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 .مفاهیم عامة: 01المحاضرة رقم 
هو عملیة منظمة تهدف إلى ترویض وتعوید الفرد على ممارسات خاصة للوصول به  :التدریب الریاضي تعریف* 

والتي هدفها الوصول إلى أعلى مستوى من " التمارین"عن طریق التدریب والتكرار  إلى الحالة اآللیة أو األوتوماتیكیة
  .اللیاقة للفرد

عداد الریاضیین إیعتبر التدریب الریاضي عملیة تربویة منظمة وهادفة وموجهة علمیًا نحو : التدریب الریاضي فهومم* 
مستویات العلى للوصول بقدراتهم إلى أ) ...، واجتماعیاونفسیاً  وخططیًا وعقلیاً  "فنیاً "بدنیًا ومهاریًا ( الجوانب المختلفةفي 

إعداد "یضا أ ویعرف. "إلى المستوى العاليعداد الریاضیین للوصول إ: "التدریب الریاضي بأنه )هارا(ویعرف . ممكنةال
، نفسیاً "فنیا" اً نیقیولوجیًا، تز الالعب ف   ".تدریبالتمرینات البدنیة وحمل ال، خلقیًا عن طریق ، عقلیًا

غایة التدریب الریاضي بصورة عامة هو الوصول الى المستوى العالي للریاضي وتحقیق  :أهمیة التدریب الریاضي* 
، ومن خاللها دنیة والوظیفیة والنفسیة للریاضيمن خالل رفع القدرات الب ياالمر الذي یأت أعلى درجات االنجاز وهو

االجهزة الوظیفیة الداخلیة مثل  الى القوام والشكل العام وتطور ضافةباإلینعكس ذلك على االداء المهاري والخططي 
لوبین وتغیرات في الجهاز غلبیة الواحدة وزیادة نسبة الهیمو زیادة حجم القلب وزیادة في حجم الدم المدفوع في الضربة الق

  ...العضلي وغیرها
جاز یاضي وهو تحسین واالرتقاء بمستوى االنمن اجل تحقیق الهدف الرئیس للتدریب الر : أهداف التدریب الریاضي* 

، یجب على المدرب وضع الحلول المناسبة لواجبات استخدام التمارین البدنیة وبنفس الریاضي إلى أعلى مستوى ممكن
یاضي والتي یمكن الوقت یجب على الریاضي إن یتبع مدربه من اجل تحقیق متطلبات األهداف الرئیسة للتدریب الر 

  : في تلخیصها
  . "اإلعداد الشامل"تحسین اإلعداد البدني المتعدد الجوانب  - 1
 . بة او الفعالیة الریاضیة المحددةضمان تحسن األعداد البدني الخاص باللع - 2
 . ن االداء الخططي الالزم للمنافسةتحسین واتقا - 3
 .بة او الفعالیة الریاضیة المحددةاالتقان النوعي لالداء الفني الخاص باللع - 4
 .مواجهة اعباء التدریب والمنافسةالصفات االرادیة الالزمة لتنمیة وتطویر  - 5
 . اصة بوحدة الفریق كجماعة متماسكةتنمیة الروابط والعالقات الخ - 6
 . ضمان تحسن الحالة الصحیة للریاضي - 7
 . االصابات الریاضیة الوقایة من حدوث - 8
ووظائف استعادة فسیة الخططیة والتغذیة ولوجي والنالمعرفیة الخاصة بقواعد التدریب الفسی باألمورالریاضي  تزوید - 9

 . قات االجتماعیة مع اعضاء الفریقالشفاء والعال
یمكن اعتبارها واجبات المدرب الریاضي وكما  والتي. وواجباتللتدریب الریاضي مهام : واجبات التدریب الریاضي* 
  :یلي
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ن تحقیق المستوى العالي في الریاضة وتتضمن تربیة الریاضي على حب الریاضة وان یكو : الواجبات التربویة - أ
 لىإوتشكیل دوافع ومیول الریاضي واالرتقاء بها بصورة تهدف اساسًا . التخصصیة حاجة اساسیة من حاجات الریاضي

  . لى  تطویر السمات الخلقیة الحمیدة كحب الوطن والخلق الریاضي والروح الریاضیةإ باإلضافةخدمة الوطن، 
تقان المهارات الحركیة في الریاضة التخصصیة والالزمة للوصول ألعلى  :الواجبات التعلیمیة -ب وتتضمن تعلم وإ

تقان المهارات الخططیة الضروریة للمنافسة ُ التنمیة الشاملة . مستوى ریاضي ممكن، وتعلم وإ ویسبق ذلك ویرافقه
  . حیةوالمتوازنة للصفات البدنیة والقدرات الحركیة األساسیة او االرتقاء بالحالة الص

أقصى درجة ممكنة تسمح بها  تطویر مستوى الریاضي والفریق إلىالتخطیط والتنفیذ لعملیات : الواجبات التنمویة - ج
  .حدث األسالیب العلمیة المتاحةأالقدرات المختلفة بهدف الوصول ألعلى المستویات في الریاضة التخصصیة باستخدام 
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  .بادئ التدریب الریاضيم: 02المحاضرة رقم 
یتكون جسم االنسان من مالیین الخالیا الدقیقة التركیب والبناء ولكل نوع من الخالیا  :التدریب الریاضي مبائ* 

فالتكیف العام یحدث بصورة مستمرة وهناك ایضًا التكیف الخاص . ع الخالیا لها القدرة على التكیفوجمی .وظیفة معینة
 .ة الریاضیة والذي یكون نتیجة للمتطلبات البدنیة الخاصة بتدریب تلك اللعبة وطبیعة االنجاز فیهابنوع اللعبة او الفعالی

وفي جمیع االحوال فأن وسیلة التدریب الریاضي في تحقیق االهداف الخاصة هي الحمل التدریبي والذي یتواال وبصورة 
  . لمناسبةبناء التكیفات الوظیفیة امنظمة ومتكررة مع الراحة المناسبة ل

وذلك یعني إذا لم یواجه  "إذا لم تستخدمه فسوف تفقده" : وینص هذا القانون على ما یلي :التكیف مبدأ :المبدأ األول
سم الریاضي حمًال تدریبیًا مؤثرًا في اجهزة الجسم الحیویة وبصورة منظمة فلن یكون هناك تحمیًال وبالتالي ال یكون الج

حیث تتحسن اللیاقة البدنیة نتیجة للعالقة الصحیحة بین الحمل والراحة ویجب إن . يبحاجة ألى  التكیـــف الوظیف
كزیادة عدد التكرارات وسرعة التكرارات وتقلیل فترات الراحة وزیادة (الحمل التدریبي بعض المتغیرات  تتضمن الزیادة في

حمال التدریبیة بأستمرار فأن مستوى تطور وعندما یستخدم المدرب نفس اال. )والمسافات المستخدمة في التمرین االثقال
اللیاقة البدنیة سوف یرتفع ألى  حد معین ثم یتوقف عند هذا الحد وذلك الن الجسم قد تكیف على حمل التدریب 

ومن جانب اخر فأن الزیادة في حمل . الحمل التدریبي متباعد وغیر منظمالمستخدم ونفس النتائج تتحقق إذا كان 
ث للریاضي مشكالت في االستشفاء من تأثیر االحمال التدریبیة وهذه المشكالت ممكن إن تتراكم التدریب سوف تحد

  . )الحمل الزائد(وى التطور بسبب وبالتالي هبوط مست) التكیف الغیر كامل(دثة حالة من مح
لك یعني إن نوعیة وذ ."االستجابة الخاصة بمتطلبات المثیر"وینص هذا القانون على: التخصص مبدأ :المبدأ الثاني

 لذا یجب إن یكون حمل التدریب خاصًا بكل العب ومالئمًا مع. ریب ینتج عنها نوع خاص من التكیفحمل التد
ات القوة والسرعة وهذا ما یمكن مالحظته عند المقارنة بین متطلبات تدریب فعالی. متطلبات االداء الریاضي التخصصي

ویعد . م یجب إن یأتي قبل التدریب الخاصجب مراعات إن التدریب العاولكن في جمیع الظروف ی. والتحمل وغیرها
  . ي استكمال متطلبات التدریب الخاصحجم التدریب العام مؤشرًا مهمًا لتحدید امكانیات الریاضي ف

 ألداء) البیولوجیة(لوظائف الحیاتیة إن جمیع االفراد یمتلكون مستوى خاص من ا: التعویض الزائد مبدأ: ثالثالمبدأ ال
ُ یتعرض ألى  سلسلة من المثیرات التي . الفعالیات الیومیة المعتادة ولكن عندما یشترك الفرد في التدریب الریاضي فأنه

 فالمثیر الذي یسهل عملیة التكیف .الیومیة وذلك من خالل استهالك طاقة اضافیة) البیولوجیة(ة الحیاتیة تخلخل الحال
وینتج عن ذلك تعب اجهزة الجسم العضویة والجهاز العصبي المركزي وزیادة  ،هو بالضبط عملیة استهالك للطاقة

، لذلك تنخفض القدرة الوظیفیة في عمل للبنیك في الدم والخالیا العضلیةتركیز النواتج االیضیة ومن اهمها حامض ا
ة الكیمیائیة فحسب بل ، فیعد كل مثیر تدریبي هناك راحة وخاللها ال تعوض مصادر الطاقتةاجهزة الجسم وبصورة مؤق

من خالل احتیاطي الطاقة الموجود في الجسم مما یؤدي ) قبل الجهد(المستوى الذي كانت علیه اوًال  یمكن إن تتجاوز
ألى  رجوع اجهزة الجسم ألى  الحالة االعتیادیة ومن ثم یكون الریاضي في حالة تعویض زائد وتعتبر حالة التعویض 

إن یكون المثیر  بشرط(واجهزة الجسم للمثیر التدریبي  فاءة الریاضي نتیجة لتكیف اعضاءالزائد اساس وظیفي لزیادة ك
وفي . )التعب(اعضاء الجسم ستواجه حالة ففي المرحلة االولى عند تأثیر مثیر تدریبي فان اجهزة و . )التدریبي مؤثراً 

تتعدى المستوى  الطاقة فقط بل انهافأن مخازن الطاقة الكیمیائي لن تسد النقص في ) الراحة(المرحلة الثانیة 
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یتم التعویض الزائد عن المستوى االعتیادي واذا لم یتم تطبیق مثیر تدریبي اخر في (وفي المرحلة الثالثة . االعتیادي
هبوط ) المرحلة الرابعة(في مستوى االداء واالنجاز وهي  الوقت المناسب اثناء فترة التعویض الزائد یحدث انخفاض

  . الزائدقدان التعویض المستوى وف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن عملیة التكیف تتم فقط بالتوافق المناسب بین المثیر والراحة وعلیه كلما تكیف جسم الریاضي ألى  مثیر جدید یصبح 
التعویض الزائد ممكن إن یطبق  مبدأإن . كلما تحسن مستوى االنجاز واالداءمن الضروري الزیادة في الحمل التدریبي 

اول (اول ثالثة دوائر تدریبیة صغیرة فخالل  . اسابیع او حتى السنویة) 6-2( طة في الدوائر التدریبیة المتوس ایضا
، وعندما ینخفض خرآلى إسبوع أن سابیع تدریبیة یواجه الریاضي حالة التعب نتیجة رفع الحمل التدریبي مأثالث 

لى  إك ترجع یرة الرابعة تبدأ اجهزة الجسم بالتعویض حیث ذاالحمل التدریبي بصورة قلیلة في الدائرة التدریبیة الصغ
  . حالة التعویض الزائد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     انخفاض وفقدان التعویض الزائد          فترة التعویض الزائد                                                  مثیر       
  

  الحالة االعتیادیة                                                                                                                     
  

  
  

  
  
  
  
  تعب                      راحھ          تعویض        
  
  
  
  
  
  

              1                          2                           3                            4 

    مثیر                                                  التعویض الزائد                              
  
  
  
  
  

  المرحلة الثالثة 
3   

  المرحلة الثانیة                                                
  المرحلة الرابعة                                             

            4                                             2   األولى         المرحلة                          
                                1 
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إن معدل التحسن یكون أعلى عندما یتعرض الریاضي إلى  مثیرات تدریبیة متكررة أكثر بشرط إن ال یكون هذا 
ت غیر رة الزمنیة بین توالي المثیراالتكرار كبیر جدًا بحیث یمنع حدوث حالة التعویض الزائد كلها یعني إن الفت

  .كبیرة جدًا وال قصیرة جداً 
  

  شكل أ 
  

  
  شكل ب 

  
  شكل ب أفضل من أ في تحسن المستوى

  مثیر     
  

  المستوى 
  االعتیادي 

  

  یوضح حالة التعویض الزائد في تمرینات القوة والسرعة   الشكل ج
   

  مثیر      
  

  المستوى    
  االعتیادي   
  

  .یوضح حالة التعویض الزائد في تمرینات التحمل: د الشكل
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  .بادئ التدریب الریاضيمتابع : 03المحاضرة رقم 
استجابة أجسام الالعبین للتدریب أمر فردي و یعتمد على خصائص كل " :االستجابة الفردیة للتدریب :رابعالمبدأ ال

 الریاضیون یستجیبون للتدریب الواحد فردیا، إن استجابة كل العب لجرعة تدریبیة تكون مختلفة بدرجة مختلفة "العب
   :ا راجع إلى عدة أسبابذبالنسبة لآلخرین وه

كلما زاد النضج كانت هناك فرصة أفضل للمشاركة في التدریب واالستفادة منه والتفاعل یكون أحسن بالنسبة  :النضج
   .لجسم وأقل نضج حتى بالنسبة للتوأم وهو ما یرتبط بشكل مباشر بالتكیف

ان تحدد خصائصها من خالل الوراثة فحجم الرأیین والقلب واأللیاف كافة أعضاء وأجهزة أعضاء جسم اإلنس :الوراثة
التدریب الهوائي تحدد الصفات الوراتیة :فمثال .العضلیة والتي تتأثر بالتدریب الریاضي مشكلة طبقا للصفات الوراتیة

   .بفهي تتأثر بالتدری% 75أم % 25
حیط الخارجي، فالالعب یتأثر نفسیا من مشاكل خارج إطار إن الالعب یتأثر بصفة مباشرة نفسیا وبدنیا من الم :البیئة

التدریب كالمنزل، المدرسة وحتى الشارع وهو یتأثر بالمحیط الخارجي للبیئة سواء كان مالئما للتدریب أو غیر مالئم 
دیة وعلى كاختالف القاعة عن الهواء الطلق والبر والحرارة والمرتفعات وحتى نقاء وتلوت الهواء وحسب القدرات الفر 

   .المدرب أخد هدا بعین اإلعتبار ضمن البرنامج التدریبي
لیكون ....هناك تغییر مورفولوجي یحدث عند التدریب وهدا ما یتطلب قیمة من الغداء كالبروتین والسكریات :التغذیة

   .بالتدریب ذا نفع وال یؤثر سلبا على الالع
خمول والكسل لدى الالعبین وتقدیم النصائح بأخذ أوقات كافیة من على المدرب مراقبة درجة التعب وال :الراحة والنوم

ساعات راحة وقد أكثر والصغار یحتاجون إلى وقت  8الراحة أو زیادة أوقات الراحة عند التدریب فالریاضي یحتاج إلى 
   .نأكبر من البالغی

ا ما أرتفع فإن الالعب یحتاج إلى وقت معدل تطور المستوى یحدد مستوى اللیاقة البدنیة فإذ :مستوى اللیاقة البدنیة
ن التعب یظهر  طویل من التدریب لتقدم بسیط أما إدا كان مستوى اللیاقة البدنیة منخفضا فالتقدم یكون سریع جدا، وإ

   .على الالعبین غیر الالئقین بسرعة لدا یجب مراعاة تلك ألنه یؤدي إلى اإلصابة والمرض
للتدریب قد تكون في وضعیة ضعیفة وهدا راجع لعدة عوامل منها المرض  استجابة الریاضي :المرض واإلصابات

درب علیه التأكد من مواإلصابات وبسبب هده المشاكل الصحیة والعجز یحدث نتیجة المجهود الشدید خالل التدریب وال
فادي هده المشاكل الشفاء التام لإلصابات أو المرض قبل اإلتمام في التدریب أو المنافسة و على المدرب مراعاة وت

لضمان مواصلة الالعب الممارسة یجب أن تكون قناعا ته شخصیة وحب خاص للریاضة  :الدوافع .التي یتوقع حدوتها
  .حوالممارسة ودافع إلحراز التقدم والنجا

ي إن المرحلة العمریة دور ف .استفادة الجسم من التدریب تعتمد على مدى استعداده :االستعداد :خامسالمبدأ ال 
االستفادة من تمارین التدریب الریاضي، فإن التمارین المقدمة لالعبین تعتمد أساسا على مدى االستعداد الفسیولوجي 
ومدى تماشیه مع درجة النضج، فمثال االستفادة من التدریب الالهوائي، بالنسبة للبالغین یكون أحسن منه بالنسبة 

هوائیة لدیهم نضرا لالرتباط بعدم اكتمال النضج، وبالنسبة لتدریبات وهدا راجع لنقص القدرات الال) صغار(للمراهقین
القوة العضلیة فإن فعالیتها و تأثیرها یكون على األطفال منه على البالغین ألنه ال تكون هناك زیادة واضحة على 
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لتركیز علیها وأن را لعنصر ارتباط المهارات العصبیة والحركیة بالسن فیجب اظالصغار نتیجة التدریب الریاضي، ون
األهداف  .المراد تحسینها ،التدریب الزائد عن القدرات الفسیولوجیة سوف یؤدي إلى عرقلة و تطوره للسعة الفسیولوجیة

   .الرئیسیة للتدریب الریاضي التي تتناسب مع استعدادات الجسم و المراحل النسیبة المختلفة
حمل یجب أن تكون نابتة ولكن یجب أن تزداد بمرور الوقت للقدرة درجة ال :حمل التدریب الزیاة في :سادسالمبدأ ال

شدة (یجب التقدم بدرجات في حمل التدریب وعلى فترة مناسبة وهدا من خالل التحكم في مكونات الحمل  .على التكیف
ة الحمل مرة أخرى، و التقدم في الحمل ال یعني الزیادة فقط بالمحافظة والتثبیت لفترة زمنیة مناسبة تم زیاد) حجم كثافة

عدم تمكن  - .هبوط مستوى الالعب -. سرعة تذبذب مستوى الریاضي -:و الزیادة السریعة والغیر مناسبة تؤدي إلى
وقد یتعرض لإلصابة بمرض، ومعضمها نتیجة التقدم السریع بدرجات  -. الریاضي من االحتفاظ بمستواه لفترة طویلة

ا (التدریجیة بالعمل یفضل إتباع نصیحة  وفي مبدأ الزیادة ةمسافة الشد( العمل لیس في وحدة  (إرجاع التقدم بطیئً
   .االنتقال من العام إلى الخاص االنتقال من الكم للكیف  •االنتقال من الجزء للكل : التدریب فقط في

سوف ینفد  لتطویر األداء یجب التدریب بنفس طریقة األداء من خالل نفس الوضع الذي :الخصوصیة :ابعالمبدأ الس
من خالله التدریب لتحسین كفاءة السرعة یطور السرعة ال یطور القوة والعكس صحیح أي أداء أنشطة حركیة معینة 
یؤدي إلى إحداث تغیرات في أعضاء الجسم المشاركة في هده األنشطة وال تمس أعضاء أخرى، ومنه فإنه من 

ن هناك مستویات لخصوصیة الضروري أن یعكس التدریب الریاضي المتطلبات الخاصة با لریاضة التخصصیة وإ
الریاضات المتشابهة وحتى داخل الریاضة الواحدة  -خصوصیة تدریب كل ریاضة من الریاضات -:التدریب كما یلي

نظام إنتاج الطاقة شكل  - .وهناك عناصر أساسیة یجب إخضاعها لخصوصیة التدریب (مراكز اللعب، أداء الالعبین(
طبیعة  - .نوع المهارة المطلوبة لألداء الحركي -ع القوة العضلیة المطلوبة التخاذ األداء الحركينو  - (17جدول ( 2

ضرورة التغذیة في التدریب من األداء إلى الراحة  :التنویع :المبدأ السابع .تنفیذ األداء الحركي في المواقف المختلفة
تبادل السهل مع الصعب السیر  -ادل العمل والراحة تب - :ومن الصعب إلى السهل یشمل مبدأ التنویع عنصرین هما

بوتیرة واحدة في التدریب یؤدي إلى الملل والضجر عكس التنویع فهو یخلق اإلثارة والحماس وهدا ما یحدث التكیف 
 -تغییر رتابة التدریب والتمرینات التي یحتویها -التوزیع في زمن داوم جري التدریب -ویمكن تحقیق هدا من خالل

 -التنویع في المسافات المقطوعة -التنویع في مسرعات أداء التمارین  -نویع في األجزاء المكونة لجرعة التدریبالت
  .استخدام ألعاب صغیرة

هو تهدئة الجسم ومختلف أجهزة :یبدأ كل تدریب بإحماء وینتهي بالتهدئة اإلحماء :اإلحماء والتهدئة :المبدأ الثامن
الخارجیة المحیطة التي تتصل بأداء الریاضي في بدل جهد وحركة لتنفیذ األداء وهو  الجسم إلى عمل مقبل في ظروف

زیادة سرعة ضربات القلب  - .زیادة كم األكسجین المستهلك وزیادة التهویة الرؤیة وجعل التنفس أعمق وأسرع - :یحقق
ترخاء والمرونة والمطاطیة المطلوبة اكتساب العضالت االس - .وزیادة تدفق الدم في كل ضربة واتساع األوعیة الدمویة

الوصول  - .الوصول ألرقى المهارات الحركیة - .التهیئة ألداء المهارات الحركیة - .رفع درجة حرارة الجسم - .لألداء
وهي العودة إلى الهدوء  :التهدئة - .الوصول األقصى الستعداد النفس للتدریب - .ألرقى درجة استجابة لرد الفعل

نهاء الحصة التدریبیة إي بعد حمل أقل نسبة أو منخفض وتمرینات اإلطالة ألنها تسهل عملیة استمرار ویقصد بها إ
 .عملیة ضخ الدم للمجموعة العضلیة وتحسین من كفاءة الدورة الدمویة في إزالة الفضالت الناتجة والتمثیل األدائي
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نتاج وعند التوقف المفاجئ بعد جهد بدني كبیر یسبب سیولة في الدم وب طئ الدورة الدمویة وبطء عملیة إزالة فضالت وإ
فلهذا یجب على المدرب تعلیم أصول اإلحماء  .الطاقة وقد یؤدي أیضا إلى شد عضلي وآالم عضلیة ومشاكل أخرى

وعدد مرات التنفس في الدقیقة ویتطلب الرجوع إلى ) الجهاز الدوري التنفسي(والتهدئة في توصیل األكسجین وتوزیعه 
وبعد التجارب واألبحاث العملیة في هدا المجال لوحظ أنه القوة  .یوم إلى عدة أشهر 15ة الطبیعیة ما بین الحال

العضلیة تفقد بدرجة أبطأ من التحمل الدوري التنفسي ویشارك في فقدان الكفاءة البدنیة الراحة التامة لالعب، إذ یفقد 
نا یكمن دور االستاد أو التدریب في تطبیق مبدأ االرتداد أو أسبوعین إدا لم یقوم بأي نشاط ریاضي وه% 7.6مابین 

  .العودة إلى الحاجة الطبیعیة و خاصة عند فترة االنتقال وهدا من أجل الحفاظ على اللیاقة البدنیة
التدریب یحتاج لفترة زمنیة طویلة كي یظهر تأثیره لوصول الریاضي إلى  :التدریب طویل المدى :المبدأ التاسع

سنوات عمل مدروس ومنظم، اآلن ظهور النتائج بصورة ملموسة یكون  10إلى  15العالي هدا یتطلب من  المستوى
الالعب  بعد فترات طویلة من التدریب وبتراكم الجرعات التدریبیة، وهدا ما یسمى بالتدریب طویل المدى والذي یمر

نى البدایة بالتخصص بل یمكنه الممارسة واإلنهاء فالتدریب طویل المدى ال یع خاللها بمراحل التدریب بخبرات متنوعة،
ویجب على المدرب  .في تخصص مختار وهدا ما یجب على المدري منع الصغار من ممارسة أنشطة ریاضیة أخرى

نهاء حیاة الالعب، التدریب طویل المدى یقدم فرصة حقیقیة لتفاعل  عدم اإلسراع في تحقیق نتائج في وقت قصیر وإ
لمقدم وتطور جسم الالعب، أفضل مكافأة یتحصل علیها الالعب هو تحقیق نتائج حسنة من خالل كل من التدریب ا

   .برامجه طویلة المدى
التفوق على التدریب یؤدي بالالعب إلى العودة إلى الحالة الطبیعیة فبل  :العودة إلى الحالة الطبیعیة :المبدأ العاشر

یجابیات  .التدریب عدیدة فإذا ما تم التوقف عنه فإن الالعب یفقد التكیف السابق، فمعظم للتدریب الریاضي سلبیات وإ
الفوائد المكتسبة تفقد في فترة قصیرة، وهدا ما یؤثر على العدید من وظائف الجسم بعد تحسي نتیجة العمل المتواصل، 

( كسجین و توزیعه ومن األجهزة الوظیفیة بشكل خاص كفاءة أنشطة األنزیمات التي تلعب دورا هاما في توصیل األ
یوم إلى عدة  15وعدد مرات التنفس في الدقیقة، ویتطلب الرجوع إلى الحالة الطبیعیة ما بین ) الجهاز الدوري التنفسي

وبعد التجارب واألبحاث العلمیة في هدا المجال لوحظ أن القوة العضلیة تفقد بدرجة أبطأ من التحمل الدوري  .أشهر
أسبوعین إذ لم یقم بأي نشاط % 7- 6لكفاءة البدنیة الراحة التامة لالعب، إذ یفقد ما بین التنفسي، ویشارك في فقدان ا

ریاضي وهنا یكمن دور األستاذ أو المدرب في تطبیق مبدأ االرتداد أو العودة إلى الحالة الطبیعیة و خاصة عند فترة 
 .االنتقال وهدا من أجل الحفاظ على اللیاقة البدنیة
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  .حمل التدریب: 04حاضرة رقم الم
ذا ما أدى الفرد الریاضي تمرینا سواء كان بدنیا أم مهاریًا أم خططیا فأن هذا إ: معنى ومفهوم حمل التدریب: أوال

فعلى سبیل المثال تحدث تأثیرات على  .معینة على األجهزة الوظیفیة المختلفة بجسمه األداء سوف یؤثر بصورة ودرجة
وفي ، بدرجة تتناسب مع الشدة المؤدي بها التمرین) درجة انقباضها(تزداد درجة توتر العضالت الجهاز العضلي حیث 

 ان .ویزداد تنبیه الجهاز العصبي بدرجة تتناسب مع شدة أداء التمرین وهكذا، ذات الوقت یزداد معدل ضربات القلب
 نفسیة كیمیائیة، یولوجیة،ز ف ،وظیفیة تتغییرا إحداث إلى یقود الریاضي یؤدیه مهاري أو حركي أو بدني تمرین أي

 ،)حجمه( تكراراته وعدد مسافته أدائه، دوام فترة عمل لطول ناتج هو البدني النشاط هذا مثل ففعالیة .جسمه داخل
وتتناسب درجة تأثیراته طردیا على االجهزة الوظیفیة مع شدة  ،)كثافته( أدائه وتوالي ،)شدته( أدائه سرعة نوعیته،

  .لمنفذالتمرین ا
أو * .بأنه التأثیر الناتج من عملیة التدریب على الحالة الوظیفیة والنفسیة للفرد*  :هناك عدة تعریفات لحمل التدریب

كما یعرف بأنه كمیة * .هو كمیة التأثیر المعینة على أعضاء وأجهزة الفرد المختلفة في أثناء ممارسته للنشاط البدني
لداخلیة نتیجة عمل عضلي محدد ینعكس على االعضاء الداخلیة على هیئة ردود التأثیرات الواقعة على االعضاء ا

هو جمیع * .هو القاعدة االساسیة للتدریب الریاضي في المجالین النظري والتطبیقي على حد سواء* .أفعال وظیفیة
دا أضافیا والتي تؤدي الى االنشطة والفعالیات التي یقوم بها االنسان سواء كانت بدنیة أو حركیة والتي تحمل الجسم جه

 . حدوث تغیرات بدنیة وفسیولوجیة وكیمیائیة
  كمیة التأثیر والجهد البدني والعصبي والنفسي الواقعة على أجهزة "أن حمل التدریب عبارة  1981یرى ماتفیف

  "الفرد المختلفة كرد فعل لممارسة النشاط البدني
 : أهمیة الحمل التدریبي: ثانیا

ریب بانه الوسیلة الفعالة التي تؤثر على الفرد الریاضي بسبب التغیرات الوظیفیة والخارجیة ألجهزة یعد حمل التد - 1
  . الجسم

  . زیادة فاعلیة التناسق الحركي مع تكییف االجهزة ونمو القدرات بشكل جید - 2
لك مع كفاءة یعمل على تقدم المستوى الریاضي في حالة استخدام االسس العلمیة الصحیحة بما یتناسب ذ - 3

  .الریاضي لغرض تحقیق الهدف
  .حمل نفسي /ج .حمل داخلي /ب .حمل خارجي /أ :حمل التدریب"أشكال"أنواع : ثالثا

  ".الراحة ،الكثافة ،الشدة، حجم"وهو الحمل الذي یحصل من خالل تأثیرات مكونات الحمل  - 1 :الحمل الخارجي /أ
  .ل نتیجة ذلك ردود أفعال في الجوانب الجسمیة والنفسیةأو هو مجموعة تمرینات یؤدیها الالعب وتحص - 2
ویعني أیضا كل التمرینات التي یؤدیها الالعبون اغرض تنمیة الصفات البدنیة والنواحي المهاریة وتطویر القدرات  - 3

  .الخططیة
ل المنهج التدریبي یتمثل الحمل الخارجي بالتمرینات البدنیة التي تعطي الى الریاضي اثناء الجرعات التدریبیة خال

درجة االستجابة  العضویة التي تنشا بسبب العبء المسلط وله عدة مكونات ویكون تأثیره مقتصرا على "ونقصد به 
  ."عملیة البناء العضلي للجسم
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الظروف  -.حالة االجهزة الریاضیة -.الحالة النفسیة والجسمیة لالعب -:العوامل المؤثرة على الحمل الخارجي .1
قوة الالعب المنافس  -.ارتفاع منطقة التدریب - ).برودة، امطار، رطوبة، الضغط الجوي، الریاح، الحرارة(المناخیة 

  . موقف الالعب من طریقة الحمل المستعملة -.تغذیة الالعب - .العالقات االجتماعیة -.في االلعاب الفردیة
مل الخارجي على االجهزة الوظیفیة لجسم یعبر عن الحمل الداخلي  بالتأثیر الناتج من الح: الحمل الداخلي /ب

أو هو . الریاضي كما یعرف بأنه  جمیم المتغیرات الوظیفیة والكیماویة في االجهزة واالعضاء بتأثیر الحمل الخارجي
یحصل ". ألجهزة الجسم الوظیفیة نتیجة لألداء التدریبات بأنواعها المختلفة، البیولوجیة،مستوى التغیرات الداخلیة "

الداخلي نتیجة أداء الحمل الخارجي اثناء الجرع التدریبیة الیومیة خالل المنهج التدریبي حیث انه یمثل درجة  الحمل
ویتناسب تأثیر الحمل الخارجي طردیا مع  .االستجابة والتغیرات الوظیفیة االجهزة الجسم التي یسببها الحمل الخارجي

حمل الخارجي كلما زادت التغیرات الوظیفیة والبیوكیمیائیة الحادثة الحمل الداخلي على جسم الفرد اذ انه كلما زاد ال
ي كلما زادت التغیرات في االجهزة الحیویة لجسم الفرد كلما دل ألألجهزة المختلفة للجسم وكذلك كمیة التحمل النفسي 

  .ذلك على ارتفاع درجة الحمل الخارجي
لمهاریة  والخططیة لالعبین یجب االخذ بنظر االعتبار الجوانب لغرض االرتقاء بالنواحي البدنیة وا :الحمل النفسي /ج

الرتباطها الوثیق بوسائل تطویرها وبنائها وتنمیتها بالنواحي االخرى وخاصة فیما یتعرض له الالعب من أثارة . النفسیة
یة لذا وتوتر وشد وضغوطات نفسیة عدة في أثناء المنافسات وهذا یؤدي الى حصول بعض التغیرات الفسیولوج

فالجانب النفسي یمثل الضغوط العصبیة التي یتعرض لها الالعب في أثناء مواقف التدریب والمنافسة لتحقیق هدف ما 
مثل الجمهور ومسؤولیة المباراة وحساسیتها وتأثیر نتیجتها على الفریق كله تولد ضغوط نفسیة أذا ما ارتبطت بالفوز او 

  .الهزیمة
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  .حمل التدریبمكونات : 05 المحاضرة رقم
 .الراحة -4 .كثافة الحمل -3 .الحمل) سعة(حجم  - 2 .شدة الحمل -1: مكونات حمل التدریب :رابعا

هي درجة الجهد العضلي العصبي الذي یبذله الالعب خالل أداء كل تمرین أو حركة أو فعالیة في : شدة الحمل -1
جهاد الناتجة عن العمل التدریبي ودرجة تركیزه إلاني درجة أي تع .زمن محدد مثل سرعة الحركة في قطع مسافة معینة

ففي تدریبات الركض ترتفع شدة  ،عنصر الشدة "ثانیة/م"في الوحدة الزمنیة وعلى سبیل المثال تمثل سرعة الركض 
ل كلما وكذلك في تدریبات االثقا .فكلما كان توقیت االداء أسرع كلما ارتفعت الشدة ،التدریب كلما زادت سرعة الركض

زاد وزن المستخدم في التدریب كلما ارتفعت الشدة وكذلك نستطیع القول بأن الشدة ترتفع في حالة زیادة المسافة في 
  .االداء ویظهر ذلك بوضوح في تدریبات الوثب والرمي

  :وهي كما یلي :وحدات القیاس المستخدمة لتحدید الشدة
  . ا في الجري أو السباحة أو التجدیفوتقاس بالثانیة أو الدقیقة كم :درجة السرعة /1
  وتقاس بالكیلو غرام كما في ریاضة اإلثقال أو التمرینات  باستخدام اإلثقال :درجة قوة المقاومة /2
    .وتقاس بالسنتیمتر أو بالمتر كما في الوثبات أو الرمیات في العاب القوى :مقدار مسافة األداء /3
كما في األلعاب الریاضیة ككرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة  :)في اللعبالسرعة أو البطء (توقیت األداء  /4

  . الخ أو في المنازالت الفردیة كالمصارعة والمالكمة والسالح..الید
 في مختلف الریاضات واأللعاب الریاضیةوتقاس بعدد ضربات القلب خالل االداء القصوي وخالل الراحة  :النبض /5

  .الجماعیة
  :هنالك عدة طرق لقیاس وتحدید الشدة ومن ابرز هذه الطرق هي :قیاس الشدةطرق 

 تمرین ألداء المستعملة الشدة تحسب  المختلفة للمسافات الجري لتدریب بالنسبة: تحدید الشدة عن طریق الزمن - أ
 المعادلة خالل ومن  واحده لمرة ادائها یمكن  مسافة كل في انجاز أحسن على التعرف خالل من  محددة لمسافة
  (%)الشدة المختارة /  100× احسن رقم للریاضي ) =  الشدة(مقدار الجهد المطلوب : اآلتیة
م فیفترض ان یكون هذا العداء قادرًا )1500(تدرب عداء المسافات الطویلة على قدرة التحمل االساسي لمسافة  :مثال

من قابلیة العداء %) 100(للشدة وتساوي  دقیقة كأقصى حد) 40(م في زمن قدره )10000(على قطع مسافة 
  .من قابلیة الریاضي القصوى فكیف یتم حساب زمن المسافة الكلیة% 85القصوى ثم تحدید شدة ما ولیكن 

دقیقة الزمن المطلوب في ركضة  47,5%  = 85/  100× دقیقة   40) =  الشدة(مقدار الجهد المطلوب 
  %85م بشدة 10000

 ألداء المستعملة الشدة تحسب الحدیدیة األثقال باستخدام القوة لتدریب بالنسبة: قة المقاومةتحدید الشدة عن طری -ب
 اآلتیة المعادلة خالل ومن  واحده لمرة ادائها یمكن تمرین كل في انجاز أحسن على التعرف خالل من قوة تمرین

   %100 المطلوبة الشدة × تمرین كل في انجاز أحسن                                               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = معینة شدة عند استخدامه المطلوب الوزن

              100  
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 طلب فإذا .التمرین لهذا قصوى شدة وهي یمثل وهو واحدة لمرة )كغم200( الدبني تمرین أداء في هقدرت ریاضي  :مثال
  ان المدرب منه

  :یأتي كما یكون المطلوب الوزن فان القصوى شدته من %)70( بشدة التمرین هذا یؤدي
 شدة ندع المطلوب الوزن غلك 140=  100 /70 في مضروبة 200 = %)80( شدة عند المطلوب الوزن 

70%  
  المختلفة للمسافات في العاب القوى  الوثب او الرمي فعالیات لتدریب بالنسبة: تحدید الشدة عن طریق المسافات - ج 

 ادائها یمكن  مسافة كل في انجاز أحسن على التعرف خالل من  محددة لمسافة تمرین ألداء المستعملة الشدة تحسب
احسن رقم للریاضي ) =  الشدة(مقدار المسافة المطلوبة  :اآلتیة المعادلة اللخ ومنللوثبات أو الرمیات   واحده لمرة
     100(%) / الشدة المختارة × 
اذ یتم تحدید الشدة عن طریق قیاس النبض وهناك عدة طرق لتحدید الشدة عن  :حساب الشدة عن طریق النبض -د

  :طریق النبض وهي
للحصول على معدل النبض المستهدف كداللة لشدة الحمل  وهي طریقة تعتمد:طریقة اقصى معدل النبض -1

ویالحظ ان هناك متغیر واحد فقط في هذه الطریقة .المطلوب تقدیمه لالعب بتحدید نسبته خالل معدل اقصى نبض له
  :من خالله وهو اقصى معدل لضربات القلب وفیما یلي) التمرین(یتم من خالله تحدید شدة حمل الجهد البدني 

ق خالل المجهود البدني / نبضة  195یبلغ اقصى معدل لنبضه ) العبة/ العب (و فرضنا ان فردا ریاضي ل :مثال 
النبض المستهدف لشدة  :المطلوب كما یلي....من اقصى شدة یتحملها%70وترید ان تقدم له حمال یعادل ) الحمل(

  ق/ ن 137= 195×70/100 یساوي% 70حمل 
  ق/ ن 137لهذا الفرد الریاضي البد ان ترفع معدل نبضه الى %70ه تعادل اذن فشدة حمل التمرین الذي ینفذ

 وطبقا بالسنین الریاضي عمر اساس على القلب ضربات معدل طریق عن الشدة تقنین: طریقة عمر الریاضي -2
 :التالیة للمعادلة

 بالقل لضربات القصوي المعدل = بالسنین الریاضي عمر – ثابت رقم )220(
   .100 / المطلوبة الشدة ×القلب لضربات القصوي المعدل = المطلوبة الشدة في قلبال ضربات عدد

 .القلب ضربات لمعدل االقصى الحد من المئویة النسبة استخراج اساس على الشدة تقنین ویمكن
 هذه على تدریبه عند قلبه ضربات معدل یبلغ كم له انجاز اقصى من %80 قدرها بشدة یتدرب سنة 20 عمره العب
 الشدة؟
 القلب لضربات القصوي الحد د\ض 200 = -2 – 220

 :اآلتیة المعادلة نستخدم علیها التدریب المراد التمرین شدة والستخراج
 د\ض 200            100%          

  د\ض س              80%          
  ) %80 ( لشدة بالنسبة د\ض 160 =  200 × 80    = س حیث    /100    
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  .حمل التدریبتابع مكونات : 06المحاضرة رقم 
 معدل اقصى احتیاطي احتساب خالل من بأسمه سمیت طریقة الى واخرون كارفونین توصل :كارفونین طریقة -3

 خالل للنبض معدل اقصى وبین مجهود اداء اثناء للنبض معدل اقصى بین الفرق یعادل ما وهو القلب لضربات
  .الراحة

 اثناء لنبضه معدل وأقصى ق/نبضة 203 بدني جهد اداء اثناء لدیه لنبضل معدل اقصى یبلغ العب أن فبفرض
  .ق/نبضة 140 = 63 – 203 = للنبض معل اقصى احتیاطي یكون وبذلك ق/نبضة 63هو الراحة

 الشدة لهذه كداللة مستهدف   نبض بمعدل عنه االستعاضة یمكن الریاضي للفرد تقدیمها المطلوب الجهد حمل شدة ان
 احتیاطي كان ولما :مثال %80 نسبته ولیكن القلب لضربات معدل اقصى احتیاطي من بنسبة یدهاتحد یمكن حیث

 من احتسابه یمكن مستهدف نبض كمعدل %80فان ق/نبضة140 السابق المثال في القلب لضربات معدل اقصى
 النبض دللمع المئویة النسبة ×للنبض معدل اقصى احتیاطي =المستهدف النبض معدل :التالیة المعادلة

   ق/نبضة175 = 63 + 100/ 80 × 140 =  الراحة اثناء للنبض معدل اقصى +المستهدف
  .ق/نبضة175 معدل عند تكون الریاضي الفرد لهذا %80 تعادل التي الحمل فشدة اذن

 :هناك  عدة تقسیمات للشدة نذكر منها مأیلي :تقسیمات الشدة
  

  
  
  
  
  
  

  

الرئیسیة وان الحجم الحمل هو المسافات او االزمنة او مقدار هو أحد مكونات حمل التدریب : الحمل) سعة(حجم  -2
أي مقدار وكمیة مفردات البرنامج في كل ) سنة ،شهر ،اسبوع ،یوم(االثقال التي یتلقاها الالعب خالل فترة محددة 

وكذلك عدد مرات أعادة تكرار التمرین ذاته وكذلك  وحدة تدریبیة ویمثل حجم الحمل عدد التكرارات في التمرین الواحد
  :ویتكون من بعدین هما .الى مدة دوام المثیر باإلضافةمجموع التكرارات في الوحدة التدریبیة 

  عدد مرات أداء التمرین أو الزمن المستغرق في تنفیذه  :البعد االول
  .الزمنة المستغرقة في تنفیذهعدد مرات أعادة تكرار التمرین ذاته أو مجموع ا :البعد الثاني

مرات أي یؤدي الفرد  4لنفترض ان المدرب حدد عدد مرات أعتدة تكرار التمرین  :كیفیة تحدید حجم الحمل* 
مرات وهو ما  4مرات اخرى اي یصبح عدد مرات أداء التمرین  3ث ویكرر هذا  30مرة أو 15الریاضي التمرین 

ان عدد مرات التمرین ال  یكرر بنفس العدد فأننا نضع المعادلة التالیة لتحدید یمثل البعد الثاني في حجم الحمل لما ك
  :حجم الحمل

 الشدة) هاره(لماني قسم الخبیر اال  الشدةقسم العالم الروسي ماتفیف 
 بسیط او واطئ% 50- 30 شدة قلیلة % 50-30%
 اقل من المتوسط% 70-50 شدة بسیطة % 70-50%
 متوسط% 80-70 شدة متوسطة % 80-70%
 تحت القصوي% 90-80 شدة أقل من القصوى% 90-80%
  قصوي% 100-90 شدة قصوى% 100-90%

 فوق القصوى% 100-105 
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عدد مرات + عدد مرات أو زمن اداء التمرین لثاني مرة + عدد مرات او زمن اداء التمرین ألول مرة =حجم الحمل( 
  ) ألخص...أو زمن اداء التمرین الثالث مرة
قة انها قد تكون عدد مرات او زمن المستغرق او المسافة او الثقل المستخدمة في یالحظ في تطبیق المعادلة الساب

  :ان حجم المثیر تحدد حسب ما یلي .وغیر محدد بعدد تكرار االداء، كما اننا تركناها مفتوحة، االداء 
  .قوة كل مثیر - أ

  .سرعة اداء الحركات والتمرینات - ب
 .كل وحدة تدریبیة مدة وعدد مرات تكرار كل تمرین او حركة في - ت
    .مدة وعدد مرات تكرار كل مجموعة تمارین او حركات في كل وحدة تدریبیة - ث

  :اذا ادى ریاضي في وحدة تدریبیة لتطویر السرعة القصوى التكرارات التالیة :مثال
  م150= م30×5
  م250=م50×5

  م400= م250+م150=الحجم الكلي 
اذا كان عدد الوحدات التي تم اداء (: السبوعیة یتم من خالل االتياذا اردنا حساب حجم الركض الكلي للدائرة ا

الحجم في الیوم الثالث +الحجم في الیوم الثاني +االول  الحجم في الیوم= الركض فیها اربع سبیل المثال فالنتیجة 
  )الحجم في الیوم الرابع+ 
رات الزمنیة التي تستغرق في الراحة بین أعادة یقصد بكثافة الحمل مدى طول أو قصر الفترة أو الفت :كثافة الحمل -3

  .المكونة للحمل )التمرینات(أو بین الجهود البدنیة  )التمرین(تكرار الجهد البدني 
 وتعبر  .المكونة للحمل )التمرینات(التعریف السابق لكثافة الحمل یعكس العالقة الزمنیة بین تكرارات اداء الجهد البدني 

 ما تضمن المناسبة التدریبیة فالكثافة .المختلفة ومراحله االداء بین بالزمن عنها المعبر لعالقةا عن التدریبیة الكثافة
  :یلي

  .فعاال التدریب یكون ان -أ
  .التعب حالة الى الوصول تمنع - ب
  .االجهاد حالة حدوث تمنع -ج
  .الراحة وفترات التمارین بین المثالیة النسب تحقیق الى تؤدي - د

 لضمان الهامة األسس من العالقة وهذه الواحدة التدریبیة الوحدة أثناء والراحة الحمل فترتى بین زمنیةال العالقة وهى
 الفرد استمراریة وبالتالي البدني المجهود بعد )الشفاء استعادة( نسبیا الطبیعیة حالتها إلى الجسم وأجهزة أعضاء عودة

 التمرین شدة( هي هنا الحمل بفترتي والمقصود .واألداء العمل ىعل القدرة مع التدریبیة األحمال من المزید تقبل  في
 أثناء المنفذة التمرینات لمجموعة أو الواحد للتمرین )والحجم الشدة( أي )التمرین هذا تكرار مرات عدد وكذلك × الواحد
 یصبح بحیث الحمل موحج الشدة مع یتناسب بما الراحة فترة قصر أو طول یتحدد ذلك وعلى الواحدة التدریبیة الوحدة

 للوحدة التمرینات مجموعة أو الواحد التمرین تكرار على بالقدرة یسمح الذى الوضع -إلى الراحة فترة نهایة مع الالعب
 في )نبضة 120( إلى الراحة فترة بعد الالعب عند القلب نبضات عدد تصل أن یجب لذلك جیدة بصورة الواحدة
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 أن بمعنى تختلف التي التكرارات بین الراحة فترات وشكل طبیعة یحددان اللذان هما وحجمه الحمل شدة وأیضا الدقیقة
 اإلحساس زیادة إلى تؤدى ال معینة بطریقة البدنیة األنشطة بعض بأداء وذلك ایجابیة تكون أن ممكن الراحة فترات

  .دمقصو  بدنى نشاط أي بأداء الالعب عند الشفاء استعادة سرعة الى تؤدى ما بقدرة بالتعب
  :االتیة المعادلة خالل من التدریبي الحمل كثافة وتستخرج
  حجم الحمل                          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= كثافة الحمل 
   تزمن الراحا+ زمن اداء التمرینات                 

 الراحة ثانیة، 60 الزمن ،5مرات    ×م400 ركضولیكن  )جهد بدني(لتوضیح مفهوم كثافة الحمل تقدم مثآل لحمل 
  :یأتي كما الحمل كثافة فتكون دقیقة 5 التكرارات بین
  الكلي الركض زمن  ثا 300 = 60 ×  5
  الراحات زمن  دقیقة 20 =  5 ×  4

   ثانیةبال الراحات زمن ثانیة 1200 =  60 × 20
  )زمن الراحات + زمن الركض ( ثانیة1500 = 300+ 1200 = الوحدة زمن مجموع
  ) حجم الحمل (   المسافة مجموع م 2000 = 5 × 400

    م2000                            
  ثا/م 1,33 =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  التدریبیة الوحدة كثافة

  ثا1500                          
  :ومن فوائد كثافة الحمل هي

  .تعد المكون االساس الذي یتأسس علیة تحقیق هدف الوحدة التدریبیة - 1
  .انها وسیلة للمقارنة لمعرفة االفضلیة بین وحدتین تدریبیتین او اكثر - 2
  .تعطي مؤشرًا فسیولوجیًا لقوة تأثیر الوحدة التدریبیة - 3
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  .حمل التدریبابع مكونات ت: 07المحاضرة رقم 
ویقصد بالراحة العالقة الزمنیة بین فترتي الحمل او بین  الرئیسة التدریب حمل مكونات من هي الراحة: الراحة -4

تكرار وتكرار اخر للتمرین وتنظیم العالقة بین الحمل والراحة من األسس الهامة لضمان استعادة الالعب لحالته 
وبالتالي ضمان استمرار قدرة الالعب على العمل واالداء وتقبل المزید من حمل ) تعادة الشفاءأي اس(الطبیعیة نسبیــــًا 

التدریب وفي بعض االحیان یمكن اداء التدریب بدون فترة راحة كما هو الحال في طریقة التدریب باستخدام الحمل 
 بین ذلك كان سواء محددة راحة فترات طاءاع یتطلب لذا ،الوظیفیة االجهزة وتكیف استجابة في اهمیة ولها .المستمر
وكمبدأ عام یجب ان ، وتحدد فترة الراحة طبقًا لشدة وحجم الحمل ،التمرین ونوع بشدة یتعلق وهذا المجامیع او التكرارات

ان یصل الالعب في نهایة فترة الراحة الى درجة تسمح له بالقدرة على تكرار التمرین التالي بصورة جیدة ویرى العلماء 
 اذن ،نبضة في الدقیقة) 120(فترة الراحة البینیة المناسبة هي التي تصل فیها نبضات القلب في نهایتها الى حوالي 

    .الجسم في حصلت التي التغیرات جراء من الطبیعیة الحالة الى والرجوع الوظیفیة االجهزة شفاء استعادة فترة هي
 حسب وذلك المجموعات بین أو واخر تمرین بین ذلك أكان سواء والراحة ملالع بین الزمنیة الفترة هي( هي الراحة اذن
   ) هاستمرار  ومدة المثیر شدة

  :وتقسم فترة الراحة الى نوعین رئیسین هما
وهي الراحة التامة التي یستریح فیها الالعب عن اداء أي شكل من اشكال التدریب او الممارسة  :الراحة السلبیة - أ

م بأداء أي نشاط بدني مقصود وان هذا النوع یعمل على هبوط المستوى في حالة استعماله بشكل العملیة أي ال یقو 
ولكن عندما نضع الراحة السلبیة ضمن خطة التدریب وفي حاالت معینة تكون مفیدة . كیفي بعید عن الخطة التدریبیة

لوحدات التدریبیة القادمة ومن االمثلة على  وتعمل على استعادة الشفاء ألجهزة الجسم واستعدادها للقیام بنشاط اخر في
 .عقب اداء التمرین البدني) الوقوف بدون حركة او الجلوس او الرقود(الراحة السلبیة 

وهي الراحة التي یقوم بها الفرد الریاضي بممارسة واداء بعض انواع االنشطة البدنیة  ):النشطة(الراحة االیجابیة  -ب
دة القدرة على اداء نشاط ریاضي اخر او اداء بعض التمرینات ذات الشدة القلیلة بین كل بطریقة معینة تسهم في استعا

تمرین واخر ومجموعة واخرى مثل اداء بعض تمرینات المرونة واالسترخاء عقب تمرینات التقویة القویة او الهرولة 
  .الخفیفة بعد الركض السریع

  :هماوكذلك تنقسم الراحة من حیث مستویاتها الى نوعین 
وفیها تهبط العملیات الفسیولوجیة بالجسم الى المستویات المتدنیة ویصل فیها النبض غالبًا ما بین  :راحه كاملة - أ

 . نبضة في الدقیقة 120الى  110
ویالحظ عدم عودتها للحالة نبضة في الدقیقة   140ویصل فیها معدل النبض غالبًا الى  :راحة غیر كاملة -ب

  . لریاضيالطبیعیة للفرد ا
  :هناك بعض االسس التي یرتكز علیها حمل التدریب والتي نحددها بالممیزات التالیة: ممیزات حمل التدریب: خامسا

  . یشكل حمل التدریب أحد الوسائل االساسیة والضروریة لزیادة المقدرة - 1
   .دریبضرورة االخذ بنظر االعتبار الفروقات الفردیة من خالل استخدام مكونات حمل الت - 2
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تنمیة وتطور حمل التدریب یتم من خالل الموازنة باستخدام المكونات أي یتناسب تأثیر الحمل في الوحدة التدریبیة  - 3
  . حسب كل مرحلة لمستوى الالعب

  .ال یجوز االستمرار بالحمل التدریبي قبل االنتهاء من فترة استعادة الشفاء- 4
یرتبط كل من الحمل الخارجي والداخلي معًا فأن زیادة حجم الحمل : خليالعالقة بین الحمل الخارجي والدا: سادسا

الخارجي او شدته تؤدي إلى زیادة التأثیر على الحالة الوظیفیة ألجهزة الجسم والى زیادة عملیات التعب غیر ان هذه 
لتغیرات الفسیولوجیة العالقة بین الحمل الخارجي والداخلي تظهر في إطار حدود معینة، بمعنى انه یمكن ان تكون ا

من السرعة %) 95- 90(الداخلیة قد تختلف تبعًا لعدة عوامل، ومثال على ذلك في حالة تشكیل حمل التدریب وبسرعة 
القصوى یمكن لهذا الحمل ان یؤدي الى تأثیرات داخلیة مختلفة اذا ما تغیرت فترات الراحة البینیة، ففي حالة إعطاء 

دقیقة ) 2-1(ثانیة ال تستكمل فترة استعادة االستشفاء أما اذا كانت فترة الراحة  ) 15-10(فترة راحة قصیرة من 
فیسمح لعملیات استعادة الشفاء ان تأخذ فرصتها ألعداد الالعب لألداء التكراري األفضل، ویرجع ذلك الى مدى قدرة 

الل األداء الفني على زیادة كما تؤثر عملیات التعب خ ،الالعب على تحمل الحمل الداخلي على أجهزته الحیویة
الحمل الداخلي بالرغم من ان مكونات الحمل الخارجي لم تتغیر، ویتأثرا لحمل الداخلي أیضا بمستوى الریاضي ودرجة 
حالته التدریبیة حیث یكون مرتفع التأثیر في حالة الالعب المدرب جیدًا عنه في حالة الالعب غیر المدرب جیدًا او قد 

  .ر لنفس الالعب عند استمراره في عملیة التدریب وحدوث عملیة التكیفتقل درجة التأثی
  :تعتبر مرحلة هامة في تخطیط التدریب وتنفیذه ونستعمل لذلك طریقتین وهما :تقویم الحمل التدریبي :سابعا

نعني باألسلوب الموضوعي قیاس درجة الحمل باستخدام االجهزة العلمیة وهو أكثر دقة : أسلوب موضوعي - 1
وما زال هناك .یستخدم من خالله األجهزة العملیة وذلك من خالل الفحوصات والتحالیل المیدانیة والمعملیة المختلفة

  .صعوبة في استخدامه بمدى واسع في انواع الریاضات المختلفة
  :هناك طریقتین لتقویم األسلوب التقدیري :األسلوب التقدیري -2
  :وهي الطریقة االكثر شیوعًا في تخطیط برامج التدریب وتتمثل في :تنفیذتقدیر درجة الحمل المقترح قبل ال - أ

  .خبرة المدرب -
  .دراسة قدرات الالعبین وتحلیلها -
  .االستعانة بمسجالت التدریب التراكمیة -
  .مقارنه االحمال المقترحة مع شبیهتها في المراجع والبرامج العلمیة المشابهة -
یستعمل المدرب المالحظة الموضوعیة ولك من خالل استمارة  :وبعد تقدیمه لالعبتقدیر درجة الحمل أثناء  -ب

  :یراعى فیها كل من
  .الخ...لون البشرة، التنفس، عدد ضربات القلب في الدقیقة،: المؤشرات الفسیولوجیة - 1
  .الخ...تعبیرات الوجه، األلفاظ التلقائیة، التركیز العام،: مؤشرات نفسیة -2
  .لحركي بشكل عاماألداء ا -3
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  .اللیاقة البدنیة: 08المحاضرة رقم 
وشخصیته  اإلنسانتلعب دورا بارزا في صحة  أنهااللیاقة البدنیة في  أهمیةتكمن : وأهمیتها ةمقدمة في اللیاقة البدنی

كرة وظهور الشیخوخة المب اإلنسانسلبیة على صحة  آثار إلىوسماته النفسیة وان ضعف اللیاقة البدنیة سیؤدي 
وتجعل من  األمراضفضال عن ان ممارسة الریاضة سیؤدي الى تقویة الجسم وتبعده عن ....القلب والشرایین وأمراض
وال شك في ان الریاضة تؤدي الى تقویة الجهاز العضلي المرتبط مباشرة بالجهاز  .شخصا الئقا في المجتمع اإلنسان

الجهاز العصبي المركزي وتؤثر الریاضة كذلك في قدرة وكفاءة كل  إلیهماالعظمي اللذان یكونان جهاز الحركة مضافا 
 كأمراضالعصر  أمراضالى تجنب السمنة والكثیر من  باإلضافةوالجهاز التنفسي ) الدموي(من الجهازین الدوري 

عة التي یمكن عموما فان اللیاقة البدنیة تعتبر القاعدة الواس .الظهر وحتى الكســل أسفل وآالمالضغط والسكري والقلب 
بل ولها من األهمیة بمكان أنها تبنى علیها الریاضیة وفي جمیع المراحل  األنشطةان تكون بمثابة العمود الفقري لجمیع 

     .النتیجة الریاضیة أثناء المنافسة والسباقات لتحقیق انجازات ریاضیة متقدمة
  :لمهمة والتي من اهمهاللیاقة البدنیة مجموعة من العناصر ا: عناصر اللیاقة البدنیة

  السرعة  -2القوة العضلیة                              - 1
  المرونة  - 4                         )التحمل( التحمل - 3
  التوافق  -6            الرشاقة                          - 5

  
  شكل یوضح عناصر اللیاقة البدنیة والعالقة بین العناصر

هذه العناصر كما هو موضح في الشكل اعاله لذا یجب ان  بدون من تحقیق اي انجاز متقدم لریاضيلن ال یمكإذ 
  : تقسیم اللیاقة البدنیة الى قسمینویمكن  ،یعمل جاهدًا الكتسابها بصورة شاملة ومتزنة والعمل على تطویرها وتحسینها

بنى یاقة البدنیة التي تم ذكرها وهي االساس الذي توهي تنمیة وتطویر جمیع عناصر الل – اللیاقة البدنیة العامة - 1
  . علیه اللیاقة البدنیة الخاصة

ل هي تنمیة وتطویر بعض عناصر اللیاقة البدنیة الخاصة في كل شكل من االشكا –اللیاقة البدنیة الخاصة  - 2
اخر  تفضیل عنصر على عنية تتطلب نوعا معینا من عناصر اللیاقة البدنیة وهذا ال یوهذا یعني ان كل لعب ،الریاضیة

ولكن الصفة ...وهكذافمثًال العب رفع االثقال بحاجه الى عنصر القوة والعب المسافات الطویلة بحاجة الى التحمل 
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الممیزة للیاقة البدنیة الخاصة هو استخدام تمارین خاصة بنفس االتجاه او المسار الحركي المستخدم في الفعالیة 
  . )في مواجهة متطلبات النشاط المعینكفاءة البدن (الخاصة بأنها  ف اللیاقةوهنا یمكن تعری ،الریاضیة

الخرى كالتحمل والمرونة للقوة العضلیة عالقة مباشرة في تطویر وتحسین مستوى العناصر ا :ةـــلیـوة العضــالق* 
تنمو القوة و مقاومته اذ فالقوة هي اساس الحركة التي یستطیع االنسان من خاللها ان یحرك شیئًا ا الخ. والرشاقة

، والقوة ض یقول الى سن الخامسة والثالثینالعضلیة مع نمو الطفل الى ان تصل الى اقصاها في سن الثالثین والبع
، لذلك یمكننا القول ان الحركة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالقوة وهي العامل االساس التي یبنى علیها انجازات الالعب هي

، لذا یسعى الریاضي دائمًا لتطویر قوته كي یحسن ادائه الحركي عتیادیة والریاضیة على حد سواءالالنتاج الحركة ا
، لذا ال لى اكبر قدر ممكن لالنتاج الحركيطبقًا لفنون اللعبة وتكنیكها من خالل التدریبات النوعیة الممیزة للوصول ا

ان یخطو بقدراته البدنیة  والالعب اذا لم یكن قویًا ال یمكن ،نبالغ اذا قلنا ان القوة العضلیة اهم عناصر اللیاقة البدنیة
  .لما كبرت العضلة كلما زادت قوتها، وهذا له عالقة مباشرة بحجم العضلة كلألمام

، لعضلیة للبنات والصبیان میدانیاً وهنا البد من االشارة الى ان مرحلة العمر الى سن العاشرة تتساوى فیها القوة ا 
  . العمر یزداد معدل نمو القوة عند الصبیة بسرعة كبیرةوعندما یتقدم 

  . لب او مواجهة المقاومات المختلفةبانها كفاءة الفرد على االداء البدني بالتغویعرف عصام عبد الخالق القوة 
  . ب على مقاومة خارجیة او مواجهتهاالمقدرة العضلیة للتغلویعرفها زاسیورسكي بانها 

ارجیة بغض النظر عن و مجموعة عضلیة في التغلب على المقاومات الخأا قدرة العضلة القوة بانهویمكن تعریف 
   .حجمها وشكلها

لة رغم اختالف هذه التعاریف في الكلمات فحقیقة االمر تلقي في نقطة واحدة وتعطي مفهومًا واحدًا للقوة وهو قوة العض
ان العضلة تسیر في ة الثقل الواقع علیها معنى ذلك ، فاذا تمكنت العضلة من مقاومفي مقاومة الحمل الواقع علیها

  . تطویر مستواها
  : االنقباضات العضلیة

العضلیة نتیجة تحدث االنقباضات تحدث جمیع حركات االنسان االرادیة نتیجة استعمال القوة العضلیة والقوة بدورها 
عضلة وقوتها وال یتم ذلك اال من خالل ، وكما هو معروف ان هدف التدریب االرتقاء بمستوى الللتدریبات الیومیة

و ذاك وتعمل العضلة نتیجة عمل الجهاز العضلي والعصبي أاالنقباض العضلي بغض النظر عن نوع هذا االنقباض 
في التغلب على المقاومات بواسطة االنقباضات العضلیة رغم تفاوت وجودها بما یتناسب ومتطلبات كل شكل من 

ولكن ما هي االنقباضات ، اضات العضلیة هو عند اداء الحركةافضل مكان لظهور االنقب، و یاضة المختلفةاشكال الر 
   ؟العضلیة

 :ا السؤال ال بد من تحدید انواعهالالجابة على هذ
  : نواع االنقباضات العضلیةأ
  . )یزومترياإل(الثابت  العضلي االنقباض - 1
 . )یزوتونياإل(المتحرك  العضلي االنقباض - 2
 . )وتونيیكسإلا(مختلط ال العضلي االنقباض - 3
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  .اللیاقة البدنیةتابع : 09المحاضرة رقم 
 وهو عبارة عن قوة مبذولة ضد حاجه ثابته كما هو الحال في دفع الحائط ):االیزومتري(الثابت  العضلي االنقباض/ 1

، خمسیناتوالتدریب باستعمال التدریبات الثابته بدأ في بدایة ال.  یقوى على رفعه بسبب زیادة وزنهاو محاولة رفع ثقل ال
، وقد اثبت هتنجر ومولر نقال عن االنقباض زاد انتشاره في العالم وة عند الالعب بعد استعمال هذاونتیجة لزیادة الق

ثوان ولمدة  6رد للمدة سلیمان علي حسن ان مع التدریب الیومي للتوتر العضلي الثابت بمقدار ثلثي القیمة الكبرى للف
وكثیر من المدربین یستخدمون التمارین  أسبوع، لفي ك% 5في القوة بمقدار  ، فاننا نحصل على زیادةاسابیع 10

وال یمكن  ،متریة الهمیتها في تثبیت وتوجیه المجموعات العضلیة لخدمة شكل الریاضة التي یتدرب علیها الالعبو االیز 
زیادة بسیطة في حجم ، وعلینا ان ال نستغرب اذا حصل ت اال اذا اخذت الوقت الالزم لهااالستفادة من هذه التمرینا

ویمكن للفرد العادي او الالعب ان یشعر بالقیمة الحقیقیة لهذه التدریبات من  ،العضلة المعرضة لمثل هذه التمرینات
ال بد من االشارة الى ان التدریبات خالل شعوره بالقوة وادائه الحركي الذي اصبح افضل مما كان علیه لكن 

ا یؤدي الى ر على اوعیة القلب وتزید سرعة الحركة مممتریة تؤدي الى اجهاد الجهاز العصبي وتأثیر ضاو االیز 
ولكن اذا تم تنظیم الجرعات  ،، اضافة الى تقلیل التوافق العضلي العصبي عند الالعبنقص في مرونة العضالت

بطریقة صحیحة بحیث تتمكن عضلة الالعب من االسترخاء الكامل خالل التمرینات التدریبیة ما بین العمل والراحة 
  .ضرار التي ربما یقع فیها الالعبمتریة فانه یمكن تجاوز كل المشاكل واالاالیزو 

یرتبط بها ببعض العیوب كما وهناك اراء تنادي بضرورة االحتراس الشدید من استخدام التدریبات االیزومتریة لما 
  :في النقاط التالیة موضحة

  . متریةو یز ات اإلعدم القدرة على تعلیم واتقان التوافق الحركي من خالل االنقباض - 1
 . سترخاء العضلي والمرونة العضلیةیؤثر على االحساس الحركي والقدرة على اال - 2
أي اهمال التدریب ( متري وخاصة عند التدریب الدائم لناحیة واحدة فقط و في حالة االستخدام الدائم للتدریب االیز  - 3

  .حملفان ذلك یؤثر بصورة سلبیة على صفات السرعة الحركیة والت) المتزن 
ویرى البعض انه یمكن تالفي الكثیر من العیوب السالفة وذلك باالكثار من تمرینات االطالة واالسترخاء والتدریب 

   .الصحیح باستخدام مزیج من االنقباضات االیزمتریة المرتبطة باالنقباضات االیزومتریة
ر في الشدة العضلیة یعتمد على التمدد متري الذي یبقى طول العضلة ثابتا مع تغییو تطویر االنقباض االیز ان 

كما هو الحال في دفع الحائط او أي شيء اخر  ،الداخلي للعضلة دون حدوث أي تقارب بین منشأ العضلة ومدغمها
   .ثابت

هو عبارة  ،لعضلة وقصرهاوهذا النوع من االنقباض یتغیر فیه طول ا: )االیزوتوني( المتحرك  العضلي النقباضا/ 2
فة كالرمي والوثب في ویظهر هذا في كثیر من االشكال الریاضیة المختل ضد حاجة متغیرة او متحركةذولة عن قوة مب
، وعندما موجبا ، رفع االثقال عند حركة نتر الثقل لالعلى والتجدیف فعندما تقصر العضلة یكون انقبضاالعاب القوى

، والهبوط في ة هبوط جسم الالعب في الجمبازلحظ، وكذلك ة رفع االثقال الى االرضتطول العضلة كما في اعاد
االنقباض العضلي االیزوتوني الموجب لذا یمكننا القول ان  سالباالوثب العالي والزانه في هذه الحالة یكون االنقباض 

ذا إقل أضروري جدًا وبصورة كبیرة عند اداء االشكال الریاضیة في حین نجد ان االنقباض العضلي االیزوتوني السالب 
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، لذا فان االنقباض االیزوتوني یحدث تغیرًا في طول االلیاف العضلیة وهذا ن باهمیة االنقباض العضلي الموجبما قور 
ن تتأثر المرونة أیحدث زیادة في القوة العضلیة ولكن بنسبة اقل من تطویرها باالنقباض العضلي االیزومتري دون 

  . )االیزوتوني(لالنقباض المتحرك نماذجًا مختارة ، واالشكال التالیة توضح لنا ند الالعبوالتحمل ع
ویحدث عادة خالل القیام ببعض الحركات والتدریبات الریاضیة مثل نتر  :)تونيـو االیكس(االنقباض المختلط / 3

ن االنقباضات العضلیة تمر فهذا یعني ا ،االثقال من االرض حتى یصل بها الى مستوى مد الذراعین والركبتین والثبات
، وعندما ة فهذا یعني االنقباض االیزومتري، فعندما تحدث االنقباضات العضلیة مع ثبات طول االلیاف العضلیراحلبم

یحدث االنقباض ویجري تغییر في طول االلیاف فهذا یعني انقباض حركي ایزوتوني فعلى هذا االساس یكون 
 كب من االنقباضیین االیزومتري واالیزوتونيهو عبارة عن انقباض مر  االنقباض االیكستوني مزیج من االنقباضین

وكل ما نشاهده من حركات ریاضیة الشكال ریاضیة مختلفة وما یبذل فیها من جهد عضلي یتوقف تماما على 
، دًا اقل من رافع االثقالالصفات الجسمیة للریاضي من حیث الكتل العضلیة المتحركة فمثال واثب الطویل یبذل جه

قة هذه االنقباضات ولكن السؤال المطروح هو ما عال. كلما زاد الحمل على العضالت المشاركة زادت المقاومةفكلما 
منها ربما یكون على حساب  ؟ ال شك ان هذه االنقباضات مترابطة والعمل على تطویر ایة واحدةبعضها مع بعض

وتتطور اذا ما ات العضلیة تزداد ، لكن باعتقادنا ان الریاضي ال یستغني عنها فالقوة االیزومتریة للمجموعاالخرى
  ؟ ن التركیزتطورت القوة االیزومتریة ولكن كریاضیین ومدربین على أي من االنقباضات المذكورة یمك

، فالریاضة التي تتطلب قوة كبیرة للحصول على سرعة عالیة بهذه شكل الریاضة نوع و ان هذا االمر یعتمد على
االثر االكبر الن االمر یتطلب توترا عضلیًا طویال الى حد ما الشيء الذي ) الثابته(للتدریبات االیزومتریة الحالة یكون 

  . سات العلمیة حولها ما زالت قلیلةیؤخذ على هذه االنقباضات ان الدرا
فهوم هي نوع واحد فالقوة هي القوة ولكن الذي یختلف هو الشكل ویبقى النوع كمان القوة  :وةـــــالق )اشكال( واعــان* 
علیه فان للقوة العضلیة انواع عدیدة اختلف المختصون في هذه االنواع ولكن اجمع االغلب منهم على االشكال  ،احدو 

  :التالیة
  . )العظمى(القصوى القوة  - 1
 . والقدرة االنفجاریةالقوة الممیزة بالسرعة  - 2
 . )تحمل القوة(مطاولة القوة  - 3
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 .اللیاقة البدنیةتابع : 10المحاضرة رقم 
  :وفیما یلي تفصیل لهذه االشكال

وهي القوة التي ال یستغني عنها الالعب وتعتبر واحدة من الصفات الضروریة المالزمة  :)العظمى( القصوى  القوة/ 1
اذ هي عبارة عن اقصى قوة یستطیع الجهاز العضلي العصبي انتاجها . خاصة العب رفع االثقال والمصارعةلالعب و 

  :لیةرق التاـــــویمكن تطویر القوة العظمى بالط. في حالة اقصى انقباض ارادي
-5، وفي كل تمرین یتم عمل تمارین في التدریب الواحد 6- 4قة ، یستخدم في هذه الطریطریقة الحد االقصى للقوة. أ
 ،سبة العظمى من قوة الالعبنمن ال% 95-85مجموعات باستخدام  3-1تكرارات وكل مرة یتم اعادتها من  8

   .ویفضل تغییر هذه التمارین مرة واحدة في االسبوع
تخدم في هذه ، یسكرار في تطویر وزیادة قوة الالعبتعني هذه الطریقة االعتماد على الت :یقة تكرار القوةطر . ب

من % 85-80مجامیع باستخدام  6تكرارات وكل دورة یتم اعادتها  5-3، وكل تمرین یتم في تمارین 10-6الطریقة 
 . لحد االقصى لقوة الالعبا

ي هذه الطریقة استخدام اسلوب التدرج في زیادة شدة التمرین لزیادة قوة الالعب تعن طریقة التدرج في زیادة القوة - ج
  : وتعاد الدورات على النحو التالي ،دورات 6-5تمارین، وكل تمرین یتم في  9-7ستخدم في هذه الطریقة وتطویرها وی

  . من الحد االقصى لقوة الالعب% 70 مرات باستخدام 6-5الدورة االولى تعاد من 
  . من الحد االقصى لقوة الالعب% 85 مرات باستخدام 6-5رة الثانیة تعاد من الدو 

  . من الحد االقصى لقوة الالعب% 85 مرات باستخدام 5-4الدورة الثالثة تعاد من 
  . د االقصى لقوة الالعبمن الح% 90مرات باستخدام  4- 3الدورة الرابعة من 

  . من الحد االقصى لقوة الالعب% 95 مرات باستخدام 3-1الدورة الخامسة تعاد من 
  .من الحد االقصى لقوة الالعب% 100الدورة السادسة تعاد مرة واحدة او مرتان باستخدام 

هي قدرة الالعب على استخدام الحد العصبي العضلي في التغلب على  :ة االنفجاریةدر القو القوة الممیزة بالسرعة / 2
االنفجاریة او القوة )القدرة(اضات العضلیة لذا یمككنا القول ان القوة مقاومات تتطلب درجة عالیة من سرعة االنقب

، والمهم في هذه القوة ان الریاضیین یؤدون حركتهم من ي مزیج من القوة العضلیة والسرعةالممیزة بالسرعة ه
یكن االنقباض االیزوتونیك الى االنقباض االیزومتریك والعكس صحیح ایضًا ولكن بأقصر وقت ممكن ومهما 

صویب في فالالعب الذي یمتاز بقوة انفجاریة كبیرة سوف یحقق انجازات افضل كما هو الحال في العدو والرمي والت
، مبتدئًا من نقطة الصفر والتدرج بزیادتها الالعب باالرتفاع التدریجي بقوتهالخ حیث یبدأ ...كرة الید وكرة القدم

بل هي ، ال با یستغني عن هذا النوع من القوةلك ال اعتقد ان العللوصول الى الحد االقصى لها باقل زمن ممكن لذ
الوثب و  )یرةــالمسافات القص(لو تأملنا طریقة انتاج القوة في فعالیات العدو السریع  .االساس لبعض اشكال الریاضة

 )بكرة القدم الضربات الحرة المباشرة(ركل الكرة بالرجل و  قذف الثقلو التجدیف و رمي الرمح و العریض من الثبات 
الیات السابقة ان كل الفع.....لة والضرب الساحق بالكرة الطائرةوالتصویب بكرة الید والمناولة الطویلة بكرة الس

ولكن السؤال هنا هل ان كل هذه الفعالیات متشابهه في ) اكبر قدر من القوة باقصر زمن ممكن (تحتاج الى انتاج 
الركض في المسافات القصیرة تحتاج الى انتاج قوة مشابهه الى القوة  انتاج القوة ؟اي بمعنى اخر هل ان حركة
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نتاج قوة بزمن االتي تحتاجها فعالیة رمي الرمح؟؟؟؟ الجواب طبعا ال لذا فان كل الفعالیات التي یستمر االداء بها 
م اما 100الركض  مثل )ةــزة بالسرعـیـوة الممـالق( قصیر مع االستمرار باالداء نستطیع تسمیة صفة القوة هنا

الفعالیات التي یتم انتاج القدر االكبر من القوة باقصر زمن ممكن وبأداء یتطلب تكرار واحد مثل رمي الرمح هنا 
وقلنا القدرة بدال من القوة النها صفة ناتجة من قوة مع سرعة وهذا  )القــدرة االنفجاریــــة(صفة القوة  نطلق على

ة در وقد اشارت الكثیر من الدراسات الى تطور مستوى االنجاز باالعتماد على الق. فیزیائیا یطلق علیه بالقدرة
مكن تنمیة القوة الممیزة بالسرعة باعطاء تمارین مشابهة الى حد كبیر لالداء المطلوب في المسابقات یاالنفجاریة و 

باستخدام اقصى الجهد كما ان تكرار المجهود یجب ان یكون قلیال اذا تم التدریب الرسمیة مع اداء الریاضي للتمرین 
على اساس المالحظات السابقة یجب ضمان تحسین قدرة الالعب في تنشیط عدد كبیر من االلیاف العضلیة السریعة 

وحقیقة ال بد من استخدام  .الة الوظیفیة الطبیعیة الى حد ما، وان تكون فترات الراحة كافیة الستعادة الحقباضناال
ه التمارین ایزومتریة من الحد االقصى لقدرة الالعب وتكون هذ%  40-20تمارین كثیرة ولمرة واحدة باستخدام 

من الثبات  ، ورمي الكرات الطبیةلألماملالمام والخلف ومن الخلف  ، مثل الوثب الطویل بالقدمین من الثباتوایزوتونیة
ة االنفجاریة الى حد در د اشار سلیمان حسن الى اهمیة تمرین الوثب العمیق في تطویر القوق ..والخلف وهكذا لألمام

، حیث استخدم الالعبون هذه التمارین ضل من تمارین الدبني والنصف دبنياعتباره من خالل دراسة علمیة اف
  . من الحد االقصى لقدرة الالعب% 40- 30، %80-70، %95-90تخدام ثقل معدل باس

یعني تحمل القوة عند الریاضیین وقدرة الریاضي على العمل لفترة طویلة ویعرفه : )القوة تحمل( وةــالق ةمطاول/ 3
عالوي بانه قدرة اجهزة الجسم على مقاومة التعب اثناء المجهود المتواصل الذي یتمیز بطول فتراته وارتباطه بمستویات 

  . القیام بمجهود متواصل كبیر القوةلى ، ویعرفه ریسان خریبط بانه القدرة عالعضلیةمن القوة 
ومن الریاضات التي  .القوة یعني االحتفاظ بالتوتر العضلي لفترة زمنیة طویلة مطاولةنستنتج من هذه التعاریف ان 

ویمكن تطویر تحمل القوة باستخدام  ،تحتاج الى تحمل القوة هي السباحة والتجدیف والجمباز والجودو والمصارعة
، ویمكن تكرار من وزن جسم الالعب% 30 - % 25شكل ض بحمل اكیاس رمل على الكتفین بوزن یتمارین الرك

، وغالبًا ما یستخدم من الحد االقصى لقدرة الالعب% 70- 30التمرین المستخدم الى حد الوصول للتعب باستخدام 
، حیث افضل الطرق المستخدمة) الدائریة(القوة، وبشكل عام تعتبر هذه الطریقة  التمارین الدائریة في تطویر تحمل

، ال سیما انها تعمل على تطویر جمیع عناصر  قارنة مع الطرق االخرى المستخدمةتستخدم بشكل واسع وكبیر بالم
، ولكن قبل البدء بتطبیق هذه الطریقة ویمكن تطبیقها في أي مكان تریده اللیاقة البدنیة اضافة الى انها طریقة اقتصادیة

، وعند اختیار التمارین فترات الراحة بین التمرین واالخر، وتحدید اوًال مع تحدید عدد مرات التكرارین یجب تحدید التمار 
  . استخدامها من المبتدئین والشباب ، وخاصة اذا تمستعمال وخالیة من حركات التعقیدیجب ان تكون سهلة اال

جمباز تستعمل ، وفي الحمل كیس من الرمللركض مثًال یتم ، ففي ان لكل ریاضة تمارینها الخاصة بهاوال شك ا
وفي التجدیف تستعمل المقاومة ضد التیار المائي وغیرها من التمارین . كأثقال) بالرصاص الملیئة(االحزمة الرصاصیة 

وبشكل عام البد من القول ان الطریقة المثلى لتنمیة تحمل القوة هي زیادة التكرار مع التدرج بزیادة  ،الریاضیة االخرى
امًا حجم التمرین وشدته وراحته دورًا ه ویلعب. بقًا للفائدة المرجوة من التمرینوالتي تكون ط ،اوزان االثقال المستعملة

  : ضوع یوضح عصام عبد الخالق ما یليوحول هذا المو . في تطویر وتنمیة تحمل القوة
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  .اللیاقة البدنیةتابع : 11المحاضرة رقم 
  . مرات 6- 4ین الواحد من كرار التمر ، وتمرة او اكثر 30-20رار الواحد من متوسط التك -:م الحملحج - 1
 . من اقصى مستوى الالعب% 70-50من  تمتد الشدة - :شدة الحمل - 2
یمكن ان تكون ) من القصوى% 50مرات التكرار حتى  عدد(احة من خالل المجموعات القصیرة فترات الر  ناما ع - 3

      . د تقریباً  2-1ة فتكون الراحة من اما خالل المجموعات الطویل.قصیرة نسبیاً 
قد نستغرب احیانا ان الكثیر من الفرق الریاضیة الجماعیة ككرة القدم او كرة السلة خسروا السباق رغم  :لتحملا* 

هي قدرة الالعب على مقاومة االجهزة )؟تحملفما هي ال(عندهم  التحملادائهم الفني الممیز بسبب ضعف عنصر 
، وریة لجمیع الالعبین دون استثناءاقة البدنیة الضر حد عناصر اللیأ التحملو  العضویة للتعب لفترة طویلة من الزمن

ویلة بالعاب القوى ممثلة في بصورة مباشرة وتعتمد علیه اعتمادا اساسیا هي المسافات الط التحملویظهر تأثیر 
، ولكن االختالف فقط في التعبیر، مطاولة جمیعها متشابهة الى حد ماهناك تعریفات لل. م والمارثون10000م، 5000

زي الذي ان القدرة على مقاومة التعب یتحكم فیها الجهاز العصبي المرك اوزلینهو الحال في القوة والسرعة ویرى  كما
، ولذا فان نقص كفاءة الجهاز لجمیع اجهزة واعضاء جسم االنسانو الكفایة على العمل أ یقوم بتحدید وضبط القدرة

، وبالتالي ضعف القدرة لتي ینتج عنها وزیادة درجة التعبا العصبي لمركزي یعتبر العامل الهام في سلسلة لعملیات
  . التحملعلى 

 هارةویرى . مرینات الریاضیة لفترة طویلةداء التأثناء أبانها قابلیة مقاومة االجهزة العضویة للتعب  التحملویعرف قاسم 
لیة تبادل المواد والجهاز ، وقابیةیفي لجهاز القلب والدورة الدمو تعینه قابلیة العمل الوظ التحملن مستوى قابلیة أ

، ویعرفها عبد التحمل، وكذلك توافق االجهزة واالعضاء وتلعب اقتصادیة عمل االجهزة العضویة دورا مهما في العصبي
هناك . یل بایجابیة دون هبوط في المستوىداء نشاط ریاضي محدد لوقت طو الخالق بانها الكفاءة في االستمرار أل

على تطبیق الشكل الجید لتحدید الحركة التكنیكیة مثل المصارعة والمالكمة  التحملتساعد  بعض الریاضات التي
والتایكواندوا وااللعاب الجماعیة مقابل ذلك هناك بعض الریاضات التي یكون فیها زمن التمارین والمنافســـات قصــیرا 

  . العاب القوىجدا وال تحتــاج للتحمل مثل الرمي والقفـز والمسافـات القصیــرة ب
  : الى قسمین اساسیین التحملنقسم یمكننا ان 

  . التحمل العامة - :االول
  . التحمل الخاصة -: الثاني
انها القدرة على استمراریة عمل مجموعات عضلیة كبیرة لوقت طویل دون العامة على  التحملتعرف  :العامة التحمل

 بألعاب. م10000و 5000م، 1500م، 800ل الركض استخدام شدة كبیرة بل یجب ان تكون بمستوى متوسط مث
العامة بانها قابلیة الریاضي على اداء تمرین ریاضي لفترة طویلة تشارك فیه مجموعة  التحمل، وهناك من یعرف القوى

ولكفاءة اجهزة الالعب الوظیفیة كالرئتین والقلب . ر على اختصاص الریاضي بشكل مناسبكبیرة من العضالت وتؤث
العامة هي القاعدة االساسیة في تطویر  التحمل، ویمكننا القول ان التحمل العامة لالعبوغیرها دور كبیر في والتنفس 

الخ وكلما كان لدى الالعب طاقة اكسجینیة جیدة كلما كان لدیه القدرة والطاقة على .. مطاولة القوة ومطاولة السرعة
ود الحد االقصى من االكسجین عند الالعب یعتمد على بعض ن وجأو  ،ة النهاء اكبر قدر ممكن من العملاالستمراری
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 ، والسعة الحیویةعة جریان الدم في الدورة الدمویةعدد دقات القلب في الدقیقة وسر العوامل البایولوجیة واهمها 
ذه ، وان صمود الالعب امام االداء الحركي الدائم في أي شكل من االشكال الریاضیة یعتمد على كفاءة هوغیرها

، ویعتمد هذا التحمل على التنفس الهوائي أي ان الالعب ال یتمكن من اكتساب الطاقة االجهزة وقدرتها على المقاومة
  .)التنفس الهوائي(اوكسجین الهواء دون اكتساب 

بانها امكانیة الالعب على االستمراریة باالداء لوقت طویل باستخدام تمارین الخاصة  التحملتعرف  :الخاصة التحمل
الخاصة باختالف االنشطة الریاضیة او  التحملوبهذا تختلف  اصة تخدم شكل الریاضة المراد التدریب علیهاخ

الخاصة هو االساس في  التحملاالشكال الریاضیة التي یتمیز فیها الواحد عن االخر في بعض اشكال الریاضة یكون 
مراریة في العمل صة امكانیة الالعب على االستالخا التحمل، حیث تعكس ل الى نتیجة متقدمة مثل المصارعةالوصو 
ترة زمنیة ، وفي الرمایة للمطاولة الخاصة اهمیة كبیرة للوصول الى انجاز متقدم حیث یبقى الالعب فدقائق) 6(لفترة 

م هذه الفعالیات التي تتصف بالحركات  400بعض اشكال الریاضة مثل السباحة و، وفي لتحدید الهدف ثم الرمي
وفي السنوات االخیرة الماضیة اطلق االلمان اسم تحمل البدایة  ،بأشد الحاجة الى عنصر مطاولة السرعةالمشابهة 

م 100م و50م بالعاب القوى و400م و200م و100وهذا یحصل في ركض  ،قة واحدةعلى الجهد المبذول حتى دقی
بعض  لالعب لدیه من الطاقة على قطعفي السباحة، ویعتمد هذا النوع من التحمل على التنفس الالهوائي أي ان ا

الخاصة ارتباطا قویا بقدرة القلب والتنفس  التحمل، وهذا یسمى التنفس الالهوائي وترتبط المسافات المذكورة جون تنفس
  . وقدرة الدورة الدمویة

   :الخاصة الى االنواع التالیة التحملویمكن تقسیم 
، والسرعة تكون احیانا قصوى كما هو التحمل والسرعةن صفتین اسمها یدلل علیها فهي مكونة م :مطاولة السرعة - 1

م، 800اقل من القصوى كما في مسافة  الحال في المسافات القصیرة بالعاب القوى او السباحة واحیانا تكون السرعة
م 5000م و3000ا هو الحال في م بالعاب القوى واحیانا تكون السرعة متوسطة في المسافات الطویلة كم1500

، حیث تتغیر الجماعیة ككرة القدم وكرة السلة ، واحیانا تكون السرعة متغیرة كما في االلعابم والمارثون 10000و
  . لما دعت الضرورة وحسب ظروف اللعبالسرعة من حین ألخر ك

لفترة ب على مقاومات والقوة بمعنى قدرة الالعب في التغل التحملوهنا تظهر العالقة المتبادلة بین  :مطاولة القوة - 2
  .ما هو الحال في التجدیف والسباحة، كاومة، وتظهر هنا قدرة العضلة على المقزمنیة طویلة

تكرار اداء الحركة واستمراریتها لفترة زمنیة طویلة في كرة  التحملویقصد بهذه  :مطاولة االستمراریة في االداء - 3
  . الخ.....والكرة الطائرة والمالكمة القدم وكرة السلة

قدرة الریاضي على تحمل االنقباضات العضلیة لفترة زمنیة  التحملویقصد بهذه  :االنقباض العضليمطاولة  -4
   .والوقوف على الیدین ،كما هو الحال في الرمایة وحمل االثقال والثبات بها لفترة زمنیة معینة ،طویلة
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  .اللیاقة البدنیةتابع : 12المحاضرة رقم 
  : الى لألداءن حیث الفترة الزمنیة م التحملتقسم :التحملانــواع 

، كما دقیقة2 –ث 40منیة حیث تمتد من بقصر الفترة الز  التحملیمتاز هذا النوع من  :لفترة زمنیة قصیرة التحمل - 1
  . م400م و200م و100والقوة كما هو الحال في ركض  انه یمتاز بارتباطه بالسرعة

، دقائق 8- 2 ة الزمنیة حیث تمتد منبمتوسط الفتر  التحملیمتاز هذا النوع من  :لفترة زمنیة متوسطة التحمل - 2
لالداء  ، ویتم تحسین مستوى هذا التحمل من خالل التكراریة قویة بینه وبین السرعة والقوةعالقة ارتباط التحملولهذه 

 . م400السباحة م و 1500م و800كما هو الحال في ركض 
دقیقة  30 – 10بطول الفترة الزمنیة حیث تمتد من  التحملیمتاز هذا النوع من  :لفترة زمنیة طویلة التحمل - 3

م، 5000م،  3000ي ركض ویاعتقادنا ان تأثیر مطاولة السرعة ومطاولة القوة یكون ضعیفا كما هو الحال ف
 . م10000

على الریاضات التي یستمر بها االداء اكثر من  التحملیطلق هذا النوع من  :المطولة لفترة زمنیة فوق الطویلة - 4
، ولیس لمطاولة السرعة سافات طولة والدراجات في الشوارعوالسباحة لمكما هو الحال في المارثون  ،ثالثین دقیقة

ها بعضها مرتبطة كل التحملعلى الرغم من هذا التقسیم فأنواع . التحملومطاولة القوة أي تأثیر على هذا النوع من 
  . ببعض ومكملة بعضها لبعض

   :التحملطرق تنمیة 
العامة هو االستمراریة في  التحملن الشيء االساسي لتطویر من خالل التجربة لوحظ ا :العامة التحملتطویر  - 1

یع التدریب على الشدة المنخفضة والشدة االمتوسطة مع التاكید على زیادة حجم التدریب وهذا یكون منطبقا على جم
، وغالبا المكانیة وقدرات الالعب ، مع االخذ باالعتبار بان تكون شدة التدرب مناسبةالمجموعات العضلیة عند الالعب
   :عامة یمكن استخدام الطرق التالیةال التحملما یكون التدرب هوائیا ولتطویر 

ساعة  –دقیقــة  20 الصفة الممیزة لهذه الطریقة هو التدریب المستمر لفترة زمنیة تمتد من :طریقة الحمل المستمر  -  أ
یعني ان سرعة دقات القلب  وهذا ،دقة في الدقیقة الواحدة 150-140، وتصل عدد دقات القلب الى ونصف او اكثر

، وهذا ما نفضله لالعب لما تمتاز به الغابة من صفاء یبات في هذه الطریقة داخل الغابة، وغالبا ما تكون التدر متوسطة
م سباحة وما یزید عن 1500الالعب في هذه الطریقة التجدیف والهواء وعدم التلوث ومن الفعالیات التي یتدرب علیها 

  : العامة البرنامج التالي التحملمینر لتطویر ) mener(دم السباح االلماني ذلك وقد استخ
  . م سباحة1500×  1
  .م سباحة3000×  3- 2
  .م سباحة1500×  6- 4

ل المستمرة خالل جمیع مراحل التدریب ولكن الفائدة الكبرى من هذه الطریقة تكون خال التحملویمكن استخدام طریقة 
وتستخدم هذه الطریقة لجمیع االشكال الریاضیة لكنها تتطلب وقتا طویال وتساهم في . عدادالجزء االول من مرحلة اال

  . تحسین عمل القلب والدورة الدمویةاكساب الالعب القدرة على االقتاد في الجهد و 
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تمرین ود فترة راحة بین التتصف هذه الطریقة بتكرار الحركة نفسها مع وج ):التحملتكرار ( الطریقة التكراریة -ب
وتلعب قدرة الالعب ومرحلة االعداد التي یمر فیها دورا اساسیا في . ختالفات في التكرار وفترة الراحة، وهناك اواالخر

  . حدید عدد التكرارات وفترة الراحةت
وغالبا ما یكون حمل التدریب من . تدریب خالل وقت قصیرتعني هذه الطریقة اعادة ال :طریقة التدریب الفتري - ج

وزیادة حجما ثانیة وتعمل هذه الطریقة على تحسین عمل عضلة القلب  90 – 30ث لفترة راحة تمتد من  30-45
، ویجب ان یتناسب حجم التدریب طبقا للحالة التدریبیة لالعب وفترة االعداد التي یمر فیها هل وتحسین عملیة التنفس

  . الخ... داد عام او فترة منافساتهي فترة اع
یتم استخدام مجموعة من التمارین التي تهدف الى تحسین وتطویر التكنیك الخاص بتلك  :اصةلخا التحملتطویر  -2

 ،، من خالل التكرارات المناسبة والفترة الزمنیة المناسبة لهذا التمرین او ذاكلریاضیة التي یتدرب علیها الالعبالفعالیة ا
الخاصة  التحملولتطویر  .، وهناك تأثیر متبادل بینهمامةالعا التحملالخاصة له عالقة مباشرة بتطویر  التحملوتطویر 

 التحملیجب استخدام طریقة التدریب الفتري وطریقة التدریب الدائري ومن التمارین الخاصة التي تستخدم لتطویر 
  : تتمیز بتكرار الحركات المتماثلة الخاصة وخاصة عند الفعالیات التي

  . م100-50د في سرعة الركض لمسافة التزای -
 . للوصول اى اقصى تردد في الخطوات الركض باستخدام ارض منحدرة -
 . م50-40عة قریبة من القصوى لمسافة الركض بسر  -
 . الة التكرارالركض بطول مسافة السباق باستخدام السرعة القصوى مع اطالة فترة الراحة في ح -
  .  مرات 10-8م بتكرار  30- 20لمسافة قفزات متتالیة  -

، ان ة لجمیع اشكال الریاضات المختلفةعتبر السرعة احدى عناصر اللیاقة البدنیة المهمة والضروریت :ةالسـرعــ* 
ر اللیاقة البدنیة كما انها مرتبطة ومؤثرة في جمیع عناص. مقتصرة على ركض المسافات القصیرةاهمیة السرعة غیر 

، فهي راتها، اال انها تصب في هدف واحدتعبی، وقد عرفها كثیر من العلماء والباحثین بتعاریف تختلف في المعروفة
عضلیة ما بین والبعض قال انها سرعة تبادل االستجابة ال" قدرة الفرد على اداء حركة معینة في اقصر وقت ممكن"

، وحقیقة یجب ان ال یقتصر مفهوم السرعة في بأنها سرعة رد الفعل عند الالعب ، والبعض قالاالنقباض واالنبساط
، بل ال بد من ان لحركات، كما هو في ركض المسافات، وكما یعتقد البعضاضي على نوع واحد من االجانب الری

، فرامي القرص او الثقل او العب لعبة جماعیة ال یمكن الحركیة الشكال الریاضات االخرى یشمل على كل الصفات
الرتقاء والرمي والمناولة واالستالم ، فالخداع واالنطالق وامن هؤالء وغیرهم عن عنصر السرعة ان یستغني أي واحد

  . عب وانجازه الریاضي امرًا ضعیفاً كلها بحاجة الى سرعة كبیرة الدائها واال ستكون نتیجة الال
  : العوامل المؤثرة في السرعة

  . )و الحركةأي استقبال الصوت سرعة الجهاز العصبي ف( استالم المثیرسرعة  - 1
 . سرعة ارتخاء العضالت - 2
 .وما یمتاز به من صعوبة او سهولةالفني او التكنیكي للحركة نوعیة االداء  - 3
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به  بیضاء الن كا نوع له ممیزات خاصةما هي االلیاف الغالبة الحمراء او ال: الخصائص التكوینیة للعضالت - 4
 . یاف الحمراء باالنقباضات البطیئةحیث تمتاز االلیاف البیضاء باالنقباضات السریعة واالل

ومعرة  ،ضرورة وضع القواعد المیكانیكیة الصحیحة للتكنیك المناسب لالنجاز الحركي االمثل: الحركة بیومیكانیك - 5
  . تأثیر القوى المختلفة على الحركةفائدة تطبیق هذه القوانین والقواعد المیكانیكیة خالل 

  :لمفهوم السرعة في التدریب الریاضي عدة اوجه من اهمها :انواع السرعة* 
   .)القصوى ( ة السرعة االنتقالی - 1
  .)سرعة اداء الحركة ( السرعة الحركیة  - 2
 ). سرعة رد الفعل(سرعة االستجابة  - 3
  . مطاولة السرعة - 4

وهناك من  ،هي محاولة االنتقال او التحرك من مكان الخر بأقصى سرعة ممكنة: )لقصوىا(السرعة االنتقالیة / 1
كما یظهر في ركض المسافات القصیرة  ،قصر زمن ممكنعرفها بأنها قدرة الالعب على اداء حركات متشابهة في ا

  . في العاب القوى
لذلك تتحقق السرعة  ،تعني سرعة االنقباضات العضلیة عند اداء الحركة: )سرعة اداء الحركة(سرعة الحركیة ال/ 2

هذا ما یحصل في و  ،في عملیة االنقباض لاللیاف العضلیة التي یلزمها االنقباض اثناء اداء التمرین او المهارة
في ) سرعة االداء ( كما یمكن مشاهدة السرعة الحركیة  .المالكمة وخاصة في لحظة توجیه لكمه معینة من الخصم

   .الخ.. .رمي الثقل مثًال او عند عملیة االستالم بكرة السلة مثًال وسرعة الركضة التقریبیة في الوثب الثالثي والطویل
من ممكن ویمكن هي القدرة على استجابة حركیة لمثیر معین في اقصر ز  ):الفعل سرعة رد(سرعة االستجابة / 3

  :تقسیمها الى قسمین
المتوقع وبنفس الوقت یكون لدیه االستعداد لالجابة  یعرف مسبقًا نوع المثیریعني ان الریاضي  :رد الفعل البسیط - 1

حیث یكون النداء او  ،ء في المسافات القصیرةكما هو الحال في لحظة االنطالق عن مكعبات البد .على ذلك المثیر
   .ویأتي المثیر عن طریق السمع ،االیعاز معروفا للعداء بصورة مسبقة

لالعب بصورة مسبقة كما هو الحال في االلعاب  یكون غیر معروفوهذا النوع من االستجابة  :رد الفعل المعقد - 2
والالعب لم یكن  ،حیث تكون المناولة او االستقبال للكرة بصورة مفاجئة .الخ.. .الفرقیة ممثلة بكرة القدم والسلة والید

ویأتي المثیر الحركي هنا عن طریق النقل البصري طبقًا للمواقف المتغیرة في كل لحظة خالل  ،لدیه فترة تحضیریة
  .التمرین او المسابقة
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  .اللیاقة البدنیةتابع : 13المحاضرة رقم 
كما "  على سرعته الطول فترة زمنیة ممكنه قدرة الالعب في المحافظة" تعني  ):تحمل السرعة( مطاولة السرعة/ 4

حیث نرى في المراحل االخیرة من السباق عند بعض الالعبین بوادر  ،،800 ،م 200 ،م 400هو الحال في ركض 
لذلك على المدرب ان یستخدم مسافات  ،وخاصة اذا لم یعد نفسه اعدادًا جیداً  ،التعب واالجهاد والهبوط في تسارعه

   .مسافة المقررة للركض وذلك لتطویر وتحسین تحمل السرعةاطول من ال
تحسین سرعة رد  ال شك ان التدریبات التي تحتوي على تمارین سرعة تؤدي في نفس الوقت الى :ةتنمیـــة السرعــ* 

لذین ان الریاضیین ا" وحول هذا الموضوع قال جلیازكوف  ،، وبشكل خاص عند الالعبین المتقدمینالفعل عند الالعب
یمتازون بسرعة عامة عند البدء بالتدریب لتطویر السرعة الخاصة بالتكنیك الخاص بشكل الریاضة تقل سرعة رد 

وهنا یظهر لنا الفارق الكبیر " واذا كانت السرعة العامة اقل من حدها االقصى سوف یمتازون بسرعة رد الفعل  ،الفعل
د من التاكید على اهمیة السرعة العامة التي تعتبر قاعدة اساسیة ولكن ال ب ،بین السرعة العامة والسرعة الخاصة

وعند التدریب لتطویر وتنمیة السرعة یجب  .لة من السهل تطویر السرعة الخاصةلتطور السرعة الخاصة وبهذه الحا
   :معرفة المالحظات التالیة

   .البحث عن الشدة القصوى للحركة في مسافة معینة او في مجال حركي معین - 1
  .شكل الریاضة التي یرید العمل بها - 2
  .دقة وصحة االداء الفني للحركة - 3
 . الكبیر واالحجام الكبیرة للتمرینالتدریب على السرعة یجب ان یكون في بدایة التدریب ولیس بعد الجهد  - 4
  . التعب لظهور في نهایة التدریب یجب ان ال تقل السرعة نتیجة - 5

ث وهذا یعني انه اذا زاد الوقت عن هذا  22-20م مثًال من  200عة في لذا یجب ان یكون الوقت لتطویر السر 
   .النه بعد هذا الزمن سیكون لتطویر التحمل وربما لتحمل السرعة ،الحد ال یعطي فائدة لتطویر السرعة

  : طرق تنمیة السرعة* 
، هذا من خالل عملیة التكرارویتم  .طویر السرعةلت األساسیةتعتبر هذه الطریقة من الطرق  :الطریقة التكراریة - 1

  . او طلقة او صافقة لسرعة رد الفعل، وتكرر العملیة مرات عدیدةوذلك باستخدام الصوت 
هناك سرعتان (یتم التدریب في هذه الطریقة على سرعة رد الفعل وسرعة الحركة الالحقة  :الطریقة التحلیلیة - 2

بشكل عام ان الحد ) لالعب نفسه خالل االستمراریة في العملوالثانیة سرعة ا استالم المثیرسرعة الالعب في  األولى
 إمكانیةعب بل االقصى للسرعة مرتبطة ارتباطًا قویا مع القوة لذا ایة حركة في هذا المال ال تعطي فقط السرعة عند لال

ة ون اهمیتها ممیز ولكن تك ،ال شك ان سرعة رد الفعل من النقاط الهامة جدًا لجمیع اشكال الریاضة. أیضاالقوة عنده 
الجماعیة  واأللعابسالح سافات القصیرة بالعاب القوى واللم، مثل المالكمة وامن غیرها أكثر األشكالعند بعض 

ویلعب ذكاء الالعب دورًا مهمًا في ادخال المجموعات العضلیة المناسبة والمشاركة في الحركة المراد ... والسباحة
على اعطاء فائدة كبیرة لكل جزء من  أیضا، ولكنها تعمل ط لزیادة تنظیم الحركةلیس فق إمكانیةتطبیقها، وهذا یعطي 

میة وخالل عملیة االداء ال بد من التأكید على اه ،وهذا یؤدي الى توفیر الطاقة المبذولة والوقت ایضا .اجزاء الحركة
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للعضالت  أكثرجال للراحة ناك مبقدر ما یكون امكانیة لتحقیق هذا یكون ه ألنه، المد والثني للعضالت العاملة
  . العاملة

هنالك مجموعة من القدرات الحركیة التي تلعب دور كبیر في انتاج الشكل النهائي للحركات  :ةالقدرات الحركی* 
القدرات وكذلك ) التحملالقوة والسرعة و (الرئیسیة واالساسیة  الصفات البدنیةالریاضیة والتي تعمل باالضافة الى 

 إلنتاجمتكاملة وبذلك تتكون الوحدة ال) قوة الممیزة بالسرعة والقدرة االنفجاریة ومطاولة السرعة ومطاولة القوةال( البدنیة
  .الحركات الریاضیة

 .وهناك قدرات حركیة اخرى...... التوافق الحركي. التوازن الحركي. الرشاقة .المرونة الحركیة :والقدرات الحركیة هي
وتطویر األداء ناصر اللیاقة البدنیة التي تساهم مع غیرها كالقوة والسرعة والتحمل في بناء المرونة إحدى ع :ةالمرون* 

والریاضي الذي یمتاز بمرونة جیدة . لریاضیة بحاجة لهذا العنصر الهامكذلك فإن األشكال ا. الحركي عند الالعب
زمن قصیر لتحسین االنجاز قلیل وب سوف تساعده مرونته على استخدام بقیة عناصر اللیاقة البدنیة األخرى بجهد

والمبالغة في مرونة المفاصل . ي إلى ضعف مستوى االنجاز الریاضيكذلك ضعف المرونة عند الالعب یؤد. وتطویره
ن لذا البد م. لى القوة، كما إن المبالغة فیها تؤثر تأثیرا ضارا عها وأحیانا تصل إلى حالة اإلصابةتؤدي إلى ارتخائ

تحرك المفصل فالمرونة تتم في المفاصل وی. وعلینا أن نفرق بین المرونة والمطاطیة. لتطویرها تدریباالنتباه عند ال
، كما إن حدى العوامل المؤثرة على المرونةوالمطاطیة هي مدى حركة األلیاف العضلیة وهي إ. تبعا لمداه التشریحي

وتعرف المرونة بأنها قابلیة الالعب  .عند الالعب تحسین مستوى المرونة تمرینات القوة والسرعة لها عالقة كبیرة في
ویعرفها  .لمفرط أو إصابة العضالت والمفاصلعلى تحریك الجسم وأجزائه في مدى واسع من الحركة دون الشد ا

متعاقبة ویعرفها عصام بأنها مدى الحركة في مفصل أو مجموعة  .قدرة على أداء الحركات لمدى واسععالوي بأنها ال
   .الجسم المختلفةمن مفاصل 

  :عتمد المرونة على األمور التالیةت
 .وهذا یولد مع اإلنسان منذ والدته .حركة المفاصل وشكلها ومساحتها ومدى ارتباطها مع بعضها .1
ا ماتكون المرونة جیدة في وغالب. كبیرالالعب الصغیر یكون أكثر مرونة في المفاصل من الالعب ال: العمر .2

 .14–10عمر
 .عب في الصیف أكثر منها في الشتاءتكون المرونة عند الال: درجة الحرارة .3
 .ثوي بمرونة أكثر من الجنس الذكريیمتاز الجنس األن: الجنس .4
 .صباح اقل منها في وقت الظهر مثالتكون المرونة في ال: الوقت .5
 .ا ومدى إطالتهامرونة العضلة نفسه .6

وأحیانا . عتمد على االستمراریة في التدریبوهذا ی. آلخرمرونة یمكن أن تتغیر من وقت هذه العوامل المؤثرة على ال
احل حیث یقوم الالعب فمثال مفصل الك. ، وأحیانا من ذات الالعب)خارجیةمساعدة (تكون المرونة بمساعدة اآلخرین 

لكاحل وأحیانا تتم حركة مفصل ا. لرجل، والفضل في هذا یعود إلى العضلة الثنائیة لخریندون مساعدة اآلبمدة وثنیة 
ففي ریاضة اإلیقاع یجب أن . المرونة تختلف من ریاضة إلى أخرىو  .خارجیة مثل حركة السباح في الماءبمساعدة 

لدراجات تكون المرونة بمعدل وفي ا. یتمكن من الوصول إلى نتیجة جیدة یمتاز الالعب بمرونة جمیع المفاصل كي
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ن ریاضة ألخرى فبشكل عام للنجاح في األداء الفني ألیة رغم هذا االختالف م. وسطي، وهذا كاف للتحرك بشكل جید
  .من توفر ولو قدر بسیط من المرونةریاضة البد 

  :یمكن تقسیم المرونة الى
ن الحركة جیدة وبهذا تكو . وتولد المرونة العامة مع اإلنسان .وتشمل مرونة جمیع مفاصل الجسم: المرونة العامة .1

 .لجمیع مفاصل الجسم

، حیث یكون لكل الفني للحركة أو المهارة المعینةوتشمل مرونة المفاصل التي تدخل في األداء : المرونة الخاصة .2
وتحسین المرونة الخاصة یؤدي إلى تحسین نتیجة الالعب في شكل الریاضة التي یعمل . ریاضة مرونتها الخاصة بها

 : وتكون المرونة ایجابیة أو سلبیة .بها
مفصل خالل عمل المجموعات ة الالعب على أداء حركة ألوسع مدى في أي وتعني قدر : المرونة االیجابیة -

 .العضلیة
  .الخ...تعني الوصول ألوسع مدى للحركة بتأثیرات خارجیة مثل مساعدة الزمیل، أدوات مساعدة :المرونة السلبیة -

  :قیــــاس المرونـــــة
ونقطة الصفر تكون على  ،بت علیها مسطرة مرقمةیتم االختبار باستخدام منضدة مث: اختبار ثني الجذع من الوقوف .1

ومن وضع الوقوف دون ثني الركبتین یثني الالعب الجذع لالسفل  ،یصعد الالعب على المنضدة .حافة المنضدة
اقصى نقطة على المسطرة یصل الیها الالعب تكون مرونة  .ببطئ محاوال تحقیق اقصى مدى ممكن من الثني لالسفل

  .الجذع
یتم االختبار باستخدام جهاز مرقم او باستخدام االرض : جذع لالمام من وضع الجلوس الطویلر ثني الاختبا .2

یحاول الالعب مد الذراعین اماما على استقامتهما  .یقوم الالعب بالجلوس طوال مع استقامة الظهر .المرقمة بالطباشیر
لالعب ان فة من بدایة العقبین للمدى الذي یستطع اتقاس المسا .وثني الجذع لالمام للوصول الى ابعد مدى ممكن

 .وتسجل مرونة الالعب. یصل الیه باطراف اصابعه
ثم یقوم  .یتم االختبار من وضع االنبطاح على البطن مع تشبیك الذراعین خلف الظهر: اختبار اطالة مد الجذع .3

المسافة  .االرض حتى التجویف فوق القصتقاس المسافة من  .الالعب برفع الجذع لالعلى وللخلف باقصى ما یمكن
 .بینهما تكون مرونة اطالة الجذع
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 .اللیاقة البدنیةتابع : 14المحاضرة رقم 
 :ةالرشــاقـــــ* 

من خالل االستمراریة  ولكن یمكن تطویرها. اإلنسان، وتولد مع األخرىیة عناصر اللیاقة البدنیة ترتبط الرشاقة مع بق
ویحدد مستوى الرشاقة بقدرة ..من الرشاقة ع الریاضة له شكل خاصومن المعروف ان كل نوع من انوا. في التدریب

 إلىسرعة في االنتقال وبقدرة ماتكون الحركة جیدة ودقیقة تكون عند الالعب . لالعب على تقبله للحركة وتطبیقهاا
فالرشاقة بشكل عام هي قدرة الالعب على تغییر اتجاه الحركة والنجاح في تطبیق حركة اخرى بتكنیك . حركة جدیدة

  :تحدد في نأویمكن اخر 
  . لیة السیطرة على توافق حركي مركبقاب -
  .امكانیة تعلم واستیعاب وتنفیذ مهارات حركیة معقدة -
، مع القابلیة على التأقلم المثالي السریع لردود فعل حركیة والحركات بشكل هادف موضع التنفیذوضع هذه المهارة  -

 .متوقعه غیر
 ، وبالتالي لتوضیح الطبیعة المركبةلقیاس نوعیة الرشاقة المطلوبة هاان من المعاییر المهمة التي ینبغي مالحظت

   :والمعقدة لهذه القابلیة ما یلي
  . واجبات حركیة مركبة أداءوافق في التناسق والت -
 . ة والجمالیة المطلوبة في التنفیذالدق -
 . تنفیذ ومقدار الجهد المستخدمالتوقیت المالئم في ال -

   :وهناك نوعان من الرشاقة
  . )General Agility(رشاقة عامة  -
 . )Specific Agility(رشاقة خاصة  -
الریاضي الرشیق في لعبة او فعالیة معینة ال یمكن ان یكون رشیقًا في كل االلعاب والفعالیات كما ال یمكن نقل    ان 

  .رشاقة عامة إلىاصة او تحویل الرشاقة الخ
تطور بشكل مباشر كما  أوتدرب  أن، ال یمكن الرشاقة كقابلیة بدنیة إن :ت التدریب لتطویر قابلیة الرشاقةمتطلبا أهم

، أخرىعلى تطویر قابلیات ومهارات وصفات حركیة وذهنیة  أساستطویرها یعتمد بشكل  إنفي بقیة الصفات البدنیة 
ر قابلیة رد فعل حركي في مواجهة حدث حركي غیر متوقع ال بد من تطوی أحداثتطویر قابلیة الریاضي على   فألجل
والربط  –) Motorial Capacity Reserves(سعة االحتیاط الحركي  –والتأقلم السریعین ) Anticipation(التوقع 

 األداءبراعة ) Explosive Strength( القوة والقوة المتفجرة  –رد الفعل  إمكانیة –المرونة  –التوازن  –الحركي 
  . الخ... المتعدد الجوانب

رشاقة یهدف الى تطویر قابلیة قابلیة الریاضي على اداء حركات ذات طابع مركب ومعقد واحیانًا ولما كان تدریب ال
   .غیر متوقع لذا یتوجب

  . )مثالً  زابتمارین جم(قیادة الریاضي الى تنفیذ تمارین وحركات جدیدة ومركبة وتحت ظروف متباینة  - 1
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اجتیاز  –االكروباتیك ( ختلفة وبتوافق مركب تعلیم وتدریب الریاضي على اداء حركات متعددة وباتجاهات م - 2
 –ین موازنة تمار  –تمارین تغییر االتجاه  –العدو المتعرج وباتجاهات وسرع مختلفة  –الحواجز والزحف من تحتها 

 ). الخ.. .العاب صغیرة
 . تعقید الحركات المركبة وبالتدرج عندما یراد تطویر الرشاقة بشكل منتظم ینبغي زیادة درجة - 3
 . جیدة وطویلة نسبیا إحماءعملیة  ع التمارین والوقت المخصص لتطویر الرشاقة في بدایة الوحدة التدریبیة وبعدتق - 4
 . رة وسریعةیستخدم حجم صغیر من الوحدة التدریبیة لتطویر الرشاقة لكن بتكرارات كبی - 5
 . األعمارحركات المركبة في هذه ال سن الطفولة والشباب هو انسب االعمار لتطویر الرشاقة لسرعة ولسهولة استیعاب - 6
وعامة تعّد وتنفذ  ضرورة مالحظة واختبار قابلیة الرشاقة البدنیة عند الریاضیین باستمرار وبطرق اختبار خاصة - 7

 .لهذا الغرض
تتطلب تمارین الرشاقة انتباها شدیدا ودقیقا وعلى المدربین اعطاء الجزء االول من التدریب االهمیة القصوى    

ولیس بالضرورة استعمال تمارین . لألداءیة التدریب اهتماما كبیرا الرشاقة الن الالعب عادة یعطي في بدافي تطویر 
قدرة عدم ال إلىمما یؤدي  ،لالعب واإلرهاقالرشاقة بقدر كبیر خالل الدورات التدریبیة الن هذا یؤدي الى حدوث التعب 

  .على االستمراریة في التدریب
   :التوافـــق الحـــركي

واجب حركي  أداءیعرف التوافق على انه قدرة الفرد للسیطرة على عمل اجزاء الجسم المختلفة والمشتركة في   
  .معینة من الجسم أجزاءالصحیح بین كما انه عبارة عن ایجاد عالقة حركیة متجانسة مبنیة على التوقیت . معین

فق الحركي لیس شرطا اساسا لبعض من ولكن التوا. تحسین االنجاز إلىس الحركة یؤدي الشك ان تجان  
لذا على المدرب ان ال یعطي . وتكراره بطریقة واحدة األداءابه االشكال الریاضیة كما في الركض والسباحة بكم تش

اال ان هناك بعض االلعاب التي یجب على المدرب ان یضع عملیة التوافق الحركي في . الحركيكبیرة للتوافق  أهمیة
ة ومهمة في تحسین الن التوافق الحركي لمثل هذه االلعاب حالة اساسی. الخ..الجمباز والمصارعة یطه مثلمقدمة تخط

وارهاق والبد من االشارة الى انه بقدر ما یكون التمرین صعبا ومعقدا بقدر ذلك یؤدي الى تعب . وتطویر االنجاز
ذا، الجهاز العصبي عند الالعب التمارین فال بد من تخفیف شدة العمل الن كان ال بد من تطبیق واستخدام هذه   وإ

وفي بعض االحیان یقوم بعض المدربین باعطاء اهمیة كبیرة . بالشكل المطلوب األداءقادر على  الالعب اصبح غیر
 .، وهذا یكون على حساب التفكیر والجهد وفقدان الوقتالشكال الریاضیة وهو ال ضرورة لهللتوافق الحركي لشكل من ا

لى مضاعفة الجهد وزیادة وهذا یؤدي بالتاكید ا. سم یؤثر سلبا على الحركة بكاملهاالبطيء لربط اجزاء الج كما االداء
رهاقهتعب الالعب  إلىبطئ تؤدي بشكل عام التمارین الصعبة والتمارین التي تؤدى ب. في الوقت  إلىبحاجة  ألنها، وإ

  . قوة تفكیر وتركیز عالي، على حساب سرعة االنجاز
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  .ط للتدریب الریاضيالتخطی: 15المحاضرة رقم 
فنحن نسمع  ،من حیاتنا الیومیة أساسیاجزءا  أصبحالتخطیط قد  أنلم یعد خافیا : التخطیط للتدریب الریاضي أهمیة

لم یعد  إذ، وهكذا" التخطیط إدارة"  أو" خطة التنمیة" أو" ةالخماسیالخطة "مضى عبارات مثل  االن اكثر من اي وقت
قدمًا خط السیر ثم یرسم لنفسه م أي، یخطط أصبحالمحاولة والخطأ، بل  أساسته على حیا االنسان الحدیث یسیر في

  .یسیر على هدیه
 .لضمان العمل على رفع المستوى الریاضيویعتبر التخطیط بالنسبة لعملیات التدریب الریاضي من االسس الهامة 

، وهذا مما یعطي التدریب المنظم لفترة طویلة خالل، بل من جزافا یأتيالریاضیة العالیة ال فالوصول الى المستویات 
  .تدریب الریاضياهمیة بالغة للدور الذي یلعبه التخطیط بالنسبة لعملیة ال

، یحتوي التقدم الدائم بالمستوى الریاضي ، من حیث انه وسیلة ضروریة فاعلة لضمانوالتخطیط للتدریب الریاضي
  .لتي یتأسس علیها تحقیق هذا الهدفوامل ا، على كل العتحقیقه إلىجانب الهدف الذي یسعى ب

، والتي من الضروري التخطیط لفترات قصیرة، بل انه لةویجب ان ال یفهم ان التخطیط یرتبط دائما بالفقرات الطوی
  .ف والواجبات التفصیلیة لكل مرحلةیمكن فیها تحدید االهدا

  :يملیة التدریب الریاضي على ما یلویجب ان یشمل التخطیط الجید لع
 .المراد تحقیقها األهدافتحدید  .1
 .وتحدید اسبقیة كل منها ،تحدید الواجبات المنبثقة عن االهداف المطلوب تحقیقها .2
 .الواجبات أهمتحقیق  إلىلتي تؤدي تحدید مختلف الطرق والنظریات والوسائل ا .3
 .التوقیت الزمني للمراحل المختلفةتحدید  .4
 .التنظیم أنواعتحدید انسب  .5
  .انیات الالزمةتحدید المیز  .6

  :لتخطیط التدریب الریاضي األساسیةالقواعد 
  :مراعاة القواعد األساسیة التالیةلضمان عامل نجاح التخطیط للتدریب الریاضي ینبغي 

 .خضوع الخطة للهدف العام للدولة .1
 .بناء الخطة طبقا لألسس العلمیة الحدیثة .2
 .تحدید اهم واجبات التدریب الریاضي وأسبقیاتها .3
 .ة الخطةمرون .4
 .االرتباط بالتقویم .5

  :وفیما یلي شرحا مبسطا عن هذه القواعد
 :خضوع الخطة للهدف العام للدولة -1

فعلى سبیل المثال تهدف ریاضات المستویات  .ینبغي ان ال تتعارض اهداف خطة التدریب مع میول وحاجات المجتمع
والى العمل على رفع سمعة  ،ستوى الریاضي العاليالعالیة في جمهوریة مصر العربیة الى الوصول بالفرد الى الم

  .الحركة الریاضیة وعلى ذلك یجب ان تخضع خطط التدریب المختلفة للهدف العام الدولة



 مدخل للتدریب الریاضي الحدیث              السنة األولى لیسانس             ن   بوحاج مزیا. د.أ

 
37  

ومن ناحیة اخرى ینبغي ان تخضع خطط اللجنة االولمبیة وخطط االتحادات الریاضیة واالندیة والهیئات العاملة في 
للدولة التي توضع بمعرفة االجهزة العلیا المختصة والتي تهدف الى تكوین الشخصیة  المجال الریاضي للخططة العامة

  .الریاضیة واالرتفاع بالمستوى الریاضي وتحقیق البطوالت واالنتصارات في المجاالت الریاضیة الدولیة
 :بناء الخطة طبقا لالسس العلمیة الحدیثة - 2

 Sportwissenschaftعلم الریاضة " الریاضیة یستمد مادته من كمظهر من مظاهر الثقافة  –ان التدریب الریاضي 
والعلوم االنسانیة التي یمكن تطبیقها  ،وعلم الریاضة من العلوم المركبة الذي یستمد مادته من معضم العلوم الطبیعیة ."

  .في مجال التربیة البدنیة والریاضیة
حدیثة لعلم الریاضة كاساس لعملیات التخطیط في التدریب وعلى ذلك ینبغي ضرورة استخدام المعارف والمعلومات ال

  .الریاضي
 :تحدید اهم واجبات التدریب الریاضي واسبقیاتها -3

وبطبیعة الحال ال یمكن تحقیق  ،ان التدریب الریاضي العوام طویلة عملیة مركبة ومعقدة وتتطلب الكثیر من الواجبات
نصف  ،سنة( اهمیة تحدید اهم الواجبات وتوزیعها على مراحل اصغر  ومن هنا تظهر .كل هذه الواجبات دفعة واحدة

  ).الخ  ...شهور 3 ،سنة
ان یسبق االعداد البدني العام االعداد البدني  ،في غضون عملیة التدریب الریاضي ،فعلى سبیل المثال یجب مراعاة

ة وتطویر القوة العضلیة ن وفي مرحلة اخرى وكذلك یكون اهم الواجبات في مرحلة معینة والعمل على تنمی ،الخاص
ولذا ینبغي مراعاة تحدید اسبقیة الواجبات الهامة للتدریب الریاضي وتحدید التوقیت الزمني  .محاولة تنمیة السرعة زخكذا

  .المناسب لها
 :مرونة الخطة -4

القیام بالتخطیط د محاولة في كثیر من االحیان یكمن وجه الصعوبة في دقة تحدید وحصر كل العوامل الالزمة عن
وعلى ذلك یجب ان یتمیز التخطیط بالمرونة بحیث یسمح في غضون عملیة التطویر واالرتقاء من . للتدریب الریاضي

  .روفظمن مختلف ال دیتجد اوفقا لم امعظمه أومجابهة كل انواع االحتماالت 
 :االرتباط بالتقویم -5

تلف المراحل حتى یمكن بذلك معرفة مدى النجاح او الفشل ودراسة یجب ان یرتبط التخطیط بعملیات التقویم في مخ
كما ان التقویم یساعد على التاكد من حسن سیر العمل وخضوع . تسفر عنها عملیة التخطیط مختلف النتائج التي

عدیل ت إلىكبیر عند الحاجة مختلف النتائج المسجلة للبحث والمراجعة باالضافة الى ذلك فان التقویم یسهم بقدر 
  .الخطة
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  .ط للتدریب الریاضيالتخطیتابع : 16المحاضرة رقم 
  :التخطیط للتدریب الریاضي أنواع

  :ما یلي األنواع أهمالریاضي ومن هناك انواع متعددة من خطط التدریب 
 .خطط التنمیة الریاضیة الطویلة المدى .1
 .خطط االعداد للبطوالت الریاضیة .2
 .خطط سنویة .3
 .)لفترات معینة(خطط جزئیة او فتریة  .4
 .خطط یومیة .5

فالتخطیط  .حل االعتبار ان كل انواع التخطیط السالفة الذكر تتركز على اسس مترابطة للعملویجب علینا ان نضع م
والتي یجب ان  .للتنمیة الریاضیة الطویلة المدى هو الذي یرسم الخطوط والمعالم الرئیسیة لعملیات التدریب الریاضي

باالضافة الى ذلك . اوًال بهذا النوع من التخطیطبدء ولذا یجب ال .تسیر على هداها كل انواع عملیات التخطیط االخرى
  .رورة التحدید الشامل لمحتویاتهایجب مراعاة انه كل ما قل زمن الخطة كلما تطلب االمر ض

  :الخطط التدریبیة السنــویـــة
یة مغلقة الن العام یشكل دورة زمنتعتبر خطة التدریب السنویة من اهم اسس التخطیط بالنسبة للتدریب الریاضي نظرا 

  .تقع في غضونها المنافسات في اوقات وازمنة معینة ومحددة
وعلى ذلك تكمن اهمیة خطط التدریب السنویة في انها تعمل على محاولة اعداد الفرد الریاضي لكي یصل الى قمة 

سمات والقدرات وكلما ازداد المدرب الریاضي معرفة بالخصائص وال ،مستواه في االوقات المحددة للمنافسات الریاضیة
االمر الذي یساعد بدرجة كبیرة على  ،كلما سهل علیه وضع خطة التدریب السنویة بصورة تفصیلیة ،الممیزة لكل فرد

  .االرتقاء بالمستوى الریاضي للفرد
ولذا تتاسس الخطط السنویة على تحدید اسماء االفراد ومعرفة نتائج تحلیل مستوى كل منهم في النواحي الصحیة 

 ،حتى یمكن بذلك تحدید االهداف المطلوب تحقیقها ،دنیة والفنیة والتربویة والنفسیة واالجتماعیة والمهنیة او الدراسیةوالب
وهذا یعني تحدید الهدف او المستوى النهائي المطلوب من كل فرد وكذلك تحدید االهداف الجزئیة والوقت المحدد لكل 

  .منها
  :خطة السنویة الى ثالث فتراتون الوتنقسم فترات التدریب في غض

 .اإلعدادیةالفترة  .1
 .فترة المنافسات .2
  .)فترة الراحة االیجابیة(نتقالیة الفترة اال .3

 –وتتحدد هذه الفترات والتي تسبق فترة المنافسات  شبه المنافساتوهنالك من یرى ضرورة اضافة فترة رابعة هي 
الریاضیة  األنشطة أنواعفسات والتي تختلف بالنسبة لكل نوع من على ضوء معرفة الفترة المحددة للمنا –بطبیعة الحال 

  .ختلفةالم
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، وهي األولىالفترة . ثالث فترات إلى مما تقدم یتضح لنا ان عملیة تخطیط التدریب الریاضي في غضون العام تنقسم
تهدف الى ي فترة المنافسات والفترة الثانیة وه. تعمل على محاولة الوصول بالفرد الى اعلى مستواه، اإلعدادیةالفترة 

والفترة الثالثة، . في غضون المنافسات المختلفة) االحتفاظ بالفورما الریاضیة العالیة(تثبیت اقصى مستوى للفرد 
ل الفرد الى مرحلة تعمل على محاولة ایجاد الفرصة لضمان حسن انتقا، فترة الراحة االیجابیة أووهي الفترة االنتقالیة، 

  .تخطیطیة جدیدة
 :الفترة االعدادیة:اوال

وفي حالة  ،یمكن تقسیم الفترة االعدادیة الى مراحل متعددة  تهدف كل منها الى بعض الواجبات واالهداف المعینة
  .كل مرحلة أهداف أهمیصبح ما یلي  تقسیم هذه الفترة الى مرحلتین

 :اإلعدادیةمن الفترة  األولىرحلة الم  ) أ(
  :ویاتها منوتتكون اهم محت.  ى تكوین مستوى الفرد على اساس متینالعمل علتهدف هذه المرحلة الى 

 :البدني العام اإلعداد .1
  .لسرعة والتحمل والمرونة والرشاقةتنمیة الصفات البدنیة االساسیة كالقوة العضلیة وا

 :المهاري اإلعداد .2
  .الحركیة المختلفة، وذلك بواسطة تعلیم ومحاولة اتقان المهارات سیع رقعة المهارات الحركیة للفردتو 
 :واإلراديالخلقي  اإلعداد .3

  .تربیة الصفات والسمات الخلقیة واالرادیة التي یتاسس علیها العمل العنیف في المراحل والفترات التالیة
  .ویراعى في هذه المرحلة التدرج والتقدم بحجم وشدة حمل التدریب

 :اإلعدادیةحلة الثانیة من الفترة المر   ) ب(
هم ، وتشكل المواد التالیة امستواه أقصى إلىمحاولة الوصول بالفرد  إلى؛ بصورة مباشرة ،ةتهدف هذه المرحل

  :محتویات التدریب لهذه المرحلة
 .البدني العام اإلعدادالتالي حجم ، ویقل باألكبرالبدني الخاص الحیز  اإلعدادیحتل  :البدني الخاص اإلعداد .1
  .ارات الحركیة المختلفة وتثبیتهاهالعام للم إتقانمحاولة  :المهاري اإلعداد .2
تقاناكتساب  :الخططي عداداإل .3   .القدرات والمهارات الخططیة المختلفة وإ
ها التركیز على تطویر وتنمیة الخصائص والسمات االرادیة والخلقیة الخاصة التي یتطلب :واإلراديالخلقي  اإلعداد .4

  .النجاح في المنافسات الریاضیة
حتل المنافسات في هذه المرحلة طابعا تدریجیا وتدریبیا وتاخذ مكانها في البرنامج ت :االشتراك في المنافسات .5

  .ي غضون الفترة التدریبیة التالیةالتدریبي كاحدى وسائل التدریب االخرى العداد الالعب للمنافسات الهامة ف
الممارس ویمكن ان تطلق على ویالحظ ان هذه المرحلة تاخذ طابعًا تخصیصیًا مباشرا بالنسبة لنوع النشاط الریاضي 

  .ه المرحلة مرحلة االعداد الخاصهذ
ویرتبط الزمن الذي تستغرقه الفترة االعدادیة ارتباطا وثیقا بالخصائص الممیزة لنوع النشاط الممارس والخصائص 

  .الفردیة لالعب وكذلك بالنسبة لحالة التدریب التي اكتسبها الفرد وببعض الخصائص االخرى
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مدرب ان یضع في اعتباره محاولة الوصول بالفرد الى ما یقرب من اقصى درجة لمستواه في نهایة هذه ویجب على ال
ولذا یراعى استمرار محتویات الفترة االعدادیة في حالة عدم وصول الفرد للمستوى المطلوب حتى بدایة فترة  .الفترة

لى ما االنتهاء اال عند ضمانها وتوكیدها وصول الفرد اوقیاسا على ذلك ال تصبح الفترة االعدادیة في حكم  .المنافسات
  .یقرب من اقصى درجة لمستواه

 :فترة المنافسات:ثانیا
وذلك بتهیئة مختلف الظروف  ،محاولة العمل على وقایة وصیانة المستوى الذي وصل الیه الفردتهدف هذه الفترة الى 

  .كتسبة ومحاولة التقدم بها الى اقصى ما یمكنالتي تسمح باالحتفاظ بالمهارات والقدرات والصفات الم
ومن وجهة نظرنا نعتقد ان هذه التسمیة  .على هذه الفترة) الفترة االساسیة ( ویمیل البعض الى اطالق مصطلح 

وفي الواقع اذا حاولنا ان نمیز الفترة االساسیة بالنسبة لفترات التدریب المختلفة في غضون الخطة  .یجانبها الصواب
  .طبق علیها هذا الوصف بدرجة كبیرةنویة فاننا نجد ان الفترة االعدادیة هي التي ینالس

ویحسن تسمیة هذه الفترة بفترة المنافسات باالضافة الى ممارسة التدریب في الفترات الواقعة بین كل منافسة واخرى مع 
  .القادمة مالحظة تشكیل محتویات التدریب بما یتناسب ویتالءم مع مقتضیات المنافسات

، بل تكون عبارة عن محاولة استخدام كل علم الكثیر من الموضوعات الجدیدةوتتمیز فترة المنافسات في ان الفرد ال یت
ذلك في غضون اشتراك الفرد في  یتأتى، وبطبیعة الحال والعمل على تطبیقه اإلعدادیةترة ما اكتسبه الفرد في خالل الف

تطویر وتنمیة الخصائص والسمات  أي، الرتقاء بالحالة التدریبیة للفردا في العمل على االمنافسات التي تلعب دورا هام
  .االرادیة والخلقیة وتطویر المهارات الحركیة والقدرات الخططیة والصفات البدنیة

ت وتهدف عملیات التدریب في غضون الفترة الواقعة بین كل منافسة واخرى الى االعداد المباشر لهذه المنافسا
  .باالضافة الى محاولتها االحتفاظ بالحالة التدریبیة التي اكتسبها الفرد وصیانتها

بمكان  األهمیةومن  ،تصل فترة الحمل الى اقصاها مع مراعاة االهتمام بالراحة االیجابیة للفردوفي فترة المنافسات 
هو الذي یحدد فترة دوام اقصى حمل یمكن للفرد ذلك  إن إذ ،معرفة طول الفترة التي یمكن للفرد فیها االحتفاظ بمستواه

بالنسبة لكل نوع من االنواع االنشطة الریاضیة طبقا للخصائص والممیزات  –بطبیعة الحال   -ویختلف ذلك  ،تحمله
  .وطبقا لبعض النواحي االخرى وذلك بالنسبة لنوع الفترة االعدادیة ،التي یتمیز بها الفرد

 :)احة االیجابیة فترة الر ( :الفترة االنتقالیة:ثالثا
، وفي د المبذول في الفترتین السالفتینالفترة االنتقالیة تشكل الفترة الراحة االیجابیة بالنسبة للفرد الریاضي من عناء الجه

  .الى فترات ومراحل تدریبیة جدیدة نفس الوقت تشكل عملیة االنتقال التدریجي
وتتوقف طوال الفترة النتقالیة على طبیعة المجهود المبذول  ،یجي بحمل التدریباالنخفاض التدر ویراعى في تلك الفترة 

  .أسابیع)  6  -  4( هذه الفترة عنفي غضون الفترتین السابقتین ویحسن االتزید 
 وتعتبر هذه الفترة من االهمیة بمكان ال یمكن االستغناء عنها في حالة زیادة الحمل الواقع على كاهل الفرد في غضون

أم قل مقدار الحمل الواقع على كاهل الفرد فعلى ذلك یمكن االستغناء  –لسبب ما   -اما اذا حدث  .الفترتین السالفتین
  .للراحة االیجابیة أیامنهما بضعة عن هذه الفترة وتقسیم الخطة التدریبیة السنویة الى فترتین یفصل بی
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  .ط للتدریب الریاضيالتخطیتابع : 17المحاضرة رقم 
  :نویةالتقسیم المزدوج لفترات التدریب في غضون الخطة الس

ان كل انواع االنشطة الریاضیة ال تتحد في استخدام تقسیمات واحدة لفترات التدریب في غضون الخطة السنویة 
  .العتبارات متعددة

یوجد نوع اخر من التقسیم یطلق علیه ) 1(فهناك بجانب التقسیم العادي لفترات التدریب الى ثالث فترات كما في شكل 
من اثبات ان التقسیم العادي لفترات ) ماتفیف(وقد تمكن  .)2(التدریب كما في شكل لفترات ) التقسیم المزدوج(

التدریب یسهم بقدر كبیر االرتقاء بمستوى االفراد الذین یمارسون انواع االنشطة الریاضیة التي تتطلب صفة 
حجم حمل التدریب بما یضمن تثبیت وذلك نظرا الن طول الفترة االعدادیة واستمرارها یؤثر على االرتفاع ب ،التــحــمــل

  .حالة التدریب ویؤكد ضمان تطورها
فترة  –فترة منافسات  -فترة اعدادیة( باستخدام التقسیم المزدوج لفترات التدریب   ) ماتفیف(ومن ناحیة اخرى ینصح 

سرعة والقوة العظمى  بالنسبة النواع االنشطة الریاضیة التي تتطلب ال) فترة انتقالیة –فترة منافسات  –اعدادیة 
  .فیها حجم التدریب الدور الرئیسي والتي ال یلعب
  التقسیم العادي لفترات التدریب )1(شكل 

  الفترة االنتقالیة  فترة المنافسات  اإلعدادیةالفترة 
  المرحلة  الثانیة  األولىالمرحلة 

  
  التقسیم المزدوج لفترات التدریب :)2(شكل 

  فترة   اإلعدادیةالفترة 
  منافساتال

  الفترة االنتقالیة  فترة المنافسات  اإلعدادیةالفترة 

  المرحلة 
  األولى

  المرحلة 
  الثانیة

  المرحلة 
  األولى

  المرحلة 
  الثانیة

  الخطط الیومیــــة
 أون واقع الخطط الجزئیة االستعانة بخطط یومیة مسجلة م األمرلضمان العمل الیومي المنظم الدقیق للمدرب یستلزم 

  .ویةالسن
اصغر وحدة في السلم التنظیمي لعملیة  أنهاعلى  إلیها، وینظر عمل التخطیط الیومي أساستدریبیة وتعتبر الوحدة ال

  :تحتوي الوحدة التدریبیة على ما یلي أنوینبغي  .تخطیط التدریب الریاضي
 .)اإلحماء( واإلعدادتحدید وسیلة وجرعة عملیة التهیئة  -
 .جزء الرئیسيترتیب وتسلسل تمرینات ال -
 .)الخ  ..كشدة التمرینات ودوامها وعدد مرات التكرار وفترات الراحة(تحدید حمل التمرینات  -
 .الخططیة أوالنقاط التعلیمیة للمهارات الحركیة  أهمتحدید  -
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  .)الشائعة وعدد مرات تكرار التمرینات الخ  األخطاء إصالحیستحسن ذكر التمرینات المختارة وطرق (
ذلك ذكر طریقة التنظیم وتوزیع المجموعات  إلى باإلضافة األمریستلزم  األفرادالة تدریب عدد كبیر من وفي ح

  .الخ . ..المستخدمة وتنظیمها ومقدار الوقت لكل مجموعة  واألدوات
  :1رئیسیة من الوحدات التدریبیة نذكر منها  أنواعوهناك 

 .الصفات البدنیة المختلفةلتطویر  أساساالوحدات التدریبیة التي تهدف  - 1
تقانتعلیم واكتساب  إلىالوحدات التدریبیة التي تهدف  - 2  .المهارات الحركیة وإ
تقانتعلیم واكتساب  إلىالوحدات التدریبیة التي تهدف  - 3  .القدرات الخططیة وإ
 .المشتركة والواجبات المتعددة األهدافالوحدات التدریبیة ذات  - 4
 .ختبار وتقویم حالة التدریبالوحدات التدریبیة التي تهدف ال - 5

  :تكوین الوحدات التدریبیة
  :أجزاءتتكون الوحدة التدریبیة عادة من ثالثة 

 .) اإلحماءو التهیئة ( اإلعداديالجزء  - 1
 .الجزء الرئیسي - 2
 .الجزء الختامي - 3

لفریق وذلك في الموعد تحت قیادة رئیس ا األفرادباصطفاف  –بالنسبة لتدریب الفریق  –الوحدات التدریبیة  تبدأوعموما 
  .تكون البدایة في صورة تحیة تقلیدیة تصبح بمثابة عملیة افتتاح ثابتة للوحدة التدریبیة أنالمحدد للتدریب ویحسن 

كما تسمح تلك الطریقة  .لإلفرادتربیة السلوك النظامي بالنسبة  إلمكانویجب االعتناء التام بمعد وطریقة بدایة التدریب 
  .األفراد وأدواتعلى مالبس المدرب  بإشراف

بصفة خاصة  األنظارویوجه  ،والواجبات التي سوف تتناولها الوحدة  التدریبیة األهداف بإیضاحیقوم المدرب بعد ذلك 
حسن استیعابها لضمان قدرتهم على مزاولة التدریب بوعي وفعالیة  األفرادالرئیسیة  التي یجب على  األهداف أهم إلى

  .االعتماد على النفسوبدرجة كبیرة من 
 :من الوحدة التدریبیة اإلعداديالجزء  -1

 – كاإلحماءالعدید من المصطلحات  –في المجال الریاضي  –من الوحدة التدریبیة  األولیطلق على الجزء   
 .وغیر ذلك – اإلعداد –المقدمة  –فترة ما قبل الحمل  –التسخین 

 األساسيوتهیئة الفرد من جمیع النواحي للجزء  إعداد إلى ساسیةأویهدف هذا الجزء من الوحدة التدریبیة بصفة 
 أعباءالفرد المختلفة بطریقة منظمة وتدریجیة لتحمل  وأعضاء أجهزةوتهیئة  إعدادوكذلك فان  .من الوحدة التدریبیة

  .للفرد إصابات أیةالحمل القادم تضمن عدم حدوث 
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  .ط للتدریب الریاضيالتخطیتابع : 18المحاضرة رقم 
  :من الوحدة التدریبیة كما یلي اإلعداديزء الج إلیهاالواجبات التي یهدف  أهمویمكن تلخیص 

 :االسترخاء  ) أ(
 .رخاء والمرونة والمطاطیة الالزمةالعمل على اكتساب العضالت االست -
 :اإلحماء  ) ب(
 .كمیة ما یدفع من الدم في كل ضربةالعمل على زیادة سرعة ضربات القلب وزیادة  -
 .الشعریة األوعیةالعمل على اتساع  -
 .وأعمق أسرعهویة وذلك بزیادة كمیة الهواء المستنشق حتى یصبح التنفس العمل على زیادة سرعة الت -
 .العمل على رفع درجة حرارة الجسم -
  :التنظیم الحركي)  جـ(
 .وتهیئة المهارات الحركیة الخاصة اإلعداد -
 .لرد الفعل استجابةقدرة  ألقصىمحاولة الوصول  -
  :الناحیة النفسیة) د(
  .لممارسة التدریب االستثارة االنفعالیة االیجابیة -
 .محاولة خلق استعداد نفسي للتدریب -

عدادعام  إعداد إلى اإلعداديوینقسم الجزء    :خاص وإ
 :العام اإلعداد  ) أ(

یقاظجسم الفرد لممارسة العمل  وأعضاء أجهزةرفع درجة استعداد  إلىیهدف    .االستعدادات النفسیة للفرد وإ
المختلفة مع ارتباطها بالتمرینات البنائیة العامة التي  بأنواعهامشي والجري في هذا الجزء تمرینات ال تستخدموغالبا ما 

  .تعمل على اكتساب العضالت االرتخاء والمرونة والمطاطیة الالزمة
 :الخاص اإلعداد  ) ب(

 .ةفي بدایة الجزء الرئیسي من الوحدة التدریبی أوالالفرد للواجب الذي سوف یقوم بممارسته  إعداد إلىویهدف مباشرة 
یجب مالحظة االرتفاع التدریجي الحمل لضمان  .ویستخدم في هذا الجزء التمرینات الخاصة وتمرینات المنافسة

  .االنتقال تدریجیا للجزء الرئیسي من الوحدة التدریبیة
ریبیة وكذلك ارتباطا كبیرا بالنسبة لطبیعة الجزء الرئیسي من الوحدة التد اإلعداديوترتبط الفترة التي یستغرقها الجزء 
یستغرق وقتا طویال في حالة تكوین الجزء  اإلعداديالجزء  أنكما یجب مالحظة  .بالنسبة للحالة المناخیة وطبیعة الفرد

 واألوتارالعضالت  إصاباتوكثیرا ما یعزى  .القوة العضلیة أوالرئیسي من التدریبات لتنمیة وتطویر السرعة القصوى 
  .الغیر كافیة اإلعدادعملیة  إلىالرئیسي  في غضون الجزء األفرادلمعظم 

وعموما یحبذ . دقیقة 40 – 20ذه الحاالت ما بین في مثل ه اإلعداديیستغرق الجزء  أنویرى البعض انه یحسن 
  .الزمن الكلي المخصص للوحدة التدریبیة 5\1ي حوال اإلعداديالبعض بان یستغرق الجزء 
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 :الجزء الرئیسي من الوحدة التدریبیة - 2
وتحدد تلك  .وي الجزء الرئیسي من الوحدة التدریبیة على ثلث الواجبات التي تسهم في تنمیة الحالة التدریبیة للفردیحت

  .الوحدة التدریبیة إلیهالواجبات طبقا للهدف الذي ترمى 
 أقصىتتطلب  یبدأ بتلك التمرینات التي أنیجب الجزء الرئیسي للوحدة التدریبیة  أن یضع في اعتباره أنوعلى المدرب 

حاالتها عقب الجزء  أحسن، نظرا الن قدرة الفرد على االستجابة والتركیز واالنتباه والتوافق تكون في جهد وانتباه
  .وجه أكملذلك الجزء من الوحدة التدریبیة قد قام بوظیفته على  أن، وذلك على افتراض مباشرة اإلعدادي

 متعددة یحسن مراعاة الترتیب التالي في محتویات وأهدافواجبات  وفي حالة الوحدة التدریبیة التي تتكون من عدة
  :الجزء الرئیسي للوحدة التدریبیة

تقانمباشرة نظرا الن تعلم  اإلعداديالبدء بالتعلیم عقب الجزء  - ، المهارات الحركیة یتطلب من الفرد القدرة على وإ
ذلك فان  إلى باإلضافة ،جهازه العصبي إجهادالة عدم في ح إالوال یستطیع الفرد التركیز الكامل التركیز واالنتباه 

االیجابیة للجهاز العصبي وهو الوقت  اإلثارةفي حالة  إالتطویر وتنمیة االستجابة الحركیة الجدیدة ال یصادفه النجاح 
 .، مباشرةاإلعدادالذي یتمیز به الفرد بعد عملیة 

حساسهالفرد  إرهاقرعة قبل یلي ذلك ممارسة التمرینات التي تعمل على تطویر الس - نضع  أنویجب علینا بالتعب  وإ
 إلىتطویر وتنمیة السرعة ولكنها تهدف  إلىتمرینات السرعة التي یمارسها الفرد وهو مجهد ال تؤدي  أنمحل االعتبار 

 .لدى الفرد اإلرادیةتحسین عملیات النهایة وتربیة السمات 
 وعموما یحسن عدم احتواء الوحدة. تحتل نهایة الجزء الرئیسي فإنها التحمل أوتمرینات تطویر القوة العضلیة  إما -

الرتقاء لضمان ا األكثرهدفین على  أوومحاولة التركیز على هدف  واألهداف، التدریبیة على كثیر من الواجبات
 .بالحالة التدریبیة للفرد

الزمن الكلي  4\3 أو 3\2دقیقة على  120 – 90وتتراوح فترة الجزء الرئیسي في التدریب العادي الذي یتكون من 
تنمیة  إلىفالوحدة التدریبیة التي تهدف . نسبة للطابع الممیز لحمل التدریبوعموما یتحدد ذلك بال. للوحدة التدریبیة

مال وح أطول، بینما یتطلب تنمیة التحمل زمنا حمل، وعلى ذلك یقل الزمن أقصى، القصوى تتمیز باستخدام السرعة
النفسیة ومستوى السن وغیر  أوكحالة الفرد البدنیة  األخرىذلك فان بعض النواحي  إلى باإلضافة .شدةاقل من حیث ال

  .بالنسبة لطول فترة الجزء الرئیسيذلك تلعب دورا هاما 
محاولة العودة بالفرد  إلىیهدف الجزء الختامي من الوحدة التدریبیة  :الجزء الختامي من الوحدة التدریبیة - 3

  .وذلك بعد المجهود المبذول اإلمكانما یقرب منها بقدر  أوحالته الطبیعیة  إلىالریاضي 
ینخفض مقدار الحمل الواقع على كاهل الفرد بصورة تدریجیة مع مالحظة عدم وفي هذا الجزء من الوحدة التدریبیة 

یرتبط هذا الجزء  األحیانم وفي معظ. بالمطالبة بتركیز االنتباه أوتكلیف الفرد بتلك الواجبات التي تتمیز بصعوبتها 
وعموما یرتبط  .تمرینات االسترخاء المختلفة إلى باإلضافةالصغیرة  األلعاببالطابع االنفعالي السار الناتج عن ممارسة 
بعض  إبداءوفي نهایة هذا الجزء یمكن . جزء الرئیسي من الوحدة التدریبیةتكوین الجزء الختامي بالنسبة لمحتویات ال

  .یهات المرتبطة بالوحدة التدریبیةالتوجالمالحظات و 
  



  

 

  


