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إن مسار األحماال التدريبياة يتخاذ شاكل موجاات خاالل ديناميكيتباا بجمياح مراحال التادريب
لالعب رياضة الكاراتيه تخصص «القتال الفعلاي " الكوميتاه  , " kumite -القتاال الاوهمي
" الكاتا  ،» " kata -والمدرب المتخصص فى تخطيط و تدريب الالعب لالشتراك والتنااف
داخل إطار مسابقة القتال الفعلي " الكوميته  , " kumite -القتال الوهمي " الكاتا kata -
" يجاب نن يراعاى عناد تقنااين األحماال التدريبياة الموجباة لنااو محادد مان القتاال الفعلااي "
الكوميته  " kumite -او " القتال الاوهمي " الكاتاا  " kata -مثال «بصاا  -دا  .كاتاا»
مثالً نو «شينتيه .كاتا» وجود مستويات متعددة ومتباينة التأثيرات مان الشادة التدريبياة داخال
الموجااات التدريبيااة المتعااددة ماان حيا المكونااات التدريبيااة داخاال البرنااامج التاادريبي الواحااد،
فالموجااات الصااغيرة تمثاال مسااار ديناميكيااة الحماال التاادريبي نثناااي الاادورة التدريبيااة الصااغيرة
والتي تتراوح فترة استمرارها ما بين  3إلاى 7نياام تادريب ،نماا الموجاات متوساطة مان حيا
مسار ديناميكية الحمل التدريبي فبي تبلور مسار تلاك الديناميكياة خاالل عادة موجاات تدريبياة
صغيرة ني ننبا مسار لمجموعة من المسارات الصاغيرة التاى تتاراوح ماا باين 3إلاى  6موجاة
صااغر وفق اا ً للمرحلااة والباادب التاادريبي ،كمااا نن الموجااات الكبياارة تلباار لنااا المسااار العااام
للاادورات التدريبيااة الكبياارة نثناااي فتاارات الموساام التاادريبي وهااى شااكل هااام يعك ا مسااتويات
األحمال التدريب ية المنفذة خالل الموسم الرياضاي وماد تأثيرهاا علاى مكوناات البيكال البناا ي
لحالة الالعب التدريبية.

شكل يوضح مسار التغير المقترح للموجات التدريبية ذات األحمال التدريبية المتعددة
باألسبو التدريبي المكون من  12وحدة تدريبية " " 1 : 1 ، 3 : 1 ، 3 : 1 ، 1 : 1

شكل يوضح مسار التغير المقترح للموجات التدريبية ذات األحمال التدريبية المتعددة
باألسبو التدريبي المكون من  12وحدة تدريبية " " 2 : 1 ، 1 : 3 ، 1 : 1 ، 1 : 2

شكل يوضح مسار التغير المقترح للموجات التدريبية ذات األحمال التدريبية المتعددة
باألسبو التدريبي المكون من  12وحدة تدريبية " " 1 : 2 ، 2 : 3 ، 1 : 1 ، 1 : 1

مما سبق يتضح نن الموجات ذات مسار الحمل التدريبي بالادورة الصاغر يمكان نن تمادنا
بااأي معلومااات تساابم فااى تتبااح مسااار إيقااا األحمااال التدريبيااة المنفااذة ماان باال الالعااب خااالل
الموسم ال رياضي الواحد .وتعتبر الموجة الصغر فى التدريب هو النواة لبناي الموجة الكبر

التدريبيااة والتااي يتبلااور عنبااا المسااار العااام لديناميكيااة األحمااال التدريبيااة نثناااي كاال فتاارة ماان
فتارات التادريب ومان المبام علااى المادرب نن يعمال علاى الااربط باين مساار ديناميكياة األحمااال
التدريبية بالدورة الصغر وبين البدب التدريبي المحدد وارتفا مستو اإلنجاا ماح مراعااة
نن مسار ديناميكية األحمال التدريبية تأخذ صفة الخصوصية حي هناك مسار لديناميكياة شادة
األحمال التدريبية يختلاب عان مساار ديناميكياة حجام األحماال التدريبياة المنفاذة داخال الموجاة
التدريبية الواحدة بالرغم من إتباعه بشكل تموجي لحمل التدريب وذلك ألسباب تدريبية نهمبا:
( )1المتموجااات والمتأرجحاااات المنتلماااة فااى اإليقاااا الحياااوي لمسااتو اإلنجاااا ل جبااا ة
الحيوية الداخلية لجسم الالعب نو الالعبة خالل اليوم وحتى إيقا الفصل السنوية.
( )2ديناميكية التغير الحاد فى مستو الحمل التادريبي المنفاذ كيفياا ً وكمياا ً خاالل الادورات
التدريبية.
 مالحلة هامة :للمادرب خاالل تنفياذ األحماال التدريبياة لالعاب رياضاة الكاراتياه تخصاص
مسابقة «القتال الفعلي " الكوميته  , " kumite -القتاال الاوهمي " الكاتاا " kata -
» مراعاة التغير ل حمال على شكل موجات تدريبية-:
( )3على المدرب المتخصص مالحلة خالل تنفيذ األحمال التدريبية المقننة على مدار فترات
الموسم الرياضي والموجبة لالعب تخصص «القتال الفعلاي " الكوميتاه " kumite -
 ,القتال الوهمي " الكاتا » " kata -

ا نه عند االرتفا نو االنخفاض بمستو الحمل التدريبي ،فإنه ال تلبر داللة فورية على
التغير فى مستو االنجا لالعب عناد ندا اه لالسالوب المبااري خاالل مساابقة «القتاال
الفعلي " الكوميته  , " kumite -القتال الوهمي " الكاتا  » " kata -ياد التادريب
كنتيجة مباشارة للتغيار فاى ديناميكياة األحماال التدريبياة المنفاذة ،إال نن التغيارات الدالاة
علااى التكيااب المتو ااح حدوثااه كنتيجااة مباشاارة متوا يااة للتغياار فااى مسااتويات األحمااال
التدريبيااة المنفااذة تتااأخر ويتو ااب طااول فتاارة التااأخير علااى مسااتويات الشاادة التدريبيااة
المنفااذة خااالل الباارامج وطبيعااة ديناميكيتبااا ،ومسااتو مكونااات البيكاال البنااا ي للحالااة
التدريبية الخاصة بالالعب ،وكذلك الفترة التدريبية بالموسام التادريبي الرياضاي ،وحالاة
اإليقا الحيوي العام لالعب ومحدداته.

( )4على المادرب نيضاا ً مراعااة الادالالت المبكارة لفقادان التكياب ل حماال التدريبياة المنفاذة
كمؤشر له إلعادة تخطيط األحمال التدريبية كوسيلة لالرتفا بمستو اإلنجا الرياضاي
فااى رياضااة الكاراتيااه ومسااتو األداي لالساالوب المباااري الخاااص «القتااال الفعلااي "
الكوميته  , " kumite -القتال الوهمي " الكاتا ،» " kata -

ويالحاال نن نهاام دالالت فقاادان التكيااب لااد الالعااب هااو فقاادان الجبااا العصاابي لحالااة
التكيب مح متطلباات الحمال التادريبي ،وهاذا يلبار عناد تتباح المادرب لمعادالت ضاربات
القلااب لااد الالعااب والااذي يتناسااب مااح مسااتو الحماال المنفااذ دا م ااً ،حي ا فااى حالااة
انخفااااض مساااتو اإلنجاااا لالعاااب وتكيفاااه ل حماااال التدريبياااة المنفاااذة داخااال الوحااادة
التدريبية فاإن باذل مجباود نعلاى مان هاذا التكياب الاوليفى فاى المقاام األول ياؤد إلاى
تنبيااه الجبااا العصاابي المسا ول عاان محاولااة إعااادة التااوا ن الااوليفى ماان خااالل يااادة
معدالت ضاربات القلاب لالعاب  ،والمادرب هناا يجاب نن ينباه إلاى ضارورة نداي نحماال
تدريبية تتجه ل يادة الحجم للحمل التدريبي مح عدم االرتفا بشدة الحمل إال بقدر يسمح
بارتفا مستو اإلنجا بأسلوب تادريجي مقانن حتاى يعاود الالعاب للمساتو المطلاوب

ماان اإلنجااا دون التعاارض لمخاااطر الحماال ال ا ااد التاادريبي والتااي تااؤثر علااى ديناميكيااة
إيقااا األداي لالساالوب المباااري الخاااص «القتااال الفعلااي " الكوميتااه , " kumite -
القتال الوهمي " الكاتا .» " kata -
مح امنياتي بالتوفيق للجميح.
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