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 density of loadكثافة الحمل  -

  يعرب عن كثافة احلمل ابلعالقة املتبادلة بني احلمل والراحة ويف
 أثناء الوحدة التدريبية. 

 الزمنية اليت  "هي مدى طول أو قصر املدة أو الفرتات وكذلك
تستغرق يف الراحة بني إعادة تكرار اجلهد البدين )التمرين( أو 

 بني اجلهود البدنية )التمرينات( املكونة للحمل".
  كثافة احلمل تعين العالقة بني فرتات الراحة البينية وشدة احلمل، فكلما زادت شدة احلمل القصوى"

 زادت فرتات الراحة البينية".
 او كثافة املثري النسبة الزمنية بني فرتات احلمل وفرتات الراحة يف جمموعة مترينات  يقصد بكثافة احلمل

 او يف الوحدة التدريبية، ولكثافة املثري وظيفتان يف عملية التكيف مها:
 هتدف فرتة الراحة اليت تعطى بعد أداء اجلهد إىل التخلص من التعب )راحة كاملة(. الوظيفة األوىل:
 حتدث عمليات تكيف يف أثناء )فرتة الراحة املثمرة(. الوظيفة الثانية:

وهذا يوضح بشكل دقيق ان شدة املثري وفرتة استمراره تتحكمان يف قيمة كثافة املثري، وابستخدام 
هذه القيمة يتم التوفيق بني احلمل والراحة يف أثناء عملية التدريب، فعلى سبيل املثال عند حتسني مستوايت 

ويعين ذلك الثلث األول من فرتة  (*)مبدأ الراحة املثمرةمنها حتمل القوة جيب إتباع التحمل بشكل عام و 
الراحة الكاملة. وحتدد فرتات الراحة يف التدريب الفرتي على أساس معدالت النبض وحتدد فرتات الراحة 

ول( إىل حني وصول املثمرة يف اللحظة اليت يتوقف فيها الالعب عن أداء التمرين آي )بداية الراحة الثلث األ
التعب يف هناية فرتة الراحة املثمرة. إنَّ فرتات  د( وهنا حيصل جتميع/ن 140-120نبض الالعب إىل )

الراحة بني محل وآخر هلا أمهية كبرية للوصول إىل نتائج مفيدة من التدريب؛ لذا يتطلب ذلك التنظيم 
 أداء.والرتتيب والتقنني من أجل إعطاء فرتات راحة مناسبة لكل 

إنَّ قيمة فوق التعويض واملدة اليت تستغرقها املواد املتجددة مبستوى اعلى من املستوى األصلي تكون 
على وفق اجلهد املبذول يف خالل األداء وشدة التدريب، كل مترين حيتاج إىل راحة ختتلف عن التمرين اآلخر 

يت تظهر ملختلف املكوانت الكيمياوية وال )فوق التعويض(حبسب نوع النشاط وشدة وحجم التمرين، وحالة 
                                                 

رة واليت مبدأ الراحة املثمرة: تقسم فرتات الراحة الكاملة إىل ثالث فرتات او أجزاء اجلزء األول منها )الثلث األول( يطلق عليه ابلراحة املثم (*)
 حتصل فيها حالت التكيف ألجهزة اجلسم على اجملهودات اليت أداها الالعب.



للعضلة واألجهزة الوظيفية ال ميكن ظهورها مرة واحدة يف أثناء العمل بل تكون متباينة يف توقيتاهتا، اذ يكون 
الوصول إىل فوق مستوى كمية الفوسفات والكرايتني يف العضلة سريعة نسبياً، بينما يصل الكاليكوجني اىل 

إىل فرتة طويلة أي أنَّ بقاء كمية الكاليكوجني اليت أعيد بنائها فرتة أطول يف فوق مستواه ولكن حيتاج 
مستوى أعلى من املستوى الذي كانت عليه قبل األداء، والربوتني يتأخر أكثر من الكاليكوجني وعلى وفق 

ايتني "إذا كان الغرض زايدة كمية الكر  ذلك فإنَّ طول او قصر فرتات الراحة تتوقف على هدف التمرين.
حيتاج اجلسم إىل فرتة راحة قصرية بني وحدة وأخرى حبيث تكون فرتة الراحة اقصر مما لو كان اهلدف زايدة 
احتياطي الكاليكوجني الذي يتطلب فرتة راحة اقصر مما لو كان اهلدف هو بناء العضلة أي زايدة كمية 

سبة تعين ضمان العديد من اجلوانب االجيابية الربوتني الالزم لبناء العضلة". وحتقيق الكثافة التدريبية املنا
 لالعب ميكن حتديدها على وفق النقاط التالية: 

 حتقيق التدريب ذي التأثري االجيايب والفعال الذي حيقق األهداف التدريبية. .1
 إنَّ التبادل الصحيح بني العمل والراحة حيصن الالعب من الوصول إىل حالة التعب. .2
 اإلجهاد. متنع حدوث حالة .3
 حيقق التوازن يف النسب احملددة بني التمارين وفرتات الراحة.  .4

إنَّ حتقيق كثافة متوازنة بني األداء وفرتات الراحة يؤمن ويضمن الفائدة من جرَّاء التدريب وحصول  
( 1–1حالة التكيف، ختتلف هذه الكثافة حبسب اجلهد الذي يقوم به الالعب فهناك من يستخدم كثافة )

(، ويف حالة التدريب 1–1أي دقيقة عمل تعقبها دقيقة راحة، فعندما يريد املدرب تطوير املطاولة يستخدم )
( أي دقيقة 6–1او ) (5–1أو ) (3–1ابلشدة العالية ختتلف نسبة الكثافة هبذه احلالة مثال تكون )

شدة. ففي تدريبات السرعة إىل ثالث أو مخس او ست دقائق راحة قياسًا إىل األداء العايل العمل واحدة 
دقائق، وإذا قطع نفس املسافة  (4-3(اثنية يعطى فرتة راحة من )25م( تقطع بزمن قدره )200مثال )

دقائق. وانَّ فرتات الراحة ختتلف ابلنسبة ألداء  (3-2(اثنية يعطى فرتة راحة زمن قدره )30بزمن قدره )
 مترينات القوة القصوى حيث تعطى فرتة راحة أطول.

 عدُّ الراحة التامة بعد االنتهاء من املنافسة أو بعد تدريب قوي الطريقة األحسن للحصول علىت
واليت تشري مبشاركة  الراحة الفعالةمع أنَّ البحوث العلمية قد بدأت إبجياد بعض الفوائد من  )االسرتداد(

 خالل التهدئةالالعب بتمارين واطئة الشدة بعد املنافسة أو التدريب وهناك نوعان من الراحة الفعالة واحدة 
أو أي عمل تدرييب عاٍل الشدة  تتضمن األايم اليت تتبع املنافسةواليت تنفذ مباشرة بعد العمل القوي والثانية 



"إنَّ قابلية التحمل  ة فوائد ذلك النوعني من أشكال الراحة اإلجيابية.وقد تقدمت األحباث العلمية يف معرف
متعلقة مبراحل االسرتداد واليت تتم أيضاً خالل الوحدة التدريبية، فضاًل عن ذلك فإنَّ سرعة سري الراحة تؤدي 

تدريب إىل جناح محل التدريب وبشكل خاص إمكانية رفع عدد مرات التدريب األسبوعية". إنَّ البدء ابل
التايل جيب ان يكون بعد حصول الالعب على االسرتداد ألجهزته الوظيفية من أعباء التدريب السابق، وإذا 
مل حيصل االسرتداد الكامل واستمر الالعب ابألداء يظهر عليه التعب واإلجهاد وتتأثر بذلك مراحل التطبع 

مقاومة التعب مما يسبب يف اخنفاض  وال حيصل التطور وبعدها يصل الالعب إىل درجة عدم القدرة على
مستوى األداء. وختتلف الفرتة الزمنية إلعادة االسرتداد حبسب األجهزة العضوية للجسم والفعاليات 
البيوكيمياوية، إذ إنَّ فرتة إعادة االسرتداد لألربطة واألواتر تدوم أطول بعد احلمل الشديد مثل تدريب القوة 

وران وتبادل الغازات، إنَّ فرتة إعادة االسرتداد االجيابية تكون يف القسم والسرعة واجلمباز من جهاز الد
( دقيقة، أما يف الدائرة التدريبية الصغرية تعطى فرتة 30–15النهائي من الوحدة التدريبية ومدهتا من )

( دقيقة كوحدة تدريبية إلعادة االسرتداد يركز فيها على متارين معينة مثل السباحة وبعض 60–30)
األلعاب الصغرية املشوقة والعاب الكرات. والعالقة الصحيحة بني احلمل وفرتات الراحة هي عالقة وثيقة 
ومهمة، وتعدُّ الراحة من األسس واملكوانت املهمة لتحقيق عودة الالعب إىل حالته الطبيعية أو قريبا منها؛ 

 لكي تستطيع أجهزة اجلسم معاودة النشاط مرة أخرى بفعالية.
د االستمرارية يف الراحة على االستمرارية يف التدريب وشدته، فكلما كان زايدة يف الشدة  "وتعتم

كلما كانت فرتة الراحة كبرية". واملدرب هو الذي يعرف ما حيتاجه الالعب وماذا يريد ان يطور فيه؛ لذا فإنَّ 
على حجم احلمل وشدته أي  تغري شكل ووقت الراحة يعتمد على املدرب، وهذا يعين أنَّ فرتة الراحة تتوقف

 اجلهد الذي يبذله الالعب خالل األداء للتمارين واحلركات.
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