
 :تاسعاالسبوع ال
  عالقة اجلهد البدين مبعدل ضرابت القلب:
 )املنطقة اهلادفة(لكل إنسان معدل أو منطقة يطلق عليها 

ملعدل ضرابت القلب واليت تسمح مبمارسة الفعاليات الرايضية 
واستخدام التمرينات املختلفة على وفق املعدل لضرابت القلب، وحيدد 

%( من احتياطي معدل ضرابت 85% و70هذا املعدل ما بني )
القلب وهذا حيدد أقصى وأدىن معدل لضرابت القلب يف خالل أداء 

ات الرايضية. وألجل قياس هذا املعدل اجلهد البدين وممارسة النشاط
يستخدم )الرتيد ميل( أو الدراجة الثابتة )االرجوميرت( ابستخدام وسائل قياس وأجهزة حديثة. حيث يتم 
قياس اعلى معدل متوقع لضرابت القلب يف الدقيقة ومن مث حتديد املعدل او النسبة املطلوبة ملمارسة اجملهود 

 العمر(. –220الزمين ) البدين من خالل معادلة العمر
%( املستهدف الوصول إليه كمعدل لضرابت القلب يف  70ولكي حنصل على ادىن معدل )

 )اإلاثرة الفسيولوجية(الدقيقة يف أثناء التدريب أو اجلهد البدين ومن مث ربط اجلهد العضلي بضرابت القلب
ول على اعلى معدل لضرابت %( للحص85%(، وبنفس الطريقة يضرب الناتج يف )70يضرب الناتج يف )

القلب يف الدقيقة خالل التدريب أو أداء اجلهد. ومن أجل حتقيق الفائدة املرجوة من خالل هذا األداء جيب 
( دقيقة ويتواصل 30-25أْن تكون فرتة اإلاثرة الفسيولوجية واقعة بني هذين املعدلني ويستمر ما بني )

ا اإلجراء يتم حتديد املعدل أو النسبة املطلوبة حبسب نوع ( أايم يف األسبوع. وبعد هذ4–3تكراره من )
 النشاط وميكن حساب ذلك كما يف املثال التايل: 

 ( سنة ما هو املعدل املتوقع لضرابت قلبه ؟30شخص عمره ) 
 د أقصى معدل متوقع لضرابت قلبه. /ن 190=  30 – 220       

 
        190  ×70 % 

 ض / د ادىن معدل لضرابت القلب 133ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  ـــــــــــــــــــــ     
            100 

 



         190  ×85 % 
 اعلى معدل لضرابت القلب ض / د 161ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =         

              100 
 

د من /( ن161 –133ان احلدود اليت يعمل هبا هذا الرايضي)األدىن واألعلى( تقع ما بني )
 %(.85-%70ي معدل ضرابت القلب )احتياط

 (سنة فإنَّ أقصى معدل متوقع لضرابت قلبه يف الدقيقة هو.26اذاً الشخص الذي يبلغ عمره ) 
 د أقصى معدل متوقع لضرابت قلبه. /ن  194=  26 – 220 
 

         194  ×70 % 
 اعلى معدل لضرابت القلب ض / د 136ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =         

              100 
 

          194  ×85 % 
 اعلى معدل لضرابت القلب ض / د 165ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =         

              100 
 

د من /( ن165–136)األدىن واألعلى( تقع ما بني ) ان احلدود اليت يعمل هبا هذا الرايضي 
 %(.85-%70طي معدل ضرابت القلب )احتيا

%( 85-%70دل ضرابت القلب ووفق احلدين )وهذا يعين ان الرايضي يعمل ضمن حدود مع
ول هو من احتياطي معدل ضرابت القلب، وان معدل ضرابت القلب القصوى املتوقعة للرايضي يف املثال اال

د( ويف حالة حتقيق الرقم املتوقع يعين ان مستوى الرايضي قد /ن194ويف املثال الثاين هو ) د(/ن190)
)ابملنطقة احلرجة تطور ولكن ابلتدريج وعلى مراحل موزعة على فرتات تدريبية طويلة، وتعرف هذه املنطقة 

 أي إنتاجية القلب اقصاهالقليب يف حيث يكون الدفع القليب او الناتج أو )القيمة احلرجة للقلب(  للقلب(



 أحسن احلاالت، ودجدر اإلشارة هنا انه ال ميكن االستمرار على هذا املستوى ملدة طويلة ألنه تكون يف
 يسبب مشاكل يف احلالة الصحية للرايضي وينعكس ذلك على التدريب.

إنَّ تكيف اجلسم على درجة شدة محل خالل التدريب اليومي واليت يعتمد فيها على أسلوب أو 
ه تغيري وتكرار وشدة أو زايدة فرتات محل التدريب فإنَّ ذلك يبتعد كثريا عن نظام واحد دون ان يدخل علي

حتقيق األهداف ألنَّ توجيه احلمل والشدة يف األسلوب والنظام املتبع ال يؤدي ابلرايضي للوصول إىل اإلاثرة 
وأخرى يف أثناء الفسيولوجية ملدى طويل، وعليه فال بُدَّ من متابعة ومراقبة معدل ضرابت القلب بني فرتة 

ممارسة التدريبات وميكن إجراء القياس كل أسبوع للحصول على املعلومات الدقيقة وذلك؛ ألنَّ اجملهودات 
البدنية املستخدمة يف فرتة او مرحلة تدريبية واليت ساعدت على رفع معدالت القلب والوصول إىل )فرتة 

لة القادمة، وهبذا فإنَّ على املدرب أْن يوجه احلجم اإلاثرة الفسيولوجية( قد تكون غري ذات فائدة يف املرح
والشدة بنسب خمتلفة عن التدريب السابق من خالل زايدة محل وكثافة التدريب من خالل التحكم بزايدة 
عدد مرات أداء وتكرار التمرين أو زايدة املسافة أو الزمن. وعليه جيب على املدرب وقبل بدأ التدريب أْن 

ا يتعلق ابلرايضي من معلومات وقياسات ومتغريات فسيولوجية ويدوهنا يف سجله التدرييب يقوم بتسجيل كل م
اخلاص، ونعتقد أنَّ من أوىل هذه القياسات هو معدل ضرابت القلب يف الدقيقة ألمهيتها يف حتديد وتوجيه 

من حتديد مستوى الشدة وفرتات الراحة خالل احللقات التدريبية واملناهج التدريبية وحىت يتمكن املدرب 
 شدة احلمل على وفق مقياس النبض عليه أْن يعرف ما أييت: 

 عمر الرايضي.  .1
 العمر التدرييب .2
 قياس معدل ضرابت القلب وقت الراحة.  .3
 قياس معدل ضرابت القلب خالل التمرين.  .4
 قياس احلد األقصى للتمرينات.  .5
 قياس معدل ضرابت القلب بعد التمرين مباشرة .6
اثنية األخرية من كل دقيقة(، الدقيقة األوىل  15القلب بعد التمرين )قياس معدل ضرابت  .7

 والثانية والثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، وذلك:
 
 

   .)ملعرفة زمن العودة إىل احلالة الطبيعية بعد األداء )االسرتداد 



 لبينية حيث يعطي تصور واضح عن فرتة الراحة اليت وهذا يفيدان أيضا لتحديد زمن الراحات ا
 حيتاجها الالعب. 

  .معرفة مستوى اللياقة لكل العب 
 .حتديد طريقة التدريب املستخدمة 
  .معرفة نظام الطاقة الذي تكون يف حدوده التمرينات املستخدمة 
  التمرين على القلب يعطي للمدرب صورة واضحة ومعرفة علمية دقيقة عن التأثريات اليت أحدثها

 ( )االسرتداد(.2، 1وربط هذا اجملهود الذي تعرض له الرايضي ابلقلب. جدول )
 (1جدول )

 القياسات اليت دجري قبل إجراء التدريب لتحديد مكوانت احلمل ومرحلة االسرتداد
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 (2جدول)

 القياسات اليت دجري قبل إجراء التدريب لتحديد مكوانت احلمل ومرحلة االسرتداد
                 

 الشدة        
 املتغريات

10
0

% 
95% 
90% 
85% 
80% 
75% 
70% 
65% 
60% 
55% 
50% 
45% 
40% 
35% 

               زمن األداء 
               الراحة البينية 

الراحة بني 
               اجملموعات

وبعد حصول املعرفة لدى املدرب عن التأثريات اليت أحدثها التمرين على القلب وربط هذا اجملهود 
الذي تعرض له الرايضي ابلقلب، وذلك إلحداث اآلاثر الفسيولوجية خالل التمرين والذي يقود أتثريه 

 رفة ما أييت: على اللياقة البدنية واحلالة الصحية ألجهزة اجلسم الداخلية. وهذا يدعوان إىل مع
إذا ظهر أنَّ معدل ضرابت القلب اقل من املعدل األقصى املطلوب الوصول إليه )املعدل  .1

املستهدف( يف أثناء األداء هبذه احلالة يقوم املدرب بزايدة محل التدريب إىل أن يصل مبعدل ضرابت 
 القلب إىل احلد املطلوب.

إذا ظهر أنَّ معدل ضرابت القلب أكثر من املعدل األقصى املطلوب الوصول إليه )النبض  .2
 املستهدف( يقوم املدرب بتخفيض محل التدريب. 

يف احلالتني السابقتني ومن أجل الوصول إىل النبض املستهدف، جيب معاجلة ذلك ابستخدام  .3
( واستخدام التمرينات 1لة األوىل )التمرينات اليت تساعد على ارتفاع معدل ضرابت القلب للحا
 (.2اليت تساعد على خفض معدل ضرابت القلب يف احلالة الثانية )

( دقائق إىل 5او  3عند إجراء التمرينات ال بُدَّ من أخذ القياس من وقت إىل آخر، ويفضل كل ) .4
 أْن يتم حتديد معدل ضرابت القلب املطلوب الوصول إليها. 

 ( دقيقة. 30-20)ملطلوب لضرابت القلب يتم الثبات فيه ملدة بعد الوصول إىل املعدل ا .5



بعد ذلك ميكن حتديد احلد األدىن واألعلى ملعدل ضرابت القلب بشكل تلقائي )ذايت( بسبب  .6
 التكرار خالل املمارسة وزايدة اخلربة. 

"واخنفاض معدالت القلب خالل ممارسة التمرينات واجملهود البدين تستخدم كمؤشر إجيايب لدرجة 
ومستوى اللياقة البدنية والصحة العامة لألجهزة الداخلية يف اجلسم وخصوصا عندما يكتسب القلب القوة 

لب والذي مييز لضخ كميات كبرية من الدم خالل الدورة الدموية وأبقل جمهود وعدد ممكن لضرابت الق
الرايضي عن اإلنسان العادي الذي ال يزاول األنشطة والتمرينات الرايضية. ويف بعض األحيان تكون زايدة 
معدالت ضرابت القلب مؤشرًا خاطئًا لقياس درجة اللياقة البدنية عند أداء اجملهود البدين أو إذا متت حتت 

دل ضرابت القلب ولكن ال تزيد كمية إنتاج ظروف أخرى فمثال عند ممارسة محل األثقال يرتفع مع
األكسجني يف أثناء الدورة الدموية حيث يتم عن طريق سراين الدم خالل قوة اإلنقباضة العضلية فقط واليت 
بعدها تتسرب كميات كثرية من الدم للعضالت نتيجة قوة الدفع املعاكسة واليت دجعل العضالت متضخمة 

د ممارسة التمرينات واألنشطة الرايضية كاملشي واجلري والسباحة وركوب لفرتة طويلة. وبعكس ما حيدث عن
الدراجة... واليت أتخذ صفة االستمرارية واإليقاع احلركي املنتظم واليت يتم تدفق الدم فيها ابستمرار وكذلك 

 زايدة إنتاج وتوزيع واستهالك األكسجني يف مجيع أجزاء اجلسم. 
الصحيح الستخدام معدالت ضرابت القلب يف أثناء ممارسة ومن هنا جيب أْن ندرك املفهوم 

التمرينات واألنشطة الرايضية كمؤشر أو معيار لضمان اإلاثرة الفسيولوجية عن طريق اجملهود البدين أو 
الرايضي الواقع على القلب والرئتني من خالل مبدأ التدرج بزايدة كثافة وشدة محل التدريب لضمان تنمية 

للياقة البدنية وحتسني الصحة العامة للفرد". إنَّ معرفة احلد األقصى ملعدل ضرابت القلب تفيد وزايدة عناصر ا
من الناحية الفسيولوجية لتحديد املدى املناسب ملعدل ضرابت القلب يف أثناء التدريب ويتم احلصول عليه 

 بطريقة مباشرة من معادلة العمر الزمين التالية:
 العمر الزمين )السنوات( – 220لقلب = احلد األقصى ملعدل ضرابت ا

 د/ن 198=  22 -220=                                     
 د. /ن198لقلب املتوقع هلذا الرايضي=وهذا يعين أنَّ احلد األقصى ملعدل ضرابت ا

 (. 15)±ـزايدة او نقصان هلذا العدد بمع األخذ بنظر االعتبار حبسب رأي العلماء 
 د /ن 213= 15+  198أي  

 د /ن 183= 15 – 198     
 أي إنَّ قيم احلد األقصى ملعدل القلب املتحصل عليها يف املثال املذكور هي: 



 .د/ن (213 – 183)              
وحلساب معدل ضرابت القلب يف أثناء التدريب يستخدم معدل القلب األقصى يف تقنني اجلهد 

وعلى أساس ذلك ميكن حتديد  ستهالك الالعب لألوكسجنيمعدالت اعلى وفق  )محل التدريب(البدين 
تنظيم وتوجيه اجلهد )احلمل( على أساس معدل ضرابت القلب ومن خالله ميكن حتديد وتقدير احلد 

 .Vo2maxاألقصى الستهالك الالعب لألوكسجني 
)للرايضيني(  اتفق علماء الفسيولوجية الرايضية أبْن ال يزيد معدل ضرابت القلب يف أثناء التدريب  

%( من احلد األقصى ملعدل القلب. وعلى وفق هذه املعلومات ميكن تقدير معدل ضرابت 90–75عن )
 القلب يف أثناء اجلهد ابستخدام احلد األقصى ملعدل ضرابت القلب يف املثال السابق أبتباع ما أييت: 

 الزمين.  جيري حساب احلد األقصى ملعدل ضرابت القلب ابستخدام معادلة العمر .1
 %.90% و 75( × 1تضرب القيمة املتحصل عليها يف الفقرة ) .2
الناتج الذي يتم احلصول عليه من املعادلة املذكورة هو معدل القلب يف أثناء اجملهود البدين  .3

 )التدريب(. 
 د /ن 198=  22 – 220ملعدل القلب= احلد األقصى                

 :د احلد األدىن/ن148=% 75×198= د )التدريب(القلب يف أثناء اجله ذا معدلا
 د احلد األقصى /ن%178= 90×198                                              

 
وهذه القاعدة ذات فوائد كثرية ميكن استغالهلا وحصاد فوائدها يف حتديد طبيعة التدريب البدين 

 للمستوايت العليا. من حيث نظم إنتاج الطاقة كالتايل: 
د يكون اجلهد الذي تعرض /( ن130يف حالة وصول معدل ضرابت القلب يف أثناء األداء إىل ) .1

 إليه الالعب )منخفض الشدة(.
د يكون اجلهد الذي تعرض /ن (180وصول معدل ضرابت القلب يف أثناء األداء إىل )يف حالة  .2

 إليه الالعب )محل أقصى(. 
د يكون اجلهد الذي تعرض /ن (150يف حالة وصول معدل ضرابت القلب يف أثناء األداء إىل ) .3

 أليه الالعب هوائي )إنتاج طاقة هوائية(. 



د فإنَّ العمل /ن (180–150اء األداء ما بني )يف حالة تسجيل معدل ضرابت القلب يف أثن .4
 البدين يكون على وفق نظامي إنتاج الطاقة اهلوائي والالهوائي.

د فإنَّ العمل البدين يكون ال /ن (180) يف حالة يزيد معدل ضرابت القلب يف أثناء األداء على .5
 هوائي.

 وميكن حساب الشدة عن طريق معادلة العمر أبسلوبني:
اللياقة القلبية التنفسية جيب أن تكون التمرينات والتدريبات املستخدمة على وفق شدة  ألجل تنمية  

حمددة مسبقا وحتدد هذه الشدة على أساس العمر وابستخدام أسلوبني لتحديدها وألمهية املوضوع لكي 
 يكون الربط منطقياً وموضوعياً جاء هنا على وفق هذين األسلوبني ومها:

%( من معدل ضرابت القلب القصوى )ميكن للمبتدئني 90–65ة اليت تعادل )الشد األسلوب األول:
%( من معدل ضرابت القلب القصوى. 55وغريهم من الذين تكون لياقتهم منخفضة البدء بشدة تعادل )

 ويتم تقدير ضرابت القلب القصوى من خالل املعادلة التنبؤية التالية:
 ت( العمر)ابلسنوا – 220                    

 
( سنة ويرغب يف ممارسة الرايضة ما هو احلد األدىن واألعلى لضرابت القلب 20: شخص عمره )مثال

 املطلوب العمل هبا ؟ 
 نقدر ضرابت قلبه القصوى .1

 العمر.-220                  
 د/ض200= 220-20                  

 ضرابت قلبه القصوى:%( من  65حنسب احلد األدىن من ضرابت القلب املستهدفة، وهو ) .2
 

 احلد االدىن املستهدف× معدل ضرابت القلب القصوى                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحلد االدىن ملعدل ضرابت القلب = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

                                                                 100 
 
 



                        200  ×65 
 ض/ د جهد منخفض الشدة 130= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =                   

                          100 
 
د أو أكثر لتنمية اللياقة  /( ض130إذن عليه أن ميارس الرايضة عند شدة ترفع ضرابت قلبه إىل )        

 القلبية التنفسية.
%( من  90وبنفس الطريقة يتم حساب احلد األعلى من ضرابت القلب املستهدفة، وهو ) .3

 ضرابت قلبه القصوى:
 

                        200  ×90 
 الشدة مرتفعض/ د جهد  180= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =                   

                          100      
            

 

القلب القصوى )ميكن للمبتدئني %( من احتياطي ضرابت 85–50عند شدة تعادل ) األسلوب الثاين:
%( من احتياطي ضرابت القلب 40وغريهم من الذين تكون لياقتهم منخفضة البدء بشدة تعادل )

القصوى. والطريقة الثانية أكثر دقة من الطريقة األوىل؛ ألهنا أتخذ يف االعتبار ضرابت القلب يف الراحة، اليت 
 العمر.تتفاوت لدى األفراد تبًعا للياقة البدنية و 

( سنة هوايته السباحة وركوب الدراجات لتنمية لياقة القلب واجلهاز التنفسي، 27شخص عمره ) :مثال
 د(. ما هو احلد األدىن واألعلى لضرابت القلب املستهدفة له./ن 76وتصل نبضات قلبه وقت الراحة )

 نقدر ضرابت قلبه القصوى: -1
 العمر – 220 
 د /ن 193=  27 – 220 
 
 



 حنسب احتياطي ضرابت قلبه القصوى على وفق املعادلة التالية: -2
ضرابت القلب يف  -ضرابت القلب القصوى  =احتياطي ضرابت القلب القصوى 

 الراحة.

 د/ن 117=  76–193                       
 %( من احتياط ضرابت قلبه القصوى.50حنسب احلد األدىن من ضرابت القلب املستهدفة وهو ) -3
 

 
 

 
 

 ض/ د 58            
 
 %( من احتياط ضرابت قلبه القصوى.85حنسب احلد األعلى من ضرابت القلب املستهدفة وهو ) -4
 

 ض/ د 99                                       
 
 النبض املستهدف = نبض الراحة + نسبة النبض املقابل للشدة املطلوبة  - 5

 د/ن 136=  60+  76=                          
 أكثر.د أو /ن (136إذن عليه أن ميارس هواايته عند شدة ترفع ضرابت قلبه إىل )

( حنصل على معدل ضرابت 6ثواٍن، مث ضرب الناتج يف )(10يتم قياس ضرابت القلب ملدى )
القلب يف الدقيقة. وهنا تكون الشدة املستخدمة يف النشاط البدين مناسبة لتحقيق الفائدة القلبية التنفسية، 

 .واليت يعرب عنها مبعدل ضرابت القلب املستهدفة )أي اليت هندف الوصول إليها(

 

 =احلد األدىن من ضرابت القلب املستهدفة

 

= 
 

 د/ن 58=

 

=     

117×50 
100 

117×85    
100 



ا املؤشر الذي يشري إىل احلد األقصى ملعدل ضرابت القلب الذي حتدث العتبة التدريبية تعرف  أبهنَّ
"وانَّ مقدار الشدة الكافية لتحقيق االستجابة املناسبة للجهاز الدوري  عنده الفائدة من عملية التدريب.

%( من 60حدود تصل اىل ) التنفسي يف أثناء التدريب البدين هي أن حيتفظ املتدرب مبعدل قلبه يف
 احتياطي معدل القلب وأطلقوا على هذه الظاهرة اسم العتبة التدريبية".

أبنَّه الفرق بني احلد األقصى ملعدل ضرابت القلب ومعدل  احتياطي معدل ضرابت القلبويعرف 
( معادلة خاصة حلساب 1957ومساعديه  karvonenضرابت القلب وقت الراحة،وقد وضع )كارفونن 

 حتياطي معدل القلب وهي:ا
 معدل القلب يف أثناء الراحة –احتياطي معدل القلب = احلد األقصى ملعدل القلب 

 72= د، ومعدل ضرابت القلب وقت الراحة/ن197ن احلد األقصى ملعدل ضرابت القلب=: إذا كامثال
 د فما هو احتياطي معدل القلب ؟/ن

 معدل القلب يف أثناء الراحة –القلب احتياطي معدل القلب = احلد األقصى ملعدل 
 د /ن 125=   د /ن 72 –د /ن 197=                        

%( من احتياطي معدل ضرابت القلب وفق معادلة )كارفونن 60)وعلى وفق ما ذكر فان قيمة الـ
دنيا ملعدل ضرابت ومعاونيه( تفيد يف التعرف على احلد األدىن لشدة التدريب البدين ويطلق عليها )النهاية ال

"كما حدد النهاية القصوى ملعدل ضرابت القلب )شدة التدريب( يف حدود  القلب يف أثناء التدريب(
%( الحتياطي معدل 85%( و)60)وحلساب قيمة الـ %( من احتياطي معدل ضرابت القلب".85)

 ضرابت القلب تتبع املعادلة التالية: 
 احتياطي معدل القلب(×0,60ب يف أثناء الراحة+)معدل القلب يف أثناء التدريب=معدل القل

         =72 + (0,60×125) 
 د احلد األدىن ملعدل ضرابت القلب يف أثناء التدريب /ن 147 = 75+  72=         

 ( يتبني أنَّ الشدة كانت متوسطة.11د( ابجلدول )/ن147ومبقارنة الـ ) 
%( من 85أثناء التدريب على وفق احملك ) ولغرض حتديد احلد األقصى ملعدل ضرابت القلب يف

 احتياطي معدل القلب يكون:
 احتياطي معدل القلب(%×85معدل القلب يف أثناء التدريب =معدل القلب أثناء الراحة +)

        =72 + (0,85×125) 



د وهذه القيمة متثل أقصى حد ملعدل ضرابت القلب يف /ن 178,25 = 106,25 + 72=        
 التدريب للمثال أعاله.أثناء 

ويشري كارفونن اىل أنَّه ميكن تقدير احلدين األدىن واألقصى ملعدل القلب يف أثناء التدريب من   
خالل استخدام احلد األقصى املتوقع ملعدل القلب والذي حيسب من معادلة العمر الزمين وبتطبيق معادلة  

 كارفونن حنصل على هذين احلدين.

)احلد األقصى 0,60التدريب= معدل القلب يف أثناء الراحة + معدل القلب يف أثناء
 معدل القلب يف أثناء الراحة( -ملعدل القلب 

 

 ولو فرضنا ان القياسات اليت سجلت ألحد العيب كرة القدم وكانت كاآليت:
 د./ن 67 =معدل القلب يف أثناء الراحة  -          
 د/ن 200 =احلد األقصى ملعدل ضرابت القلب  -          

%( لتقدير احلد األدىن 85 %،60وعلى وفق النسب اليت حددها كارفونن ومعاونيه وهي)
 واألقصى ملعدل القلب يف أثناء العمل البدين نعوض هذه القيم ابملعادلة السابقة.

احتياطي معدل  × %0,60) معدل القلب يف أثناء التدريب = معدل القلب يف أثناء الراحة +
 القلب(

معدل ضرابت القلب يف أثناء  –احتياطي معدل ضرابت القلب = احلد األقصى ملعدل ضرابت القلب 
 الراحة 

               =200 - 67  
 د احتياطي معدل ضرابت القلب./ن 133=               

 %( من احتياطي معدل ضرابت القلب.85%( و)60وحلساب قيميت )
 = 67 + (0,60×133) 
 = 67 + 79,8 
 د احلد األدىن ملعدل ضرابت القلب./ن 146,8 = 

( نرى ان اجلهد الذي تعرض اليه الالعب هو جهد متوسط 11وعند مقارنة هذا الرقم ابجلدول )
 %( حنصل على احلد األقصى ملعدل القلب.85او فوق املتوسط. وابلتعويض يف نفس املعادلة عند احملك )



               = 67 + (0,85×133) 
               = 67  +113,05  

( يتضح أنَّ 11د احلد األقصى ملعدل ضرابت القلب وابلعودة إىل اجلدول )/ن 180,05 =               
 اجلهد الذي تعرض إليه الالعب هو جهد قصوى.

 
 
 
 
 

  فوائد استخدام النبض كمؤشر:
 أو جمموعة أنظمة الطاقة العاملةحتديد نظام الطاقة العامل  .1
نستخدم النبض كمؤشر للكشف عن أنظمة الطاقة الالهوائية بشكل خاص.وهناك حالتان نستطيع من  

 خالهلا ومن خالل أرقام حمددة معرفة الرجوع اىل نظام الطاقة الذي سيعمل. 
(( يف ATp-cpون د بعد اجلهد معناه إعادة خمز /ن (120عندما يصل النبض اىل ) احلالة األوىل:

 العضالت. 
( ATp-cpد بعد اجلهد معناه إعادة خمزون )/ن (100-90ندما ينخفض النبض اىل )ع احلالة الثانية:

 (. LA)وإزالة قسم كبري من 
 حتديد مستوى شدة التمرين  .2

يستخدم النبض لتحديد شدة التمرين، وميكن االستفادة من النبض يف وضع املنهاج التدرييب عن 
 ديد نسبة العمل عن طريق حتديد الشدة القصوى بواسطة النبض.طريق حت
د( وهو يعين الشدة املستخدمة /ن190النبض لديه بعد اجلهد اىل )مرت يصل (100مثال راكض ) .1

(100)%. 
د( وهو يعين ان /ن240النبض لديه بعد اجلهد اىل )ث( يصل 50مرت )400مثال آخر عداء  .2

 %( أيضاً. 100الشدة املستخدمة )
 وعلى هذا األساس يتم إجراء مترين معني يف أي فرتة تدريبية. 

o  .حتديد طول فرتة الراحة البينية بني التكرارات واجملاميع 



o .من املمكن حتويل النبض اىل زمن مث اىل مسافة 
o ن طريق هذا الزمن ميكن تقدير مسافة عن طريق قياس النبض ميكن حتديد زمن الراحة البينية، وع

 الركض. 
 مثال:
 دقيقة(. 2ث( )الراحة  30م )الزمن 200×  6 *  
 دقيقة )راحة بني اجملاميع(. 5-6*  

وهو يعين ان املدرب ميكنه قياس النبض بعد تكرار واحد يف اجملموعة األوىل، وكذا ميكنه حتديد فرتة 
 الراحة على ضوء معدل النبض وابلتايل ميكنه تقدير مسافة الركض أيضاً. 

o  وان النبض جيب قياسه يف الراحة البينية ألنه إذا طالت الراحة خترج عن اهلدف التدرييب يف
 ريبية وإذا قصرت أيضاً سوف يكون هلا مؤثر سليب.الوحدة التد
o  مينع حدوث احلالة املسماة بـ(الزائد  التدريبover training ،) فعلى سبيل املثال

د( ويف يوم معني يؤدي التمرين /ن160رايضي دائمًا يؤدي مترين معني يصل النبض لديه مثاًل اىل )
د( نستنتج من ذلك ان هناك خلل وظيفي عند الرايضي  /ن 170نفسه ولكن النبض يصل اىل )

وذلك نتيجة خفض التأثريات النفسية مثاًل. وان االستمرار على هذه احلالة دون تقومي سوف يؤدي اىل 
 . (over training)الوصول اىل 

o  يساعد مؤشر النبض يف ختطيط التدريب )بناء املناهج التدريبية( ال ميكن توزيع احلمل
يف العديد من الفعاليات الرايضية إال إذا أجرينا االختبارات ومن ضمنها قياس النبض، إذ يعمل  التدرييب

  النبض على توضيح كافة اجلوانب للمدرب لبناء املنهاج التدرييب.
o .ميكن حتديد مستوى الرايضي عن طريق النبض  
o ب ان قياس النبض كمؤشر يستخدم كداللة للكشف عن العديد من حاالت التدري 

 مثال: عداء مسافات طويلة يؤدي مترين 
 3  ×400  ث(. 45مرت )الراحة 
  د. /ن 120يعود النبض بعد اجلهد اىل 
  (4 – 5 .راحة بني اجملاميع )د 

 
 



 مثال: 
 3 ×400 .مرت 
  ث. 60راحة 
  د./ن 120يعود النبض بعد اجلهد اىل 
 (4 – 5 .راحة بني اجملاميع )د 

 مثال:
  3 ×400 .مرت 
   ث(. 80)راحة 
   د /ن 120يعود النبض بعد اجلهد اىل 
  (4 – 5 .راحة بني اجملاميع )د 
 ( ألن ذلك يعتمد على مستوى  45رمبا تكون الراحة لرايضي آخر بني التكرارات كلها )ث

 الرايضي.
   ومن املمكن تثبيت النبض كمؤشر حسب الفعالية، واملقارنة بني رايضي وآخر ابستخدام النبض

 ملالحظات اآلتية: كمؤشر يعتمد على ا
 

 د(./ن 240-180معدل سرعة النبض اىل ) . خالل التمرينات اليت متتاز ابلشدة القصوى يرتفع1
د(، بينما بطل عاملي /ن 180يصل النبض لديه اىل ) %(100م( )100: بطل متقدم يركض )مثال

 د(./ن 240يصل النبض لديه اىل ) %(100م( )100يركض )
البطل العاملي يعود نبضه أسرع من البطل املتقدم وكذلك ابلنسبة لكمية حامض الالكتيك تنخفض أسرع من 

 املتقدم.
د( وهو يعتمد على /ن 170-140صل معدل النبض ما بني ). يف التمرينات املستمرة )مسافات( ي2

 املستوى الرايضي.
مطاولة اجلهازين الدوري والتنفسي د( يف مترينات /ن 170ة اختيار معدل سرعة النبض )يف حال

تعين عدم قدرة النظام اهلوائي على توفري طاقة للعمل مما يقود اىل احلصول على الطاقة بوساطة حتليل السكر 
الالهوائي ومبعزل عن وجود األوكسجني مما يسبب تراكم حامض الالكتيك وابلتايل التعجيل يف حدوث 

 التعب العضلي. 



يف بعض الفعاليات اليت متتاز ابلشدة القصوى ولفرتات زمنية قليلة وأظهرت بعض الدراسات 
( اثنية واليت يسيطر فيها النظام الفوسفايت على تزويد اجلسم ابلطاقة كفعاليات 3-1والواقعة ما بني )

 إن سرعة عودة النبض اىل احلالة الطبيعية تتناسب تناسب عكسي مع مستوى العمل الالهوائي.  املبارزة.
 

 م.400م و100: عداءان مثال
كلما زادت فرتة العمل الالهوائي طالت فرتة )االسرتداد(، وكلما قلت فرتة العمل الالهوائي قصرت  •

 فرتة)االسرتداد(.
د( تعين أن شدة التمرين كانت مناسبة، أما أتخره /ن 120لنبض لبضع ثوان عند مستوى )ان بقاء ا •

 لبضع دقائق تعين ان شدة التمرين كانت قوية. 
د( اىل بضع دقائق يعين ان التعب العضلي كبري وهناك احتمال تراكم /ن 120أما اذا بقي النبض ) •

 حامض الالكتيك بشكل أكثر من املقرر. 
د( لفرتة زمنية حمددة يعطينا مؤشر على تراكم حامض الالكتيك يف /ن 120ان بقاء النبض على ) •

 األلياف العضلية. 
ان بقاء النبض لعدة دقائق بدون اخنفاض تعين ان هناك تراكم حلامض الالكتيك ال يزال موجود يف  •

مة الباقية جمهود عند هذا املستوى من النبض لغرض إزالة الكمية املرتاك يبذلاأللياف العضلية، وان القلب 
 من حامض الالكتيك. 

( دقيقة وهذا 30-20د( لفرتة زمنية طويلة قد تتجاوز )/ن 120ن بقاء الرايضي عند النبض )من املمك •
يعين ان مستوى التمرين أعلى بكثري من قابلية الرايضي أو هناك خلل وظيفي لدى الرايضي يف تلك الوحدة 

 تعادة الكلية للفوسفاجني.ين االسد( تع/ن100-90التدريبية ومعدل النبض اىل)
ذكره يف حتديد شدة األمحال التدريبية املختلفة ال بُدَّ من اإلشارة إىل حتديد الشدة  ْتَّ من خالل ما 

أو تقنني األمحال التدريبية أساس جناح العملية التدريبية كوهنا تعتمد على أسس ومعايري علمية دقيقة؛ لذا 
ا تعطي مؤشرات ونتائج صادقة، والعشوائية يف التدريب تقودان إىل نتائج غري جيدة يف املستقبل بسبب  فإهنَّ

عدم دوام أو استمرار حالة التطور؛ ألهنا كانت دون ختطيط أو برجمة مقننة على وفق املعطيات العلمية أو 
ريبية فضاًل على وفق معايري تقنني احلمل التدرييب، وعلى وفق ذلك تستخدم عدة طرائق لتقنني األمحال التد

 عن ما ت ذكره منها:
 



 . تقنني األمحال التدريبية ابستخدام معدل تركيز حامض الالكتيك يف الدم: 1 
 /ملي لرت دم أو ملي مول  100/يتم حساب معدل تركيز حامض الالكتيك يف الدم ابمللليجرام 

 100/( ابمللليجرام12 – 8لرت دم، وقد حدد معدل تركيزه لدى الشخص العادي )الغري رايضي( من )
 لرت دم./ملي مول (5–1ملي لرت دم، أو من )

 
 طرق قياس معدل تركيز حامض الالكتيك في الدم:

 من أجل التعرف على نسبة تركيز حامض الالكتيك يف الدم تستخدم طريقتان هلذا القياس مها:
  أوال: الطريقة المعملية: 

جيري قياس معدل تركيز حامض الالكتيك يف الدم يف املختربات املعدة هلذا الغرض واجملهزة ابألجهزة 
 واألدوات الالزمة إلجراء القياس وميكن قياس وحتديد هذه النسبة وفقا ملا اييت: 

 (.esat 6547). طريقة قياس معدل تركيز حامض الالكتيك يف الدم ابستخدام جهاز 1 

 . طريقة )جومتان ووالفيلد(.2 
 

 ثانيا: الطريقة الميدانية طريقة )اكو سكوب(:
وذلك ابستخدام جهاز  تعرف هذه الطريقة ابلطريقة امليدانية أي اليت جيري القياس فيها ابمليدان،

تيك وتعرف هذه الطريقة بطريقة )اكو سكوب(،حيث يتم قياس معدل تركيز حامض الالك)اكو سكوب( 
يف الدم بعد االنتهاء من أداء اجلهد البدين مباشرة وبشكل سريع. يعتمد القياس يف هذا اجلهاز على اخلالاي 
الضوئية اليت حتدد نسبة تركيز حامض الالكتيك يف الدم وهنا يتم قياس مقدار التغري يف مكوانت الدم من 

دقيقة واحدة مؤشرة على اجلهاز. ان هذه  خالل شدة الضوء املنعكس من العينة، وتظهر نتيجة القياس بعد
 العملية تعطي مؤشرات اجيابية كبرية عند استخدامها نذكر منها ما أييت: 

 
 السرعة يف احلصول على النتائج.  .1
 دقة وصدق النتائج املتحصل عليها.  .2
 يسهل إجراء القياس لعدد كبري من الرايضيني بوقت قصري جداً.  .3
 تقنية اجلهاز تبعدان عن الشك يف النتائج.  .4

 



. تقنني األمحال التدريبية ابستخدام النسبة املئوية من احلد األقصى الستهالك األوكسجني 2
(Vo2max): 

من املقاييس املقننة ذات األمهية الكبرية يف  (Vo2maxيعد احلد األقصى الستهالك األوكسجني )
حتديد األعباء التدريبية البدنية والفسيولوجية اليت ترتبط بتدريبات التحمل، وجيري القياس يف املعمل )املخترب( 
وهذا يسبب بعض الصعوابت ابلنسبة للمدرب، فقد اوجد اخلرباء والعلماء املتخصصني طريقة أسهل يف 

الدراسات والبحوث العلمية حيث ت إثبات )العالقة بني استهالك األوكسجني ومعدل  االستخدام من خالل
ضرابت القلب يف أثناء التدريب(، وبناء على تلك النتائج واملعطيات يعتمد معدل ضرابت القلب حمددا 

تهالك ابلشدة مبا يعادل النسبة املئوية الستهالك األوكسجني، إنَّ وصول الالعب إىل احلد األقصى الس
 األوكسجني حيدد ببعض العالمات واملؤشرات الواضحة ومنها: 

 عدم زايدة استهالك األوكسجني عند زايدة شدة احلمل البدين.  .1
 د./ض (180يصل معدل ضرابت القلب أكثر من ) .2
 زايدة عدد مرات التنفس.  .3
 جيد الرايضي صعوبة يف االستمرار على أداء اجلهد.  .4
 ملليجرام %(. 80عن )يتعدى تركيز حامض الالكتيك  .5

 
 
 (wealt. طريقة ويلت )3

( وخاصة يف العاب wealtلتحديد شدة التدريب بطريقة التدريب الفرتي تستخدم طريقة ويلت )
القوى وابلتحديد يف قطع مسافات حمددة، وقد قسمها اىل ثالثة جماالت على وفق املسافات احملددة للركض 

 وهي:
 

 المجال األول:

( 5إىل  1,5م(، حيث يتم إضافة من )200م، 100م، 50االول بقطع مسافات )حدد اجملال 
اثنية اىل الزمن الذي حيققه الالعب يف قطع املسافات احملددة ضمن اجملال األول او املنطقة األوىل من الوضع 

 الطائر، وهبذه الطريقة حيدد الزمن الذي جيب أْن يعمل به الالعب بطريقة التدريب الفرتي. 
 مثال: قطع املسافات احملددة يف اجملال األول كما أييت:



 ( ثواين 5.5م( بزمن )50قطع مسافة ) 
 ( اثنية13م( بزمن )100قطع مسافة ) 
 ( اثنية24م( بزمن )200قطع مسافة ) 
 ثواين  7=  1.5ثواين +  5.5   م = 50 

 اثنية 16=     3اثنية +  13     م =100
 اثنية 29=     5اثنية +  24     م =200

 م(.200م، 100م، 50( اثنية هو الزمن املطلوب يف التدريب الفرتي لقطع املسافات )29، 16، 7)
 

 

 المجال الثاني:

(ميل فاذا سجل العداء زمن 1م( حيث يقوم العداء بركض مسافة )400حدد اجملال الثاين مبسافة )
 (دقائق لقطع هذه املسافة يكون العمل كما أييت:5قدره )
 ( 4(دقائق املسجل لقطع مسافة امليل على )5قسم الزمن )ي 
 5  ÷4  =1,25( اثنية.85دقيقة ) 
 ( 4–1يطرح زمن قدره من)م( 400(اثنية حيث تكون أزمنة التدريب ملسافة )85)ثواين من الـ

 مها:
 85 – 1  =84  اثنية 
 85 – 4  =81 اثنية 

 ( اثنية.81، 84م( )400ملسافة ) حيث تكون أزمنة التدريب الفرتي
 

 المجال الثالث:

 م( أو أكثر.800م، 600حدد اجملال الثالث مبسافة ) 
 ( اثنية.85م( واليت هي )400(ثواين على معدل الزمن لقطع املسافة السابقة )4-3تضاف من ) 
 85  +3  =88 اثنية 

 اثنية. 176=  2×  88            
 اثنية  89=  4+  85           



 اثنية. 178=  2×  89           
 .( اثنية178، 176م( )800لذا يكون زمن التدريب الفرتي ملسافة )

 

 . طريق روب سالماكر4

حتدد شدة احلمل البدين يف تدريبات التحمل خبمس مستوايت من وجهة نظر )روب سالماكر(  
 كما أييت: 

 

 المستوى األول:  

%( من أقصى معدل لضرابت 70-%60وفق املستوى األول مبا يعادل )يكون العمل على 
%( من مستوى احلد األقصى 65-%55( ما بني )Vo2maxالقلب، ونسبة استهالك األوكسجني )

 لالعب. وتتحدد مميزات هذا املستوى كما يلي: 
   .يستخدم املستوى األول للتدريب مبسافات أطول من مسافة السباق 
 بري. احلجم املستخدم ك 
  .تستخدم تدريبات األثقال عند هذا املستوى 

 

 المستوى الثاني: 

%( من أقصى معدل لضرابت 75-%71يكون العمل على وفق املستوى الثاين مبا يعادل )
%( من مستوى احلد األقصى 75-%66( ما بني )Vo2maxالقلب، ونسبة استهالك األوكسجني )

 ي: لالعب. وتتحدد مميزات هذا املستوى كما يل
  .يستخدم املستوى الثاين للتدريب على التحمل والسرعات اخلفيفة 
  .الشدة املستخدمة يف املستوى الثاين مناسبة لالعبني الذين يتدربون يوماً بعد يوم 
  يؤدي إىل حدوث أتثريات اجيابية وخاصة يف بداية الربانمج التدرييب او املوسم التدرييب وكذلك لالعبني

 املبتدئني. 
  هذا املستوى العيب التحمل أكثر من املستوى األول. خيدم 

 

  المستوى الثالث:
%( من أقصى معدل لضرابت 80-%76يكون العمل على وفق املستوى الثالث مبا يعادل )

%( من مستوى احلد األقصى 80-%76( ما بني )Vo2maxالقلب، ونسبة استهالك األوكسجني )
 لالعب. وتتحدد مميزات هذا املستوى كما يلي: 



  .يعمل على وفق هذا املستوى متسابقوا املسافات الطويلة 
  .التدريب يف مستوى العتبة الفارقة الالهوائية 
  .الكلوكوجني مصدر الطاقة األساسي يف هذا املستوى وعند حدود هذه الشدة 
 .يفضل استخدام طريقة التدريب الفرتي عند هذا املستوى 

 

 المستوى الرابع: 

%( من أقصى معدل لضرابت 90-%81مبا يعادل ) الرابعيكون العمل على وفق املستوى 
%( من مستوى احلد األقصى 90-%81( ما بني )Vo2maxالقلب، ونسبة استهالك األوكسجني )
 كما يلي:لالعب. وتتحدد مميزات هذا املستوى  

  .يفيد يف تدريبات السرعة وكذلك التدريب يف املرتفعات 
 .)يعرف املستوى الرابع مبستوى )العتبة الفارقة الالهوائية 
 .الشدة املستخدمة تساعد على تطوير قدرة اجلسم على استهالك األوكسجني 
 .إشراك األلياف العضلية السريعة األكسدة 
 وائية. يطور مستوى القدرات اهلوائية والاله 
 .يؤدي إىل زايدة تراكم حامض الالكتيك يف العضلة وزايدة تركيزه يف الدم 

 

 المستوى الخامس: 

%( من أقصى معدل لضرابت 100-%91مبا يعادل )اخلامس  يكون العمل على وفق املستوى
%( من مستوى احلد األقصى 100-%91ما بني ) (Vo2maxالقلب، ونسبة استهالك األوكسجني )

 وتتحدد مميزات هذا املستوى كما يلي:لالعب. 
 الشدة لتنظيم السرعة.  من يستخدم هذا املستوى 
  .يعمل على زايدة الطاقة الالهوائية 
  .زايدة مشاركة األلياف العضلية السريعة يف العمل العضلي 
  .يعمل على تطوير السرعة 
 .يستخدم عند التدريب ابجلرعات السريعة 
 ( 20–15فرتة األداء من ).اثنية 

ان طرق تقنني األمحال التدريبية عديدة وللمدرب حرية االختيار حسب ما يراه مناسبا لالعبيه، وما 
ت ذكره من طرق حتديد للشدة، كان معدل ضرابت القلب احملور األساسي يف ذلك وخباصة القياسات قبل 



( 10او 5النبض بعد األداء ملدة )األداء )وقت الراحة( وأثناء األداء ومن مث بعده مباشرة واستمرار قياس 
دقائق، وختدم هذه القياسات إضافة إىل ما ذكر حتديد اجملاالت التدريبية وفقا ملعدل ضرابت القلب كما 

 أييت:
 

 المجال االول: االسترداد )الراحة االيجابية( 

ريب يعد تقنني األمحال التدريبية على أساس معدل ضرابت القلب على وفق اجملال األول للتد
 %( حيقق األهداف التالية:70-%60واحملدد من )

 .يستخدم يف االركاض اليت يكون األداء فيها بطيء أي يف حدود هذا اجملال 
 .تطوير التحمل العام 
  .تطوير السعة اهلوائية 
  .يتم حرق الدهون بشكل جيد 
 .يساعد على ختفيف الوزن 
 كوجني واليت استهلكت بسبب التدريب للعضالت القدرة على إعادة بناء الطاقة على شكل كالي

 العايل الشدة.
 

 المجال الثاني: العمل الهوائي 

 %( والعمل ضمن حدود هذه الشدة يؤدي اىل:80-%70وحدد اجملال الثاين من )
  تطوير اجلهاز الدوري التنفسي وذلك من خالل حتسني قدرة اجلسم على نقل األكسجني

 الرئتني مما حيسن كفاءة العضالت العاملة. إىل العضالت واثين أكسيد الكربون إىل
  .حيسن كفاءة حرق الدهون 
 .تطوير السعة احليوية 

 

 المجال الثالث: العمل الالهوائي 

%( من احلد األقصى ملعدل ضرابت القلب 90 -% 80التدريب على وفق اجملال الثالث من )
 يعمل على: 

 ( تطوير نظام حامض الالكتيك أسيدLA .) 
 إجياد العتب( ة الفارقة الالهوائيةAT.) 



  كمية الدهون تكون قليلة الستخدامها وفق هذا النطاق كمصدر للطاقة مما يؤدي اىل نقصاهنا
 بشكل كبري.

  يعتمد كاليكوجني العضلة كمصدر اعلى للطاقة، وابستخدام الكاليكوجني يتكون حامض
 الالكتيك.

 العتبة الفارقة الالهوائية( ) ليس للجسم القدرة السريعة على إزالة حامض الالكتيك( من نقطةAT )
 من خالل العضالت العاملة. والتعامل مع هذه احلالة يكون كما اييت:

، (ATان حيقق املنهاج التدرييب املقنن بشكل صحيح أتخري الوصول إىل )العتبة الفارقة الالهوائية( ) .1
 وتكون هذه النقطة )مستهدفة(. 

مع حامض الالكتيك والبقاء ملدة طويلة او رفع نقطة  لخالل التعامميكن حتقيق النقطة األوىل من  .2
 العتبة الفارقة الالهوائية ألعلى. 

 

 المجال الرابع: الشدة العالية )الخط األحمر( 

%(، أي 100-%90يتم التدريب وفق هذا النطاق لفرتات زمنية قصرية كون الشدة عالية من )
 استخدام التكرارات ذات الشدة العالية وفقا ملكوانت احلمل اخلاصة بطريقة التدريب التكراري. 

 ولتوضيح عملية حتديد جماالت او نطاقات الشدة نعطي املثال التايل:
الدقيقة، وقيس معدل /نبضة (182العب كرة يد يصل معدل ضرابت قلبه القصوى بعد اجلهد )

%(. حتسب 70الدقيقة والشدة املستخدمة هي )/نبضة (62األداء )وقت الراحة( فكان )ضرابت قلبه قبل 
 كما أييت:

 دقيقة/نبضة 120=  62 – 182   
         70 × %120 
 ض/دـ 84ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =         

            100 
 

دقيقة، عند هذا املعدل من ضرابت القلب يكون العمل ضمن اجملال األول /نبضة146=  62+  84     
 )اهلوائي(.



الدقيقة، ومعدل ضرابت /نبضة (200) والعب آخر يصل معدل ضرابت قلبه القصوى بعد اجلهد 
 %( حتسب كما أييت:90املستخدمة هي )الدقيقة والشدة /نبضة (60قلبه قبل األداء )وقت الراحة( كان )

 
 د /ن 140=  60 – 200                 
                  90 × %140  
 دقيقة/نبضة ــ126ــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

                        100 
دقيقة، عند هذا املعدل من ضرابت القلب يكون العمل ضمن اجملال /نبضة186=  126+60       

 الرابع )الشدة القصوى(.
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