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  تحديد شدة األحمال التدريبية:

إنَّ املشكلة اليت يعاين منها املدربون يف عملية التدريب هي 
موضوع احلمل وحتديد الشدة يف الفعاليات املتنوعة، ويسهل ذلك يف 
الفعاليات الفردية وخباصة العاب الساحة وامليدان واليت تعتمد على 
املسافة والزمن والتكرارات، ويواجه املدرب صعوابت يف حتديد شدة 

عاب اجلماعية )كرة القدم، وكرة السلة، وكرة اليد، والكرة احلمل يف األل
الطائرة( كون حاالت اللعب غري مستقرة ومتغرية ابستمرار. وتوجد عدة 

 طرق حلساب وحتديد الشدة يف األمحال التدريبية املختلفة ومنها: 
 

  أوال: تحديد الشدة عن طريق استخدام النسبة المئوية بأسلوبين هما:
 حتدد الشدة يف فعاليات الركض على وفق املعادلة اآلتية:  .1

 

 
 

%( من 100اثنية كأحسن اجناز له، وهذا الزمن ميثل نسبة ) (12) بـ م(100قطع عداء مسافة ) مثال:
%(، ما هو الزمن 80أن يكرر هذه املسافة عدة مرات بشدة )قدرته القصوى، وإذا طلب املدرب منه 

 املطلوب من الالعب لقطع هذه املسافة ؟ 
 %(80الزمن املطلوب عند شدة )

   
كما نستطيع حتديد شدة الركض عن طريق معدل سرعة الركض عند قطع مسافة حمددة، مثال 

اث( وهذا يعطي مؤشراً ملعدل سرعة /م 5م( بزمن قدره )50التدريب قطع مسافة ) أثناءم( يف 100راكض )
يسجل فيه  آخر أداءاجناز هلذا الرايضي، وميكن ان يؤدي هذا الرايضي  أحسنركض هذه املسافة وهي 
هو نسبة  م(. ويعد معدل السرعة املسجل50يف قطع مسافة اقل من ) اث(/م5,2معدل سرعة اعلى مثاًل )

 (.1( يف اجلدول )1982اليه )هارة  أشار%( من الشدة القصوى للرايضي وهذا ما 105)
 

 

 = اثنية 15= 



 
 (1اجلدول )

 (1982حيدد درجات الشدة للركض والقوة )هارة 
 درجة الشدة النسبة املئوية لالجناز القصوي رقم الشدة

 واطئة % 50 – 30 .1

 معتدلة % 70 – 50 .2

 متوسطة % 80 – 70 .3

 حتت القصوية % 90 – 80 .4

 قصوية % 100 – 90 .5

 فوق القصوية % 105 -%  100 .6
 

 حتدد الشدة عند التدريب ابإلثقال على وفق املعادلة اآلتية:  .2

 
%( من أقصى ما يستطيع 100(كغم يف أداء النرت، وهذا ميثل نسبة )75استطاع رايضي حتقيق ) مثال:

%(، كيف يتم حتديد الوزن املطلوب 75تكرار األداء لعدة مرات بشدة )الرايضي اجنازه، وإذا طلب منه 
 هلذه الشدة ؟ 

 

   
 
 
 
 
 

 

  2625     %  75× كغم 75                         
 كغم  56.25ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــ %(75) ب رفعه عند شدةالوزن املطلو 

                             100                 100 

 النسبة املئوية املطلوبة× أحسن اجناز يف كل مترين 
100 

 =الشدة املطلوبة



 
 

 ثانيا: تحديد الشدة عن طريق استخدام النبض: 

 قياس الشدة املطلوب استعماهلا بواسطة أقصى معدل لضرابت القلب عند أداء التمرين.  .1
اء يقطع مسافة )مثال  اثنية، ومعدل نبضه القصوي بعد االنتهاء من السباق (11م( بزمن قدره )100: عدَّ

%(. ما هو النبض احملدد هلذه 90أداء العداء هذه املسافة بشدة )دقيقة ويف حالة /ضربة (200يصل إىل )
 الشدة ؟ 

 

 الشدة املطلوبة× معدل النبض القصوي                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %(90م( بشدة )100عدل النبض بعد ركض )م

                                                                         100 
 

 1800           90× ض/د  200                                                        
 ض / د 180ـــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  ـــــــــــ                                                       

                                                               100                    100 
   

قياس الشدة املطلوبة عن طريق معدل النبض وقت الراحة )احلد األدىن( ومعدل النبض القصوي  .2
 ألداء مترين معني. 

اء يقطع مسافة )مثال  (اثنية ويصل معدل نبضه القصوي بعد انتهاء الركض او 11(م بزمن )100: عدَّ
د، وعند الطلب من /ن (60د( ومعدل نبضه عند الراحة )احلد األدىن( كان )/ض 200السباق إىل )

 %(، كيف حيدد النبض على وفق الشدة املطلوبة ؟80العداء أداء قطع هذه املسافة بشدة )
  

 
                                                60(+200 – 60  × )80     

 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%( = ـــــــــــــــــــــــ80معدل النبض املطلوب عند شدة )
                                                           100 

     (60  +140 × )80 
 ـــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          

                                                     100 

 الشدة املطلوبة×معدل النبض وقت الراحة )احلد األدىن(-معدل النبض وقت الراحة )احلد األدىن(+)معدل النبض القصوي )احلد االعلى(
100 
 



                                        200  ×80       1600 
 / دض 160ــــــــــــــــــــــــــــ = = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  ـــــــــــــــــــــــــ                                   

                                           100              100 
 

 %( 80م(عند شدة )100كض مسافة )ر  معدل النبض ألداء    
                

وبعد استخراج هذه النسب جيري اختيار املناسب منها على وفق األهداف املخطط هلا يف 
حلالة التدريبية لالعب وعمره وحالته الصحية، فإذا كانت احلالة الوحدات التدريبية أو الربانمج التدرييب وا

التدريبية لالعب منخفضة يقود ذلك إىل اختيار نسب أقل مما لو كانت احلالة التدريبية لالعب عالية، 
%( 60%(، وان النسبة )60-40وعندما تكون البداية يف املرحلة التمهيدية فإنَّ النسب تكون ما بني )

%( تستخدم مع الالعبني ذوي املستوايت العليا، 90-70والنسبة ما بني ) الفارقة لتأثري احلملالعتبة هي 
فإذا كان هدف الربانمج التدرييب احملافظة على املستوى الذي وصل إليه الالعب يف اللياقة البدنية يف فرتة 

نات مناسبة ومالئمة %( من احلد األقصى. وهذا يعين اختيار متري90%، 85املنافسات تستخدم نسبة )
د، بينما إذا كان /( ض168 – 156إىل ) Heart Reatحبيث تؤدي اىل وصول معدل ضرابت القلب 

%( مناسٌب 80-%70دنية فإنَّ استخدام نسب بني )اهلدف احملافظة على مستوى فوق املتوسط للياقة الب
د،واذا كانت /( ض156-144)وصول معدل ضرابت القلب إىل  وفعَّال والتدريبات املستخدمة تؤدي اىل

د انظر /( ض132–108%( يكون معدل ضرابت القلب بني )60-%40الشدة املستخدمة من )
 (2اجلدول )

 
 
 
 
 

 
 



 
 (2جدول )

 معدل النبض نسبة للشدة

 املالحظات النسبة املئوية النبض
 %100احلد األقصى  100 180
168 90  

 %90%، 70بني  80 156
144 70  

 (*)%60العتبة الفارقة  60 132
120 50  
108 40  
96 30  
84 20  
72 10  
60 0  

 
 

                                                 

 –% 40%( هي العتبة الفارقة لتأثري احلمل، إذ عند بدء املرحلة التمهيدية يفضل ان تكون النسبة بني )60إنَّ نسبة ) (*)
60%.) 
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