
 

 الفرتة االنتقالية ) بعد املوسم وتسبق املوسم اجلديد(
 بقلم د. منصور الصويان*

 

الفترة التي يمر بها الالعبون األن هي الفترة االنتقالية والتي تأتي بعد نهاية الموسم وتسبق الموسم الجديد ، 

 ( Transition period ) الفترة االنتقالية  : سوف يكون هناك شرح حول هذه المرحلة الهامة والتي تسمى

الفترة االنتقالية : إحدى فترات الموسم الرياضي وهي فترة هامة جداً لالعب الذي قد يفقد خاللها مكتسبات  

التدريب البدنية والفنية للموسم الفائت ويعود لنقطة الصفر )االنتكاس( أو قد يحافظ من خاللها على الحد 

 .ة التي تساعده على بدء موسم جديد بكل حيوية ونشاطاألدنى من الجاهزية البدني

 

ومن منافسة ألخرى تبعاً لمستوى اللعب وقوة المنافسة ولكن هذه الفترة تختلف مدتها من رياضة ألخرى 

الحد األدنى لها من أسبوعين إلى ستة أسابيع تعتبر مثالية كفترة استشفاء كاملة تمنح الجسم االستعداد لتقبل 

 . موسم جديد ، وإذا أستخدمت كراحة سلبية فيجب أن ال تزيد عن أسبوعين

 

ابية وممارسة النشاط البدني المنخفض الحمل للحفاظ على التكيف يفضل في الفترة االنتقالية الراحة اإليج

المركزي للجسم وصيانة مكتسبات التدريب ، وهذه األنشطة بعيدة عن الرياضة التخصصية و تمثل في 

 .الغالب هواية رياضية محببة لالعب والتي تختلف من العب ألخر وهو ما يعرف بالتدريب خارج الموسم

 

للراحة فقط ،ولكن العقل يحتاج أيضاً إلى استراحة من  يخطيء من يعتقد بأن الجسم هو الذي يحتاج

التي استنفدت طاقته، فالالعب في حاجة إلى االستشفاء الكامل وفق أسس معينة  (Stress)ضغوطات الموسم

تحددها بعض المتغيرات لضبط فترة وطول االستشفاء،وكان شهر رمضان فرصة مناسبة لالعبين لالستشفاء 

 .الذهني

 

دقيقة بواقع مرتين في األسبوع للمحافظة على اللياقة  30 – 20في الفترة االنتقالية يمكن الجري مابين 

القلبية التنفسية )التحمل( والتكيف المركزي في حال عدم ممارسة أنشطة هوائية كالدرجات والسباحة والمشي 

 . لفترات طويلة

 

لالعب الدخول لصاالت اإلثقال للتدريب بأثقال حرة وبأوزان وإذا كانت الفترة أكثر من أسبوعين يمكن 

في األسبوع وخاصة لالعبين الذين لديهم ضعف في عضلة معينة أو  2 – 1منخفضة ولكن مع مراعاة 

مجموعات عضلية ، و ينصح بذلك لالعب الذي لديه تاريخ من اإلصابات في جزء معين ويحتاج لتدريبات 

 .إضافية
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 .عودامللك سجامعة  –كلية علوم الرياضة والنشاط البدني  -ركييس قسم امليكانيكا احليوية والسلوك احلرئ*

 


