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  intensity of load  شدة الحمل -2 
ختتلف الشدة يف التمرينات املستخدمة يف احللقات التدريبية أو    

يف وضع مفردات الربانمج التدرييب على أساس اخلصوصيات املميزة لكل 
فعالية أو لعبة )فردية أو مجاعية( وكذلك حبسب الفئات العمرية وفرتة 
التدريب واملرحلة التدريبية، هذه األسباب تقود إىل استخدام درجات أو 

توايت خمتلفة ومتنوعة من الشدة يف التدريب من أجل حتقيق عملية مس
التطبع والتكيف لألجهزة الداخلية، واستطاعة هذه األجهزة على تقبل 

 أمحال إضافية بشدة أعلى يف املستقبل. 
ولغرض حتسني وتطوير مستوى القدرات البدنية واحلركية جيب استخدام شدة أعلى من املستوى 

ي وعلى وفق ذلك ميكن احلصول على فوائد تدريبية؛ هلذا فإنَّ تعرض الالعب إىل احلجم الطبيعي للرايض
التدرييب الكبري والذي تكون قدرته واطئة خالل املرحلة اإلعدادية تساعد على وضع األساس القوي لدى 

جانب ذلك فإنَّ  الرايضيني لتحمل الشدة العالية يف املراحل التدريبية الالحقة او خالل اخلطة السنوية إىل
 (Over load)التحميل الزائد  وهذا يعين استخدام مبدأ حتسني وثبات مستوى النتائج سوف يتحقق.

أي جعل العمل على األجهزة الداخلية أعلى مما هو متعود عليه ويف حالة تكرار هذا العمل على وفق هذا 
ضي اىل مستوى اعلى، وعليه إن استخدام املبدأ وبشكل منتظم يقود إىل زايدة مستوى االستعداد لدى الراي

 التحميل الزائد يتم عن طريق التحكم بعدد التكرارات والشدة وفرتة األداء.
مبا إنَّ اهلدف من التدريب هو رفع وتطوير مستوى الالعب والوصول به إىل اعلى ما ميكن )الفورمة 

ت احلمل التدرييب، حيث يتعرض الرايضي الرايضية( فإنَّ ذلك يستوجب استخدام التنويع والتغيري يف مكوان
خالل التدريب إىل موجات تدريبية متنوعة الشدة لضمان حصول التطور بعد ان حتصل التكيفات 

 الفسيولوجية لسد حاجة اجلسم من جرَّاء متطلبات التدريب.
ى ففي حالة استخدام الشدة يف حدودها الدنيا يؤدي إىل حصول حالة تطور ملحوظة ولكن مبستو   

واطئ وابلتدريج حتصل حالة ثبات عالية ومستوى جيد من خالل استخدام سعة محل كبرية. أما إذا 
استخدمت شدة عالية فإنَّ ذلك يقود إىل منو سريع نسبيًا ونسبة الثبات تكون اقل فضاًل عن االحتياج إىل 

احلالة اخلاصة بكل العب ان  حالة التغيري والتنويع يف نسب الشدة من اجل حصول حالة التكيف والتطبع.
%( من 40هي اليت حتدد حافز التدريب وعلى سبيل املثال عند تدريب العب مبتدأ على القوة بنسبة )



القوة القصوى له وبعد مضي مدة من التدريب يسجل الالعب حالة اجيابية ومؤشر تطور يف املستوى على 
إىل كون املتدرب العباً مبتدًء خاماً. واحلال  الرغم من استخدام محل تدرييب ذي شدة منخفضة والسبب يعود

 75خيتلف عند العمل مع العب رفع أثقال مدرب ولديه مستوى معني وأقصى قوة له يف رفع األثقال )
%(، فعند التدريب أبقل من هذا الثقل يؤدي إىل هبوط املستوى، وألجل احملافظة على مستواه جيب أْن 

د األقصى له( او حبمل ذي شدة أعلى قلياًل من احلد األقصى ملا يكون العمل بنفس مستوى الشدة )احل
يستطيع أداءه لغرض تعود وتطبع األجهزة الداخلية على األداء. ويف حالة التدريب ابحلمل املستمر مثل 

الدقيقة حتصل حالة /ضربة (130( دقيقة حبيث يصل معدل ضرابت القلب إىل )25-20ركض ملدة )
لب والدورة الدموية، ولكن حيصل هبوط يف املستوى إذا استخدم تدريب اقل من تطبع وتكيف خاصة ابلق

 ذلك يف تدريب األبطال )املستوايت العليا(. وشدة احلمل على وفق املفاهيم السابقة تعين:
 ."مقدار واجتاه أتثري احلمل على اجلسم، وتغيري مستوى شدة احلمل يعين تغيرياً يف نظم إنتاج الطاقة" 
  جة اجلهد العضلي والعصيب الذي يبذله الالعب عند أدائه لتمرين معني أو حركة أو فعالية أو هي در

 يف زمن حمدد. 
ما خمتلفان يف  "تعتمد كمية احلمل على احلجم والشدة حيث يرتبطان مع بعضهما على الرغم من أَّنَّ

ما متناقض تدريب العشوائي الذي كان يعمل ان الان كلما زاد احدمها يقل اآلخر "املعىن واجلوهر إىل حد أَّنَّ
به املدربون يف السابق أصبح أالن يف طي النسيان على الرغم من وجود بعض آاثره البسيطة؛ ألنَّ التطور 
والتقدم الذي رافق اجملاالت الرايضية كافة ومنها علم التدريب الرايضي بشكل عام ومكوانت احلمل بشكل 

ث ابستطاعتهم استخدام األجهزة واألدوات والوسائل العلمية خاص أصبح اآلن مبتناول يد املدربني حي
احلديثة يف حتديد حجم وشدة التمرينات واختيار املفردات التدريبية املناسبة اليت تؤدي اىل حتسني املستوى، 

مات ويف ظل هذا التقدم والتطور الكبريين ووجود التكنولوجيا احلديثة ووفرة األجهزة الطبية واملختربية واملعلو 
النظرية والعملية لن تبقى العملية التدريبية على حاهلا بل أخذت من هذا التطور الكثري وجعلها ترقى إىل ما 

 هي عليه اآلن ويف مفاصل الرايضة كافة.
ويف ظل هذا التطور الكبري يف جمال علم التدريب الرايضي والتطورات احلديثة واالسرتاتيجيات 

مدرب أْن يصمم وحدة تدريبية أو برانجمًا تدريبيًا دون ان يكون هناك تنظيم اخلاصة ابلتدريب ال ميكن ألي 
وحتديد للحجم والشدة )كمفردات وبياانت(؛ ألنَّه بدون ذلك ال ميكن التفاؤل بعمل املدرب مع مراعاة 

ذين ترابط وتناسق احلجم والشدة دون املغاالة فيها أو يف أحدامها؛ ألنَّ ذلك يؤدي إىل نتائج عكسية آخ
بنظر االعتبار مدة الراحة بني التمرينات واجملموعات حبيث تكون املوازنة بني العمل والراحة لكي يعيد اجلسم 



نشاطه الوظيفي وحتصل عملية التكيف لألجهزة الداخلية. إنَّ احلجم والشدة ال يسريان خبط مستقيم أي 
 بنفس القوة يف أثناء مراحل التدريب.

 
 مجاالت الشدة: 

كثرة اآلراء حول حتديد وتصنيف الشدة يف األمحال التدريبية وقد اختلفت وتباينت هذه اآلراء من 
لدن اخلرباء وعلماء التدريب الرايضي يف بعض مفاصلها، إال إنَّ آراَءهم كلها تصب يف األهداف نفسها هو 

ت الوحيدة يف األداء وضع معايري أو مؤشرات أو نسب حلدود الشدة، فمنهم من حددها على وفق احلركا
الرايضي والبعض أشار إليها على أساس األداء املتغري يف األنشطة الرايضية ذات املواقف املتغرية، ولكن 
آخرين صنفوها على أساس حامض اللبنيك أو على أساس أنظمة الطاقة؛ ولكي ال حيصل خلط ابملوضوع 

لذا ارأتى املؤلف أْن حيددها حبسب بعض اآلراء  أردان هنا اإلشارة إليها بدالالت علمية مفهومة وواضحة؛
( شدة احلمل يف األنشطة الرايضية ذات احلركة 1975املشار إليها أعاله. قسم العامل الروسي )فارفل 

 .(1)الوحيدة إىل أربعة مستوايت أو مناطق كما يف اجلدول
 جدول 

 توزيع الشدة في األنشطة الرياضية ذات الحركة الوحيدة إلى أربعة

 (1975مستويات أو مناطق )فارفل 

رقم 
 املنطقة

 الزمن مستوى الشدة

 اثنية 20حىت  منطقة الشدة القصوى  .1
 دقائق 5-3اثنية إىل  20من  منطقة الشدة األقل من القصوى  .2

 40-30إىل  5-3من  منطقة الشدة العالية  .3
 دقيقة

 دقيقة فما فوق 40 منطقة الشدة املعتدلة  .4
 

( شدة احلمل التدرييب اىل مخس مناطق على وفق معدل ضرابت 1986 بينما قسم )بالتوف
قسم شدة احلمل إىل مثانية مستوايت  (1986كوتس )القلب وتركيز حامض الالكتيك يف الدم، بينما 

مقسمة على جمموعتني: اجملموعة الالهوائية وتشمل على ثالثة مستوايت، واجملموعة اهلوائية وتشمل على 



( درجات الشدة وعالقتها مبعدل ضرابت القلب وحامض الالكتيك 1992دد )ديك مخسة مستوايت، وح
 .(2)ونسبة استهالك االوكسجني جدول

 
 (2)جدول

 درجات الشدة وعالقتها بمعدل ضربات القلب وحامض الالكتيك

 (1992ونسبة استهالك االوكسجين )عن ديك 
 

ويف الفعاليات واألنشطة ذات املواقف املتغرية ختتلف طبيعة األداء يف مثل هذه الفعاليات بسبب 
طبيعة اللعبة وما يرافقها من تغريات ومواقف متباينة وغري اثبتة يف خالل املنافسة فمرَّة يكون األداء سريعاً 

داء يولد صعوبة يف حتديد الشدة إال إنَّه ال وأخرى بطيئاً ومرة يكون األداء متوسطاً، وهذا التغيري يف سرعة األ
ميكن ترك هذه الفعاليات دون حلول لتحديد الشدة اذ ان حتليل طبيعة املنافسة جتعل من املمكن وضع 
حتركات الالعبني داخل الساحة على شكل جمموعات من األداء واملهارات اليت على أساسها حتدد شدة 

احلمل للتعبري عن أتثري احلمل على الالعب، كما ميكن استخدام احلمل، "ميكن استخدام مصطلح درجات 
تقسيمات شدة األمحال البدنية على وفق نظام إنتاج الطاقة كمؤشرات لتحديد شدة احلمل". وحبسب ذلك 

 (:3( قسما الشدة كما يف جدول )1990فإنَّ )فوكس وما ثيوس( )
 

 

 درجات الشدة
معدل ضرابت 

القلب يف الدقيقة 
(H-R) 

استهالك نسبة 
 االوكسجني

(Vo2max) 

 حامض الالكتيك
Mg /100 m 

/ blood 
 100 % 100 190اكثر من  األقصى

 90 % 90 190 – 180 األقل من األقصى
 70 % 75 165 عايل

 30 % 60 150 خفيف
 25 % 50 130 قليل



 (3)جدول 
 (1990يوضح تقسيم فوكس وما ثيوس للشدة )

رقم 
مستوى  فرتة دوام احلمل الشدة

 نظام الطاقة الشدة
 النسبة للنظام

 اوكسجيين ال أوكسجيين

 اث1-15 1
أقصى حدود 

 % 5 -صفر  ATP+CP 90-100% الفرد

ATP+CP قصوي اث15-60 2
+LA 

80-90% 10-20% 

 LA+O2 70-(30-40%) 30-(60-70%) دون القصوي د6 -د1 3

 O2 (40-30)-10% 60- (70 %-90% ) متوسط د30-د6 4
 O2 5% 95% واطئ د30 من اكثر 5

   

وكان للخبري الروسي )ماتفييف( واتفق معه اخلرباء اجليكوسلوفاك ومنهم )خوتكا( آراء متقاربة انظر 
 (. أما اخلبري األملاين )هارة( فقد صنف الشدة كما هو موضح يف اجلدول. 4اجلدول )

 
 (4جدول )

 اخلبري الروسي )ماتفييف( واخلبري اجليكوسلفاكي )خوتكا( للشدةيوضح تصنيف 
 النسبة املئوية الشدة ت
 %100أكثر من  الشدة العظمى .1
 %100 الشدة القصوى .2
 % 90 الشدة حتت القصوى .3
 % 80 الشدة املتوسطة .4
 % 70 الشدة حتت املتوسطة .5
 % 50 الشدة اخلفيفة .6

 
 



 (5جدول )
 تصنيف اخلبري األملاين )هارة( للشدةيوضح 

 النسبة املئوية الشد ت
 % 50 - 30 بسيط او واطئ .1
 % 70 - 50 اقل من املتوسط .2
 % 80 - 70 الشدة املتوسطة .3
 % 90 - 80 الشدة حتت القصوى .4
 %100 - 90 الشدة القصوى .5

 

تبدوب وتصدنف الشددة  حيدث جماالهتداوعلى وفق هذه التصنيفات او التقسيمات للشدة ميكن حتديدد 
على وفق اجملهدودات الديت يتعدرض هلدا الالعدب خدالل األداء فيمدا يتعلدق حبجدوم التددريب وشددهتا وعلدى أسداس 

 ذلك حددت الشدة خبمسة جماالت:
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