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يعد معدل ضرابت القلب مؤشرا أساسيا ومهمًا لتحديد شدة        

احلمل التدرييب والتحكم به كما متت اإلشارة اليه يف املواضيع السابقة، وقد 
أثبتت العديد من األحباث والتجارب العلمية انه ال ميكن اعتماد معدل 
ضرابت القلب لوحدها بشكل مطلق وذلك الختالف وتباين وتغري هذا 

وقد اكتشفت )شركة بوالر( وهي إحدى الشركات اليت هتتم بكل املعدل. 
ما يرتبط ابجملاالت الرايضية وخباصة ساعات قياس معدل ضرابت القلب، متغري آخر اىل جانب معدل 
ضرابت القلب لكي تكون القياسات أكثر دقة وابلتايل ينعكس ذلك بشكل صحيح ودقيق يف حتديد 

 تغري ضرابت القلب(.)معدل األمحال التدريبية، هو 
تعتمد هذه الطريقة على قياس معدل تغري ضرابت القلب حيث متَّ إثبات أنَّ هذا املعدل يقل كلما 
ارتفع عدد ضرابت القلب أي كلما زادت شدة احلمل التدرييب؛ ففي وضع الراحة سجلت أعلى درجات 

د. ووجد انه كلما زادت /( ض75د وأخرى )/( ض80د ومرة )/( ض70) مرة معدل تغري ضرابت القلب
شدة احلمل التدرييب على الالعب يقل معدل تغري ضرابت القلب إىل أْن يصل إىل نقطة يصبح عندها معدل 

 التغري صفرا. انظر الشكل 
 

 
هو حمور شدة  (x)(اخلط األمحر هو معدل ضرابت القلب واخلط األسود هو معدل تغري نبضات القلب احملور 1شكل )

 هو حمور معدل ضرابت القلب ومعدل تغري نبضات القلب  (y)احلمل واحملول 
 

 وهضبة التدريب (Own Zoneالمنطقة التدريبية الخاصة )



 Own Zone - Diagrammعمل ال اون زون 
قبل البدء ابلوحدة التدريبية اليت هدفها التحمل ويف فرتة اإلمحاء يوضع جهاز القياس الذي هو 

القلب وكذلك معدل تغري ضرابت القلب عبارة )عن ساعة( على املعصم ليقوم بتسجيل معدل ضرابت 
خالل جهد بطئ بشكل تصاعدي. يتصاعد معدل ضرابت القلب مع زايدة شدة احلمل ويف املقابل يقل 

 معدل تغري ضرابت القلب.
 Ownيف النقطة اليت يصبح فيها معدل تغري نبضات القلب صفر حتدد هذه املنطقة كحد أدىن الـ )

Zone )لذلك اليوم، والسبب أنَّ هذه  )منطقة التدريب الفعال(. وعندها حتدد صةاملنطقة التدريبية اخلا
( فيجري Own Zoneاملنطقة ختتلف حبسب الوضع النفسي والفسيولوجي للشخص، أما احلد األعلى لـ )

حتديده عن طريق العمليات احلسابية اليت يقوم هبا اجلهاز بشكل تلقائي. وفضاًل عن ذلك يقوم اجلهاز 
 (. وهذه املناطق هي:2( إىل ثالث مناطق لليوم التدرييب شكل )Own Zone) املنطقة التدريبيةبتقسيم 
منطقة التدريب السهل: يكون حجم التدريب كبرياً، تستخدم لتدريب القدرات اهلوائية وحتسني  .1

 . ) التمثيل الغذائي ( عمليات االستقالب
تستخدم لتدريب القلب والدورة  منطقة التدريب املتوسط: حجم التدريب يكون متوسطاً، .2

 الدموية. 
منطقة التدريب الشديد: حجم التدريب يكون قلياًل، تستخدم للتدريب املختلط )هوائي  .3

 والهوائي(.
 

 
 Own Zone(املناطق التدريبية ضمن  2شكل  ) 

 



ومن خالل معرفة هذه املنطقة على وفق الطريقة السابقة يستطيع املدرب وضع املفردات التدريبية 
على وفق هذه املستوايت اخلاصة للتدريب ويضمنها برانجمه التدرييب على وفق األهداف التدريبية اليت يريد 

التدرييب بطريقة بسيطة، إذا حتقيقها، وهبذا يستطيع أْن يتحكم بشكل دقيق يف الشدة املستخدمة يف احلمل 
ما أحسن استخدامها. وهبذه الطريقة سوف نبتعد عن الشك أو عدم الدقة يف حتديد الشدة على أساس 

متغري غري اثبت ومتأثر ابلعديد من العوامل  )أي معدل النبض(قياس معدل النبض ألنَّ القياس هبذه احلالة 
ضرابت القلب خيتلف من وضع آلخر )الوقوف، اجللوس،  منها داخلية ومنها خارجية، وإنَّ قياسات معدل

 االستلقاء( وكذلك عند التفكري مبوضوع معني أو بني الليل والنهار.
 



 
يُعدُّ وصول الالعبني إىل أعلى املستوايت والقمة بعد مضي فرتات تدريبية طويلة وبعد حتمل جهود 
عالية من لدن املدربني واإلداريني والالعبني، تكون املسؤولية هنا اكرب وهي كيفية احملافظة على املستوى الذي 

ما وصل إليه الالعبون. إنَّ التدريب  حتقق وهذا يتوقف على خربة ومعلومات املدرب يف كيفية احملافظة على
ال يسري على وترية واحدة على وفق مستوى شدة حمددة منذ بداية السنة التدريبية اىل هنايتها مرورًا مبواسم 
التدريب املختلفة ومن سنة اىل أخرى، فقد يتعرض بعض الالعبني إىل توقف ابملستوى ويشعر الالعب ابن 

؛ ولذا يالحظ على بعض )اهلضبة(تمراره ابلتدريب وهذا التوقف يطلق عليه مستواه توقف على الرغم من اس
وهنا جيب أْن  )هضبة(،الالعبني توقف املستوى يف موسم او مرحلة تدريبية معينة أي انه يعاين من وجود 

لالعب  يةاملدرب إىل هذه احلالة وال يزيد من احلجم التدرييب ملعاجلتها؛ ألنَّ ذلك يسبب مشاكل تدريب ينتبه
تؤثر على مستواه، وهنا حياول املدرب معاونة الالعب على جتاوزها من خالل إعادة النظر يف األساليب 
والطرائق التدريبية املستخدمة وحماولة مراجعة املفردات واملكوانت اخلاصة ابلوحدات التدريبية من جهة، ومن 

والصحية. ويلجأ املدرب كإجراء سريع إىل جهة أخرى القيام بدراسة حالة الالعب النفسية واالجتماعية 
إيقاف العمل مبفردات الربانمج التدرييب ودراسة حالة الالعب من مجيع النواحي إىل أْن يتم معاجلة او تعديل 

 خطة التدريب والقيام ببعض اإلجراءات ملعاجلة هذه احلالة ومنها: 
ا او تعديلها مبا يتالَءم ويتناسب مع مراجعة النسب املقررة ملكوانت محل التدريب وحماولة تغيريه .1

 احلالة اجليدة اليت عليها الالعب.
حماولة إحداث حالة التغيري والتجديد يف مكان التدريب إلبعاد الالعب عن احلالة الرئيسة  .2

 والروتينية اليت تسبب له امللل.
ة مهومهم السعي اجلاد لتوفري وسائل الراحة واملرح لالعبني، والتقرب من الالعبني ومعرف .3

 ومشاكلهم والصعوابت اليت تالقيهم ووضع احللول هلا.
من خالل خربة املدرب واملعلومات اليت ميتلكها، عليه اإلبداع يف تغيري شكل وأسلوب التدريب  .4

 ويف اختيار املفردات التدريبية.
 الزائد. لتدريبوقد يكون سبب توقف املستوى هو تعرض الالعب اىل ا

"أبهنا ظاهرة من ظواهر توقف املستوى املفاجئ واليت تقابل  ريب الرايضيوتعرف اهلضبة يف التد
بل على مدار مواسم تدريبية متالحقة". وإذا مت  ييبالالعب أكثر من مرة ليس فقط على مدار موسم تدر 

 معاجلة اهلضبة بشكل صحيح وسليم قد حيقق الالعب قفزة كبرية مبستواه وحيقق مستوايت أفضل.

 هضبة التدريب



رح دائما ملاذا يتوقف مستوى الالعب ومل يستطع تقدمي ما هو معروف عنه؟ وملاذا وهناك سؤال يط
حيصل اهلبوط املفاجئ يف أداء الالعب؟ ولكي نوضح ذلك نعود إىل موضوع هضبة التدريب واليت تعين 

 التوقف املفاجئ ملستوى الالعب.
إىل ان مشاركة الالعب يف أي أما ملاذا يتعرض الالعب للهبوط املفاجئ يف األداء فإنَّ ذلك يعود 

بطولة أو سباق يتطلب منه ان يكون معد إعداداً بدنياً ومهارايً وخططياً وذهنياً ونفسياً حىت يتمكن من أداء 
)الطاقة الذهين أو ما يعرف بـ–متطلبات اللعب بصورة صحيحة، وعليه ال بُدَّ من وجود التكامل البدين

من األداء بشكل متوازن وأي نقص او خلل يف احد جوانب الطاقة  لالعب واليت متكنهالبدنية النفسية( 
ينعكس ذلك على مستوى األداء سلبيًا ويقود إىل هبوط مفاجئ يف األداء، وخاصة يف ظروف املنافسة 
القوية واليت تتطلب قدرات عالية تفوق قدرات وإمكاانت الالعبني فضاًل عن ذلك فإنَّ أمهية املنافسة والرتكيز 

 واملسؤولية امللقاة على عاتق الالعب واحلرص الزائد من أجل حتقيق الفوز.عليها 
واليت مفادها من أنَّ ارتفاع الطاقة  نظرية اإلخفاق احلادوميكن تفسري اهلبوط املفاجئ من خالل 

 ل(،)األداء األمثيؤدي إىل حتسني األداء إىل منطقة حمددة يطلق عليها بـ )االستثارة(النفسية واليت تعرف بـ
وهي متفاوتة بني الالعبني نظرًا للفروق الفردية، إال إنَّ زايدة االستثارة الفسيولوجية واليت تكون أبشكال 
متعددة مثل التوتر العضلي وتعرق اليدين وارتفاع معدل ضرابت القلب والقلق وانعدام الثقة والشعور ابخلوف 

الرتكيز كلها تقود إىل هبوط مفاجئ يف األداء. ويعد  من املواقف التنافسية والشعور ابملغص وعدم القدرة على
القلق من العوامل اليت حتدد مستوى األداء، وعليه فإنَّه يعمل كوسيط يف التأثري على مستوى االستثارة 

 الفسيولوجية ابحلالتني )الزايدة والنقصان( وهذا جيعل عدم وصول الالعب لألداء املعهود به أو املتوقع له.
ع يف مثل هذه اإلشكالية )اهلبوط املفاجئ( نقرتح بعض النقاط لغرض االبتعاد عن وحىت ال نق

 الوقوع يف اهلبوط املفاجئ مبستوى الرايضيني وهي:
 توعية الالعبني ابلعالقة احلاصلة بني البدن والذهن وأثرها على األداء. .1
ت الفسيولوجية والذهنية تعليم الالعبني وإكساهبم املهارات النفسية الضرورية للتعامل مع اخلربا .2

واليت من خالهلا ميكن التعامل مع الضغوط النفسية وضبط الطاقة النفسية، وبذلك تصبح 
 مسؤولية الالعب توظيف ذلك يف أثناء املباراة.

 احملاضرات النظرية املتواصلة لزايدة املعلومات واملعرفة فيما يتعلق ابالستثارة واشكاهلا املختلفة. .3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           المصدر:
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