
 علم التدريب الرياضي/المرحلة الرابعة                      جامعة تكريت                                                               

  مدرس المادة:                      كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة                                  

 ياوي طم . د عبداهلل محمد                                                                                                     

 

 التحمل : 

يعتمد نجاح الرياضي في منافسات التحمل على قدرته فيي استيتمرار  لليال الجميد مير تياار ابساتيه  التعي           

ضي في قمة مستواه الليدني بتيى يسيتطار ال يو  فيي المنافسية ويتحجيز اسنجيا          ويتطل  ذلك ان يكون الريا

 المطلوب .

ولكي يتمكن الرياضيي مين تحجايز ذليك يليتد التيدري   سيورة مسيتمرة بتيى الوسيول اليى مسيتو  التكاي                  

 المطل  يمكن من ال و  في المسا جة او السلاق وهو في افضل باسته اللدناة ..

في معظم اسنشطة الرياضاة فمو مطل  اتاتي للرنيام     دناة يتاتس علاما طلاعة اسعداد التحمل قدره يعد  

نظرا سرتلاطه  عنسري السيرعة والجيوه وميا ينيت  عين ذليك مين عناسير ااسية  عنسيري            ،التدري  الم تل 

 تحمل الجوة وتحمل السرعة ..

قيدرة وسي ة  دناية    ل مسيانات  يان ينظير اليى التحميل      ة ا( انيه بتيى  دايي   9111يا ر  سطويسي ابمد عاد )   

لما له ارتلاط  الجدرات اللدناة )الجوة والسرعة (من جمة والوظا ة من  لل رد تعلر عن مستو  اللااقة اللدناة 

دوري والتن سي ( وما يتلر ذلك من تحول الطاقة العضلاة اليى طاقية ماكاناكاية      اءة الجما ين الجمة اار  )

ارتليياط التحمييل  حر ايية الم تل يية وهيياا فضييال عيين ت دمما الالعيي  اانيياء اداء اسنشييطة اللدنايية واليمكيين ان يسيي

 عنسر  دني  التع   حالة فساولوجاة يمكن  واتطتما تجاام مستو  اللااقة اللدناية عنيد ال يرد و يالك يتوقي       

 مستو  التحمل على ما يلي : 

 طويلة .امكاناة ال رد وقدرتة على مجاومتة التع  ل ترة  -9

 مد  توافز ونشاط اسجمتة الحاوية الم تل ة  الجسم واسوسا النشاط الوظا ي للجل  والرئتان  -2

 مستو  م تون الطاقة  اسضافة الى   اءة وترعة تار العملاات اللاو  اماائاة في العضالت . -3

ر  ماية مين   مستو  الحد اسقسى ستتمالك اسو سجان  اعتلاره  مؤشر لجدرة الجسم عليى انتياا ا لي    -4

 الطاقة الموائاة . 

مستو  ما يتمتر  ه ال رد من قدرة عليى السيلر والتحيدي وروح الك ياح وذليك اانياء التيدري  واسداء         -5

 التنافسي )يمكن ان تظمر اهماة النجاط ال مس السا ز ذ رها في اسعمال الموائاة والتحمل الموائي 

 

  

 

 

 

 

 



 م مود التحمل وتجساماته : 

هناك وجمات نظر م تل ة تدور بول م مود التحمل وتجساماته ون ي   اليا ر ميا جياء عين ا يو العيالء عليد           

ي يسييتمر ل تييرة طويليية ن  ييل ان  اد التحمييل س يجتسيير علييى اسداء اليي ( واليياي يوضيي  ان م مييو9111ال تيياح )

  العضيلي النيات  عين العميل     الجدرة على مواجمة التعي  اييا  يان نوعيه فمنياك التعي      :التحمل  م مود عاد يعني 

العضلي الالهوائي ولاا يوجد ما يسمى  التحمل الالهوائي وهناك التع  النيات  عين العميل الميوائي ولياا يوجيد       

 ما يسمى  التحمل الموائي .

عليى مجاومية   التحمل في الرياضة على انه قدرة اسعضاء اللدناة والن سياة  (9191في بان يعرف جروتر )  

 اب  تن اا الحمل والسرعة العودة الى الحالة الطلاعاة  عد تن اا الحمل .التع  الاي يس

تحمييل  –   ييل انييوات التحمييل التييي يمكيين ان تظميير فييي اسداء الرياضييي )تحمييل هييوائي يييالتعرا يتضييمن هييا   

 سهييوائي( ن)التحمييل الجسييار ن المتوتييي ن الطويييل المييد  (  مييا تؤ ييد تييرعة العييودة الييى الحاليية الطلاعايية فييي  

ي ادينيو ين ال وتي ات ن فوتي ات الكريياتان ن والجلاكيوجان      عة اتيتعادة مسيادر الطاقية مين االاي     التعري  تير 

 اضافة الى ترعة اتتعادة الحاله ال الطلاعة لوظائ  اجمتة الجسم الم تل ة . 

ة ( يمكن ان يندرا تحت م مود التحمل الجااتات ال رعا9191جسر )ورفي ضوء التعري  الاي اوضحه ج   

 التالاة : 

 التحمل  العاد وال اص   -

 التحمل الجسار والمتوتي والطويل المد   -

 التحمل  العضلي العاد والموضعي -

 التحمل الموائي والالهوائي  -

 

 

 تجسام التحمل وفجا ل سائ  نوت النشاط الممارس :

 العاد التحمل  -

 اال اص     التحمل  -

 نييوت الرياضيية او النشيياط الت سسييي الممييارس   تحمييل العيياد س يتعلييز  ل( ان ا9199يييا ر جونييا  ) 

ويشار الى الجدرة على مجاومة التع  الاي يساب  تن اا اسبمال ذات فترة الدواد الطويلة والتي ييتم  

 االلما تجناد المجموعات العضلاة الكلارة .

)التيدريلات  دريلات اللااقية  فالتحمل العاد يعلر عن اهم اهداف التدري  التي نسعى الى تحجاجما في تي   

العامية والتيي   المطاولة مدف من االلما الى رفر    اءة الجما  الدوري والتن سيي (  ميا يم يل    التي ن

ننطلز من االلما  الى تطوير مسيتو  التحميل ال ياص  نيوت النشياط المميارس وينميي التحميل العياد          

د التييدري  الكلاييرة ميين اييالل التييدري   اتييت داد الشييدة المن  ضيية بتييى المتوتييطه اانيياء تن اييا ابجييا 

وتشار طلاعة تنماة التحمل العاد في الغالي  اليى تطيور امكانيات الالعي  الموائاية ) تحسيان مسيتو          

 تييات (  اسضييافة الييى تحسيين اقتسيياديات  ستييتمالك اسو سييجان ن ارت ييات مسييتو  الال  الحييد اسقسييى

ة والن ساة عليى مجاومية التعي     اسداء ) اسقتساد في اتتمالك الطاقة ( وارت ات قدرة الرياضي اللدنا

 تن اا الحمل ذات فترة الدواد الطويلة .الاي يساب  

التحميل ال ياص سي ة مر لية سرتلاطميا  توجاية عواميل النجياح فيي اسداء التنافسيي            في بيان يعيد     

ال اص  نيوت النشياط المميارس م يل اتيلوب اسداء ن واسقتسياد التكتاكيي ن وايضيا  ارت يات مسيتو            

الن ساة التي يتطللميا النشياط الت سسيي ويوضي  الشيكل التيالي وجيه اسرتلياط  يان التحميل           الس ات 

 العاد وال اص .

 

 



 

 

 التحمل العاد                    التحمل ال اص                                                  

قييدرة التحمييل الموائايية    -                                               قييدرة التحمييل المييوائي ال اسيية    

 العامة 

 تحمل الجوة العاد  -                                                          تحمل الجوة ال اص  -

  رعة العاد تحمل الس -                                                        تحمل السرعة ال اص -

 قتساد التكناكي والتكتاكي اس -

 الس ات الن ساة  -

 

 

 اشكال تمرينات المنافسة                  اشكال التمرينات ال اسة                             اشكال تمرينات التطوير العاد 

 

 

 

 طريجة التدري  المستمر                                               

 ل ترياطريجة التدري                                                

 طريجة التدري  التكراري                                              

 طريجة المنافسات .                                               

 

 ( ارتلاط التحمل العاد وال اص22شكل )


