترتبط القوة العضلي :ارتباط القوة العضلية ببعض القدرات البدنية  - 4

 (weineck)ينيكفاشكل قدرات هلا شكل جديد ومميز، وذو عالقة وثيقة ابلنشاط املمارس وبصفة عامة يقسم 
 القوة العضلية إىل ثالثة أنواع كما يلي:

 القوة املميزة ابلسرعة.- 
 .القوة االنفجارية -
 حتمل القوة العضلي.  -
جتمع بني صفيت  هناة ابلسرعة كأهم صفة لالعيب كرة القدم لكو تعترب صفة القوة املميز  القوة املميزة ابلسرعة: -1 -4

بكوهنا   ( harra )وقد عرفها هارة  السرعة = القوة املميزة ابلسرعة× السرعة والقوة وينظر إليها على أهنا ارتباط القوة 
                                                      .قوة العضلية و السرعة "ال " قدرة الفرد يف التغلب على مقاومات ابستخدام سرعة حركة مرتفعة، وهي عنصر مركب من

 "من ممكن"مقدرة العضلة أو جمموعات عضلية للبلوغ ابحلركة إىل أعلى تردد يف أقل ز  هناويعرفها أيضا على أ
ابرو " أقل وقت ممكن" ويرى  يف " إمكانية اجلهاز العصيب العضلي يف إنتاج أقصى قوة هناتعريف آخر أب هارةويضيف 

أن الربط بني القوة العضلية والسرعة احلركية يف العضالت تعد من متطلبات األداء احلركي يف املستوايت العليا، حيث 
قدرة الرايضي على إخراجّ  أقصى قوة يف العضلة أو العضالت يف أقل زمن ممكن"  هنايعرف القوة املميزة ابلسرعة على أ

كمصطلح فيزايئي، بينما يرى البعض إىل القدرة كمرادف   " (Power). ويسميها بعض خرباء التدريب الرايضي ابلقدرة
حركي وملرة واحدة كما حيدث يف وهو ما يعين إخراج أقصى قوة أبسرع أداء ( (Explosive Power للقوة االنفجارية

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



. 

 
88 

نة أولى ماستر تدريب رياضي نخبويس ---ظرية ومنهجية التدريب الرياضي ن مقياس ---محاضرات الدكتور شريط حسام الدين    

كرة القدم عند املهامجة واالنتقال السريع أو عندما حياول الالعب اخلداع وتغيري اجتاه جسمه وسرعته للمرور من املنافس 
 هناعلى تعريفها بكو  الرسون ويوكمكل من   حيث اتفقة الالعب االستحواذ على الكرة . والتغلب على املنافس يف حماول

أي استخدام معدالت عالية من القوة يف شكل  "مرتفعة " القدرة على إخراج أقصى قوة يف أقصر وقت بسرعة حركة
 تفجر حركي، حيث يؤكد لتحقيق ذلك يتطلب ما يلي : 

 .درجة عالية من القوة -
 . درجة عالية من السرعة -
 ( . فجري السرعةالسرعة لتوليد القوة أو استخدام القوة لت استخدام(القدرة على دمج القوة ابلسرعة  -
  .التفجر احلركي والذي يكون يف وقت حمدود للغاية -
ميكن  ،قصوى أو القوة العظمى وتعرف "أبعلى قوة ديناميكيةويطلق عليها البعض القوة ال القوة االنفجارية : -2 -4

جلهاز العصيب أثناء االنقباض اأعلى قوة ينتجها  هناوتعرف أيضا "أبللعضلة أو جمموعة عضلية أن تنتجها ملرة واحدة" 
لقدرة، ولكن القوة االنفجارية ابمع مالحظة أن هناك عدم تفريق يف بعض املراجع العربية ووصف كال النوعني  ."اإلرادي 

ك فهي أقصى قوة سريعة بذلو  تظهر، وميكن التعرف عليها من خالل ما تتميز به أبعلى قوة وأقصى سرعة وملرة واحدة،
لتجميع  دون ما برهة انتظار أن القوة املميزة ابلسرعة تتمثل يف التكرار2003 ، ويؤكد ذلك طلحة حسام الدين حلظية

ل مـن القصوى ولكن يف أسرع القوى )اجلري السريع( أما القوة االنفجارية فهي القدرة علـى قهر مقاومة قصوى أو أق
 زمن ممكن. 

أن القوة القصوى  Barrow) "وفيما يلي بعض التعريفات اليت وصفها العلماء للقوة االنفجارية: حيث يرى ابرو)
 ."هتااومات تتميز ابرتفاع شدتتطلب من الفرد إخراج احلد األقصى من القوة اليت ميتلكها والذي خترجه العضلة ضد مق

قدرة ى "أعل هناأب هارارفها "أقصى قوة خترجها العضلة نتيجة إنقباضة عضلية واحدة" وع هناأبClark)وعرفها كالرك )
 هناأب  (Hettinger)ا هتنجر"، ويعرفه أقصى مقاومة خارجية مضادةجملاهبة  من القوة يبذهلا اجلهاز العصيب والعضلي

ميكن ان التعاريف السابقة  وعلى ذكر إرادي"  القوة اليت تستطيع العضلة إنتاجها يف حالة أقصى انقباض إيزومرتي "
  ي.عضلي إراد انقباض أبن القوة االنفجارية هي أقصى قوة اليت ميكن للرايضي إنتاجها خالل أقصى حندد

بذل  تعرف يف كثري من املراجع " ابلتحمل العضلي" أو اجللد العضلي" مبعىن قدرة الفرد على حتمل القوة: -3 -4
العضلية املعينة ألطول فرتة معينة "،  حبيث يقع العبء األكرب  جملموعات أثناء وجود مقاومات على اجهد بدين مستمر 

للعمل على اجلهاز العضلي ويذكر بسطويسي عن هارا "هي القدرة على مقاومة التعب أثناء أداء جمهود بدين يتميز 
"قدرة  عرف أبو العال عبد الفتاح بكونه، وي"انتهحبمل عال على اجملموعات العضلية املستخدمة يف بعض أجزائه أو مكو 

الفرد على مواجهة مقاومات متوسطة الشدة لفرتات طويلة نسبيا حبيث يقع العبء األكرب يف العمل على اجلهاز 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



. 

 
89 

نة أولى ماستر تدريب رياضي نخبويس ---ظرية ومنهجية التدريب الرياضي ن مقياس ---محاضرات الدكتور شريط حسام الدين    

بكونه "مقدرة العضلة على أن تعمل ضد مقاومات متوسطة لفرتة طويلة من الوقت" ويعرفه ابرو ماتيوز ويعرفه  العضلي"
"مقدرة التغلب على العمل العضلي املفروض أداؤه أثناء فرتة زمنية مستمرة " ، ويعرفه كالرك بكونه "املقدرة على  بكونه

 .                               "االستمرار يف القيام ابنقباضات عضلية لدرجة أقل من القصوى
                                              .خلاصةكما ذكران سابقا مت تصنيف القوة على أساس القوة العامة والقوة ا

 639ل جسم اإلنسان على ول عن حتريك أعضاء اجلسم ، ويشمؤ يعترب اجلهاز العضلي هو املساجلهاز العضلي:  - 5
 لوظيفة للنظام العضلي هو أن، ومن أساسيات البناء وابه متنوعة الشكل واحلجم والنوع تبعا للعمل الذي تقوم  عضلة

 قريب أو تبعيدمن قبض أو بسط، أو ت هبا لكل عضلة وظيفة وعمل معينة تقوم به لتحريك العظمة املتصلة
 .  للجزء املتصل به من اجلسم، وأحياان تشرتك جمموعة من العضالت معا لتؤدي وظيفة حمددة

ن القوة الناجتة املسؤول عيعترب االنقباض العضلي هو الوظيفة األساسية للعضلة، وهو  :اضات العضليةاالنقب -5-1
العضلي خبصائص  تميز االنقباضة القوة القصوى. ويبداية من مستوى النغمة العضلية حىت درج املختلفة هتاعنها وبدرجا

 :ثالث هي
 .االختالف يف درجة القوة املنتجة من االنقباض العضلي -
 .الختالف يف سرعة االنقباض العضليا -
  .االنقباض العضلياالختالف يف فرتة دوام -
 جتة مبدى قدرة اجلهازويسيطر اجلهاز العصيب ويتحكم يف درجة االنقباض العضلي حيث يرتبط مستوى القوة النا 

 .  العصيب على تعبئة أكرب قدر ممكن من األلياف العضلية للمشاركة يف االنقباض العضلي

 رف على أنواع االنقباضاتالعضلية فإن األمر يتطلب التعنظرا لكون اجلهاز العضلي يعترب املصدر الرئيسي للقوة 
                                       .                                                           اليت حتدثها العضالت

 مبدى قدرة اجلهازجتة ويسيطر اجلهاز العصيب ويتحكم يف درجة االنقباض العضلي حيث يرتبط مستوى القوة النا 
  العصيب على تعبئة أكرب قدر ممكن من األلياف العضلية للمشاركة يف االنقباض العضلي.

 رف على أنواع االنقباضاتنظرا لكون اجلهاز العضلي يعترب املصدر الرئيسي للقوة العضلية فإن األمر يتطلب التع
 . اليت حتدثها العضالت

أو  ت خارجيةتستطيع العضلة إنتاج قوة عند حماولتها التغلب على مقاوما :نواع االنقباضات العضليةأ -5-2
أنواع  تلفة تعتمد علىمواجهتها وذلك عن طريق االنقباضات العضلية. تستخدم لتنمية القوة عادة طرق تدريب خم

 يلي:  كما  االنقباض العضلي الثابت واملتحرك
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حدوث حركة، أي ال حتدث فيه أية  تنقبض العضلة دون :Isométriqueاالنقباض االيزومرتي )الثابت(  -5-2-1
يع العضلة يف حالة طوهلا حركة نتيجة هذا االنقباض، حيث ال تستط تغريات لطول العضلة أثناء االنقباض وال حتدث

 . أن تقصر
 ". فاصلركة ملحوظة يف املمن التوتر يف العضلة، واليت تتولد نتيجة مقاومة دون ح ويشري هذا املصطلح إىل "كمية

  يقدر على حتريكه أو حماولةالوتستخدم هلذا التدريب أنواع من املقاومات الثابتة مثل: حماولة الفرد رفع ثقل معني 
 لية ضد عمل عضليعض اجملموعة دفع الثقل كجدار احلائط أو البار احلديدي املثبت، أو ابستخدام عمل عضلي

 ة عضلية كبرية دون إظهارلألخر، إذ أنه يصبح يف اإلمكان إنتاج قو أخرى مثل دفع أو شد أحد الذراعني اجملموعة 
 . حركة واضحة للعضالت العاملة أو للثقل الذي حياول الفرد رفعه أو دفعه

عندما  حيدث االنقباض العضلي اإليزوتوين :Isotoniqueيزوتوين )الديناميكي أو املتحرك( االنقباض اال -5-2-2
ما أي يستخدم االنقباض  ألداء عمل (أو تقصر تطول)تكون العضلة قادرة على االنقباض إما ابلتقصري أو ابإلطالة 

 .العضلي املتحرك
 الالمركزي. املركزي واالنقباض  االنقباضوينقسم االنقباض اإليزوتوين إىل 

 اجتاه مركزها. يطور تقتصر يف تنقبض العضلة وهيحيث  :Concentriqueاالنقباض املتحرك املركزي )ابلتقصري(  -أ
تؤدي إىل حركة عضو اجلسم و  االنقباض العضلي املركزي فعالية التوتر ملواجهة املقاومة وبذلك تقصر ألياف العضلة

 .ابلرغم من املقاومة، أي ينتج عن هذا االنقباض حتريك املفاصل
العضالت  لقوة املنتجة مناإذا ما كانت قوة العضالت أكرب من املقاومة حيث تستطيع  حيدث هذا النوع من اإلنقباض

 .التغلب على املقاومة، وحيدث نتيجة ذلك قصر يف طول العضلة
أطرافها بعيدا عن  حيث تنقبض العضلة يف اجتاه : Excentrique (االنقباض املتحرك الالمركزي )ابلتطويل -ب

زول من على السلم يتطلب منا مظاهر احلياة اليومية فمثال الن النوع من االنقباض موجود يفمركزها وهي تطول، وهذا 
لعضلي مكمال لطبيعة احلركة اويدخل أيضا هذا النوع من االنقباض  العضلة ذات األربع رؤوس الفخذية العمل ابلتطويل

 .عند تدريبات املقاومة اإليزوتونية املركزية
 قوة حيث إن رفع الثقلاالنقباض املركزي و الالمركزي: عندما تكون املقاومة أقل من الوعلى سبيل املثال يف 

حتت  إلبطاء سرعة نزوله يتطلب أن تنقبض العضلة مركزاي ابلتقصري، ويستخدم االنقباض ابلتطويل عند هبوط الثقل
تتغلب  اومة لكن املقاومةى املقأتثري اجلاذبية األرضية، ويف هذه احلالة سنجد أن العضالت سوف حتاول التغلب عل

تعود العضلة  ول العضلة وإمناطعليها ، وحيدث نتيجة لذلك ازدايد طول العضالت .فانقباض ابلتطويل ال يعين زايدة يف 
 .  إىل طوهلا الطبيعي
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للحركة دى الكامل امل وهو انقباض عضلي يتم على :Iso cinétiqueاالنقباض املشابه للحركة )ايزوكينتيك(  -ج
ألداء احلركات الفنية  يعيوبسرعة اثبتة، حىت لو تغريت القوة املبذولة على مدى زوااي األداء وأيخذ الشكل الطب

مثل حركات الشد يف  .احلركي داءالتخصصية، فيعترب أكثر أنواع تدريبات القوة أتثريا على اكتساب القوة املرتبطة ابأل
 كفاءة االنقباض العضلي تستخدم لتحسني لتدريب ابألثقال من الوسائل اليتالسباحة أو التجديف.كما تعترب أجهزة ا

 .  اإليزوكينيتك
عمليتني متتاليتني يف  وهو عبارة عن انقباض متحرك غري أنه يتكون من :plyométriqueاالنقباض البليومرتي  -د

ك مما يؤدي يف بداية األمر متحر  لتحميلاجتاهني خمتلفني حيث يبدأ االنقباض حبدوث مطاطية سريعة للعضلة كاستجابة 
طية يف العضلة مما ينبئ أعضاء من املطا إىل حدوث شد على العضلة ملواجهة املقاومة السريعة الواقعة عليها فيحدث نوع

  ة.يتم بطريقة تلقائي احلس فيها فتقوم بعمل رد فعل انعكاسي حيدث انقباضا عضليا سريعا
 العبو حائط الصدهبا  املهارات الرايضية كأداء حركة الوثب ألعلى اليت يقوم وحيدث ذلك عند أداء الكثري من

  يف رايضة كرة الطائرة أو حركات االرتقاء اليت تسبق مهارات الوثب أبنواعه والرمي...
 يوضح أنواع وأشكال االنقباض العضلي  01)اجلدول رقم )

 التغري يف طول العضلة  أنواعه شكل االنقباض 
 
 
 

 متحرك -1
Dynamique  

 يزوتوينا- أ
 .مركزي*
 .المركزي*

 
 مشابه للحركة -ب

 
 البليومرتي  -ج

 

 
 تقصر العضلة يف اجتاه مركزها-
تطول العضلة وتنقبض يف اجتاه -

 .أليافها
تقصر العضلة أو تطول تبعا  -

 .للحركة املطلوبة
متط العضلة أكثر من طوهلا فبل -

 انقباضها مباشرة
 تنقبض العضلة يف نفس طوهلا - يزومرتيا-  Statiqueاثبت  -2
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 ( يبني مميزات االنقباضات العضلية 01شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

تنمية القوة العضلية يؤدي إىل زايدة يف مساحة مقطع العضلة،  إن :العوامل الفسيولوجية املؤثرة يف القوة العضلية  -7
  مقطع العضلة والقوة اليت ميكن أن تنتجها العضلة . وابلتايل فإن هناك ارتباطا قواي بني مساحة

 جمموع مقطع كل ألياف العضلة الواحدة، ويرى  الفسيولوجييعين املقطع املقطع الفسيولوجي للعضلة:  -1 -7
 
 

املقطع الفسيولوجي للعضلة كلما زادت القوة العضلية أي أن قوة العضلة تزداد بزايدة  أن كلما كرب "الفسيولوجيعلماء "
 .املعروف أن عدد األلياف يف العضلة الواحدة اثبت ال يتغري من امليالد وعلى مدى احلياة حجم األلياف العضلية ومن

 وزايدة مساحة مقطعها الفسيولوجي بني اجتاهني فريى البعضإلشارة أنه خيتلف العلماء حول أسباب منو العضلة 
 ث نتيجة لزايدة عدد األلياف ابلعضلة الواحدة حيث لوحظ ذلك ابلنسبة لالعيب رفع األثقالدأن هذا التغيري حي

 وكمال األجسام بينما يرى الرأي األخر على أن عدد األلياف العضلة يتحدد يف كل عضلة وراثيا وال يتغري مدى
 ). وهذا ما ذكر يف عدة مراجع)حلياة وأن منو العضلة حيدث عن طريق زايدة حمتوايت الليفة ا

 وأن الزايدة اليت حتدث يف حجم العضلة ترجع إىل زايدة املقطع العرضي لليفة العضلية الواحدة نتيجة زايدة
 يوسني واألنسجة الضامة وهذااألكتني وامل خيوطحمتوايت الليفة من مصادر الطاقة والشعريات الدموية واللويفات و 

   .ما يعرف ابلتضخم العضلي، وتضخم العضلة أحد العوامل األساسية املرتبطة ابلقوة العضلية
 وابلرغم من أمهية التضخم العضلي وأتثريه على القوة العضلية إال أن القوة العضلية ميكن أن تنمو دون زايدة يف

 ومها نظامان أو طريقتان معروفتان يف تنمية القوة( توافق العصيب العضليأي عن طريق ال)التضخم العضلي
 : العضلية جيب شرحهما يف كيفية زايدة حجم العضالت كمـا يلي
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التضخم العضلي بزايدة مساحة املقطع  ق زايدةتعتمد الطريقة األوىل على تنمية القوة عن طري :التضخم العضلي -أ
واتر واألربطة والنسيج الضام زايدة حجم وقوة األ، يزيد حجم كل ليفة من ألياف العضليةالعرضي لليفة العضلية، حيث 

 . اخل الليفة العضليةدولة عن االنقباض ؤ واملكوانت املس داخل العضلة عن طريق تنشيط بناء الربوتني ابلعضلة
القصوى  ةالشد تستخدمتتطلب تنمية القوة القصوى عن طريق التضخم العضلي مراعاة بعض اخلصائص حبيث ال 

التدريب األيزومرتي  عند استخداممن القوة القصوى، و 75%- 90%عالية فـي حدود  ةابلرغم من استخدام شد
ال ترتبط بطريقة التدريب  رعة االنقباضمع مراعات أن س90% -100% ةتظهر الفائدة األكرب عند استخدام الشد

كرارات يف كل دورة لفرتة الت وانت لألداء السريع وجيب أن تستمربقدر ما ترتبط بتنمية كل من السرعة والقوة كمك
  .اثنية ويرى البعض أن أفضل طريقة هي التكرار حىت حالة الرفض30-25

 ولوجية للجهازكما تتعلق ضخامة العضلة بدرجة مباشرة لكثافة محل العمل، كما ترتبط أيضا بعمليات بي
 . الطويلة املدى لرفع مستوى القوة العضليةالعضلي للفرد وأييت نتيجة لتدريبات 

سني كفاءة العمل العصيب ورفع مستوى نظم إنتاج الطاقة تعتمد الطريقة الثانية على حت :التكيف العصيب العضلي -ب
ملختلفة، حيث تنتج القوة وذلك من خالل حتسني عمل األلياف العضلية أبنواعها ا دون زايدة حجم الكتلة العضلية،

خمزون مصادر  وكذلك زايدة من الوحدات احلركية اليت تشرتك يف االنقباض العضلي، مبقدار ما أمكن تعبئتهالعضلية 
 . الطاقة املطلوبة لالنقباض الطاقة الفوسفاتية وكفاءة عمل اإلنزميات لسرعة إنتاج

واخلصائص  الرايضي خصصويتحدد استخدام أي من الطريقتني أو الدمج بينهما بناءا على عدة عوامل منها نوع الت
ية األنشطة الرايض ملثال أن بعضالفردية للرايضي، ومستوى القدرة لديه. فيذكر أبو العال أمحد عبد الفتاح على سبيل ا

 .تستخدم الطريقة األوىل ضلي لذلكيتطلب تنمية القوة زايدة احلجم والكتلة والتضخم الع، مثل تطويع املطرقة ودفع اجللة
ومن بينها  الرايضات اجلماعية األنشطة الرايضية تنمية القوة العضلية مع عدم زايدة كتلة اجلسم، مثلكما تتطلب بعض 

 .رايضة كرة القدم، ففي مثل هذه احلالة تستخدم الطريقة الثانية لتنمية القوة العضلية
متسابقي العدو  ي معا مثلضلكما أن بعض األنشطة الرايضية تتطلب زايدة القوة عن طريق العامل العصيب والتضخم الع

 .والتجديف وبعض األوزان املتوسطة والثقيلة يف رايضة املصارعة
أدىن من القوة  داحففي رايضات متعددة يتطلب األمر  :نمية القوة العضلية دون زايدة يف التضخم العضليت  - 6

  .داءمستوى األالعضلية وأن أي زايدة يف القوة العضلية عن هذا احلد ال تؤدي إىل حتسني يف 
اجتاه  تكون تدريبات األثقال يف كرة القدم دون زايدة التضخم العضلي حيثكما يتطلب تنمية القوة العضلية للناشئني  

 :تنمية القدرة العضلية كما يلي
 منخفضة نسبيا يف األداء يرتبط مفهوم تدريب القدرة العضلية بدون زايدة يف التضخم العضلي ابستخدام أمحال -

 .بسرعات عالية
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 فة حيث أن السرعة األوليةيؤدي التدريب ابستخدام احلد األقل من األقصى إىل إاثرة الوحدات احلركية املختل -
 دة يف حجم العضلةللقوة بواسطة التدريب ابألثقال قد تعزوا إىل زايدة حمددة للوحدات احلركية وليست زاي

 (.  تضخم العضلة (

  . لديناميكييؤدي إىل زايدة التضخم العضلي مقارنة ابلتدريب ا( األيزومرتي)إن التدريب الثابت  -
العضلي  ة، أما التضخممن احلد األقصى يؤدي إىل زايدة تنمية القدرة العضلي60%إىل 30إن التدريب يف حدود  -

حدود تفوق القوة  لفع ثقر يهدف إىل رفع ثقل يف حدود أقل من القصوى بتنفيذ بطيء وتكرارات أكرب. ابإلضافة إىل 
 .من احلد األقصى130%)  إىل 120) القصوى

االنقباض  دث يف حالةحيتؤدي تدريبات االنقباض العضلي ابلتطويل إىل حدوث تضخم يف العضالت بنسبة تفوق ما  -
 .ابلتقصري

 الدراسات أنشري نتائج تالتضخم العضلي حيدث عادة يف كال نوعي األلياف العضلية السريعة والبطيئة، لكن  --
 ةريب ابستخدام شدالنسبة األكرب للتضخم العضلي حتدث عادة يف األلياف العضلية السريعة، ففي حالة التد

 املنخفضة لة استخدام الشدة عالية كتدريبات السرعة والقوة املميزة ابلسرعة يزداد تضخم األلياف السريعة، ويف حا
 ضخم األلياف السريعةتئة وإن زايدة تضخم العضالت أييت نتيجة والتكرارات األكثر يزداد تضخم األلياف البطي

   .والبطيئة وهذا ما نشاهده عند العيب رفع األثقال وكمال األجسام
 ايضي معني تؤدي إىل تنميةر إىل تنمية القوة العضلية لفرتات تدريبية معينة أو ملوسم هتدف  إن التدريبات اليت -

 لعضلياأما تدريبات القوة الطويلة املدى تؤدي إىل التضخم  القوة دون زايدة يف تضخم العضلي
 دون حدوث زايدة يف مما سبق يستخلص الباحث إمكانية تنمية القوة والقدرة العضلية للناشئني يف كرة القدم

األقصى  دمن احل80 %) -50 )أقل من القصوى ةحجم العضلة أو التضخم العضلي وهذا عند استخدام الشد
 . سطة وسرعة األداء عاليةبتكرارات متو 
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 ( املرونة كصفة بدنية أساسية08احملاضرة رقم )
لسرعة والتحمل يف بناء وتطوير األداء إحدى عناصر اللياقة البدنية اليت تساهم مع غريها كالقوة وا املرونة هي متهيد:

ضي الذي ميتاز مبرونة جيدة سوف والراي . كذلك فإن األشكال الرايضية حباجة هلذا العنصر اهلام،رايضياحلركي عند ال
 .صري لتحسني االجناز وتطويرهقزمن تساعده مرونته على استخدام بقية عناصر اللياقة البدنية األخرى جبهد قليل وب

 مرونة املفاصل تؤدي إىل يف. واملبالغة ي إىل ضعف مستوى االجناز الرايضييؤد رايضيكذلك ضعف املرونة عند ال
 . ا على القوةفيها تؤثر أتثريا ضار ن املبالغة أ، كما اان تصل إىل حالة اإلصابةوأحيارختائها 

لى أداء احلركات الرايضية إىل أوسع مدى يعين قدرة الفرد ع نة يف جماالت الرتبية البدنيةمفهوم املرو  مفهوم املرونة: -1
 .تسمح به املفاصل العاملة يف احلركة

ى مدى هلا، يف حني يرفض ويستخدم البعض مصطلح املرونة العضلية تعبريا عن قدرة العضلة على االمتطاط إىل أقص 
 .البعض هذا املصطلح ويفضل وصف املرونة العضلية ابملطاطية

د على أداء ملي بكوهنا مقدرة الفر يعرف هاري املرونة بكوهنا قدرة الفرد على أداء احلركة مبدى واسع، ويعرفها عباس الر 
احلركة يف مفاصل اجلسم  احلركات إىل أوسع مدى ممكن وفقا لطبيعة املفصل، ويعرفها ابرو بكوهنا هي مدى وسهولة

 .ةاملختلفة، ويعرفها إبراهيم سالمة بكوهنا املدى الذي ميكن للفرد الوصول له يف احلرك
ة العاملة عليه، فإننا نرى أن ية العضالت واألربطوحيث أن املرونة من الناحية العملية تتوقف على نوع املفصل ومطاط

 .تعريف هاري أنسب هذه التعريفات
حني يرى البعض األخر  وهناك جدل على املرونة يف احلركات املختلفة، حيث يرى البعض أهنا تنسب للمفاصل، يف 

 .أهنا تنسب إىل العضالت، ورأي اثلث يرى أن املرونة تنسب إىل املفاصل والعضالت
ن العضالت تعمل يف حدود أرى أن اجتاه ومدى احلركة حيدد تبعا لنوع املفصل الذي تعمل عليه، ومن املسلم به ون 

رحيية للمفصل العامل فيها، اجملال الذي يسمح به نوع املفصل، فهي ال تستطيع أن تزيد مدى احلركة عن احلدود التش
ستطيع أن تقلل من مدى نتيجة لزايدة قوهتا، فإهنا ت ولكن يف حالة حدوث قصر يف العضالت العاملة على املفصل

لطبيعي للمفصل وابلتايل احلركة عن احلد الذي يسمح به املفصل، وهبذا الشكل تكون العضالت قد قللت من املدى ا
ى. فمثال يف حركة فرد للحركة، وقدرة العضلة على اإلمتطاط حتدد مقدار ما يستطيع أن يصل إليه املفصل من مد

لساعد على امتداد اد عن العضد يكون مفصل املرفق يف هذه احلركة قد وصل إىل أقصى مداه عندما يصبح الساع
ذات الرأسني العضدية على  درجة، أما إذا كانت قدرة العضلة 180العضد، أي أن الزاوية بني الساعد والعضد تساوي 

ركته، وهو املدى الذي بذلك تقلل من مدى ح االمتطاط ال تسمح للساعد أبن يصل إىل مستوى امتداد العضد فإهنا
 .درجة 180يسمح به مفصل املرفق، فيكون نتيجة لذلك أن تصبح الزاوية بني الساعد والعضد أقل من 
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درة املفصل على الوصول إىل مما سبق يتضح أن اجتاه ومدى احلركة يتحدد تبعا لنوع املفصل الذي تعمل عليه، وإن ق 
خل احلدود اليت يسمح مطاطية العضالت العاملة عليه. أي أن العضالت حتدث احلركة داأقصى مدى له تتوقف على 

 .هبا املفصل
 ة على االمتطاط، ويقول ماثيوزوجيدر بنا أن نشري يف هذا الصدد إىل أن القوة العضلية تتناسب عكسيا مع قدرة العضل 

سات الفسيولوجية أن العضلة ميكن أن إن التنمية الزائدة عن احلد للمرونة تؤثر أتثريا ضارا ابلقوة. كما أثبتت بعض الدرا
 .متتط حبيث يصل طوهلا إىل نصف طوهلا يف احلالة العادية

س للدفع على ل للشد وليواملقصود مبدى العضلة الفرق بني أقصى امتطاط وأقصى انكماش هلا، كما أن العضلة تعم 
 .أساس تقريب نقطة االندغام من نقطة املنشأ يف معظم احلاالت

ر وذلك تبعا لنوع احلركة اليت والتقسيم الوظيفي للعضالت يوضح أهنا تعمل للتقريب والتبعيد والقبض والبسط والتدوي 
كيبها أو شكلها، وإمنا حيددها يسمح هبا املفصل الذي متر عليه العضلة العاملة، حيث أن وظيفة العضالت ال حيددها تر 

 .نوع املفصل العاملة عليه
املفصل ويعرب عن ذلك اما  وتعترب املرونة من مكوانت اللياقة االساسية، وتقاس املرونة أبقصى مدى بني بسط وقبض

ا خبصائص خرى من حيث ارتباطهبدرجة الزاوية او خبط يقاس ابلسنتمرت وختتلف املرونة عن مكوانت اللياقة البدنية اال
ة االربطة واالواتر والعضالت واحملافظ اجلهاز احلركي املورفو وظيفة أي البنائية والوظيفية فهي ترتبط بطبيعة املفاصل وحال

ة حول هذا املفصل من حيث درجة أي اهنا تتأثر حبالة املفصل التشرحيية وحالة العضالت العامل الزاللية احمليطة هبا،
 .مطاطتيها توترها او ارختائها ومدى

امهيتها ابلنسبة لألداء احلركي بصفة كالسرعة والقوة هذا فضاًل عن ارتباطها و   وترتبط املرونة ابملكوانت البدنية االخرى،
رتبط املرونة بنوعية التخصص تعامة ليس يف اجملال الرايضي فقط، ولكن ايضًا يف مظاهر احلياة العادية اليومية كما 

ملفاصل مثل مفصل الفخذ االداء الرايضي يف بعض الرايضيات الرتكيز على مرونة بعض االرايضي حيث تتطلب طبيعة 
مفاصل،)الكتف والقدمني ملتسابقي احلواجز ومرونة املفاصل )الكتف والرسغ والساعد(لالعيب الرمي وقذف القرص و 

صل تشرتك يف اداء حركي ذي فاوالركبتني( للسباحني وميكن ان تكون املرونة ذات امهية كبرية ملفصل معني او لعدة م
 .شكل خاص

مليات التسخني او التهدئة  وتعترب مترينات املرونة من االجزاء االساسية يف كل جرعة تدريبية حيث تستخدم خالل ع
قوة او عند التمهيد لألداء القوى كما اهنا قد تتخلل اجزاء اجلرعة التدريبية هبدف التخلص السريع من أتثري مترينات ال

 .ع يف بعض االنشطة الرايضيةالسري
 :من املعروف أن أنواع املفاصل يف جسم اإلنسان هي :أنواع املفاصل -2
 .العجزية املفاصل عدمية احلركة: مثل املفاصل اليت بني عظام اجلمجمة أو اليت بني الفقرات -
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ظروف معينة مثل املفصل يف و مفاصل مقيدة أو حمدودة احلركة: وهي مفاصل تسمح ابحلركة يف حدود ضيقة جدا  - 
 .الذي بني عظم العجز وعظم احلرقفة، وكمفصل االرتفاق العاين

 :املفاصل ذات احلركة احلرة: ومن أمثلة هذا النوع -
 .املفاصل االنزالقية: مثل مفاصل مشط اليد والقدم ٠
 .املفاصل الرزية: مثل مفصلي الركبة واملرفق ٠
 .ذي بني الفقرتني األوىل والثانيةاملفاصل االرتكازية: مثل املفصل ال ٠
 .مفاصل الكرة واحلق: كمفصل الفخذ والكتف ٠
عن متفصل عظمة رسغ  املفصل القاعدي: يوجد مفصل واحد من هذا النوع وهو مفصل اإلصبع األكرب، وهو عبارة ٠

 .اليد مع السالمية األوىل إلصبع اإلهبام
هما مع السالميات األوىل ورسغ القدم وذلك يف مكان احتاد كل مناملفصل اللقمي: يوجد هذا النوع يف رسغ اليد  ٠

 .ملشطي القدم واليد
ن درجة تنمية املرونة ختتلف أويرى الرسون أن املرونة عبارة عن توافق فسيولوجي ميكانيكي للفرد، ويشري عالوى إىل 

لتنمية تتوقف بدرجة كبرية على اوأن هذه  من فرد إىل آخر طبقا لإلمكاانت التشرحيية والفسيولوجية املميزة لكل منهما،
 .قدرة األواتر واألربطة والعضالت على االستطالة واالمتطاط

رغام املفصل ابستخدام إوجيب أن يالحظ أن تنمية املرونة جيب أن تكون يف حدود املدى التشرحيي للمفصل، ألن  
ينصح خرباء التدريب  إىل حدوث تشوه. لذلكاحلركات القسرية على توسيع مداه أكثر من حدوده التشرحيية يؤدي 

 .أبن يتوقف الفرد عن أداء تدريب املرونة يف حالة الشعور ابألمل
از احلركي، كما جيب االهتمام ويشري البعض إىل أنه لكي ننمي املرونة جيب االرتقاء مبدى األرجحات لكل أعضاء اجله 

 .بتمرينات اإلطالة للعضالت واألربطة واألواتر
ر علي شرط أن تعطي التمرين املناسب هلذا إن املرونة من املمكن إجنازها يف أي عم :عمر الزمين املقاس للمرونةال -3

ني وبصفة عامة األطفال الصغار العمر ومع هذا فإن نسبة التقدم ال ميكن أن تكون متساوية يف كل عمر ابلنسبة للرايضي
االبتعاد مث تبدأ يف النقصان.  إىليل ة ومع بداية املراهقة فإن املرونة متيكونون مرنون وتزيد املرونة أثناء سنوات الدراس

حتدث يف األنسجة املتجمعة  هذا النقصان يف املرونة مع تقدم السن هي تغريات معينة ىول علؤ والعامل الرئيسي املس
فكرة أن  ىسن وهذا مبين عليف اجلسم ولكن التمرين قد يؤخر فقدان املرونة املتسببة من عملية نقص املاء بسبب ال

صاق ومن بني التغريات الطبيعية االلت اإلطالة تسبب إنتاج أو ضبط املواد املشحمة بني ألياف األنسجة وهذا مينع تكوين
 : االيتاملرتبطة بتقدم السن 

 . كمية متزايدة من ترسبات الكالسيوم -

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



. 

 
98 

نة أولى ماستر تدريب رياضي نخبويس ---ظرية ومنهجية التدريب الرياضي ن مقياس ---محاضرات الدكتور شريط حسام الدين    

  درجة متزايدة من استهالك املاء -
  متزايد من التكرارات ىمستو  -
  عدد متزايد من االلتصاقات والوصالت -
  تغري فعلي يف البناء الكيميائي لألنسجة الدهنية -
 تكوين األنسجة العضلية مع األنسجة الدهنية إعادة -
 :يقسم هاري املرونة إىل :انواع املرونة -4
 .املرونة العامة: وهي تتضمن مرونة مجيع مفاصل اجلسم -
 فاصل الداخلة يف احلركة املعينةاملرونة اخلاصة: وهي تتضمن مرونة امل -

 :كما يقسمها زاتسورسكي إىل
ت العاملة عليه هي املسببة املفصل على العمل إىل أقصى مدى له، على أن تكون العضالمرونة إجيابية: وهي قدرة  -

 .للحركة
قوة خارجية  جتة عن أتثريانمرونة سلبية: وهي قدرة املفصل على العمل إىل أقصى مدى له، على أن تكون احلركة  -

 .مبساعدة الزميل مثال
 :ويعرض خاطر والبيك تقسيما آخر هو

يف هذا  لفرد لوضع بدين معني والثباتااذ لتسميتها تظهر عند اخت )الثابتة(: املرونة الثابتة تبعااإلستاتيكية املرونة  -
طة وكلما زاد الفرق على العضالت احملي اقصى مدى للمفصل مما يشكل ضغطاالوضع حبيث يتطلب ذلك الوصول اىل 

الفارق حيدث خالل عملية التدريب  ومن الطبيعي ان هذا رونة،لذلك احتياطي امل رونة الثابتة واملتحركة زاد تبعابني امل
لك فان املرونة الثابتة )السلبية( الرايضي كنتيجة لزايدة مدى احلركات النشطة لتحسني مستوى القوة واملرونة للفرد، ولذ

 .هلا أتثري فعال يف منو املرونة املتحركة )االجيابية(
ذه النقطة بوساطة استغالل ثقل البطيئة للوصول اىل نقطة معينة والثبات عند ه وتشتمل املرونة الثابتة اداء احلركات

عند  يكون دور الفرد سلبيا لسالبة حيثاجلسم او مبساعدة الزميل يف عملية التثبيت، ومن هنا جاءت تسمية املرونة ا
 .املدى احلركي الذي وصل اليه املفصل

ديناميكي  امل للمفصل بشكلات على املدى الكالقدرة على اداء حركاملرونة الديناميكية )احلركية(: وهي تعين  -
رونة املتحركة بطريقتني احدامها ن تتم املأ)متحرك(، ويطلق البعض مسميات املرونة النشطة او املرونة االجيابية، وميكن 

اه زايدة املدى ابنقباض  اجتتعتمد على اداء وضع معني يشبه املرونة الثابتة ولكن مع استمرار اداء دفعات حركية يف
جحات لألطراف حول والطريقة االخرى تقوم على اساس عمل مر  .ساسية ومطاطية العضالت املقابلةالعضالت اال

 .ائدأي مع استمرار حركة الدوران حول املفصل دون جهد ز  املفصل على املدى الكامل للحركة،
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لنشاط البدين تقرره درجة املرونة الشاملة يف كثري من أوجه ا يرى الرسون ويوكد أن أثر تكييف الفرد :امهية املرونة -5
 .جيا وميكانيكياللجسم أو ملفصل معني، واملرونة احلسنة أو املدى الواسع للحركة له مكان ابرز فسيولو 

 .عة واجللدويرى كون سلمان أن أمهية مكون املرونة يف السباحة يرقى إىل مستوى أمهية مكوين السر 
هارات األساسية، كما أن قلها تار أن افتقار الشخص للمرونة يؤثر على مدى اكتسابه وإتقانه ألداء املويقول حنفي خم

 .تؤدي إىل صعوبة تنمية الصفات البدنية األخرى كالقوة والسرعة والرشاقة
ضية املختلفة إىل ية لألنشطة الرايويشري خاطر والبيك إىل أن أمهية املرونة تكمن يف كوهنا هامة يف إتقان الناحية الفن

ن املرونة تعد أحد املكوانت أجانب أهنا يف نفس الوقت عامل أمان لوقاية العضالت واألربطة من اإلصابة. وترى هلني 
 .اهلامة يف األداء البدين

ديد مكوانت اللياقة م تضم آراء ثالثني عاملا حول حت1978ويف مسح لبعض املراجع قام به حممد صبحي حسانني 
دنية. وقد ظهر من هذا املسح أظهر أن أربعة وعشرين عاملا منهم قد وضعوا املرونة ضمن مكوانت اللياقة البالبدنية 

 .اتفاق كل علماء الدول الشرقية على كون املرونة أحد الصفات البدنية األساسية
احلركية والقدرة احلركية  لياقةولكون املرونة ذات أمهية كبرية يف ممارسة النشاط احلركي وضعها كالرك ضمن مكوانت ال

ن ضمن مكوانت اللياقة العامة، كما وضعها كل من وجلووس والرسون ويوكم وكيورتن وماثيوز وكزنز وابرو وفلشما
 .احلركية

إلرادية كالشجاعة والثقة ابلنفس اكما يشري بعض اخلرباء إىل أن املرونة تسهم بقدر كبري يف التأثري على تطوير السمات 
 .لسماتوغريها من ا

 :ويؤكد عالوي أن االفتقار إىل املرونة يؤدي إىل الكثري من الصعوابت اليت من أمهها
 .عدم قدرة الفرد الرايضي على سرعة اكتساب وإتقان األداء احلركي -
 .سهولة إصابة الفرد الرايضي ببعض اإلصاابت املختلفة -
 .الرشاقةالعضلية والسرعة والتحمل و صعوبة تنمية وتطوير الصفات البدنية املختلفة كالقوة  -

 .إجبار مدى احلركة وحتديده يف نطاق ضيق - 
 ةساسية وهدفها عاماالكوانت من املال تتوقف امهية املرونة على دورها يف جمال رايضة البطولة فحسب، بل اهنا تعترب 
 :صفة عامة يف النقاط التاليةرونة بتسعى اىل حتقيقه برامج اللياقة البدنية من اجل الصحة وميكن استعراض امهية امل

 .الظهر أسفلتعترب املرونة من العوامل الوقائية املهمة لإلصابة آبالم  -
 .التمزق واخللع وغريهاتعمل مترينات املرونة على الوقاية من االصاابت اليت يتعرض هلا الرايضيون كالشد و  -
 .االخرى كالقوة والسرعةترتبط مترينات املرونة ببعض املكوانت البدنية  -
 .ترتبط املرونة بكفاءة االداء احلركي مبا توفره من سعة وسهولة يف احلركة -
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لالمركزية والذي يظهر عادة بعد تساعد املرونة على ازالة التعب )طويل املدى( الذي تسببه بعض التمرينات العضلية ا -
 .دة اايمساعة من التدريب ويستمر الشعور به لفرتة متتد اىل ع 24

مثل حركات الذراعني حول  طويلة، تعمل مترينات املرونة على وقاية املفاصل عند اداء العمل العضلي التكراري لفرتة -
 .كبتنيوكذلك حركات الرجلني يف سباحة الصدر وأتثريها عل مفاصل الر  مفصل الكتف يف السباحة،

هارات ملدى حركي معني كمهارات ماختاذ اوضاع معينة او اداء تساعد املرونة يف تعليم املهارات احلركية اليت تتطلب  -
 .اجلمباز والباليه املائي والتعبري احلركي وحركات الطعن يف السالح

 .ضية مثل اجلولف والتنس والرمياملرونة تعمل على زايدة املد احلركي املؤثر الستخدام القوة يف بعض االنشطة الراي -
 .يف اجلهد والطاقة املبذولة عند االداء احلركي تؤدي املرونة اىل االقتصاد -
 .املرونة حتد من خطورة التعرض للتشوهات القوامة  -
 .لبعض السمات النفسية كالثقة ابلنفس والشجاعة رايضيتساعد املرونة على اكتساب ال -
 . تعمل علي سرعة اكتساب وإتقان األداء احلركي الفين -
 . تساعد علي االقتصاد يف الطاقة وزمن األداء وبذل أقل جهد -
 . تساعد علي أتخري ظهور التعب -
 .تطوير السمات اإلرادية لالعب كالثقة ابلنفس -
 .املساعدة علي عودة املفاصل املصابة إيل حركتها الطبيعية -
 . فعالة تسهم بقدر كبري علي أداء احلركات ابنسيابية مؤثرة و -
 .الناحية الفنية لألنشطة املختلفة إتقان -
 :العوامل املؤثرة على املرونة -6

نسجة والعضالت احمليطة به وترجع تتأثر املرونة بعدة عوامل منها ما يرتبط بطبيعة تركيب املفصل من خالل االربطة واال
بطة ابلعمر واجلنس ومستوى النشاط املرتبعض العوامل اىل البيئة احمليطة ابلفرد ابإلضافة اىل العوامل االساسية االخرى 

 :احلركي وميكن القول أبن درجة مرونة املفصل تتأثر ابلعوامل التالية
 .درجة مطاطية العضالت واالواتر احمليطة ابملفصل -
ة لدورها االساسي يف تثبيت درجة مطاطية االربطة احمليطة ابملفصل مع مراعاة ان ذلك ال يعين فقد هذه االربط -
 .فصلامل
نفيذ برامج املطاطية واملرونة درجة ضخامة العضالت اليت تعمل حول املفصل مع االخذ يف االعتبار ان استمرارية ت -

ت دائمًا هلا أتثري سليب على يعين ان ضخامة العضال وال ضمن برامج تدريبات االثقال هلا أتثري اجيايب على املرونة،
 .املرونة

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



. 

 
101 

نة أولى ماستر تدريب رياضي نخبويس ---ظرية ومنهجية التدريب الرياضي ن مقياس ---محاضرات الدكتور شريط حسام الدين    

 .طبيعة تركيب عظام املفصل -
 .قوة العضالت العاملة على املفصل ال داء املرونة املتحركة  -
 . تتاح هلا فرصة املطاطيةكفاءة اجلهاز العصيب العضلي يف تثبيط نشاط العضالت املقابلة للعضالت االساسية حىت -
 .درجة اتقان االداء الفين للحركة -
تيقاظ من النوم عند االس يث تقلحالنشاط اليومي للفرد، اع تتأثر املرونة ببعض العوامل الداخلية واخلارجية مثل ايق -

 حالة وصول الالعب اىل مرحلة يفكما تقل املرونة   وهي تقل ابلربودة وتزداد ابحلرارة، خالل اليوم، مث تزداد تدرجييا
 .التعب

 .العميقةنسجة تتأثر املرونة بطبيعة اداء احلركة من حيث فرتة دوام وتطبيق القوة ودرجة حرارة اال -
 .تؤدي االصابة حول املفصل اىل اعاقة املرونة -
 .املالبس غري املالئمة تؤثر على مستوى املرونة -
 .سنوات تدرجييا 8تتأثر املرونة ابلعمر حيث تقل بعد عمر  -
 . ملدة طويلةلى البقاء يف وضع معنيتتأثر املرونة بطبيعة االوضاع البدنية اليت تتطلبها املهنة حيث تقل عند التعود ع -
 .سني درجة املرونةحتحيث يساعد النشاط البدين واحلركة على  تتأثر املرونة بدرجة النشاط البدين للفرد، -

 .خصائص املرونة
 ظيفية،و  -ادها على اجلوانب املورفوذكران فيما سبق ان املرونة ختتلف عن املكوانت االخرى للياقة البدنية من انحية اعتم

وعلى ذلك فهي ترتبط  عضاء،املتعلقة ببناء وتركيب اعضاء واجهزة اجلسم والوظائف اخلاصة هبذه االأي تلك العوامل 
ابجلهاز العصيب واالعضاء  يضاكما اهنا ترتبط ا  بكافة العوامل التشرحيية للمفاصل واالواتر والعضالت احمليطة هبا،

واملفصلي  ؤثرة على اجهزة اجلسم وخاصة اجلهاز )العظميستوى  املرونة ابلعوامل املمويتأثر  حركية( بصفة عامة، -)احلس
و سوف نتطرق يف االجزاء  غريها،و والعضلي والعصيب( مثل حالة التعب واحلالة النفسية وطبيعة اختاذ اوضاع مهنية معينة 

الداخلية  نوعني: ميكن متييزها يف التالية للتفسري الفسيولوجي ملكون املرونة من خالل دراسة خصائصها الفسيولوجية اليت
 : يلواخلارجية كما ي

 صائص مجيع العوامل املرتبطة ابلفرد ذاته وغري املكتسبةيقصد هبذه اخل: فسيولوجيا اخلصائص الداخلية للمرونة -6-1
ة ترتبط ابملفصل وخصائص : خصائص طرفيسم اىل جزأينميكن ان تنقأيضا وهذه اخلصائص  من أتثريات البيئة احمليطة،

 .ترتبط ابلعضالتعصبية 
وتشمل هذه اخلصائص طبيعة تركيب املفصل ذاته حيث ختتلف انواع املفاصل تبعاً الختالف  :: اخلصائص الطرفيةاوال

مثل مفاصل اجلمجمة ومفاصل  منها قد يكون عدمي احلركة متاما وحيث ان البعض العمل احلركي الذي يقوم به كل منها،
وقد تكون حركة احد املفاصل يف اجتاه  حركته حمدودة كمفاصل العمود الفقري، والبعض اآلخر قد تكون عظام احلوض،
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واحد فقط كمفاصل الركبة واملرفق بينما قد يتحرك مفصل آخر يف كافة االجتاهات كمفاصل الرسغ والكتف والرقبة 
طبيعة  يف ذلك ايضاويدخل  وحتديد احلركة حول مدى املفصل تتحكم فيه الطبيعة التشرحيية للمفصل ذاته، والفخذ،

وكما هو معروف أبن كل مفصل حياط مبحفظة واقية توفر له احلماية  تشكيل عظام املفصل والغضاريف املكونة له،
من انحية اخرى فان االنسجة الضامة واالربطة واواتر والعضالت حول املفصل هلا دورها يف التأثري  وحتدد درجة مرونته،
فان وظيفة العضلة االساسية  ملفصل هو السماح إبمتام احلركة يف اطار مدى معني،وان كان دور ا على مدى احلركة،

 .هي االنقباض الذي يقوم بتحريك العظام حول املفصل
حيث ان اعضاء  هاز العصيب،من التحكم يقوم به اجل طلب اداء أي حركة ملدى معني قدرايت: : اخلصائص العصبيةاثنيا

غط الواقع عليها اىل اجلهاز العصيب ل تقوم بنقل االشارات العصبية احلسية تبعاً ملد الضاحلس ابلعضالت واالواتر واملفاص
يطة ابملفصل واملسببة الذي يقوم بدوره بتنظيم وتنسيق عمل العضالت احمليطة ابملفصل وتنسيق عمل العضالت احمل

لوقت الذي يتم فيه تثبيط لوبة يف افرتسل اشارات عصبية حركية للعضالت االساسية لكي تقوم ابحلركة املط للحركة،
أبداء احلركة أبقصى مدى  عمل العضالت املقابلة هلا لكي تكون يف درجة معينة من االسرتخاء حبيث تسمح مطاطيتها

 .هلا
ع الظروف اليت يتم خالهلا االداء احلركي يقصد هبذه اخلصائص مجي :فسيولوجيا اخلصائص اخلارجية للمرونة -6-2

بينما حتدث  ة حرارة العضالت،اذ تتحسن املرونة حينما تكون درجة حرارة اجلو دافئة وابملثل درج احلرارة،مثل درجة 
لدى نفس الشخص  وتقل املرونة االصاابت يف االجواء الباردة او عند اداء مترينات مرونة دون تسخني كاف قبل االداء،

 .%20 -10احلرارة مبقدار  % بينما تزيد يف حالة10يف حالة الربودة مبقدار حوايل 
 خلارجية املؤثرة على املرونة،وكما ذكران فيما سبق بعض العوامل االخرى اليت ميكن بطبيعتها ان تضاف اىل العوامل ا

وطبيعة ايقاع حياته لفرد ودرجة نشاط ا هبا، وهات القوامية اليت قد يكن مصاابومنها طبيعة املهنة اليت يزاوهلا الفرد، والتش
 .تعن االصاابت اليت قد يتعرض هلا وخاصة اصاابت العظام واالربطة والعضال فضال اليومية،

جيب ان يكون اهلدف االساسي لتدريبات املرونة هو التأثري على : أتثري التدريب الرايضي على فسيولوجيا املرونة -7
وجيب ان  ابلتدريب، االجزاء االكثر أتثرا فاصل، وهيحتسني مطاطية العضالت واالواتر واالنسجة الضامة احمليطة ابمل

يؤخذ يف االعتبار ان حتقيق املرونة املثلى يتميز ابلوصول اىل درجة تزيد عن املقدار الذي يتم خالله املدى احلركي خالل 
جيب ان  آخر هو ان تنمية املرونة فهوماوهذا املدى الزائد يطلق عليه )احتياطي املرونة(وهذا املوضوع حيمل م املنافسة،

تكون يف حدود معينة وليس اىل ما الهناية مثلما نالحظ ذلك يف حالة قدرة شخص ما على اداء حركات غري طبيعية 
حيث ان ذلك يعين حتقيق حالة غري مرغوب فيها وهي  للمفاصل تزيد بكثري عن احلد الطبيعي املناسب للمدى احلركي،

زايدة مرونة املفاصل اكثر من املدى الفسيولوجي الذي جيعل  اليت تعين  Hyper mobility.حالة زايدة احلركية
املفصل عرضة فيما بعد حلدوث تغريات سلبية متنع سراين الدم احململ ابألوكسجني حول املفصل وتفكك االربطة 
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فاصلهم وهذه احلالة تالحظ لدى االطفال الذين يزج هبم ألداء مترينات رايضية تستدعي حترك م واحملافظ اليت حتيط به،
 اكثر من املدى الفسيولوجي وخاصة يف السباحة واجلمباز

 :تدريبات املرونة -8
ريب املرونة جيب حتديد الغرض من تنميتها حيث قبل البدء يف تصميم برانمج لتد :اهداف تدريب املرونة -8-1

 :تنحصر اهداف تنمية املرونة فيما يلي
فان تركيز التدريب  رايضي اجليد،كان الغرض من تنمية املرونة هو حتقيق االداء ال  إذا: يدهدف االداء الرايضي اجل -

 .الداء احلركي املطلوباجيب ان يستهدف انواع املفاصل اليت ترتبط بطبيعة الرايضة اليت ميارسها الالعب وشكل 
ني املرونة للمناطق لتقوية وحتسا: لتحقيق هذا اهلدف جيب ان يكون تركيز التدريب بغرض هدف اللياقة والصحة العامة -

ليت تنتج عن اصابة تلك اوذلك حىت ميكن جنب اآلالم  الظهر، وأسفلوخاصة مناطق الرقبة  لإلصابة، االكثر تعرضا
 .الظهر أسفلاملناطق وخاصة آالم 

 :: وتنحصر تلك االهداف فيما يلياهداف طويلة ملدى -
 .ت الرايضة اليت ميارسها الفردغرض استمرارية حتسني املرونة لتنفيذ متطلبا *
 .غرض االحتفاظ مبستوى املرونة الذي امكن التوصل اليه خالل مراحل التدريب االولية *
ستوى املرونة يف مفصل ملويقصد إبعادة التكيف عملية تعويض االخنفاض الذي حدث  املرونة لغرض اعادة التكيف: -

 .عن التدريب معني ألي سبب من االسباب كاإلصابة او االنقطاع
 التضخم العضلي الناتج عن تدريبات القوة أثراملرونة هلدف تقليل  -
 .ة سنواتوالعمل على أتخري ذلك لعد هدف التغلب على اخنفاض مستوى املرونة بسبب تقدم العمر، -

 مبادئ تنمية املرونة
بدأ اخلصوصية يف تدريب املرونة تبعاً للحمل ومتتبع برامج تنمية املرونة املبادئ العامة للتدريب كمبدأ الزايدة التدرجيية 

 :اىل مراعاة املبادئ التالية ابإلضافةهذا  ملتطلبات التخصص الرايضي وغريها،
ها عند درجة معينة يف حدود املدى يراعى ان االستمرار حتسني املرونة جيب ان يتحول اىل حماولة احملافظة على مستوا -

 10 -8ويكفي  جي هلا،ما حتققت عملية تنمية املرونة اىل اقصى حدود املدى الفسيولو  إذاالفسيولوجي للمفصل 
 .اسابيع لتنمية املرونة

 .فصل للوقاية من االصابةخالل اداء التمرين الواحد يراعى التدريج يف التوصل اىل اقصى مدى ممكن حلركة امل -
 .اهداف تدريبات املرونة بار لن مطاطيتها متثل اهمان يكون تركيز أتثري التدريب اساساً على العضالت ابعت -
 .داء مترينات املرونةايراعى العمل على رفع درجة حرارة اجلسم ابلتمرينات العامة او اجلري قبل البدء يف  -
 .ابألمل فارقة لإلحساسجيب اال يستمر الرتكيز على مط العضلة بدرجة تزيد عن قدرة الفرد حتمل العتبة ال -
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يف هناية  –بني اجزاء اجلرعة التدريبية  –التسخني  رينات املرونة خالل اجلرعة التدريبية يف عدة اجزاء تشمل:توضع مت -
رعة خاصة هبا، او خالل النصف كان اهلدف هو زايدة الرتكيز على املرونة ميكن ان تؤدي يف ج  وإذا اجلرعة التدريبية،

 .الثاين جلرعة التدريب
  .يوم الواحدافضل أتثرياهتا اذا ما استخدمت بصفة يومية او ملرتني يف التعطى مترينات املرونة  -
 اال ان تقسيم )ماتفيف( يب املرونة وانواعها،ابلرغم من اختالف مسميات طرق تدر : طرق تدريب املرونة -8-2

( تنقسم طرق تدريب ويف رأي )ماتفيف هذه التقسيمات إلمكانية دمج أي تقسيمات اخرى من خالله، أفضليعترب 
 :اىلاملرونة 

 مترينات املرونة النشطة ) احلركية ( -
 مترينات املرونة السالبة -
  مترينات املرونة املركبة -

شمل حركة اجزاء املفصل ي، أي التمرينات اليت يكون بعضها حركياوعادة تعتمد طرق تنمية املرونة على جمموعة من 
او تكون  مدى متسع، ان تكون حركات بطيئة ذات فأما طبيعة احلركة ذاهتا،وقد ختتلف  حول املدى الكامل له،

ات يؤديها الشخص كما قد تكون مترين  حركات يف شكل مرجحات او ضغطات قوية تتعدى حدود املفصل الطبيعية،
او ابلقيام  ة،لضغطات االيقاعياو يشرتك معه الزميل يف املساعدة على زايدة املدى احلركي مبزيد من ا بطرقة ارادية،

 .ممثل تدوير مفصل القد ملفصل ذاته على مدى احلركة كامالبتحريك اجلزء الذي ميثل طرف ا
صى درجة هلا مث الثبات عند يتطلب مط العضالت اىل اق وقد أتخذ التمرينات شكال اثبتا ابن يتخذ الفرد وضعا معينا

التثبيت يف هذا الوضع، مع و دة الوصول اىل مدى اكثر هذا الوضع، كما قد يتطلب االمر مساعدة الزميل يف عملية زاي
يف تسمية مترينات  ذا سبباهاطية العضالت، وقد يكون مراعاة ان الرتكيز على تنمية املرونة يتم من خالل زايدة مط

ات املرونة سبق فان مترين على ما وبناءا املرونة مبصطلح تنمية املطاطية ارتباطاً ابهلدف احلقيقي وهو مطاطية العضالت،
رتة زمنية لعدة ثوان كما اما ان تؤدي بشكل حركي يعتمد على اداء عدد من التكرارات يف شكل جمموعات او يؤدي لف

 .يف التمرينات الثابتة
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 القدرات احلركية)التوافق، الرشاقة، االتزان( (90احملاضرة رقم )
 متهيد: 

وانب الفسيولوجية واحلركية و تناول العديد من الباحثني مصطلح القدرات احلركية من جوانب و مظاهر خمتلفة منها اجل
نتقال به اىل احليز التنفيذ فضال النفسية فتحت مصطلح القدرات احلركية يفهم الفرد قابلية حتديد اإلجناز البدين و اال

د الفرد بدنيا مبدى استخدم مصطلح القدرات احلركية كمؤشر عن إعداو  ،استخدام الصفات الشخصية كاإلرادةعن 
الت احلياة جهودهم للبحث عن تطوير قدراته البدنية و احلركية، و هي تعبري كرس له العديد من الباحثني يف شىت جما
ذ يوضح ذلك الئقا ألي ه القدرة إأمهيته للفرد و اجملتمع، و عند احلديث عنها  جيب أن نسرتسل إىل الصفة املقرونة هبذ

كمظهر من مظاهرها تعترب   ة وشيء بدنيا أو وظيفيا أو عقليا أو نفسيا والقدرات احلركية كأحد أوجه اللياقة الكامل
لكثريون القدرات احلركية اليست غاية يف حد ذاهتا إذ هتدف إىل سالمة الفرد ككل متكامل، لذا فقد تناول وسيلة و 

نية شكل الفرد خالل قدراته البدومكوانهتا املتعددة، و كان لتدخل اجلوانب الكثرية اليت تابلتعاريف لتوضيح معاملها 
" و من أثر يف تضارب املتمثلة ت التعاريف حيث يطلق عليها مصطلح "عوامل اآلداء البدينحمور احلديث ملا له راء فتنو 

 يف القدرة، الرشاقة، االتزان اإلحساس احلركي و التوافق.
 احلركية:القدرات -1

ابليته اجلسمية واحلسية وهي صفات مكتسبه يكتسبها الالعب أو املتعلم من البيئة أو تكون موجودة وتتطور حسب ق
احلالة البدنية وإمنا تعتمد  واإلدراكية من خالل التدريب واملمارسة، أن هذه الصفات ال تعتمد ابلدرجة األساس على

واجلهاز  ((CNSصيب املركزي يطرة احلركية أتيت من خالل قدرة اجلهاز الععلى السيطرة احلركية بشكل رئيس، وان الس
 .على إرسال إشارات دقيقة إىل العضالت لغرض اجناز الواجب احلركي ((PNSالعصيب احمليطي

ات احلركية ما أييت: الرشاقة، عرفها )حمجوب( ابهنا "قدرات يكتسبها االنسان من احمليط او تكون موجودة وتشمل القدر 
 .املرونة، التوازن، التوافق احلركي، املهارة والتكنيك

 :التوافق -2
، وهذا الرتكيب خيتلف من علم إىل آخر أي التوفيق يعين التوافق تركيب وتبويب عدة أشياء تعريف التوافق:-2-1

كانت حركات متكررة أخرى إذا   احلركة اليت يتكون منها األداء إذا كانت حركة وحيدة او بينها وبني حركات بني أجزاء
وع من تعامل الفرد مع البيئة،  أو سلسلة حركية. واالداء احلركي عملية معقدة ومركبة، إذ حتتوي على عدة أجزاء وهي ن

هو قدرة  دد مسبقارادية لغرض حتقيق هدف حمكوحدة متكاملة من النشاط تؤدى على أساس قرار اختذ بطريقة إ
الب وإطار يتسم ابالنسيابية حركه واستعمال أكثر من عضو من أجزاء اجلسم يف قالالعب أو املتعلم على دمج أكثر من 

 ابية.وابنسيوحسن األداء، أي مقدرة الالعب أو املتعلم على دمج حركات خمتلفة يف إطار واحد 
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 لفة ومن أبرزها ما أييت:للتوافق احلركي أنواع خمت أنواع التوافق احلركي:-2-2
الحظ عند أداء بعض املهارات احلركية األساسية مثل املشي واخلاص: إن التوافق احلركي العام يالتوافق احلركي العام  -

الفعالية أو اللعبة املمارسة،  والركض والوثب.... وأما التوافق احلركي اخلاص فأنه ذلك النوع الذي يتماشى مع نوعية
 سلة وكرة القدم ....فألعاب املضرب تتطلب توافق خاص خيتلف عن التوافق اخلاص بكرة ال

اجلسم ككل، أما توافق  لتوافق بني أعضاء اجلسم ككل وتوافق األطراف: وهذا التوافق حيدد ابلتوافق الذي يشارك فيها -
 ليدين والقدمني معا.األطراف فانه يستخدم يف احلركات اليت تتطلب مشاركة القدمني فقط أو اليدين فقط أو ا

بني القدمني والعينني وبني الذراعني والعينني. حيدد كالرك  : وهو التوافق الذي حيدثتوافق بني األطراف والعينني -
Klarke لنوعني مها: التوافق هنا بنوعني اللذين يعتربمها إحدى مكوانت القدرة احلركية العامة، وا 

 لعني. ا –توافق القدمني -أ
 لعني ا –توافق الذراعني -ب
ي مناذج نظرية تساعدان على تعميم االستنتاجات يف التمرين هإن مناذج التوافق احلركي  مناذج التوافق احلركي:-2-3

ركة او االداء احلركي، وهذه والتدريب الرايضي، ولقد جرى يف اآلونة االخرية حماوالت لشرح وتوضيح عملية تنظيم احل
 بعض احملاوالت اليت هي على شكل تصورات واليت من أبرزها ما أييت: 

 عن كيفية تنظيم احلركة. ((Farfilارفل تصور ف
 عن السلوك االدراكي احلركي.  ((Harriet Williamsتصور هاريت ويليامز 

 حتليل االداء احلركي االدراكي.  ((Whytingتصور هوايتنج 
 .((Shanabilمنوذج التوافق احلركي لشنابل 

مل التوافق ال تعتمد على التمرينات فحسب بل أصبحت ان تنمية عا االعتبارات اخلاصة بتنمية التوافق:-2-4
نمية هذا العامل ملا له من أثر كبري معظم األلعاب الصغرية واأللعاب اجلماعية والفردية واألنشطة املختلفة هتتم بكيفية ت
 التوافق: مية وفعال يف حتسني األداء احلركي واالرتقاء به. وفيما أييت بعض االعتبارات اخلاصة بتن

 التدرج يف التدريب من السهل إىل الصعب.  -
بعا حلدوث اضطراابت حركية ن تتشابه مترينات التوافق قدر االمكان مع نوعية الرايضة أو اللعبة اليت ميارسها الفرد تا -

 اثناء االداء الفعلي للرايضة االصلية. 
التوافق حتتاج  بة العضلية لألداء مبستوى مرتفع، ألن متريناتين أو تكراره حىت تتكون االستجااالستمرار يف اداء التمر  -

  .إىل التدريب عليها أكثر من غريها من السمات حىت تصل إىل مستوى االداء املطلوب
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فق اجليد حلركات اجلسم وانسجامه وهي تعبري جامع لكل تعين الرشاقة توافق القدرات احلركية او التواالرشاقة: -3
ها وجامعة هلا فهي ابألساس كما تعتمد بكل االحوال على الصفات احلركية واجلسمية وهي مرتابطة معالصفات احلركية  

التعلم السريع للمهارات وتطبيق قابلية حركية وجسمية  وتوصف الرشاقة على اهنا قابلية السيطرة على التوافق املعقد و 
، وتصبح اكثر فعالية حينما  ع لعضالت اجلسم الكبريةاملهارة بشكل جمدي ومناسب، وتشمل الرشاقة على التوافق السري

ساسية يف ممارسة معظم االنشطة متتزج مبستوايت عالية من القوة العضلية والسرعة والتحمل ، كما تعد احد املكوانت اال
 .كوانت االداء البدينمالرايضية، حيث ثبت عالقة الرشاقة ابلدقة والتوافق والتوازن كما اهنا مرتبطة جبميع 

على األرض أو يف  تعين الرشاقة "املقدرة على تغيري أوضاع اجلسم أو السرعة أو االجتاهات هوم الرشاقة:مف-3-1
 .اهلواء بدقة وانسيابية وتوقيت صحيح"

ضا م األداء احلركي وتطويره وحتسينه و أييعرفها هرتز :"ابهنا املقدرة على إتقان احلركات التوافقية املعقدة و السرعة يف تعل
لى تشكيل األداء" ، وتعترب الرشاقة املقدرة على استخدام املهارات وفق متطلبات املوقف املتغري بسرعة و بدقة واملقدرة ع
ملهارات احلركية يف كافة الرايضات و من أهم متطلبات اللياقة البدنية يف مرحلة الناشئني نظرا ألهنا عنصر فعال يف أداء ا

ركات وتسهم يف سرعة تعلم كات األداء وتساعد على االقتصاد يف اجلهد املبذول يف احلاأللعاب فهي تعمل كمنسق حلر 
 املهارات األساسية . وحتقق للناشئني حتديد االجتاه الصحيح لألداء احلركي.

ا دنية واحلركية وهي مرتابطة معإهنا القدرة على التوافق احلركي املعقد والدقيق وتعتمد بكل األحوال على الصفات الب
 ومنسقة وجامعه هلا وهي ابألساس قابلية حركية وجسمية.

 قدرته على االسرتخاء.و الرشاقة تكسب الالعب آو املتعلم القدرة على االنسياب والتوافق احلركي  ية الرشاقة:أمه-3-2
 اإلحساس السليم ابالجتاهات واملسافات.

 لى تغيري االجتاه.حوبة ابلدقة والقدرة عالقدرة على رد الفعل السريع للحركات املوجبة بشرط أن تكون مص
 وعلى ضوء ذلك ينبغي على املريب مراعاة ما يلي:

لرايضي لضمان زايدة الرصيد دوام اضافة بعض التمرينات او املهارات احلركية اجلديدة يف غضون عمليات التدريب ا -
 احلركي للفرد.

ديد والتنويع يف ربط خمتلف املهارات مواالة العمل على االكثار من التدريب على خمتلف املهارات احلركية املركبة، والتج -
 احلركية معا.

كية املختلفة ال مكان خلق الكثري ضرورة التغيري يف خمتلف الظروف اليت تؤدي حتت نطاقها التمرينات او املهارات احلر  -
     من املواقف اجلديدة.
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صفات البدنية األخرى، وتعين الرشاقة تعترب الرشاقة من القدرات البدنية اهلامة ذات الطبيعة املركبة، حيث أهنا ترتبط ابل
رفها " مانيل" أبهنا القدرة على بشكل عام أهنا قدرة اجلسم أو أجزاء منه على تغري أوضاعه أو اجتاهه بسرعة ودقة، ويع

  .سجزاء اجلسم أو جبزء معني منه كاليدين أو القدم أو الرأالتوافق اجليد للحركات بكل أ
 واع الرشاقة:أن-3-3
قة وانسيابية وتوقيت لرشاقة العامة: تشري إىل املقدرة على أداء واجب حركي يتسم ابلتنوع واالختالف والتعدد بدا -

 سليم.
ات ركي لواجبائص والرتكيب والتكوين احلاصة: تشري إىل املقدرة على أداء واجب حركي متطابق مع اخلصالرشاقة اخل -

 .املنافسة يف الرايضة التخصصية
 وعلى ذلك ترتبط الرشاقة مبفهومها العام واخلاص ابلعناصر التالية:

 اخلصائص التقوميية للحركة كالوزن والنقل واإليقاع والتوقع واالنسياب احلركي.
 احلركة.القدرات احلركية كالسرعة والتوافق والتوازن ودقة 

 العوامل واألسس امليكانيكية، مركز الثقل، قاعدة االتزان وخط اجلاذبية األرضية. 
 العوامل الفسيولوجية والنفسية وبناء خربات جديدة.

 تقسيم مينل للرشاقة: -
 أقسام:3ملعين إىل ايقسم مينل الرشاقة من الناحية املرفولوجية اخلاصة حبجم العضالت العاملة يف النشاط 

 (: تقسيم مينل للرشاقة01ل رقم )جدو

 

 

 

 

 ةالرشاقة اخلاصة ابلعضالت الكبري 
*تشــــــــــــــرتك يف األداء احلركي غــــالبيــــة 

 اجملموعة العضلية.
  أمثلة:

 لى املتوازيني.املرجحة ع-
 دوران على العقلة يف اجلمباز.ال-
 ي والوثب يف ألعاب القوى.الرم-
 السباحة.-

 اخلاصة ابلعضالت املتوسطةالرشاقة 
*يشــــــــــرتك يف احلركة بعض العضــــــــــالت 

 الكبرية دون األخرى.
 أمثلة:

لتســديد على املرمى يف كرة القدم أو ا-
 اليد.

 

 الرشاقة اخلاصة ابلعضالت الصغرية
*يشــــــــــرتك يف األداء بعض العضــــــــــالت 

 الصغرية.
 أمثلة:

ملراوغـــة ابليـــدين يف كرة الســــــــــــــلـــة أو ا-
 القدم

 لثبات.اابلرأس من ضرب الكرة  -
 لكرة من الثبات.مناولة ا -

 تقسيم مينل للرشاقة
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ة أساسية تظهر عالقتها ابلنواحي النفسية خاصة الرشاقة صف: سنة( 12 – 9اشئني )رشاقة لدى النتنمية ال-3-4
ا بشكل جيد يف ملمكن اكتساهبيف فرتة التعلم احلركي وخاصة عند األطفال الذين يؤدون احلركات بسرعة وإتقان، ومن ا

سنوات(، ويستقر التدريب عند  8 – 5يبدأ التدريب على الرشاقة يف األعمار املبكرة، يف عمر ) .األلعاب املختلفة
تطوير  سنوات(، وإلمكانية تطوير الرشاقة ينبغي االعتماد على وسائل خاصة هتدف إىل 10 – 8اجلنسني يف عمر )

 على:القدرات التوافقية ابستخدام إشكال متنوعة، فيجب العمل 
 هارات احلركية املختلفة.إكساب الطفل عدد كبري من امل -
 األداء العكسي للتمارين. -
 خلق مواقف غري معتادة ألداء التمارين  -
 التغري يف أسلوب أداء التمارين. -

لى املدى الطويل، وإن نوعية عإن نوعية جناح التنسيق هي القاعدة األساسية لتطوير النتائج الرايضية  «اروين»ويرى 
 ستلزم االعتماد على طريقة اللعب.العمل املتناسق يؤثر على سرعة ونوعية التعلم للتقنية الرايضية ولتحقيق هذا العمل ي

 لدى الناشئني وهي: كما جيب مراعات بعض النقاط اهلامة عند تنمية الرشاقة
 الرتكيز يف أداء التمرين على الدقة واالنسيابية والتوقيت الصحيح.

 أن ينال الناشئون فرتة راحة مناسبة بني كل مترين وآخر.
 يفضل أن تؤدى التمرينات اليت هتدف إىل تنمية الرشاقة بعد اإلمحاء مباشرة.

 هي:و يار مترينات الرشاقة للناشئني إضافة إىل ذلك هناك نقاط ميكن االسرتشاد هبا عند اخت
 مترينات احلركة السريعة بني اإلعالم واحلواجز والكرات الطبية واملوانع.

 مترينات أداء املهارات احلركية يف مساحات حمدودة.
عتادة حلركات اجلديدة أو غري املامترينات املواقف غري املعتادة ابألجهزة وبدوهنا. التمرينات اليت تتميز أبداء بعضك 

 للناشئني.
 ختبــارات الرشـاقة:ا-3-5
 :اجلري املتعدد اجلهات -3-5-1

 األدوات: أربع كرات طبية، كرسي بدون ظهر، ساعة إيقاف.
رات األربع واليت يف (، املسافات بني الك01مواصفات األداء: توضع الكرات الطبية كما هو موضح ابلشكل رقم)

م، 4،5م(، 1ة مرت واحد)م، واملسافة بني أول كرة طبية وبني خط البداي 4،5األطراف والكرسي الذي يف املنتصف 
 م(.1واملسافة بني أول كرة طبية وبني خط البداية مرت واحد)
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(، حىت يتجاوز 01ملوضح ابلشكل )متبعا خط السري اعند مساع اإلشارة البدء يقوم املخترب ابجلري من عند نقطة البداية 
 ن الذي استغرقه يف قطع املسافة طبقا للمواصفات املطلوبة.خط النهاية. وحيسب له الزم

 توجيهات: جيب إتباع خط السري أثناء اجلري.
 على راحة كافية. أي خمالفة خلط السري احملدد يوقف االختبار ويعاد مرة أخرى على املخترب بعد أن حيصل

 جيب عدم ملس الكرات الطبية أثناء اجلري. 
 املتعدد اجلهات(: اجلري 01شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
-9هذا االختبار لقياس الرشاقة عند األطفال يف املرحلة السنية من : للرشاقة (illinois)الينوي اختبار  -3-5-2 

 سنة وميكن تعديل املسافات واالرتفاعات لقياس الرشاقة لدى البالغني والكبار.13
 للرشاقة. (illinois)الينوي (: اختبار 02شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 :كيف يعمل االختبار  -

 .قم إبجراء فحص للمخاطر الصحية واحلصول على موافقة طبية
 .قم إبعداد النماذج وتسجيل املعلومات األساسية مثل العمر والطول ووزن اجلسم واجلنس وظروف االختبار
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 .قم بقياس ومتييز منطقة االختبار ابستخدام املخاريط
 .ابملعايرة إذا لزم األمرحتقق من معدات بوابة التوقيت وقم 

 :وقت االختبار -
 .ممرات على املسار( 5أمتار ) 5و هأمتار، والعرض )وابلتايل املسافة بني نقطيت البداية والنهاية(  10يبلغ طول الدورة 
 .خماريط لتحديد البداية والنهاية ونقطيت التدوير 4ميكن استخدام 

 .مرت 3.3كل خمروط يف املركز متباعد بفارق 
 :قم إبجراء االختبار على النحو التايل

يط حىت النهاية، عندها يسجل ابدأ ابالستلقاء على األرض عند نقطة البداية، مث اقفز إىل قدميك وتفاوض حول املخار 
  .املساعد إمجايل الوقت املستغرق

 :فوائد وعيوب اختبار الينوي -
تبار قدرة الالعب يتم اخ وأيضا طلب احلد األدىن من املعدات،ط يت، فقبسهولةالفوائد: هذا اختبار بسيط وميكن ادارته 

 .على الدوران يف اجتاهات خمتلفة ويف زوااي خمتلفة
ن أن ختضع النتائج العيوب: ميكن أن يؤثر اختيار األحذية وسطح اجلري على األوقات بشكل كبري، وبذلك ميك

 .ابت التوقيتلتناقضات التوقيت، واليت ميكن التغلب عليها ابستخدام بوا
اثنية، وعندها يبدأ  15ر أكثر من ال مييز هذا االختبار بني قدرة الدوران اليمىن واليسرى، وغالًبا ما يستغرق االختبا

  .التعب يف لعب دور أكرب يف النتائج
 :نصائح إلكمال اختبار الينوي -

ل اثنية يف الوصول، كئع واستغالل  جيب أن هتدف إىل الوصول على قدميك يف أسرع وقت ممكن لتقليل الوقت الضا
 .ولذلك عليك ممارسة هذه احلركة، أبقصى سرعة ممكنة

 .اركض بسرعة قدر اإلمكان بني النقاط املستقيمة، مما يوفر الوقت عليك يف الوصول
ا لديك من طاقة وقت اثنية، لذا ال ختزن الطاقة، واستخدم أقصى م 20هذا اختبار ديناميكي ويستغرق أقل من 

 .االختبار، وأعطه كل ما لديك من البداية إىل النهاية
ا عن املخاريط عند أتكد من ملس أو وضع قدمك على اخلطوط يف الطرف العلوي من دوري الركض، والبقاء بعيدً 

 .الفواصل
 ال تبطئ قبل هناية أبواب التوقيت، استمر يف الركض عرب البواابت. 
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جلسم واخلاصة ابجلهاز العصيب املركزي ففي استجابته ا من الوظائف املعقدة ابيعترب عنصر التوازن واحد التوازن:-4
رتك يف ذلك كثري من األجهزة لالحتفاظ ابلتوازن جند أن هناك ردود أفعال من داخل اجلسم تؤثر وتتأثر ببعضها ، ويش

األرضية يتحقق نتيجة إىل التوافقات  يةاحلسية واحلركية ،ويتفق العلماء على اعتبار االحتفاظ بتوازن اجلسم يف جمال اجلاذب
نيكية عمل موحدة وتشتمل بني نشاطات جمموعات مركبة من األجهزة احليوية وأنظمتها داخل اجلسم واليت تعطي ميكا

ي والسمعي وكذلك اجلهاز ، وال ينفصل عنها كال من اجلهازين البصر ة الوظيفية احلركية للجهاز احلسيعلى الناحي
 .احلركة ني للجسم أثناء الثبات أوفالتوازن "هو القدرة على االحتفاظ بوضع معاحلسي اجللدي ، 

سمه أو أجزائه املختلفة يف جبورأي آخر أكثر مشوال وإيضاحا يعترب التوازن متمثال يف مقدرة اإلنسان على االحتفاظ 
لعمل ضد أتثريات قوى اجلاذبية، لجهة وضع معني نتيجة للنشاط التوافقي املعقد جملموعة من األجهزة واألنظمة احليوية مو 

 (.Dynamique( والتوازن املتحرك )Statiqueوجيب أن نفرق بني التوازن الثابت )
عض احلركات وهو يف اهلواء، وجيب أن تشمل أنشطة األلعاب على اتزان الفرد سواء على األرض أو يف أثناء أتديتـه ب

أنه عرقلة حركة الفرد، وصلة حلياة العادية عند مواجهة أي ظرف من شويعترب التوازن عامل هام يف أوجه نشاطنا يف ا
باز فقط كما هو دارج، ولكن هناك التوازن وثيقة ابلتوافق والرشاقة يف بعض املهارات، وال يظهر التوازن واضحا يف اجلم

 هناايت كثرية ملهارات جيب االتزان بعدها حىت حتتسب سليمة مثل دفع اجللة 
و احلركة ، أ ابلتوازن أن يكون الفرد لديه القدرة  على االحتفاظ بوزن اجلسم يف الثبات نعين :وازنتعريف الت-4-1

القدرة على االحتفاظ بثبات  وهذا يتطلب سيطرة اتمة على األجهزة العضوية من الناحية العضلية والعصبية ، كما أنه
النتقال ويتطلب التوازن القدرة على و يف حالة الدوران أو ااجلسم عند أداء خمتلف املهارات واألوضاع احلركية والثابتة أ

وتعترب سالمة اجلهاز العصيب  اإلحساس ابملكان واألبعاد سواء كان ابستخدام البصر أو بدونه عصبيا أو ذهبيا وعضليا
بني يف احملافظة على صيب هلا دور يتبني اجلهازين العضلي والع آزرأحد العوامل اهلامة احملققة للتوازن كما أن عملية الت

لرايضية اليت تتم فوق حيز ضيق  ااتزان اجلسم أو احلركة اليت يقوم هبا اإلنسان من مشي وجري ووثب ...إخل ،أو احلركة 
طرة الفرد على أجهزته كاملشي على العارضة أو الوقوف على مشط أحد القدمني كل هذه احلركة تتوقف على مدى سي

 احملافظة على وضع اجلسم دون أن يفقد اتزانه. العضلية و العصبية مبا حيقق 
لرشاقة ويشري "جونسون" و ابمما سبق يتضح مدى ارتباط التوافق العضلي العصيب كما أن التوازن احلركي مرتبط أيضا 
توسط والتعب الشديد يؤثران "نيلسون" أن بعض اختبارات التوازن تتطلب القوة العضلية، كما يشري أيضا أن التعب امل

مان" خطأ الفكرة السائدة اليت على قدرة الفرد يف االحتفاظ بتوازنه ولقد دلت الدراسات اليت قام هبا "مسيث" و "هوف
ة العضلية على اإلانث، وهذا تقول أبن اإلانث أكثر قدرة على التوازن من الرجال هذا إال أن الذكور يتميزون ابلقو 

 عامل مؤثر يف القدرة على االتزان.
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أنه قدرة الفرد يف السيطرة  لتوازن "من جانب العلماء" يعرفه "الرسون" ويكم" نقال عن حممد صبحي حساننيتعريفات ا
فرد للتحكم يف القدرات الفيزيولوجية على األجهزة العضوية من الناحية العضلية العصبية ويعرفه "كيورتن" بكونه إمكانية ال

تخدام البصر أو بدونه وذلك عضليا لقدرة على اإلحساس ابملكان سواء ابسوالتشرحيية اليت تنظم التأثري على التوازن مع ا
 وعصبيا.

 ركة.ويعرفه كذلك "روث" بكونه القدرة على االحتفاظ بوضع معني للجسم أثناء الثبات أو احل
 ويعرفه كذلك "سينجر" بكونه القدرة اليت حتفظ وضع اجلسم. 

 هناك عدة تقسيمات ألنواع التوازن نذكر منها ما يلي: واع التوازن:أن-4-2
نه القدرة البدنية لتوازن الثابت: وهو االتزان الذي حيدث أثناء الثبات ويعرفه "جونسون" و"نيلسون" بكو ا -4-2-1

ع اثبت ح للفرد ابلبقاء يف وضاليت متكن الفرد من االحتفاظ بوضع ساكن، كما يقصد ابلتوازن الثابت القدرة اليت تسم
ا هو احلال عند الوقوف على أو القدرة على االحتفاظ بثبات اجلسم دون سقوط أو اهتزاز عند اختاذ أوضاع معينة، كم

ية كبرية يف بعض األنشطة الرايضية قدم واحدة أو اختاذ وضع امليزان أو الوقوف على الذراعني ، والتوازن الثابت حيتل أمه
 الفنية ، ويعرب عن مجال وتناسق وآتزر األداء.وخاصة رايضة اجلمباز والتمرينات 

 القدرة على لتوازن احلركي: وهو االتزان املصاحب حلركة اجلسم ويعرفه "جونسون" و "نيلسون" بكونها -4-2-2
ازن أثناء أداء حركي، كما يف معظم ، ويقصد ابلتوازن احلركي القدرة على االحتفاظ ابلتو االحتفاظ ابلتوازن أثناء احلركة

 ن إىل:أللعاب الرايضية واملنازالت الفردية أو عند املشي على عارضة مرتفعة، ويقسم التواز ا
 بتة مثل الوقوف.اثلتوازن املستقر: إذ يكون فيه احملور العمودي مير من مركز ثقل اجلسم وتكون قاعة االرتكاز ا-
 عن األرض. تكاز وابتعاد مركز ثقل اجلسم: هو التوازن الذي حيدث يف حالة صغر أو ضيق قاعدة االر التوازن القلق-
 ملتعلم من انحيتني:التوازن املستمر: هو التوازن الذي حيدث يف حالة استمرار اجلسم ابحلركة ويتوازن الالعب أو ا-

 الناحية امليكانيكية: القوى اخلارجية 
 الناحية الفيزيولوجية: سالمة اجلهاز العصيب واحلواس.

 ىل:كما يقسم التوازن أيضا إ
م عن هذه القاعدة وهناك االتزان املستقر: يتوقف ذلك على مساحة قاعدة االرتكاز وعلى ارتفاع مركز ثقل اجلس «

 ثالث عوامل هامة حتدد درجة اتزان اجلسم هي:
ة إذا حدثت أي إزاحة للجسم نتيجة لتأثري قوة خارجي ،مركز الثقل يف حالة اتزان اجلسم اجتاه القوس الذي يرسـمه -أ   

من مركز ثقل اجلسم إىل قاعدة  وكان القوس الذي حيرك مركز ثقل اجلسم لألعلى وعموداي فإن اخلط الذي ميثل املسافة
يالحظ أنه أكرب من اخلط الساقط من مركز زاحة ميثل بعد مركز ثقل اجلسم و االرتكاز أو نقطة السقوط بعد حدوث اال
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 ،ه مركز ثقل األعلى و ليس األسفلالذي يرمسوهذا دليل على أن القوس  (على قاعدة االتزان )قبل االزاحة ثقل اجلسم
 كلما كان القوس الذي ميثله مركز ثقل اجلسم األعلى كان االتزان أكرب.

زاحة اجلسم أي : ملا كانت زاوية السقوط كبرية زادت درجة اتزان اجلسم وزاوية السقوط هي مقدار إزوااي السقوط-ب  
 افة قاعدة االرتكاز. يصل مركز الثقل فوق ح

سم غري مستقر، ويف حالة القمع االتزان غري املستقر: عند إزاحة اجلسم وحترك مركز ثقل هذا اجلسم إىل أسفل فإن اجل «
 فإن حركة مركز ثقل اجلسم يف حالة اإلزاحة ألي جانب ستكون لألسفل.

زان )السطح املرتكز عليه( فإن له عن قاعدة االتاالتزان املتعادل: إذا حدثت أي إزاحة للجسم ومل يتغري ارتفاع ثق «
، ألن جسم اإلنسان غري اجلسم يصبح يف حالة اتزان متعادل، وهذا النوع من االتزان غري موجود يف جسم اإلنسان

 منتظم. 
 هناك ثالثة أنواع من األطوار يف االتزان هي: :ر يف االتزانأنواع األطوا-4-3
هذا الطور ليس اثبتا ويف بعض النشاطات  (:(Le refuse de déséquilibreاالتزانالطور األول: رفض عدم  -أ

 ص الطور الثاين.واألفعال ذات طبيعة خملة ابالتزان فهو ال يظهر والرايضي يسلك من املرة األوىل خصائ
 ""Paul Goirant يقول ((La équilibration A Posterioriور الثاين: إعادة االتزان البعديالط-ب

ان للحركة القادمة ،هذا إن امليزة األساسية للمبتدئ هو أنه ال حيسن تنظيم االتز   ""Jean Pierre Bonnetلدى 
ل توازين لذا فالرايضي جمرب للجوء الطور يتميز أحياان ابندفاع أكثر منطقية للجسم يف احلركة اليت جتعله يف وضعية اختال

طور أين ال يبادر الرايضي و يف هذا ال أو اتقاء السقوط ، املواصلة حبركة أخرى ن( إذا أرادحنو حركات موازنة )إعادة االتزا
واجلزء اآلخر جيب أن يضمن  مسبقا ابختالالت توازن مولدة للحركة فهو يتميز بفعل مشاركة جزء من اجلسم يف احلركة

كة القادمة ،إذ أنه احلر وهذا ما يؤدي إىل افرتاض (  (le réflexe de compensationاملوازنة رد فعل تعويضي
 الل توازن ولو بسيط.ال ميكن ألي شخص أن يزعم أبنه ميتلك استجابة حركة مكيفة إذا كان إدراكه مشوشا ابخت

كل الرتكيبات   ""Hubert Ripollيقول (  (équilibration anticipéeاملوازنة املسبقة أو املبادرة -ج
 التحضري املسبق ألحداث احلركة.احلركية املدجمة يف احلركة تسهل بواسطة 

سبق والرايضي بفضل جتربته إنه بواسطة التدريب وحده نستطيع أن نطور سلوكات الطور الثاين حنو هيئة ذات اتزان م
 يتدارك االضطراابت املستقبلية.

 املستقبلي. ر عدم االتزانفيستعد قبل احلركة ويعتدل، ويضع نفسه يف حالة عدم اتزان عكسي كي يصل إىل تثبيت آاث
يت من حركات ألنه ال توجد أييف هذا الطور يدخل جزء من اجلسم يف احلركة املستقبلية مما يسمح بتنسيق سريع مع ما 

 ((Les gestes rééquilibrâtes حركات موازنة أو إلعادة التوازن هنا
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كونة الرتبية البدنية والرايضية خاصة ،فهي مت  احلياة ويف جمال التوازن قدرة  عامة تربز أمهيتها يف أمهية التوازن: -4-4
الرايضية واخلاصة ابألنشطة اليت  يف أداء املهارات احلركية كالوقوف واملشي ...إخل، كما أهنا متكونة يف معظم األنشطة

معة ان حافظ إمساعيل" يف جاتتطلب الوقوف أو احلركة فوق حيز ضيق ، ولقد أشارت الدراسات اليت قام هبا "عبد الرمح
ىل أن التوازن يعترب من أكثر بريوت" إىل ارتباط التوازن ابلعديد من القدرات العضلية ، كما أشارت هذه الدراسات إ

شري "هوفمان" إىل أن اجلماعات املكوانت البدنية من حيث القدرة على التنبؤ من النواحي العقلية"، ويف هذا اخلصوص ي
 جلماعات بطيئة التعلم.ا مرتفعة يف اختبارات التوازن عن أقراهنم من  سريعة التعلم من اجلنسني قد حققت درجات

تضمن أي طريقة حركية كما أثبت "سكوت" وجود عالقة عالية بني التوازن واإلحساس احلركي مما جعل ضرورة أن ت
الرايضيني يتميزون يف هذا رايضية فإن اختيارية التوازن, ونظرا لكون التوازن يعترب أحد العوامل الالزمة ملعظم األنشطة ال

ثبت هذه الظاهرة يف إحدى املكون عن أقراهنم غري الرايضيني ، حيث جنح "نيسن" يف إثبات غري الرايضيني  حبيث أ
إثبات أن الرايضيني )أعضاء  دراساته ، كما توصل ابحثون آخرون إىل نتائج مماثلة ، مثال جنح "سالتر" و"هاميل" يف

ة الرتبية البدنية والرايضية ،كما ثبت نتائج عالية يف اختبارات التوازن ميزهتم عن أقراهنم من طلب الفرق الرايضية ( حققوا
ة معنوية درجات أقراهنم من طالب أن نتائج طلبة الرتبية البدنية والرايضية ابستخدام اختبار "ري نولد" قد فاقت بدالل

راهنم ذوي املستوايت الضعيفة ت املرتفعة كانوا أفضل من أقالفنون ، كما وجدت "مينبـي" أن املصارعني ذوي املستواي
 يف التوازن ويف تعلم  االتزان.

 السباحة وهذا وقد أثبت كما أثبت "جدوس" أن السباحني املتقدمني يتمتعون بتوازن حركي يفوق أقراهنم الضعاف يف
 ى بعض طالبات إحدى الكليات.ى التوازن لد"جندين" أن مشاركة فريق أنشطة الرتبية البدنية أدى إىل حتسني القدرة عل

 يعترب التوازن أحد مكوانت القدرة احلركية حيث أقر ذلك "كالرك" و"كارتر".
رب "ماتيور" التوازن أحد كما يعترب التوازن أحد مكوانت األداء البدين حيث أقر ذلك "ابرو" و"ماك جي" كما يعت

 مكوانت القدرة الرايضي.
 توجد عدة مناطق يف اجلسم وهي: اجلسم:ناطق التوازن يف م-4-5
اء غري مناسب يضعف لقدمان: متثالن قاعدة اتزان اجلسم وحدوث أي إصاابت فيها أو إصابتها ابلربد أو ارتداء حذا -أ

 من توازن الفرد.
ى أشياء ن تسليطها علاسة النظر: أثبتت البحوث أبن الفرد حيتفظ بتوازنه إذا سلط نظره على أشياء اثبتة أكثر مح-ب

 .قدما يساعد يف حتقيق التوازن 20 متحركة وقد وجد أن حتديد هدف اثبت على بعد
 ألواتر املوجودة يف هناية العضالت.هناايت العصبية: وهي ا -ج
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لدائرية وتنبه هذه األعضاء ألذن الداخلية: يقول "كارل بريهنارت" تقع حاسة التوازن يف القنوات شبه الدائرية لألذن اا -د
ما وجد "ابدن" أن اجملموعات كسية بواسطة حركة الرأس كما أهنا ضرورية يف استمرار توازن اجلسم يف مجيع حركاته  احل

 ني متاما.     اليت تتمتع بتوازن قليل الذي يتمتعون به بدرجة أعلى يف التوازن وذلك عند غلق العين
 يف التوازن تتمثل يف:هناك عدة عوامل تؤثر : ثرة تؤثر يف التوازنالعوامل املؤ -4-6
لذلك  ،ة اجلهاز العصيب للفرد وأيضا اجلهاز العضلياليت تتطلب سالمالتوازن من العناصر : العوامل الفسيولوجية -أ

 تمثل يف: فحدوث أي خلل يف أجهزة اجلسم يؤثر بصورة مباشرة يف قدرة الشخص على االتزان واليت ت
 .اجلزء اخلاص ابلتوازن يف األذن الداخلية -
 مستقبالت االتزان يف العضالت واألواتر. -
 ودة يف العضالت واملفاصل.هناية األعصاب احلسية املوج -
 حلسي. سالمة حاسيت البصر واللمس أو التعب ا -
 األفعال املنعكسة. -
 رادية.  التعب البدين وأثره على احلركات اإل -
 القدمان وسالمتهما. -
 فـــي: العوامل امليكانيكية: وتتمثل  -ب
يرتكز عليها اجلسم،  ركز الثقل: هو نقطة ومهية يتوازن حوهلا مجيع أجزاء العني ويعرفه البعض بكون النقطة اليتم -

 ي:وميكن حتديد مكان مركز اجلسم ابستخدام األسطح حيث أن نقطة التقاء األسطح التالية ه
ز سفلي وهو السطح الذي نسبته ارتفاع مركرضي: يقسم جسم اإلنسان إىل قسمني علوي و السطح األفقي أو الع -

 ثقل اجلسم عن األرض ولكن ال حيدد مكانه.
نتصف متاما ولكن لسطح السهمي أو اجلانيب: يقسم اجلسم إىل نصفني ميني ويسار وهذا السطح حيدد وجود نقطة املا -

 ال حيدد مكانه متاما فقد يكون لألمام أو اخللف.
امي وخلـفي وهذا السطح حيدد مكان مركز الثقل، ونقطة سم اجلسم إىل نصفني أمالسطح اجلبهي أو األمامي: يق -

قل اجلسم يكون يف منتصفها ثتالقي األسطح الثالثة هي ثقل اجلسم، ابلنسبة لألجسام املنتظمة املتماسكة فإن مركز 
ن فإن مركز الثقل ليس يف مكان اأما يف األجسام غري املنتظمة فإن مركز الثقل قد ال يكون يف املنتصف وابلنسبة لإلنس

 اثبت ...فهو يتحرك يف اجتاه حركة الفرد حيث وجد:
 مركز الثقل اجتاه اجلزء املتحرك.   - 
 مركز الثقل يتحرك اجتاه الثقل اخلارجي. -
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الومهي، ي مع املستوى ط اجلاذبية: هو خط ومهي مير مبركز الثقل ويكون عموداي وهو عبارة عن تقابل املستوى اجلبهخ -
دد مكانه )ارتفاعه( ويف وضع حيث أن التقاءمها ميثل خطا عموداي هو خط الثقل، وهذا اخلط مير مبركز الثقل ولكنه حي

 الوقوف القائم فإن خط الثقل يقع داخل قاعدة االتزان.
دة االتزان اعقاعدة االرتكاز: وهي عبارة عن مساحة السطح الذي يرتكز عليه اجلسم، ففي حالة الوقوف تكون ق -

والعوامل اليت تتحكم يف عملية  )االرتكاز( هي املساحة اليت حيددها اإلطار اخلارجي للقدمني وفيما يلي بعض العالقات
 االتزان:

زن والعكس صحيح مركز الثقل فوق قاعدة االرتكاز: كلما قرب مركز الثقل من قاعدة االتزان كان التوا نسبة ارتفاع - 
 ستنتج:أيضا، ومنه ميكن أن ن

 الشخص القصري أكثر اتزاان من الطويل. -
ت عكس هذه لسيدات أكثر اتزاان من الرجال الخنفاض مركز ثقلهن عن الرجال )بعض الدراسات احلديثة أثبتا -

 القاعدة يف بعض املراحل النسبية(.
 ساحة قاعدة االرتكاز: كلما كانت مساحة قاعدة االرتكاز كبرية كان االتزان أكرب.م -
قاعدة االرتكاز أو عليه مباشرة   العالقة بني خط اجلاذبية وقاعدة االرتكاز: كلما كان خط اجلاذبية قريبا من مركز -

ز قل االتزان إىل أن نصل كان االرتكاز أفضل، والعكس صحيح أيضا فكلما بعد خط اجلاذبية عن مركز قاعدة االرتكا
 زنه.إىل حد جتاوز حدود قاعدة االتزان فيفقد الشخص توا

 ثقل اجلسم: كلما كان وزن اجلسم أكرب كان االتزان أكرب.
ض امللساء الحتكاك ابلسطح: كلما كانت كمية االحتكاك أكرب كان االتزان أفضل والعكس صحيح أيضا فاألر ا -

ان ن عدم القدرة على االتز يصبح فوقها الفرد أقل قدرة على التحكم يف توازنه منه يف األرض اخلشنة، ويتضح ذلك م
 لتوازن.فوق اجلليد أو فوق أرضية من الرخام إذ يتطلب األمر بذل جمهود أكرب حىت حيافظ على ا

وق بعض كان فالنقسام إىل أجزاء: اجلسم مركب من أجزاء كلما وقعت مراكز ثقل هذه األجزاء عموداي بعضها ا -
 هذا اجلسم أثبت وتصبح قدرته على االتزان أفضل.

 اعه أو اخنفاضه عن قاعدة االرتكاز. مركز ثقل اجلسم وارتف -
 كرب وصغر قاعدة االرتكاز.  -
 نوعية أرض امللعب.  -
 كتلة اجلسم.   -
 ند االنتهاء من احلركة الرايضية.عزاوية سقوط جسم الالعب  -
 مقدار املقاومات اخلارجية.  -
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 العوامل النفسية: وتتمثــل فــي: -
 القدرة على العزل وتركيز االنتباه.  -
 اإلدراك املكاين والزماين.  -
 التعب النفسي.  -
 الدوافع. -
 .كفاح والعزمية كصفات إرادية هامةى الثقة ابلنفس والخربات الفشل والنجاح وأثرها عل -
ازنه تقل كلما ارتفع اخلوف" من العوامل النفسية اليت تؤثر على االتزان، مثال يالحظ أن قدرة الفرد على حفظ تو "  -

ايل تقل قدرته على األرض، حيث يدخل هنا عامل اخلوف الذي يزداد كلما نظر الشخص إىل أسفل وابلتعلى سطح 
 التوازن.

شأهنا العمل على  إن تنمية وتطوير صفة التوازن يستلزم القيام بتمرينات وتدريبات من ية التوازن:تدريبات لتنم-4-7 
، ولكل هذين النوعني هدفهما  احلركة إبشارة ونداء وغري ذلك أداء  بعض احلركات اهلادئة من الثبات أو املفاجئة من

عوامل اهلامة احملققة للتوازن كما أن ابلنسبة لنوع اللعبة واختالف املهارة املطلوبة ،وتعترب سالمة اجلهاز العصيب أحد ال
فاحلركة اليت يقوم هبا اإلنسان سم ، عملية التآزر بني اجلهازين العضلي والعصيب هلا دور كبري يف احملافظة على اتزان اجل

ارضة أو الوقوف على مشـط من مشي وجري ووثب ...إخل، أو احلركة الرايضية اليت تتم فوق حيز ضيق كاملشي على الع
احملافظة على  ا حيققأجهزته العضلية العصبية مبإحدى القدمني ،كل هذه احلركات تتوقف على مدى السيطرة على 

 اتزانه.وضع  اجلسم دون أن يفقد 
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 طريقة التدريب املستمر (10احملاضرة رقم )

ب السبل إىل ك أقر بسلوذلك  ،ة للفرد لتطوير احلالة التدريبيوسيلة تنفيذ الربانمج التدرييب يطرق التدريب ه متهيد:
ة التفاعل بني املدرب والرايضي وتعرف طريقة التدريب أبهنا "نظام االتصال املخطط إلجيابي ،حتقيق الغرض املطلوب

 ."للسري على الطريق املوصل إىل اهلدف
 رايضييكون عليها ال الة اليتحلتعمل طرق التدريب على تنمية وتطوير القدرة الرايضية، ويقصد ابلقدرة الرايضية اكما 
دين أو مهاري أو خططي أو قة مثالية بني مجيع جوانب اإلعداد اخلاص به سواء كان بتتصف مبستوى عايل وعال واليت

 نفسي أو معاريف.
تطوير  ات احملددة املستخدمة يفواالشرتاطاملنهجية ذات النظام تعرف طريقة التدريب أبهنا  مفهوم طرق التدريب: -1

 .للرايضياملستوى )احلالة( البدنية 
املناسبة لتطبيقها يف الوحدة  الطريقة بعض االعتبارات الواجب توافرها يف( أنه هناك 2003يذكر عصام عبد اخلالق)

  :التدريبية وهي
  .أقرب الوسائل لتحقيق اهلدف املطلوب من عملية التدريب -
  .حتقيق الغرض من الوحدة التدريبية والذي يكون واضحا للفرد -
  .تتناسب مع مستوى احلالة التدريبية للفرد -
  .تتمشى مع مهارة املدرب وإمكاانته يف كيفية تطبيق الطريقة -
  .توضع على أساس خصائص ومميزات النشاط الرايضي املمارس -
  .استخدام القوة الدافعة اليت حتث الرايضي ملواصلة النشاط -
ة ذلك ميكن استخدام تلك الطريق ىعل لطريقة على االستمرارية يف األداءتعتمد هذه ا طريقة التدريب املستمر: -2

طريقة بعدم وجود راحات بني تلك ال ،يف موسم اإلعداد العام كعالقة مميزة لتشكيل محل التدريب لذلك املوسم وتتميز
% يف 75 وصوهلا إىل النسبة للمتقدمني وحىتوتزداد  رايضيلل ى% من الشدة القصو 25التمرينات وشدة تبدأ من 

 :ل التاليةبذلك ميكن توصيف طريقة التدريب ابحلمل املستمر مبكوانت احلمو  ـ،هناية موسم اإلعداد
ولذلك  ،%75وى وحىت القص رايضي% من شدة ال25: تتميز تلك الطريقة بشدة مثري يبدأ بــ شدة مثري التدريب *

 .التحملسواء يف القوة أو السرعة أو  رايضيلل ىجيب أن يكون معلوما الشدة القصو 
القوى أو الدراجات بعدد  سواء ملتسابقي السباحة أو ألعاب دريب: يتحدد حجم مثري التدريب دائماحجم مثري الت *

ذلك توجد عالقة  ىوعل، جملموعاتبية أو عدد احملاوالت واالكيلومرتات واألزمنة اليت تتضمنها الوحدة والوحدات التدري
  .لتدريب علي مدار السنةديناميكية حمتوي محل اعكسية بني شدة مثري التدريب وحجمه واليت تظهر بوضوح من خالل 
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فبالنسبة لألنشطة اليت تتميز  ،تر بعدم وجود راحات بني التمرينا: تتميز طريقة التدريب ابحلمل املستمفرتات الراحة *
 ت متغرية كما يف تدريبفتؤدي بسرعة اثبتة أو بسرعات ومسافا ،ابستمرارية األداء كاجلري والسباحة والدراجات

Fartlek  الذراعني  ،ي مترينات الرجلنيأأما ابلنسبة لتمرينات القوة العضلية فتؤدي التمرينات تباعا  ،وبدون راحات
 . وميكن أن تؤدي أبسلوب التدريب الدائري وبنظمه املختلفة ،اجلذع ..... اخل

فبالنسبة للمسافات تبدأ من  ،بتدري: تتميز طريقة التدريب ابحلمل املستمر بطول زمن دوام مثري الزمن دوام التدريب *
ل ذلك يؤدي ك  ،أو إجناز أقصي تكرار لتمرينات القوة ،ساعات 5وحىت  دقيقة 15بة للزمن تبدأ من كم وابلنس  3-50

 بدنيا وعصبيا كبريين حيث يسبب حتميال، وتتصف تلك الطريقة ابلوصول حلدود التعب ومقاومته، دون راحات بدنية
 . يفيةعلي أجهزة اجلسم الوظ

 .ط لفرتة زمنية أو ملسافة طويلة نسبياتدور شدته حول املتوس للرايضينييقصد هبا تقدمي محل تدرييب  :مفهومها - 2-1
 :املؤشرات التالية طريقة التدريب املستمر يف التأثري علىتعمل األغراض الرئيسية:  -2-2
رقية وتنظيم مقدرة التبادل األوكسجيىن التأثري الوظيفي: ترقية العمل الوظيفي للقلب واجلهاز الدوري واجلهاز التنفسي، وت *

 .جلهدبذل ا جني والوقود الالزم لالستمرار يفوزايدة قدرة الدم على محل كمية أكرب من األكس
مل حت -حتمل السرعة -قوةوالتحمل اخلاص )حتمل ال التأثري التدرييب: تطوير التحمل )التحمل الدوري التنفسي( *

 .األداء( إىل جانب تطوير القدرة على سرعة استعادة الشفاء واستعادة إنتاج الطاقة
نشطة الرايضية وخاصة األنواع ع األأنوا  يتأسس عليها التفوق يف ت اإلدارية اليتالتأثري النفسي: تعمل على ترقية السما *

 .التحمل بصفة أساسية مثل العزمية واإلرادة والصرب..اخل تتطلب توافر صفة اليت
 :تمرطريقة التدريب املس مكوانت محل التدريب املستمر يف -2-3
 % 75: 25شدة أداء التمرين =  «
 .عدد مرات أداء التمرين = األداء املستمر لفرتة زمنية طويلة «
 .فرتات الراحة = ال توجد راحة «
 إذا ما كان األداء مستمرا لفرتة التمرين = قليل إذا ما كان األداء مستمرا لفرتة زمنية طويلة. كبريعدد مرات تكرار  «

 .زمنية متوسطة
 تدريب املستمر اىل نوعني هامني ومها: تنقسم طريقة ال :التدريب املستمر أقسام طريقة -3
الطويلة املستمرة  الطريقة (:La méthode continue extensive) طويلةالطريقة املستمرة ال -3-1

 (VAMوائية القصوى)السرعة اهل٪ من 70٪ و 50. عادة ما يتم إجراؤها بني يب التحملهي ما ميكن أن تسميه تدر 
 .على اهلدف من التمرين دامتفاوتة، اعتما ةوميكن أن تكون ذات مد
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 :مثال على التدريب
 (.VAMالقصوى) السرعة اهلوائيةمن ٪ 65طويلة ملدة ساعتني عند  مداومة -
 (.VAMالسرعة اهلوائية القصوى)من ٪ 65ملدة ساعة عند  ةالقصري  مداومة -
 (.VAMالسرعة اهلوائية القصوى)من ٪ 70ملدة ساعة يعمل بنسبة  داومةم -
ا على حجم محل لفة اعتمادتعلم أن الطريقة املستمرة تسمح لك ابحلصول على أتثريات خمنجيب أن  هتا: أوالأتثريا «

يف كفاءة  سنيية لتحقيق حت، فإن حجم التدريب مهم للغاالنوع من التدريب على وجه اخلصوصالتدريب. ابلنسبة هلذا 
 .عد بضعة أسابيعا بستمر بوترية بطيئة لن يتحسن كثري كم بشكل م  5×  3الشخص الذي يركض فأنظمة الطاقة. 

 :هبذه الطريقة هي املؤثرةالعوامل  «
 .احتياطيات اجلليكوجني زايدة -
 .دهون(نزميي لعملية التمثيل الغذائي اهلوائي )تكسري السكرايت والزايدة يف النشاط اال -
 ة الدموية للعضالت العاملةزايدة حجم القلب وحتسني األوعيو التطور األساسي لنظام القلب واألوعية الدموية.  -
 .زايدة حجم الدم يف بعض األحيان -

 :، فإن حتسني القدرة على التحمل األساسي جيعل من املمكنحتديداثر وبشكل أك
ام الدهون. وهذا يسمح ، أي الفاعلية اليت ميكن توليدها فقط من استخدزايدة القدرة على استخدام الدهون -

 .ابستخدام نسبة أكرب من الدهون مبعدل معني
 .ستشفاءحتسني القدرة على اال -
 .واكبة الصعود، مما يتيح لك اإلسراع يف هناية السباق أو مدراتوهي احتياطياتك من الكربريوفت -
 .، خاصة عند السرعة املنخفضةركيةكفاءة احلالحتسني  -
 (.VAMبشكل طفيف من السرعة اهلوائية القصوى)زايدة  -
 .زايدة مستوى التحمل -
 ابرة. ، واالستمرارية. تقوية اإلرادة واملثالتأثري النفسي للثقة، والشعور حبالة جيدة -

ملتسابقي املسافات هم م، وهو كم و +(  40)جدا  ألداء رايضيي املسافات الطويلةا للغاية يعد تدريب التحمل مهم
 .كم(  10كم و   5كم( ومهم إىل حد ما للسباقات األقصر )  30إىل  15)من  الطويلة

 هذا مترين مكثف مستمر (:La méthode continue intensive) كثفةلطريقة املستمرة املا -3-2
 تدريب اإليقاعك  لغة العدائنيدقيقة. هذا النوع من التدريب له عدة أمساء ب 60إىل  15)بدون فرتات راحة( يستمر من 

 3على ذا كان نظامك حيتوي ا على ما إ)اعتماد 4أو  2تدريب املنطقة أو  تدريب عتبة الالكتاتأو  عتبةالتدريب أو 
 .مناطق( 5أو 
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حيث تكون السرعة قيقة. د 60إىل  10التدريب املستمر املكثف هو تدريب يتم بسرعة عالية إىل حد ما تستغرق من 
)سلم ادراك 10من  8و  5بني  . كما يكون تقدير إدراك الشدة٪85٪ و 70 ( مابنيVAMاهلوائية القصوى)

 .(2001الشدة لفوسرت 
 :أمثلة على التدريب

 (VAMمن السرعة اهلوائية القصوى)٪ 75ساعة واحدة عند  -
رعة اهلوائية من الس٪ 80دقيقة عند  30، مث  (VAMمن السرعة اهلوائية القصوى)٪ 65دقيقة عند  30 -

 (.VAMالقصوى)
 ، خاصة ابلنسبةبريا جداكعترب احلمل على نظام الطاقة  ا. يهذا النوع من التدريب صعب جسداي وذهنيه: أتثريات «

دة طويلة نسبيا. ابإلضافة إىل التدريب املعتدلة، ميكن أن تكون امل شدةلنظر إىل اب للوقت الذي يقضيه فيه. هذا ألنه
اقة. لذلك ينتج عن هذا ا كركيزة للطكربوهيدرات بشكل حصري تقريبعالية مبا يكفي الستخدام ال الشدةتكون  ذلك

عد هذا النوع من التدريب، بالراحة ا من خذ قسطأنأن  ناالسبب عليطيات اجلليكوجني. هلذا االستخدام السريع الحتيا
 .يف حالة جيدة نا"ميكانيكيا" أن انحىت لو شعر 

 :هبذه الطريقة هي ؤثرةالعوامل امل «
 .زايدة كفاءة استخدام اجلليكوجني -
 .حتسن طفيف يف ختزين اجلليكوجني -
 .دهون(لعملية التمثيل الغذائي اهلوائي )تكسري السكرايت وال نزمييزايدة يف النشاط اال -

 :فإن التدريب املستمر املكثف جيعل من املمكن وبشكل أكثر حتديدا
 (.ملدة مماثلة (VAM)من السرعة اهلوائية القصوىاستخدم نسبة أعلى )حتسني القدرة على التحمل اهلوائية -
 .قليال (VAMمن السرعة اهلوائية القصوى) حتسني -
 .يسبب ضغطا فسيولوجيا كبريا يف وقت قصري -
 .حتسني القدرة على حتمل جهد غري مريح -
 .ا القدرة على بذل جهد كبري منفردحتسني -
 .ابلسرعة املستهدفة الكفاءة احلركيةحتسني  -
 .التنافسية املواكبةيتيح لك التعرف على طريقة  -

واملكثف يشكل سلسلة متصلة وأن أكرب فرق بني شكلي التدريب  طويلكن القول أن التدريب املستمر المي ابختصار
من السرعة اهلوائية القصوى ٪ 60-50 الطويل يكمن يف ركائز الطاقة املستخدمة. يف بداية التدريب املستمر

(VAMف) املكثف ، بينما يف هناية التدريب املستمريدة من الدهون للحصول على الطاقةيستخدم اجلسم نسبة ج 
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ني نظام القلب واألوعية لتحسو يتم استخدام الكربوهيدرات فقط. حيث  (VAMمن السرعة اهلوائية القصوى)٪ 85
، ألن الضغط النفسي طويللكن تفضل التدريب املستمر ال، و استخدام كلتا طريقتني التدريب ناالدموية جيب علي

البدنية خالل األسبوع. أان اجلسدي أقل وهذا يسمح لك ابلعمل بشكل أكثر فاعلية على احملددات األخرى للحالة 
 ا.التدريب املستمر املكثف مناسب جدا يف هناية فرتة اإلعداد، عندما يصبح التدريب أكثر حتديدأجد أن  شخصيا

 :تنفيذ طريقة التدريب املستمر األساليب املستخدمة يف -4
فظا على نفس توقيت السرعة لفرتة طويلة، هذه الطريقة حما يبقى الفرد يف تمرار بثبات الشدة:أسلوب االس -4-1

. وال يزيد عن قيقةد/بضةن130ال يقل عن  يالتمرين مبساعدة معدل النبض والذوهذه السرعة ميكن حتديدها كشدة 
 .احلالة التدريبية للرايضيو الدقيقة الواحدة حسب النشاط املمارس  نبضة يف 170-180

وضوعة للحمل املستمر، على أن تقسم املسافة تغيري السرعة حسب اخلطة امل األسلوب التباديل املتغري الشدة: -4-2
روف نقص األكسجني لفرتة ظ رب األجهزة العضوية على العمل يفبعضها حبيث جت ملعينة إىل مسافات ترتفع الشدة يفا

ومبعدل  نيةمرت/اث4بسرعة  مرت تقطع 1000دقيقة جري كل  60تليها مثال:  املسافات اليت تتعادل يف واليت=يقصرية 
الدقيقة وهكذا  يفبضة ن 180( والنبض حنو نيةمرت/اث5ا )مرت بسرعته500الدقيقة وبعدها  نبضة يف 150نبض حنو 

 .ابلتبادل
حمل عامة أسلوب هام من أساليب تنمية يعترب جري التالل ابلنسبة لالعيب الت واملرتفعات:جري التالل  -4-3

سرعة ويزداد اجملهود عند القدرات اهلوائية، حيث يعتمد على تغيري السرعات أيضا من خالل طبيعة األرض، فتقل ال
بط الالعب من وعندما يه (Concentrique) الصعود إىل املرتفع او التل حيث تعمل العضالت ضد اجلاذبية

ريب خيتلف عن لتدا، وهذا النوع من (Excentrique) املرتفع ويقل اجملهود حيث تعمل العضالت مع اجلاذبية
  6-5ط. مثال: جري مسافة أهنا تدريبات حرة ال تتقيد بربانمج خاص حمدد أكثر من مسافة فق تدريبات الفارتلك يف

فة أو الشدة أو االثنني معا كيلو مرت على التالل وتسجيل الزمن مث متابعة ذلك حسب أسس التدريب، أما زايدة املسا
 .املستوايت املتقدمة

وطبقا حلالته خالل  الرايضيء التمرين طبقا ملقدرة ري فيه سرعة أداتتغ طريقة اجلري املتنوع الذايت "الفارتلك": -4-4
 .مسافة األداء أو خالل الفرتة الزمنية احملددة له

 :ياجبات تلك الطريقة وشروطها ما يلومن و 
 .، عامل نفسيرايضيبث روح السرور والرضا النفسي لل -
 ي.عامل فسيولوجهوائية إىل حد ما، حتسني مستوى القدرات اهلوائية، والال -
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اابت، ومرتفعات غاجلري على أرض خالل مع اختالفها من حيث نوع الرتبة والتضاريس، خضراء، ورملية،  -
 .ومنخفضات..اخل

جمال جري  فة أساسية يفالقدرات اهلوائية بص حتتاج إىل تنمية وبذلك تستخدم طريقة الفاتلك لكل األنشطة اليت
شاهبة ومبا لدراجات بطريقة مالسباحة وا القدم، كما استخدمها كل من مدريب ألعاب القوى وكرة املسابقات الطويلة يف
وا املسافات الطويلة واملتوسطة إمكانية تغيري السرعات حيث حققت نتائج متقدمة ابلنسبة لالعب يتالءم مع سباقاهتم يف

 .بصفة عامة
 .ب القوىألعا يب جري املسافات الطويلة يفلالع (Willson.h) واملثال التايل يعرضه هاري ويلسون

ميل جري  4/3ميل هرولة+  5تفعات ومنخفضات+ ميل جري مر  8-6ميل سرعة أقل من املتوسط+  2مثال: جري 
 .مرتا 1609مرات. امليل=  5-4م هرولة تكرر 200بسرعة اثبتة متوسطة+ 

 : اخلصائص الفسيولوجية للتدريب ابحلمل املستمر -5
 تناسق ينتج عنه حتسني إن استخدام طريقة احلمل املستمر يف التدريب تستهدف استحضار العمليات الفسيولوجية يف
عند املستوايت املتقدمة  وتنظيم عمل الدورة الدموية والقلب وحتسني نسبة استهالك األكسجني يف الدم والذي يصل

 .(Métabolisme)لرت/دقيقة، هذا ابإلضافة إيل حتسن عمليات األيض 5-6
وقت فإهنا تنمي بدرجة معينة وتتجه طريقة التدريب ابحلمل املستمر بصفة خاصة حنو حتسني التحمل العام، ويف نفس ال

  قوة اإلرادة التحمل اخلاص )حتمل موضعي لإلجهاد العضلي( وذلك حسب حالة التدريب الرايضي حيث تلعب
"Willpower" ع للوصول إيل احلالة ك، وبذلك يتكيف اجلسم للعمل دون انقطا ابلنسبة للرايضي دور كبريا يف ذل

لوظيفي، هذا يعين ان وبذلك حيدث التوزان بني كل من األكسجني واأليض واألداء ا "Steady . State" الثانية
 دين أكسجيين اجلسم جيب أن يغطي احتياجاته من األكسجني عند العمل املستمر من احتياطاته دون حدوث

"Oxgen Dept " بنسبة بسيطة . 
ها يتكيف اجلسم على احلمل ان أول رد فعل للدورة الدموية لالستهالك الكبري لألكسجني هو زايدة معدل النبض، بعد

طء يف النبض، ولقد وجد املستمر بزايدة حجم الدم املدفوع من القلب لكل نبضة، وذلك ابتساع حجرات القلب مع ب
ة فور انتهاء عملية التكيف، وبذلك نبضة/دقيق 40-30النبض يقل حبوايل  املختصون يف الطب الرايضي أن معدل

يقة أثناء العمل ابحلمل املستمر، حيث يتم احلصول نبضة/دق 170 -150يسعي املبتدؤون الوصول مبعدل النبض إىل 
أكرب دون تغري  كن بذل شغلعلى هذا املعدل بعد فرتة قصرية نسبيا، وعند التكيف علي األمحال املستمرة، وبذلك مي

 . يف معدل النبض
-3دقيقة قد يصل إىل أقصي كفاءته. وبعد التدريب املستمر ملدة من 15إن املبتدئ الذي جيري مبعدل متوسط ولفرتة 

أشهر وألربع مرات أسبوعيا مع زايدة يف أمحال التدريب بطريقة منتظمة، تتحسن حالته لدرجة أنه يستطيع اجلري  4
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دقيقة، وبذلك ميكن زايدة النبض أثناء اجملهود  15نقطاع، أو أنه ميكنه جري مسافة أطول خالل دقيقة دون ا 60ملدة 
نبضة/دقيقة، وملزيد من التحسن يف املستوي فإن الوصول إىل احلد األقصى للتعب كأساس للتقدم، فلو مل  180إىل 

خاصة ابلنسبة للعضالت الداخلية، هذا  يشعر الالعب بعد التدريب أبنه مازال قادرا علي العطاء دون شعور ابلتعب
حيث تعمل على توصيل  (Capillars) مؤشر جيد على التحمل املوضعي والناتج عن بناء شعريات دموية جديدة

نسبة أكرب من الدم املؤكسد واملواد الغذائية لأللياف العضلية، وبذلك تزداد مساحة السطح املعرض لتبادل الغازات مما 
من األكسجني للعضالت. ويتم التخلص من الفضالت األيضية الناجتة عن اإلجهاد املستمر عن  يضمن وصول املزيد

 . طريق الرئتني وإفراز العرق
طاقة الكامنة ابلعضالت بشرط ويعمل التدريب ابحلمل املستمر املتزايد تدرجييا من مرحلة ألخرى على حتسني مستوى ال

عب املركزي كعالمة ومؤشر طوير اجلهاز العصيب املركزي، حيث خيتص التإعطاء الوقت الكايف لذلك، كما يعمل على ت
ن التدريب على احلمل معلى التكيف الكامل أثناء مرحلة اإلجهاد حيث يتكيف اجلهاز العصيب املركزي بعد فرتة 

يبية وملدة طويلة لربامج التدر ااملستمر واملتكرر. ولذلك فإنه من الضروري احلفاظ على نفس احلمل الكلي أثناء تنفيذ 
سن يف تنظيم الدورة الدموية حىت يتكيف اجلسم مع األمحال املتزايدة من خالل اجلهاز العصيب الفرعي ومن خالل التح

سجني أكرب، على ذلك تتطلب والقلب وزايدة حجم الدم املدفوع يف كل نبضة مع القدرة الكبرية على استهالك نسبة أك
 احلجم والشدة واليت نوضحها زايدة يف محل التدريب والذي يظهر من خالل العالقة بنيطريقة التدريب ابحلمل املستمر 

 : فيما يلي
 . ني واملبتدئنيأوال: الزايدة التدرجيية يف شدة احلمل التدريب مع ثبات احلجم وذلك ملستوايت الناشئ

 . واملبتدئني الناشئنياثنيا: الزايدة التدرجيية يف حجم محل التدريب مع ثبات الشدة وذلك ملستوايت 
 .األبطالاثلثا: الزايدة يف كل منه شدة وحجم التدريب وذلك للمستوايت املتقدمة من الالعبني و 

لتحمل العضلي حيث وعلى ذلك ميكن استخدام أسلوب ونظام التدريب الدائري كوسيلة من وسائل حتسني مستوى ا
رتلك وجري املرتفعات ومتعددة، كما يعمل أسلوب الفا تشتمل تلك التمرينات على تدريب جمموعات عضلية خمتلفة

خيتفي التعب املركزي  واملنخفضات على تقوية اجلهاز الدوري والقلب وحتسني األيض واستهالك األكسجني، وبذلك
حلمل املستمر على حتسني ابوتتحسن املقاومة الطرفية كعالقات ومؤشرات لتحسن التحمل العام، وبذلك يعمل التدريب 

 وي التحمل بصورة مباشرة وأساسية.مست
 :األسس اخلاصة ابلتدريب ابحلمل املستمر -6
-Aerobic تعتمد على تنمية القدرات اهلوائية ينات اخلاصة ابحلمل املستمر واليتتستخدم التمر  :ابلنسبة للمبتدئني -

Abilities  ميكن أن تؤدي أبزمنة تبدأ ابلنسبة للمبتدئني على شكل أزمنة وليست مسافات؛ فمثال ابلنسبة للجري
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 خبطوات متوسطة يف رايضيدقيقة، وعلى أن يبدأ ال 40وحىت  25، 20، 15، 10خبمس دقائق مستمرة مث ترد إىل 
 .إيقاع تلك اخلطوات االبتعاد عن الزايدة املفاجئة يف البداية مع

العمل ابستمرار ابللعب  ،ةمتقدم وابلنسبة لتدريب املتقدمني ننصح الكتساب قدرات هوائية :ابلنسبة للمتقدمني -
تدرييب آلخر، بل  بديناميكية تشكيل احلمل من خالل مكوانته وخصوصا احلجم والشدة وذلك ليس فقط من موسم

 :درجيياتمن وحدة تدريبية ألخري، وبذلك ميكن اتباع األسس التالية لتطوير القدرات اهلوائية، 
 .كلما زادت املسافة، قلت شدة مثري التدريب

 الشدة. دة تدرجيية يفأو تثبيت املسافة مع زاي
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  طريقة التدريب الفرتي واملتقطع( 11احملاضرة رقم)

ن أنواع حيث أعلى وترية،  يكون التدريب نهناك طرائق عدة ألعداد وتدريب الرايضيني واهلدف من ذلك هو أ متهيد:
تنفيذ طرائق وأساليب  لتحقيق غرض التدريب ويكون ذلك من خاللالتدريب أبشكاله املختلفة ما هي إال تدريبات 

ملختلفة واملوجهة لالرتقاء مبستوى حمددة، فضال عن الوسائل املتبعة عند تنفيذ الربامج التدريبية خالل مراحل اإلعداد ا
  .االجناز الرايضي

 اتنيتوى عناصر التحمل وتتميز هالرتقاء مبسمن الطرق الرئيسية اليت هتدف إىل اواملتقطع تعترب طريقة التدريب الفرتي 
 تنيالطريق اتني استخدام هيفويراعى  .ا عملية تبادل منتظم ومستمر بني احلمل والراحة غري الكاملةمأبهن تنيالطريق

  ارسني.تطبيق فرتات الراحة البينية املستخدمة حبيث تتناسب مع إمكاانت وقدرات األفراد املم
العكس، و  (لبديناإلعداد ا قطر )مبسمى  (البدين التدريب قطر )سمى مدل البعض يستب :مفهوم طرق التدريب

 يف ستخدمةدة املاحملد الشرتاطاتو اذات النظام  ةاملنهجي"ابهنا  ريبالتد قةتعرف طري .  عىنامل سري اىل نفيشكالمها ف
  ."رايضيالبدنة لل (لةاحلا)توى املس تطوير

ريب ويكون ذلك من خالل املختلفة ما هي اال تدريبات تطبيقية موجهة لتحقيق هدف التدانواع التدريب أبشكاهلا 
 تنفيذ برامج االعداد املختلفة لالرتقاء مبستوى االجناز الرايضي.

ك فطرق التدريب عبارة عن الطريقة عبارة عن اجراء يتم وفق خطة موجهة اساسا لتحقيق اهداف معينة، وطبقا لذل   
جناز الثالثة )البدنية، الفنية، موجه لتحقيق اهداف تربوية عامة او خاصة و انطالقا من حتديد عناصر االاجراء خمطط و 

هنا ترتيب منظم حملتوايت اخلططية( وميكن حتديد طرق التدريب اخلاصة لكل عنصر، وميكن تعريف طرق التدريب على ا
 ريب. التدريب مع مراعات القوانني و املبادئ العلمية لعملية التد

 التدريب الفرتي:-1
رحلة الراحة ( ثناء بناء املطاولة العامة تستخدم طريقة التدريب الفرتي )طريقة التمارين الفرتية جبرعات احلمل و مأ    

خالل استخدام هذه الطريقة تتميز األنواع اليت متكن من خدمة تكامل ميكانيكية للمطاولة األوكسجينية و و 
و على العموم فإن اغلب الطرق املتوفرة هي التدريب الفرتي يف األلعاب الرايضية الدورية لإلعداد البدين  -الالوكسجينية

دم هذه الطريقة يتميز التدريب الفرتي بزايدة مقاومة اجلسم ابلعمل اخلاص؛ اما يف اإلعداد  البدين العام فسوف ال تستخ
ضد العوامل املؤدية للتعب بتأخري مظاهره و ذلك إبستخدام و استغالل مصادر الطاقة اثناء األداء الرايضي عن طريق 

الطاقة العالية )األدنوزين  العمل املتبادل بني بذل القوة و اإلسرتخاء و بني التعب و استعادة النشاط و بني ختزين مصادر
 ،( و استنفاذها و تلك الظواهر هي جوهر طريقة التدريب الفرتيATP.PCفوسفات( و الفوسفات كرايتني ) ثالثي

حجم( و ميكن تفسري -اذ ان اإلقالل من التعب اثناء التدريب ميكن ان يتحول اىل زايدة يف درجة محل التدريب )شدة
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بنفس املقارنة فإن اإلمداد خالل اجلري الفرتي ومقارنته ابملستمر و (ATP.PC)ذلك بيولوجيا ابلتفاعل بني نظامني
سيكون اكثر يف اجلري و ابلتايل قلة  (ATP.PC)نظام سيكون اقل و انه عن طريق(LA)ابلطاقة عن طريق نظام 

التعب يف العمل الفرتي و هذه حقيقة مهما كانت شدة العمل يف الفرتات )اجلوالت( و مدى دوام الفرتة و قد يعترب 
هذه التدريب الفرتي احدى الطرق لتطوير القدرة اهلوائية و اليت تنعكس على استمرار عمل الدورة الدموية و ينتظر من 

و يف هذه الطريقة العداء الرايضي يفرض عليه  ،الطريقة استعادة الشفاء سريعا لكل من اجلهازين الدوري و التنفسي
وقت خاص لفرتة زمنية حمدودة و العدو السريع يتبع بفرتات راحة قصرية من اجلري اخلفيف اقصى استفادة من التدريب 

رابت القلب من الشفاء و ذلك عندما يكون معدل ض  70%قق الفرتي عندما تكون الراخة قصيؤة كلما امكن حت
و لكنها متقطعة على فرتات راحة من التمرين  ،هدف التدريب الفرتي اىل شدة قريبة من األقصىيضربة ابلدقيقة و  120

دقائق يف كل فرتة و ابلتايل يصبح اكثر  4او يف بعض احلاالت راحة اتمة او جهد خفيف فرمبا جيري الرايضي ملدة 
رمبا تتغري مرات دقائق و دقيقتني و ممكن دقيقة وحتديد مدة اجلري و  3تقدما و رمبا يقرر صراحة ختفيض فرتة السباق اىل 

عديدة طبقا ملا تسمح به ظروف الرايضي اجلسمانية و التمرينات العنيفة القلبية اليت يقوم هبا الرايضيون تكون اكثر 
  .توضيحا ملتطلبات التنافس يف التدريب الفرتي

ون شديدة ( مقلئق و تك5-3( فرتات عمل تكون نسبيا قصرية من )7او  3و التدريب الفرتي املثايل يتكون من عدة )
خص رايضة املشي و يستعد من القدرة اإلمجالية( و هذه تتخللها فرتات راحة اثناءها ميارس الش %80ا )تقريبا جد

ستخدم كثريا من املدربني و ي 1/3او  1/2او  1/1زن بنسبة لفرتة التدريب القادمة و طول فرتة الراحة ممكن ان خت
دة األساسية اليت جيب بدء معدل النبض كعامل حمدود و فعال لقياس كثافة التمرين و طول فرتة الشفاة و لكن القاع

ة عظيمة يف حتمل الرايضي و قوته التكرار التايل؛ حتدد النبضات من الشراين السبايت؛ و التدريب الفرتي يعمل على زايد
ءة و ينفذ يف وقت قصري دد كبري من الرايضيني ابلتدريب يف وقت واحد؛ و ممكن ان يكون اكثر كفا؛ كما يسمح لع

ظم مزاايالتدريب الفرتي انه له ؛ و حيدث تقدم سريع فيه نتيجة للتدريب على زايدة التفاعالت الالهوائية وواحد من اع
عضالت يف اقصر وقت ممكن لك زايدة جليكوجني الالقدرة على زايدة عدد وظائف األوعية الدموية و ابإلضافة اىل ذ

كما انه يف حالة اجلري   من غريه من طريق التدريب األخرى كما انه مرن جدا ألنه يتكيف مع كل مستوايت اللياقة
ور التفاعالت الكيميائية املتقطع سوف يكون العمل اكثر و تكون متطلبات اجلهاز الدوري التنفسي اكثر كما ان تط

 صبح اكثر مالئمة املهمة ت
 متغريات التدريب الفرتي:  -1-1

 و يتكون التدريب الفرتي من اربعة متغريات :
  املسافة 
  السرعة 
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  التكرار 
  و فرتات الراحة بني التدريب 

ى ملعدالت النبض؛ و يف و عموما فإن شدة التمرين جيب ان حتدث سرعة يف النبض تكاد تكون قريبة من احلد األقص
بل قضربة /ق  140-130خالل الراحة ) استعادة الشفاء( جيب ان تتيح الوقت للنبض حىت تصل اىل مستوى بني  

الة القلب حتدث اثناء ححمل و قد ثبت ان حتسن اعادة التمرين و هذه الطريقة سوف تزيد من قدرة اجلسم على الت
 ضربة/ق  120-180اخنفاض معدل ضرابت القلب من 

الراحة كل فرتة تستغرق من  وو قد وجد اسرتاند و مساعديه ان مثل هذا التدريب اذا قسم اىل فرتات قصرية من العمل 
متها قستجاابت الدورية و التنفسية يف اثنية ميكن حتمله جيدا ألكثر من ساعة حتت هذه الظروف تكون اإل 30-60

 اثنية على 60-30احة ملدة ابإلضافة اىل تراكم حامض اللبنيك كما يتوقع اثناء التدريب حتت األقصى ان فرتات الر 
الناجتة من اإلحرتاق مثل حامض  فرتات متقطعة اثناء التدريبات املكثفة فإن هذه الفرتات تساعد على التخلص من املواد

 داخل تيار الدم حيث تساعد عى التخلص منه اثناء فرتات الراحة  البنيك
 األسس الفسيولوجية للتدريب الفرتي : -1-2

قة يف تقسيم متارين املنافسة لتنمية التحمل اخلاص يزداد استخدام طرق التدريب الفرتي و يتخلص جوهر هذه الطري    
ط املنافسة )االلعاب اجلماعية من التمارين اليت يتكون منها نشا)جري املسافات املتوسطة و الطويلة مثال( او اجزاء 

بدرجة شدة اعلى من درجة  مثال( او اجزاء ضغرية يتم فيها حشر فرتات راحة بينها و يؤدي كل جزء من هذه األجزاء
سة و تكون فرتات ؤدي هبا املنافالشدة اليت تؤدي هبا اثناء املنافسة و يف بعض األحيان تتساوى من درجة الشدة اليت ت

الناجتة عن التكرارت السابقة و حىت  الراحة بني هذه اأّلجزاء قصرية اىل الدرجة اليت ال متحى معها التغريات الفسيولوجية
دل و العاملني معهما لعدائي بداية التكرار التايل من التدريب وكمثال التدريب اليت توصل اليه كل من جريشلروراين

بسرعة اعلى من سرعة  الطويلة و تتخلص هذه الطريقة يف تكرار عدو مسافات قصرية نسبيااملسافات املتوسطة و 
سافة حبيث يتم انتاج الطاقة مع املنافسة و بفرتات راحة قصيؤة نسبيا و جيب تنظيم شدة و فرتة استمرار العدو يف كل م

-45رتاوح فرتة الراحة بني واحدة و ان تعدم توافر األوكسجني و يتطلب ذلك استمرار العدو ملدة ال تزيد عن دقيقة 
  .اثنية لقد توصل كل جريشلر ورايتدل اىل حتديد هذه األرقام بناء على الرأي التايل 90

انه حيدث اثناء الدقيقة األوىل من الراحة بعد احلمل الذي يتم فيه انتاج الطاقة مع عدم توافر األوكسجني : من املعروف
زظائف الفسيولوجية بدرجة كبرية و ابلذات زايدة يف نشاط كل من اجلهازين الدوري و زايدة يف نشاط العديد من ال

زداد عمليات تبادل الغازات و اليت هتدف اىل التخلص من الدين األوكسجيين الناتج عن التدريب مع عدم تو  ،التنفسي
واحدة الدور احلاسم يف عمل عدائي توافر األوكسجني و طبقا لوجهة نظر رايندل يلعب حجم الدم املدفوع يف النبضة ال

ويصل هذا احلجم اىل اقصى مستوى له مع بداية او منتصف الدقيقة الثانية و بعد ذلك ، املسافات املتوسطة و الطويلة
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يبدأ هبوط معدل النبض اىل املستوى الذي كان عليه قبل بدء احلمل و لكي يتم خلق ظروفا مثالية لزايدة حجم الدم 
اثنية من  90-45لب هي النبضة الواحدة يوصي رايندل أبداء التكرار التايل بعد فرتة راحة ترتاوح بني املدفوع من الق

 .ة الراحةهناية التكرار السابق و بذلك ال حيدث األثر التدرييب اثناء مرحلة احلمل فقط بل و اساسا اثناء فرت 
 :طرق التدريب الفرتي-1-3
 منخفض الشدة : التدريب الفرتي-1-3-1
 يهدف هذا النوع من التدريب اىل تنمية الصفات البدنية التالية :هدافه: أ

  .قوةلابالتحمل العام ؛ التحمل اخلاص؛ التحمل 
ني و سعة القلب ابإلضافة اىل و يؤدي اىل ترقية عمل اجلهازين الدوري و التنفس من خالل حتسني السعه احليوية للرئت

 .ور التعب زايدة محل الدم األوكسجني و أتخري ظه
 ائصه :صخ
 :ابلنسبة لشدة التمرينات 

مستوى  من اقصى  % 80-60  تتميز هذه الطريقة إبستخدام الشدة املتوسطة قد تصل يف مترينات اجلري اىل حوال
 من اقصى مستوى للفرد  % 60-50للفرد؛ و يف مترينات التقوية تصل اىل 

 : ابلنسبة حلجم التمرينات 
ن ان تتكرر على هيئة جموعات لكل مرة و ميك 30-20ميكن استخدام مترينات التقوية ابإلنتقال او بدوهنا اىل حوايل 

 مرات لثالث جمموعات(  10مترين )اي تكرار كل مترين 
ام اثنية ابلنسبة لتمرينات التقوية سواء إبستخد 30-15ري و اثنية للج 90-14ترتاوح فرتة التمرين الواحد ما بني 

  .اثقال اجلسم نفسه
 :ابلنسبة لفرتات الراحة البئية 

نبضة يف  130-120نسبة لالعبني املتقدمني اي لتصل نبضات القلب اىل حوايل اثنية ابل 90-45تكون ما بني 
 الدقيقة 

 .نبضة لكل دقيقة  120-110لتصل نبضات القلب اىل حوايل  اثنية اي 120-60و ابلنسبة للناشئني ما بني 
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ى مسابقات اجلري للناشئني ينات املستخدمة ابلنسبة أللعاب القو ر مناذج لنبض التميبني  (:01رقم ) جدول
 .سنة  18حتت 

 عدد مرات التكرار فرتة الراحة البنية سرعة اجلري مسافة اجلري
 مرة 12-10 اثنية  60-100 نيةاث 17-20 م 100
 مرة 12-8 اثنية  90-120 نيةاث 38-42 م 200
 مرة 8-6 اثنية 90-120 نيةاث 54-60 م300
 مرة 7-5 اثنية 90-150 اثنية 80-100 م 400

الراحة البينية او زايدة عدد مرات  و إلمكان التقدم حبمل التدريب يف هذه الطريقة يراعي اما التقصري التدرجيي يف فرتات
طريقة التدريب الفرتي املرتفع  هذه الطريقة اىل التكرار و ينبغي عدم استخدام طريقة زايدة سرعة اجلري حىت ال تتقلب

  .الشدة
 : استخدام مترينات التقوية 

 تستخدم اما ابألثقال اإلضافية او إبستخدام ثقل اجلسم نفسه هبدف تنمية حتمل القوة 
و يقوم الالعب ذراعني و الكتفني؛ مترين اإلنبطاح املائل و ثىن الذراعني و مدمها حملاولة تنمية حتمل القوة لعضالت ال

ة بينية غري كاملة مث يكرر التمرين أبداء هذا التمرين لعدد من املرات حىت درجة التعب الكامل تقريبا يعقب ذلك فرتة راح
 مرة اخرى لعدد مرات حىت درجة التعب الكامل 

 نية اث 90-60راحة  تكرار و 30 بـــــ يؤدي التمرين السابق 
 20  اثنية   90 60راحة تكرار و 
 12 اثنية  90-60راحة  تكرار و 
 7 تكرارات  
  ستخدام األثقال اإلضافية ايراعي اداء التمرين بصورة صحيحة و ان تكون الراحة اجيابية و ليست سلبية اما يف

و لثالثة  تكرارات 10 بدل ثقل اجلسم يراعي استخدام الثقل يساوي ثلث اجلسم و اليت هبا التمرين صفر اىل
 جمموعات متتالية 

  تقدمني و يراعي اثنية للم 90-60ناشئني و اثنية لل 180-120و تبلغ فرتات الراحة بني كل جمموعة و اخى
 يف هذه الطريقة عدم زايدة احلمل )الثقل( 

 بل ميكن تقليل فرتات الراحة البينية او زايدة عدد مرات التكرار 
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  :طريقة التدريب الفرتي املرتفع الشدة -1-3-2
 هذه الطريقة اىل تنمية الصفات البدنية التالية :هتدف هدافها :أ 

  )التحمل اخلاص )حتمل السرعة او حتمل القوة 
  السرعة 
  )القوة املميزة ابلسرعة )القدرة العضلية 
  القوة العظمى 
ع الشدة؛ وهذا يعين حدوث ن يف مثل هذا النوع تعمل العضالت يف غياب االوكسجني نتيجة شدة احلمل املرتفأو جند 

  .اس ابلتعبهرة )دين االوكسجني ( عقب كا اداء و آخر و يؤدي مثل هذه الطريقة اىل أتخري اإلحسظا
 : خصائصها 

-80رتفعة تصل حوايل من ابلنسبة لشدة التمرينات: متتاز التمرينات املستخدمة يف هذه الطريقة ابلشدة امل -1
 لفرد % من اقصى مستوى ل 75من اقصى مستوى للفرد و يف مترينات التقوية تصل اىل  % 90

لطريقة السابقة فيمكن تكرار ابابلنسبة حلجم التمرينات: يقل احلجم يف هذه الطريقة نتيجة زايدة الشدة مقارنة  -2
 مرات لكل جمموعة  10-8مرات و تكرار مترينات التقوية  10مترينات اجلري 

لكنها تصبح ايضا فرتات غري كاملة  وابلنسبة لفرتات البينية: نتيجة لزايدة الشدة فإن الراحة البينية تزداد نسبيا  -3
متقدمني و اثنية لل 180-90للراحة لكي يتيح للقلب العودة اىل جزء من حالته الكبيعية و ترتاوح ما بني 

 120-110بضات القلب اىل ما يزيد عن اثنية للالعبني الناشئني مع مراعاة عدم هبوط ن 110-240
 .نبضة لكل اثنية كما يرعى استخدام الراحة اإلجيابية يف غضون الراحة البينية 

 عض التمرينات املستخدمةبمناذج ل(: يبني 02جدول رقم )
 عدد مرات التكرار فرتة الراحة البينية سرعة اجلري مسافة اجلري

 مرة 8-6 نيةاث 90-120 نيةاث 14-18 م100
 مرة 8-9 اثنية120-180 نيةاث 36-38 م200
 مرة 6-4 اثنية 120-180 نيةاث 52-54 م300
 مرة 5-4 اثنية 180-300 نيةاث 75-95 م400

اجلري او زايدة عدد مرات التكرار  و ميكن التقدم حبمل التدريب ابلعمل على انقاص فرتات الراحة البينية؛ او زايدة سرعة
 ملرة واحدة ملرتني 
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 : استخدام مترينات التقوية 
%من مستوى 75وازي يميكن استخدام ثقل اجلسم او اثقال اضافية حبيث تكون نصف اىل ثلثني وزن اجلسم او ما 

وجود راحة بينية تصل اىل  و األداء الصحيح للتمرين مع تكرارات 10الفرد ؛ و يراعي عدم تكرار النمرين اكثر من 
لطريقة يراعى اما تقصري فرتة الراحة الة و اإلسرتخاء و حملاولة زايدة محل التدريب يف هذه دقيقة تؤدي فيها مترينات اإلطا

 تفقد هذه الطريقة اهم رين حىت الالبينية؛ او التقدم بزايدة سرعة األداءوال يفضل الزايدة يف عدد مرات التكرار لكل مت
 .خصائصها

 التدريب الفرتي يف اجملال األوكسجيين الكاليكويل:  -1-4
ة التوافق يكون التكيف على اثناء تطور املطاولة اخلاصة يف ركض املسافات الطويلة و يف األلعاب الرايضية ذات صف

حامض  وافراط حالة ن االوكسجنيالتغيريات غري املناسبة يف األجهزة العضوية ذات امهية خاصة تتعلق سوية مع بناء ديو 
  .اللبنيك خالل احلمل

خلاص للتدريب الفرتي و نسبة ن التفتيش حنو الطرق الفعالة حلل هذه املشكالت تؤدي اىل اعادة صياغة بعض التنوع اإ
  .اىل األحباث امليدانية و األفكار النظرية جيب احتوائها على قياسات احلمل و الراحة

 ستخدمة (اعلى سرعة فردية على مرحلة املسافة املمن %95اىل  90تقرتب الشدة من القصوى)من  -
م 600اىل  200بيل املثال من دقيقة )اخلاصة على س 2اثنية اىل  30ان دوام مرحلة احلمل الواحدة ميكن ان تقدر  -

 .(م يف مرحلة السباحة و غري ذلك200اىل  50يف مرحلة الركض 
ل احلمل حبيث تتكون جراء دقائق يف كل سالس 3اىل  2ىل دقائق ا 6اىل  5ان الفرتة تكون متغرية اذ تقصر من  -

  .دقيقة 20 اىل 15التكرار على مرحلة املسافة املعطاة و تستخدم بني السالسل راحة طويلة تصل من 
الوحدة التدريبية )تتعلق  مرات يف 6اىل  2مراحل محل و حيصل التكرار الكامل من  4اىل 2تتكون كل سلسلة من  -

خيتفي يف مسار احلمل لذا  ت( فأثناء مثل هذا التدريب أيخذ مضمونة على حامض اللبنيك يف الدم و الحبالة الفرتا
رء احلمل و الراحة بصورة يكون اقوى ما ميكن خالل الفرتات وفق نطاق السالسل ة تعلقها بطوله فعندما يبلور امل

املواد األوكسجينية ادل حني حيصل حتشيد تب منظمة يتمكن املرء مبرور الزمن التكيف و لذلك تتضمن املطاولة يف
 .)الكاليكويل(

ي يتميز عن املعطيات السابقة ان هذا الشكل من التدريب الفرت  كتات اسيد(التدريب الفرتي يف جمال الالاوكسجيين)الال 
تصور املكوانت املستخدمة ذا يتناسب لجزاء رفع الشدة و الزمن القصري ملرحلة احلمل اليت حتتاج اىل الراحة الطويلة نسبيا 
)عندما ىوار األوىل لشدة املستوى القصو اليت هتدف اىل زايدة املقدرة امليكانيكية الالاوكسجينية  اليت تعترب املؤهالت لألط

 لراحة كاآليت: االكراتني فوسفات بدون بناء الالكتيك( حتصل جرعات احلمل و  تسري الطاقة جراء رد فعل
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ان دوام . عة القصوى(من السر  %95اىل  90وى)تثبيت مرحلة املسافة بسرعة تقدرها يب تقارب الشدة من القص -
م و التزجل 70لركض ملسافة ااثنية فعلى سبيل املثال  10اىل 8مرحلة احلمل الواحدة ال تتجاوز يف العادة اكثر من 

كانيكية األخرى إلكتساب اىل امليم غري ذلك )ان زايدة دوامها يؤدي اىل اإلنتقال 100السريع على اجلليد مسافة 
    .الطاقة و اليت تكون غري مطلوبة يف هذه احلالة

 التدريب املتقطع: -2
 و (Roskamm)اضي طور كل من يف االربعينات من القرن امل: حملة اترخيية عن طريقة التدريب املتقطع 2-1

(Reindell) و (Gerschler)   ففي جمال ´` لفرتياالتدريب `´طريقة اجملهودات املتقطعة وأطلقوا عليه تسمية
الذي قام  (Zatopek) بواسطة العداء 1950يف سنوات ( اجملهودات املتقطعة ) كإجراءالعاب القوى قد شاع هذا  

 120عمل على تكراراها دقيقة وال  1.07م يف مدة  400بتكرار اجلري يف نفس احلصة التدريبية وذلك جبري مسافة 
 2والتكرار ملدة  من احلجم االقصى الستهالك االكسجني واخذ وقت اسرتجاع نشط بني التكرار 86مرة بشدة ٪

 .دقيقة 
، ومنذ  هم أول من وصفا التمرينات املتقطعة بشكل علمي 1959 (Reindell) و (Roskamm) ويعترب،

طروحته التعابري املختلفة أيف  ( Balsom 1995) ت انتباه الباحثني ، إذ ذكرذلك احلني لفت هذا النوع من التمرينا
لح أخر أال و هو كلمة املستخدمة يف اجلانب النظري واليت سنعرضها الحقا يف اجلدول ، كما ميكننا إضافة مصط

و الذي يكون   ملتقطعواليت هي شكل من أشكال التدريب ا´´ لعبة السرعة´´كلمة سويدية تعين   يوه´ ´الفارتلك
 . ابجلري يف مسالك جبلية والقيام ابللعب على وتريات السرعة

 
 

لتعريف التدريب  (Balsom 1995)ميثل املصطلحات األخرى اليت اقرتحها  (:03)رقم اجلدول 
  .املتقطع عايل الشدة
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 املتقطع:تعريف التدريب  2-2
لالكتات )جهد حمسوس "شاق"( اأبنه مترين يتكون من نوابت متكررة لعمل عايل الشدة ينجز فوق عتبة  يعرف عادة  -

 . (ةمتارين منخفضة الشدة أو الراحة الكاملالراحة )السرعة او القوة ، تتخللها فرتات من 
على  ة،الل كتلة عمل حمددخ السليب،النشط أو  الراحة،تعاقب يف وقت العمل ووقت  املتقطعة التدريبات حتتوي  -

خالل   سلبية،نشطة أو  الراحة،ني اثنية من ثالثون اثنية من اجلهد تتناوب مع ثالث 30-30عمل املتقطع  املثال،سبيل 
   .العمل كتلة واحدة أو أكثر من

 
 

 اي ":15-15متارين بفرتات قصرية أو متارين متقطعة قصرية، نوع " هيSaltin et Essen  1971 حسب  -
اثنية راحة. يتطلب فهم اآلاثر الفسيولوجية للتمرين املتقطع قصري املدى بشكل أساسي  15 و اثنية من اجلري 15

  معرفة التفاعالت املمكنة بني التمرين القصري و فرتات الراحة القصرية.
متماثل اجلهد والراحة مثل دقيقتني من اجلهد ودقيقتني من الراحة )سلبية أو نشطة( أو الشكل هي شكل من العمل   

 .اثنية راحة 30 اجلري،اثنية من  30. 30/30الشهري 

 املتقطع(: رسم ختطيطي يوضح املفهوم العام للتدريب 01)رقم الشكل 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



. 

 
136 

نة أولى ماستر تدريب رياضي نخبويس ---ظرية ومنهجية التدريب الرياضي ن مقياس ---محاضرات الدكتور شريط حسام الدين    

يكون على ، و (قصرية، متوسطة، طويلة ) على انه تناوب فرتات العمل  :Gilles TARNIER 2007يعرفه 
 .(الرايضي راحة نشطة حسب نوع االختصاص مشي،)و فرتات راحة .. ( .قوةجري، قفز، ) شكل 

 : مقارنة بني التدريب املتقطع والتدريب الفرتي  2-3
 : للحكم هناك موقفان.  يف هذه املصطلحات جلميع املدربني التباسا هناك دائم

هذه  نقدمأو إما أن  ، لطاخل هذاإما أن نفرتض أن هلما نفس الوظيفة وأن ثراء اللغة الفرنسية فقط هو الذي تسبب يف 
 هلذه ال تعرف تعريف ض الواقععلى ار لكن املمارسة . التكوينأو يف  ارض الواقع علىستخدمها دائًما نالتعريفات اليت 

 شدةدة الوقت الذي يقضيه بزاي: هذا النوع من العمل فائدةهو  احملضرين البدنينيما فهمه مجيع . املصطلحات بسهولة
 إلعادة املتقطع لتدريبا استخدام املمكن من أنه اآلن نعلم حنن. اجلسمدث املزيد من التأثري على حيوضغط أعلى 

  ...الوزن لفقدان ضي،الراي التدريب لتنويع ، احلجم االقصى لألوكسجني من أقل أو أعلى بنسب شدة القلب أتهيل
 .  الفرتيالتدريب املتقطع يسمح ابلعمل بشدات أعلى مقارنة ابلتدريب  -
ث استثارة كبرية جدا فان ذلك يسمح إبحدا vma السرعة اهلوائية القصوى عند التدريب بنفس شدة العمل من -
 . الفرتي ابلتدريبالتدريب املتقطع مقارنة  يف
 . يينكسجاو  يف التدريب املتقطع يكون هناك إنتاج قليل حلمض الالكتيك ألنه ال حيدث عجز -
 ( ملتقطع اإن عمل واستثارة القدرة اهلوائية القصوى يكوانن بشكل أكرب عند العمل ابلتدريب  -
 . مدة االسرتجاع تكون أقصر يف التدريب املتقطع -
ب 2خصوصا من النوع  عةيسر ال األلياف)ياف العضلية ليساعد التدريب املتقطع يف احلفاظ على نوعية تقلصات اال -

  (برية للتعب العضلي اليت ال متلك مقاومة ك
ة جدا وقريبة جدا من تلك اجملهودات تقبال من الناحية النفسية الن جمهوداته قصري  االكثروأخريا فالتدريب املتقطع هو  -

 .املمارسة يف كرة القدم
هلوائية القصوى أبعلى درجة اميكن مالحظة أبن التدريب املتقطع هو الوحيد القادر على الوصول اىل استثارة القدرة 

 .ظه يف التدريب الفرتيوهذا ماال نالح االقصىومعدل النبض القليب يبقى يف منطقة ضيقة وقريبة جدا من النبض 
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 ميكن مالحظة أبن التدريب املتقطع هو الوحيد القادر على الوصول إىل استثارة القدرة اهلوائية القصوى أبعلى درجة 

 خصائص التدريب املتقطع: 2-4
 الراحة ووقت العمل وقت مدة مثل ، املتقطعة للمجهودات املختلفة اخلصائص مع التعامل فين فريق لكل ميكن عمليا

 مكوكي ، على استقامة) العمل شكل ، للتمرين الكلية واملدة ،( نشط أو سليب) الراحة وطبيعة ، والسلسلة التكرار بني
 (.هوائية سرعة ألقصى وفًقا) العمل وشدة السلسالت عدد ،(ابلكرة أو

 حتدد كيف  ولكن. غالبية و متوازنة   بطريقة الالهوائية أو اهلوائية املكوانت بتطبيق اإلعدادات سيسمح هذه التنويع يف
 املتقطعة اجلهود مسات من خاصية كل  سنقدم ، السؤال هذا على لإلجابة اجملهودات ؟ هذه و خصائص حجم العمل

 االيت :الشكل  يف وتلخيصها
  

 (gacon 1996)يب حسب (: ميثل مقارنة تطور معدالت النبض القليب يف نوعني من التدر 02الشكل رقم )
 

 خصائص التدريب املتقطعيوضح  :(03) رقم الشكل
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 التمرين: محولة كثافة  -ا
 ،20-20 ،15-15 ،10-10) متوازنة تكون أن ميكن. الراحة ووقت العمل وقت بني العالقة أهنا على تعرف 

 (.30-15 ،20-10 ،25-5 ،15-5) متوازنة غري أو( 30-30
 االسرتداد وقت طوعي يار بشكلاخت ميكننا. املتقطع العمل إىل املنسوبة املختلفة التعاريف أصل يف هي احلمولة كثافة
 العكس وعلى .ذلك إىل وما ،األرضية وحالة ابلتعب، والشعور الالعب، وملف املوسم، لفرتة وفًقا العمل وقت من أكرب

 الراحة سيسمح فرتات يف االخنفاض هذا. أكرب صعوبة يف الالعب وضع أجل من الراحة أوقات تقليل ميكننا ايضا،
 .عالية تكرار اجملهودات بشدة على للقدرة أفضل بتطوير
 .العب كل  مللفات وفًقا وتعديلها وتكييفها وقت املوسم احلمولة طوال كثافات  التغيري يف هو املهم الشيء

 جيب عندما تكون نشطة،. نشطة أو( املشي أثناء) نشطة شبه أو الراحة سلبية تكون أن ميكنشكل الراحة :  -ب
 املهم من يبدو األخرية، احلالة يف. حمددة بوترية السباق الفين, أو العمل أو احلركية املهارات عمل أداء الالعبني على

 .الراحة فرتة خالل تغطيتها جيب اليت املسافة حتديد
 أن خاصة للالكتات أقل اكمتر  إىل يؤدي أنه حقيقة خالل السلبية من من بدالً  االجيابية الراحة اختيار تفسري يتم

 .يبالقل واإلجهاد األيضية النفاايت للتخلص من املفيدة الدموية الدورة على حيافظ الالعب
 .التدريبات دافوأه وشدة العمل العمل وقت السلبية يعتمد على او االجيابية الراحة ،اختيار الواقع يف

-10 ابلنسبة بينما القلب، رابتض معدل على للحفاظ النشطة ابلراحة نوصي ،30-30 ابلنسبة املثال، سبيل على
 .بعناية اختياره وجيب التدريب أهداف على يعتمد هذا لما. ك حد إىل نشط شبه ،10

 اجلهد: طبيعة -د
أو  تقين  عمل أو ركيح عمل أو مكوكي سباق اأيض و ا،خطي سباقًا التمارين تكون أن ميكن العمل، أوقات خالل 

 U حرف شكل على النعطافا مع املكوكي،  . اجلري(والركض احلركية املهارات املثال، سبيل على) خمتلط عمل أخريًا
  .كافية  عضلية قدرة تتطلب )نصف دورة(

 نوليها أن بوجي اخلطية السباقات ذات احلصص من صعوبة أكثر هي نصف دورات على حتتوي اليت احلصص هذه
 كفاءة  وأضعف أقوى لديهم العبني) املختلفتني اجملموعتني من الالعبني حسب املسافات، هبا،  على خاًصا اهتماًما

 وفًقا لالختبارات(.
 . الدورات عدد نفس لضمان امتام املسافات يف التحكم جيب 
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 :الشدة عالية تدريبية متغريات حصة 2-5
 

 .خصائص التدريب املتقطع يف كرة القدمميثل  (:04)اجلدول رقم 

 

 الشدة عالية خمتلفة ةتدريبي حصص لربجمة معاجلتها ميكن اليت املتغرياتميثل (: 04) رقم شكلال
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 .هبا ىاملوص لراحةا و ومدة التدريب املتقطع القصري من شدة متغرياتميثل  :(05)رقم  شكلال  
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 طريقة التدريب التكراري(: 21احملاضرة رقم)
وتؤدي طريقة التدريب التكراري إىل التأثري على خمتلف أجهزة وأعضاء جسم الفرد وخاصة اجلهاز العصيب بصورة  متهيد:

مباشرة وقوية األمر الذي يؤدي إىل سرعة حدوث التعب املركزي. وحيدث ذلك كنتيجة حلدوث ظاهرة )الدين 
األوكسجني بسبب ارتفاع شدة التمرينات.  األوكسجيين( أي عدم القدرة على أمداد العضالت حباجتها الكاملة من

وبذلك تتم التفاعالت الكيمائية يف غياب األوكسجني مما يؤدي إىل استهالك املواد املخزونة للطاقة وتراكم حامض 
على قدرات الرايضي . كما يؤثر التدريب التكراري اللبنيك يف العضلة مما يقلل من قدرة الفرد على االستمرار يف األداء

الن األداء  كما تؤثر يف اجلهاز العصيب نظرا  نتاج الطاقة ابلنظام الالهوائيااحية النفسية تسهم يف رفع كفاءة النفمن 
 يكون أبقصى شدة مما يسبب التعب، ومن الناحية النفسية تعمل على تطوير الصفات االرادية.

أهنا طريقة تعتمد على التحمل  التكراري طريقة التدريبعصام عبد اخلالق عرف  مفهوم طريقة التدريب التكراري: -1
 .ينية تسمح له ابستعادة الشفاءب على أن أيخذ الفرد بعد ذلك راحة ،احلد األقصى للفرد إىلالعايل وقد تصل 

يعد التدريب التكراري من األساليب املهمة لطرق التدريب، وخاصة تدريبات السرعة كونه يكيف جسم الالعب على 
 اليت يواجهها أثناء املنافسة.حتقيق كافة الظروف 

وكذلك سرعة تفاعالت املواد  القصوى والقوة املميزة ابلسرعة االنتقاليةيتم من خالل هذا األسلوب تطوير السرعة 
( ℅100 -90شدة عالية حبدود)باستخدام متارين  ، مع تكوين حامض الالكتيك نتيجة البيوكيميائية املولدة للطاقة

تكيف اجلسم حيدث أفضل يف حالة العمل لفرتات متكررة تتخللها فرتة  أن، وقد ثبت  لالعبمن اإلمكانية القصوى 
، ويصل معدل نبض القلب أثناء التدريبات  ، ألن حامض الالكتيك يكون أكثر منه يف حالة التدريب التكراري راحة

 االستشفاءحالة  إىلني الوصول ، حل ن/ د( حبجم قليل من خالل زايدة فرتات الراحة 180أكثر من) إىلالتكرارية 
 التكرار. إعادةوخباصة فرتة التعويض الزائد قبل 

، ولكن  هذه الطريقة تتميز ابملقاومة أو السرعة العالية للتمرن، وهي تتشابه مع التدريب الفرتي يف تبادل األداء و الراحة
 ختتلف عنه يف: 

 .طول فرتة أداء التمرين وشدته وكذا عدد مرات التكرار -
 .فرتة استعادة الشفاء بني التكرارات -

 إعطاءحيث تتميز هذه الطريقة ابلشدة القصوى أثناء األداء الذي ينفذ شكل قريب جدا من املنافسة والشدة مع 
 فرتات راحة طويلة نسبيا بني التكرارات القليلة لتحقيق األداء بدرجة شدة عالية.

 : أهداف طريقة التدريب التكراري -2
 تنمية الصفات البدنية التالية:  إىلهتدف هذه الطريقة 
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 (.االنتقالالسرعة)سرعة  -
 القوة القصوى)القوة العظمى(. -
 سرعة رد الفعل)سرعة االستجابة احلركية(. -
 القوة املميزة ابلسرعة)القدرة العضلية(. -
 التحمل اخلاص )حتمل السرعة(. -
 السرعة القصوى. -
 : للطريقة التكراريةالتأثري التدرييب  -3

القوة  ، (االنتقالالسرعة القصوى)سرعة  ، القوى العضلية القصوى : تنمية الصفات البدنيةتعمل الطريقة التكرارية على 
 )حتمل السرعة(. التحمل اخلاص،  املميزة ابلسرعة)القدرة العضلية(

، تستدعي  عملية تبادل األكسجني ابلعضالت وزايدة الطاقة املختزنة وانطالقهاإن  التأثري الوظيفي)البيولوجي(: -3-1
، لذا تكون عادة قوة املثري يف التدريب التكراري ما  قصوى للجهاز املركزي حتت ظروف استدعاء عمليات الكف إاثرة

 لفرد.لمن أقصى مقدرة  ℅100 إىلوأحياان تقرتب به  ℅90فوق 
توقيت األداء العايل و  ، ، من خالل متطلبات احلمل العايل تعب مركزي سريع إىلتؤدي اإلاثرة القوية للجهاز العصيب 

يف جزء كبري حتت  على العملالعضالت وجوب وينتج من ذلك  ، كسجنياألنقص أو عجز سريع يف  إىلالذي يقود 
 إجهادسرعة  إىلالفضالت احلمضية )الالكتيك( فتؤدي  ، وهنا تظهر الكثري من ظروف ومتطلبات التنفس الالهوائي

 وتعب اجلهاز املركزي. 
العصيب املركزي وأيضا يؤدي للعمل  اجلهازإاثرة إىل التدريب التكراري يؤدي  إنيولوجي والوظيفي: ز الفي التأثري -3-2

يعمل على  هاز املركزيوتعب اجل ،وتراكم محض الالكتيك على العضالت مما يؤدي لإلجهاد والتعب كسوجيينو الأل
 تنمية القدرة اهلوائية والالهوائية تبعا لشدة احلمل املستخدم.

 التكيف والتعود على شكل املباراة وتطوير السمات إىلالتدريب التكراري يؤدي  إنالتأثري النفسي والرتبوي:  -3-3
 .االنفعاليةاإلرادية والشخصية وثبات النواحي 

، والتعود على شكل ومواقف املباراة محلسرعة ملقاومة أقصى  أعلى إخراجالقدرة النفسية على  إىلكما أنه يؤدي 
 مع صورة املنافسة. يتماشىواتزاهنا خاصة مبا  االنفعاليةثبات النواحي ، و وتطوير السمات اإلرادية والشخصية

 : لتاليةيف النواحي ا بني التدريب الفرتي والتكراري)مترينات اجلري( ميكن أن منيز
تكون أقل من سرعة املنافسة  يفرت ولكن التدريب ال ،تقرتب من سرعة املنافسة أو أسرع تكراريالسرعة يف التدريب ال -

 قليال.
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ومسافة العدو يف ،  قصرية نسبيا على أن ال تتجاوز نصف املسافة األساسية تكراريمسافات العدو يف التدريب ال -
 املنافسة.سافة ممن ثلثي  أكثري فرت ال
تقرتب من سرعة املنافسة كما تقرتب  درجة احلمل)شدة وحجم( يف التدريب التكراري أعلى من الفرتي ألن السرعات -

 مسافة املنافسة. من مسافة التدريب التكراري نسبيا
 .  التكرار يكون يف التدريب التكراري أكثر من التدريب الفرتي -
 يالتكرار التدريب اثنية بينما تستخدم يف 180 -45الفرتي راحة بينية قصرية التدريب تستخدم يف  :الراحة البينية -

  .دقيقة45 -3فرتات راحة طويلة نسبيا 
  أتثري التدريبات الالهوائية ابألسلوب التكراري يف بعض املتغريات البيوكيميائية يف اجلسم: -4

قابلية اجلسم البدنية على  يتم من خالهلا تطوير إذ ،هوائيةالعلى التدريبات ال األساسيةمرت ابلدرجة  100يعتمد عداء 
فضال عن زايدة قابلية العداء بتحقيق اإلجناز األفضل  ،التمارين عالية الشدة اليت تتكون منها هذه التدريبات أعباءحتمل 

 خالل السابق.
،  لة وتزويدها ابلطاقة الالهوائية الالزمةوالتدريبات الالهوائية هي جمموعة التمارين اخلاصة برفع كفاءة العضالت العام

تطوير قدرة اإلجناز  إىل إضافة ،انقباضات عضلية أبقصى سرعة وأقل زمن دون تدخل األوكسجني اخلارجي ألداء
الالهوائية من خالل تطوير قدرة جسم اإلنسان على توفري الطاقة الالزمة للقيام مبجهود عايل الشدة من خالل تفاعالت 

  CP""  و ATPدقيقتني( طبقا لكمية املركبات الفوسفاتية " إىل يناثو  5البيوكيميائي، واليت تستمر لفرتة من) التفكك
، وميكن  هذه القدرة الالهوائية منذ بداية العمل العضلي وحىت هنايته م100، وحيتاج عداء  " املخزنة يف العضالت

ي املستوايت العليا طبقا ملستوى ونوع ياثنية عند رايض 25 إىلتصل لاملسافات القصرية  هبا لدى عدائي االحتفاظ
 موضح أدانه شدة محل التدريبات الالهوائية لألنشطة ذات احلركة الواحدة املتكررة.هو ، ويقسم "كوتس" كما  التدريب

 تقسيم مستوايت شدة محل التدريبات الالهوائية: 
  اثنية.  20 -15زمن األداء:  -
 ال هوائي. ℅100 -90 :األوكسجني هالكالستالنسبة املئوية  -
 الطاقة:  إنتاجالنسبة املئوية لتنظيم  -

   .℅95فوسفايت:  «   
  .℅5الكتيكي:  «   
  .℅0 هوائي:«    
   سعرة حرارية.120 سعرات حرارية: -
 .مصدر الطاقة: فوسفات العضلة -
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وهذه  ، أن ميتلك الطاقة الكافية إلجناز هذا العمل فال بد عليهق أبقصى سرعة سبامرت ال 100ولكي يؤدي عداء 
من خالل تفاعل املركبات الكيميائية املوجودة داخل العضلة واليت نستطيع زايدهتا عن طريق التدريبات  أتيتالطاقة 

، ويفضل أن تكون لفرتات زمنية أطول من األزمنة احملددة  الالهوائية ذات الشدة العالية وحتت نفس ظروف املسابقة
عمل الالهوائي مما يزيد املصدر األساسي للطاقة ابل، تتكيف  حدوث تغريات فيسيولوجية إىلهلذا النظام واليت ستؤدي 

" يف العضلة أو زايدة أحجام بيوت الطاقة CP" و "ATPسواء عن طريق تكثيف وجود املركبات الفوسفاتية "
، ويفضل أن تتشابه احلركة أثناء التدريب مع تلك اليت تؤدي أثناء  مليتوكوندراي" املوجودة داخل خالاي العضالت"ا

ية هلذا الرقم قدر و اثنية( فانه جيب أن يكون التدريب بسرعة مسا 10,5مرت )100كان زمن عداء   إذا، فمثال  املنافسة
حالته  إىلعتبار عودة اجلسم الا عنيوتكون طويلة نسبيا مع األخذ ب ،لالستشفاء اإلمكان مع مراعاة الفرتات املناسبة 

 إىل، سواء أثناء التكرارات أو بني اجملموعات ويوضح "فوكس" العالقة بني زمن الراحة ونسبة عودة اجلسم  الطبيعية
 إعادةزمن الراحة ونسبة  العالقة بني، موضح أدانههو ، كما  بناء املركبات الفوسفاتية إعادةحالته الطبيعية عن طريق 

 :املركبات الفوسفاتية
 بناء املركبات الفوسفاتية قليلة جدا. إعادةثوان راحة تكون نسبة  10قبل  -
 .%50بناء املركبات الفوسفاتية  إعادةاثنية راحة تكون نسبة  30 -
 .%75بناء املركبات الفوسفاتية  إعادة اثنية راحة تكون نسبة 60 -
 .%87بناء املركبات الفوسفاتية  إعادة تكون نسبةاثنية راحة  90 -
 .%93بناء املركبات الفوسفاتية  إعادة اثنية راحة تكون نسبة 120 -
  .%97بناء املركبات الفوسفاتية  إعادة اثنية راحة تكون نسبة 150 -
 .%98بناء املركبات الفوسفاتية  إعادة اثنية راحة تكون نسبة 180 -
تكيف اجلسم هلذا النظام من خالل زايدة قدرة األلياف العضلية السريعة ابجللكزة  إىلالتدريبات الالهوائية تؤدي  إن

الطاقة الالهوائية  إنتاجسعة العمل الالهوائي وتعبئة عمليات  إىلوابستمرار التدريب لفرتة طويلة يؤدي  ،الالهوائية
 حتقيق اإلجناز الرايضي املنشود. إىلل القصوى بصورة صحيحة وفق قدرة الرايضي للوصو 

  :صفة السرعة ةاستعمال طريقة التدريب التكراري لغرض تنمي -5
 يظهر فائدة هذا التدريب يف تنمية كل من: 

  :تنمية السرعة احلركية -5-1
 متطلبات اجملهود:  «
 شدة اجملهود: أعلى أو أقل من شدة القصوى بقليل.  -
 تكرارات كحد أعلى. 10حجم اجملهود: منخفض أو متوسط لغاية  -
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 ( دقائق.6 -4احلالة الوظيفية الطبيعية) الستعادةفرتات الراحة: كافية  -
 الفائدة من التدريب:  «
حتسني الطرق  ، تنشيط األلياف العضلية السريعة ، تنمية السرعة احلركية عن طريق: حتسني التوافق العصيب العضلي -
 .  الهوائية لتوليد الطاقةال
 تنمية قدرة التسارع:  -5-2
 متطلبات اجملهود:  «
 أقصى حد(. إىلشدة اجملهود: عالية وعالية جدا) -
 ( مرات تكرار كل مرة لغاية هناية مرحلة التسارع.5-3حجم اجملهود: منخفض ) -
 ( دقائق.6-4فرتات الراحة: كافية الستعادة احلالة الوظيفية ) -
 الفائدة من التدريب:  «
حتسني الطرق ،  تنشيط األلياف العضلية السريعة،  تنمية قدرة التسارع عن طريق: حتسني التوافق العصيب العضلي -

 .الالهوائية لتوليد الطاقة
 تنمية السرعة القصوى:  -5-3
 متطلبات اجملهود:  «
 أقصى حد(. إىلشدة اجملهود: عالية وعالية جدا) -
 ( اثنية.10-8( مرات تكرار كل مرة)5-3حجم اجملهود: منخفض) -
 ( دقائق.6 -4فرتات الراحة: كافية الستعادة احلالة الوظيفية) -
 الفائدة من التدريب:  «
حتسني الطرق ،  تنشيط األلياف العضلية السريعة، تنمية السرعة القصوى عن طريق: حتسني التوافق العصيب العضلي -

 الالهوائية لتوليد الطاقة. 
جتري بثالث  ىولقد أظهرت التجارب اليت أجريت على بناء القوة العضلية القصوى أبن ستة تقلصات قريبة من القصو 

تولد بصورة تقريبية زايدة مثالية يف قوة العضالت من دون توليد تعب عضلي  ،جمموعات متفرقة لثالثة أايم يف األسبوع
 .مزمن

أكثر  إىلشدة عالية تصل  وكان التدريب الالهوائي ذ  إذا ىوالسرعة القصو  التدريب التكراريهنالك وجه تشابه بني  و
ألهنا  ، فرتة التعويض الزائد بصورة دقيقة إىلوصول الالعب  االعتبار عنيمع األخذ ب ، من قدرة الالعب  %95من 

ل رفع كفاءة اجلهاز الدوري وتنشيط األلياف العضلية حدوث التكيف املناسب ألجهزة اجلسم من خال إىلتؤدي 
ن املركبات الكيميائية الطاقوية وخاصة ثالثي يز ختعن  ولةؤ املسكوهنا  ،   السريعة وزايدة حجوم بيوت الطاقة)امليتوكوندراي(
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" واليت هي األساس يف تطوير مستوى الالعب للوصول به CP" الكرايتني فوسفات" و ATPنوسني "يفوسفات األد
 اإلجنازات. أفضل إىل
 : مكوانت محل التدريب ابلطريقة التكرارية -6

ري الثالث ويتدرج يوتغ اثنانتثبيت فيجب التغيري بني الشدة واحلجم والكثافة  يفتتوقف درجة احلمل على مدى التحكم 
 حسب اجلدول التايل:ل التدريب مح

 (: يبني شدة وحجم خمتلف درجات محل التدريب01رقم )جدول 
 حجم )تكرار( شدته درجات احلمل

 مرات 5-1وبعض املراجع من مرات  3-1من يكرر  %100الشدة  محل أقصى
 مرات 10 - 6يكرر من  %100 -90الشدة من  محل أقل من األقصى

 مرة 15 -11يكرر من  %90 -75الشدة من  محل متوسط
 مرة 20 -16يكرر من  %75 -50الشدة من  املتوسطمحل أقل من 

 مرة 25 -21يكرر من  %50 -35الشدة من  محل بسيط
  %35أقل من  راحة إجيابية
برتقية نظم  لوضع برامج التدريب اخلاصة ،ستخالصات نتائج البحوث الفسيولوجيةاب االسرتشاد وميكن للمدرب أيضا

كما هو ،  لزمن األداء واملتغريات اليت يبىن عليها تشكيل محل التدريب طبقا تكراري،ستخدام التدريب الالطاقة اب إنتاج
 :اآليت دولموضح يف اجل

 (: يبني مكوانت محل التدريب طبقا لنظام الطاقة املستخدم02جدول رقم)

 
 الطاقة نظام

 التمرين زمن
 ( العمل) 

 عدد
 تكرار
 التمرين

 عدد
 اجملموعات

 تكرار عدد
 التمرين

 اجملموعة يف

 العمل نسبة
 للراحة

 فرتة طبيعة
 الراحة

 الفوسفايت النظام
ATP-PC 

 اث 10
 اث 15
 اث 20
 اث 25

50 
45 
36 
32 

5 
5 
4 
4 

10 
9 
9 
8 

 نشطة راحة 3:1
 (مشي)
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 الفوسفايت النظام
 والالكتيكي
ATP-

PC-LA 

 اث 30
 اث 40-50
 اث 60-70

 اث 80

25 
20 
15 
10 

5 
4 
3 
2 

5 
5 
5 
5 

3:1 
 خفيف عمل
 متوسط إىل
 (اهلرولة)

 النظام
 الالكتيكي

 وكسجيينواأل
LA-O2 

 اث 90-120
 اث 130-160
 اث 170-180

8 
6 
4 

2 
1 
1 

4 
6 
4 

2:1 
2:1 
1:1 

 مترينات
 إىل خفيفة

 متوسطة

 النظام
 األوكسجيين

O2 

 د 3-4
 د 4-5

4 
3 

1 
1 

4 
3 

0,5:1 
 أو راحة

 مترينات
 خفيفة

 : السرعة أمهية الطريقة التكرارية يف تدريبات صفة -7
وهو من طرق  (د ،12-5)التدريب التكراري يعين استمرار احلفاظ على السرعة أو توقيت األداء ملراحل زمنية مدهتا من

مت مراعاة  إذا، حيث أنه  التدريب اليت تعمل على حتسني القدرة اهلوائية والعتبة الفارقة اهلوائية وكذلك القدرة الالهوائية
كانت السرعة مبستوى   وإذا،  أداء التدريبات بسرعات أقل من سرعة املنافسة فان التنمية تكون خاصة ابلقدرات اهلوائية

زيد ت، مع مراعاة أن مسافة التكرار جيب أال  حتسني القدرات الالهوائية إىلسرعة املنافسة أو قريبة منها فان هذا يؤدي 
 و نصف. مسافةلية أبكثر من عن طول مسافة السباق األص

األداء  التكامل يف إىلالتدريب احلديث عملية تربوية خمططة مبنية على أسس علمية سليمة تعمل على وصول الالعبني 
ويتطلب  ، من عملية التدريب وهو الفوز يف املبارايت ، وما يرتتب على ذلك من حتقيق اهلدف الرايضي يف كرة القدم

وصفاهتم اخللقية والنفسية  ، قوم املدرب بتنظيم وختطيط قدرات العبيه البدنية والفنية والذهنيةحتقيق هذا اهلدف أن ي
ستوى األداء م ومبا أن ، مستوى من األداء الرايضي وخاصة أثناء املبارايت إىلموحد للوصول هبم  إطارواإلرادية يف 

لزاما على مدربينا اإلملام هبذه األسس العلمية ، فقد أصبح  خمططة ومبنية على أسس علمية اتعمليل خاضعالرايضي 
 .السليمة عند تدريب فرقهم وكذا كيفية وضع خطط التدريب
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