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 التدريب حمل

 

 التدرٌب حمل ومفهوم معنى:  اولا 

 سوف األداء هذا فأن خططٌا أم مهارٌاا  أم بدنٌا كان سواء تمرٌنا الرٌاضً الفرد أدى ما أذا     

 تحدث المثال سبٌل فعلى. بجسمه المختلفة الوظٌفٌة األجهزة على معٌنة ودرجة بصورة ٌؤثر

 بدرجة(  انقباضها درجة) العضالت توتر درجة تزداد حٌث العضلً الجهاز على تأثٌرات

 وٌزداد, القلب ضربات معدل ٌزداد الوقت ذات وفً, التمرٌن بها المؤدي الشدة مع تتناسب

 حركً او بدنً تمرٌن أي ان.  وهكذا التمرٌن أداء شدة مع تتناسب بدرجة العصبً الجهاز تنبٌه

 نفسٌة , كٌمٌائٌة فسٌولوجٌة, تشرٌحٌة, تغٌٌرات إحداث إلى ٌقود الرٌاضً ٌؤدٌه مهاري او

 وعدد مسافته أدائه, دوام فترة عمل لطول ناتج هو البدنً النشاط هذا مثل ففعالٌة. جسمه داخل

 درجة وتتناسب(,  كثافته) أدائه وتوالً ,(شدته) أدائه سرعة نوعٌته, ,(حجمه) تكراراته

 .المنفذ التمرٌن شدة مع الوظٌفٌة الجهزة على طردٌا تأثٌراته

 جسم أجهزة على واقع وعصبً بدنً بحمل أو بعبء المؤدي التمرٌن تأثٌرات وصف ٌمكن

 الرتقاء الى وٌؤدي الالعب على للتأثٌر الرئٌسٌة الوسٌلة التدرٌب حمل وٌعتبر الرٌاضً الفرد

 البدنٌة الصفات وتطوٌر تنمٌة وبالتالً,  الجسم واعضاء ألجهزة والعضوي الوظٌفً بالمستوى

 وفعالٌات تمرٌنات باستخدام والرادٌة النفسٌة والسمات الخططٌة والقدرات الحركٌة والمهارات

 بٌن الراحة فترات مراعاة مع بدونها او الرٌاضٌة والدوات باألجهزة مختلفة رٌاضٌة وحركات

 حدٌثة واسالٌب طرق وباستعمال وفعالٌات حركات تمارٌن مجموعة بٌن او واخر تمرٌن كل

 .ومتنوعة

 التدريب لحمل تعريفات عدة هناك

 .للفرد والنفسٌة الوظٌفٌة الحالة على التدرٌب عملٌة من الناتج التأثٌر بأنه •

 للنشاط ممارسته أثناء فً المختلفة الفرد وأجهزة أعضاء على المعٌنة التأثٌر كمٌة هو أو •

 . البدنً

 محدد عضلً عمل نتٌجة الداخلٌة العضاء على الواقعة التأثٌرات كمٌة بأنه ٌعرف كما •

 . وظٌفٌة أفعال ردود هٌئة على الداخلٌة العضاء على ٌنعكس

 سواء حد على والتطبٌقً النظري المجالٌن فً الرٌاضً للتدرٌب الساسٌة القاعدة هو •

 تحمل والتً حركٌة أو بدنٌة كانت سواء النسان بها ٌقوم التً والفعالٌات النشطة جمٌع هو •

 . وكٌمٌائٌة وفسٌولوجٌة بدنٌة تغٌرات حدوث الى تؤدي والتً أضافٌا جهدا الجسم

 والنفسً والعصبً البدنً والجهد التأثٌر كمٌة)) عبارة التدرٌب حمل أن 1981 ماتفٌف ٌرى •

 (البدنً النشاط لممارسة فعل كرد المختلفة الفرد أجهزة على الواقعة
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 : التدريبي الحمل أهمية ثانيا  

 التغٌرات بسبب الرٌاضً الفرد على تؤثر التً الفعالة الوسٌلة بانه التدرٌب حمل ٌعد -1

 . الجسم ألجهزة والخارجٌة الوظٌفٌة

 . جٌد بشكل القدرات ونمو الجهزة تكٌٌف مع الحركً التناسق فاعلٌة زٌادة -2

 ٌتناسب بما الصحٌحة العلمٌة السس استخدام حالة فً الرٌاضً المستوى تقدم على ٌعمل -3

   الهدف تحقٌق لغرض الرٌاضً كفاءة مع ذلك

  

 .. التدريب حمل(( أشكال)) أنواع:  ثالثا  

 . خارجً حمل:  أ

 . داخلً حمل:  ب

 .نفسً حمل:  ج

 : الخارجً الحمل:  أ

,  الراحة , الشدة, حجم)) الحمل مكونات تأثٌرات خالل من ٌحصل الذي الحمل وهو-1

 ((.الكثافة

 الجوانب فً أفعال ردود ذلك نتٌجة وتحصل الالعب ٌؤدٌها تمرٌنات مجموعة هو وأ-2

 .والنفسٌة الجسمٌة

 والنواحً البدنٌة الصفات تنمٌة اغرض الالعبون ٌؤدٌها التً التمرٌنات كل أٌضا وٌعنً-3

 .الخططٌة القدرات وتطوٌر المهارٌة

 التدرٌبٌة الجرعات اثناء الرٌاضً الى تعطً التً البدنٌة بالتمرٌنات الخارجً الحمل ٌتمثل

 المسلط العبء بسبب تنشا التً العضوٌة  الستجابة درجة) به ونقصد التدرٌبً المنهج خالل

 عملٌة على مقتصرا تأثٌره وٌكون مكونات عدة وله

 : الخارجً الحمل على المؤثرة العوامل. 1

 . لالعب والجسمٌة النفسٌة الحالة. 2

 .الرٌاضٌة الجهزة حالة. 3

 (.برودة, امطار, رطوبة, الجوي الضغط, الرٌاح, الحرارة) المناخٌة الظروف. 4

 .التدرٌب منطقة ارتفاع. 5

 .الفردٌة اللعاب فً المنافس الالعب قوة. 6
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 .الجتماعٌة العالقات. 7

 .الالعب تغذٌة. 8

 .المستعملة الحمل طرٌقة من الالعب موقف. 9

  

 . الداخلً الحمل:  ب

 لجسم الوظٌفٌة الجهزة على الخارجً الحمل من الناتج بالتأثٌر الداخلً الحمل عن ٌعبر     

 بتأثٌر والعضاء الجهزة فً والكٌماوٌة الوظٌفٌة المتغٌرات جمٌم بأنه ٌعرف كما الرٌاضً

 .الخارجً الحمل

 لألداء نتٌجة الوظٌفٌة الجسم ألجهزة, البٌولوجٌة, الداخلٌة التغٌرات مستوى)) هو أو     

 .(المختلفة بأنواعها التدرٌبات

 المنهج خالل الٌومٌة التدرٌبٌة الجرع اثناء الخارجً الحمل أداء نتٌجة الداخلً الحمل ٌحصل   

 الحمل ٌسببها التً الجسم الجهزة الوظٌفٌة والتغٌرات الستجابة درجة ٌمثل انه حٌث التدرٌبً

 كلما انه اذ الفرد جسم على الداخلً الحمل مع طردٌا الخارجً الحمل تأثٌر وٌتناسب.  الخارجً

 المختلفة لألجهزة الحادثة والبٌوكٌمٌائٌة الوظٌفٌة التغٌرات زادت كلما الخارجً الحمل زاد

 كلما الفرد لجسم الحٌوٌة الجهزة فً التغٌرات زادت كلما اي النفسً التحمل كمٌة وكذلك للجسم

 . الخارجً الحمل درجة ارتفاع على ذلك دل

  

 : النفسً الحمل:  ج

 العتبار بنظر الخذ ٌجب لالعبٌن الخططٌة و والمهارٌة البدنٌة بالنواحً الرتقاء لغرض

 وخاصة الخرى بالنواحً وتنمٌتها وبنائها تطوٌرها بوسائل الوثٌق لرتباطها. النفسٌة الجوانب

 وهذا المنافسات أثناء فً عدة نفسٌة وضغوطات وشد وتوتر أثارة من الالعب له ٌتعرض فٌما

 التً العصبٌة الضغوط ٌمثل النفسً فالجانب لذا الفسٌولوجٌة التغٌرات بعض حصول الى ٌؤدي

 الجمهور مثل ما هدف لتحقٌق والمنافسة التدرٌب مواقف أثناء فً الالعب لها ٌتعرض

 ارتبطت ما أذا نفسٌة ضغوط تولد كله الفرٌق على نتٌجتها وتأثٌر وحساسٌتها المباراة ومسؤولٌة

 . الهزٌمة او بالفوز


