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تدريبات السرعة بانواعها:
تنظيم تدريبات السرعة وفقا ً لنظام إنتاج الطاقة:
إن التوجه الحديث في التدريب الرياضي يتجه نحو تدريب كل لعبة من األلعاب وفقا ً
لمساهمة كل نظام من أنظمة إنتاج الطاقة في أي لعبة من األلعاب الرياضية  ،حيث
يؤكد (فوكس  )Foxان كرة القدم مثالً يساهم فيها نظام إنتاج الطاقة الألوكسجيني بنسبة
حوالي ( )%70من مجمل الطاقة المصروفة أي ان اغلب الطاقة التي ينتجها الالعب
في كرة القدم وكذلك في أغلب األلعاب الفرقية تكون بعدم كفاية األوكسجين في إنتاج
الطاقة وهي تشكل النسبة األكبر من مجمل الطاقة المستهلكة أثناء المباريات  ،وبما إن
هذا النظام يشكل النسبة األكبر في إنتاج الطاقة لذا يجب االهتمام بتطوير هذا النظام
وزيادة قدرته من خالل تخصيص حجم تدريبي كبير.
إما النظام الثاني الذي يساهم في إنتاج الطاقة في كرة القدم واأللعاب الفرقية
(الجماعية) هو نظام إنتاج الطاقة األوكسجيني وهو يساهم بحوالي ( )%30من إنتاج
الطاقة الكلية.
مفهوم التدريب الألوكسجيني:
هو التدريب الذي يتم فيه إنتاج الطاقة بعدم كفاية األوكسجين في الخاليا العضلية
ويحدث في التدريبات التي تكون فيها شدة التدريب من ( )%100-90من أقصى شدة
ويصل فيها معدل ضربات القلب إلى أكثر من ( )170ضربة في الدقيقة  ،وهذا يعني
ان كل تدريب سواء بدني أو مهاري أو خططي تكون فيه الشدة قصوى من (-90
 )%100من أقصى شدة وطول فترة هذا التمرين اقل من ( )3دقائق يعد تدريبا ً
ألوكسجينا ً ويتطلب هذا التدريب ان تكون فترة الراحة بين تكرار وآخر وصول
ضربات القلب إلى اقل من  120ضربة بالدقيقة وبين المجاميع إلى اقل من ()110
ضربة في الدقيقة وهذا النظام هو النظام األكثر فاعلية واألكثر مساهمة في األلعاب
الجماعية (كرة القدم  ،عدد المسافات القصيرة  ،المصارعة  ،المالكمة ،التايكواندو ،
كرة الطائرة ،كرة السلة ،كرة اليد وغيرها من األلعاب التي تتميز بالقوة السريعة).
أنواع التدريبات الألوكسجينية
هناك نوعين من التدريب الألوكسجيني هما- :
أولهما:
التدريب الألوكسجيني الذي يكون فيه مصدر الطاقة الفوسفات ويسمى التدريب
الألوكسجيني الفوسفاجين ) (ATP-PCأي المعتمد على انشطار ثالثي فوسفات
االدنوزين وإعادة بناءه عن طريق فوسفات الكرياتين وتكون مدة العمل بهذا النظام اقل
من ( ) 12ثانية وهذا يعني ان كل تمرين سواء بدني أو مهاري أو خططي يؤدي بالشدة
القصوى من ( )%100-95من أقصى شدة ومدته اقل من ( )12ثانية فان هذا التدريب
يصنف ضمن التدريبات الألوكسجينة بنظام ) (ATP-PCومنها تدريبات السرعة
والقوة القصوى والقوة االنفجارية والقوة السريعة.
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وثانيهما:
التدريب األوكسيجين الذي يكون فيه مصدر الطاقة تحلل الجلوكوز ألوكسجينيا ويسمى
نظام حامض الالكتيك وهذا التدريب يهدف إلى تطوير التحمل الخاص أو تحمل
السرعة .
أوال :نظام إنتاج الطاقة الألوكسجيني األول )(ATP-PC
الهدف والمميزات
يهدف نظام إنتاج الطاقة األوكسيجيني األول ) (ATP-PCإلى تطوير السرعة بجميع
أنواعها والقوة القصوى والقوة االنفجارية والقوة السريعة ويتميز التدريب الألوكسجيني
بنظام الفوسفات ) (ATP-PCبما يلي- :
شدة التدريب من ( )%100-90من أفضل انجاز للتمرين.
مدة التدريب اقل من ( )10ثواني.
يصل معدل ضربات القلب في التمرين إلى أكثر من  175ضربة في الدقيقة.
يصل فيه معدل ضربات القلب في فترة الراحة إلى اقل من ( )120ض/د للبدء
بالتكرار التالي .أو من ( )5-3دقائق .
وهذا يعني ان كل تمرين سواء كان بدني أو مهاري أو خططي يقع ضمن هذه
المواصفات فانة يهدف إلى تطوير هذا النظام ويسمى التدريب الألوكسجيني بنظام
الفوسفات ).(ATP-PC
الصفات البدنية التي يطورها النظام الألوكسجيني األول )(ATP-PC
الصفات البدنية التي يتم تطويرها وفقا ً لهذا النظام هي
( السرعة بجميع أنواعها  +القوة القصوى والقوة السريعة والقوة االنفجارية).
السرعة بجميع أنواعها وهي:
سرعة االستجابة.

سرعة الحركة.

سرعة الجري.

سرعة األداء المهاري.

سرعة األداء الخططي.

-1سرعة االستجابة
مفهوم سرعة أو زمن االستجابة وكيفية تطويرها
سرعة االستجابة تعني الفترة الزمنية لظهور اإلشارة السمعية أو البصرية واالستجابة
لها بالحركة وهي مجموع زمن رد الفعل وزمن تنفيذ الحركة (سرعة الحركة) مثل
بداية االنطالق في المسافات القصيرة حيث تمثل سرعة رد الفعل (الفترة الزمنية من
سماع صوت الطلقة حتى اللحظة التي ستبدأ بها الحركة ) أما البدء بالحركة واالنطالق
لألمام فهي تمثل (زمن الحركة) وهذا ينطبق أيضا على ضربة اإلرسال بالكرة الطائرة
أو التهديف بكرة القدم أو كرة اليد  ،فمثال سرعة رد الفعل تبدأ من لحظة ضرب الكرة
من قبل الخصم حتى قيام الالعب بالبدء بالحركة والحركة التي ينفذها الالعب للقيام
بالواجب الحركي المناسب هي زمن تنفيذ الحركة (سرعة الحركة)  ،وعلية فأن سرعة
أو زمن االستجابة هي مجموع الزمنين ( زمن سرعة رد الفعل وزمن الحركة) .

()2

المحاضرة ( )6دكتوراه

ا.د فاطمة عبد مالح للعام الدراسي ()2018-2017

سرعة رد الفعل
مفهوم وأنواع سرعة رد الفعل
مفهوم سرعة رد الفعل هي الفترة الزمنية بين ظهور المثير (سمعي أو بصري)
واالستجابة له بالحركة ويفهم البعض ان سرعة رد الفعل هي سرعة التحرك أو
االنطالق بأقصى سرعة وهذا المفهوم غير صحيح وذلك الن سرعة رد الفعل هي حالة
فسيولوجية تكمن عملياتها داخل الجسم فقط وتبدأ مسار عملياتها من الدماغ إلى الجهاز
العصبي ثم إلى الجهاز العضلي فبعد ظهور اإلشارة أو المثير مثال ضربة الالعب
الخصم اإلرسال بكرة الطائرة أو التهديف بكرة اليد أو ضربة الجزاء في كرة القدم فان
سرعة رد الفعل تمر بالعمليات التالية- :
استقبال المثير البصري وهي لحظة ضرب الكرة أو رميها من قبل الخصم حيث
تم رؤيتها من قبل الالعب أو حارس المرمى.
تحليل وتفسير المثير داخل القشرة المخية أي تحليل ضربة أو رمية الخصم من
حيث قوتها وسرعتها واتجاهها والحاالت المتوقعة أثناء سيرها وهذا يستغرق أجزاء
باآللف من الثانية وبعد هذا التحليل والتفسير.
اتخاذ القرار وإصدار اإلشارات العصبية من المخ إلى العضالت عن طريق
األعصاب الحركية التي تتناسب مع قوة وسرعة واتجاه الكرة القادمة من الخصم.
إن مجمل العمليات التي قام به الالعب أو حارس المرمى خالل هذه الفترة
الزمنية القصيرة هي التي تمثل سرعة رد الفعل ،أما القيام بالحركة واالنطالق لصد
الكرة فليس لها عالقة بسرعة رد الفعل بل تمثل السرعة الحركية والتي تعتمد بشكل
رئيسي على قوة الالعب االنفجارية لالنطالق على كرة الخصم وعليه فان سرعة رد
الفعل تعتمد بشكل مباشر على قدر الجهاز العصبي وأعضاء االستقبال الحسي على
استقبال المثير حتى بدء لحظة االستجابة له بالحركة.
هناك نوعين من سرعة رد الفعل هي- :
اوال-سرعة رد الفعل البسيط
وهذا النوع من سرعة رد الفعل يستخدم في األلعاب التي يكون فيها نوع اإلشارة أو
المثير وتوقيت حدوثه واتجاه حركة الالعب معروفة مسبقا ً كما في بداية المسافات
القصيرة والسباحة وهذا يعني ان الالعب يعرف مسبقا ً ان هناك صوت لطلقة المسدس
واتجاه الركض أي ان هناك احتمال واحد لالستجابة للحركة هو االنطالق لألمام ولهذا
فهو ال يحتاج إلى تفسيرات وتحليالت كثيرة من قبل الدماغ وإصدار األوامر لتنفيذ
الواجب الحركي ولهذا سمي رد الفعل البسيط.
ومن الناحية التدريبية فان رد الفعل البسيط يمكن تطويره لالعبين لأللعاب الفردية
والفرقية على حد سواء على الرغم من ان هذا النوع من سرعة رد الفعل ال يستخدم
كثيرا ً في األلعاب الفرقية والمنازالت الفردية.
يتخذ الالعب وضعيات مختلفة لالنطالق مثالً الجلوس ،االنبطاح على البطن،
االستلقاء على الظهر ،القرفصاء ،الرقود الجانبي ،الوقوف والظهر مواجهة التجاه
الجري وعند سماع الصافرة من المدرب ينطلق الالعب إلى االتجاه المحدد له في
التمرين وهذا يعني ان الصوت معروف من قبل المدرب وهي الصافرة واالتجاه
معروف وهنا التركيز على صوت الصافرة واتخاذ القرار لالنطالق هو العامل الحاسم
في سرعة رد الفعل.
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تطوير سرعة رد الفعل البسيط
يمكن تطوير سرعة رد الفعل البسيط من خالل تنفيذ التدريبات وفقا لما يلي - :
الشدة= تمثل االنتباه والتركيز القصوى على لحظة صدور الصوت أو اإلشارة أو رؤية
األداء الحركي للخصم
التكرار= ( )4تكرارات لكل وضع.
المسافة أو الزمن قصير جدا
الراحة= رجوع النبض إلى اقل من  110ض/د  .أو من (  ) 3-2دقائق .
ويمكن قياس سرعة رد الفعل عن طريق أجهزة خاصة تقيس الفترة الزمنية من لحظة
ظهور المثير أو اإلشارة إلى لحظة بدء الحركة لالعب كما في بداية العاب القوى
والسباحة حيث ان مسدس البدء هو الذي يشغل ساعة التوقيت ويوجد في مكعبات البداية
أجهزة خاصة تبدأ بالعمل من لحظة انطالق المسدس إلى لحظة دفع مكعبات البداية
ويمكن لهذه األجهزة قياس الفترة الزمنية من وقت صدور صوت طلقة المسدس حتى
لحظة دفع مكعبات البداية وهي التي تمثل سرعة رد الفعل.
ثانيا-سرعة رد الفعل المعقد أو المركب
مفهوم سرعة رد الفعل المعقد أو المركب هو ان نوع المثير أو اإلشارة سواء كانت
الكرة أو حركة الالعب غير معروفة مسبقا ً من حيث سرعة الكرة أو الالعب أو اتجاهه
أو توقيت حدوث الحركة من قبل الخصم  ،فمثالً الضربة الحرة المباشرة بكرة القدم فان
حارس المرمى ال يعرف مسبقا ً اتجاه الكرة نحو اليمين أو اليسار وال يعرف سرعتها أو
اتجاهها عالية واطئة وهل الكرة خالل مسارها ستصطدم بالالعبين أم ال وعليه فان
هناك عدة احتماالت لمسار الكرة والالعب الخصم أثناء ضرب الكرة وكذلك الحالة
بالنسبة للهجوم بالمالكمة والتاكواندو والمبارزة والتهديف بكرة اليد وغيرها من
الحاالت وعليه يجب على الالعب أو حارس المرمى اختيار االسلوب األمثل للرد على
الالعب الخصم أو كرة الخصم بما ينسجم مع تلك االحتماالت الكثيرة  ،ولهذا فان رد
الفعل المعقد هو األصعب واألكثر تعقيدا ً وفي كثير من األحيان يكون العامل الحاسم في
الكثير من مواقف اللعب في األلعاب الرياضية وخاصة في األلعاب التي يتقابل بها
الخصوم.
وانطالقا ً من أهمية سرعة رد الفعل المعقد ذو االحتماالت الكثيرة لذا يجب ان
يخصص ل ه حصة مناسبة من الحجم التدريبي تنسجم مع احتياجات الالعبين ومدى
تعرضهم لمثل تلك االحتماالت أثناء المباريات أو المنازالت الفردية الن تدريبات
سرعة رد الفعل المركب تعمل على تقصير الفترة الزمنية الستقبال المثير وتفسيره
وتحليله واتخاذ القرار المناسب لتنفيذ الواجب الحركي ضد تحركات الخصم أو كراته.
ويلعب التوقع الحركي دورا ً فاعالً في اختيار االسلوب األمثل للرد على تحركات
الخصم في األلعاب الفرقية والمنازالت الفردية فمثالً ان بعض من حراس المرمى يركز
على حركة رجل الالعب المنفذ لضربة الجزاء قبل تنفيذ الضربة بلحظات وال ينتظر
لحظة ضرب الكرة وينطلق على الكرة لصدها بناء على خبرته في توقع اتجاه الكرة
وارتفاعها وسرعتها من خالل دراسة وتحليل سرعة الالعب المنفذ واتجاه جسمه وقدمه
قبل لحظة ضرب الكرة وهذا ينطبق أيضا ً على المواقف المختلفة في كرة الطائرة وكرة
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السلة وكرة اليد حيث يلعب التوقع الحركي لالعب أهمية كبيرة في الدفاع عن منطقتة ،
كما يلعب التوقع الحركي دورا ً كبيرا ً في المنازالت الفردية كالمالكمة والمبارزة
والمصارعة والتايكواندو حيث يستطيع الالعب التخلص من ضربات الخصم من خالل
توقعه بحدوث هجوم عليه والتوقع الحركي يتأسس على مدى خبرة الالعب وطول
الفترة التدريبية وقدرة الجهاز العصبي والجهاز العضلي على تحليل وتفسير واتخاذ
القرار لخداع الخصم أو التخلص منه.
وعليه فان الالعب وخاصة في األلعاب الفرقية والمنازالت الفردية بحاجة إلى تنفيذ
استجابات سريعة كرد فعل للمتغيرات والمواقف المختلفة التي تحدث في اللعب
كتحركات الخصم والزميل والتغيرات المفاجئة لسرعة واتجاه الكرة .ولهذا فان رد
الفعل ما هو إال استجابة الختبار رد فعل مناسب للمواقف المختلفة التي تحدث و تعرف
برد فعل االختبار.
ان زمن رد الفعل المعقد يعتمد على عدة عوامل هامة هي-:
 قدرة وكفاءة الجهاز العصبي والعضلي لالعب وتناسق العمل بينهما.
 درجة التركيز على المثير سواء كان سمعي مثل طلقة المسدس أو بصري كما في
المباريات.
 القدرة على اإلدراك والتفسير والتحليل واتخاذ القرار المناسب.
 الخبرة المكتسبة من سنوات التدريب السابقة.
 العمر.
 الجنس.
تطوير سرعة رد الفعل المعقد
يمكن تطوير سرعة رد الفعل المعقد من خالل تنفيذ التمارين التي تحسن من مستوى
سرعة التفكير والتحليل واتخاذ القرار كأداء تمارين من وضعيات مختلفة كالوقوف
والجلوس واالنبطاح على البطن واالستلقاء على الظهر وربطها مع الحركات التي قد
تحدث أثناء اللعب ومن هذه التمارين- :
 ضرب الكرة على حائط متعرج ومحاولة السيطرة عليها.
 ضرب الكرة على أرض متعرجة ومحاولة السيطرة.
 يقف الالعب وظهرة مواجهة للمدرب وعند سماع إشارة المدرب يدور الالعب
ويتوجه نحو الكرة التي يرسلها المدرب والتي قد تكون عالية أو واطئة ،يمينا ً أو
يسارا ً
 يجلس الالعبين وظهورهم مواجهة للمدرب وعند سماع إشارة المدرب يدور
الالعبين وينطلقوا إلى األمام ثم يعطي المدرب باإلشارة لتغير اتجاه الالعبين وقد
تكون اإلشارة نحو اليمين أو اليسار أو الرجوع للخلف.
 -2سرعة الحركة
مفهوم سرعة الحركة
وتعني سرعة انقباض عضلة أو عدة مجموعات عضلية بأقصر زمن ممكن ومثال
على ذلك الرمية الجانبية بكرة القدم ،حركة الطعن بالهجوم في المبارزة ،اللكمة أو
ضرب الخصم في المالكمة ،التهديف بكرة اليد ،الوثب لألعلى بكرة السلة ،لحظة
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الرمي في مسابقات الرمي بألعاب القوى  ،وسرعة الحركة من الصفات البدنية التي لها
أهمية كبيرة في تطوير مستوى األداء البدني والمهاري لالعبين وتعد العامل الحاسم في
الكثير م ن األلعاب وتعتمد بشكل رئيسي على مستوى القوة االنفجارية لدى الالعب
فكلما كانت القوة االنفجارية لالعب عالية كلما كان أدائه سريعا ً وال يتيح فرصة
للخصم للدفاع  ،كما تزداد قدرتة على التخلص من الخصم .
كيفية تطوير سرعة الحركة
يمكن تطوير سرعة الحركة من خالل استعمال تدريبات التي يكون فيها الحمل
التدريبي كما يلي:
الشدة -:يكون أداء التمارين بشدة قصوى  %100وفي حالة استعمال األوزان فيجب
تخفيف األوزان المراد التغلب عليها وذلك لزيادة سرعة األداء للتمرين مثالً استعمال
كرات طبية ،أثقال خفيفة ،الوثب بدون وزن  ،الوثب بلبس جاكيت وزن ()3كغم ،وفي
مسابقات الرمي بألعاب القوى
تستخدم أدوات الرمي بأوزان اقل من األوزان القانونية للمسابقة مثالً رمي رمح
بوزن ()600غم بدالً من الوزن القانوني ()800غم وإطاحة المطرقة بوزن ()6كغم
بدالً من الوزن القانوني ()7,260كغم وذلك من اجل تطوير السرعة الحركية لالعب
أثناء التدريبات.
الحجم التدريبي -:أداء كل تمرين اقل من ( )10تكرارات ويعاد التمرين من ()5-3
مرات إما عدد المجموعات فيعتمد على مستوى الالعبين وأعمارهم.
فترات الراحة -:وصول النبض إلى اقل من ( )120ضربة بالدقيقة قبل البدء بالتكرار
التالي وذلك لضمان إعادة مصادر الطاقة المستهلكة من ) (ATP-PCوالمحافظة على
التنبيه المرتفع للجهاز العصبي ألداء التمرين بأقصى سرعة .أو من ( ) 5-3دقائق .
-3سرعة الجري
مفهوم وأنواع سرعة الجري
تعني سرعة الجري هي سرعة االنتقال من مكان إلى آخر بأقصر زمن ممكن وتعد
من أهم الصفات التي يجب أن تطور عند العبي األلعاب الجماعية كرة القدم ،كرة اليد،
كرة السلة ،العاب القوى ،حيث اتفق الخبراء على إن سرعة الجري من العوامل األكثر
أهمية في تحسين مستوى األداء وخاصة بكرة القدم وبخطوطه الثالثة.
غالبا ً ما يوجد في الفريق الواحد سواء في كرة القدم أو األلعاب األخرى عند تدريبات
االنطالقات لمسافة ( )20م إن بعض الالعبين يكونوا سريعين جدا ً عند االنطالق
ويتفوقون على أقرانهم خالل ( )10أمتار األولى ولكن بعد ذلك يجتازهم بعض زمالئهم
في ( ) 10أمتار األخيرة ويتفوقون عليهم ،هذا يعني وجود نوعين من الالعبين النوع
األول يمتلكون بداية انطالق سريعة (سرعة استجابة عالية) أي يتميزون بسرعة رد
فعل عالية وسرعة انطالق عالية لكنه يتصف بضعف السرعة في الجزء المتبقي من
المسافة ،أما النوع الثاني من الالعبين يتصفون بضعف االستجابة (سرعة رد فعل
بطيئة وانطالق بطيء) لكنه يتميز بزيادة التعجيل في المسافة المتبقية وبسرعة قصوى
عالية يتغلب من خاللها على زمالئه أو الخصوم في المسافة المتبقية  .وهذا يعني إن
الالعب الذي يتميز بسرعة رد فعل عالية وسرعة انطالق عالية تكون استجابته ألي
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حافز أو مثير في التمرين سريعة جدا ً وهذه الميزة تعطيه السرعة في الجري لمسافات
قصيرة اقل من ( )10أمتار وهذا ما يحتاجه العب كرة القدم والعب كرة اليد والعب
كرة السلة وكرة الطائرة والتنس وغيرها من األلعاب حيث إن اغلب الحاالت في هذه
األلعاب تقع ضمن هذه المسافة كالجري للضغط على الخصم أو لقطع الكرة أو
للحصول على فراغ أو التنافس مع الخصم لالستحواذ على الكرة ،على عكس الالعب
الذي تكون استجابته بطيئة (سرعة رد فعل بطيئة وسرعة انطالق بطيئة) فان مثل هكذا
العب يخسر صراعات كروية متعددة إثناء اللعب وهذا يؤثر سلبا ً على أداء الالعب ،
وهذا الالعب تنطبق عليه المقولة (ال مكان لالعب بطيء بكرة القدم) وكذلك في بقية
األلعاب األخرى وعليه فان من المواصفات الهامة التي يجب االهتمام بها أو البحث
عنها عند اختيار العبي األلعاب الجماعية هي سرعة االستجابة (رد الفعل السريع
والركض السريع).
تطوير سرعة الجري
يوصي خبراء كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والهوكي أن يهتم المدربين في األلعاب
التي تتطلب الجري مع الكرة بتدريب سرعة الجري بالكرة وبدون كرة إال إن التوجه
الحديث بالتدريب اتجه بشكل اكبر إلى تدريب السرعة بالكرة وبما يتناسب مع مواقف
اللعب ومتغيراته ومتطلباته المختلفة وأصبح هذا التدريب يأخذ نصيبا ً اكبر بكثير من
تدريب السرعة بدون الكرة على الرغم من إن تدريب السرعة بدون كرة مفيدا ً وله تأثير
على تطوير قابلية إنتاج الطاقة الألوكسجيني إال أن تأثيرها يكون قليالً في تطوير قابلية
رد الفعل لالعب لمواجهة المتغيرات والمواقف المختلفة التي تحدث إثناء المباريات
ولهذا اهتم المدربين بتدريب السرعة بالكرات وخصصوا لها نصيبا ً اكبر من الحجم
التدريبي وتقسم سرعة الجري إلى مرحلتين-:
أ-المرحلة األولى زيادة التعجيل أو تسارع البداية أو سرعة االنطالق لمسافات قصيرة.
ب-المرحلة الثانية السرعة القصوى وتبدأ هذه المرحلة بعد انتهاء المرحلة األولى
وتعني قطع مسافات متساوية بأزمان متساوية أي تكون السرعة ثابتة خالل قطع مسافة
معينة.
أن أهمية االنطالقات السريعة وخاصة في كرة القدم تأتي من أن أغلب الفعاليات
التي يقوم بها العبي كرة القدم تتركز على سرعة االنطالق لقطع مسافات قصيرة
بأقصر زمن ممكن.
ويمكن تدريب السرعة بالكرة وبدون الكرة من خالل مكونات الحمل التدريبي التالية:
الشدة - :تؤدى التمارين بشدة قصوى من ( ) %100 - 90
الحجم- :المسافة اقل من ( )80م أو اقل من ( )8ثواني للتمرين الواحد ويكرر التمرين
( )4مرات لكل العب مع تغير مواقع الالعبين أثناء التمرين.
أما عدد المجموعات لكل تمرين من ( )5-3مجموعات ويمكن تغيير التمرين لكل
مجموعة للحصول على فائدة أكبر من خالل اختالف مواقع الالعبين ومهامهم في كل
مجموعة تدريبية
الراحة - :وصول معدل ضربات القلب إلى اقل من ( )120ضربة في الدقيقة قبل البدء
بالتكرار التالي .أو الراحة من ( )5-3دقيقة بين التكرارات وبين المجاميع ( )10دقائق
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وفيما يلي نماذج مختلفة لتدريب السرعة بالكرة في لعبة كرة القدم مع التذكير بإمكانية
تعديل المسافات طبقا ألعمار الالعبين
برامج التدريب وتمارين تطوير السرعة:
عند اعداد مناهج تدريب السرعة البد من التفكير الجيد بجدولة تمارين السرعة التي
تالئم متطلبات اللعبة ،وكلما كانت هذه التمارين متطابقة مع متطلبات اللعبة نفسها كلما
كانت فائدتها أكبر .والسرعة تختلف من لعبة الى أخرى حسب طبيعة الفعالية
ومتطاباتها ،هل تؤدي السرعة بأدوات ام بدون أدوات .
وفي تدريب السرعة فليس المهم استنساخ تمارين السرعة من األلعاب األخرى
وتطبيقها بكرة القدم فليس من الممكن أن نأتي برياضي وبرقم ممتاز في ركض40م
لنجعل منه العب ممتاز فالسرعة بكرة القدم ال تعني سرعة الركض فقط بل باستعمالها
كأداة لحل التحديات التي تواجه الالعب خالل الوضعية الحقيقية للمباراة وهنا يقسم
المختصون بفسيولوجيا التدريب السرعة الى ثالثة أنواع وهي:
-1السرعة الذهنية :فعند الحديث عن السرعة الذهنية فإننا بالحقيقة نتحدث عن ثالث
عناصر مهمة وهي (التوقع -التمييز -رد الفعل)
 ومعنى التوقع هنا يشير لفهم اللعبة واالستعداد الذهني لها والحساب المبكر لحوادثهاكسرعة الكرة وخط طيرانها ومنطقة ارتدادها وغير ذلك.
 أما بالنسبة للتمييز فيشير لرصد تطور الوضعيات والتهيؤ للتعامل معها والتي ترتبطبسرعة اتخاذ القرارات ويكون التركيز هنا على االشارات السمعية والبصرية التي
تساعد على االستعداد لألداء الحركي.
 أما رد الفعل والذي هو سلسلة من العمليات العصبية العضلية والتي تطور عن طريقالتكرار لمختلف المهارات العصبية العضلية والتي ينتج عنها الكفاءة العالية في تنفيذ
االفعال الحركية وهذا يُختصر في علم الحركة بمصطلح الزمن المحصور بين
المحفز(المثير) واالستجابة.
النقطة المهمة األخرى هي الخاصة بتطوير أسس السرعة البدنية فنحن بحاجة لتطوير القوة
والقدرة واإليقاع والمهارات التقنية الخاصة باللعبة نفسها وكل تلك العناصر تكون المفاتيح
المؤثرة بالنوع الثاني من
-2السرعة البدنية والتي يستخدم لها فسلجيا مصطلح السرعة العصبية العضلية والتي تتألف من
اربع أنواع من الصفات وهي:
التعجيل( )Accelerationوالتي تتأثر بالقوة والقدرة والقوة االنفجارية لالنطالق ومقاومةالتعب وحقائق الجينات وميكانيكية الحركة.
 التباطؤ( )Decelerationوالتي تتأثر بالقوة وفهم الحركة وموقع مركز ثقل الجسم والسيطرةعلى الجسم.
 االنتقال( )Transitionأي نقطة االنتقال من حالة التباطؤ لحالة التسارع والتي تتأثر بصفتيالرشاقة والقوة والكفاءة العصبية العضلية وانتاج القوة االنفجارية ودورة اإلطالة القصيرة.
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 تحمل السرعة ( )Speed Enduranceوالتي يعطى لها فسيولوجيا مصطلح استمراريةالسرعة القصوى والتي تتأثر بالعامل الجيني وقابلية االسترخاء واتحاد طول الخطوة مع تكرارها
واالقتصاد بالركض والطاقة المستهلكة.
-3سرعة اللعب :لقد أكدت البحوث الحديثة بأن تطوير السرعة البدنية لوحده ال يكون كافيا ألن
هنالك حاجة ماسة للتركيز على تطوير سرعة المهارات التقنية والتي تتعلق بسرعة اللعب التي
تشذب السرعة البدنية والسرعة الذهنية مع التركيز الكبير على الوضعيات التكتيكية والتكنيكية
ولهذا قسم الخبراء المختصون سرعة اللعب للعناصر لتاليه:
السرعة ضد الخصم عبارة عن اتحاد بين اربع صفات وهي الصفات البدنية مع توافقعصبي/عضلي) والسرعة الذهنية ورصد تغيير موقع الخصم والقابلية البدنية على تعديل السرعة
للحصول على فائدة.
السرعة مع الكرة وهي اتحاد للسرعة والمهارات الفنية مع الكرة والتي تتطلب الكثير منالتكرار لتنقية دقة المهارات الحركية كذلك التوقيت العالي والمالحقة.
 السرعة مع الكرة ضد الخصم وهي السرعة الحاسمة والتي تتطلب فهم واسع للعبة وما يحددهذه األسس وكذلك فهم القوانين والتوقعات وهنالك متطلب آخر متعلق برد فعل الخصم وتمتد
المتطلبات للتكرار الكثير للمهارة مع الكرة الصفة االنفجارية للجانب العصبي العضلي والقوة
والقدرة والتموضع الصحيح مذكرا بأن التدريب على سرعة اللعب يجب أن يأخذ بالحسبان
الحقائق األربعة آنفة الذكر وال يجوز عزلها خالل الوحدة التدريبية.
مفهوم سرعة تنفيذ الفعاليات المهارية(سرعة اللعب)
وتعنييي قييدرة الالعييب علييى أداء المهييارات األساسييية فييي األلعيياب الرياضييية المختلفيية
(قدم ،طائرة ،سلة ،يد ،تنس ،مبارزة ،مالكمة ،مصارعة) بدقة وبقدرة عالية وبأقل زمن
ممكيين وهييذا الموضييوع ال يييرتبط بالعمييل العضييلي فقييط بييل بمفهييوم التفكييير الصييحيح
والسييريع فهمييا بوابيية تنمييية اللعييب بسييرعة ميين خييالل تنفيييذ المهييارات االساسييية بسييرعة
وعلى الخصيوص تحيت الضيغط وفيي المنياطق التيي ال تسيمح بفراغيات واسيعة للفرييق
الحائز على الكرة وتكمن أهمية السرعة في تنفيذ مهيارات اللعبية فيي أن أغليب المواقيف
فييي األلعيياب الرياضييية تتطلييب أداء مهيياري سييريع وبدقيية عالييية كمييا فييي مهييارة الجييري
بالكرة والمراوغة والخداع والتصويب والتمرير السريع وخصوصا ً في منطقة الخصيم،
إن أداء المهييارات بسييرعة عالييية هييي ميين اجييل عييدم إتاحيية فرصيية للخصييم ميين التحييرك
لقطع الكرة أو سد الثغيرات أو إعيادة التنظييم كميا أنهيا تربيك الخصيم وتجعليه غيير قيادر
على مجاراة الفريق وهذا النوع من اللعب يتطلب لياقية بدنيية عاليية ومسيتوى عيالي مين
المهارات.
وتحتل المناوالت السريعة في األلعاب الجماعية األهمية األولى في سيرعة الفعالييات
المهارية كونها األساس الذي تبنى عليه الهجمات المختلفة  ،وعليه يجيب أن تيؤدي بدقية
وتوقيت جيد وبسرعة عالية لعدم إتاحة الفرصة للخصم من قطعها .
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مفهوم السرعة في تنفيذ الفعاليات الخططية
وتعنيي تنفييذ أو تطبيييق الفعالييات الخططييية بأقصير زميين ممكين قبييل أن يتخيذ الفريييق
الخصييم التييدابير الالزميية الفشييالها .حيييث إن الخطيية التييي تنفييذ ب ي ( )10ثييواني لتحقيييق
أهييدافها هييي أفضييل ميين نفييس الخطيية التييي تنفييذ ب ي ( )20ثانييية وذلييك الن قصيير الفتييرة
الزمنيية للتنفيييذ (األداء التكتيكييي السيريع) ال يتيييح فرصيية للخصيم ميين أن يتخييذ المواقييف
والمواقع المناسبة لمواجهة هذه الخطة.
كما تعني السرعة فيي تنفييذ الفعالييات الخططيية هيي سيرعة التفكيير واتخياذ القيرارات
السليمة للحاالت الطارئة أثناء اللعب وهذا ييرتبط بقيدرة كيل العيب عليى قيراءة المبياراة
وتقييم الحاالت المستجدة واتخاذ القرار الحاسم بإيجاد اسلوب مناسب للرد.
إن تكتيك الفريق واسلوب لعبة ال يتقرر عند لحظة االستحواذ على الكرة بيل قبيل حييازة
الكرة بلحظيات مميا يتطليب ذليك السيرعة فيي تنفييذ الخطية ،كميا إن تركييز الالعيب قبيل
تسلمه الكرة سينصب على ما سيفعله بعد تسلم الكرة ويخطط لنفسيه وبشيكل سيريع (هيل
هناك أمكانية للركض ثم المناولية للزمييل ،هيل سيأناول الكيرة لالعيب الوسيط أو المتقيدم
هل سأخترق باتجاه منطقة الهدف أو إلى الجانبين ) وعلييه فيان االختييار المناسيب ألحيد
هييذه الحلييول يعتمييد علييى قييدرة الالعييب فييي سييرعة التفكييير قبييل وبعييد تسييلم الكييرة بييزمن
قصير يتوافق مع حالة اللعب والوضع اآلني لالعبي فريقه.
األسس التي يجب مراعاتها عند تدريب السرعة
 يجيييب تنفييييذ تيييدريبات السيييرعة بكافييية أنواعهيييا بيييزمن ال يزييييد عييين ( )10ثيييواني
وبتكييرارات ميين ( )5 – 4للمجموعيية الواحييدة وعييدد المجموعييات يحييدد ميين قبييل
المدرب وفقا ً لمستوى الفريق وحالته التدريبية والفترة التدريبية والهدف ،وان تكيون
فترة الراحة بين التكرارات رجوع النبض إلى ما يقارب ( )120ضيربة فيي الدقيقية
قبل البدء بيالتكرار التيالي أو مين( )5-3دقيقية وبيين المجموعيات ميا يقيارب ()110
ضربة في الدقيقة .أو ( )10دقيقة.
 يجب تنفيذ تدريبات السيرعة بكافية أنواعهيا فيي بدايية الوحيدة التدريبيية حتيى نسيتغل
قدرة الجهاز العصبي على النقل السريع لإلشيارات العصيبية للعضيالت العاملية قبيل
أن يصيييبه التعييب فييي منتصييف أو نهاييية الوحييدة التدريبييية نتيجيية كثييرة االيعييازات
العصبية المرسلة إلى العضالت خالل الوحدة التدريبية.
 يجييب التركيييز علييى سييرعة األداء الحركييي والدقيية فييي تنفيييذ الفعاليييات المهارييية
والخططية حتى الوصول إلى مرحلة إتقان المهارات وتنفييذ الخطيط بشيكل جييد ميع
التصحيح المستمر لألخطاء.
 التأكيد على التهيئة الجسمية الجيدة (اإلحماء) قبل تنفيذ تدريبات السرعة تجنبا ً
لإلصابة.
 يجب أن تأخذ تدريبات السرعة بالكرات نصيبا ً وحجما تدريبيا اكبر من تدريبات
السرعة بدون الكرات وذلك من أجل تطوير أنظمة إنتاج الطاقة الألوكسجيني
الفوسفاجين والالكتيك اللذان يشاركان بنسبة عالية في إنتاج الطاقة في كرة القدم
الحديثة ووفقا ً لما تتطلبه مواقع الالعبين ومواقف اللعب المختلفة داخل الملعب وهو
ما يطلق عليه اليوم تدريب السرعة الوظيفي والذي يكون فيه التأثير على تطوير

( ) 10

المحاضرة ( )6دكتوراه

ا.د فاطمة عبد مالح للعام الدراسي ()2018-2017

( ) 11

قابلية وقدرة الالعب كبيرا ً من حيث تطوير أجهزته الوظيفية والعضالت على
تحمل نقص األوكسجين وما يصاحبة من تراكم لحامض الالكتيك في العضالت
والدم أثناء أداء السريع لتنفيذ الفعاليات الخططية سواء كانت الهجومية أو الدفاعية ،
كما تطور هذه التدريبات سرعة االستجابة وسرعة االنطالق والتوقع الحركي
والتوقيت الحركي والسرعة في تنفيذ الفعاليات المهارية والخططية.
التأثيرات الفسيولوجية والكيميائية التي تحدث لألجهزة الوظيفية بعد تدريبات السرعة:
التأثيرات والتكيفات والتغيرات الفسييولوجية والكيميائيية التيي تحيدث لألجهيزة الوظيفيية
لالعبين نتيجة التدريب الألوكسجين (تدريب السرعة بأنواعها) يمكن تلخيصها بمايلي .
 تعمل تدريبات السرعة على تحسين سير العمليات العصيبية بيين الجهيازين العصيبي
والعضييلي وبالتييالي تحسييين عمليييات التنسيييق بييين سييرعة تنفيييذ الفعاليييات المهارييية
والخططية وتحسين عمليات التوقيت الحركي والتوقع الحركي واالنسيابية في األداء
الحركي.
 تحسيين قيدرة الجهيياز العصيبي علييى اثياره جميييع الوحيدات الحركييية فيي العضييلة أي
تحسييين التنسيييق والتييزامن فييي عمييل الوحييدات الحركييية فييي العضييلة الواحييدة وبييين
العضالت المشاركة في العمل مما يؤدي ذلك إلى إنتاج قدرة عاليية (قيوة × سيرعة)
في األداء المهاري أو الخططي.
 تحسين قدرة نظام إنتاج الطاقة الألوكسجيني ) (ATP-PCمن خالل ما يلي-:
 زيادة مخزونات الطاقية الألوكسيجينية ) (ATP-PCفيي العضيالت نتيجية لتيدريبات
السيييرعة حييييث أثبتيييت التجيييارب إن كميييية ونوعيييية مصيييادر الطاقييية الألوكسيييجينة
الفوسفاتية ) (ATP-PCتزداد نتيجة التدريبات الألوكسجينة كما تزداد قدرتها عليى
االنشطار إلنتاج الطاقة.
 زييادة كمييات اإلنزيميات المحللية لمصيادر الطاقية الألوكسيجينة إنيزيم )(ATP-ase
وإنزيم فوسفوكيناز ).(CPK
 تحسين قدرة األجهزة الوظيفية على تحمل نقص األوكسجين في الخاليا العضلية وما
يصيياحبها ميين تغيييرات كيميائييية كتييراكم كمييية ميين حييامض الالكتيييك فييي العضييالت
والدم  ،كما تتحسن قدرة هذه األجهزة الوظيفية على التخلص من حامض الالكتيك.
 زيادة في كميات ايونات الكالسيوم والمغنسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والتي تساعد
في عمليات التقلص واالنبساط.
 تحسين عمل الجهاز العضلي نتيجة لتحسيين مسيتوى كفياءة وقيدرة األليياف العضيلية
البيضاء السريعة على التقلص واالنبساط السريع نتيجة لتنفيذ أحجيام تدريبيية كبييرة
من تدريبات السرعة بمختلف أنواعها.

