
 :سابعاالسبوع ال

 تقنين وتوجيه الشدة:

تختلف الطرق المستخدمة في توجيه وقياس الشدة في 

األلعاب الفردية والجماعية بسبب اختالف طبيعة األداء 

والمتطلبات الخاصة بكل فعالية أو لعبة، فضالً عن اختالف 

عناصر اللياقة البدنية وتعددها وتباين وحدات قياسها، 

دية واأللعاب الجماعية، ونتيجة لذلك نود ان نوضح طرق قياس الشدة في األلعاب الفر

وكيفية قياس الشدة بالنسبة لعناصر اللياقة البدنية المكونة لتلك الفعاليات كال على حدة؛ 

لكي تكون الصورة واضحة مفهومة بشكل سهل وبسيط؛ لذا ارتأى المؤلف ان تكون 

 على وفق تقسيمات ومعادالت محددة ومبوبة مع األمثلة الرياضية وكما يأتي: 

 ق قياس الشدة بالنسبة لعناصر اللياقة البدنية:أوال: طر

 :القوة العضلية 

تقنن الشدة بالنسبة للقوة وفق معادلة محددة نستطيع من خاللها التعرف على وزن الثقل 

الذي يستطيع الالعب رفعه بعد تحديد نسبة الشدة المطلوبة لألداء، نوضح ذلك في 

 المثال التالي: 

 100(كغم وهذا يمثل )170وى لالعب في رفع األثقال ): إذا كانت القدرة القصمثال

 90% و 70%( من قدرته القصوى، كم كغم يرفع الالعب إذا طلب منه العمل بشدة )

 %( ؟ 

   

 

 

 

=%(70الشدة املطلوبة )   الشدة املطلوبة× اعلى اجناز لالعب  

100 



       

                                 170 ×90 

 كغم وزن الثقل الذي يرفعه  153%( = ــــــــــــــــــــــــ = 90الشدة المطلوبة )

                                    100 

 (.3وبنفس الطريقة يتم حساب وزن الثقل على وفق الشدد المطلوبة انظر الجدول ) 

 

 

= 

 

%( 70الالعب بشدة )كغم وزن الثقل الذي يرفعه   119  
170  ×70  

100 



 (3) جدول

 حساب وزن الثقل على وفق الشدد المطلوبة

 الشدة
وزن 

 الثقل)كغم(

 كغم 170 % 100

 كغم 161,5 95%

 كغم 153 % 90

 كغم 144,5 % 85

 كغم 136,5 % 80

 كغم 127,5 % 75

 كغم 119 % 70

 كغم 110,5 % 65

 كغم 102 % 60

 كغم 93,5 % 55

 كغم 85 % 50

 

 

 

 

 



  :السرعة 

تحدد الشدة في األركاض السريعة بقياس الزمن الذي يقطع فيه الالعب مسافة محددة، 

 ولغرض توضيح ذلك نعطي المثال التالي: 

( ثانية وزميله يقطع المسافة 25( م بزمن )200: العب يقطع مسافة ركض )مثال 

 هم ؟( ثانية، ما هي سرعة كل واحد من23( ثانية وآخر يقطعها بزمن )24نفسها بزمن )

 م 200                            

 م / ثا 8سرعة الالعب االول = ـــــــــــــــ = 

 ثا 25                             

 

 م 200                             

 م / ثا 8.33سرعة الالعب االول = ـــــــــــــــ = 

 ثا 24                            

 م 200                             

 م / ثا 8.6سرعة الالعب االول = ـــــــــــــــ = 

 ثا 23                            

 

 

 

 

 

 



 :السرعة والتحمل 

تشير المصادر إلى وجود عدة طرائق لقياس وتقنين الشدة في الفعاليات التي تحتاج إلى 

 السرعة والتحمل وفيما يأتي بعض منها: 

 المئوية المقلوبة للزمن. طريقة النسب  .1

 طريقة النسب المئوية لتجزئة الزمن.  .2

 طريقة النسب المئوية لمعدل النبض.  .3

 طريقة النسب المئوية للجداول الخاصة.  .4

 طريقة النسب المئوية المقلوبة للزمن: .1

 من أجل توضيح هذه الطريقة نعطي المثال اآلتي: 

ل عدَّاء ) %(، وفي التدريب 100(م من شدته القصوى )400في ركض ) ( ثا50سجَّ

%( في 90%( في المرة األولى و )80طلب منه المدرب العمل على وفق الشدة )

 المرة الثانية من الشدة القصوى، كيف يحسب الزمن للشدد المطلوبة؟ 

 100× الزمن المسجل                           

 نسبة الشدة المطلوبة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الشدة المطلوبة                                  

                         50  ×100 

 ثا زمن قطع المسافة 62.5ـــــــــــــــــــــــــ =                      

                           80% 

                         50    ×100 

 ثا زمن قطع المسافة 55.5ـــــــــــــــــــــــــ =                      

                             90% 

 



 (4وهكذا يتم حساب الزمن للشدد األخرى جدول )

 (4جدول )

 حساب الزمن للشدد األخرى

 الزمن ثانية الشدة

 ثا 50 % 100

 ثا52,6 % 95

 ثا 55,5 % 90

 ثا 58,8 % 85

 ثا 62,5 % 80

 ثا 66,6 % 75

 ثا 71,4 % 70

 ثا 76,9 % 65

 ثا 83,3 % 60

 ثا 90,9 % 55

 ثا 100 % 50

 

 

 

 



 طريقة النسب المئوية لتجزئة الزمن: .2

%( من شدته القصوى، إذا أراد 100وهي تمثل ) (ثا24(م بـ)200عداء يقطع مسافة )

 %( كيف تحسب الشدة ؟  95%، 75الركض بنسبة )

%( من هذا الزمن 10(ثا ونسبة )24(م هو )200ان نسبة الزمن الكلي لقطع مسافة )

%( تساوي 5%( من الشدة القصوى ونسبة )10(ثا، والذي يمثل )2,4تساوي )

(ثا يطلق عليها 1,2(ثا وزمن )2,4فإنَّ زمن )(ثانية من الشدة القصوى، وبهذا 1,2)

%( 95%( وشدة )75ولحساب شدة ) (17( و )5)جدول  )بزمن االنخفاض(ألبيك 

 نطبق المعادلة التالية:

 ( م + زمن االنخفاض 200الشدة المطلوبة = الزمن الكلي لقطع مسافة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (5جدول )

 ثانية (1،2%( وهو )5زمن االنخفاض )

 الشدة

 المطلوبة

(م + زمن 200الزمن الكلي لقطع مسافة )

 %(5االنخفاض )

 ثانية 24 100%

 ثانية 25،2=  1،2ثا +  24 95%

 ثانية 26،4=  1،2ثا +  25،2 90%

 ثانية 27،6=  1،2ثا +  26،4 85%

 ثانية 28،8=  1،2ثا + 27،6 80%

 ثانية 30=  1،2ثا +  28،8 75%

 ثانية 31،2=  1،2+  ثا 30 70%

 ثانية 32،4=  1،2ثا +  31،2 65%

 ثانية 33،6=  1،2ثا +  32،4 60%

 ثانية 34،8=  1،2ثا +  33،6 55%

 ثانية 36=  1،2ثا +  34،8 50%

 

 

 

 

 



 (6جدول )

 ثانية (4،2%( وهو )10زمن االنخفاض )

الشدة 

 المطلوبة

الزمن الكلي لقطع مسافة 

 ( م + زمن االنخفاض200)

(10)% 

 ثانية 24 100%

 ثانية 26,4= 2,4ثا +  24 90%

 ثانية 28,8= 2,4+  26,4 80%

 ثانية 31,2= 2,4+  28,8 70%

 ثانية 33,6= 2،4+  31,2 60%

 ثانية 36= 2,4+  33,6 50%

 

 طريقة النسب المئوية لمعدل النبض.  .3

يعد النبض للرياضيين مؤشراً للحالة الحيوية والوظيفية ألجهزة الجسم الداخلية   

ويعطي داللة لمستوى الحمل الداخلي لهم عن طريق قياس النبض وقت الراحة وبعد 

(ثواني األولى بعد التوقف عن األداء 10الجهد. حيث يقاس النبض بعد مجهود معين لـ )

، وعلى أساس هذا القياس يمكن 10×تضرب ثواني و(  6) او لمدة  6×ثم تضرب 

 تقنين شدة مثير التدريب بهذه الطريقة، ونوضح ذلك في المثال التالي:

( ثانية ووصل معدل نبضه 11( م زمن قدره )100: سجل متسابق َرَكَض )ثالم

 ؟%( 90في حدود العمل ) د في نهاية السباق، كيف تحسب النسبة المئوية له/ن (210)

 

 



 النسبة المطلوبة× اقصى معدل للنبض بعد االداء                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

                                       100 

             210  ×90 

 ض/د 189ــــــــــــــــــــــــــ =           

                 100 

( طريقة حساب شدة مثير 1970( عن )فيتسيخوفسكي 1984ويذكر )علي ألبيك      

 التدريب للرياضيين السباحين على وفق المعادلة اآلتية:

 

 

 

د ونبضه الطبيعي )وقت /(ن190جهد معين ) اذا كان نبض الالعب بعد أداء       

%( وشدة 80د، كيف يحسب معدل النبض عندما يعمل بشدة )/(ن62الراحة( هو )

 %( ؟90)

 

 

62 ( +190 – 62  × )80      190  ×80 

 ض/د 152ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  ــــــــــــــــــ =  

           100                        100 

 

النبض الطبيعي( –بض الراحة+)أعلى نبض للمسافة املقطوعةن
  الشدة املطلوبة×

100 

  الشدة املطلوبة×النبض الطبيعي( –نبض الراحة+)أعلى نبض للمسافة املقطوعة
100 



62 ( +190 – 62  × )90      190  ×90 

 ض/د 171ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  ــــــــــــــــــ =  

           100                        100 

 

 طريقة النسب المئوية للجداول الخاصة.   .4

توجد جداول إحصائية خاصة لحساب الشدة في الفعاليات الرياضية المختلفة، كما 

وضعت جداول ونسب خاصة للمسافات المقطوعة سواء في االركاض لمسافات قصيرة 

هذه الفعاليات المحددة  أو متوسطة أو طويلة وكذلك لسباق الدراجات والسباحة وتعتمد

( وطريقة wealtبمسافات على الزمن في احتساب وتقنين الشدة مثل طريقة ويلت )

( معادلة خاصة لحساب 1957ومساعديه  karvonenميل او طريقة )كارفونن 

احتياطي معدل القلب وغيرها )راجع المبحث الخامس من هذا الفصل عالقة الجهد 

فضالً عن استخدام جداول خاصة في الفعاليات واأللعاب البدني بمعدل ضربات القلب(، 

 الجماعية.

 ثانياً: تقنين الشدة في فعاليات الوثب والقفز:

بالنسبة للوثب الطويل والوثبة الثالثية فإنَّ المسافة التي يحققها الالعب هي الفيصل في 

ترتيب النتائج، وعلى أساس ذلك فالرقم )االنجاز الذي يسجله( يعد مؤشراً للشدة 

القصوى له، ويختلف الحال في تحديد شدة األداء في القفز العالي والقفز بالزانة، حيث 

يجتازه الالعب مؤشراً للشدة القصوى، ولتوضيح ذلك نعطي بعض يعد االرتفاع الذي 

 األمثلة: 

%(، وإذا 100(م وهو أفضل انجاز له ويمثل )8: سجل العب وثب طويل مسافة )مثال

 أراد ان يتدرب على وفق الشدد األخرى كيف تحسب هذه الشدد ؟

 الشدة المطلوبة× الرقم المسجل                      

 المطلوبة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشدة 

                             100 



                     8  ×95 

 م  7.60= ـــــــــــــــــــ =                 

                      100 

 عها ( لتوضيح الشدد األخرى مع المسافات التي يجب قط7انظر الجدول )

 (7جدول )

 يوضح الشدد األخرى مع المسافات التي يجب قطعها

 المسافة متر الشدة

 م 8 % 100

 م 7،60 % 95

 م 7،20 % 90

 م 6،80 % 85

 م 6،40 % 80

 م 6 % 75

 م 5،60 % 70

 م 5،20 % 65

 م 4،80 % 60

 م 4،40 % 55

 م 4 % 50



( متر 2،20: تمكن العب من اجتياز العارضة في القفز العالي على ارتفاع )مثال

مسجالً أفضل انجاز له، وأراد التدريب على وفق الشدد األخرى كيف ينظم عمله 

 ويحسب الشدد في النسب األخرى ؟ 

 الشدة المطلوبة× اعلى رقم مسجل                      

 الشدة المطلوبة  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                     100 

                     200  ×95 

 سم 209= ــــــــــــــــــــــــ =                 

                        100 

 (19جدول )

 لذي يسجلهيوضح الشدد واالرتفاع ا

 الرقم المسجل سم الشدة

 سم220 % 100

 سم209 % 95

 سم198 % 90

 سم187 % 85

 سم176 % 80

 سم165 % 75

 سم154 % 70

 سم143 % 65



 سم132 % 60

 سم121 % 55

 سم110 % 50

 

ً قدره )مثال %( 100( م وهو مؤشر ألقصى شدة له )5،40: قافز زانة سجل رقما

 %(، كيف يحسبها ؟ 80وأراد أْن يتدرب على وفق شدة )

                       5.40  ×80 

 م  4.32الشدة المطلوبة = ــــــــــــــــــــ =    

                           100   

 (9جدول )

 واالرتفاع المقابل لها يوضح الشدد

 الرقم المسجل متر الشدة

 م5،40 % 100

 م5،13 % 95

 م4،86 % 90

 م4،59 % 85

 م4،32 % 80

 م4،05 % 75

 م3،78 % 70



 ثالثاً: تقنين الشدة في فعاليات الرمي:

تحدد شدة التمرينات في فعاليات رمي )القرص والمطرقة والرمح( وقذف الثقل على 

أساس وزن األداة والمسافة التي يحققها الالعب بالشدة القصوى.ولكي تحسب الشدة 

 :نستخدم المعادلة اآلتية

 الشدة المطلوبة× اقصى انجاز                     

 ــــــــــــــــــــــــــــالشدة= ـــــــــــــــــــ           

                                   100 

تحسب الشدة على في قذف الثقل ( م كأقصى انجاز له 17,60فإذا حقق العب مسافة )

 وفق المعادلة التالية: 

 الشدة المطلوبة× اقصى انجاز                     

 ـــــــــــــــــــــالشدة= ــــــــــــــــــــــــــ           

                                   100 

                     17.60  ×65 

 م 11.44= ــــــــــــــــــــــــــــ =                 

                         100 

 

 رابعاً: تقنين الشدة في األلعاب الجماعية:

الجماعية هو اإليقاع الذي يؤديه الالعب وكذلك الذي يحدد شدة التمرينات في األلعاب 

اإليقاع الخاص بالالعبين بعضهم مع بعض، ويحدد إيقاع اللعب )بسرعة األداء( أي 

السرعة والقوة التي يبذلها الالعب عند األداء الحركي. ويتم التحكم بالشدة من خالل 

ل المربع، ففي حالة حجم الملعب أو المربع الذي يؤدى به التمرين وعدد الالعبين داخ

( يكون اإليقاع غير 8م( وعدد الالعبين )10×م10إجراء تدريب بكرة القدم في مربع )

ً مثالً وفي نفس حدود الملعب، وبهذا فإنَّ الجهد المبذول 12اإليقاع الذي يؤديه ) (العبا



(العباً 12(العبين يكون اكبر والشدة تزداد عما هو عليه في حالة أداء )8من لدن )

 تمرين نفسه.لل

 

 تحديد كفاية شدة التمرين:

 هناك ثالث طرق لتحديد كفاية شدة التمرين بغض النظر عن نوع التمرين وهي: 

 معدل سرعة النبض:  .1

يمكن استخدام معدل سرعة النبض كوسيلة للتعرف على شدة التمرين المستخدم من  

ناحية مطابقته بالحالة التدريبية لالعب.. والجدول اآلتي يوضح دالالت هذه العالقة 

 .(21لتحقيق هدف معين في التدريب الفتري للرجال والنساء جدول )

 (10جدول )

 معدل سرعة النبض على أساس العمر

النبضات في الدقيقة عدد 

 الواحدة
 العمر/ سنة

 سنة 20تحت  190

180 20-29 

170 30-39 

160 40-49 

150 50-59 

140 60-69 

يطبق هذا الجدول على الرياضيين وغير الرياضيين والذكور واإلناث مع مالحظة، 

ن/د(  190( وال يزيد عن)O2( ن/د لتطوير الـ )150يجب ان ال يزيد النبض عن )

 .ATP-CPلتطوير 



 

 القراءات الصحيحة لنبض القلب على ضوء أنظمة الطاقة العاملة الرئيسية 

 يصلح في قياس عمل أنظمة الطاقة األولى  4× ث 15

 (.O2يصلح في نظام ) 6× ث  10

 

 عدد التكرارات خالل التمرين الواحد:  .2

 وذلك من خالل تشخيص حالتين:  فمن خالله يمكن التعرف على حالة الرياضي 

 عدم قدرة الرياضي على إكمال عدد التكرارات في الوحدة التدريبية. .1

 ان يكمل الرياضي التكرارات وتكون سهلة التطبيق قياساً بالشدة المعطاة. .2

 

 أمثلة: 

 ( دقائق بين المجموعات 3( دقيقة،راحة)1ثا، راحة بينية )12م، 100×4

 ( دقائق3والثاني هنا )الحالة األولى( راحة )م ظهور التعب االول 100×4

م يكمل هذه التكرارات كلها بدون تعب كامل أي ظهور التعب األول المثالي 100×4

 )الحالة الثانية(.
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 .2013 للدراسات والنشر والترجمة، دمشق ، سوريا، نور

 


