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  مقدمة البحث -1

ان الرياضة مل تعد هواية ميارسها االنسان يف اوقات فراغه للتسلية وقضاء الوقت بل ا�ا علم قائم بذاته يف ذلك شانه  

األسلوب العلمي وتشكيل و توزيع و و أصبحت العملية التدريبية األن أكثر ارتباطا وتعلقا مبحاولة تطبيق  بقية العلوم

ختطيط األمحال التدريبية و أصبحت اآلن النظرة احلديثة إىل عمليات حتسني مستوى األداء الرياضي بأ�ا أساس نتائج 

وحتت تأثري هذه األمحال التدريبية حتدث يف اجلسم  تأثري األمحال التدريبية على إمكانية اجلسم الفسيولوجية و املرفولوجية

 )54، 1999الفتاح، (موعة كبرية وخمتلفة من التغريات جم

 ففي الرياضات القتالية يتجه اإلنسان إىل دراسة أساليب القهر للخصم وكيفية كسب املعركة و العمل على تطوير هذا 

 ,M-lee, 1994)األسلوب و تعترب رياضة اجليدو إحدى هذه االساليب وهي وسيلة من وسائل الدفاع بدون سالح 

  04) 

وإن اإلرتقاء الكبري يف مستوى اإلجناز و األداء الرياضي خالل العقود األخرية جاء نتيجة طبيعية جدا إلستخدام األمحال 

التدريبية الكبرية جدا ومن خالل الزيادة الكبري يف احلجوم التدريبية مع احملافظة على املستوى العال من الشدة نسبيا فضال 

سائل و طرائق التدريب احلديثة مما زاد بشكل كبري جدا األ عباء الواقعة على كاهل الرياضي عن إستخدام األجهزة و الو 

ونتيجة التطور السريع يف مكونات احلمل التدرييب بدأ االهتمام بوسائل  وزيادة نسبة اإلصابات الرياضية املختلفة

لذى وهو االجتاه اجلديد  التدريب او املسابقةاالستشفاء الرياضي وسرعة ختليص الالعب من اثار التعب الناتج عن جرعة 

 يف العملية التدريبية الدي يعتمد على اإلهتمام الكبري يف استخدام وسائل إستعادة الشفاء املختلفة

إذ يذكر أبو العال عبد الفتاح أن فرتة ما بعد التدريب أي فرتة اإلستشفاء تعترب فرتة ال تقل أمهية عن فرتة التدريب أو  

نفسه وال يقصد �ذه الفرتة االقتصار على فرتة مابعد اجلرعة التدريبية ولكن هذه الفرتة تشمل الفرتات اليت بني العمل 

اجلرعات التدريبية و بني دورات احلمل األسبوعية القصرية و املتوسطة لعدة أسابيع و الطويلة خالل املواسم التدريبية 

   )52، 1999الفتاح، (املختلفة 
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و يف الواقع فإن , التدريب البدين يظهر بوضوح التبادل بني العمل و اإلسرتخاء أو بني احلمل و الراحة  ومن خالل    

الراحة تلعب دور حيوي وهام خالل التدريب بل هي إحدى املكونات األساسية له ويتم تنظيمها إرتباطا بنوع التعب 

الوسائل املستخدمة تتباين إرتباطا بنوع و سبب التعب  الذي يظهر على الالعبني وليس عملية تنظيم بل إن طريقة ونوع

  )52، 1994بيك و آخرون، (الذي تعرض له الالعب 

ومبا ان رياضة اجليدو تعد من االلعاب الفردية السريعةوالقوية اليت يكون فيها حترير الطاقة بالنظام املختلط لذا فأن العديد  

ومباان , طرأ على اجهزة اجلسم نتيجة ا�هود البدين الكبري الذي يبذله الالعبمن التغريات الوظيفية والبايوكيميائية سوف ت

اعادة الالعب اىل حالته الطبيعية سوف تزيد يف تركيزه فضال عن مقدرته على االستمرار بالكفاءة اليت يستطيع �ا امتام 

يعية باتت من االمور املهمة اليت جيب االملام �ا لذا فان اعادة الالعب اىل حالته الطب.املباراة طيلة الفرتات الزمنيةاخلمسة

من قبل املدربني والعاملني يف ا�ال الرياضي ومن هنا تكمن أمهية البحث يف التعرف على أية وسيلة من وسائل 

 االستشفاء اليت تساعد يف اعادة الالعب اىل حالته الطبيعية بصورة اسرع

أصبحت عملية التدريب الرياضي والفسلجة وجهتني لعملة واحدة نظرا لرتباط الفسلجة  ة البحثمشكل -2

إن احلمل التدرييب يعد  و يساعد على الوصول ألهداف عملية التدريب حنو األفضلبالتدريب وكو�ا املفتاح الذي 

وعمليات االستشفاء ة أصبحت مشكل حيثاع مبستوى االجناز الرياضي وتطويره،لالرتفأمهية العوامل أكثر 

ذلك، وليس مبالغة إذ قلنا أ�ا أصبحت حتتل املكانة  عنأمهية تقل التخلص من أثار التعب لدى الرياضيني ال 

 . األوىل من حيث األمهية بعد إن أصبح هذا املوضوع هو االجتاه اجلديد واحلديث لالرتفاع وتطوير مستوى االجناز

يف سبيل تطوير مستوى النتائج الرياضية ظل االعتماد على زيادة حجم محل ) أبو العال (ويف هذا الصدد يذكر 

حيث التأثري، وكلما زاد حجم احلمل ارتفع مستوى االجناز  منأمهية دريب لفرتة طويلة هو العامل األكثر الت

الرياضي حىت وصل هذا احلجم إىل درجة كبرية ميكن اعتبارها احلد األقصى الذي ال ميكن ختطيه، اجته الباحثون 

ادة فاعلية محل التدريب عن طريق حتسني نوعية محل التدريب بزيادة الشدة، وبعد زيادة كل من احلجم إىل إىل زي

  . احلد األقصى وكذلك الشدة كان البد من البحث عن جديد لتطوير فاعلية التدريب الرياضي

يبية مع ضمان عدم بأنه قد أصبحت كيفية االرتقاء مبستوى احلجوم التدر ) علي البيك وآخرون(وكذلك ذكر 
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الوصول إىل اإلجهاد من أهم مشاكل التدريب الرياضي احلديث، حيث يواجه املدرب دائماً بعدم قدرة الرياضيني 

حجام تدريبية قليلة فان فرصة الوصول إىل أعلى استيعاب هذه احلجوم ويصبح يف حرية، وإما إذا أعطى 

  .  حكم املستحيلاملستويات الرياضية العالية سوف تقل أو قد تكون يف

نفاً يف أعاله فقد أصبح االجتاه اجلديد لتطوير فاعلية التدريب الرياضي لغرض حتقيق املستوى آونتيجة ملا ذكر 

العايل لالجناز الرياضي وتطويره يعتمد ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بتنفيذ محل تدرييب عايل مع استخدام نظام وعمليات 

   املختلفة واملناسبة واملالئمة للمنهج التدرييب وأهدافه بوسائلهاالستشفاء استعادة 

ولقد شهدت متطلبات رياضة اجليدو وبصور�ا احلديثة زيادة كبرية يف جرعات التدريب و محل التدريب  إضافة إىل طبيعة 

املنافسات فيها و كثرة عدد املنازالت يف التصفيات والعوامل املختلفة و اليت قد تصل إىل أكثر من ثالث منازالت يف يوم 

حتديد كفاءة اخلصائص الوظيفية ألجهزة اجلسم احليوية لرياضة اجليدو إمنا وإن معرفة و  )467، 2001طرفة، (واحد ، 

يساعد املدرب على اإلهتمام �ا مما يؤدي إىل حتسن مستوى األداء فالتغريات اليت حتدث يف معدل القلب ومحض 

بلية حتمل اجلسم للجهد الالكتيك وضغط الدم يف أثناء اجلهد البدين  وبعده هي املؤشرات احلقيقية املهمة املوضحة لقا

وإن سرعة عودة املتغريات الوظيفية إىل احلالة الطبيعية داللة واضحة على تطبع القلب وهذا ماأكده املدربون وطرحو 

إشكالية كيفية عودة املتغريات الوظيفية إىل احلالة الطبيعية بسرعة والتخلص من التعب املؤثر عند العب اجليدو خاصة يف 

  ةاملنازالت األخري 

يرى الطالب الباحث الباحث أن أحد األسباب هو عدم اإلهتمام الكايف لوسائل إستعادة الشفاء املتنوعة وإستخدامها 

املتنوع قبل وخالل وبعد التدريب فضال عن قلة الدراسات احلديثة اليت تعمل على برجمة وتوظيف اإلستشفاء بعد اجلهد 

تكمن مشكلة البحث يف قلة وعليه  األسس والنواحي العلميةالبدين بشكل مدروس وجمرب وصحيح معتمدا على 

  استخدام الوسائل املساعدة لالستشفاء خالل املباراة والتدريبات اليومية 

استخدام بعض الوسائل كتمارين التهدئة والتدليك لتساعد بإسراع عمليات اإلستشفاء  اىل الطالب الباحث مما دفع   

فاعلية املنافسة من خالل تقليل وإزالة بعض أثار التعب وجعل املصارع جاهزا ألداء  لدى مصارعي اجليدو مما يزيد من
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املنازلة الالحقة بالشكل املطلوب وبالتايل حتسن مستوى اإلجناز وهلذا ولغريه من األسباب اليت حفزت الطالب الباحث اىل 

  :حماولة حل اإلشكالية مبساعدة اإلجابة على التساؤالت التالية

  :الرئيسيالسؤال 

  ومتارين التهدئة دور يف اإلسراع بعمليات اإلستشفاء؟ املوضعي  هل للتدليك -

  :األسئلة الفرعية

  لإلسراع يف عمليات اإلستشفاء لدى ) ومتارين التهدئةاملوضعي  التدليك (ماهو أثر بعض الوسائل املساعدة

  ؟مصارعي اجليدو

  اإلستشفاء لدى مصارعي اجليدو ؟ماهي الوسيلة من الوسائل قيد الدراسة األسرع يف 

 ؟ قيد الدراسة بالوسائل  أكثر تأثرا) هوائي ، الهوائي(أيهما جهد  

  : البحث هدفأ -3

  لالسراع يف االستشفاء لدى العيب ) املوضعي  التدليك, متارين التهدئة(معرفة اثر بعض الوسائل املساعدة

  اجليدو

   اجليدومعرفة أية وسيلة من الوسائل قيد الدراسة اسرع يف االستشفاء لدى العيب 

  على نوع اجلهد املبذول الوسائل قيد الدراسةإظهار أثر  

  :البحث ياتفرض -4

   هلا اثر اجيايب يف ) املوضعي  التدليك, متارين التهدئة, (يفرتض الباحث أن الوسائل املساعدة قيد الدراسة

  اجليدوعملية استشفاء العيب 

     وجود فروق معنوية يف سرعة االستشفاء بني الوسائل قيد الدراسة.  

 هوائي ، الهوائي ( أثر إجيايب على كال النوعني من اجلهد وسائل قيد الدراسةلل.(  

  أهمية البحث   -5
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التطبيقية للمدرسني و الباحثني و املدربني وذلك من خالل  نرجو أن تعود هذه الدراسة بالفائدة النظرية و         

  :املشكالت املطروحة و التقصي ميكن حصر أمهية حبثنا يف اجلانبني 

يتمثل يف تدعيم املكتبة و املدربني مبرجع علمي خاص بالتعرف على أثر بعض الوسائل املساعدة  : الجانب العلمي

  يت تفتقر إليه مكتبتنا يف رياضة اجليدو أو اإلستشفاء على سرعة اإلستشفاء ملصارعي اجليدو وال

تتجلى أمهية هذا اجلانب يف معرفة وسيلة اإلستشفاء املناسبة مع العمل مما يساعد يف عملية التدريب : الجانب العملي 

  التدريب امليداين و املسامهة يف تطوير عملية التدريب وصوال لإلجناز األفضل من خالل إتباع الطرق العلمية يف 

  مصطلحات البحث  -6

  : الراحة اإليجابية اصطالحا - 6-1

الراحة  ثمارين اخلفيفة واحملببة اليت تبعيرى كمال مجيل الربطي أن الراحة اإلجيابية هي عبارة عن جمموعة من احلركات والت

  )146، 2004الربطي،  (.واالستشفاء يف جسم الالعب وال تؤدي إىل زيادة إحساسه بالتعب

كذلك األداء اخلفيف لبعض أنواع األنشطة البدنية اليت �دف إىل استعادة األجهزة العضوية لشفائها والتقليل من   وهي

  )71، 2001محادة، (  .آثار األعراض اليت تؤدي إىل ظهور التعب

  : الراحة اإليجابية إجرائيا - 6-2

وتتمثل كذلك يف  متعب مع تبديل العضالت العاملةد هي قيام الرياضي بأداء متارين بشدة منخفضة بعد القيام مبجهو 

 متارين املرونة واإلسرتخاء واهلرولة

  : االستشفاء اصطالحا - 6-3

يعين أن هناك حالة " استعادة الشفاء"أن من وجهة النظر اللفظية البحثة جند أن مصطلح " ريسان خربيط جميد"يذكر 

ه املرحلة ويستخدم للداللة على الفرتة اليت تعقب اجلهد البدين واليت مرضية حتدث نتيجة للحمل يتم الشفاء منها أثناء هذ

  )39، 1997جميد، (. يتم أثناءها التخلص من التعب



~ 20 ~ 

  

اليت تؤدي إىل عودة ) فرتة راحة(وتعرف زكية أمحد فتحي االستشفاء هو الفرتة اليت تعقب أداء احلمل الرياضي بصفة عامة 

  )58، 2000فتحي، (  .كانت عليها قبل أداء احلملاجلسم الرياضي إىل احلالة اليت  

  : االستشفاء إجرائيا - 6-4

االستشفاء هو استعادة وتعبئة اإلنزميات املنتجة للطاقة وخمازن الطاقة وعودة اجلهاز الغددي والدوري والتنفسي والعصيب 

  .والعضلي إىل احلالة الطبيعية

  : الجيدو اصطالحا - 6-5

تعترب نوعا من أنواع النزال مثله مثل املصارعة فنظرياته و طرقه املستخدمة مبنية رمي اخلصم أرضا أو هي املصارعة اليابانية و 

مسكه أو شل حركته، ويعرف مراد إبراهيم طرفة أ�ا رياضة يتصارع فيها متنافسني باأليدي اهلدف منها إسقاط اخلصم 

  )37، 2001طرفة، (  .ه الرياضة قواننيأرضا، أو الدفاع عن النفس عن طريق اخلداع اجلسدي، وحتكم هذ

  : الجيدو إجرائيا - 6-6

هي رياضة فردية متارس من مجيع األصناف، يتصارع فيها متنافسني من يسقط اآلخر أرضا هو الفائز، سواء باألرجل أو 

  .باأليدي وهلا قوانني تضبطها

  

  :   إصطالحا التدليك- 6-7

يستخدم للعمل على سرعة استعادة الشفاء حيث حيسن من احلالة و  املدلك و عبارة عن اهتزازات ميكانيكية يقوم �اهو

اليت عليها اجلهاز العصيب املركزي وكذلك حيسن من عمل اجلهاز احلركي واجللد والدورة الدموية مما يساعد على التخلص 

ي أجهزة التدليك وكذلك بالعضالت و يف الوقت احلاضر يستخدم إىل جانب التدليك اليدو  الالكتيك املرتاكممن محض 

   )325، 2006زاهر، (.  التدليك املائي

  :التدليك إجرائيا - 6-8
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هووسيلة فعالةإلزالة التعب ورفع الكفاءة البدنية والرياضية بواسطة إهتزازات ميكانيكية يقوم �ا املدلك على 

  جسم الرياضي فتعمل على تنشيط املنطقة وزيادة تدفق الدم

  )159، 2004الربيعي، ( 2004: كاظم خلف الربيعيدراسة  محمد   - 7-1

  .تأثير فترات االستشفاء في استعادة بناء مركبات أنظمة الطاقة

  : أهداف البحث - 

  .وضع جدولة للتقنني فرتات االستشفاء بني التكرارات وا�اميع والوحدات التدريبية - 

  .العيب الكرة الطائرةعلى تأثري فرتات االستشفاء يف تطوير أنظمة الطاقة لدى  التعرف - 

  : فروض البحث - 

هناك فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة على تأثري فرتات  - 

  .االستشفاء يف تطوير أنظمة الطاقة ولصاحل االختبار البعدي

يبية والضابطة على تأثري  فرتات االستشفاء هناك فروق ذات داللة معنوية يف االختبار البعدي للمجموعتني التجر  - 

  يف تطوير أنظمة الطاقة ولصاحل ا�موعة التجريبية

  : منهج البحث - 

املنهج التجرييب كونه من أكثر الوسائل كفاية يف الوصول إىل معرفة موثوق �ا، بطريقة  الطالب الباحثاستخدم 

  .تصميم ا�موعتني املتكافئتني ملالئمته لطبيعة مشكلة البحث

  : عينة البحث - 

وكان عدد  2002للموسم ) 8(متثل جمتمع البحث بأندية بغداد الشباب بكرة الطائرة وكان عدد هذه األندية 

  .العبني) 10( يف كل جمموعة الالعبني

  : أدوات البحث -

  .املصادر واملراجع -

 .جهاز قياس الطول والوزن -



~ 22 ~ 

  

 اختبار الوثب العمودي من الثبات  -

 .اختبار اخلطوة الالهوائية -

  .اختبار اخلطوة اهلوائية هلارفرد -

  عينة البحث وكيفية اختيارها  -

ولقد مت إجراء القرعة مرة ) الصناعة والسالم(ت أندية مت اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية بأسلوب القرعة وكان

  .أخرى الختيار أي من الناديني ميثل ا�موعة التجريبية بينما مثل نادي الصناعة ا�موعة الضابطة

  أهم النتائج  -

 .املقننة وفق األسس العلمية تلعب دورا كبريا يف استعادة بناء مركبات الطاقة) الراحة(إن فرتات االستشفاء 

  .إن استعادة بناء مركبات أنظمة الطاقة يسهم بشكل مباشر يف أداء الواجبات احلركية بشكل حسن 

ال تؤدي الغرض املطلوب من التدريب وهو رفع مستوى األداء ) الراحة(اجلدولة الغري منتظمة لفرتات االستشفاء 

  .الرياضي

  : أهم التوصيات -

الشدة واحلجم بني فرتات الراحة واليت تؤدي دورا كبريا يف عملية ضرورة التنسيق بني مكونات محل التدريب من 

  .استعادة بناء مركبات أنظمة الطاقة

  .ضرورة تطبيق هذه اجلدولة يف الفعاليات واأللعاب الرياضية مسامهة يف رفع مستوى الرياضي وتطوير األداء

شفاء وماهلا من دور يف استعادة تكون ضرورة العمل على توضيح عالقة مكونات محل التدريب وبني فرتات االست

مركبات أنظمة الطاقة من خالل إقامة الدورات التدريبية ومن خالل النشرات الرياضية الدورية، وتعريف مدربينا وملختلف 

  .األلعاب �ذه لعالقة

أجهزة (ضرورة استخدام وسائل االستشفاء ملعرفة مدى تأثريها باستعادة الشفاء أي عالقة وسائل االستشفاء 

  .ومدى تأثريها فيها) فرتات الراحة(بفرتات االستشفاء ) أدوات

  )2004النعيمي و هاشم، ( . 2004دراسة طارق حسن النعيمي، منى عبد الستار هاشم  - 7-2
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  . تأثير استخدام الراحة اإليجابية والسلبية خالل الوحدة التدريبية على مستوى األداء

  : أهداف البحث -

معرفة تأثري استخدام متارين الراحة اإلجيابية خالل الوحدات التدريبية وبني املؤثرات التدريبية يهدف البحث إىل  -

  .على مستوى أداء املتسابقني هلا

  فروض البحث  -

إن تأثري استخدام الراحة اإلجيابية خالل الوحدة التدريبية وبني املؤثرات التدريبية على مستوى األداء أفضل من  -

  .سلبيةاستخدام الراحة ال

اعتمد الطالب الباحثان املنهج التجرييب بأسلوب تدوير ا�رعات املتكافئة الستخدام املتغريات : منهج البحث -

  .املستقلة اليت أدخلها الطالب الباحثان وهي كل من الراحة اإلجيابية والسلبية

  :عينة البحث -

جات اهلوائية والذي يستعد للمشاركة يف مشلت العينة على مثانية متسابقني من املنتخب الوطين للشباب للدرا

  .2004من العام  25إىل غاية  21منافسات البطولة العربية للشباب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة للفرتة من 

  : أدوات البحث -

  .املصادر واملراجع -

 .االختبارات والقياسات -

 ) من الثانية) 1/100(نوع كاسيو يابانية الصنع تقيس لغاية ) 4(ساعة توقيت الكرتونية عدد  -

 .استمارة تسجيل النتائج اخلاصة باالختبارات -

  .الراحة اإلجيابية والسلبية -

  : عينة البحث وكيفية اختيارها -

للدراجات بفئة الشباب، وكو�ا مستمرة مت اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية كو�ا متثل أفضل متسابقي القطر 

 .بالتدريب استعداد للمشاركة املقبلة
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  : أهم النتائج -

خالل فرتات الراحة البينية خالل الوحدة التدريبية ) الراحة اإلجيابية والسلبية(إن استخدام وسائل استعادة الشفاء 

  .من ناحية احلجم والشدةليست ذو تأثريات عندما يكون التعب قليل نتيجة بذل محل تدرييب وطئ 

إن استخدام الراحة اإلجيابية كوسيلة استعادة الشفاء يف فرتات الراحة البينية خالل الوحدة التدريبية أفضل من 

استخدام الراحة السلبية يف إزالة التعب نتيجة اجلهد املبذول مما يساعد على أداء املؤثرات التدريبية التالية بشكل فعال 

  .ستوى اإلجنازوبالتايل تطور م

ضرورة استخدام وسائل استعادة االستشفاء املختلفة أثناء فرتات الراحة البينية خالل الوحدة : أهم التوصيات -

  .التدريبية ومنها الراحة اإلجيابية لتأثريها اإلجيايب بالتخلص من أثار التعب نتيجة األداء املؤثرات التدريبية

استخدام وسائل استعادة االستشفاء األخرى وتأثريها خالل الوحدة  إجراء املزيد من البحوث والدراسات حول

  .التدريبية

  .إجراء املزيد من البحوث والدراسات للربط بني تأثري وسائل استعادة االستشفاء ونوع اجلهد املبذول

 .عد التدريبزيادة األعمال التدريبية للرياضيني مع استخدام وسائل استعادة االستشفاء املختلفة قبل وأثناء وب

تأثير بعض )26-25-24، 2001مجيد و االبصاري، (:  دراسة خالد نسيم محمود -7-3

  .من التعب الناتج عن التمرينات الثابتة والمتحركة على كفاءة الجهاز العصبي العضليوسائل االستشفاء 

  : أهداف البحث -

والتمرينات املتحركة على كفاءة اجلهاز العصيب التعرف على تأثري التعب الناتج عن كل من التمرينات الثابتة 

  .العضلي

التعرف على تأثري كل من مترينات االسرتخاء والتدليك الرياضي على سرعة استعادة شفاء اجلهاز العصيب العضلي 

  .من التعب الناتج عن التمرينات الثابتة واملتحركة

لتدليك الرياضي على سرعة استعادة شفاء اجلهاز التعرف على االختالف يف تأثري كل من مترينات االسرتخاء وا

  .الثابتة واملتحركة. العصيب العضلي من التعب والناتج عن التمرينات
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  : فروض البحث -

  .يؤدي التعب الناتج عن التمرينات الثابتة والتمرينات املتحركة إىل اخنفاض كفاءة اجلهاز العصيب العضلي

الرياضي إىل سرعة استعادة الشفاء للجهاز العصيب العضلي من التعب  يؤدي كل من مترينات االسرتخاء والتدليك

  .الناتج عن التمرينات الثابتة واملتحركة

خيتلف تأثري كل من مترينات االسرتخاء والتدليك الرياضي يف سرعة استعادة شفاء اجلهاز العصيب العضلي من 

  .التعب الناتج عن التمرينات الثابتة واملتحركة

   :منهج البحث -

املنهج التجرييب مستعينا بتصميم التجارب بطريقة القياس القبلي والبعدي �موعة جتريبية  الطالب الباحثاستخدم 

  .واحدة

  : عينة البحث -

  .كلية الرتبية الرياضية للبنني بالقاهرة) ذوي املستوى الرياضي(طالب من  9اشتملت العينة 

  : أدوات البحث -

  .أجل التعرف على صالحية االختبارات املراد استعماهلا يف التجربة األصليةالتجربة االستطالعية وذلك من 

  .التجربة األصلية بغية إثبات أو نفي فروض البحث

االختبارات املستعملة تقيس كل خمترب على حده حيث مت أداء كل من جتارب التمرينات الثابتة : االختبارات

  .واملتحركة

  .عينة البحث وكيفية اختيارها -

ختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من ذوي املستوى الرياضي، العملي مع وجود الرغبة وامليل لديهم ألداء مت ا

  .التجربة

  : أهم النتائج -
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تزيد كفاءة اجلهاز العصيب العضلي للتمرينات الثابتة وبدرجة واضحة عن كفاءة اجلهاز العصيب للتمرينات املتحركة 

  .نيكي أو النشاط الكهربائيسواء كان ذلك يف النشاط امليكا

تزيد سرعة الوصول حلالة التعب بني التمرينات الثابتة والتمرينات املتحركة حيث تنخفض بدرجة أكرب عند أداء 

  .التمرينات املتحركة

تؤدي كل من التمرينات االسرتخاء والتدليك الرياضي إىل ارتفاع كفاءة اجلهاز العصيب العضلي بعد االستشفاء عنه 

  .لة التعب الناتج عن التمرينات الثابتة واملتحركةيف حا

تؤدي وسائل االستشفاء إىل حتسني كفاءة اجلهاز العصيب العضلي يف التمرينات الثابتة أسرع مما يف التمرينات 

  .املتحركة

  : أهم التوصيات -

العصيب العضلي لألنشطة االهتمام بتقومي احلالة التدريبية لالعبني يف ضوء نتائج قياسات تتبعية لكفاءة اجلهاز 

  .الرياضية املختلفة

  .االهتمام بتقنني فرتات الراحة املثالية الستعادة كفاءة اجلهاز العصيب العضلي تبعا لشدة احلمل املؤدى

ضرورة إدخال وسائل االستشفاء وعلى األخص التدليك الرياضي كوسيلة استشفاء ضمن برامج التدريب املختلفة 

  .األكرب فيها على اجلهاز العصيب العضلي مع وجود املدلك الدارسخاصة اليت تقع العبء 

تدريس التدليك الرياضي نظرا ألمهيته كمادة أساسية ضمن املواد الدراسية لكليات الرتبية الرياضية مع االهتمام 

تقبل كمدرب أو باجلانب التطبيقي والعملي له حىت يتمكن مزيج هذه الكليات من االستفادة منه يف جمال عمله يف املس

 .أخصائي رياضي

  

  

  

  )209، 1998فريد، ( 1998: دراسة مصطفى محمد فريد -7-4
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  .ديناميكية معدل القلب خالل فترة االستشفاء وعالقتها بمستوى اإلنجاز الرقمي لمتسابقي، النصف ماراتون

  :أهداف البحث -

  .سباق النصف ماراتونالتعرف على طبيعة تغريات معدل القلب خالل فرتة االستشفاء بعد أداء  -

  .التعرف على العالقة بني منحنيات معدل االستشفاء ومستوى إلجناز الرقمي ملتسابقي النص ماراتون -

  : فروض البحث -

  .ما هي الفرتة الزمنية الالزمة لعودة معدل القلب ملتسابقي النصف ماراتون حلالته الطبيعية -

  .جناز الرقمي ملتسابقي النصف ماراتونما هي العالقة بني معدل االستشفاء ومستوى اإل -

  : منهج البحث -

  .املنهج التجريبية مالئمته لطبيعته وهدف الدراسة الطالب الباحثاستخدم 

  : عينة البحث -

  .سنة 23-21متسابقا من متسابقي النصف ماراتون وكان متوسط أعمارهم من ) 40(بلغ عدد العينة أربعون 

  : أدوات البحث -

  .الوزن، الطول، السناختبارات كل من  -

 .اختبار قياس النبض يف حالة الراحة من وضع اجللوس -

 ).وهو سباق النصف ماراتون(اختبار أداء احلمل البدين  -

  Pulsemeterقياس النبض بواسطة ساعات خاصة  -

  : عينة البحث وكيفية اختيارها -

  .مث اختيار عينة البحث بالطريقة العمرية الطبقية

  : أهم النتائج -

  .10-3لنصف دقيقة والدقيقة األوىل والثانية بسرعة استشفاء معدل النبض عن الدقائق تتميز ا

 .  يرتبط معدل فرتة االستشفاء مبستوى اإلجناز الرقمي فكلما زاد مستوى اإلجناز الرقمي قصرت فرتة االستشفاء
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  :أهم التوصيات -

الطويل وذلك لتنمية اجلهاز الدوري التنفسي التأكيد على تقليل فرتات الراحة البينية عند أداء مسابقات اجلري 

  .لضمان فعالية محل التدريب

  .دقيقة أثناء التدريب ملتسابقي املسافات الطويلة 7-6يفضل تكرار احلمل التايل بعد 

التأكيد على مبدأ النوعية محل باستخدام نفس سرعات اجلري أثناء التدريب والسرعات اليت سجلها املتسابق أثناء 

  .املنافسة تقريبا

مجيد و االبصاري، ( . م1996دراسة نادر محمد محمد شلبي، أحمد محمد سيد أحمد  -7-5

2001 ،414(  

  .بعض المتغيرات الكيميو حيوية أثناء التدريب وفترة االستشفاء وأثرها على سرعة العودة إلى الحالة الطبيعية

  : أهداف البحث -

املتغريات الكيميو حيوية أثناء التدريب ويف فرتة االستشفاء وأثر ذلك يهدف البحث إىل التعرف على دور بعض 

  .على سرعة العودة للحالة الطبيعية

  : فروض البحث -

  .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف املتغريات الكيميو حيوية أثناء الراحة �موعيت البحث

  .هود البدين �موعيت البحثال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املتغريات البحث بعد ا�

  .توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متغريات البحث أثناء الراحة السلبية واإلجيابية لصاحل جمموعة الراحة اإلجيابية

  : المنهج المستخدم -

والبعدي ان باملنهج التجرييب باستخدام التصميم القبلي الطالب الباحثوفقا لطبيعة ومشكلة البحث وأهدافه بتعني 

  .للمجموعتني

  : عينة البحث -

  ) 24. (مشلت العينة على جمموعتني من ممارسي كرة القدم وعددهم
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  : أدوات البحث -

  . جهاز قياس حامض الالكتيك -

 .جهاز قياس اجللوكوز -

 .شرائط حامض الالكتيك واجللوكوز -

 .شكاكة -

 ) سرجنات(إبر خاصة  -

 .قطن -

 .سربتو أبيض -

  . بالسرت -

  : اختيارعينة البحث وكيفية  -

  .مت اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من ممارسي كرة القدم

ا�هود البدين يؤدي إىل ارتفاع معنوي لكل من تركيز اجللوكوز وحامض الالكتيك : أهم االستنتتجات -

للمجموعتني بسبب اخنفاض هرمون األنسولني واخنفاض نشاط إنزمي سكسنيك أو كساديز مع ارتفاع هرمون 

يزول والكاتيو كوالمني مما يؤدي إىل زيادة اجللوكوز وخفض األوكسجني يف العضالت يؤدي إىل حتليل الكورت

  .اجللوكزو ال هوائيا مسببا ارتفاع تركيز محض الالكتيك

اخنفاض حامض الالكتيك التدرجيي �موعة الراحة السلبية واالخنفاض السريع �موعة الراحة االجيابية يؤكد دور 

  .لعامة يف ختلص اجلسم من الالكتيكالعضالت ا

  .أن حامض الالكتيك يعترب جمرد نتاج �ائية لتحلل السكر بل ميكن اعتباره أحد مصادر الطاقة

زيادة استهالك اجللوكوز يف جمموعة الراحة اإلجيابية مقارنة بالراحة السلبية يؤكد عودة األنسولني لالرتفاع وزيادة دفع 

  .حاجة إليه اجللوكوز للعضالت اليت يف

  : أهم التوصيات -
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  .إعداد الربامج التدريبية اليت تساعد على زيادة إمداد العضالت باألكسجني -

 .التوسع يف دراسة طرق خمتلفة للراحة االجيابية لسرعة ختليص اجلسم من احلامض -

مقارنة بأجهزة التأكيد على دور العضالت العاملة من خالل أحباث توضح هذا الدور وحتديد نسبة املسامهة  -

 .اجلسم األخرى

 .إجراء القياسات والفحوص الطبية املستمرة -

  

عبده و عليوة، ( : 1996دراسة حسن السيد أبو عبده وعالء الدين محمد عليوة  -7-6

1996 ،39(  

  . التفاعل بين بعض األحمال التدريبية وبعض الطرق الصحية المستخدمة الستعادة الشفاء الناشئ كرة القدم

التعرف على مدى التفاعل بني بعض االمحال التدريبية وبعض الطرق الصحية       : أهداف البحث  -

  املستخدمة الستعادة الشفاء الناشىء كرة القدم

  : فروض البحث -

اجيابيا يف سرعة استعادة استشفاء ناشئ كرة القدم بعد ) التدليك والكمادات املتبادلة(تساهم الطرق الصحية 

  .ريبيةاألعمال التد

  .ختتلف سرعة استعادة الشفاء لناشئ كرة القدم بعد األمحال التدريبية باختالف الطريقة الصحيحة املستخدمة

  :منهج البحث -

  .مت استخدام املنهج التجريبية ملالئمته لطبيعة وهدف الدراسة

  : عينة البحث -

  .سنة 16العبا من ناشئي فرق كرة القدم حتت ) 24(بلغ عدد العينة 

  : البحثأدوات  -

 .VCاختبار السعة احليوية  -
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 .MVVاختبار أقصى سعة تنفسية  -

 .جهاز قياس معدل النبض -

 .جهاز قياس ضغط الدم -

  ) األرجو ميرت(الدراجة الثابتة القياسية  -

  :عينة البحث وكيفية اختيارها -

  .مت اختيار عينة البحث بطريقة عمدية من ناشئ كرة القدم اإلسكندرية

  : أهم النتائج -

حتسن لعودة النبض إىل حالته الطبيعية بصورة أسرع بعد استخدام الكمادات املتبادلة بعد احلمل األول عن حدث 

  .استخدام التدليك

حدث تغيري يف الضغط االنقباضي واالنبساطي خالل فرتة استعادة الشفاء وكان استخدام الكمادات املتبادلة له 

  .الة الطبيعيةالتأثريه الواضح يف سرعة عودة الضغط إىل احل

  .تأثري الطرق الصحية املستخدمة على استعادة الشفاء بتوقف على حجم وشدة محل التدريب

  .يؤدي استخدام الطرق الصحيحة املستخدمة على الدراسة إىل سرعة استعادة الشفاء الناشئ كرة القدم

  .التدريب تأثري الطرق الصحيحة املستخدمة على استعادة الشفاء بتوقف على حجم وشدة محل

  : أهم التوصيات -

  .استخدام الكمادات املتبادلة كوسيلة فعالة يف سرعة استعادة الشفاء بعد األعمال البدنية األقل من قصوى

  .استخدام التدليك الستعادة الشفاء بالنسبة لألعمال البدنية املتوسطة

ميكن أن تساعد يف سرعة استعادة شفاء استخدام الطرق الصحية املناسبة لنوع التعب واملرتبطة باحلمل املؤدي 

 .الالعب

  )1985،10جالل الدين (  )1985(دراسة علي محمد جالل الدين 7-7 

  أثر برنامج مقترح  لبعض وسائل االستشفاء الطب بيولوجية على الكفاءة البد نية  لدى العبي الجمباز



~ 32 ~ 

  

   :تهدف الدراسة إلى

  التعرف على أثر برنامج جترييب مقرتح الرتياد السونا، تناول الفيتامينات املركبة باإلضافة إىل األمالح

  . املعدنية وبصفة خاصة الكالسيوم والصوديوم على مستوى الكفاءة البدنية لدى العيب اجلمباز

س الوطين السعودي  مبدينة الرياض سنة بنادي احلر )  16(العبني ميثلون فريق اجلمباز حتت ) 10(تكونت العينة من 

 .بالسعودية مت اختبارهم بالطريقة العمدية

  

  : الباحثالطالب استخدم 

 الربنامج املقرتح، ارتياد السونا، استخدام األمالح والفيتامينات املركبة.  

 حساب الكفاءة البد نية بواسطة االرجوميرت . 

  :نتائج الدراسة 

  تناول الفيتامينات  –ارتياد السونا (بيولوجية  –األثر االجيايب للربنامج التجرييب املقرتح لوسيليت الطب

  . على رفع مستوى الكفاءة البد نية النسيب لدى فرد عينة البحث) املركبة واألمالح املعدنية

 ويةالربنامج التجرييب املقرتح أسرع يف عملية االستشفاء الوظيفي لألجهزة احلي .  

  )1994،15أحمد (   1994"ناصر فؤاد محمد أحمد"دراسة  7-8

 " أثر استخدام بعض الوسائل الصحية على سرعة استعادة الشفاء لالعبي كرة القدم " 

هذه الدراسة كان اهلدف منها التعرف على أثر استخدام بعض الوسائل الصحية على سـرعة اسـتعادة الشـفاء لالعـيب   *   

  .كرة القدم، وحتديد أفضل هذه الوسائل تبعا لشدة ا�هود

  سنة مبركز شباب النصر باإلسكندرية)16(العب حتت سن ) 32(اشتملت عينة البحث على.  

  التجرييباستخدم الباحث املنهج. 

 :ومن أهم نتائج البحث
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األشعة فوق البنفسجية الصناعية، التدليك، الكمادات املتبادلة، إىل سرعة استعادة (يؤدي استخدام الوسائل الصحية  -1

  .الشفاء لالعيب كرة القدم بعد ا�هود البدين

اجلسم وبالتايل تساعد على سرعة استعادة استخدام األشعة فوق البنفسجية الصناعية يزيد من كفاءة األجهزة احليوية ب -2

  .1التدليك مث الكمادات املتبادلة الشفاء لالعيب كرة القدم مث يليها يف األمهية

  )1995،14ناصر ( 1995 ناصر  محمددراسة  7-9

  القدم كرة لالعبي الشفاء استعادة سرعة على الصحية الوسائل بعض استخدام تأثير 

  الصحية الوسائل بعض استخدام أثر على التعرف إىل الدراسة هذه استهدفت 

 استخدم وقد القدم كرة لالعيب الشفاء استعادة سرعة على - املتبادلة الكمادات _ التدليك _ البنفسجية فوق األشعة

 وأجريت احلمل لشدة الوسائل تبعاً  هذه أفضل وحتديد . الطاقة إنتاج نظم متثل البدنية األمحال من متعددة مناذج الباحث

 النتائج أهم وكانت سنة 16 حتت القدم كرة العيب من العبا 32 على الدراسة

 الكمادات_ التدليك _ البنفسجية فوق األشعة - الثالث الوسائل باستخدام الشفاء إستعادة لسرعة حتسن حدوث

 : النتائج أهم وكانت  املتبادلة

 الشفاء إستعادة سرعة على تساعد وبالتايل باجلسم احليوية األجهزة كفاءة من يزيد البنفسجية فوق األشعة إستخدام أن

 . املتبادلة الكمادات مث التدليك األمهية يف تليها مث القدم كرة لالعيب

  )2001،13مهيب ( 2001 مهيب هشام أحمد دراسة 7-10

 حتديد على الدراسة هدفت حيث بدنية احمال معاودة على حمضي بدني حمل بعد اإلستشفاء وسائل بعض تأثير

 املتبادلة والكمادات الباردة الكمادات فعالية مدى

 مرت، 800والبدنية بعد جمهود الوظيفية املتغريات بعض إستجابة على الشفاء إستعادة سرعة يف  األكسجني وإستنشاق

 البدنية األمحال وكانت ، العب 11 العينة أفراد عدد200  متسابقي من عينة على التجرييب املنهج الباحث وأستخدم

 احلمل بعد راحة الالعبني منح أن بعد وذلك مرت 5000 مرتوجري 400 وعدو مرت 100 مسافة عدو عن عبارة البعدية
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 تطبيق وأستغرق القليب احلمل بعد اإلستشفاء وسائل - أيام لتسعة التطبيق مت تطبيق وقد ومت دقيقة 20 ملدة القبلي

 قياس ومت بدين حلمل العينة أفراد خالله اليتعرض يومني بينهم يفصل واحدة سيلة لو يوم كل خصص 15 من الوسائل

 الدفع وكمية : الضربة وحجم واإلنبساطي اإلنقباضي والضغط النبض قياس ومت اجلذع ومرونة والظهر الرجلني عضالت قوة

 وكمية الضربة وحجم االنقباضي الضغط قيم يف تغري حيدث مل بأنه بالبحث النتائج واملرتبطة أهم وكانت (pH)ودرجة

 املتبادلة الكمادات أن و الثالثة اإلستشفاء وسائل باستخدام أو وسيلة بدون احلمضي احلمل من اإلستشفاء خالل الدفع

  . احلمض من التخلص سرعة يف فاعلية أكثرالوسائل كانت

  )1998،18صالح ( 1998عالء الدين،عسران صالح  دراسة عليوة 7-11

  للمصارعين الفسيولوجية المظاهر لبعض الطبيعية للحالة العودة سرعة على اإلستشفاء وسائل بعض تأثيرإستخدام

 املصارعني على  املتبادلة الكمادات األكسجني، استنشاق  اإلستشفاء ئل وسا بعض تأثري على التعرف وذلك هدف 

 :النتائج أهم وكانت املباراة محل أداء بعد الراحة فرتة خالل

 اإلجيايب تأثريمها خالل من اجلسم ألجهزة الطبيعة للحالة العودة وسرعة الشفاء إستعادة سرعة يف أثر هلما الوسيلتني أن

  الفاعلية حيث من األكسجني استنشاق وسيلة بعد الثانية املرتبة يف املتبادلة الكمادات وتأيت الدراسة قيد املتغريات على

  )2003،22نجالء ( 2003 نجالء دراسة محمد 7-12

 العدو لمتسابقي الرقمي والمستوى الفسيولوجية المتغيرات بعض على اإلستشفاء وسائل بعض استخدام أثر

   والمراثون

 خمتلفة تدريبية جرعات أداء نتيجة والبيوكيميائية الفسيولوجية املتغريات بعض يف التغري على التعرف إىل الدراسة وهدفت

 لثةالثا واجلرعة 400×4 عن عبارة واجلرعةالثانية 4*100جرعات اجلرعة االوىل 3بواقع   واجلري العدو ملتسابقي الشدة

 أسبوع لكل وسيلة أستخدام يتم حبيث أسابيع أربعة يف اجلرعات وتكرار أسبوع كل يف بالكامل تنفيذها مت ×3 800

 على والتعرف  إهتزازي تدليك - نشطة راحة- متبادلة كمادات _ باردة كمادات  التالية الوسائل أستخدام مت حيث

 أهم وكانت واجلري العدو متسابقي من العب 15 العينة وكانت التجرييب املنهج إستخدام أستشفاءومت وسيلة أنسب

 : النتائج
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 الثالثة الوسائل أستخدام وان وحجم شدة من التدريب جرعة حمتوى بإختالف خيتلف اإلستشفاء وسائل تأثري أن

 الشفاء إستعادة سرعة يف إجيايب تأثري هلما

  )2004،24المناوي ( 2004 المناوي أحمد دراسة 7-13

  المنافسة خالل البيولوجية للسباحين المتغيرات بعض على التدليك من مختلفتين طريقتين تأثير

 )التالية املتغريات على الطريقتني تأثري ودراسة اليدوي والتدليك باألجهزة التدليك التدليك، أنواع من نوعني وأستخدم 

 سباح 16 العينة عدد وكان التجرييب املنهج أستخدام الرقمي ومت املستوى ، ،التوافق التوتر ، الالكتيك ، الضغط ، النبض

 يفضل ولكن الرقمي املستوى وحتسن الشفاء أستعادة سرعة على الطريقيتني استخدام جدوى النتائج اهم وكانت وسباحة

  . اليدوي التدليك أستخادم

  )11، 1995نصر( 1995 نصر دراسة سيد 7-14

  المصارعين لدى واإلنتباه الفسيولوجية المتغيرات بعض على اإلستشفاء وسائل بعض استخدام أثر

 _ التهدئة مترينات _ الرياضي التدليك ) وسائل اإلستشفاء بعض إستخدام أثر على التعرف على راسة الد وهدفت

 ، الرتكيز احلده، ) االنتباه مظاهر وبعض لدم ا يف الالكتيك ومستوى حامض الدم وضغط النبض على ( السلبية الراحة

 بعد بعدية قياسات عمل مث كاملة مصارعة اراة مب عمل مث الراحة وضع يف القياسات املذكورة أجري حيث (التوزيع

  : النتائج اهم وكانت البحث يف املستخدمة اإلستشفاء وسائل

 األنقباضي ضغط الدم ومستوى النبض معدل عودة يف السلبية والراحة التهدئه ومترينات الرياضي التدليك مسامهة إىل

 الراحة وقت يف هلا الطبيعي إىل املستوى بدين جمهود اداء بعد املصارعني الالعبني لدى الدم يف الالكتيك محض ومستوى

  . األخريني الوسيليتني عن الفسيولوجية املتغريات بعض إلستشفاء كوسيلة التدليك تأثري متيز إىل الدراسة وتشري

  )1986،12عادل (  1986عادل شتا ةدراس 15- 7

 الرقمي ستوى والم الدم الالكتيك في حامض تركيز نسبة على التعب من التخلص وسائل بعض تأثير 

  المتوسطة المسافات جري متسابقي لدى
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 واألداء الدم يف الالكتيك حامض نسبة على والتدليك النشطة والراحة السلبية الراحة تأثري معرفة هلدف وذلك 

 املسافات العيب من العب 20 على الدراسة وأجريت ( م 1500 مسافات تدريب جرعة ألداء الرقمي

 من التخلص سرعة على يساعد الثالثة الطرق أستخدام أن النتائج أهم 800 ) متوسطة - كانت و املتوسطة

Tj/F8+1 1الالكتيك حامض.  

  )1996،16محمد (1996  محمد عبدالظاهر دراسة 7-16

  لدى الرياضيين العضلي التعب إزالة سرعة على اإلستشفاء وسائل بعض تأثير 

 املوضعي التدليك اليدوي) املقرتحة اإلستشفاء وسائل من وسيلة أنسب على التعرف إىل الدراسة هذه وهدفت 

 الوسائل هذه معرفة تأثري خالل من ذلك ومعرفة التعب إزالة سرعة على (اإلجيابية الراحة _ السلبية الراحة _

 جمهود أداء بعد ( حامض الالكتيك ، اإلنبساطي الدم ضغط ، اإلنقباضي الدم ضغط ، النبض ) من كل على

 : النتائج أهم وكانت قدم كرة العبني 8 على الدراسة وأجريت الشدة متغري بدين

الدم  ضغط ، اإلنقباضي الدم ضغط ، النبض) من يقلل املقرتحة ستشفاء اإل وسائل استخدام أن -2

 . الوسائل هذه إلجراء احملددة الفرتة خالل ( الالكتيك حامض ، اإلنبساطي

 استخدام عن الالكتيك وحامض االنبساطي الدم ضغط مستوى اخنفاض إىل اإلجيابية الراحة وتؤدي -2

 . السلبية والراحة املوضعي اليدوي التدليك

  :الدراسات األجنبية 

  )Cafarelli, E. et al 1990   )14 ،1990Cafarelli دراسته 18- 7

  األقصى دون المتكررة اإلنقباضية التمارين من اإلستشفاء على المتذبذب المساج تأثير تقدير

 من % 70عند  الرباعية العضلة على إنقباضية متارين أدوا كالمها جموعتنياىل  تقسيمهم مت رجل 12 على التجربة متت

 اإلهتزازي التدليك إستخدام أحدى مت دقائق 5 راحة فرتات بينهم مرات لثالث األكسجيين لألستهالك األقصى احلجم

 اي له يعمل مل ضابطة الثانية موعة�وا األنقباضية فرتات التمارين بني راحة لدقيقة ختضع مث دقائق 4 ملدة باألجهزة
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 ليس اإلهتزازي وأن التدليك موعتني�ا بني اإلجهادالعضلي معدل يف هناك إختالف ليس بأنه الدراسة وخلصت تدليك

 .اإلستشفاء حتسن يف دور أي له

 

1995  دراسة  7-19  Rinder,A.N et al ),141995, Rinder (  

  العضلي اإلجهاد بعد الرباعية العضلة على التدليك تأثير

 الرباعية العضلة على بالتكرار ثابتة مقاومة ضد متارين أداء متت حيث العبات 7 و العب 13 على الدراسة متت حيث

 الراحة متت أن حبيث الالعبني نفس على التجربة نفس متت قليلة أيام عدة وبعد راحة مث دقائق 6 ملدة تدليك عمل مث

 مرحلة من حيسن العضلي اإلجهاد بعد يتم الذي التدليك أن أهم النتائج وكانت تدليك تبعها مث دقائق 6 ملدة أوالً 

 ويسرعها اإلستشفاء

  ),Drust, B.  2003   )15 ,2003Drustدراسة  7-20

  اإلنسان في الرباعية العضلة من لجزء الداخلية الحرارة على المساج تأثير

 االلرتا وضع الراحة يف الداخلية العضلة حرارة قياس ومت 32و24 من ترتاوح أعمارهم أصحاء ذكور 7 على الدراسة ومتت

 الداخلية احلراة قياس دقيقة ،15-10-5 التالية االزمنة وعند خمتلفة فرتات يف العضلة على اليدوي واملساج سونيك

 األفراد مجيع يف متابعتها مت القلب ودقات الفخذ جلد حرارة قياس وكذلك العضلة عمق سم يف2,5 مسافة، عند للعضلة

 : بالبحث واملرتبطة النتائج أهم وكانت

 على حمدود تأثري هلما سونيك واأللرتا املساج وأن ، التمارين من األستشفاء عملية يف سونيك األلرتا من أفضل التدليك أن

 .العميقة العضلة حرارة

  

  )Mori H et al  2004  )15 ,2004 ,Mori    دراسة 7-21

 عن رجل 29 اجري على الظهر أسفل منطقة على ين التمار بعد العضلي واإلجهاد الدم تدفق على التدليك تأثير

 مت حيث دقائق 5 ملدة راحة أو عمل تدليك مث الرأس خلف اليدين وضع مع ثانية 90 دةمل الظهر ثين محل إجراء طريق
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 إختالف هناك أن النتائج أهم وكانت العضلي واإلجهاد اجللد وحرارة اجللد إىل وتدفق الدم الدم للعضالت حجم قياس

  . التدليك لصاحل الظهر أسفل منطقة يف العضلي اإلجهاد على والتدليك الراحة دال بني

  التعليق على الدراسات السابقة  - 7-7

من خالل عرض الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع البحث اتضح أن هذه الدراسات قد كانت تتمحور حول 

والتخلص من التعب الناتج ومنها تناولت أحد وسائل االستشفاء وهي  العالقة بني األمحال التدريبية ووسائل االستشفاء

ني أن الطرق الصحية تساهم اجيابيا يف الطالب الباحثفرتض جل الراحة اإلجيابية والراحة السلبية وأيهما ذات فاعلية ولقد ا

الرياضيني املستخدمني لطرق  بنيهناك فروق ذات داللة إحصائية سرعة استعادة الشفاء وتؤثر على مستوى األداء وأنه 

  .االستشفاء كما أن األداء املهاري يتأثر بطريقة االستشفاء

ني على املنهج التجرييب ملالئمته لطبيعة وأهداف الدراسات الطالب الباحثأما بالنسبة للمنهج املتبع فلقد اعتمد كل 

  .مستعني بتصميم التجارب بطريقة القياس القبلي والبعدي

دم، أما عينة البحث فشملت هذه الدراسات على عينات خمتلفة متثلت يف طالب املرحلة اجلامعية وناشئي كرة الق

ومتسابقي النصف ماراتون ومتسابقي املستوى العايل ولقد مت اختيارها بالطريقة العمدية وكلهم ذوي املستوى الرياضي 

أي بني ناشئني وأكابر ) سنة 23-16(العايل وهذا حسب النشاط املقصود لكل دراسة ولقد تراوحت أعمارهم ما بني 

عينة بالطريقة العشوائية بأسلوب القرعة على االندية واختيار من بني إال دراسة حممد كاظم خلف الربيعي مت اختيار ال

  .    الناديني الذي ميثل ا�موعة الضابطة والتجربة بالقرعة كذلك

ون يف دراسا�م جمموعة من األجهزة واألدوات اليت عن طريقها مت مجع البيانات الطالب الباحثولقد استخدم 

  pulsemeterنية ومنها ما هي خمربية كقياس النبض بواسطة ساعات خاصة اخلاصة بالبحوث منها ما هي ميدا

وكذلك قياس الضغط الدموي وأقصى سعة حيوية للرئتني والسعة التنفسية وكذلك استخدام الراحة اإلجيابية والسلبية 

  .باإلضافة إىل املقابالت والبيانات

  : ون إىل نتائج مشرتكة وهيالطالب الباحثولقد توصل 

  .تمام بتقنني فرتات الراحة املثالية الستعادة كفاءة اجلهاز العصيب العضلي تبعا لشدة احلمل املؤدىااله -
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ضرورة إدخال وسائل االستشفاء وعلى األخص التدليك الرياضي، كوسيلة استشفاء ضمن برامج  -

املدلك  التدريب املختلفة خاصة اليت يقع العبئ األكرب فيها على اجلهاز العصيب العضلي مع وجود

 .الدارس

 .تأثري الطرق الصحية املستخدمة على استعادة الشفاء يتوقف على حجم وشدة محل التدريب -

يرتبط معدل فرتة االستشفاء مبستوى اإلجناز الرقمي فكلما زاد مستوى اإلجناز الرقمي قصرت فرتة  -

 .االستشفاء

إن استخدام الراحة اإلجيابية كوسيلة استعادة الشفاء يف فرتات الراحة البينية خالل الوحدة التدريبية  -

أفضل من استخدام الراحة السلبية يف إزالة التعب نتيجة اجلهد املبذول مما يساعد على أداء املؤثرات 

  .  التدريبية التالية بشكل فعال وبالتايل تطور مستوى اإلجناز

  : د الدراساتنق - 7-8

من خالل التطرق هلذه الدراسات فقد متحورت كلها تقريبا على االستشفاء ودوره  الطالب الباحث  لقد الحظ

الطالب اإلجيايب يف العودة باجلسم للحالة الطبيعية وحتسني كفاءة أجهزته الداخلية وعلى ضوء نتائج هذه الدراسات يسعى 

تعجيل على  بعض وسائل اإلستشفاءإىل إجراء هذا النوع من الدراسات على البيئة اجلزائرية وذلك ملعرفة تأثري  الباحث

اي وسيلة من  اىل معرفة الطالب الباحثسنة ويسعى  )19-17(االستشفاء ملصارعي اجليدو ولدى املرحلة العمرية 

  .صارعي اجليدودى ملاالستشفاء  وسائل قيد الدراسة هلا اثر يف اإلسراع بعملية

  : خالصة

ووسائل من خالل عرض الدراسات السابقة كانت تصب يف موضوع االستشفاء وتقنني األمحال التدريبية 

حيث  كانت هذه الدراسات سندا للباحث فتأكيد مشكلة البحث ووضع فروضه وكذلك اختيار العينة اإلستشفاء 

  .جواألدوات املستخدمة يف البحث وكذا تفسري النتائ
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  : مقدمة الباب األول

لقد مت تقسيم هذا الباب إىل أربعة فصول حيث الفصل االول خيصص إىل الراحة والتعب و القدرات الالهوائية و        

اهلوائية وذلك من خالل التطرق إىل الراحة وأنواعها و أمهيتها والتعب و أنواعه والتغريات املصاحبة له و فيسيولوجية 

تعب و الراحة و اإلستشفاء يف العملية التدريبية أما الفصل الثاين فسيتطرق فيه القدرات الالهواءية و اهلوائية وعالقة ال

الطالب الباحث إىل اوسائل اإلستشفاء وأسسه الفيسيولوجية لإلستشفاء وذلك بالتعرض إىل مفهومه وطرق إستعادة 

  الفصل الثالث خمصص لرياضة الشفاء ووسائله ومراحله واألسس البيولوجية له واخلصائص الفيسيولوجية لإلستشفاء أما 

  

  

  

  

أل   : لبا 

 
سة  لـــــــــــد

لنظريــــــــــــــــــــــــ

  

  مقدمة الباب -

  الراحة والتعب والقدرات الالهوائية والهوائية: الفصل االول  -

  الفسيولوجية  وسائل اإلستشفاءوأسسه: الفصل الثاني  -

  رياضة الجيدو ومتطلباتها البدنية والمهارية: الفصل الثالث  -

 المرحلة العمرية: الرابع  الفصل -

 خاتمة الباب -
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  :مقدمة الباب االول 

اجليدو ومتطلبا�ا البدنية و املهارية من حيث تعريف رياضة اجليدو وتوسعها و متطلبا�ا سوف نتطرق يف هذا الباب اىل  

( سنة ) 19-17(و الفصل الرابع سيشمل املرحلة العمرية وذلك باإلملام بكل مايتعلق خبصائص ومميزات هذه املرحلة 

  )اجلسمية و احلركية و الفيسيولوجية والعقلية و النفسية اإلجتماعية 
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   :تمهيد

  

  

  

  

  

  

أل  : لفصل 

ئية لهو ئية  لالهو لقد  لتعب  حة   لر

 تمهيد -

 مفهوم الراحة الرياضية - 1-1

  فترات الراحة - 1-2

  أنواع الراحة  - 1-3

  أهمية الراحة االيجابية الستشفاء الكفاءة البدنية - 1-4

  التأثيرات الفسيولوجية للراحة االيجابية - 1-5

  وسائل الراحة االيجابية - 1-6

 عالقة التعب والراحة و االستشفاء في العملية التدريبية - 1-7

  مفهوم التعب - 1-8

 .دوالقدرات الالهوائية والهوائية إلنتاج الطاقة لمصارع الجي - 1-9

 التفاعل بين نظم إنتاج الطاق -1-10

  االستشفاء لنظم إنتاج الطاقة -1-11
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يستعمل مصارع اجليدوا الدفع والسحب واخلطف وغريها من احلركـات الـيت تتطلبهـا اللعبـة وكـل هـذا يتطلـب  :تمهيد 

انقباضات عضلية وال ميكن أن حيدث االنقباض العضلي املسؤول عن احلركة أو عن تثبيت أوضاع اجلسم دون إنتاج طاقـة 

شــا�ة ففــي رياضــة اجليــدو مصــدر الطاقــة هــو النظــام وليســت الطاقــة املطلوبــة لكــل انقبــاض عضــلي أو لكــل أداء رياضــي مت

  الالهوائي 

وخـالل التـدريب يظهـر بوضـوح التبـادل بـني العمـل و  )287، 2008خليـل، (% 10واهلوائي بنسـبة % 90بنسبة 

  الراحة نتيجة حدوث التعب ويف الواقع تلعب الراحة دورا حيويا وهام خالل التدريب

يف هذا الفصل إىل الراحة الرياضية وفرتا�ا وأنواعها وأمهية الراحة االجيابية وتأثريا�ا  الطالب الباحثوعلى هذا تطرق 

الفسيولوجية ووسائلها وعالقة التعب بالراحة واالستشفاء يف العملية التدريبية مث تطرقنا إىل مفهوم التعب والتغريات 

 الطالب الباحثوكذلك أمهية وعالقته بالتدريب مث سلط املصاحبة له وأنواعه ودرجاته واىل عالماته عند مصارعي اجليدو 

الضوء على القدرات اهلوائية والالهوائية، وكذلك على أنظمة الطاقة ومميزات كل نظام وكما حاول التطرق إىل التداخل بني 

  والراحة واالستشفاء لنظم الطاقة هذه النظم وخصائصها ويف األخري  تطرق إىل الطاقة يف اجلهد

 

  :فهوم الراحة الرياضيةم -1-1

تعين مبفهوم التدريب الرياضي ختلص الالعب من مجيع مظاهر التعب الناجتة عن التدريبات أو املنافسة السـابقة مبـا 

وبالتـايل إمكانيـة حتقيـق االجتاهـات ) التعـويض الزائـد. (يسمح بوصول األجهزة الوظيفية لالعـب ملرحلـة مـا فـوق االستشـفاء

  )66، 2006عليوة، (  .البديناملختلفة للعمل 

  .وكــــذلك تعــــين االســــرتخاء وكثــــريا مــــا جيــــب أن يصــــل عليــــه بواســــطة االســــرتخاء املناســــب خــــالل ســــاعات العمــــل

  )398، 2005الشقاوي و اخلوجا، (

ممـــا ســـبق أن الراحـــة هـــي عـــودة الرياضـــي إىل احلالـــة األوىل قبـــل التـــدريب، أو املنافســـة  الطالـــب الباحـــثيســـتخلص 

  .ن مما كان عليه وذلك بتجاوز التعب الناتجمبستوى أحس
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  :فترات الراحة -1-2

تعد فرتات الراحة خالل الوحدة التدريبية بني املؤثرات التدريبية املختلفة أو بني ا�موعات واليت يطلق عليها بالراحة 

طبيعة الراحة ما بني الراحة السـلبية البينية من العوامل األساسية يف مكونات محل التدريب واختالف نوعية تأثريه، وختتلف 

والراحة االجيابية ففي حالة الراحة السلبية ال يقوم الرياضي بأي نشاط يذكر، ويظل سـاكنا حـىت التكـرار التـايل، أمـا الراحـة 

 اإلجيابية فتشمل أداء الرياضي ألنشطة بدنية خمتلفة أقل شدة وعموما علـى الرياضـي أن يـتخلص مـن التعـب أو علـى اجلـزء

األكــرب منــه والنــاتج مــن تــأثري محــل التــدريب يف الوقــت املناســب باســتخدام وســائل اســتعادة االستشــفاء املناســبة وأال تفشــل 

عمليـــة التكيـــف الفســـيولوجي ويـــؤدي ذلـــك بالرياضـــي إىل حالـــة مـــن التـــدريب الزائـــد واإلجهـــاد املـــزمن واحلـــاالت املوضـــعية 

  )70، 1997الفتاح، (  .املختلفة

تغيري من عناصر الشدة واحلجم، وهذا يعتمد أساسا على طرق التدريب املستخدمة وطـول فـرتة : لراحةأنواع ا -1-3

  : الراحة طبقا حلجم وشدة احلمل، وميكن تقسيم فرتة الراحة إىل

الــيت تبعــث الراحــة و  واحملببــةهــي عبــارة عــن جمموعــة مــن احلركــات و التمــارين اخلفيفــة  :الراحــة االيجابيــة -1-3-1

   )146، 2004الربطي، ( االستشفاء يف جسم الالعب و ال تؤدي إىل زيادة إحساسه بالتعب

وهـي كــذلك األداء اخلفيـف لــبعض أنـواع األنشــطة البدنيـة الــيت �ـدف إىل اســتعادة األجهـزة العضــوية لشـفائها والتقليــل مــن 

   )71، 2001محادة، (. آثار األعراض اليت تؤدي إىل ظهور التعب

من خالل ما سبق أن الراحة االجيابية هي قيام الرياضي بأداء التمارين بشدة منخفضـة بعـد  الطالب الباحثويرى 

  .القيام مبجهود متعب مع تبديل العضالت العاملة

وهـي عبـارة عـن الراحـة الـيت ينقطـع فيـه الالعـب عـن التـدريب دون أن يقـوم بـأي نشـاط : الراحة السـلبية -1-3-2

وهـي تـتم بعـدم أداء الفـرد الرياضـي ألي نـوع   )146، 2004الربطـي، (  .و يعطي الالعـب احلريـة املطلقـة يف ذلـك بدين

  .مــن أنــواع األنشــطة احلركيــة املقصــودة بعــد االنتهــاء مــن متــرين ســابق، ويتمثــل ذلــك يف الوقــوف أو اجللــوس أو االســرتخاء

  )146، 2001محادة، (
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أن الراحة السلبية هي امتناع الرياضي عـن القيـام بـأي جمهـود بعـد االنتهـاء مـن مما سبق  الطالب الباحثيستخلص 

  .أداء أي مترين أو أداء بدين ويبقى مرتاحا طيلة الفرتة الزمنية احملددة له

  )196-194، 2006الدين، (  :أهمية الراحة االيجابية الستشفاء الكفاءة البدنية -1-4

 نشــاط حركــي اجيــايب أثنــاء الراحــة �ــدف رفــع مســتوى الكفــاءة البدنيــة، اكتشــفهاظــاهرة الراحــة اإلجيابيــة تعــين أداء 

رأى أ�ـا تتمثـل يف ارتفــاع قابليـة استشـارة املراكـز العصــبية احلركيـة الـيت تشـحن الطاقــة أثنـاء الراحـة االجيابيــة ال " سيشـينوف"

اآلليـات الداخليـة للراحـة االجيابيـة، إال أنـه يتفـق جيـدا مـع التصـور املعاصـر عـن الـدور املنشـط  يكشف رأي سيشينوف عن

للتكوين العصيب الشبكي، ميكن اعتبار شحن الطاقة تأثريا غري نوعيا للتكـوين العصـيب الشـبكي علـى املراكـز احلركيـة بقشـرة 

  .  عةاملخيخ يؤدي إىل زيادة نشاط أو كفاءة اخلاليا العصبية املشب

ويكمن تفسري ظاهرة الراحـة اإلجيابيـة علـى أ�ـا عالقـات ذات تـأثري كهرومغناطيسـي بـني املراكـز العصـبية ولقـد رأى 

يف التأثري الكهرومغناطيسي السليب ذلك االحتياط الكامن للطاقة الذي ميكن استخدامه يف عملية شـخن " ايفان بافلوف"

  .املراكز العصبية املشبعة بالطاقة

راحة االجيابية اجيابيـا علـى مسـتوى الكفـاءة البدينـة يف حالـة إتبـاع شـروط معينـة، إن مل تراعـى يف التـدريب ال تؤثر ال

حتقق الراحة االجيابية فاعلية يظهر بوضوح الدور اإلجيايب للراحة االجيابية يف حالة األمحـال البدنيـة مرتفعـة الشـدة املصـحوبة 

ة عنــد تغيــري نــوع النشــاط ويــزداد ظهــور فاعليــة الراحــة االجيابيــة بعــد ا�هــود البــدين بالتعــب يف التــأثري علــى العضــالت املقابلــ

  ) .ا�هد(املتعب 

وتســتخدم الراحــة االجيابيــة يف التــدريب الرياضــي يف شــكل تبــديل نــوع ا�هــود البــدين بغــريه واألمحــال مرتفعــة الشــدة 

  .بأمحال أقل شدة

يف تـــدريبات القـــوة و الســـرعة واحلمـــل إضـــافة إىل أ�ـــا تعمـــل علـــى �يئـــة وتلعـــب الراحـــة االجيابيـــة دورا كبـــريا ومهمـــا 

  )196، 2006الدين، (  .األعضاء الداخلية واجلوانب النفسية لالستمرارية يف العمل املقبل
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ممــا ســبق أن للراحــة االجيابيــة دور مهــم يف العمليــة التدريبيــة مــن خــالل االســتمرار يف  الطالــب الباحــثويســتخلص 

بشـدة أقـل مـع تغيـري العضـالت املشـاركة يف العمـل ممـا يسـاعد علـى �يئـة األعضـاء الداخليـة ونفسـية الرياضـي  العمل ولكـن

  .ملتابعة العملية التدريبية

  :التأثيرات الفسيولوجية للراحة االيجابية -1-5

الـــدم، ومعـــىن هـــذا زيـــادة ســـرعة  ســـريانتتميـــز الراحـــة االجيابيـــة عـــن الراحـــة الســـلبية باحملافظـــة علـــى معـــدالت ســـرعة 

التخلص من حامض اللبنيك بالعضلة، بينما تقـل هـذه السـرعة يف حالـة الراحـة السـلبية، كمـا تسـاعد الراحـة االجيابيـة علـى 

سرعة التخلص من الدين األكسجني الذي يؤدي إىل زيادة استهالك األكسجني بعد األداء ويفيد ذلك كثـريا يف كثـري مـن 

لوجية الالزمة للتمثيل الغذائي و االستشفاء بعد التدريب وتؤثر الراحة االجيابية أيضـا علـى اجلهـاز العصـيب العمليات الفسيو 

املركـــزي حيـــث تســـاعد علــــى زيـــادة عمليـــات التنشـــيط بقشــــرة الـــدماغ، ويـــؤدي إىل زيـــادة اتســــاع األوعيـــة الدمويـــة العاملــــة 

  )85، 1999الفتاح، (  .بالعضالت

  :يتطلب اختيار وسائل الراحة االجيابية مراعاة عدة عوامل أمهها: ابيةوسائل الراحة االيج -1-6

 اختيار أفضل أنواع التمرينات اليت تساعد على االستشفاء مثل املشي واهلرولة ومترينات املرونة العضلية  -

أو املرجحــات ويــرى الــبعض أن اســتخدام مترينــات للعضـــالت املقابلــة للعضــالت األساســية يعتــرب وســـيلة 

مث ينتقــل لتمرينــات  Ashi-wazaآشــي وازا مفيــدة لالستشــفاء ويف رياضــة اجليــدو القيــام بتمرينــات 

جمموعة عضالت متعبة ميكن أن تشفى  يؤكده تيشزف أنهوهذا ما  (Gheshi- waza) جوشي وازا

    )338،  2005البختاوي و اخلوجا، (. سرع إذا استمرت جمموعة أجزاء من العضالت يف العملأ

اسـتخدام الشــدة املناســبة للتمرينــات يف الراحـة االجيابيــة يســاعد علــى االستشـفاء الفعــال، حيــث جيــب أن  -

مــن  %70، 50تكـون هـذه التمرينــات سـهلة وبشـدة منخفضــة ويـرى الـبعض أن اســتخدام شـدة تعـادل 

  .د هـــي الشـــدة املناســـبة/ن50احلـــد األقصـــى الســـتهالك األكســـجني ومعـــدل نـــبض القلـــب يقـــل عـــن 

ـــراهيم الســـكار )85، 1999أبـــوالعال، ( وآخـــرون أن أفضـــل شـــدة ألداء متـــارين الراحـــة  يف حـــني يـــرى إب

الســكار و آخــرون، ( مــن احلــد األقصــى الســتهالك األكســجني %60، 50االجيابيــة هــي عنــد مســتوى 
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 املناسبة لكو�ا ترتبطأن يرتك للرياضي يف استخدام الشدة  الطالب الباحثيف حني يرى  )82، 1998

 .مبستوى احلالة التدريبية للرياضي واالستعداد النفسي ألدائها

  :عالقة التعب والراحة و االستشفاء في العملية التدريبية -1-7

لرفع مستوى الكفاءة الرياضية، يتصف تأثري احلمل البدين جيب اعتبار عملييت التعب واالستشفاء ظرفان مرتبطان متبادالن 

املؤدي إىل تطور التعب بالتأثري السريع للتدريب وجيـري االستشـفاء أثنـاء ا�هـود البـدين أمـا استشـفاء االسـتهالك األساسـي 

بيعيـة والثوابـت األساسـية حيـافظ االستشـفاء اجلـاري علـى احلالـة الوظيفيـة الط. لعناصر الطاقة فيتم بعد توقف ا�هـود البـدين

  )189-188، 2006، .الدين ع( .األيض أثناء أداء ا�هود البدين املتعلقة لعمليات لتوازن البيئة الداخلية

هــو ظــاهرة حياتيــة فســيولوجية طبيعيــة وهــو هبــوط وقــيت نســيب يف مســتوى القــدرات الوظيفيــة : مفهــوم التعــب -1-8

أو هـــو هبـــوط وقـــيت يف املقـــدرة علـــى . ة عنـــد القيـــام بعمـــل متعلـــق بتلـــك القـــدراتاملختلفـــة بدنيـــة وعقليـــة وحســـية وانفعاليـــ

  )310، 2008خليل، ( . االستمرار يف أداء العمل ولفرتة من الزمن ويظهر التعب يف صورة أمل يف موضع العضلة

  :التغيرات الفسيولوجية المصاحبة للتعب -1-8-1

 اخنفاض القوة العضلية. 

  العضلياخنفاض التوافق العصيب. 

  اخنفـاض مســتوى الفعاليــة امليكانيكيــة يف األداء احلركــي ممــا ينــتج عنـه زيــادة يف معــدل اســتهالك األكســجني وكــذا وقــود

 .طاقة االنقباض

 عدم الوصول للحد األقصى الستهالك األكسجني. 

 اخنفاض كفاءة القلب مما ينتج عنه زيادة يف معدل القلب وارتفاع ضغط الدم االنقباضي. 

 معدل محوضة الدم ذلك لتجمع حامض الالكتيك يف أنسجة العضالت ارتفاع. 

 بطئ الرجوع للحالة الطبيعية وذلك من حيث معدل القلب وضغط الدم. 

  اخنفاض قـدرة اجلسـم علـى تبديـد احلـرارة األيضـية الزائـدة عـن حاجتـه والناجتـة عـن العمليـات األيضـية باجلهـاز العضـلي

 )83، 2000، .الدين م(  .اإلداري
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  :أنواع التعب -1-8-2

التعـب العضـلي ميكـن تقسـيمه تبعـا للعضـالت  إىل أن Sherersشـيورز  اختلف العلماء حـول حتديـد التعـب حيـث أشـار

  : املشرتكة يف أداء العمل العضلي إىل اآليت

وحيدث يف موضع معني ويشرتك فيها ثلث عضالت اجلسم وسبب التعب العضلي : التعب الموضعي -

  .اجلهاز العضلي العصيبهذا راجع إىل 

وحيـدث يف أكثـر مـن موضـع ويشـرتك فيـه ثلثـي عضـالت اجلسـم وهـو يـؤثر  :التعب الجزئـي المركـزي -

  .على مراكز احلركة يف املخ نتيجة الستعمال جمموعات عضلية يف وقت واحد

وحيدث يف أغلب أجزاء اجلسم ويشرتك فيه أكثر من ثلثي عضالت اجلسم ويقع العـبء  :التعب العام -

  )56، 2000فتحي، (. على اجلهاز التنفسي واجلهاز العصيب

  :أن أنواع التعب كاأليت Zaciorskyيف حني ذكر زاسيورسكي 

  .حيدث عند كثرة الرتكيز يف املوضوعات العقلية: التعب العقلي -

  .وحيدث نتيجة النشاط العضلي وهو النوع الغالب يف ا�ال الرياضي :التعب البدني -

وحيدث نتيجـة للخـربات االنفعاليـة احلـارة مثـل عنـد االشـرتاك يف املنافسـات الرياضـية  :التعب االنفعالي -

  )176، 1998عبدالفتاح، (  .اهلامة

  :التعب تبعا للوقت الذي يستمر فيه آثار التعب على الرياضي إىل  Rateilراتل بينما يقسم 

  .مثال يف سباقات املاراتونهذا التعب يستمر لعدة ساعات أو أيام أو شهور وحيدث : تعب مزمن -

ويظهر هذا التعب عند أداء عمل عضلي هوائي أوال هوائي عنيف وخيتفي التعب بعد فرتة : تعب وقتي -

 )178، 1998عبدالفتاح، (  .راحة قصرية
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  :درجات التعب -1-8-3

  :التعب العضلي إىل عدة درجات كما يلي -Falcon-قّسم فالكون

يكون يف شكل شعور بسيط بالتعب مع عدم اخنفاض الكفـاءة البدنيـة وحيـدث ذلـك  :التعب البسيط -

  .بعد محل منخفض

وهذه احلالة تظهر على الرياضي بعد أداء محل أقصى مرة واحدة ممـا يـؤثر علـى اخنفـاض : التعب الحار -

  .مستوى األداء يف الكفاءة البدنية والقوة العضلية

افســـة أو بعـــد أداء احلمـــل التـــدرييب ملـــرة واحـــدة أو نتيجـــة إلصـــابة تظهـــر هـــذه احلالـــة بعـــد املن :اإلجهـــاد -

  .الرياضي ببعض األمراض أو لعدم ختلص الرياضي من التعب الناتج من أمحال سابقة أول بأول

وتظهــر هــذه احلالــة نتيجــة لعــدم التــوازن بــني الراحــة والعمــل وتنفيــذ محــل التــدريب يف  :التــدريب الزائــد -

جــة لعــدم التــدرج يف زيــادة محــل التــدريب أو عــدم مراعــاة إعطــاء فــرتات راحــة توقيــت غــري مناســب أو نتي

  .مناسبة

  :االضطراب العصبي -

ى الرياضيني الذين ال ميتلكون درجة من الثبات باجلهاز العصيب أو الذين يعانون مـن ضـغوط دوتظهر هذه احلالة ل

  )56، 2000فتحي، (  .ةعصبية وهذه تشبه التدريب الزائد من حيث األغراض إال أ�ا أكثر حد

  :عالمات التعب عند مصارعي الجيدو -1-8-4

يعترب االخنفاض املؤقت يف مستوى األداء هو العالمة األساسية حلدوث التعب وبالرغم من ذلك فقد اهـتم العلمـاء 

  .حيث حدد العالمات األساسية التالية" 1927أفتوسكي "بتحديد عالمات التعب بداية من 

  إتقــان املهــارات اجلديــدة، فعنــد حماولــة تعلــيم الرياضــي مهــارة جديــدة يف حالــة التعــب ال يســتطيع عــدم القــدرة علــى

 .الرياضي إتقان هذه املهارة أو استيعا�ا
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 دون احلاجـة إىل التفكـري" أوتومـاتيكي"ت تـؤدى بشـكل تلقـائي حاختالل آلية املهـارات السـابق إتقا�ـا والـيت أصـب . 

 )17، 1999الفتاح ، (

  عضالت إضافية يف العملاشرتاك. 

 اخنفاض التحفز وعدم استقرار األنسجة العصبية والعضلية كذلك األجهزة احلسية. 

 خلل يف وظائف اإلنزميات اليت تساعد على متثيل املواد اليت توفر الطاقة للنشاط العضلي. 

 عدم التناسق بالعمل الوظيفي من خالل زيادة صرف الطاقة. 

  كــات التنفســية ويقــل حجــم التقلصــات وعمــق الشــهيق والــزفري وتعــرق اجلســم الشــديدتــزداد ضــربات القلــب و احلر.  

 )31، 2008خليل، (

انه لدى مصارع اجليدو تظهر عالمات التعب  يف شـكل زيـادة زمـن اخلطفـات وكـذلك أزمنـة أجـزاء  الطالب الباحثويرى 

اخلطفة املختلفة كما يقل زمن االحتفاظ باالنقباض العضلي الثابت وكذلك القوة االنفجارية أو القوة املميزة بالسـرعة علـى 

  . ظيفية وظهر التعبالعموم كلما كان العمل العضلي شديدا كلما ازدادت التغريات الو 

  :أهمية التعب -1-8-5

  .حيافظ التعب على اجلسم من اإلجهاد و يف مقدمة ذلك محاية األنسجة العصبية من فقدان وظيفتها

العصــــيب إن اســــتمرار التــــأثري االنفعــــايل أثنــــاء العمــــل يــــؤدي إىل رفــــع قابليــــة اجلســــم الوظيفيــــة وذلــــك بســــبب تــــأثري اجلهــــاز 

اهلرمونــات، خاصــة الغــدد فــوق الكليتــني، كمــا أن االنفعــاالت الســلبية وفقــدان احلمــاس خيفــض مــن قابليــة  الســيمبتاوي و

  .اجلسم الوظيفية  ويسبب ظهور التعب بسرعة

عنــد ظهــور التعــب علــى اجلســم بكاملــه حتــدث تغــريات معقــدة ومالزمــة لعمــل اجلهــازين العصــيب واحلســي وكــذلك اجلهــاز 

  .الداخليةاحلركي والغدد يف األعضاء 

جراء نشاط خاليا األنسجة يف الدم، وقلة  املخلفات يرتبط التعب  باحلالة الوظيفية للجهازين العصيب والعضلي و إذ جتمع

  .السكريات واألكسجني فيه يسبب خلال يف التمثيل الغذائي للماء واألمالح وكذلك يسبب نقص اهلرمونات
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. قــة حبالــة اجلســم ووضــعه وحيــدث هــذا التــأثري مبكــرا كعمــل بــدين متعــبيــؤثر التعــب علــى املنعكســات الشــرطية ذات العال

  )312-311، 2008خليل، (

أن أمهية التعب تتجلى يف معرفة درجاته من أجل تفادي الوقـوع يف احلمـل الزائـد واإلجهـاد مـن أجـل  الطالب الباحثيرى 

  .تقنني األمحال التدريبية على حسب قدرة الرياضي

  :الرياضي بالتعب عالقة التدريب -1-8-6

  :إن الفرد الرياضي يتأخر ظهور التعب لديه لعدة أسباب

 تناسب كمية الدم الواصلة للعضالت العاملة مع كمية ا�هود الذي يقوم بأدائه. 

 قدرة األوعية الدموية على اإلتساع بسرعة لسد حاجة العضالت. 

 وجود قلويات وجلوبني بوفرة يف العضالت. 

  التوافق العضلي العصيب(العضلي والعصيب توافق اجلهازين.( 

 ازدياد القوة امليكانيكية للعضلة. 

   .االقتصاد يف الطاقة ملعرفة اجتاهات ومسارات احلركات املختلفة نتيجة ملعرفة الالعب السابقة باحلركات

 )35، 1997جميد، ( 

  :ئية إلنتاج الطاقة لمصارع الجيدوالقدرات الالهوائية والهوا -1-9 

عندما يتطلب األداء احلركي عمال عضليا بأقصى سرعة وقوة فإن عملية توجيه األكسجني إىل  القدرات الالهوائية

العضالت العاملة ال تستطيع أن تليب حاجة العمل العضلي السريعة من الطاقة وعلى هذا األساس يتم إنتاج الطاقة بدون 

ج الطاقة الفوسفايت، وهو النظام األسرع واملسؤول من إنتاج الطاقة األكسجني أي بالطريقة الالهوائية فهناك نظام إنتا 

ثا ويف حالة زيادة النشاط البدين فيتدخل  30باألنشطة البدنية اليت تؤدي بأقصى سرعة ممكنة يف حدود ماال يزيد عن 

ن هذه العملية حامض النظام الالهوائي الثاين وهو نظام حامض الالكتيك، ويسمح هذا النظام بإنتاج الطاقة وينتج ع

، 1993سيد و الفتاح، (.األداء بنفس الشدة وحيدث التعب الالكتيك الذي يؤثر على قدرة العضلة على االستمرار يف

163(  
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أنه يف رياضة اجليدو يعتمد املصارع على العمل الالهوائي ألداء احلركات القوية والسريعة اليت  الطالب الباحثويرى 

 .مصارع اجليدو حباجة إىل القدرات الالهوئيةرفع والدفع الدفاع واهلجوم لذلك اخلطف وال: مثلتتطلبها ظروف الرياضة 

  :أنواع القدرات الالهوائية -1- 1-9

وهي القدرة على إنتاج أقصى طاقة أو شغل ممكن بالنظام  :القدرة الالهوائية القصوى -1-1- 1-9

اليت تؤدي بأقصى سرعة أو قوة ويف أقل زمن ممكن يرتاوح ما بني الالهوائي الفوسفايت وتتضمن مجيع األنشطة البدنية 

  .ثواين 10، 05

ويطلق عليها التحمل الالهوائي وهي القدرة على االحتفاظ أو تكرار : السعة الالهوائية -1-2- 1-9

ة البدنية اليت انقباضات عضلية قصوى اعتمادا على إنتاج الطاقة الالهوائية بنظام حامض الالكتيك وتتضمن مجيع األنشط

  )161، 1993سيد و الفتاح، (. تؤدي بأقصى انقباضات عضلية ممكنة سواء ثابتة أو متحركة مع مواجهة التعب

كلمة هوائي يقصد �ا العمل الذي يعتمد بشكل أساسي على األوكسجني   :القدرات الهوائية -2- 1-9

طة الرياضية اليت تتطلب طبيعة األداء فيها االستمرار يف يف إنتاج الطاقة أي إنتاجه بالعضلة بطريقة هوائية، ففي األنش

دقائق تلجأ العضلة لالستعانة باألوكسجني إلنتاج الطاقة الالزمة لألداء و�ذا ميكن  5العمل العضلي لفرتة طويلة تزيد عن 

  )229، 1993سيد و الفتاح، ( االستمرار يف العمل العضلي لفرتة طويلة قبل اإلحساس بظهور التعب

دقيقة هذا يف  25أنه يف رياضة اجليدو يصل الزمن الكلي للمباريات اليت خيوضها املصارع  الطالب الباحثيرى 

  .حالة املنافسة لذلك وجب االهتمام بتطوير القدرات اهلوائية ملصارعي اجليدو فهي مهمة له

  

جيب أن يكون واضحا أننا حينما نتكلم عن القدرة اهلوائية فإننا نعين  :أنواع القدرات الهوائية -3- 1-9

التحمل اهلوائي وهناك كثريا من التقسيمات ألنواع التحمل ختتلف تبعا لطبيعة اهلدف من التقسيم غري أن أهم هذه 

  .التقسيمات
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 التحمل العام أو القدرة اهلوائية العامة.  

 اصةالتحمل اخلاص أو القدرة اهلوائية اخل.  

 بات البدنية اخلاصة مبصارع اجليدويف املتطل الطالب الباحثوسوف يتطرق هلم 

  : فيسيولوجيا القدرات الالهوائية والهوائية -4- 1-9

  .تعتمد القدرات الالهوائية  واهلوائية على النظام الالهوائي واهلوائي يف إنتاج الطاقة

  ويشمل  :النظام الالهوائي -4-1- 1-9

   LAونظام حامض الالكتيك الالهوائي  ATP CPالنظام الفوسفايت الالهوائي 

  )274-273، 2008خليل، ( النظام الفوسفاتي الالهوائي -4-2- 1-9

يعرف بأنه التغريات الكيميائية اليت حتدث يف العضالت العاملة إلنتاج الطاقة الالزمة ألداء ا�هود البدين مع عدم 

  .ء اخلارجياستخدام أوكسجني اهلوا

املوجودة يف ) ATP(يتميز هذا النظام بسرعة إنتاج الطاقة ويوصف بعدم تكون نواتج حتوي حامض الالكتيك وإن كمية 

كغ عضلي تستنفذ يف أقل من ثانية باجلهد العضلي لذا تعتمد العضلة على مصادر /مايكرو مول 5العضلة تقدر حبوايل 

 : أخرى إلعادة إنتاج الطاقة يف ظل غياب األوكسجني بالطريقتني معا

  
  

املركب خمزون  هذا حيث يوجد) CP(يف العضالت تبدأ باستخدام فوسفات الكرياتني ) ATP(بعد نفاذ ال 

ثانية وال ) 20، 15(كغ من العضلة يوفر طاقة عالية الشدة تستمر /ملي مول  1,7ليلة تصل إىل قيف العضلة بكميات 

  : ATPميكن إعادة بنائه إال بعد انتهاء اجلهد البدين وميكن اعتبار فوسفات الكرياتني التخزين البديل لـ 

  )276-275، 2008خليل، ( :الفوسفاتيمميزات النظام الالهوائي  -4-2-1- 1-9

حتدث عملية التفاعل يف السيتو بالزم يف منطقة اخليوط الربوتينية املايوسني : يعمل بدون وجود األوكسجني -

  .واألكتني وال يعتمد هذا النظام على سلسلة تفاعالت كيميائية طويلة
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احلصول عليها بشكل مباشر أن ختزن يف واليت ميكن ) CP(و ) ATP(يعد املصدر األول للطاقة، ومصادره  -

 .العضالت

 .سريع جدا يف حتويل حيرر الطاقة الالزمة خالل العمل العضلي عايل الشدة الذي يتطلب زمنا قصريا -

 ) ثواين 10( ال يدوم طويال  -

 .ATPإنتاج الطاقة حمدود وينتج جزء واحد من  -

  .خمزون الطاقة يف العضلة القليلة -

 

العالقة بين فترات الراحة إلى نسبة عودة تخزين مصادر الطاقة يوضح ) 01(جدول رقم 

 ).ATP, CP(الفوسفاتية 

  زمن فترة الراحة بين التكرارات  )ATP, CP(النسب المئوية لعودة تخزين

  ثانية 120أكثر من   100%

  ثانية 120  94%

  ثانية 90  88%

  ثانية 60  75%

  ثانية 30  50%

  ثانية فأقل 10  قليل جدا

  نظام حامض الالكتيك الالهوائي  -4-3- 1-9

املواد ) تفتيت(يعرف هذا النظام باسم نظام اجللكزة الالهوائية واجللكزة الالهوائية تعين حتليل 

يف خاليا  ATPثالثي فوسفات األدينوسني ) ختليق(يع صنالهوائي كمصدر إلنتاج الطاقة لت )السكر(الكربوهيدراتية

وحيدث هذا النظام يف األنشطة اليت تتطلب األداء ملدة  LAالعملية حامض اللكتيك العضالت حيث ينتج عن هذه 

  .يف النسيج العضلي PC. حيث ينتهي خمزون فوسفات الكرياتني) دقائق 3إىل  1من (
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إىل اخللية فإنه يستخدم كمصدر للتوليد الطاقة ) سكر الدم(وحتدث عملية اجللكزة عندما يدخل جزء اجللوكوز 

  .سلسلة من التفاعالت الكيميائيةبمير  واجلوي ء واأكسجني اهل O2اجة إىل بدون احل

ويتكون حامض ) C6(تكسري الروابط الكيميائية يف جزء سكر اجللوكوز بفعل إنزمي خاص فتنفصل ذرات الكربون 

  .وحتدث عملية التحول هذه يف منطقة داخل اخللية احلية تعرف بامليتو كندريا بروفيك

داخل  ATPتنفصل جمموعة ذرات اهليدروجني عن جزء اجللوكوز وتنتج عن ذلك طاقة تستخدم يف إعادة بناء 

 48-47، 1998رضوان، (  .اخللية

 )121، 2005الكيالين، (                                                         

  2ATP       جلوكوز 

3636126 3222 OHCATPpiADPOHC   

 حامض اللبنيك                   جلوكوز                

وإن زيادة نشاط هذا األنزمي يؤدي إىل حتليل سريع للجلوكوز  PEKمفتاح هذا النظام إنزمي فوسفو فركتوكاينيز 

 .وبالتايل سرعة تكوين حامض اللبنيك

3ATP                      جلوكوجني  

لدم ويصل إىل مستوى عال ينتج عنه التعب، مما يشكل يف هذا النظام يتجمع حامض الالكتيك يف العضلة وا

مول من اجلالكوجني وذلك ) 12إىل  1(عائقا للعضالت العاملة ومن اجلدير بالذكر أن هذا النظام ال حيتاج أكثر من 

قبل ظهور التعب ألن كل غرام من ) غ 70، 60(لكون العضلة والدم ال يستعمالن وجود حامض الالكتيك أكثر من 

غ من حامض الالكتيك وإن إنتاجه يعد معوقا لألداء وحميا للتعب، حيث زيادته يف العضلة يوقف  1كوجني ينتج اجللي

  )277، 2008خليل، (  .مما يؤدي إىل التعب الشديد ATPإنتاج 
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  : مميزات نظام حامض الالكتيك -4-3-1- 1-9

 يعمل بدون وجود األوكسجني.  

  اخليوط الربوتينية املايوسني واألكتنيحتدث تفاعالت يف السيتوبالزم قرب. 

 مصدر الطاقة فيه اجللوكوز وموجود يف العضالت على شكل حبيبات جليكوجينية يف السيتوبالزم. 

 سريع يف عملية حترر الطاقة وخاصة يف النشاطات العضلية الشديدة واليت تستغرق فرتة قصرية. 

  دقائق 3 -1يدوم فرتة. 

  جزيئات من  3تتكون  ذه حمدود إج الطاقة الكيميائية فيإنتا)ATP ( تفاعالت 10وتتطلب. 

 خمزون الطاقة حمدود يف العضلة. 

 279-278، 2008خليل، (.  ينتج عنه حامض اللبنيك الذي يسبب التعب العضلي( 

  : النظام الهوائي -4-4- 1-9

يتميز هذا النظام عن النظامني السابقني إلنتاج الطاقة بوجود األكسجني كعامل فعال خالل التفاعالت الكيميائية 

  .ويتم نظام األكسجني يف داخل اخللية العضلية ولكن يف حيز حمدود هو امليتوكوندريا ATPإلعادة بناء 

امض البريوفيك، وبذلك تتوافر كمية كافية من وخالل اجللكزة اهلوائية ينشطر جزء اجلليكوجني إىل جزئني من ح

ويتم بعد ذلك استمرار حامض البريوفيك خالل سلسلة تفاعالت كيميائية تسمى  ATPمول من  3الطاقة إلعادة بناء 

  .وهناك تغريان أساسان حيدثان خالل هذه الدورة" دائرة كربس"

  .إنتاج ثاين أكسيد الكربون -

  )130،  2003سيد، (  .األكسدة مبعىن عزل االلكرتونات -

  : للتفاعالت التالية) الذي تكون يف األكسدة الالهوائية(ففي األكسدة اهلوائية يتعرض حامض البريوفيك 

 يتم نزع ثاين أكسيد الكربون ودخول األكسجني بدال منه وبذلك يتحول  .1

  إىل حامض أستيك             البريوفيك 

  حامض أستيك        O2+بريوفيك 
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 CO2+ بريفيك   -احتاد البريوفيك مع ثاين أكسيد الكربون يعمل على تكون مادة تسمى أجزالوأستيك  .2

 أجزالو أستيك ←

 احتاد حامض األستيك مع أجزالو أستيك يتكون حامض السرتيك  .3

 سرتيك  ←أجزالو + أستيك  

الكربون وماء أكسيد  يتعرض التفاعل األخري إىل تفاعالت تتضمن احتاد مع األكسجني حيث يتكون ثاين .4

  )135-134، 1999سالمة، (وطاقة 

  )285، 2008خليل، ( مميزات النظام الهوائي -4-4-1- 1-9

 يعمل بوجود األكسجني 

  حتدث التفاعالت الكيميائية يف السيتوبالزم وتكتمل بعيدا يف اخليوط الربوتينية االنقباضية 

 .ومعقدةيف امليتو كندريا، ويتطلب تفاعالت كيميائية كثرية 

 مصدر الطاقة فيه اجلالكوجني والدهون والربوتينات ويتطلب إشراك مصدرين من مركبات الطاقة الغذائي. 

  أنشطة (بطيء وتتحرر الطاقة منه يف األنشطة املتوسطة واخلفيفة الشدة واليت تستغرق وقتا طويال

 ) التحمل

 يدوم لفرتة طويلة. 

  ،وتعتمد التفاعالت فيه على توفر األوكسجني الذي بدوره يعتمد على إنتاج الطاقة فيه كبري وغري حمدود

 .عمل اجلهازين الدوري وتنفسي

 ال حيدث التعب العضلي مصاحبا إلنتاج الطاقة.  

  :التفاعل بين نظم إنتاج الطاقة -1-10

النظم األخرى، تتفاعل أنظمة إنتاج الطاقة يف جسم اإلنسان فيما بينها حبيث ال يبدو فيها أي نظام مستقال عن 

  )51، 1998رضوان، (.  ويتوقف التفاعل بني تلك النظم على التغريات اليت حتدث يف قوة وسرعة األداء واملسافة والزمن
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أثناء األداء أي القدرة الالهوائية يف حني  ATP فلكل نظام سعة حمدودة فالنظام الفوسفايت يعتمد على خمزون ال

الالزمة أثناء األنشطة املختلفة، هناك ترابط بني هذه األنظمة وتعاقبها ) ATP(ة الكلية السعة الالهوائية تشري إىل الكمي

ويالحظ كلما تقل سرعة األداء وتزيد املسافة % 10واهلوائي بنسبة % 90ففي املصارعة النظام الالهوائي يشكل نسبة 

  )287، 2008خليل، (  .فإن النظام يتحول إىل حامض الالكتيك أو اهلوائي كمصدر إلمداد الطاقة

، 2003، سيد (  .ميكن تلخيص خصائص نظم الطاقة الثالثة يف اجلدول التايل: خصائص نظم إنتاج الطاقة

132(  

  

  يوضح خصائص نظم الطاقة الثالثة) 2(الجدول رقم 

  نظام األوكسجين  نظام حامض الالكتيك  النظام الفوسفاتي  الخصائص

  هوائي  يستخدم األوكسجني  ال يستخدم األوكسجني  األوكسجنيال يستخدم   استخدام األوكسجني

  بطيء  سريع  األسرع  سرعة إنتاج الطاقة

  اجلليكوجني والدهون  اجلليكوجني  كرياتني فوسفات  مصادر الطاقة

  )كبري(غري حمدود   حمدود  )ضئيل(حمدود جدا   ATPإنتاج 

يف  ATPعدد موالت 

  الدقيقة

  1,0  1,6  يف الدقيقة 3,6

  ال يوجد  يوجد بسبب الالكتيك  ال يوجد  نتيجة املخلفاتالتعب 

  دقائق 3أكثر من   دقائق 3-1من   ثا 30أقل من   الفرتة الزمنية

مناذج األنشطة واأللعاب 

  الرياضية

ألعاب حتمل السرعة وحتمل   ألعاب القوة والسرعة

  القوة

  أنشطة وألعاب التحمل

  

  :نظم الطاقة أثناء الراحة والجهد -1-10-1

تقوم عملية التمثل الغذائي باستمرارية توليد الطاقة الالزمة للجسم تبعا ملتطلبا�ا، سواء كان ذلك الراحة أو أثناء 

  .اجلهد البدين وختتلف مستويات توليد الطاقة يف اجلسم تبعا الختالف مستوى أنشطة اجلسم وتأثري البيئة عليه
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  :الطاقة أثناء الراحة -1-1- 1-10

الغذائي يف حالة الراحة النسبية عنه يف حالة الراحة املطلقة حيث تستخدم الطاقة الزائدة يف  يزيد مقدار التمثيل 

كثري من العمليات مثل اهلضم وتنظيم درجة حرارة اجلسم واالحتفاظ بأوضاع اجلسم، وتزيد عملية توليد الطاقة تبعا لنوعية 

يدات والدهون، كما تزيد الطاقة لعمل ا�موعات هلضم الكربوه% 13-4هلضم الدهون و % 30الطعام فتكون الزيادة 

وتكون الزيادة يف وضع % 15-5العضلية املسؤولة عن االحتفاظ بوضع اجلسم، ففي وضع اجللوس تزيد الطاقة مبقدار 

  .مقارنة بوضع اجللوس% 30، 15الوقوف من 

لتوفري الطاقة الالزمة للتفاعالت  وتزيد الطاقة يف حالة الراحة النسبية الستعادة االستشفاء بعد اجلهد البدين

الكيميائية ألكسدة حامض الالكتيك بالعضالت وتزيد أيضا الطاقة يف حالة ما قبل املنافسة إلعداد أجهزة اجلسم ملقابلة 

  )290، 2003الفتاح ، (. اجلهد البدين خالل املنافسة

عادة هو الدهون بالدرجة األوىل وتشكل  وبصفة عامة فإن الطاقة اليت يولدها اجلسم أثناء الراحة يكون مصدرها

حوايل ثلثي الطاقة، بينما تشكل الكربوهيدرات الثلث الباقي باستخدام نظام الطاقة اهلوائي، وال يستخدم النظام الالهوائي 

وهو األنزمي  LDHلكفاية اإلمداد باألكسجني، ولذلك يالحظ أن مستوى تركيز لرت من الدم ويرجع ذلك إىل أنزمي 

  )290، 2003الفتاح، (  .ؤول عن حتويل حامض البريوفيك إىل حامض الالكتيكاملس

  : الطاقة أثناء الجهد البدني -1-10-1-2

يؤدي اجلهد البدين إىل زيادة كبرية يف توليد الطاقة مقارنة بالراحة وحيتاج الرياضي يوميا إىل املزيد من الطاقة اليت 

سعر كبري باإلضافة إىل مقدار الطاقة يف الراحة وبالطبع يتأثر  3000-2000تتأثر بنوعية التدريب حيث ترتاوح ما بني 

حرارة اجلو ونسبة الرطوبة وقوة الرياح وخاصة عند اجلوي ودرجة ميل اجلسم  مستوى الطاقة بعوامل عديدة، منها درجة

عند االنزالق ويتعاون كل من النظامني اهلوائي والالهوائي غري أن النظام الالهوائي يكون هو النظام الغالب يف أنشطة 

. نشطة التحمل اليت تطول فيها فرتة األداءالسرعة والقوة والقدرة وحتمل السرعة، بينما يكون النظام اهلوائي هو الغالب يف أ

 )291-290 ، 2003الفتاح، (
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  االستشفاء لنظم إنتاج الطاقة -1-11

ي األساس األول حلياة اإلنسان بصفة عامة وللقدرة على األداء الرياضي مبستوياته هتعترب عملية إنتاج الطاقة 

األنشطة : املختلفة بصفة خاصة، وأصبح حاليا من املعروف أن األنشطة الرياضة املختلفة تنقسم تبعا ملصادر الطاقة

بالسرعة وحتمل القوة املميزة بالسرعة وحتمل الالهوائية وهي املرتبطة بالسرعة وحتمل السرعة والقوة العضلية والقوة املميزة 

أبوالعال، (. القوة كذلك وكذلك ألنشطة اهلوائية بالتحمل اهلوائي واستهالك األكسجني عندما يزيد األداء عن بضع دقائق

1999 ،67(  

  االستشفاء لألنشطة الالهوائية الفوسفاتية  -1-11-1

دقائق وتتميز هذه  5-3خالل فرتة قصرية تقدير حبوايل  دلت الدراسات على أن خمزون الفوسفات يتم تعويضه

ثانية ويرجع السبب يف اختالف سرعة  30من املخزون خالل أول % 70الفرتة بالسرعة يف بدايتها حيث يتم تعويض 

تعويض خمزون الفوسفات خالل اجلزء الباقي من الزمن إىل أن تعويض هذا النقص يعتمد على األكسجني ويف هذه احلالة 

فإن األكسجني باإلضافة إىل مسامهته يف تعويض نقص الفوسفات يقوم مبهام أخرى مثل تعويض خمزون األكسجني 

 50كما حيتاج استمرار نشاط القلب وعضالت التنفس إىل ) لرت أكسجني 0,6(املستهلك خالل احلمل البدين األقصى 

أمحد، (. ج إليه اجلسم لزيادة درجة حرارة األنسجةمل أكسجني وباإلضافة إىل ذلك فإن هناك جزءا من األكسجني حيتا 

2007 ،404(  

  االستشفاء لألنشطة الالهوائية االكتيكية -1-11-2

من املعروف أن زيادة جتمع حامض الالكتيك الناتج عن اجللكزة الالهوائية يؤدي إىل حدوث التعب ولذلك فإن 

  .ا احلامض الزائد يف العضالت ويف الدماالستشفاء الكامل من التعب يتم إذا ما ختلص اجلسم من هذ

وبالنسبة لسرعة التخلص من حامض الالكتيك فقد دلت نتائج الدراسات أن مدة ساعة تكفي إلزالة معظم 

  .حامض الالكتيك
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  .االستشفاء لألنشطة الهوائية -1-11-3

دقائق أو أطول من ذلك  5وتشمل هذه األنشطة كل أنواع األنشطة الرياضية اليت تستمر فرتة األداء فيها حوايل 

وخالل هذه األنشطة يكون مصدر الطاقة الغذائي أيضا هو الكربوهيدات والدهون، ففي بداية األداء يستمد اجلسم 

يكوجني ويستمر ذلك ملدة ساعة أو ساعتني يف اجلري مث بعد على اجلل ATPأساسا يف توفري الطاقة الالزمة إلعادة بناء 

، 1999أبوالعال، (  .ذلك تصبح الدهون هي املصدر األساسي بعد استنفاذ خمزون الغليكوجني يف العضالت والكبد

76( 

  : خالصة

وتتغري . جليدويتطلب القيام باألنشطة السريعة حجما معينا من الطاقة خالل فرتة قصرية كما هو احلال يف رياضة ا

أن األغذية واألكسجني وتفاعال�ا معا داخل اجلسم املصادر  الطالب الباحثنوع الطاقة من دقيقة إىل أخرى ويستخلص 

جناز الشغل احلركي لذلك على املدربني فهم أنظمة استهالك الطاقة إلطاقة واالستفادة منها يف أثناء األساسية لتخزين ا

التعب العضلي وأمهية العمل على تأخريه، كما ميكن االستفادة من نوع األغذية املتناولة  وإعادة ختزينها لتفادي حدوث

  .لتعبئة خمازن الطاقة، وتظل الطاقة ضرورية يف احملافظة على درجة حرارة اجلسم يف خمتلف الظروف اجلوية
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أصبحت العملية التدريبية أكثر ارتباطا مبحاولة تطبيق األسلوب العلمي يف تشكيل وتوزيـع وختطـيط األعمـال : تنهيد 

  .التدريبية

إذا أن . الفسـيولوجيةإن عملية حتسني مستوى األداء الرياضي يرجـع إىل تـأثري األعمـال التدريبيـة علـى إمكانيـة اجلسـم 

حتـــت هـــذه األعمـــال التدريبيـــة حتـــدث يف اجلســـم جمموعـــة كبـــرية وخمتلفـــة مـــن التغـــريات الفســـيولوجية، و نتيجـــة الســـتمرارية 

عمليـات  التـدريب وتكرارهـا تتجمـع هـذه التـأثريات لتـؤدي إىل االرتفـاع مبسـتوى األداء الرياضـي وال تقتصـر تلـك التـأثريات 

لك فإن العمليات املركبة خالل فرتة ما بعد العمل تؤدي إىل حدوث التغريات الفسيولوجية الالزمة على فرتة العمل فقط لذ

  .لرفع مستوى األداء

ل التـدريب ذاتـه والـذي يعـد الوسـيلة محالرياضي احلديث ال يقل أمهية عن لذى أصبح االستشفاء يف مفهوم التدريب 

العايل إذ ال يتم ذلك بدون مصاحبة عمليات االستشـفاء للـتخلص مـن اليت يستخدمها املدرب للوصول بالرياضي لإلجناز 

  .التعب الناتج عن أثر محل التدريب

أصـــبحت عمليـــة حتســـني النتـــائج الرياضـــية تـــرتبط بشـــكل أساســـي بعمليـــات التـــدريب الرياضـــي املرتبطـــة واملنســـقة مـــع 

  )55، 1999أبوالعال، (  .عمليات االستشفاء املالئمة هلا

احلادث بني اإلجهاد والتوتر من جهة وبني الراحة واالسرتخاء من جهة أخرى وبني احلركـة والسـكون هـي وإن التبادل 

  .اإليقاع الطبيعي للحياة اليت نعيشها حيـث تلتـزم كـل خليـة وكـل ليفـه عضـلية وكـل عضـو يف جسـم اإلنسـان �ـذا اإليقـاع

  )67، 2006عليوة، (
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   :مفهوم االستشفاء -2-1

االستشفاء انـه مصـطلح عـام يسـتخدم مبعـىن اسـتعادة حتديـد مؤشـرات ) 1982يسيس (أبو العال أحمدلقد عرف 

، الفتــاح (  .احلالــة الفســيولوجية و النفســية لإلنســان بعــد تعرضــها لضــغوط زائــدة أو تعرضــها حتــت تــأثري أداء نشــاط معــني

1999 ،236(  

فـرتة ( لـيت تعقـب أداء احلمـل الرياضـي بصـفة عامـة استعادة الشفاء هـي الفـرتة ا) 2000( وتعرف زكية أمحد فتحي

  )58، 2000فتحي، (  .اليت تؤدي إىل عودة اجلسم الرياضي إىل احلالة اليت كانت عليها قبل أداء احلمل) راحة

يعـين " اسـتعادة الشـفاء"أن مـن جهـة النظـر اللفظيـة البحتـة جنـد أن مصـطلح ) م1990(وذكر ريسان خربيط جميد 

ضية حتدث نتيجة للحمل ، يتم الشفاء منها أثناء هذه املرحلـة ويسـتخدم للداللـة علـى الفـرتة الـيت تعقـب أن هناك حالة مر 

) 1984(أمحــد السنرتيســي  يف حــني يعــرف )39، 1997جميــد، (اجلهــد البــدين و الــيت يــتم أثناءهــا الــتخلص مــن التعــب 

تهـا األوىل الـيت بـدأت منهـا وذلـك عنـدما يعقـب ا�هـود احلالة االستشفائية بأ�ا تعـين قـدرة الالعـب تعـود بالتـدريج إىل حال

  )49، 1984السنرتيسي، (  .البدين املبذول توقف الالعب عن األداء أي االنتقال من فرتة احلمل إىل فرتة الراحة

عمليـات االستشــفاء بأ�ـا مرحلــة عـودة اجلسـم إىل حالتــه الطبيعيـة مــا قبـل إجــراء ) 1990(ويعـرف فاضـل ســلطان 

شــريدة، (  .ات مــن خــالل إزالــة الفضــالت ا�تمعــة أثنــاء اجلهــد حيــث تــتم عــن طريــق التــزود باألكســجني الكــايفالتمرينــ

1990 ،64(  

فقد عرف االستشفاء بأنـه اسـتعادة املسـتويات الفسـيولوجية العاديـة الـيت تعرضـت لضـغوط أو ) 1999(وأبو العال 

  )52، 1999أبوالعال، (  .تغريات حتت تأثري نشاط معني

املطلـــق أو (فقـــد عــرف االستشــفاء بأنــه املــدة املطلوبـــة الســتعادة التــوازن الكلــي أو اجلزئــي ) 1999( عبــد احلميــد زيــرأمــا 

ملــؤثرات وظــائف اجلهــد البــدين كجــزء مــن مؤشــرات البيئــة الداخليــة للجســم خــالل مراحــل الراحــة البدنيــة وكــذلك ) النســيب
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الـة الوظيفيـة الـيت ميـر �ـا الفـرد بعـد العمـل البـدين وحـىت العـودة إىل االستشـفاء بأنـه احل) 1994(يعرف علي بيك وآخرون 

  )69، 1994بيك و آخرون، (  .احلالة الطبيعية

_ بأنـــــــه حتســـــــني) 2002( ريســـــــان خـــــــربيط وعلـــــــي تركـــــــيولقـــــــد تعـــــــددت مفـــــــاهيم اســـــــتعادة الشـــــــفاء إذ عرفـــــــه 

الزمنيــة الــيت تعقـب احلمــل حــىت الوصــول إىل تعــويض شــفاء أو أن الفـرتة _ إعــادة إنتـاج_إعـادة بنــاء_تقويــة_تنشــيط_جتديـد

، 2002جميـد و تركـي، (.  املستوى الذي عليه الفرد قبل أداء احلمل أو ختطيه واستعداده على أداء محـل معـني مـن جديـد

236(  

أن االستشـفاء ببسـاطة شـديدة هـو عبـارة عـن إعـادة بنـاء وتكـوين ) 2008( �ـاء الـدين إبـراهيم سـالمةكما يشري 

اقة والعناصر البنائيـة الـيت تسـتهلك أثنـاء التـدريب و املنافسـات وتلـك اإلعـادة والبنـاء تـتم يف كثـري مـن األعضـاء مصادر الط

  )384، 2008سالمة، (  .وأجهزة اجلسم

هو عملية استعادة وجتديد مؤشرات احلالة الوظيفية و النفسـية ألجهـزة اجلسـم ) 2008(وعرفته مسيعة خليل حممد 

  )322، 2008خليل، (. ا إلجهادات أو لتأثري أداء نشاط مااملختلفة بعد تعرضه

مــن التعريفــات الســابقة أن االستشــفاء هــو اســتعادة وتعبئــة اإلنزميــات املنتجــة للطاقــة و  الطالــب الباحــثيســتخلص 

  .خمازن الطاقة وعودة اجلهاز الدوري والتنفسي والعصيب والغددي إىل احلالة الطبيعية

  :استعادة الشفاء وسائل -2-2

  :مجموعة الوسائل الصحية الطبية -2-2-1

وهي عبارة عن االرتقاء مبقاومة األجهزة احليوية لألمحال الواقعة عليها وسرعة إزالة األشكال اخلاصة بالتعب وإعادة 

  )72، 2006عليوة ، (  .ختزين و بناء مصادر الطاقة و سرعة حدوث عمليات التكيف

 :التدليك -2-2-1-1

 )27، 2004حسانني، ( :تعريف التدليك1-1-1- 2-2

  .التدليك هو عبارة عن تنبيه ميكانيكي جمزأ إىل حركات جلسم اإلنسان مبساعدة يد املالك أو مبساعدة األجهزة اخلاصة به
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ة وكانت ميكانيكية التأثري الفسيولوجي للتدليك مقتصرة لفرتة طويلة على األثر امليكانيكي على األنسجة املدلك  

بشكل رئيسي وهذا على أساس الدراسة اليت قام �ا بعض األطباء األملان مثل فريخوف، إال أن هذا املفهوم بدأ يتغري بعد 

الدراسة اليت قام �ا بعض علماء الفسيولوجيا مثل بافلوف وغريهم على اجلهاز العصيب، حيث أتاح ذلك الفرصة للخروج 

  :اإلنسان واليت تظهر يف بصورة كاملة عن تأثري التدليك على جسم

 عملية تنشيط اجلهاز العصيب.  

 النشاط احليوي للجسم. 

 1995،15العامل، ،(  .التأثري على األنسجة املدلكة( 

  :أنواع التدليك وفقا للغرض -22-

  .يستخدم �دف تنظيم وظائف األجهزة واألعضاء يف حاالت اإلصابات باألمراض: التدليك العالجي -3-2-1

يعترب وسيلة يهدف إىل احلفاظ على نشاط وظائف اجلسم بطريقة طبيعية ولتحسني : التدليك الوقائي -3-2-2

  .وعادة ما يستخدم مصاحبا للتمارينات الصباحية... الصحة، والوقاية من األمراض

قسيمه يستهدف هذا النوع من التدليك حتسني حالة أجزاء اجلسم املكشوفة وميكن ت: التدليك التجميلي -3-2-3 

  :إىل نوعني مها

 يستخدم يف إزالة وجتميل العيوب التجميلية: التدليك التجميلي العالجي.  

 يستخدم لتحسني حالة اجللد وخاصة يف منطقة الوجه، الرقبة ولتقوية وتثبيت شعر : التدليك التجميلي الوقائي

   .الرأس

الرئيسية إلعداد الرياضيني ورفع كفاء�م وتقصري فرتة يعترب التدليك الرياضي أحد األجزاء  :التدليك الرياضي -3-2-4

وصوهلم إىل ما يعرف بالفورمة الرياضية و االحتفاظ �ا ألطول فرتة ممكنة، كما يعمل على زيادة فعالية املنافسة والوصول 

  :رياضي إىل�ا إىل أعلى املستويات املمكنة، وكذلك زيادة قدرة الرياضي على مقاومة التعب، وينقسم التدليك ال

  )87-2005،86الدين،(  .التدليك اإلستشفائي-ج    التدليك التمهيدي-ب  التدليك التدرييب-أ
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مكونات (يستخدم هذا النوع من التدليك خالل فرتة التدريب �دف حتسني الصفات البدنية : التدليك التدريبي -أ

احلالة التدريبية لالعب، وهذا النوع من التدليك يعمل واالحتفاظ بالكفاءة أو رفع مستواها وكذلك حتسني ) اللياقة البدنية

  .على اتساع اإلمكانيات الوظيفية جلسم الالعب كما حيسن وينظم نشاط اجلهاز العصيب املركزي واألجهزة الداخلية

وينظر هلذا النوع من التدليك على أنه وسيلة إضافية للتدريب ويدخل ضمن اخلطة العامة للتدريب ونظام   

  .والراحة وغريها من أمور العملية التدريبية التغذية

يطلق على التدليك الذي يتم مباشرة قبل التدريب أو املسابقات واملباريات �دف اإلعداد :التدليك التمهيدي- ب

  :األمثل للرياضيني للقيام بالنشاط البدين املقبل وطبقا للمهام اليت يؤديها التدليك التمهيدي فهو يهدف إىل

  .اإلنعاش    التسخني-    التهدئة-    اإلمحاء-

يهدف إىل املساعدة على تعبئة وظائف اجلسم مباشرة قبل التدريب أو االشرتاك يف املسابقات كما :التدليك اإلحمائي

يهدف إىل متكني الرياضيني يف وقت قصري وبدون استهالك طاقة االستعداد للنشاط الرياضي، ومبساعدة التدليك اإلمحائي 

  .مليات العصبية ومنها سرعة اإلثارة العصبية وحتسني نشاط الدورة الدموية وتزداد سرعة انقباض العضالتيزداد نشاط الع

يهدف إىل تسخني العضالت واألوتار واألربطة لتفادي األضرار واإلصابات الرياضية، ويستخدم يف :التدليك التسخيني

  .حالة فتور وشعور الالعب بالربودة والقشعريرة

يستخدم �دف خفض وتقليل عمليات التنبيه يف اجلهاز العصيب املركزي يف حالة ما يسمى بقلق البداية، :التهدئةتدليك 

ويهدف التدليك املهدئ إىل تعادل عمليات اإلثارة يف اجلهاز العصيب املركزي والتوصل إىل املستوى األمثل يف إثارة تنبيه 

  .اجلسم قبل األداء الرياضياجلهاز العصيب للرياضيني وتنظيم نشاط أجهزة 

يستخدم فيما يسمى بالبدء اخلامل، ويهدف التدليك اإلنعاشي إىل زيادة تنبيه اجلهاز العصيب املركزي :التدليك اإلنعاشي

   ورفع حيوية اجلسم من أجل استعادة القدرة الرياضية على العمل بأقصى سرعة ممكنة وتنشيط النغمة العضلية

  )27- 2004،26حسانني، ( :التدليك اإلستشفائي-ج

يستخدم التدليك اإلستشفائي عقب ا�هود البدين، وذلك �دف تقصري مرحلة التجديد والبناء وسرعة استعادة   

  .االستشفاء للوظائف املختلفة يف اجلسم
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عدد من تتميز عملية إعداد الرياضيني ذوي املستويات العليا بوجود أمحال تدريبية ذات شدة عالية وكثافة عالية و   

التكرارات خالل األسبوع التدرييب جبانب األعباء النفسية الشديدة على الالعبني، فكلما ارتفع مستوى احلمل البدين سواء 

من حيث احلجم أو النوع زادت أمهية فاعلية التدليك اإلستشفائي وهلذا فإن دور استعادة االستشفاء بدأ يتعاظم إىل 

  .نفسيجانب وسائل االسرتخاء البدين وال

كما أصبح من املالئم القيام بالتدليك اإلستشفائي باستعمال طرق وأساليب جديدة لتطبيق أنواع التدليك   

دقيقة مما يساعد على ارختاء األنسجة العضلية، وميكن إضافة طرق ) 12-5(داخل محام السباحة، محام البخار ملدة 

األشعة فوق البنفسجية، واألشعة (للتدليك يف صورة العالج الطبيعي التدليك حتت املاء والتدليك االهتزازي باإلضافة 

  ).حتت احلمراء، واستنشاق األكسجني والتمرينات التنفسية

لتطبيق التدليك اإلستشفائي بصورة مناسبة لكل العب جيب أن تراعي بعض اإلرشادات مثل هذه   

اللعبة املمارسة، وحتديد احلمل واحلالة االنفعالية  بنوعيةاجللسة، وعمق األداء وحتديد نوعية التدليك من خالل اإلملام 

لالعب ودرجة التعب، ووقت الراحة ومقدار سطح اجلسم، إن التدليك اإلستشفائي يهتم يف املقام األول بعناصر األمحال 

   .التدريبية من حيث الشدة والكثافة وفرتات الراحة

 )1999،51عطية،(  :التطبيقات العلمية للتدليك اإلستشفائ

  :التدليك اإلستشفائي يكون أكثر فاعلية لو أدي على جلستني خمتلفتني             

) 20-15(دقيقة ويؤدي بعد حوايل ) 15-10(يؤدي التدليك اإلستشفائي خفيفا، ومدته ترتاوح من  :الجلسة األولى

   .دقيقة بعد التدريب

دقيقة ويؤدي بعد التدريب حبوايل ) 60-40(عمقا وفاعلية ومد�ا من التدليك اإلستشفائي تكون أكثر : الجلسة الثانية

  .ساعات وتكون أكثر فاعلية وتأثريا لو كانت اجللسة األخرية قبل النوم) 2-3(

دقيقة فقط عندما يصبح النبض وتكرار التنفس ) 30- 10(يبدأ التدليك بعد ا�هود األقل من األقصى حبوايل   

دقيقة مع إعطاء االهتمام اخلاص بالعضالت اليت حتملت ) 12-7(يف هذه احلالة تستمر لالعب طبيعيا وجلسة التدليك 

  .ا�هود األكثر
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التمرينات، (ينتقل الالعب يف ظروف املباريات بعد محل أقل من األقصى ليعيد ا�هود على جهاز آخر كما يف   

  .يؤدي التدليك بني الفرتاتيف هذه احلالة ) اجلمباز، ألعاب القوى، الغطس، املالكمة، املصارعة

يستثىن التدليك املسحي يف جلسة التدليك إذ يبطئ من سرعة رد الفعل احلركي ويؤثر تأثرياً إرختائيا للعضالت،   

بينما تكون أكثر األنواع فاعلية التدليك املسحي العميق والتدليك العصري كذا التدليك العجين والدائري وتتناوب مع 

  .االهتزازي وبعد االنتهاء من التدليك يعمل نظر للطرف املدلك هذه األنواع التدليك

أحيانا حيدث يف املباريات واملسابقات أو التدريب ما يؤدي إىل تأخري وقت الراحة فرتة من الوقت أحيانا ترتاوح   

  .من ساعة إىل ساعتني فيفضل التدليك اإلستشفائي �دف تدفئة العضالت واألربطة

دقيقة إذ أن عملية التدليك اإلستشفائي يف هذا الوقت ) 15- 7(ه احلالة مد�ا من جلسة التدليك يف هذ  

القصري تعمل على سرعة تدفئة العضالت وسرعة عمليات البناء والتجديد وهذا له أمهية خاصة إذا كانت املسابقات تقام 

  )1999،52عطية، ( يف جو بارد

عد حوايل ساعة إىل ساعتني من انتهاء ا�هود ومدة جلسة يؤدي التدليك اإلستشفائي يف حالة التعب الشديد ب  

دقيقة وتبدأ جلسة التدليك بالتدليك املسحي مث بالتدرج ينتقل ألنواع عمقا فالتدليك الدعكي مث ) 20-15(التدليك 

  .العجين والعصري وتنتهي جلسة التدليك بالتدليك املسحي، واالهتزازي والنطري

ريًا ما يالحظ على الالعب إجهاد شديد للجهاز العصيب العضلي، ففي هذه احلالة أما يف حالة املباريات فكث  

يتحمل اجلسم عبئا وتوتراً سواء كان جسميًا أو عصبياً، فريجع الفضل األول يف مكافحة التعب للتدليك اإلستشفائي إذ 

  .للعضالت ا�هدة باجلسمأن تأثريه امليكانيكي ينشط ويقوي عمليات التجدد فيسرع مرور تيار الليمف والدم 

يراعي يف حالة الفرتة القصرية من التدليك اإلستشفائي أن يرتدي الالعب مالبسه ويسرتيح بعيدًا عن التيارات   

  .دقيقة مما يساعد على تنظيم عمل أجهزة اجلسم) 30-20(اهلوائية حوايل 

أو محام ساخن ويف اليوم ) د 10(يكتفي عند انتهاء التدريب أو املباريات يف وقت متأخر بتدليك خفيف   

د أو محام ساخن، ويف اليوم الثالث ويستعمل يف هذه اجللسة التدليك اخلبطي  10الثاين يؤدي تدليك خفيف ملدة 

   .)1999،43رياض،( والنقري مع االهتمام بالتدليك العجين والعصري واملسحي العميق
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دليك إحدامها التدليك اليدوي باليدين مباشرة واألخرى توجد وسيلتني للت:أنواع التدليك وفقا للوسيلة -2-3-

  .باستخدام األجهزة

تعترب وسيلة التدليك اليدوي هي األفضل نظرا إلمكانية استخدام أنواع خمتلفة من  :التدليك اليدوي -2-3-1-

  .التدليك، وكذلك تتميز بإمكانية التحكم يف مدى وشدة جرعات التدليك

  .من أمهها وأكثرها انتشاراً التدليك بالذبذبات والضغوط اهلوائية والتدليك املائي :التدليك باألجهزة -2-3-2-

 يؤثر هذا النوع من التدليك تأثري ميكانيكا على اجلهد والعضالت والنهايات العصبية :التدليك باالهتزازات

  .وكذلك على التغريات االنعكاسية لوظائف األعضاء الداخلية

 يقوم هذا النوع من التدليك على أساس الرتتيب الخنفاض وارتفاع ضغط اهلواء فوق :ك بالضغط الهوائيالتدلي

سطح اجلسم، وهلذا النوع من التدليك تأثريه اإلجيايب على الدورة الدموية وتغذية األنسجة السطحية وزيادة 

  .سرعة سريان الدم

 ري تيارات املاء وعلى اجلسم سواء كان ذلك يف اهلواء أو يعتمد هذا النوع من التدليك على تأث:التدليك المائي

حتت املاء، ويكون تأثري دفء املاء إىل سرعة اسرتخاء العضالت، كما يؤثر تيار املاء الدافئ على حتسني الدورة 

  .الدموية باألنسجة السطحية

  .اء الدافئهذا وميكن تنفيذ التدليك املائي أيضاً باستخدام التدليك اليدوي حتت تأثري امل  

كما ميكن اإلشارة إىل إمكانية استخدام أنواع خمتلفة من أجهزة التدليك تشمل األجهزة فوق الصوتية يف عالج   

   )28-2004،27الفتاح،( بعض حاالت إصابات العمود الفقري

   )1998،90قبع،( :أنواع التدليك من حيث مناطق الجسم -2-4-

تدليك عام ويشمل مجيع أجزاء اجلسم أو على شكل تدليك جزئي  ميكن أداء أي نوع من التدليك على شكل  

أي تدليك أجزاء معينة من اجلسم وسواء كان التدليك عامًا أو جزئيًا فمن املمكن أن يتم بواسطة املدلكني املتخصصني 

  .أو التدليك الذايت
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دقيقة ) 70-60(رتاوح من خالل جلسة التدليك العام يدلك اجلسم كله يف مدة ت:جلسة التدليك العام-2-4-1-

السن  –مسطح اجلسم  –وزن اجلسم (وطول مدة جلسة التدليك العام تتوقف على اخلصائص الفردية لالعب من حيث 

 ).اجلنس –

  :ميكن تقسيم وقت جلسة التدليك العام بني أجزاء اجلسم كالتايل

  دقائق لكل رجل 10(د  20منطقة الرجلني مبعدل.(  

  دقائق لكل ذراع 10(د  20منطقة الذراعني مبعدل.( 

  د 10منطقة الصدر والبطن. 

 :كما ميكن توزيع وقت اجللسة بأنواع التدليك املستخدمة كاآليت  

  10التدليك املسحي والنقري والتدليك االهتزازي واحلركات العاملة والعصرية والقصرية حوايل% .  

  40التدليك الدعكي والعصري حوايل%. 

 1998،91قبع،( .من وقت جلسة التدليك %50حوايل  التدليك العجين بأنواعه( 

ميكن التعديل يف هذا التوزيع على حسب حاجة الالعب، ويرجع ذلك لقدرة وخربة املدلك تبدأ جلسة التدليك   

العام بتدليك العضالت الكبرية للظهر وذلك باجلهة البعيدة عن املدلك مث عضالت الرقبة بدءًا باجلهة البعيدة، مث يبدأ 

دليك اليد القريبة منه مث ينتقل املدلك ويغري وضعه للجهة العكسية ويبدأ بتدليك اجلهة األخرى من الظهر مث الرقبة مث بت

اليد القريبة منه بعد أن ينتهي من تدليك الظهر يبدأ تدليك عضالت منطقة احلوض وكما يف الظهر يبدأ بتدليك عضالت 

اجلهة األخرى وتنهي جلسة التدليك لعضالت الفخذ القريبة مث مفصل الركبة مث اآللية البعيدة منه مث يغري الوضع ويدلك 

 .تدليك اجلهة األخرى وتنهي جلسة التدليك بتدليك عضلة السمانة ووتر أكياس

يغري املدلك وضعه بالنوم على الظهر ويبدأ املدلك تدليك أصابع القدم مث مشط القدم مث مفصل القدم، مث   

  .يبدأ بالساق القريبة مث يدلك الساق األخرى مث تدلك عضالت الفخذ القريبة مث مفصل الركبةتدلك عضالت الساق و 

ويبدأ تدليك الصدر باجلهة البعيدة وتؤدي مجيع طرق التدليك على هذه اجلهة مث ينتقل للجهة الثانية، وبنفس   

   .النظام السابق تنتهي جلسة التدليك دائما بتدليك عضالت البطن
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 -الرجل  –عندما يدلك أي جزء من أجزاء اجلسم مستقال مثال تدليك الظهر :جلسة التدليك الجزئي-2-4-2-

دقيقة وذلك يتوقف على ) 25-20(بواسطة املدلكني املتخصصني أو التدليك الذايت فيجب أن ترتاوح مدة اجللسة من 

 .أي جزء من أجزاء اجلسم ويراعي أداء طرق التدليك

التدليك الشخصي وهو أن يقوم الشخص بتدليك نفسه بنفسه ومبقدار : التدليككما يوجد ضمن أشكال   

بواسطة املدلك، إال أنه عندما يصعب  تأثري على اجلسم فهو بالطبع ال ميكن أن يكون بديال عن التدليك الذي يكون

  وجود من يقوم بذلك علما بأنه ال جيب إمهال هذا النوع

يني، التدليك اليدوي والتدليك باألجهزة، ويطلق على مناذج أسلوب يتم التدليك مبساعدة أسلوبني أساس  

التدليك باليد واألجهزة معاً اسم التدليك املركب، كما يعترب التدليك اليدوي هو األسلوب األساسي ألنه متعدد األساليب 

هزة فهو أسلوب تكميلي ويسمح بتنوع اجلرعة التدليكية بشكل واسع مبساعدة حاسة اللمس والنظر، أما التدليك باألج

  )2003،89اخلربوطلي،(  .ومن املمكن أن يكون تأثريه عن طريق االتصال املباشر باجللد، أو عرب املاء أو اهلواء

   :الطرق األساسية للتدليك -5- 2-

هو األساس ويبدأ دائمًا من احلدود البعيدة للسطح املدلك يف طريق الدورة الدموية : التدليك المسحي -2-5-1-

والليمفاوية أي اجتاه القلب والغدد الليمفاوية، ويف �اية احلركة إما ترفع اليدين قليًال جدًا من على العضو أو ترجع خبفة 

ومرختية دون رفعها إىل مكان البدء وتكون أسرع قليًال من احلركة نفسها، وميكن أن يكون مهدئ كما ميكن أن يكون 

  .منشط

 .فريفع احلرارة املوضعية للجزء املدلك وهذا يسبب أحساسًا مرحيًا بالدفء املسلطةحسب درجة الضغط والقوة   الشكل

(plounevez, 2005 ,122)  

  

 

 



وهــو مــن الطــرق األساســية يف التــدليك ومــن أصــعبها فهــو يســاعد علــى تقويــة 

فهــو الــدورة الدمويــة واللمفاويــة ولــه تــأثري اجيــايب علــى اجلهــاز العصــيب املركــزي كونــه حيــدث عــدد كبــري مــن اإلشــارات الــواردة 

ك وهــذه احلركــة تــؤدي علــى األكثــر تــأثرياً مــن احلركــات األخــرى لتحســني حالــة العضــالت وهــو الغــرض املقصــود مــن التــدلي

العضــالت الــيت ميكــن ســحبها والقــبض عليهــا، وعجنهــا بضــغطات متنوعــة كمــا يراعــي الضــغط علــى العضــلة بــدون إيالمهــا 

ويالحـــظ أن تكـــون العضـــالت املدلكـــة ويـــد املـــدلك يف حالـــة ارختـــاء تـــام ويســـتعمل املـــدلك ثقـــل جســـمه يف إعطـــاء القـــوة 

حيــدث ضــغط قــوي علــى �ايــات  -العصــري

يؤدي إىل سـرعة تدفئـة  إذملسحي العميق ا

وهو ضغط دائري صغري ويكون بالضغط املوضعي يف حيز حمدود للتأثري على اجلزء 

الواقع حتت األنسجة ملنع اإللتصاقات أو لتفتيت العقد املتجمعة بالعضالت والبد أن يسبقه ويليه حركة مسح سطحية  

وهو منتشر يف  والعضالت الغائرة بني الضلوع

.  
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وهــو مــن الطــرق األساســية يف التــدليك ومــن أصــعبها فهــو يســاعد علــى تقويــة : التــدليك العجنــي والعصــر

الــدورة الدمويــة واللمفاويــة ولــه تــأثري اجيــايب علــى اجلهــاز العصــيب املركــزي كونــه حيــدث عــدد كبــري مــن اإلشــارات الــواردة 

األكثــر تــأثرياً مــن احلركــات األخــرى لتحســني حالــة العضــالت وهــو الغــرض املقصــود مــن التــدلي

العضــالت الــيت ميكــن ســحبها والقــبض عليهــا، وعجنهــا بضــغطات متنوعــة كمــا يراعــي الضــغط علــى العضــلة بــدون إيالمهــا 

ويالحـــظ أن تكـــون العضـــالت املدلكـــة ويـــد املـــدلك يف حالـــة ارختـــاء تـــام ويســـتعمل املـــدلك ثقـــل جســـمه يف إعطـــاء القـــوة 

العصــري. ليــدين بتوقيــت منــتظم علــى العضــووالتوقيــت الصــحيح للحركــة كمــا تتحــرك ا

اوهو حيسب على أنواع التدليك . األوعية اللمفاوية والدموية فتعمل على تقويتها

 )2003،89روفائيل،( .األنسجة سواء كانت السطحية أو العميقة

وهو ضغط دائري صغري ويكون بالضغط املوضعي يف حيز حمدود للتأثري على اجلزء : التدليك الدعكي

الواقع حتت األنسجة ملنع اإللتصاقات أو لتفتيت العقد املتجمعة بالعضالت والبد أن يسبقه ويليه حركة مسح سطحية  

والعضالت الغائرة بني الضلوع كما يؤدي �دف تنشط الدورة الدموية إضافة أنه على األربطة واملفاصل

.التدليك العالجي والرياضي ويستعمل خاصة يف املفاصل واألوتار واجلهاز الرابط

التــدليك العجنــي والعصــر-2-5-2-

الــدورة الدمويــة واللمفاويــة ولــه تــأثري اجيــايب علــى اجلهــاز العصــيب املركــزي كونــه حيــدث عــدد كبــري مــن اإلشــارات الــواردة 

األكثــر تــأثرياً مــن احلركــات األخــرى لتحســني حالــة العضــالت وهــو الغــرض املقصــود مــن التــدلي

العضــالت الــيت ميكــن ســحبها والقــبض عليهــا، وعجنهــا بضــغطات متنوعــة كمــا يراعــي الضــغط علــى العضــلة بــدون إيالمهــا 

ويالحـــظ أن تكـــون العضـــالت املدلكـــة ويـــد املـــدلك يف حالـــة ارختـــاء تـــام ويســـتعمل املـــدلك ثقـــل جســـمه يف إعطـــاء القـــوة 

والتوقيــت الصــحيح للحركــة كمــا تتحــرك ا

األوعية اللمفاوية والدموية فتعمل على تقويتها

األنسجة سواء كانت السطحية أو العميقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التدليك الدعكي-2-5-3-

الواقع حتت األنسجة ملنع اإللتصاقات أو لتفتيت العقد املتجمعة بالعضالت والبد أن يسبقه ويليه حركة مسح سطحية  

كما يؤدي �دف تنشط الدورة الدموية إضافة أنه على األربطة واملفاصل

التدليك العالجي والرياضي ويستعمل خاصة يف املفاصل واألوتار واجلهاز الرابط



حتتاج هذه احلركات الكثري من العناية يف التدريب عليها وتؤدي خبفة واألصابع 

تنبيها، كما أقر�ا إىل إحداث الضرر إذ أديت بطريقة خاطئة أما الضغطي فتؤدي خبفة ورشاقة 

وهو إما اهتزاز مباشر للعضلة ويؤدي بيد واحد أو باليدين معاً على العضلة نفسها أو 

   حبركات توقيتية منتظمة مع مالحظة أن يكون العضو يف حالة ارختاء تام

تسبب تأثريًا على العضالت ) العاملة والقصرية

 .واألربطة واملفاصل وتستعمل بكثرة يف التدليك العالجي والرياضي وخاصة بعد اإلصابات

هي احلركات اليت يقوم �ا الشخص بنفسه دون مساعدة خارجية، وهي تستعمل يف 

جلسة التدليك الرياضي �دف تقوية بعض ا�موعات العضلية وللوقاية من الضمور العضلي يف احلاالت املرضية كما أن 

  .صور احلركة بعد اإلصابة الرياضية
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حتتاج هذه احلركات الكثري من العناية يف التدريب عليها وتؤدي خبفة واألصابع : التدليك النقري والخبطي

تنبيها، كما أقر�ا إىل إحداث الضرر إذ أديت بطريقة خاطئة أما الضغطي فتؤدي خبفة ورشاقة مرختية وهي أكثر احلركات 

   .وهي منبه لألعصاب

وهو إما اهتزاز مباشر للعضلة ويؤدي بيد واحد أو باليدين معاً على العضلة نفسها أو : التدليك االهتزازي

حبركات توقيتية منتظمة مع مالحظة أن يكون العضو يف حالة ارختاء تاماهتزاز غري مباشر عن طريق مسك الطرف وهذه 

العاملة والقصرية(هذه ا�موعة من احلركات  :الحركات العاملة والقصرية

واألربطة واملفاصل وتستعمل بكثرة يف التدليك العالجي والرياضي وخاصة بعد اإلصابات

هي احلركات اليت يقوم �ا الشخص بنفسه دون مساعدة خارجية، وهي تستعمل يف :حركات العاملة

جلسة التدليك الرياضي �دف تقوية بعض ا�موعات العضلية وللوقاية من الضمور العضلي يف احلاالت املرضية كما أن 

صور احلركة بعد اإلصابة الرياضيةهلا أمهية كبرية يف حفظ احلركة الطبيعية للمفاصل وإعدادها يف حاالت ق

  

  

  

 

  

  

التدليك النقري والخبطي-2-5-4-

مرختية وهي أكثر احلركات 

وهي منبه لألعصاب

  

 

 

 

التدليك االهتزازي-2-5-5-

اهتزاز غري مباشر عن طريق مسك الطرف وهذه 

الحركات العاملة والقصرية -2-6-

واألربطة واملفاصل وتستعمل بكثرة يف التدليك العالجي والرياضي وخاصة بعد اإلصابات

حركات العاملةال -2-6-1-

جلسة التدليك الرياضي �دف تقوية بعض ا�موعات العضلية وللوقاية من الضمور العضلي يف احلاالت املرضية كما أن 

هلا أمهية كبرية يف حفظ احلركة الطبيعية للمفاصل وإعدادها يف حاالت ق
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هي احلركات اليت تعمل مبساعدة املدلك أو األجهزة وتستعمل عند الضرورة الوقائية :الحركات القصرية -2-6-2-

للعالج من حاالت التصلب يف حركة املفصل، وحتسن هذه احلركات تغذية األنسجة الرخوة احمليطة باملفصل وتنشيط 

  .ل كما يساعد على إطالة األربطة والعضالت القصريةامتصاص اإلرتشاح باملفص

  )2004،37حسانني، (  :خطة برنامج التدليك -2-7-

تشمل خطة برنامج التدليك مكونات جلسة التدليك ومراحلها، مث برنامج التدليك، حيث يتكون برنامج   

  .التدليك من عدة جلسات تبعا لكل حالة

 ثالث مراحل وساء كان التدليك يتم عن طريق املدلك أو بالطريقة  تنقسم جلسة التدليك إىل: جلسة التدليك

  :الذاتية، وفيما يلي مراحل جلسة التدليك

دقائق، وتستخدم خالهلا احلركات اخلفيفة إلعداد املريض أو  3-1تستمر هذه املرحلة من  :المرحلة التمهيدية- أ

  .الرياضي للمرحلة الرئيسية

د، ويتم خالهلا تنفيذ نوعية التدليك اليت تتناسب مع طبيعة احلالة  20-5املرحلة من تستمر هذه : المرحلة الرئيسية-ب

  .سواء كانت لألهداف الصحية أو العالجية أو الرياضية

د، وتستهدف االخنفاض بشدة التأثري والعودة بوظائف اجلسم إىل 3-1تستمر هذه املرحلة من : المرحلة الختامية- ج

  .هلا استخدام مترينات للتنفس وبعض احلركات السلبيةحالتها الطبيعية، وميكن خال

جيب أن ال يتسبب التدليك يف شعور الرياضي بشدة األمل، وجيب أن يشعر الفرد بعد إجراءه بالدفء والراحة   

واالسرتخاء يف منطقة التدليك، وكذلك يتحسن املزاج العام ويزداد املدى احلركي للمفاصل ويسهل التنفس وتزداد رغبة 

  .لفرد يف النوما

دقيقة، ويتم التدليك إما بصفة يومية أو ميا بعد يوم، ويتوقف  60-3ميكن أن يرتاوح زمن إجراء اجللسة من   

  :على عدة اعتبارات منها

 عمر الرياضي.  

 احلالة الصحية للرياضي. 
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 حالة املنطقة املراد تدليكها. 

إىل محامات البخار ووسائل العالج أو االستشفاء مرات يف األسبوع باإلضافة  3-2وعادة ما يتم التدليك من   

 .األخرى

مرات يف األسبوع تبعا لنوعية التدليك نفسه سواء كان رياضيًا أو عالجيًا أو  3-2وعادة ما يتم التدليك من   

ونوعية املرض جلسة تبعا حلالة املريض أو الرياضي  25-5جتميلياً، غري أنه عادة ما يتضمن برنامج التدليك العالجي من 

أشهر ويتقرر ذلك وفقا لكل حالة، مث  3-2أيام إىل  10أو اإلصابة اليت يعاجل منها، وميكن أن يتوقف التدليك ملدة من 

   )2004،44حسانني، ( اجللسات الالزمة اليت قد تقل أو تزداد وفقا حلالة املريض الصحيةعدد  يتقرر بعد ذلك

 :الجسمتأثير التدليك على أجهزة  -8- 2-

  :إن اجلهاز العصيب يقوم بتنظيم مجيع وظائف جسم اإلنسان وينقسم اجلهاز العصيب إىل ثالثة أقسام: الجهاز العصبي-

 جهاز عصيب مركزي ويشمل املخ والنخاع الشوكي.  

 ويشمل األعصاب املخية واألعصاب الشوكية: اجلهاز العصيب الطريف. 

  بتنظيم نشاط األعضاء الداخلية اليت ال ختضع وظائفها للسيطرة يقوم ): الالإرادي(اجلهاز العصيب الذايت

 .اإلرادية، وينقسم إىل اجلهاز العصيب السمبثاوي والبارامسبثاوي

ولقد أثبتت الدراسات أن التدليك يؤثر تأثريا إجيابيا على اجلهاز العصيب والعضلي وينعكس ذلك يف اإلحساس   

، ويرجع أساسًا إىل نوعية عمليات التدليك ودرجة تنبيه األعضاء احلسية، وهذا بزيادة فرتة االنقباض واالنبساط العضلي

 .مرتبط بقوة ضغط يد املدلك وطول مدته وعمق وسرعة األداء

إن أحد التأثريات املباشرة للتدليك تنشيط الدورة الدموية مما يساعد على حتسني عملية توزيع الدم على اجلهاز  

لطرفية، إذ أن األوعية الشريانية اليت متتد العضالت بالدم تعطي الفروع اليت تغذي األعصاب العصيب املركزي واألعصاب ا

الصغرية والكبرية على السواء حيث إن التدليك يسرع بدرجة كبرية من إلتئام األعصاب املقطوعة جزئيا وسببا منوا يف 

سن سرعة االستجابة العصبية كما ميكن نتيجة القطب احملوري للعصب، كما من املمكن أن يقلل من اإلحساس باألمل وحي

  تكرار عمليات التدليك أن يكتسب صفة التنبيه ذي االنعكاس الشرطي
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د ال يعيد فقط قدر�ا األوىل على العمل بل أيضا يزيد من هذه  10إن تدليك العضالت ا�هدة ملدة  :الجهاز العضلي-

تعطي العضلة املتعبة بدال من التدليك ال تعيد مقدرة على عمل العضالت  د اليت  10املقدرة، كما أن الراحة السلبية ملدة 

مرات بعد إجراء ) 7إىل  5(كما كانت عليه، وقد أكدت بعض التجارب أن قدرة العمل للعضالت ميكن أن تزيد من 

العضلية لالستثارة  كما ميكن التغلب على اإلحساس باألمل بعد تدريبات جمهدة، كما أنه تزيد حساسية األلياف  التدليك، 

بعد التدليك مما يؤدي إىل متدد العضالت وميكن تفسري ذلك بتنبيه خاص لأللياف العصبية الدقيقة الكامنة يف مسك 

العضلي فالتدليك حيسن الدورة الدموية وعمليات إعادة التأكسد بالعضالت ويساعد على تدفق الدم  1)العزم(األلياف 

  )19-18-1995،17العامل، ( بعزل نتائج التمثيل الغذائي للعضلة املدلكة، كما أنه يسرع

أثبتت الدراسات تأثري التدليك على اجلهاز التنفسي، حيث إن طريقة التدليك الدعكي والضغطي  :الجهاز التنفسي-

على عضالت الصدر وبني الظلوع إىل زيادة عمق التنفس، إن االرتباط االنعكاسي للرئتني مع األجهزة األخرى يتسدعي 

اسات الرئوية للعضالت، وانعكاسات احلجاب إهتماما خاصا يف التطبيق الرياضي وينتمي إىل هذه االنعكاسات، االنعك

  .احلاجز اليت تؤثر على سرعة تنبيه مراكز التنفس

إن تدليك عضالت القفص الصدري ملدة طويلة حيسن وظائف اجلهاز التنفسي، كما أن التدليك العجين   

ساس بالتعب واإلرهاق والدعكي لعضالت الظهر والرقبة والعضالت بني الضلوع ويف منطقة احلجاب احلاجز يزيل اإلح

  )39-2005،38العامل، ( ويؤدي إىل الشعور بالراحة

  :المفاصل واألربطة واألوتار-

يؤثر التدليك تأثريا إجيابيا على أربطة اجلهاز املفصلي فيحسن توصيل الدم للمفاصل واألنسجة احمليطة به،   

رابط أكثر مرونة، ومبساعدة التدليك ميكن زيادة مدى ويعمل على زيادة انتشار السائل الزاليل للطبقة الداخلية وتصبح ال

حركة املفاصل ويعترب ذا أمهية يف احلاالت اليت تصبح فيها احلركة حمدودة يف بعض املفاصل، وذلك نتيجة للتدريب العنيف  

ة واألوتار عن كما يف بعض األنشطة اليت تتطلب ذلك مثل رياضة رفع األثقال والتنس، ومن املمكن تقوية األربطة املفصلي

  .طريق جلسات التدليك اخلاصة
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يالحظ لدى الرياضيني نتيجة اإلرهاق الشديد يف التدريب واإلصابات الرياضية قصور يف مدى حركة املفاصل   

الظواهر   ويعترب التدليك وسيلة هامة لتفادي وتدارك هذه وأورام وإرتشاجات، ويؤثر ذلك يف تركيب سائل الطبقة الداخلية،

 الغضروفية اليت تؤدي إىل التهاب املفاصل، كما يعترب التدليك وسيلة مؤثرة إلعادة هذه األجهزة لوظائفها الطبيعيةكما أن 

  )2005،36الدين، (

جيب أن يكون التدليك بعيدا عن مراكز التجمع الليمفاوي حىت ال يأيت بنتائج عكسية، :الجهاز الدموي والليمفاوي-

  .وائل اجلسم، كالدهن والليمف والسوائل بني األنسجةوالتدليك يسرع يف انسياب كل س

ويؤثر التدليك مباشرة على األوعية الشعريية الدموية باجللد اليت حيدث فيها التبادل بني الدم إىل األنسجة،   

دموية، وهذا ، ونتيجة التأثري امليكانيكي لعمليات التدليك تنفتح األوعية ال)التمثيل الغذائي(واملنتجات النهائية لعمليات 

ليس فقط يف املنطقة املدلكة وذلك أيضا يف املناطق ا�اورة، وتساعد زيادة عدد األوعية الشعرية العاملة على تدفق كمية  

كبرية من الدم إىل األنسجة، وهذا يكفل زيادة استهالكها من األكسجني ومواد الطاقة وحتسني عمليات التأكسد 

  .والتغذية

على تفريغ األوعية الليمفاوية اجللدية بسهولة ويزيد سرعة مرور الليمف والتأثري على يؤثر التدليك السطحي   

تدفق وانسياب الليمف يف األنسجة األكثر عمقا جيب استخدام بعض األنواع كأنواع التدليك العجين أو الضغطي، إذ أن 

الغدد (ق الليمف، وال جيب تدليك التجمعات هذه األنواع تعمل على اتساع أكثر لألوعية الليماوية وبالتايل يزيد من تدف

  )2004،36حسانني، ( ألن إعتدال هذه الغدد يساعد على نشر العدوى إىل اجلسم) الليمفاوية

يؤثر التدليك على اجللد تأثريًا فزيولوجيا متنوعا وكما سبق ذكره فإن اجللد عن طريق املستقبالت احلسية يرسل : اجللد

ركزي ويشرتك يف ردود الفعل، وأثناء عمليات التدليك تتجدد اخلاليا السطحية اجللدية فتتحسن إشاراته للجهاز العصيب امل

الوظائف اإلفرازية للغدد الدهنية والعرقية كما أن قنوات التصريف تتخلص من اإلفرازات واجلزئيات الشاردة، وإن زيادة 

من اجلسم واليت تزيد بشكل كبري يف حالة العمل حتت  نشاط الغدة العرقية والدهنية يضمن عزل منتجات التمثيل الغذائي

تأثري التدليك وتتحسن الدور الدموية والشريانية والليمفاوية يف اجللد، ونتيجة لذلك يزيد تدفق الدم لطبقات اجللد 

مقاومته بدرجة  وتتحسن تغذيته، كما أن التدليك يزيل الشعور بالربودة ونتيجة إلمداد اجللد بالدم يصبح اجللد مرنا وتزيد 
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كبرية للمؤثرات امليكانيكية واحلرارية غري املرغوبة ويزيد من حيوية ونشاط اجللد مما جيعله أملس ومسيكا ومرنا، إضافة إن 

 التدليك املسحي على اجللد يزيد من نشاط حركة األوعية الليمفاوية وهذا ما يفسر اخنفاض الضغط يف األوعية املدلكة

سرعة استعادة الشفاء حيث حيسن مـن احلالـة الـيت عليهـا اجلهـاز العصـيب املركـزي وكـذلك حيسـن  هو يستخدم للعمل على 

بالعضــالت و يف  الالكتيــك املــرتاكممــن عمــل اجلهــاز احلركــي واجللــد والــدورة الدمويــة ممــا يســاعد علــى الــتخلص مــن محــض 

   )325، 2006زاهر، (.  الوقت احلاضر يستخدم إىل جانب التدليك اليدوي أجهزة التدليك وكذلك التدليك املائي

وهناك التدليك املنعش يهدف إىل التخلص من فضالت عملية التدريب واكتساب اجلسم اإلحسـاس باالسـرتخاء، 

ق أمـا إذا كـان محـل التـدريب أقصـى أو قريـب مـن 15دة ال تتعـدى وهو يتم عادة  بعـد التمـرين مبـدة التقـل عـن سـاعة وملـ

  )73، 2006عليوة ، (  .ساعات 8_4األقصى يفضل أن يكون يف �اية يوم التدريب أو بعد 

  :تناول السكر خالل التدريب -2-2-1-2

إن تناول السكر و الغلوكـوز السـائل خـالل األنشـطة الـيت تسـتمر لفـرتة طويلـة يسـاعد علـى تـأخري حـدوث اخنفـاض 

واإلبقـــاء علـــى مســـتوى اجلليكـــوجني و تـــأثري  حـــدوث . مســـتوى ســـكر الـــدم ويبقـــى مســـتوى جليكـــوجني العضـــلة كمـــا هـــو

وشـرب العصـائر الـيت حتتـوي )325، 2006زاهـر، (اخنفاض مستوى سكر الدم سوف يساعد يف تقليل أو تـأخري التعـب 

علــى جمموعــة مــن الفيتامينــات والفوســفات وكلوريــد الصــوديوم أثنــاء النشــاط البــدين يســاعد علــى تــأخري مســتوى الســكر يف 

  )46، 2000سالمة ، (  .الدم ويبقى غليكوجني الكبد والعضالت ثابت ويعمل على تأخري التعب

  :حمام األعشاب -2-2-1-3

 قرص يف بانيو درجة 1،2إذابة (يساعد على التخلص من الدهون والعرق الزائد ويقع تأثريها على �اية األعصاب 

  )75، 2006عليوة، (  .ق وهو يستخدم بعد ا�هود العنيف 15 -10مدة االستحمام من ) م°32، 30حرارته 

تـأثريه علـى الناحيـة احليويـة يعتمـد علـى قـوة له تأثري حـراري ميكـانيكي علـى الناحيـة احليويـة و : الّدوش -2-2-1-4

  ).م°36-34(التأثري امليكانيكي واالحنراف احلراري للماء وعدم مراعاة درجة احلرارة من 

يعتــرب الـــدّوش مــن الوســـائل املهمـــة الــيت يســـتخدمها الرياضــيون يف عمليـــة االستشـــفاء وهنــاك أنـــواع عــدة مـــن الـــّدش 

  .ختتلف من ناحية درجة احلرارة
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    . الذي يعمل على استثارة األعصاب احلسية و احلركية ويرفع من عمليات تبادل املواد: الساخن الدوش -

 .من الناحية العضوية يعد مهدئا: الّدوش الدافئ -

) م°38-م°37(يعـد مـن أفضـل أنـواع الـّدوش يف الشـفاء إذ يكـون املـاء السـاخن بدرجـة : الّدوش المختلط -

و تســتمر هــذه ) م°15-12(مــاء بــارد بدرجــة حــرارة ) ثــواين  10-5(دة وتكــون مدتــه لدقيقــة واحــدة تعقبــه مــ

     )71، 1994بيك و آخرون، (). دقيقة 10-7(العميلة ملدة 

  )219-218، 1999أبوالعال، ( :وهناك االدشاش من حيث الرتكيب

وهي عبارة عن جهـاز علـى شـكل منصـة تسـمح بتواجـد عـدة أدشـاش يف وقـت واحـد فـوق : منصة االدشاش -

 .ارة للماء وقوة ضغطهادشاش  مع التحكم  يف درجات احلر حها و جمهزة حيث ميكن إستخدام األسط

 م مــن ســطح األرض وحيتــوي 2وهــو عبــارة عــن الــدش العــادي الــذي يكــون مثبتــا علــى ارتفــاع  :الــّدش الممطــر

 .على شبكة متعددة الثقوب تسمح بنزول املاء يف شكل قطرات تشبه املطر

 مثل الّدش العادي، غري أنه يثبت على كل ثقب أنبوبـة رفيعـة وتـؤدي تيـار املـاء مـن هـذا الـّدش  :الّدش اإلبري

 . إىل استثارة النقط النشيطة باجلسم اليت تستخدم يف التدليك النقطي  والعالج بالوخز باإلبر الصينية

  :استنشاق األكسجين -2-2-1-5

  .%20-10ل عدد مرات التنفس من يؤثر على قدرة الفرد التنفسية حيث تساعد على تقلي

يزداد من الضغط اجلزئي لألكسجني يف الدم الشرياين مما يعترب ذا نفع للعضالت العاملة ولكنها تعود بسرعة خالل 

  )76، 2006عليوة ، (.  ثواين أما بعد االنتهاء من التدريب من املمكن أن يكون له تأثري نفسي

ميكــن أن يزيــد مـــن نقــل األكســجني مــن خـــالل اهليموغلــوبني حجــم وكميـــة إن التــنفس العــايل الرتكيــز لألكســـجني 

  .مل من كل الدم فقط1000مل من األكسجني الزائد لكل 1صغريين أي 

مـل 3يزيـد قلـيال مـن الكميـة املعتـادة مـن ) Hypoxic(إن األكسجني الذائب يف البالزمـا عنـد تـنفس مـزيج مـن 

هــي زيــادة ) Hypoxic(ة محــل األكســجني يف الــدم يف ظــروف وهكــذا فــإن ســع. مــل مــن الــدم 1000مــل لكــل 7إىل 
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مل  زيادة ذائبة يف 4مل زيادة متصلة مع اهليموغلوبني و10. مل من الدم1000مل من األكسجني لكل 14حمتملة من 

  )88، 1988األمني و الدوري، (  .البالزما

اين ممـــا يعتـــرب ذا نفـــع للعضـــالت وعليـــه استنشـــاق األكســـجني يزيـــد مـــن الضـــغط اجلزئـــي لألكســـجني يف الـــدم الشـــري

العاملة ولكـن بعـد االنتهـاء االستنشـاق يعـود حمتـوى الـدم الشـرياين لطبيعتـه خـالل ثـوان معـدودة، ويف الواقـع لـيس هنـاك مـا 

يؤكد أن استنشاق األكسجني ميكن أن يلعب دورا مؤثرا يف حتسـني عمليـات التمثيـل اهلـوائي للطاقـة وإذا كـان هنـاك مؤشـر 

ذلك فهو ضعيف جدا وعليه فإن استنشاق األكسجني قبل بدء العمل العضلي ليس له تأثري اجيايب على األداء، أو تأثري ل

. أمــا يف حالــة اســتخدامه بعــد االنتهــاء مــن التــدريب فمــن املمكــن أن يكــون لــه تــأثري نفســي أكــرب مــن التــأثري الفســيولوجي

  )328-327، 2006زاهر، (

  :لدافئة و الباردة كما يليوهناك منها ا: الكمادات -2-2-1-6

تســـاعد علـــى تـــدفق الـــدم خـــالل مكـــان االســـتخدام نتيجـــة  متـــدد األوعيـــة الدمويـــة ممـــا : الكمـــادات الدافئـــة  -

  : يساعد  على

  .الغذائية اليت حيتاج إليها اجلسمنقل  املواد  -

 .تساعد اجلسم على التخلص من عملية اهلدم عن طريق محلها إىل الكلى   -

 .العضالتإزالة تقلص  -

 .هلا تأثري نفسي اجيايب على الالعبني  -

 :الكمادات الباردة  -

 .توقف نزيف الدم -

 .ختدر االلتهابات العصبية لتقليل اآلالم -

 .تنشيط الدورة الدموية يف األنسجة العميقة -

لـب ملـد تربيد ملدة طويلة حيدث اخنفاض يف تـدفق الـدم يف هـذا اجلـزء وبنـاءا عليـه فـإن املـخ يرسـل إشـارات إىل الق -

  )77، 2006عليوة ، (  .املنطقة بكمية دم أكرب لتعويض النقص
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  :السونا -2-2-1-7

الســونا هــي عبــارة عــن مكــان حمــدد ميكــن الــتحكم يف درجــة حــرارة اهلــواء ونســبة الرطوبــة داخلــه بغــرض الوصــول إىل 

الســـونا الرومانســـية، : رئيســـية وهــيأنــواع  3وتنقســم الســـونا إىل . إحــداث تـــأثريات فيســيوجلية اجيابيـــة علــى جســـم اإلنســـان

  )197، 1999أبوالعال، (  .السونا اجلافة و السونا البخارية

  :األشعة الصناعية -2-2-1-8

إن اســتخدام هــذه األدوات يف عمليــة االستشــفاء يكــون حمــدودا الحتياجهــا لتجهيــزات خاصــة كو�ــا جيــب أن تــتم 

  :ة تساعد يف استعادة الشفاء منهاحتت مالحظة طبية خاصة، وهناك أنواع عديدة من األشع

  :ميكن حتديد تأثري هذه الوسائل كما يلي). األشعة السينية(األشعة فوق البنفسجية واألشعة حتت احلمراء 

 ترفع درجة حرارة العضو املسلطة عليه. 

 تزيد من تدفق الدم مما يساعد على محل األكسجني وفضالت العضالت. 

 74، 1989قبع، (  .حتسني عملية التمثيل الغذائي( 

  :األشعة فوق البنفسجية الصناعية -

اجلــوع (خــالل فــرتات الشــفاء وعنــد الغيــاب اجلزئــي أو الكلــي لألشــعة فــوق البنفســجية فإنــه حيــدث يف حالــة تعــرف 

والــذي بســببه يالحــظ اخنفــاض يف مســتوى كفــاءة اجلهــاز العصــيب واســتخدام األشــعة فــوق البنفســجية الصــناعية ) الشــعاعي

  .واحي الصحيةحسن من الن

ويشاع استخدامها كأحد و سائل العالج احلراري و تبث هذه األشـعة مـن خـالل مصـابيح  :األشعة الحمراء -

خاصة عند توصيلها مبصدر كهربائي يصدر عنها تلك األشعة وهي ترفع درجة حرارة العضو مبا يسمح مبزيد من 

  .  االمتصاص للفضالت الناجتة عن اإلصابات أو عن بذل جهد

هــو عبــارة عــن تغــري التــوازن يف الــذرات أو اجلزيئــات اخلاصــة بالغــازات وقــد حيــدث ذلــك طبيعيــا : التــأين -9 -2-2-1

أو صـناعيا عـن طريـق تعـرض حجـم معـني مـن )  الـربق وخالفـه(باختالف عدد االلكرتونات السالبة على عـدد الربوتونـات 

  )71، 1994بيك و آخرون، (  .الغاز لشحنة كهربائية سالبة
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  :عند تعرض الرياضي هلواء مؤين

 يتحسن يف التهوية الرئوية. 

 يساعد على رفع كفاءة عمل الرياضيني أثناء األداء. 

 يرفع من مستوى فاعلية الراحة للرياضيني. 

  :استنشاق خليط من الغازات -2-2-1-10

األكســـجيين وبصـــفة يعتــرب تـــنفس خلـــيط غـــازات إحـــدى الوســـائل الفعالـــة الـــيت تســـتخدم لتـــوفري استعراضـــهم الـــّدين 

  )329، 2006زاهر، (  .خاصة بعد التدريبات اليت حتتوي الشدات العالية واليت ترتبط بالّدين األكسجيين الكبري

باستنشاق خماليط )  1962 مرشالحسب أحباث (إن حماولة اإلسراع يف استعراض الّدين األكسجيين فإنه خيضع 

مـن غـاز ثـاين أكسـيد الكربـون وقـد يسـتخدم لـذلك يف بعـض األحيـان   %1.5أكسـجني    %40اهلواء اليت حتتـوي علـى 

  .كيس بالستيك يتنفس فيه الرياضي باإلضافة إىل االستنشاق من الفم

ويعترب تنفس اهلواء املشبع باألكسجني أحدث الوسائل اليت تستخدم الستعراض الّدين األكسجيين وبصفة خاصـة 

  .لشدة واليت ترتبط بالّدين األكسجيين الكبريبعد التدريبات  اليت على مستوى عال من ا

هذه األشعة ميكن استخدامها حبذر يف عالج االلتهابات العضلية حول املفاصل : األشعة السينية -2-2-1-11

  )107-106، 1994بيك و آخرون، (  .اليت جتهد بكثرة أثناء عملية التدريب

   :مجموعة الوسائل التربوية -2-2-2

  اخل...ظيم النشاط العضلي عن طريق االسرتخاءعبارة عن عملية تن

وهــي طريقــة للــتخلص مــن التــوتر والضــغوط الواقعــة علــى العضــالت واهلــدف هــو : طريقــة االســترخاء -2-2-2-1

. جعل األجهزة الوظيفية تستجيب لعمليات االسرتخاء من خالل املؤثرات مثل ضغط الدم، التنفس واستهالك األكسجني

  .خالل الناحية البدنية أو التنفس والعقلي أو لكليهما معوتتم تلك الربامج من 

  :طريقة المتداخلة المركبة -2-2-2-2
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الرتكيــــز ) (تــــوتر العضــــالت(هــــذا باإلضــــافة إىل تــــدريبات اإلطالــــة والتــــنفس ) اهلاثــــا(وهــــي اســــتخدام رياضــــة اليوجــــا 

  ).واإلحياء

  . النوم اهلادئ والنوم العميق: من املعروف أن النوم ينقسم إىل مرحلتني: النوم -2-2-2-3

  .ومن حيث الشكل هناك النوم البطيء والنوم السريع

ويقـل  مرات خالل الليل حيث يصبح التنفس قليال وخفقات يف القلـب 5 -4يتواىل من  وهو: النوم البطيء -

 .املخ، الكلى والكبدويبطؤ جريان الدم يف األعضاء احليوية مثل  ضغط الدم

دقيقـة بعـد  90 – 60يتصف بارتفاع النشاط احلركي والنهـائي وظهـور األحـالم وهـو يبـدأ مـن : النوم السريع -

 )85-84، 2006عليوة ، (. من وقت النوم الليلي %20االستلقاء ويستغرق 

أبـــوالعال، (  :كمـــا يلــيميكـــن تقســيم مراحـــل اســتعادة الشــفاء إىل أربعـــة مراحــل  : مراحــل اســـتعادة الشــفاء -2-3

1999 ،87-88(  

تعتــرب هــذه املرحلــة �ايــة األداء البــدين للحمــل التــدرييب وبدايــة االنطــالق لعمليـــات : مرحلــة االســتهالك -2-3-1

االستشــفاء، وكلمــا كانــت درجــة التعــب يف حــدود قــدرة حتمــل الرياضــي كــان الشــفاء منهــا أســرع وعلــى العكــس إذا مــا زاد 

علـى خلفيـة عـدم االستشـفاء املناســب ميكـن أن يـؤدي إىل التـأثريات السـلبية املختلفـة، وتـرتبط نوعيــة  تـراكم التعـب وتكـراره

  .التعب بنوعية احلمل البدين الذي مت تنفيذه

عــن تطــوير الكفــاءة  الفســيولوجية والبنائيــة املســؤولةتــتم خــالل هــذه الفــرتة التغــريات : مرحلــة االستشــفاء -2-3-2

هــذه  بــال تــوفة الراحــة البدنيــة وقــد قســم الوظيفيــة ورفــع مســتوى الرياضــي ويرجــع ذلــك إىل توقيــت تكــرار احلمــل بعــد فــرت 

 :املرحلة إىل فرتتني

 وتـتم هـذه الفـرتة خـالل عـدة دقـائق إىل عـدة سـاعات حيـث حيـاول اجلسـم العـودة : فترة االستشفاء المبكـر

 .خلص من تأثريات التعبإىل حالته الطبيعية والت
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 وتتميز هذه الفرتة حبدوث التغريات البنائية الوظيفية اليت تساعد اجلسم على جناح  :فترة االستشفاء المتاخر

عمليــات التكيــف الفســيولوجي، وغالبــا مــا يالحــظ يف هــذه الفــرتة حــدوث مرحلــة التعــويض الزائــد وعــادة مــا يــتم 

 .كبرية  الوصول إىل هذه املرحلة لتدريب الرياضيني ذوي املستويات العليا بعد أداء أمحال تدريبية

وهــي املرحلــة الــيت تلــي فــرتة االستشــفاء املتــأخرة أو قــد تتــداخل معهــا يف بعــض : مرحلــة التعــويض الزائــد -2-3-3

األحيــان، حيــث يتميــز الرياضــي حبالــة فســيولوجية جيــدة جتعلــه يف وضــع أفضــل ممــا كــان عليــه قبــل أداء التــدريب أو العمــل 

خــالل هــذه املرحلــة حيــث أ�ــا املرحلــة املناســبة الــيت تســاعد علــى رفــع  البــدين، وعــادة مــا يفضــل أن يكــرر احلمــل التــدرييب

  )88، 1999أبوالعال، (. املستوى الرياضي وجتنب الوصول إىل مرحلة اإلجهاد

وتـأيت هـذه املرحلـة يف حالـة عـدم تكـرار جرعـة التـدريب، أو بتكـرار : مرحلة العودة إلى الحالة األوليـة -2-3-4

خــالل املرحلــة األوىل حيــث يرجــع مســتوى الرياضــي إىل احلالــة الــيت كــان عليهــا قبــل التــدريب،  التــدريب أو دورة التــدريب

 .ويصعب ضمان تطوير املستوى إذا طالت فرتة الراحة أكثر من ذلك

 )88، 1999أبوالعال، ( مرحلة االستشفاءيوضح ) 1(شكل رقم 
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  :األسس البيولوجية إلتمام عملية استعادة الشفاء -2-4

إن خمــزون العضــالت مــن مركــب ثالثــي فوســفات االدينــوزين : اســتعادة مخــزون العضــلة مــن الفوســفات 2-4-1

ATP  والفوسفوكرياتنيPC  هو املسؤول األول عن مد اجلسـم بالطاقـة املباشـرة، ومركـب ثالثـي فوسـفات االدينـوزين هـو

املخــزون األول للطاقــة ويســتخدم مباشــرة عــن طريــق العضــالت يف حــني جنــد أن الطاقــة الناجتــة مــن مركــب الفوســفوكرياتني 

ن ا�موعــة الفوســفاتية حتقــق احلجــم األكــرب مــن الطاقــة الــيت حيتــاج إليهــا ونظــرا أل. ATPتســتخدم يف إعــادة بنــاء مركــب 

  الرياضي خالل ا�هود الذي ميتد لثواين قليلة فإن إعادة ختزين املواد الفوسفاتية من أداء إىل آخر يعترب من العمليات اهلامة 

ة طويلـة كمـا هـو موضـح بالشـكل رقـم وعملية إعادة خمزون العضالت من املركبات الفوسفاتية ال يسـتغرق فـرتة زمنيـ

     )73-72، 1994بيك و آخرون، (  ).أ، ب) (10(
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  نسبة الفوسفات المعاد تخزينهيوضح ) 03(رقم جدول

كميــــــــات الفوســــــــفات المعــــــــاد   زمن الراحة

  تخزينه

  ثا 10أقل من  

  ثا 30

  ثا 60

  ثا 90

  ثا 120

  ثا 150

  ثا 180

  قليل جدا

10 % 

75 %  

87 %  

93 %  

97 %  

98 %  

  

ويف  %75 ثانية يتم تعويضها 60ثانية وفي  30فترة  خالل % 50وجتديد املخزونات الفوسفاتية يتم تعويضها بنسبة 

ويرجع لسبب االختالف يف سرعة تعويض املخزونات الفوسفاتية  %98الدقيقة الثالثة يكون جتديد املخزون قدوصل إىل 

يف إال أن تعــويض هــذا الــنقص يف املخــزون يعتمــد علــى األكســجني ويف هــذه احلالــة فــإن األكســجني إضــافة إىل مســامهته 

  :جتديد املخزونات الفوسفاتية فهو يقوم باآليت

 تعويض خمزون األكسجني املستهلك خالل اجلهد البدين. 

 استمرار عضالت القلب وعضالت التنفس. 

 168، 1991ريسان، (  .احلفاظ على درجة حرارة األنسجة( 

البدين الذي يستعمل يف تكـوين مصـادر الطاقـة الفوسـفاتية يسـمى  احلملإن األكسجني املستهلك خالل طور الراحة بعد 

بالــّدين األكســجيين بــدون الكتيــك وخــالل فــرتة االستشــفاء ال يبقــى مســتوى اســتهالك األكســجني ثابــت بــل يــنخفض يف 

خزونات إن تعويض امل. الدقيقة األوىل والثانية بشكل كبري جدا مث بعد ذلك ينخفض تدرجييا حىت يصل إىل مستوى ثابت

العضلية من الفوسفاجني حيتاج إىل طاقة وهذه الطاقة تتكون عن طريق املواد الكربوهيدراتية والدهون اليت تستخدم إلعـادة 

مــن   Pفالوســيلة الوحيــدة الــيت يعــاد �ــا تكــون  PCبطريقــة مباشــرة بعكــس مركــب فوســفات الكريــاتني   ATPمركــب 
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يـأيت مـن تكسـري املـواد  ATPواملصدر الوحيد لــ  ATPناجتة من تكسري هو الطاقة ال) C(والكرياتني ) Pi(الفوسفات 

  )168، 1991ريسان، (  .الغذائية

األوقــات الــدنيا والقصــوى الســرتجاع ) ATP, CP(حيــدد الفــرتة الزمنيــة املســتغرقة إلعــادة تكــوين ) 03(واجلــدول رقــم 

  (BILLAT, 2003. 41)  .املركبات الطاقوية

  .العالقة بين زمن الراحة ونسبة إعادة بناء المركبات الطاقويةيوضح ) 04( رقم جدول

    االسرتجاع       نوع املركب املسرتجع

  القصوى  الدنيا  

  د 5  د 2  العضلي ATP, CPتعويض 

 تعويض اجلليكوجني العضلي. 

 بعد مترين طويل مستمر. 

  قوة) بالفواصل(بعد مترين متقطع. 

 بعد مترين ذو طبيعة تقلص المركزي  

  

  سا 10

  سا 10

  سا 48

  

  سا 48

  سا 24

  سا 72

    سا 12  .تعويض اجلليكوجني الكبدي

    سا 24  .االسرتجاع بعد مترين عايل الشدة

  .إقصاء تركيز محض اللنب الدموي

  .إقصاء تركيز محض اللنب العضلي

  %50،60) راحة اجيابية(د30

  )راحة سلبية(سا 01

  سا 1

  سا 2

  .تعويض الّدين األكسجيين العالجي

  .تعويض الّدين األكسجيين اللبين

  د 2

  د 30

  د 5

  سا 1

  :استعادة الجليكوجين -2-4-2

درجـة صـرف : إن سرعة استعادة الغليكوجني و كميـة خمزونـة املسـتعادة يف العضـالت والكبـد علـى عـاملني أساسـني

اجلليكـوجني يف العضـالت العاملـة الغليكوجني أثناء سري العمل وطبيعة الوجبة الغذائية خـالل فـرتة االسـتعادة فبعـد نضـوب 

جتــري اســتعادته يف الســاعات األوىل عنــد التغذيــة االعتياديــة بــبطء جــدا ومــن أجــل بلــوغ املســتوى الــذي كــان عليــه مــن قبــل 

من  %70أكثر من (العمل، يتطلب ذلك يومان كامالن ، ففي الوجبة الغذائية اليت تضم كميات كبرية من الكربوهيدرات 

ساعات األوىل يستعاد يف العضالت العاملة أكثر من نصف  10تتسارع هذه العملية إذ خالل ) يف اليومية الطاقة احلرارية

    )358، 2005البشتاوي و إمساعيل، (. اجلليكوجني كما حتدث عملية استعادته بشكل كامل عند �اية األيام
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وفيمـــا بعـــد تســـتمر كميـــة اجلليكـــوجني يف  أمـــا يف الكبـــد فـــإن تركيـــز اجلليكـــوجني يزيـــد عـــن الرتكيـــز االعتيـــادي بكثـــري

ظــاهرة التعــويض ) مــرات3 -1.5(علــى تنفيــذ العمــل بـــ ) أيــام 3-2(العضــالت العاملــة ويف الكبــد باالزديــاد حــىت مضــي 

املتضاعف عند أداء الوحدات التدريبية الشديدة و الطويلة ينخفض تركيز اجلليكوجني يف العضالت العاملة والكبد بشكل 

م آلخــــر وزيــــادة الكربوهيــــدرات يف الوجبــــة الغذائيــــة للرياضــــي تســــتطيع أن تــــؤمن اســــتعادة كاملــــة للمصــــادر طبيعــــي مــــن يــــو 

  )45-44، 1997، .ريسان م(  .الكربوهيدراتية للجسم من أجل تنفيذ الوحدة التدريبية القادمة

  :استعادة مخزون األكسجين -2-4-3

وال يشكل هذا اخلزين كمية كبرية  باهليموغلوبني ترتبطيوجد األكسجني يف العضالت على شكل مركبات كيميائية 

مل من األكسجني وبالتايل فإن الوزن العام لألكسجني العضـلي علـى 11يف املادة العضلية على ) كغ(جدا إذ حيتوي كل 

لـرت وأثنـاء العمـل العضـلي يسـتطيع هـذا اخلـزين أن  0.5كغ يف الكتلة العضـلية عنـد الرياضـيني ال يتعـدى 40أساس وجود 

أن تســتعاد كميتــه بعــد العمــل بســرعة وتعتمــد ســرعة اســتعادة خمــزون األكســجني علــى قابليــة توصــيله إىل يســتهلك بســرعة و 

        )390، 2010البشتاوي ، (. العضالت

باحتــاد األكســجني مــع اهليموغلــوبني يف الــدم مشــا�ا هلــا يف الوظيفــة حيــث يعمــل علــى تســهيل انتشــار األكســجني 

  )223، 1998حسني، (. لعضلية اليت يتم فيها إنتاج الطاقة اهلوائيووصوله إىل امليتوكوندري اخللية ا

يعة يف الفرتة األوىل من وهذه العملية حتدث خالل ثوان عدة وتشبه يف ملئها املخزونات الفوسفاتية حيث تكون سر 

فسـر الـبعض ذلـك بـأن ستشفاء وتؤكد كثري من الدراسات البيوكيميائية أ�ا تكون أسرع مـن نظري�ـا الفوسـفاتية ويإلاعملية 

  )182، �1999اءالدين، (. خمزونات األكسجني متثل مصدرا من مصادر الطاقة يف اجلسم

  :الّدين األكسجيني واستعادة مخزون الطاقة للجسم -2-4-4

إن عمليـــة االســـتعادة الـــيت حتـــدث يف اجلســـم بعـــد العمـــل جنـــد انعكاســـا�ا الطاقيـــة يف اســـتهالك األكســـجني املرتفـــع 

الــّدين األكســجيين ووفقــا للنظريــة النموذجيــة ســيكون الــّدين األكســجيين هــو االســتهالك ). بالوضــع مــا قبــل العمــلمقارنــة (

سـتعادة إىل حالـة مـا قبـل إلالفائض لألكسـجني فـوق مسـتوى اهلـدوء مـا قبـل العمـل الـذي يـؤمن للجسـم الطاقـة مـن أجـل ا
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ة العمــل وإزالــة حــامض اللبنيــك وتــنخفض ســرعة اســتهالك العمــل، مبــا يف ذلــك اســتعادة خمــزون الطاقــة املصــروفة خــالل فــرت 

  )388، 2010البشتاوي ، (.  األكسجني بعد العمل آليا

و ) عنصـر األكسـجني السـريع غـري الالكتيكـي(األوىل حيدث االخنفاض بصـورة سـريعة جـدا ) دقائق 3-2(فخالل 

دقيقــة القيمــة  60-30يدي إىل أن يبلــغ بعــد أو األســ) البطــئ) (الــّدين األكســجني الالكتيكــي(مــن مث يبطــئ أكثــر عنصــر 

مـــن احلـــد األقصـــى  %60نيـــة والقريبـــة مـــن تلـــك القيمـــة الـــيت كـــان عليهـــا مـــا قبـــل العمـــل فبعـــد العمـــل بقـــدرة تصـــل إىل االث

السـتهالك األكسـجني حيــدث جتـاوز طفيــف للـّدين األكســجيين مـن العــوز األكسـجيين وبعــد أداء متـارين أكثــر شـدة يكــون 

.   األكسجيين للعوز األكسجيين بصورة ملحوظة، فكلما كان ذلك التجاوز أكرب كلما كانت قدرة العمل أكربجتاوز الّدين 

  )42، 1997ريسان ، (

  :استبعاد حامض اللبنيك -2-4-5

حيدث خالل فرتة استبعاد حامض اللبنيك من العضـالت العامـة ومـن الـدم ومـن السـائل النسـيجي حبيـث أنـه كلمـا  

كانت عملية االستبعاد أسرع كلما كانت كمية حامض اللبنيك املتكونة خالل وقـت العمـل أقـل، حبيـث حتلـل اجللوكـوز ال 

) اللبنيــك(يعمــل علــى تكــوين حــامض الالكتيــك  ATPنــاء هوائيــا حيــدث يف الســيتوبالزم مــن أجــل حتريــر الطاقــة إلعــادة ب

حيث مير اجللوكوز خالل عشرة تفاعالت حىت يصل على حامض البريوفيـك الـذي يتحـد مـع اهليـدروجني لتكـوين حـامض 

الالكتيــك ويكــون الــتخلص منــه بالعضــالت خــالل فــرتة الشــفاء والعــودة إىل احلالــة الطبيعيــة إذ يعــد هــدفا يســعى إليــه مجيــع 

  )271، 1984عالوي و الفتاح، (.  ربني والرياضيني على حد سواءاملد

دقيقــة يف ) 90-60(فمــثال بعــد تطبيــق محــل كبــري فــإن االســتبعاد الكامــل حلــامض اللبنيــك املتجمــع وقتــا مقــداره 

سـيحدث  فعندئذ) استعادة فعالة(ظروف اهلدوء التام أي اجللوس أو االستلقاء ولكن إذ نفذ بعد هذا احلمل عمال خفيفا 

   :طرق أساسية الستبعاد حامض اللبنيك جمموعة للبنيك بصورة أسرع بكثري وتوجداستبعاد حلامض ا

مــن حــامض اللبنيــك ا�تمــع كلــه  %70التأكســد واحلصــول علــى ثــاين أكســيد الكربــون واملــاء وهكــذا يســتبعد  .1

 .تقريبا

 .تقريبا % 20والغلوكوز يف الكبد ) يف العضالت والكبد(التحول إىل الغليكوجني  .2
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 ).%10أقل من (التحول إىل الربوتني  .3

  )359، 2005البشتاوي و إمساعيل، ( ).%2-1(االستبعاد مع البول والعرق  .4

  :الخصائص الفسيولوجية لالستشفاء -2-5

ترتبط الطبيعة الفسيولوجية لالستشفاء بنوعية النشاط العضلي ذاته حيث تعمل عمليات االستشفاء خـالل العمـل 

ه ولـيس فقـط بعـد االنتهـاء منـه وقـد أمكـن مـن خـالل نتـائج الدراسـات يف جمـال االستشـفاء التوصـل إىل بعـض العضلي ذات

أمحـد، (  :بأربعـة خصـائص كمـا يلـي) 1977فـالكون (اخلصائص الفسـيولوجية املرتبطـة بعمليـات االستشـفاء الـيت حـددها 

2007 ،391-392( 

 :اختالف معدل سرعة االستشفاء -2-5-1

ذلـك  هيـلففي البدايـة تكـون سـريعة جـدا مث بعـد ذلـك تتباطـأ وقـد فسـر  ياالستشفاء مبعدل غري متساو جتري عملية 

  )79-78، 2000عبدالفتاح، ( . بعاملني هلما تأثري يف عملية االستشفاء

عــــدم كفايــــة كثافــــة عمــــل اجلهــــاز الــــدوري لتــــوفري األكســــجني املطلــــوب للجســــم خــــالل فــــرتة : العامــــل األول -

تم عمليــة استشــفاء اجلهــاز الــدوري بصــورة ســريعة جــدا بعــد أداء العمــل العضــلي، يف الوقــت االستشــفاء حيــث تــ

الـذي ال يكــون هـذا اجلهــاز قـد قــام بتلبيــة حاجـة العضــالت إىل تعـويض األكســجني الـذي اســتهلكه أو اســتدانه 

إىل   خــالل العمــل العضــلي وبــذلك يهــدئ عمــل اجلهــاز الــدوري يف الوقــت الــذي مازالــت العضــالت يف حاجــة

 .كميات كبرية من األكسجني

ختتلف عملية االستشفاء حلامض الالكتيك املتكون بعد األداء البدين حيث يقسـم االستشـفاء  :العامل الثاني -

املرحلــة الســابقة واملرتبطــة بأكســدة حــامض الالكتيــك يف العضــالت واملرحلــة الثانيــة البطيئــة الــيت : علــى مــرحلتني

 . ترتبط باإلضافة إىل أكسدة حامض الالكتيك

هو كمية األكسـجني املسـتهلكة يف فـرتة " الّدين األكسجيين"ارج العضالت وبالعضالت أيضا بعمليات انتشاره خ

اسـتعادة الشــفاء بعــد األداء البــدين الـيت تزيــد عــن الكميــة املسـتهلكة نفســها يف أثنــاء الراحــة ويتكـون الــّدين االكســجيين مــن 
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لــرت وهــو مــا  يعطــي الطاقــة  3.5-2جــزئني احــدمها غــري الكتيكــي واآلخــر الكتيكــي و يصــل حجــم الــّدين الالكتيكــي إىل 

  دقائق أما اجلزء الالكتيكي األكرب من الّدين  5-3الالزمة الستعادة الفوسفات يف فرتة وجيزة ترتاوح ما بني 

  )51، 1989قبع ، (.   دقائق5-3ما بني 

مزيد من يعترب حتديد مراحل االستشفاء من املشكالت العلمية اهلامة اليت حتتاج إىل : مراحل االستشفاء -2-5-2

  .الدراسات و البحوث نظرا ألمهية ذلك يف ختطيط توايل األمحال التدريبية

  :اختالف توقيتات عمليات االستشفاء-2-5-3

�دف العمليات الفسـيولوجية خـالل فـرتة االستشـفاء إىل حتقيـق هـدفني أحـدمها حتقيـق عمليـة االسـتقرار التجانسـي 

وتتم هذه العملية خالل عدة دقائق إىل بضع ساعات، بينما يشـتمل اهلـدف الثـاين إحـداث تغـريات بنائيـة خمتلفـة ألنسـجة 

في فتتحسـن احلالـة العامـة للرياضـي ويرتفـع مسـتوى حالتـه التدريبيـة اجلسم املختلفة وبالتايل ينعكس ذلك على األداء الوظي

نتيجة تكيف أجهزة اجلسـم ويرجـع عـدم تسـاوي توقيتـات االستشـفاء إىل عـدة أسـباب خمتلفـة يف مقـدمتها اجتـاه تـأثري محـل 

  .   التدريب ونظام اإلمداد مبصادر الطاقة وغريها باإلضافة إىل مستوى احلالة التدريبية لالعب

  :العمر واالستشفاء -2-5-4

يعتـرب العمـر مــن أهـم العوامـل املــؤثرة علـى طبيعــة عمليـات االستشـفاء، وبــالرغم مـن اخـتالف نتــائج الدراسـات عنــد 

ـــالغني إال أن هـــذا االخـــتالف يرجـــع إىل اخـــتالف نوعيـــة العمـــل البـــدين  املقارنـــة بـــني ســـرعة االستشـــفاء لـــدى األطفـــال والب

غــري انــه أمكــن التوصــل إىل بعــض االســتنتاجات العامــة يف هــذا ا�ــال خلصــها فــالكون  املســتخدم إلحــداث حالــة التعــب،

     )63-62-61، 1999أبوالعال، (:  فيما يلي 1977

سـنة يـزداد العـبء علـى وظـائف اجلهـاز الـدوري والتنفسـي كلمـا كـان العمـر  20-11خالل املرحلة السينية مـن  -

 .أصغر مع قلة اإلنتاجية أثناء العمل

م خاصـــة بالنســـبة  300-100-30صـــغر العمـــر زاد بـــطء االستشـــفاء بعـــد تكـــرار اســـتخدام مســـافات  كلمــا  -

 .للوظائف الالإرادية والكفاءة العضلية
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خــالل رفــع ) ســنة 12-10'وعنــد األطفــال " الشــيخوخة"تبطــئ ســرعة االستشــفاء حتــت تــأثري عامــل كــرب الســن  -

عليه عند البالغني ولكن االسـرتجاع بطـئ عـن مسـتواه  احلمولة نالحظ تغريات مهمة عصبية حركية مقارنة ما هو

 (Bugard.P, 1974, 63)  .املعهود

  : أهمية استعادة االستشفاء -2-6

 اإلسراع بعملية إعادة حيوية اجلسم املختلفة من خالل برامج االسرتخاء البدنية. 

 ل التدريبيـة املختلفـة والـيت تسـاعد حتدد من تكرار اإلصابات اليت ميكن أن يتعرض هلا الرياضي الناجتة عن األعما

 .على تواصل العملية التدريبية

 تساعد على حتسني استجابة أجهزة اجلسم للمثريات التدريبية. 

  :وتعتمد سرعة االستشفاء على عدة عوامل هي

 اللياقة الوظيفية ألجهزة اجلسم. 

  التدليك(اإلجراءات العالجية.( 

  اجلهد والطاقة الالزمة لهتغذية سليمة وجيدة تتناسب مع طبيعة. 

 التخطيط اجليد لربامج التدريب بطريقة تضمن أن يصل الرياضي إىل أعلى مستوى له يف التوقيت املناسب. 

  :العوامل المؤثرة في عملية االستشفاء -2-7

 جتديد خمازن الفوسفات بالعضالت. 

 جتديد خمازن الغليكوجني بالعضالت. 

 امتالء املايوجلوبني باألكسجني. 

 34 ،1994سالمة، (  .التخلص من حامض الالكتيك بالعضالت والدم( 

  :بعض القواعد الخاصة بعملية االستشفاء -2-8

  تعد عملية االستشفاء بعد أداء التـدريب الرياضـي يف غايـة األمهيـة جلميـع الرياضـيني وهـي تشـغل املهتمـني با�ـال

 .الرياضي
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  جدا يف الدقائق األوىل مـن فـرتة االستشـفاء حيـث تـرتاوح الفـرتة امتالء خمازن العضالت بالفوسفات يكون سريعا

 .دقائق 3-2املطلوبة لذلك من 

  يســاعد القيــام بالتمرينــات املتقطعــة الــيت تشــتمل علــى فــرتات راحــة بينيــة علــى امــتالء وجتديــد خمــازن  الفوســفات

 .الستخدامه يف فرتات العمل التالية

  تســتمد مــن عمليــات األكســدة اهلوائيــة باإلضــافة إىل عمليــات تكســري الطاقــة الالزمــة لتجديــد خمــازن الفوســفات

  )71، 1997، ريسان (. دقيقة) 90-60(حامض الالكتيك وتستغرق حوايل 

  ،مقـــدار أو كميـــة الـــّدين األكســـجيين يـــتم تعويضـــها أثنـــاء عمليـــة االستشـــفاء وعـــادة مـــا تســـتهلك يف فـــرتة الراحـــة

 .الالكتيك أوحامض البريوفيك وينطبق ذلك على الّدين األكسجيين حلامض

  امتالء العضالت باجلليكوجني يف غضون عملية االستشفاء بعد التمرينات املستمرة الطويلة تستغرق 

 .ساعة إذا تناول الفرد الرياضي كميات مضاعفة من الكربوهيدرات 46حوايل   

  ستشفاءمن اجلليكوجني يف أول عشرة ساعات من عملية اال %60متتلئ العضالت حبوايل. 

  تكــرار تــدريبات التحمــل لعــدة أيــام يــؤدي إىل تنــاقص يف خمــازن اجلليكــوجني حيــث يقــل مســتواه مــع مــرور أيــام

التدريب ويستمر على ذلـك مـادام الفـرد الرياضـي ال يتنـاول كميـات كافيـة مـن الكربوهيـدرات وهـذا بـدوره يـؤدي 

 .إىل التعب العضلي

 بشــدة "ن الكربوهيـدرات يف غــذائهم مث يـؤدون تـدريبات لوقــت قصـري الرياضـيون الـذين يتنــاولون كميـات عاديـة مــ

من املخازن متتلئ يف مخس  %45ساعة وحوايل  24أي متقطعة متتلئ عضال�م باجلليكوجني بعد مرور " عالية

 .ساعات تقريبا من فرتة االستشفاء حىت إذا مل يتناول الفرد أي غذاء بعد التدريب

 لئ باجلليكوجني أسرع من األلياف العضلية احلمراءاأللياف العضلية البيضاء متت. 

  يتحول قدر من حامض الالكتيك إىل جليكوجني بواسطة غدة الكبد عن طريق األكسدة اهلوائية ويساعد ذلـك

   )413-412، 2008سالمة ، (. يف سرعة تعويض العضالت باجلليكوجني
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  :مزايا عملية استعادة الشفاء أثناء النشاط الرياضي -2-9

تتحد خاصية التغريات الوظيفية اليت تتم أثناء عملية استعادة الشفاء على طبيعة الفعاليات العضلية حلد كبري حيث 

  حتدث استعادة الشفاء أثناء العمل العضلي وبعده، وتتسم وظيفة استعادة الشفاء بعد العمل بعدد من املزايا اهلامة 

ا العالقة املتبادلة بني الوحدة التدريبية السابقة والالحقة ومن بني هذه واليت ال حتدد عملية استعادة الشفاء فقط وإمن

   )383، 2005البختاوي و اخلوجا، (:  املزايا ميكن ذكر اآليت

 استمرار استعادة عملية الشفاء بشكل غري منتظم. 

 وجود أطوار خمتلفة لعملية استعادة الشفاء لألجهزة الوظيفية والكفاءة العضلية. 

 الشفاء لألجهزة الوظيفية املختلفة الرامي الستعادة االختالف. 

  :الفوائد العامة لعمليات استعادة الشفاء -2-10

 .تساعد على حتسني استجابة أجهزة اجلسم للمثريات التدريبية .1

 .األمحال الزائدة والناجتة عن حتّد من ظاهرة تكرار اإلصابة اليت ميكن أن يتعرض هلا الرياضي .2

اإلســراع بعمليــات إعــادة حيويــة أجهــزة اجلســم ســواء كــان مــن خــالل برنــامج اســرتخاء بــدين أو عقلــي ممــا يســاعد  .3

  )383، 2005البختاوي و اخلوجا، ( . على تقصري الفرتات الزمنية املخصصة للراحة

  :خالصة

شغل املهتمني يف هذا ا�ـال تعد عملية االستشفاء بعد أداء التدريب البدين يف غاية األمهية ملصارعي اجليدو وهي ت

وبعــد التقــدم الــذي طــرأ علــى علــم التــدريب الرياضــي يف اآلونــة األخــرية والتطــور يف أســاليب قيــاس وتقــومي النــواحي  البدنيــة 

الظــروف املعمليــة والوظيفيــة وتســجيلها يف حالــة الراحــة وأثنــاء أداء احلمــل البــدين  وانتشــار طــرق قيــاس الكفــاءة  البدنيــة يف 

ممـــا ســـاعد يف الكشـــف علـــى  اإلمكانـــات الوظيفيـــة ألجهـــزة اجلســـم، وبعـــد التطـــور الســـريع يف علـــوم فســـيولوجيا  عيـــةوالطبي

  .     التدريب الرياضي أصبحنا نرى العديد من الفرق الرياضية تتدرب ألكثر من مرة يف اليوم الواحد
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  :تمهيد

لقــد احتلــت رياضــة اجليــدو مراكــز متقدمــة بــني رياضــات املنــازالت يف البطــوالت املختلفــة وتطــورت شــعبيتها وزاد 

  اإلقبال عليها فتطورت طرق تدريبا�ا وتعددت وسائلها، يسعى القائمون عليها بإعطاء فكرهم وجهدهم حملاولة زيادة 

لثالث  لفصل 

لبدنية  متطلباتها  لجيد  يةياضة    لمها
 تمهيد -

  تعريف رياضة الجيدو  -3-1

    رياضة الجيدو حاليا - 3-2

  توسع رياضة الجيدو عبر العالم -3-3

  مصارع الجيدوالمتطلبات البدنية الخاصة ب -3-4

  ارتباط القدرات البدنية  -3-5

 في الصراع عاليا ) الرمي(تقسيم مهارات اإللقاء  -3-6

  للكودوكانالوحدات التعليمية الخمسة  -3-7

  تقسيم المهارة الفنية في رياضة الجيدو حسب المسار الحركي     -3-8

  خالصة -
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افــة األســاليب العمليــة وطــرق التــدريب احلديثــة لــذى تطويرهــا واالرتقــاء مبســتواها مــن خــالل اســتخدام ك: تمهيــد 

يف هـذا الفصـل التطـرق إىل حتديـد مفهـوم رياضـة اجليـدو والتطـرق إىل اجليـدو احلـديث ونشـأته  الطالب الباحـثوجب على 

  وتوسعه عرب العامل 

يف هـذا الفصـل  الباحـث الطالـبإىل أن وصل إىل بالدنا و التطرق إىل أسباب إجـراء الدراسـة بواليـة مسـتغامن، كمـا حيـاول 

  . اليت تسمح مبمارستها واالرتقاء مبمارسيها وتطورها صارع اجليدوالتطرق إىل املتطلبات البدنية واملهارية اخلاصة مب

رياضة اجليدو نوع من أنـواع النـزال مثلـه مثـل املصـارعة فنظرياتـه وطرقـه املسـتخدمة مبنيـة  :تعريف رياضة الجيدو -3-1

  )60، 2001طرفة، ( .أو مسكه أو شل حركته على رمي اخلصم أرضا

اجليدو بأنه قدرة املتنافسني يف الكفاءة على رمي أحدمها بقوة وسرعة على الظهر  (Stewart)ويعرف سيتوارت 

يف تعريفـه لرياضـة اجليـدو بأنـه شـكل " Tony Reay"فهو نشاط تروجيي له قواعد مينع إصابة كالمها، ويقـول تـوين راي

عة و�دف إىل استخدام فنون الرمي من وضع الوقـوف مـن خـالل اهلجـوم وكـذلك فنـون اللعـب األرضـي  من أشكال املصار 

     )27، 2008ا�يد، (. للتغلب على املنافس بأقصى أداء وأقل جمهود ممكن

أن رياضـــة اجليـــدو ذات فنيـــات عاليـــة تتطلـــب الرتكيـــز  الطالـــب الباحـــثمـــن خـــالل التعـــاريف الســـابقة يســـتخلص 

 الطالـب الباحـثالعقل قبل استخدام القوة وذلك أثناء إخالل توازن اخلصم أو أثناء دخول احلركة وعليه يعرف واستخدام 

  .رياضة اجليدو بأ�ا وسيلة للدفاع عن النفس بأقل قدر من القوى املبذولة وأكرب قدر من املهارة احلركية

  :رياضة الجيدو حاليا -3-2

يف العامل، الذي تفرع من طريقة املصارعة الـيت أخـذت مطلعهـا مـن القـرن م طبق اجليدو اجلديد 1882منذ تاريخ 

  )JI JI TSU" (اجلي جي تسو"يف أمت اإلقطاعية اليابانية، هذا الفن احلريب للمصارعة فرد لفرد عموما مسي  16

ويعترب أصل املصارعة اليابانية احلديثة وموقـف قتـايل     (Les Techniques de Soupless)أي تقنيات املرونة   

  (Idiro.ABE, 1999)  .قدمي جدا وطريقة اهلجوم والدفاع غالبا تكون باليد ا�ردة من السالح
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 1863مــن مواليــد  Jigoro-Kano" جيقوروكــانو"م ظهــر اجليــدو احلــديث بفضــل األســتاذ 1881ففــي عــام 

املشهورة يف العـامل معناهـا جتميـع  ) (Kodokanالذي أقام مدرسة يف اليابان لتعليم فن اجليدو وهي مدرسة الكودوكان 

  :الثالث كلمات يف اللغة اليابانية كما يلي

  كوKo معناها التعليم أو التدريس أو التدريب. 

  دوDo القواعد و األسس. 

  كانKan  مكان التدريبمعناها الصالة أو .(tasserre, 1969, 280-281) 

ويؤكــد شــعار الكودوكــان علــى املبــدأ الــذي يقــوم عليــه اجليــدو وهــو أن خفــة احلركــة ميكنهــا هزميــة القــوة حيــث يتــألف 

  .الشعار من قطعة حديد أمحر ساخن حماطة باحلرير األبيض

 يشري اللون األبيض إىل خفة احلركة اخلارجية. 

 10، 2004بوتشي، (  . القوة الداخليةيشري اللون األمحر إىل( 

الذي حـذف  تسواليت ميارس فيها اجليدو املستخرج من اجلي جي  Dogoم كون قاعته الصغرية 1882ويف عام 

منه التقنيات اخلطرية واختار احلركات األكثـر فعاليـة وحسـن طـرق السـقوط واملسـكات وأوجـد لبـاس خـاص مبمارسـة اجليـدو 

حيث اعتربه فـن احليـاة باسـتعمال أفضـل لطاقـة اإلنسـان وهنـا مسـي باجليـدو أي طريقـة املرونـة فهـي كلمـة يابانيـة تتكـون مـن 

 املرونــة وعــدم املقاومــة والنعومــة أمــا الثانيــة فيقصــد �ــا الطريــق أو املســلك، إن حيــث األوىل تعــين Doودو  Juشــقني جــي 

أو الطريــق الــذي يــؤدي إىل حيــاة متزنــة مســتعملني فيــه مــنهج الرتبيــة البدنيــة " املســلك املــرن"أو " الالمقاومــة"اجليــدو طريــق 

قـاده التـوازن والتفـوق عليـه بأقـل جهـد حيـث والعقلية مرتكزين على نشاط قتـايل بيـد فارغـة باسـتعمال قـوة اخلصـم ضـده إلف

  (M.Lee, 1974, 04). الالمقاومة تسلب من القوة األخرى من أجل إفقادها التوازن ومراقبتها والتفوق عليه

م مـــن يونيــو كـــان هنــاك توســـع كبـــري يف الكودوكــان وانتشـــار اجليــدو داخـــل إمرباطوريــة اليابـــان كلهـــا 1886يف ســنة 

  .العب ياباين 1500، 1400لرياضة اجليدو يوميا �ذا املعهد ما بني ويرتاوح عدد املمارسني 

م وضعت خطة لتدريب أعداد كبرية من املدربني وبعد احلرب العامليـة الثانيـة أقيمـت أول بطولـة يف 1915ويف عام 

ل االحتــاد م وقــد تشــك1949يف عــام ) A.J.J.F.(م وتكــون االحتــاد اليابــاين للجيــدو للهــواة1948اليابــان للجيــدو عــام 
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. دولـة 21م واشـرتك فيهـا 1952دولة وأقيمت أول بطولة للعامل عـام  17م وكان يضم وقتها 1952الدويل للجيدو عام 

  )25-24، 2008ا�يد، (

م وأصـــبحت ثابتـــة ضــمن براجمهـــا وكـــان ذلـــك تكرميـــا 1964أدخلــت رياضـــة اجليـــدو ضـــمن األلعــاب االوملبيـــة عـــام 

ت شــهرة اجليــدو حــىت أصــبح ضــمن بــرامج التعلــيم االبتــدائي والرياضــة الســنوية وزاد (Treer, 1990, 13) لليابــان

فأصبحت رياضة شريفة تعلم النبل والقيم املثلى باإلضافة إىل اللياقة البدنية واملهارية إىل جانب ذلك فهي فن كامل وحيوي 

ع املراحل هلـذا فعلـى رياضـي اجليـدو عـدم يربز ويقرتح العديد من طرق التدريس والتدريب بإتباع املخطط للنمو الجتياز مجي

إذ أن تطــور مســتوى البطــوالت يف مجيــع الــدول والــيت ) إخل...البدنيــة، املهاريــة، التكتيكيــة(التهــاون يف تنميــة مجيــع اجلوانــب 

وســريع أمــا التــدريب الرياضــي اخلــاص مبصــارعي اجليــدو  تشــمل مواجهــة أبــرز وأملــع الرياضــيني حتســن التقنيــات بشــكل فعــال

  (R.Haberse, 1993, 25)  .لبارزين يعترب وسيلة بيداغوجية اهلدف منها حتقيقي أفضل نتيجة رياضيةوا

  :توسع رياضة الجيدو عبر العالم -3-3

واحتد " احلصان األبيض"وكان يسمى معبد " زاكي"يف احد املعابد البوذية املتطرفة بضواحي " جيقورو كانوا"استقر 

  .منه مقرا لتدريس هذا الفن

جولـة " جـريو كـانو"م أدخلت وزارة التعليم اليابانية هذا الفن ضمن برنـامج التـدريس، وبعـدها قـام 1886ويف عام 

أثناء رحلة " كانو"م وتويف 1918يف أوربا لنشر فن اجليدو وقد أنشئ أول نادي لتعليم اجليدو يف الغرب كله يف لندن عام 

بتـدريب رياضـة اجليـدو يف أمريكـا ويف عـام " ياماشـيتا"قام األستاذ  م1902م ويف عام 1936العودة إىل أرض الوطن عام 

  .بتدريب رياضة اجليدو يف فرنسا" كوكواشي كويوياشن"م قام األستاذ 1934

، 2006الرويب و آخرون، (  .بتدريب رياضة اجليدو يف اجنلرتا" جينجي كوزومي"م قام األستاذ 1938ويف عام 

حـــىت �ايـــة احلـــرب العامليـــة الثانيـــة وكـــان يف كـــل مـــرة اســـاتذة يابـــانيون " كـــودزومي"ويف بريطانيـــا درب اجليـــدو األســـتاذ  )10

علـى تنظـيم اجليـدو �ـذه الـبالد ودعمـه ومـن خـالل ) Kawi-Budo(يقومون بزيـارات إىل بريطانيـا وقـد سـامهت مجعيـة 

 (Bronchat, 1989, 92). م يف باريس1951ية سنة هذا عرف اجليدو أرضية بأوربا فنظمت أول بطولة أوروب

 .م أنشئ االحتاد الدويل للجيدو1952ففي عام 
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 .م أقيمت أول بطولة عاملية1956ويف عام 

 .أدخلت هذه الرياضة يف دورة طوكيو االوملبية 1964ويف عام 

  (R.Haberse, 1993, 15) . م أنشئ االحتاد العريب للجيدو1977ويف عام 

م عن طريق بعض املمارسني الفرنسيني وبعض الضباط الفرنسيني الذين كانوا ميارسونه 1947و إىل اجلزائر سنة انتقل اجليد

فتشـكلت  (Lacombe colleville.Marc. debory. Yerghe) وقد ظهرت بعض األمساء بالغرب اجلزائـري

 FAJDA) اليكيـدو -كـواين(اجلزائرية للجيـدو  الفدرالية اجلزائرية املختصة جبميع النشاطات الرياضية ومن بينها الفدرالية

  .م1962يف �اية 

م وكانـت واليـة مسـتغامن إحـدى 1955أما عن اجليدو يف والية مستغامن فإن أقـدم تـاريخ ميكـن تأكيـده هـو سـنة 

الرابط�ة مقابل�ة شخص�یة م�ع الس�ید رئ�یس  (.النقاط اهلامة اليت عمدت إىل نشر رياضة اجليدو ومبنـاطق أخـرى مـن الـبالد

  )2011الوالئیة لریاضة الجیدو بمستغانم محمد فرحات جانفي 

إىل قيامه �ذه الدراسة على مستوى والية مستغامن هو كثرة نوادي اجليدو وما أجنبتـه مـن  الطالب الباحثوما حفز 

رار ما مضـى ضـمن أبطال ومصارعني أكفاء وما كونت من مدربني، ولكن يف هذه اآلونة األخرية تدهورت النتائج على تك

  .الطبيعي مواكبة التطورات احلديثة يف التدريب للنهوض مبستوى هذه الرياضة

  :مصارع الجيدوالمتطلبات البدنية الخاصة ب -3-4

عند دراستنا ملتطلبات هذا النشاط جند أن كل نشاط رياضي يرتبط بقدرات بدنية خاصة ذات تـأثري اجيـايب، وتـرتبط 

ألداء املهــاري يف النشــاط الرياضــي التخصصــي ففــي رياضــة اجليــدو الطــابع املميــز للمهــارات احلركيــة القــدرات البدنيــة بطبيعــة ا

  )216، 1995إبراهيم، (  .األساسية هو الذي حيدد نوعية القدرات البدنية الالزمة واليت جيب تنميتها وتطويرها

الرياضــة يكــون شــغوفا مبهــارات وتكنيــك تلــك هلــذا إن الشــخص املبتــدئ الــذي لديــه الرغبــة يف مزاولــة نــوع مــن أنــواع 

اللعبــة  لكنــه ال يقــدر مــدى اجلهــد الــذي يبذلــه مــن أجــل تعلــم ذلــك واســتعماله يف املنافســة ضــد خصــمه وهلــدا الســبب جنــد 

ت عـددا كبــريا يــرتك التمـرين بعــد فــرتة قصـرية مــن ابتدائــه وإن نسـبة الــذين يرتكــون التمـرين تــزداد طرديــا عنـدما حيتــاج إىل قابليــا

  )130، 1987نصيف، (  .جسمية معينة احلصول عليها بالتدريب لفرتة طويلة
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ومقرهــا مدينــة نيويــورك قامــت بوضــع . 1979ويف دراســة للجنــة الدوليــة لوضــع مســتويات اختبــارات اللياقــة البدنيــة 

ا رياضيا تنافسيا ترجييـا نشاط 45مستويات لعناصر اللياقة البدنية ونسبة متايز كل عنصر بالنسبة للعناصر األخرى وذلك يف 

  )351، 2001طرفة، (  .وختص بالذكر ما اختصوا به يف رياضة اجليدو

 :واجلدول التايل يوضح أهم العناصر اليت جيب الرتكيز عليها

يوضح الصفات البدنية للجيدو وحسب أولوية الدرجات الموضوعة بالجدول ) 05(الجدول رقم 

  "نصر لذلك النشاطأمام كل عنصر تحدد شدة تمايز هدا الع

  الجيدو  أهم العناصر

  3  القوة

  2  التحّمل

  1  شكل اجلسم

  2  املرونة

  2  التوافق

  3  السرعة

  3  الرشاقة

  2  االتزان

  1  الذكاء

  1  اإلبداع

  

  تعين التمايز هلذا العنصر) 03(فالدرجة. 

  تعين توافر بشكل متوسط) 02(والدرجة. 

  مقبول تعين توافر العنصر بشكل) 01(والدرجة. 

وعليــه عنــد اختيــار الالعبــني جيــب أن يؤخــذ بعــني االعتبــار إجــراءات االختبــارات والقياســات اخلاصــة بالنشــاط، فاألنشــطة 

الرياضية الـيت تعتمـد علـى القـوة العضـلية جيـب أن يتصـف العبوهـا بتلـك الصـفة البدنيـة، ومـن مث يكـون إحـدى االختبـارات 
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ن يكون هناك أي فائدة عند اختيار الالعبني دون هذه الصفة فرياضة اجليدو حتتاج ول" اختبارات القوة العضلية"األساسية 

  )352، 2001طرفة، ( . بالدرجة األوىل إىل هذه األخرية

مصارعا جيدا  حويذكر عبد علي نصيف أن املبتدئني يف رياضة اجليدو مييلون لتعلم املهارات فقط ولكن الذي يريد أن يصب

مهــارات  مصــارع اجليــدورين علــى املهــارة والقــوة اجلســمية منــذ البدايــة وبصــورة متســاوية، فقــد يــتعلم البــد مــن أن يبــدأ بــالتم

عديدة بفرتة أسبوع أو أسبوعني ولكنه حيتاج إىل سنتني لكي حيصل على القوة اجلسمية ويضيف أيضا أن األبطال العامليني 

 )130، 1987نصيف، (. ارين القوةيف رياضة اجليدو يصرفون يوميا من وقت تدريبهم حوايل ساعة مت

 :القوة -3-4-1

فــالقوة البدنيــة صــفة أساســية هامــة يف مجيــع النشــاطات الرياضــية تشــرتك يف حتقيــق االجنــاز والتفــوق يف اللعــب ومــن العوامــل 

 )1987وآخرون و العطار، (  .اجلسمية اهلامة لالجناز

درويــش و حســني، (  .العوامــل املــؤثرة ملمارســة األلعــاب الرياضــيةوبالتــايل فهــي مــن الصــفات اهلامــة للنشــاط الرياضــي ومــن 

1984 ،199( 

ويعترب الكثري مـن العلمـاء الرياضـيني أن القـوة العضـلية مفتـاح النجـاح والتقـدم وأسـاس لتحقيـق املسـتويات الصـحية ملختلـف 

  )133، 1980سالمة، (  .األنشطة الرياضية

الفـرد والـيت ميكـن أن ينميهـا لديـه ويـرى الـبعض أن عـدم القـدرة علـى وهي إحـدى الصـفات البدنيـة الـيت يتمتـع �ـا 

إظهار القوة يؤثر يف إتقان وتطـوير األداء املهـاري وعلـى هـذا األسـاس فإننـا نـرى أن صـفة القـوة مـن الصـفات اهلامـة الـيت مـن 

جميــد، (  .مــدى حياتــه الضــروري أن يتمتــع �ــا كــل ممــارس لنشــاط رياضــي أو يــود اكتســا�ا مــن خــالل املمارســة وتبقــى لــه

ونظرا ألمهية القوة العضلية يف رياضة اجليدو وكما ذكرنـا سـابقا فقـد اجتهـد عـدد كبـري مـن اخلـرباء يف وضـع    )35، 1989

 . تعريفات هلا

 ".ازومرتي إرادي"بأ�ا مقدرة العضلة على إنتاجها يف حالة أقصى انقباض  (HETENGER)يعرفها هتنجر

 )7، 1984درويش و حسني، (
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، 2000الرمحـان، ( ".قـدرة العضـلة علـى بـذل أقصـى انقبـاض ضـد اكـرب مقاومـة خارجيـة ملـدة واحـدة"وتعـين أيضـا 

82( 

قــدرة العضــلة يف التغلــب علــى مقاومــات خمتلفــة ومواجهتهــا حســب "م 1964 (MATVIV)ويعرفهــا مــاتفيف 

  :متطلبات النشاط الرياضي ومتثل املقاومات املختلفة يف نظر ماتفيف مايلي

 التغلب على وزن اجلسم كما حيدث يف رياضة اجلمباز والوثب على سبيل املثال. 

 التغلب على املنافس كما يف رياضة اجليدو واملصارعة والرياضات املتشا�ة. 

 التغلب على الثقل اخلارجي كما يف رياضة رفع األثقال ورمي املطرقة وقذف القرص. 

  439، 2001طرفة، (  .والتجديف والدراجاتأثناء االحتكاك كما يف رياضة السباحة( 

أن القوة العضلية هي مقدرة العضالت العاملة على بذل أقصى عمل إرادي  الطالب الباحثومما سبق يستخلص 

  .ضد مقاومة خارجية

تعتــرب القــوة العضــلية املكــون الرئيســي لعناصــر اللياقــة البدنيــة، وعمومــا تــرتبط  :أنــواع القــوة العضــلية -3-4-1-1

، 2002فــاتح و الســيد، ( القــوة العضــلية بالعديــد مــن عناصــر اللياقــة البدنيــة األخــرى املكونــة ملــا يســمى بالصــفات املركبــة

حيــث تــرتبط بكــل مــن عنصــري الســرعة والتحمــل علــى  شــكل قــدرات هلــا شــكل جديــد ومميــز وبصــفة عامــة يقســم  )113

  (NECKJ, 1997, 177)  :القوة العضلية إىل ثالث أنواع كما يلي" فانييك"

 القوة املميزة بالسرعة. 

 القوة االنفجارية.  

 حتمل القوة العضلية. 

 )61، 1978حسـنني، ( "بذل أقصى قوة ممكنة يف اقـل زمـن ممكـن" يعين : القوة المميزة بالسرعة -3-4-1-1-1

× القــوةولكــون أ�ــا جتمــع بــني صــفيت الســرعة والقــوة وبــالنظر إليهــا علــى أ�ــا ارتبــاط  صــارعي اجليــدووتعتــرب كــأهم صــفة مل

هـي قـدرة الفـرد يف التغلـب علـى مقومـات "م 1979 (HARRA)وقد عرفها هـارا  القوة المميزة بالسرعة= السرعة 

وتعـرف  )61، 1979د، املنـدالوي و سـعي(باستخدام سرعة حركية مرتفعة، وهي عنصر مركب من القوة العضلية والسـرعة 
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كــذلك بأ�ــا قــدرة اجلهــاز العصــيب العضــلي يف التغلــب علــى مقومــات تتطلــب درجــة عاليــة مــن ســرعة االنقبــاض العضــلي 

  )69، 1987حسنني و نصيف، ( :ويشرتط لتوفري عناصر قوة السرعة يف الرياضي أن يتميز بالشروط التالية

 درجة عالية من القوة العضلية. 

 رعةدرجة عالية من الس. 

  :هي(Jurgain, 1986, 139)إن نسبة املشاركة يف قوة السرعة تتوقف على ثالث عوامل 

 عدد الوحدات احلركية املشاركة يف احلركة. 

 سرعة انقباض األلياف العضلية املسؤولة عن احلركة. 

 قوة انقباض األلياف العضلية املشاركة أي حجم العضلة. 

من خالل ما سبق أن القوة املميزة بالسرعة هي حصيلة اندماج القوة مع السرعة ألداء حركي متميز  الطالب الباحثويرى 

فنظريتـه وطرقـه املسـتخدمة مبينـة علـى رمـي " بأقصى قوة باإلضافة إىل أقصى سرعة وهذا ما تتطلـب رياضـة اجليـدو املعاصـرة

  .أكرب قوة يف أقل زمن ممكنوهذا يبذل  )60، 2001طرفة، ( اخلصم أرضا أو مسكه أو شل حركته

  :أهمية القوة المميزة بالسرعة لمصارعي الجيدو -3-4-1-1-2

تعد القوة العضلية والسرعة  من أهم عناصر اللياقة البدنية اليت جيب أن تتوفر لدى مصارعي اجليدو حيث تتميز 

الــدفع واجلــدب والرفــع والرمــي وكلهــا  هــذه اللعبــة عــن بــاقي الرياضــات بأ�ــا نــزال بــني متنافســني متحــركني تتخللهــا حركــات

تتطلــب عمــل ســريع وقــوة عضــلية حــىت ميكــن للمصــارع الســيطرة علــى اخلصــم أثنــاء تنفيــذ احلركــات الســابقة والــيت حتتــاج يف 

   )54، 1997حممود، (. تنفيذها أقل من ثانية

عند إخراج أقصى قوة "وذلك  إىل أمهية القوة املميزة بالسرعة ملصارعي اجليدو 2001" مراد إبراهيم طرفة"ويشري 

، 2001طرفـــة، (  .بأســرع أداء حركــي وملـــرة واحــدة حيــدث عنـــه تنفيــذ رميــة جيـــدة و حتســب نقطــة عاملـــة لســرعتها وقو�ــا

440(  

  :القوة االنفجارية -3-4-1-1-3
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القــوة الــيت تســتطيع العضــلة إنتاجهــا يف "القــوة االنفجاريــة بأ�ــا  (HETTEINGER)لقــد عــرف هتنجــر 

  )98، 1997املقصود، ( ".حالة أقصى انقباض ايزومرتي إرادي

  .بأ�ا أقصى قوة خترجها العضلة نتيجة انقباضة عضلية واحدة(Clarke)وعرفها كالرك 

أعلى قوة دينامكية ميكن للعضـلة أو �موعـة عضـلية "ويطلق عليها البعض القوة القصوى أو القوة العظمى وهي 

  )98، 1979املندالوي و سعيد، ("  أن تنتجها ملدة واحدة

ــــاض اإلرادي "وتعــــرف أيضــــا بأ�ــــا  ــــاء االنقب ــــى قــــوة ينتجهــــا اجلهــــاز العصــــيب أثن ، 1990حســــني و آخــــرون، (أعل

". أقصـــــــى قـــــــوة يســـــــتطيع اجلهـــــــاز العضـــــــلي العصـــــــيب إنتاجهـــــــا يف حالـــــــة أقصـــــــى انقبـــــــاض عضـــــــلي"وهـــــــي كـــــــذلك )328

  )89 ،2002البساطي،(

بـــأن القـــوة االنفجاريـــة هـــي أكثـــر قـــوة خترجهـــا ا�موعـــة  الطالـــب الباحـــثوعلـــى ذكـــر التعـــاريف الســـابقة يســـتخلص 

  . العضلية والعصبية خالل االنقباض العضلي اإلرادي

  :وة االنفجارية لمصارعي الجيدوأهمية الق -3-4-1-1-4

حتقيق النتائج الرياضية والتغلب على املقاومات وسرعة االنقباض "تكمن أمهية القوة االنفجارية ملصارعي اجليدو يف 

فهي تتميز بأعلى قوة وأقصى سرعة وملدة واحدة، وبـذلك (DORNHOFF & Martin, 1993, 81)العالية 

فهي أقصى قوة سريعة حلظية وكما نشاهدها من خالل مهارات الرمي الناجحة يف اجليدو واخلطفات يف املصارعة، وهذا ما 

  )281، 2001طرفة، (:  تتميز به احلركات الوحيدة ذات الثالثة أجزاء فالرمية يف رياضة اجليدو هلا ثالثة أجزاء

 أي إخالل التوازن: كوزوشي :KUZUSHI :اجلزء التمهيدي. 

 أي وضع الرمي: تسوكوري :TSUKURI :اجلزء الرئيسي. 

 الرمي األسفل : كاكا :KAKA:اجلزء النهائي. 

  :تحمل القوة -3-4-1-1-5

العمــل  قــدرة الفـرد علــى مواجهــة مقاومـات متوســطة الشــدة لفـرتات طويلــة نسـبيا حبيــث يقــع العـبء األكــرب يف"هـي 

مقـدرة العضـلة علـى أن تعمـل ضـد مقاومـات "بأ�ـا  مـايتوزويعرفهـا )85، 1993الفتاح و الـدين، (" على اجلهاز العضلي
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مقـدرة التغلـب علـى العمـل العضـلي املفـروض أداؤه أثنـاء فـرتة زمنيـة "بكو�ـا  بـاروويعرفهـا " متوسطة لفرتة طويلـة مـن الوقـت

حسـنني (".  املقدرة على االستمرار يف القيام بانقباضات عضلية لدرجـة أقـل مـن القصـوى"ويعرفها كالرك بكو�ا " مستمرة

  )24، 1998و معاين، 

وف ضــد التعــب أثنــاء االنقباضــات العضــلية مقــدرة العضــالت أو ا�موعــة العضــلية علــى الوقــ" ويقصــد �ــا كــذلك 

بالعمــل العضــلي أو اجللــد "ويطلــق عليهــا يف كثــري مــن املراجــع )31، صــفحة 1989جميــد، (املتكــررة ملــرات عديــدة ومتتاليــة 

وعــة العضـلية املعينـة ألطـول فــرتة مبعـىن قـدرة الفـرد علــى بـذل جهـد بـدين مســتمر أثنـاء وجـود مقاومـات علـى ا�م" العضـلي 

  )68الوشاحي، جمهولة، (. معينة

مما سبق بأن حتمل القوة هو االستمرار لفرتة طويلة من الوقـت يف بـذل درجـة عاليـة مـن  الطالب الباحثيستخلص 

ت اهلجوميـة أنواع القوة للتغلب على مقومات خارجية عنيفـة وهـذا مـا مييـز مصـارع اجليـدو عـن منافسـة بتنفيـذ معظـم احلركـا

  .الدفاعية واهلجوم املضاد بكل أنواع القوة العضلية

  :ومث كذلك تصنيف القوة على أساس القوة العامة والقوة اخلاصة

ويقصد �ا قوة العضالت بشكل عام واليت تشمل على عضالت الساقني والـبطن : القوة العامة -3-4-1-1-6

حمســن و نــاجي، (  .العضــلية هــو األســاس للحصــول علــى القــوة اخلاصــةوالكتفــني والصــدر والرقبــة وتقويــة هــذه ا�موعــات 

1989 ،13( 

وتــــرتبط ) املشــــرتكة يف األداء(وهــــي مــــا يــــرتبط بالعضــــالت املعينــــة يف النشــــاط : القــــوة الخاصــــة -3-4-1-1-7

قصــى حـد ممكــن بالتخصـص يف األداء الــيت تـرتبط بنــوع الرياضـة وبطبيعــة النشـاط، فــإن تنميـة القــوة اخلاصـة والوصــول �ـا أل

 )359، 2001اجلبايل، (.  جيب أن تكون مندجمة بشكل كبري وذلك يف �اية موسم اإلعداد اخلاص

  :أهمية القوة العضلية لمصارعي الجيدو -3-4-1-2

يرى الكثري من العلماء أن األفراد الذين يتصفون بالقوة العضلية يكونون أقدر من غريهم علـى سـرعة الـتعلم احلركـي 

 )31، 1989جميد، (  .مستوى األداء احلركي وإمكانية الوصول للمستويات الرياضية العاليةوإتقان 
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م أن املستوى العايل من القوة العضلية يساهم بشكل فعال 1972 (Janson et Fisher)ويرى جنسن وفيشر

، .ســالمة إ(  .يف حتقيــق  األداء اجليــد، وأ�ــا الواحــدة مــن العوامــل الديناميكيــة لــألداء احلركــي ومــن أســباب حتســنه وتقدمــه

2000 ،107( 

بــني القــوة  م بــان هنــاك عالقــة اجيابيــة عاليــة1989 محمــد رضــوانو محمــد حســن عــالويكمــا يضــيف كــل مــن 

العضــلية والقــدرة علــى الــتعلم احلركــي، وأن هنــاك ارتباطــا وثيقــا ومباشــرا بــني القــوة العضــلية واملهــارة يف األداء احلركــي وأن أي 

العــب تتــوافر لديــه القــوة واملهــارة يســتطيع بســهولة أن يتوقــف علــى الالعــب الــذي ميتلــك أحــد هــذين العنصــرين فقــد دون 

 )102، 1994ضوان، عالوي و ر (  .العنصر اآلخر

م كــون القــوة العضــلية أهــم القــدرات البدنيــة علــى اإلطــالق، فهــي أســاس 1982ويؤكــد ذلــك حممــد صــيب حســانني 

تعتمــد عليــه احلركــة واملمارســة الرياضــية واحليــاة عامــة الرتباطهــا بكــل مــن القــوام اجليــد والصــحة والــذكاء والتحصــيل واإلنتــاج 

الشامل بدرجة كبرية على مستوى ما يتمتع به الفـرد مـن القـوة العضـلية حيـث اتضـح والشخصية، إذ يتوقف االجناز احلركي 

 . أن القــوة مــن أهــم العوامــل الدينامكيــة إلتقــان األداء املهــاري ذو املســتوى العــايل يف مجيــع األلعــاب واملنــازالت التنافســية

 )236، 1994سالمة ، (

الطالــب ضـية بصــفة عامـة ويف رياضـة اجليـدو بصــفة خاصـة فـريى ومبـا أن القـوة العضـلية مهمــة يف حتقيـق النتـائج الريا

 . أن نوليها االهتمام الالزم الباحث

 :السرعة -3-4-2

 "انتقــال اجلســم أو أحــد أطرافــه بــأكرب ســرعة ممكنــة خــالل أقــل مــدة مــن الــزمن"يعرفهــا فردريــك لومبارتــان بأ�ــا 

(Loufrostion, 2000, 63) 

ـــة االنقبـــاض العضـــلي واإلســـراع العضـــلي"ويـــرى حممـــد حســـن عـــالوي أ�ـــا  ـــادل الســـريع مـــا بـــني حال حســـن، ( "التب

1996 ،41( 
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املقدرة على أداء حركات متكررة من نوع واحد يف أقصى زمن ممكن سواء يصاحب ذلـك انتقـال اجلسـم أو "وتعين 

أداء أي حركـــات أو  بأ�ـــا القـــدرة علـــى" فـــاطر وألبيـــك"ولقـــد أشـــار إليهـــا كـــذلك  )244، 1994راتـــب، ( عـــدم انتقالـــه 

 (Jugun, 1990, 142)  .مهارات باستجابة سريعة وكافية وفق أي من املثريات العصبية

 )106، 1999، .ا�يد م(" القدرة على أداء حركات معينة يف أقصى زمن ممكن"ويرى البعض بأ�ا 

زمـة للتوقيـت واملـدى احلركـي وينظر للسرعة كمؤشر ملدى توافق االستجابات العضـلية مـع االسـتجابات العصـبية الال

 علــى أ�ــادرنهــوف  اخلــاص للمهــارات الرياضــية املختلفــة، حيــث يتطلــب ذلــك كفــاءة اجلهــازين العضــلي والعصــيب  فــريى 

ــــــد الرياضــــــي" ــــــى ســــــالمة اجلهــــــاز العصــــــيب العضــــــلي عن ــــــف عل ــــــق عمــــــل يف أقــــــل زمــــــن ممكــــــن وتتوق "  قابليــــــة الفــــــرد لتحقي

(DORNHOFF & Martin, 1993, 82) 

عن السرعة أ�ا مقـدرة الرياضـي علـى أداء حركـة جمسـمة  الطالب الباحثالل  التعاريف السابقة يستخلص فمن خ

 .أو أحد أطرافه يف وقت ضئيل

  :هناك ثالثة أشكال رئيسية للسرعة وهي كاآليت: أنواع السرعة -3-4-2-1

مكــان إىل آخــر يف ويقصــد �ــا ســرعة التحــرك مــن  ):الســرعة القصــوى(الســرعة االنتقاليــة  -3-4-2-1-1

فكلم زاد  )152، 1987مانيل، ( أقصى زمن ممكن، إن العدد الكبري من احلركات هو الشرط األساسي للسرعة القصوى

حماولــة االنتقــال أو التحــرك  مــن مكــان "إنتــاج حركــة بأســلوب و تكنيــك جيــدين زادة نســبة الســرعة القصــوى وهــي كــذلك 

عـــــــالوي و (. التغلـــــــب علـــــــى مســـــــافة معينـــــــة يف أقصـــــــر زمـــــــن ممكـــــــن آلخـــــــر بأقصـــــــى ســـــــرعة ممكنـــــــة وهـــــــذا يعـــــــين حماولـــــــة

 )1984،16عبدالفتاح،

مما سبق أن السرعة االنتقالية هي قدرة الرياضي على تغيري مكانه يف أقل زمن ممكن قبل انتقال  الطالب الباحثيستخلص 

 .املصارع من الصراع واقفا إىل األرض

ســــرعة االنقباضــــات العضــــلية عنــــد أداء احلركــــات "تعــــين  ):ســــرعة األداء(الســــرعة الحركيــــة  -3-4-2-1-2

وأيضا أداء حركات ذات هدف حمدد ألقصى عدد مـن التكـرارات يف فـرتة زمنيـة قصـرية  )87، 1997حسنني، ( "الوحيدة

 )17، 1999كمال و صبحي، (. وحمددة
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ألنـه خيـتص بـأجزاء ومنـاطق  ويف بعض األحيان يطلق علـى هـذا النـوع مـن السـرعة مصـطلح سـرعة حركـة أجـزاء اجلسـم نظـرا

معينــة مــن اجلســم، فهنــاك الســرعة احلركيــة للــذراعان والســرعة احلركيــة للــرجلني وعمومــا تتــأخر الســرعة احلركيــة لكــل جــزء مــن 

 )72، 1989جميد، (. أجزاء اجلسم بطبيعة العمل املطلوب واجتاه احلركة املؤداة

موعة عضلية يف أقصى زمن عند سريان احلركة وهذا البد توافره يف أن السرعة احلركية هي انقباض جم الطالب الباحثويرى 

 .مصارع اجليدو عند تأدية احلركة للتحصل على النقطة الكاملة وعدم إعاقة حركته من طرف اخلصم

 ):رد الفعل(سرعة االستجابة  -3-4-2-1-3

سـرعة التحـرك "ويقصـد �ـا  )108، 1999علـي، ( " القدرة على االستجابة احلركية ملثري معني يف أقصى زمن ممكـن"هي 

وتتوقـف هـذه الصـفة لـدى الالعـب علـى سـرعة التصـرف بسـالمة  )الـيمن( "ألداء حركـة نتيجـة ظهـور موقـف أو مثـري معـني

 .)65، 1989جميد، ( حواسه، ومقدرته على صدق التوقع وسرعة التفكري و سرعة  األداء  احلركي

سـرعة االسـتجابة أ�ـا قـدرة الرياضـي علـى أداء حركـي تلبيـة ملثـري معـني يف  الطالب الباحثوعلى ما سبق من التعاريف جيد 

  .أقل زمن ممكن

  : أهمية السرعة لمصارع الجيدو -3-4-2-2

تتمثل أمهية السرعة يف أ�ا مكون هام للعديد من جوانب اإلعداد البدين يف الرياضات املختلفة وتعتـرب أحـد عوامـل 

فــاتح و الســيد، (.  جنــاح العديــد مــن املهــارات احلركيــة كمــا أ�ــا تســاعد الالعــب المــتالك املقــدرة علــى األداء بأقصــى ســرعة

2002 ،113( 

 :الرشاقة -3-4-3

القدرة على التوافق اجليد للحركـات الـيت يقـوم "ن املتطلبات البدنية األساسية يف رياضة اجليدو وتعين تعترب الرشاقة م

 )83، 1997، حسنني (". �ا الفرد سواء بكل أجزاء اجلسم أو جبزء معني منه

ن أو القـدم أو القدرة على التوافق اجليد للحركات بكـل أجـزاء اجلسـم أو جـزء معـني منـه كاليـدي"ويعرفها مانيل بأ�ا 

والرشـاقة اسـتعداد جسـمي وحركـي لنقـل العمـل احلركـي املتنـوع واملركـب وهـي اسـتيعاب  (Thil, 1997, 197)  .الـرأس

 )87، 1989حمجوب، (  .وسرعة يف التعلم مع أجهزة حركية سليمة قادرة على هذا األداء أو ذاك
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للحركــات املوجهــة الــيت تتســم بالدقــة مــع إمكانيــة الفــرد القــدرة علــى رد الفعــل الســريع "ويعــرف كثــريين الرشــاقة بأ�ــا 

  )84، 1997، حسنني ( "لتغيري وضعيته بسرعة

أن الرشاقة هي تغيري وضعيات اجلسم أو أحد أطرافه من طـرف  الطالب الباحثومن التعاريف السابقة الذكر يرى 

 .الرياضي بدقة وانسيابية على األرضّ أو يف اهلواء يف خمتلف االجتاهات

  :هناك من الرشاقة: أنواع الرشاقة -3-4-3-1

املقــدرة علــى أداء واجــب حركــي يتســم بــالتنوع واالخــتالف والتعــدد بدقــة "هــي  :الرشــاقة العامــة -3-4-3-1-1

أي رشـــاقة اجلســـم كلـــه وبتصـــرف منطقـــي وســـليم والتنـــوع يف العمـــل  )200، 2001محـــادة، ( "وانســـيابية وتوقيـــت ســـليم

 ,Kacan & Hovosky)" تعلـم حركـي متنـوع أي جنـده يف خمتلـف األنشـطة الرياضـية نتيجـة"وبتوقيـت سـليم، وهـي 

1986, 24)  

وهــي إمكانيــة الرياضــي علــى أداء مهــارة حركيــة مطلوبــة بتوافــق وتــوازن ودقــة  :الرشــاقة الخاصــة -3-4-3-1-2

وتعـــين قـــدرة الالعـــب علـــى األداء احلركـــي يف الرياضـــة املختـــارة بأســـرع مـــا ميكـــن وكـــذلك  )235، 2001،حممـــود و رمـــزي(

بســهولة وأقــل مــا ميكــن مــن أخطــاء وبدقــة عاليــة، وتــرتبط خبصــائص املهــارات احلركيــة األساســية مــن خــالل تكــرار أداء تلــك 

عنصـر معـني أو جمموعـة مـن جسـم رشـاقة "وتعـرف كـذلك بأ�ـا  )485، 2001اجلمـايل، ( املهـارات املختلفـة بدقـة عاليـة

  )259، 2008عبده، (  .الالعب أي أ�ا الرشاقة اليت يؤديها الالعب بأحد أعضاء جسمه مع القدرة على األداء احلركي

أن الرشــاقة اخلاصــة هــي اســتطاعة الالعــب تغيــري وضــع  الطالــب الباحــثوبنــاءا علــى مــا ســلف مــن التعــاريف يــرى 

  .رياضة بانسيابية ودقةجسمه واجتاهه طبقا ملتطلبات ال

  :أهمية الرشاقة لمصارعي الجيدو -3-4-3-2

الكبــري علــى فــن األداء احلركــي، كمــا ميكــن  دور اإلجيــايبيؤكــد قاســم حســن حســني أن للرشــاقة أمهيــة كبــرية يف لعــب 

االستفادة منها يف حماولة التغيري يف فن أداء احلركـات بصـورة ناضـجة أو حماولـة سـرعة تغيـري اجتـاه الرياضـي ومكيـف بواسـطة 

داء تطوير الرشاقة الوصـول إىل البنـاء املوجـه بسـبب خصوصـية اللعبـة والفعاليـة الرياضـية حيـث تضـمن سـرعة ونـوع تعلـيم األ

احلركــي بشــكل أفضــل وخبصــوص الرشــاقة العامــة يتضــح أنــه كلمــا كــان عــدد التمــارين العامــة كثــريا يــتمكن الرياضــي مــن أداء 
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احلركات الرياضية العامة بصورة أفضل وتعلم التمارين اجلديدة بصورة أسرع وأسهل أما فيما خيص الرشاقة اخلاصة فلها أمهية 

   )188، 1989حسن ، (  .ملختلف االجنازات الرياضيةبالغة على مستوى فن األداء احلركي 

أن للرشــاقة أمهيــة كبــرية وخاصــة يف جمــال تغيــري الصــراع مــن الصــراع عاليــا إىل الصــراع األرضــي  الطالــب الباحــثويــرى  

  .فعلى املصارع أن يتمتع برشاقة جيدة لكي يسيطر على الوضع ويتابع الصراع وإحراز الفوز

إىل القـدرات البدنيـة األساسـية لرياضـة اجليـدو وهـي القـوة والسـرعة والرشـاقة وهـذا طبقـا  الطالـب الباحـثلقد تطرق 

ال�ذي یوض�ح  01راجع الجدول رق�م  (للدراسة الدولية لوضع مستويات لعناصر اللياقة البدنية ملختلف األنشـطة الرياضـية

حباجة إىل املرونة والتوازن والتحمل وهذا ما وهذا ال يعين أن مصارع اجليدو ليس  )الصفات البدنیة للجیدو حسب األولویة

حيتاج مبستوى مرتفع من القوة العضـلية وخاصـة القـوة  مصارع اجليدوعلى أن  1984واوكازاكي  1980اتفق عليه رونالد 

إبــراهيم، ( املميـزة بالسـرعة والرشــاقة والتـوازن مـن أجــل أداء مهـارات الرفـع واخلطــف والسـحب بصـورة جيــدة خـالل املنافسـة

1995 ،218(  

وحيتاج مصارع اجليدو أيضا إىل االتزان حيث يقصد باالتزان التحكم يف مركـز ثقـل اجلسـم أي الـتحكم يف حركـات 

اجلســـم يف خمتلـــف األوضـــاع، فـــالتحرك خبطـــوة قصـــرية والزحـــف واتســـاع قاعـــدة االتـــزان مـــن العوامـــل اهلامـــة لتحقيـــق االتـــزان، 

  )27-26، 2004بريقع و البدوي، (. زان املصارعفأغلب حاالت العزمية تنشأ نتيجة اختالل ات

  

  :التوازن -3-4-4

ويعرفـه  )451، 1996خـاطر و ألبيـك، ( هـو القـدرة علـى االحتفـاظ بوضـع معـني للجسـم أثنـاء الثبـات أو احلركـة

قــدرة الفــرد علــى االحتفــاظ بثبــات اجلســم يف أوضــاع حمــددة أثنــاء "أنــه  نصــر الــدين رضــوانومحمــد حســن عــالوي 

  )451، 1987حممد و حممد، (  .أو أثناء احلركةالوقوف 

أن التوازن هو قدرة الرياضي  احملافظة على حركة اجلسم أو أثباته يف االتزان وذلك من خالل  الطالب الباحثويرى 

  .السيطرة على األجهزة العضوية من الناحية العضلية والناحية العصبية

  :  أنواع التوازن -3-4-4-1
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ـــوازن الثابـــت -3-4-4-1-1 جونســـون هـــو التـــوازن الـــذي حيـــدث أثنـــاء ثبـــات اجلســـم، ويعرفـــه : الت

   )245 ،1994الدين،( بكونه القدرة البدنية اليت متكن الرياضي من االحتفاظ بوضع ساكن وينلسون 

، 1994راتـــب، (وهـــو مقـــدرة الفـــرد علـــى االحتفـــاظ بثبـــات اجلســـم دون الســـقوط أو االهتـــزاز عنـــد اختـــاذ أوضـــاع معينـــة  

  .هو قدرة الرياضي على احملافظة على توازن اجلسم يف وضع واحد من خالل الثبات احلركي الطالب الباحثويعرفه )268

بكونـــه " نيلســـون"و" جونســـون"هـــو التـــوازن املصـــاحب حلركـــة اجلســـم ويعرفـــه  :التـــوازن الحركـــي -3-4-4-1-2

  )245 ،1994الدين، ( .القدرة على االحتفاظ بالتوازن أثناء احلركة

  .هو قدرة الرياضي  احملافظة على وضع اجلسم عند أداء حركات معينة الطالب الباحثويعرفه 

  :أهمية التوازن لمصارعي الجيدو -3-4-4-2

اغلب حاالت اهلزمية ملصارع اجليدو حتدث نتيجة اختالل توازن املصارع حيث أن النظريات والطـرق املسـتخدمة يف 

وال حيــدث هــذا إال بــاختالف تــوازن املصــارع ولــذلك ينصــح )60، 2001طرفــة، (خلصــم أرضــا  اجليــدو مبنيــة علــى رمــي ا

ويؤكـد موســى  )120، 1995شـحاتة و بريقــع، ( القيـام بنـوع مــن التمـارين األساسـية املوجهــة لتنميـة وتطـوير هــذه الصـفة 

فهمي إبراهيم أن صفة التوازن ذات صـلة وثيقـة بـالتوافق وبالرشـاقة يف بعـض املهـارات الرياضـية ولتنميـة وتطـوير هـذه الصـفة 

  )112-111، 1970إبراهيم ، (. يستلزم القيام بتمرينات ذات احلركة اهلادئة من الثبات أو املفاجئة من احلركة

أن صـفة التـوازن ذات أمهيـة كبـرية بالنسـبة ملصـارع اجليـدو وعليـه  باحـثالطالـب الوعلى ذكـر مـا سـبق يسـتخلص 

  .وجب تنميتها باستمرار ألن التفريط فيها يوصل إىل اهلزمية

 . وعــن طريــق املرونــة ميكــن للمصــارع أداء املهــارات يف كثــري مــن املواقــف حســب التغــريات احلادثــة يف جمــال الصــراع

  )353، 2001طرفة، (

وتعــين كــذلك مــدى احلركــة  )123، 2002مشنــدي، ( حريــة احلركــة يف املفاصــل "عــرف بأ�ــا ت: المرونــة -3-4-5

بأ�ــا ســهولة  هوفيــان وآخــرونويــرى  )19، 1997خطيــب و آخــرون، ( املتاحــة يف املفصــل أو جمموعــة مــن املفاصــل 

الرياضـي علـى أداء حركـات مقـدرة "فيعرفهـا هـارة األداء احلركي مبدى واسع يف املفاصل ومطاطية العضالت واألربطة أما 
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 ,houvion.m & d’autre). بـأكرب حريـة يف املفاصـل بإرادتـه أو حتـت تـأثري قـوة خارجيـة مثـل مسـاعدة الزميـل

1992, 421)     

مما سبق أن املرونة هي قـدرة الرياضـي علـى أداء حركـات مبـدى واسـع وبسـهولة وبـأكرب  الطالب الباحثويستخلص 

  .حرية

 . املرونة إىل نوعني مها املرونة االجيابية واملرونة السلبية زاستيورسكيلقد قسم : المرونةأنواع  -3-4-5-1

  )190، 1996حسن ، (

فهي القدرة على أداء حركات ذات مدى واسـع علـى حسـاب عمـل : المرونة االيجابية -3-4-5-1-1

ويذكر عادل عبد البصري بأ�ا قدرة الفرد على الوصول ملدى حركي كبـري يف مفصـل معـني )38، 1989جميد، (العضالت 

  )145، 1999البصري، (. أو عدة مفاصل كنتيجة لنشاط جمموعة عضلية معينة متصلة �ذا املفصل أو املفاصل املتحركة

  .ماد على قوى خارجيةبان املرونة االجيابية هي أداء حركات ملدى واسع دون االعت الطالب الباحثويرى 

تلـــك املرونــة الـــيت حتـــدث نتيجــة عمـــل قـــوى "يعرفهــا حممـــد نصـــر الــدين بأ�ـــا : المرونـــة الســـلبية -3-4-5-1-2

ويعرفها عادل عبد البصري بأ�ا )99، 1999رضوان و منصور، (خارجية مثل الشد اخلارجي الذي يقوم به شخص آخر  

 الطالـب الباحـثويـرى  )145، 1999البصري، (  بعض القوى اخلارجية أقصى مدى للحركة يف املفاصل الناجتة عن تأثري

بأ�ا أداء احلركات من طرف الرياضي يف املفاصـل العاملـة وذلـك باالعتمـاد علـى قـوى خارجيـة كمسـاعدة الزميـل أو حـائط 

  .وغريه

  :أهمية المرونة لمصارعي الجيدو -3-4-5-2

)  (Ashi wazaآشـــي وازا "يـــذكر مـــراد  إبـــراهيم طرفـــة أن حتســـني املـــدى احلركـــي للمفاصـــل يســـاعد يف مهـــارات 

فإطالـة العضـالت العاملـة علـى املفاصـل   )(Kata wazaوكـذلك كاتـا وازا    )(Kaushi wazaوكـذلك كوشـي وازا 

عضـالت ممـا يسـاعد علـى االنقبـاض العضـلي تعمل على حتسني مـدى التوافـق العضـلي العصـيب والقـدرة علـى اسـرتخاء تلـك ال

ومتارين التمطيط اليت تؤدي إىل متطية العضالت و إىل ربط وزيادة مـدى حركـة املفصـل تعـد )448، 2001طرفة، (السريع  

من أهم الوسائل يف تطوير املرونة وتشمل التمارين التمطية على متارين أساسية تسلط على خمتلـف ا�ـاميع العضـلية واألربطـة 
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املختلفــة كمــا ميكــن اســتعمال التمــارين بصــورة فرديــة دون مســاعدة ودون اســتعمال أدوات أو يف وجــود تــأثري لــبعض القــوى 

     )80، 1979قاسم و أمحد، ( . اخلارجية

ممـــا ســـبق أن اكتســـاب املصـــارع لصـــفة املرونـــة يســـاعده علـــى تأديـــة بعـــض املهـــارات الـــيت  الطالـــب الباحـــثيســـتخلص 

ممــا يســاعد املصــارع علــى حتســني مــدى التوافــق العصــيب العضــلي والقــدرة علــى اســرتخاء العضــالت لــذلك تتطلــب مرونــة كبــرية 

  .وجب تنمية هذه الصفة ملصارع اجليدو

  : التحمل -3-4-6

  )14، 2005البدوي، ( . وهو قدرة العضلة على إنتاج القوة بشكل متصل على مدار فرتة زمنية طويلة

حســنني و معــاين، (". القــدرة علــى أداء األعمــال اآلليــة دون اخنفــاض يف مســتوى األداء لفــرتة طويلــة"ويعــين كــذلك 

أن التحمــل هـــو قـــدرة الرياضــي يف التغلـــب علـــى اإلجهــاد خـــالل التـــدريب  الطالـــب الباحـــثيســتخلص   )195، 1998

  . واملنافسة حسب النشاط املمارس

  :أنواع التحمل -3-4-6-1

قدرة أجهزة اجلسم على مقاومة التعب أثنـاء القيـام مبجهـود متواصـل ملـدة "ويعين : التحمل العام -3-4-6-1-1

ويتحــدد التحمــل العــام بقــدرة جســم الالعــب  )64، 2009عمــارة و حامــد، ( طويلــة دون االســتعانة بــالطرق الالهوائيــة 

على االستمرار يف العمل الرياضي املتعب مـن جهـة وبسـرعة اسـتعادة احلالـة الوظيفيـة الطبيعيـة بعـد القيـام مبجهـود بـدين مـن 

نيـة ويعين قدرة الفرد الرياضي أو الشـخص علـى مقاومـة التعـب أثنـاء أداء احلركـات والتمـارين الرياضـية لفـرتة زم .جهة أخرى

  )349، 2005البشتاوي و اخلوجا، ( ).عند استخدام أمحال تدريبية عامة(طويلة 

ممــا ســبق ذكــره أن التحمــل العــام هــو أداء جمهــود ملــدة طويلــة وباســتمرار وأن يكــون ذا شــدة  الطالــب الباحــثويســتخلص  

  .مرتفعة نسبيا

احلركيــة  القيــام بــأداء املهــاراتويعــين قــدرة الالعــب علــى مقاومــة التعــب عنــد : التحمــل الخــاص -3-4-6-1-2

بقـدرة املصـارع علـى  ويتحـدد التحمـل اخلـاص باملبـاراة )65، 2009عمـارة و حامـد، ( لفرتات طويلـة حتـت ظـروف املبـاراة

مقاومة التعب الناتج عن قيامه حبركات هجومية ودفاعية عالية الشدة أحيانا أو منخفضة الشدة أحيانا أخرى مع االستعانة 
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تــارة أخـرى، ومـع تركيــز االنتبـاه علـى سـري املبــاراة طـوال مـدة املنافســة اهلـوائي  هـوائي لتوليـد الطاقــة تـارة وبالنظـام بالنظـام الال

مقدرة "بأنه " داكتشوف"ويعرفه  )66-65، 2009عمارة و حامد، ( وسرعة استعادة املصارع حلالته الوظيفية بعد املباراة

  )349، 2005البشتاوي و اخلوجا، ( ".الالعب على الوقوف ضد التعب الذي ينمو يف حدود مزاولته لنشاط حمدد

مــن التعريــف الســابقة أن التحمــل اخلــاص هــو قــدرة الالعــب يف احملافظــة علــى كفاءتــه  الطالــب الباحــثيســتخلص 

  .عني وذلك بقدرة املصارع على مقاومة التعب خالل املباراةالبدنية طوال فرتة ا�هود للنشاط امل

  :أهمية التحمل لمصارع الجيدو -3-4-6-2

إن إحــدى مظــاهر نقــص التحمــل اســتناد املصــارع علــى منافســه واحلــد مــن حركاتــه وكــذلك النــوم علــى املنــافس يف 

أو التحـــرك دائريـــا علـــى البســـاط الســـتهالك  اجليـــدو دون فاعليـــة يف الصـــراع راقـــدا، كـــذلك ظـــاهرة املســـك مث الـــرتك والتقهقـــر

وكلها سلبية للمصارع مما يربز  )454، 2001طرفة، ( الوقت، والدخول يف حركة بأسلوب غري فين والسقوط على الركبتني

  .أمهية التحمل ملصارع اجليدو

ـــه العاديـــة وكـــذلك كرياضـــيني يف ـــة عنصـــر التحمـــل للجانـــب الصـــحي للفـــرد يف حيات  جمـــاالت وممـــا ســـبق تظهـــر أمهي

األنشطة املختلفة، والتحمـل صـفة بدنيـة فسـيولوجية حتتـاج إىل وقـت طويـل لتنميتهـا، لـذلك جيـب أن يبـادر املـدربون بتنميـة 

للناشئني، كصفة بدنيـة عامـة جيـب تنميتهـا لتـأخري ظـاهرة التعـب، إذ يـؤثر التعـب  العنصر ومنذ سنوات التدريب األوىلهذا 

  .     ورة عامةسلبا على شكل األداء احلركي بص

  ):القوة والسرعة(ارتباط القدرات البدنية -3-5

على أنه ختتلف املتطلبات من القوة العضلية اختالفا شديدا تبعا ) 1982(لقد أشار كل من جنسون وفيشر وهارة 

قاسم ( بطيءلطبيعة النشاط املمارس وطبقا للعالقة بني القوة والسرعة حيث ميكن استخدام القوة بأسلوب انفجاري سريع 

  .   )41، 1979و أمحد، 

وترتبط صفة القوة كعنصر أساسي مع السرعة كعنصر ثانوي وبذلك تكون نسبة القوة أكرب من السرعة وينتج القوة 

املميزة بالسـرعة، كمـا يـرتبط عنصـر السـرعة عنصـر أساسـي مـع عنصـر القـوة كعنصـر ثـانوي، وبـذلك نسـبة السـرعة اكـرب مـن 

  )36، 1996أمحد، (). قوة، سرعة(القوة وينتج عن ذلك 
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تــرتبط الســـرعة بــالقوة العضـــلية ارتباطـــا كبــريا، حيـــث ال توجــد ســـرعة دون قـــوة عضــلية ويظهـــر ذلــك يف جمـــال تـــدريب 

عــال العـدائني، فـال يوجــد عـداء ســريع دون امتالكـه لقــوة عضـلية كبــرية، كـذلك ال تكــون الرميـة يف اجليــدو ذات أداء مهـاري  

  )447، 2001طرفة، (.   وحتقق هدفها دون أن يكون الرمي سريعا وبقوة

أن القدرة العضلية عبارة عن مكون حركي ينتج عـن طريـق ) م1999(ويذكر نصر الدين رضوان وامحد املتويل منصور

مـن هـذين املكـونني  القوة العضـلية والسـرعة احلركيـة ، حيـث ختتلـف األمهيـة بالنسـبة لكـل مكـون: الربط بني مكونني اثنني مها

والـربط   )10، 1999رضـوان و منصـور، ( وفقـا الخـتالف وزن األداة أو الثقـل أو القـوة املـراد اسـتخدامها يف األداء احلركـي

  )115، 1995شحاتة و بريقع، ( .بني املكونني يتطلب استخدام القوة القصوى والسرعة القصوى للفرد

  :و الرشاقةارتباط السرعة بالمرونة والتوافق  -3-5-1

مرونــة "يــرتبط مســتوى الســرعة عمومــا مبــا يتمتــع بــه الالعــب مــن مــدى حركــي بالنســبة للمفاصــل والــذي يعــرب عنــه 

ة وإطالـة العضـالت املقابلـة علـى ومدى حركة املفصل تعتمد أساسـا علـى كـل مـن القـوة اخلاصـة بالعضـالت العاملـ" املفصل

ة جيدة وحتسني املدى احلركي للمفاصل وهذا مما يساعد يف مهارات ا املفصل، وبذلك فمن األمهية مكان اكتساب سرعذه

بإطالــــة  Kata-waza"كاتـــا وازا "وكــــذلك "  Koshi-wazaكوشــــي وازا "وكـــذلك  Ashi-waza"آشـــي وازا"

العضالت العاملة على املفاصل، تعمل على حتسني مدى التوافق العضلي العصيب والقدرة على اسرتخاء تلك العضالت مما 

يساعد على االنقباض العضلي السريع، ويظهر ارتباط عنصر السرعة بعناصر املرونة والتوافق والرشـاقة  يف كثـري مـن املواقـف 

فإمكانيـة تغيــري اجتــاه . لصــراع، وكــذلك املهـارات املضــادة واملهــارات احلركيـة والصــراع راقــداحسـب التغــريات احلادثــة يف جمـال ا

   )445، 2001طرفة، (. اجلسم ماهي إال رشاقة مرتبطة بعنصر السرعة واكتساب قدرة حركية
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طرفـة، ( التقيـيم الفنـي لمهـارة رياضـة الجيـدو حسـب نظـام الكودوكـانيوضـح ) 03(الشـكل رقـم 

2001 ،92(  
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  Nage-waza  (sato, 1996, 77)في الصراع عاليا ) الرمي(تقسيم مهارات اإللقاء  -3

  :إىل قسمني) Nage-waza(وازا-مت تقسيم الرمي يف الصراع عاليا ناجي

ويشمل ثالثة أسـاليب خمتلفـة  Tachi-waza تاشي وازاوخيتص مبهارات الرمي واقفا، : القسم األول -3-6-1

  :للرمي حسب اجلزء املستخدم من أجزاء جسم الالعب

مهــارة ويــدخل حتتــه مهــارات اليــد والكتــف  32وعــدد مهارا�ــا  Kata-waza كاتــا وازا: األســلوب األول -

 .مهارات 7وفيها يتم رمي املنافس بواسطة اليد أو الكتف وعدد هذه املهارات )  Te-waza وازا-تي(

وفيهــا يــتم رمــي املنــافس ســواء بالــدفع ) وازا-كوشــي(وخيــتص مبهــارات املقعــدة أو احلــوض  :األســلوب الثــاني -

 O.goshi جوشـي-أوأو عن طريقها مثل مهـارة  Uki-goshi جوشي-أوكي باملقعدة مباشرة مثل مهارة

 . مهارات 10وعدد مهارات هذا األسلوب 

وفيهـــا يـــتم رمـــي املنـــافس بواســـطة  Achi-waza زاوا-آشـــيوخيـــتص مبهـــارات الرجــل  :األســـلوب الثالـــث -

وعـــدد مهـــارات هـــذا  جورومـــا-هنـــيأو عـــن طريقهـــا مثـــل مهـــارة  بـــاري-أشـــي-ديالرجـــل مباشـــرة مثـــل مهـــارة 

 .مهارة 15األسلوب 

ولكن جيب معرفة أن ليس مجيع املهارات السابقة الـذكر يـتم الرمـي بواسـطة تلـك األجـزاء احملـددة مـن اجلسـم أال وهـي اليـد 

والكتــف واملقعـــدة والـــرجلني لكـــن مــن الواجـــب الـــذكر أن هنـــاك مــا يســـمى بـــنقط االتصـــال بــني جســـمي كـــل مـــن املهـــاجم 

وهــي  O.soto.gari جــاري-ســوتو-أواح الرميــة مثــل مهــارة واملــدافع عنــد الرمــي، هــذه الــنقط تلعــب دورا كبــريا يف جنــ

إذ يــتم الرمــي عنــدما تعمــل األرجــل علــى شــكل خطــاف، وهنــاك ) Ashi-waza وازا-آشــي(إحــدى مهــارات األرجــل 

عوامل أخرى تساعد على جناح الرمية إمتامها وبدو�ا يكون احتمال النجاح ضعيفا، تلك العوامـل هـي نقـط االتصـال الـيت 

  .اجيب ذكره

  االوكي(باجلانب األمين من صدر ) توري(التصاق اجلانب األمين من صدر. ( 

 االوكي(بأكمله على اجلانب األيسر من صدر ) توري(التصاق الساعد األمين لـ.( 
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  (Jean-Luk.Rouge, 1992, 13) : القسم الثاني -3-6-2

ويشـــمل أســلوبني حيــددان وضـــع اجلســم عنـــد )  Sutime-waza وازا-ســوتيمي-التضـــحية(وخيــتص مبهــارات 

  .الرمي حيث يسقط الالعب الرامي برغبته يف كل منها بوضع خيالف الوضع اآلخر

هـو أن الالعـب يرمـي منافسـه بإحـدى مهـارات التضـحية مضـحيا مبركـز ثقلـه " التضـحية"والتفسري الصـحيح ملهـارات

اط، وهـــو أفضـــل وضـــع لالعـــب طـــول فـــرتة الصـــراع أي أن وقاعـــدة ارتكـــازه ووجـــود جســـمه يف الوضـــع العمـــودي علـــى البســـ

  :التضحية تكون بوضع اجلسم ومركز الثقل وليس بشيء آخر ويدخل حتت هذا القسم مايلي

  ) Ma-sutemi-wazaوازا -ســـوتيمي-مـــا(مهـــارات الرمـــي والســـقوط علـــى الظهـــر : األســـلوب األول -

 .مهارات 4د مهاراته وفيها يرمي الالعب منافسه مع سقوطه على ظهره برغبته، وعد

) Yoko-sutemi-wazaوازا-سـوتيمي-يوكـو(مهارات الرمي والسـقوط علـى اجلانـب :األسلوب الثاني -

نظـــام مهـــارات ومـــن مت يكـــون  4وفيهـــا يرمـــي الالعـــب منافســـه مـــع ســـقوطه علـــى جانبـــه برغبتـــه، وعـــدد مهاراتـــه 

للكودوكـان، وكـل وحـدة تعليميـة  قد اشـتمل علـى قسـمني تـدخل حتتهـا الوحـدات التقييميـة اخلمسـة  الكودوكان

الواقع نظريات ميكانيكية مع إعطائها تسـميات يابانيـة أصـبحت فيهـا  اختربت منمهارات حتمل أمساء  8تضم 

  .  بعد اصطالحات عاملية لرياضة اجليدو وال ميكن أن تدرس أو تدرب بغريها

م، ملـــا هلـــا مـــن كـــم هائـــل مـــن 1964تعتـــرب رياضـــة اجليـــدو مـــن أهـــم الرياضـــات املدرجـــة بالربنـــامج األوملـــيب ســـنة  :خالصـــة

امليــداليات الذهبيــة خبــالف فوائــدها املتعــددة ملمارســيها، وكغريهــا مــن الرياضــات وصــلت إىل اجلزائــر، ممــا زاد اإلقبــال عليهــا 

ســتغامن، ولقــد كــان هلــذه األخــرية أبطــال متميــزون علــى املســتوى فتوســعت قاعــد�ا بفضــل القــائمني عليهــا لتشــمل واليــة م

للقيـام �ـذه الدراسـة بواليـة مسـتغامن ؛مـن أجـل االرتقـاء مبسـتواها  الطالـب الباحـثالوطين والدويل، وهذا دون شك ما دفع 

دنني وهـو موضـوع من خالل اسـتخدام الطـرق العلميـة احلديثـة، وإعـداد مصـارعيها واسـتعادة شـفائهم بسـرعة بعـد اجلهـد البـ

  . الدراسة الراهنة
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إن احلياة الفرد جمموعة من املراحل ويف كل واحدة من هذه املراحل يشعر الفرد بأنه ينتقل ملرحلة غري مؤلوفة من 

خاصة املرفولوجية وتعد هذه املرحلة مزيج بني الشيء ونقيضه فيسلخ قبل بسبب التغريات اليت تطرأ  عليه يف مجيع النواحي 

مرحلة املراهقة أما أن تتم يف حلظة أو تستغرق وقتا "الفرد من الطفولة إىل الرمة أال وهي مرحلة املراهقة ويقول عصام نور 

طريق التناقض إىل األسلوب  بعينه بل هي عملية مفتوحة ينتقل فيها الكائن من األسلوب السالب يف توكيد الكيان عن

فإما أن تكون  )117، 2004نور، ( املوجب الذي يصدر عن اإلمكانيات احلقيقية الداخلية للوجود الفردي الفريد

يف هذا الفصل إلقاء  الطالب الباحثونظرا خصوصيات هذه املرحلة، حاول . قصرية أو طويلة باختالف األسرة ا�تمع

سنة والتطرق إىل خصائص  19-17الضوء على املراهقة املتأخرة وذلك لطبيعة البحث الذي يهتم باملرحلة العمرية من 

  .ومميزات هذه املرحلة جانب النمو اجلسمي واحلركي والفسيولوجي والعقلي واالنفعايل
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  " 19- 17"خصائص ومميزات المرحلة العمرية  - 4-1

-13(املراهقة وتفهم حاليا هذه الكلمة أ�ا الفرتة املمتدة ما بني ) العمرية(تندمج هذه املرحلة العمرية يف مرحلة 

ومعناها التدرج حنو النضج البدين واجلسمي والعقلي واالنفعايل وتعترب املراهقة من أهم مراحل النمو يف حياة الفرد ) 20

حيث هي فرتة التحول بني  )153-152زيدان، ( ربو�ا بدء ميالد جديد للفردحىت أن بعض العلماء النفسانيون يعت

الطفولة والرجولة وفيها حيدث التطور يف النمو اجلسمي واحلركي إىل درجة النضج وكذلك التطور يف النمو االجتماع 

 .,TERRANTI, 1946) واالنفعايل والعقلي الذي ينتهي بالتفكري الناضج واإلحساس بالذات وحتمل املسؤولية

وكذلك هي أكثر من اتصال بسيط بالبلوغ فهي مرحلة التطور والتغري والتحول األكرب يف كل املستويات بتعديل  (1

بيولوجي مرتبط بظاهرة البلوغ ومتعلق بتطور التفكري وآخر سيكولوجي مرتبط باكتساب اهلوية وأخريا تعديل اجتماعي 

  (bannier, 1990,. 24) . وقوانينه ومعتقداتهمرتبط مباشرة با�تمع وأعرافه 

تدخل ضمن مرحلة املراهقة املتأخرة واليت يطلق عليها اسم مرحلة الشباب، حيث ) سنة19- 17(واملرحلة العمرية 

مو تعترب مرحلة اختاذ القرارات احلامسة اليت يتخذ فيها اختبار مهنة املستقبل وكذلك اختبار الزواج أو الفروق وفيها يصل الن

إىل مرحلة النضج اجلسمي ويتجه حنو الثبات االنفعايل والتبلور لبعض العواصف الشخصية مثل االعتناء باملظهر اخلارجي 

وطريقة الكالم واالعتماد على النفس والبحث عن املكانة االجتماعية وتكون لديه عواطف حنو اجلماليات مث الطبيعة 

  )72، 2004دويدار، ( . واجلنس اآلخر

أمهية خاصة يف التعليم احلركي وتنمية بعض عناصر األداء البدين حيث يؤكد قاسم حسن (ة املراهقة الثانية ومرحل

حسني و نصيف، (. حسني وعبد العايل نصيف أن مرحلة املراهقة الثانية أحسن مرحلة لتعلم املهارات احلركية وتنمية القوة

1987 ،193-194(  

أن مرحلة املراهقة "القوة يكون أقوى من ما ميكن ويطبق هذه حيث يقول ويرى فاينال أن رفع إمكانية تدريب 

املتأخرة هي الفرتة املساعدة لبناء مجيع الظواهر البدنية واحلركية والشخصية ويؤكد نفس إمكانية تنمية القابليات احلركية 

  )194حامد، ( . خاصة القوة واملداومة
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بدي قدرة جيدة للتعلم وتسم هذه املرحلة بتنمية الرشاقة والسرعة أن املراهق ي" فاينات "ويف هذا الصدد يذكر 

وعلى ما سبق  (WEINELCKS, 1990, 258) وبقية عناصر األداء البدين اليت تساهم يف تطوير األداء احلركي

  .ذكره

هي ذروة مراحل العمر من حيث تطور القدرات ) سنة 19-17(أن املرحلة العمرية  الطالب الباحثيستخلص 

بدنية وسري احلركات واإلجناز البدين وذلك مما يكون وصل إليه الرياضي من النمو السين يف خمتلف جوانب النمو واليت ال

  : تتمثل يف

 النمو اجلسمي .  

 النمو احلركي.  

 النمو الفيسيولوجي.  

 النمو العقلي.  

 النمو النفسي االجتماعي.  

  : النمو الجسمي -1- 4-1

أمهية كبرية على النمو اجلسمي ويتجلى، ذلك يف االهتمام مبظهر اجلسم والصحة يف هذه املرحلة العمرية يعلق 

اجلسمية ويعلق حممد حسن عالوي على هذا أن هذه املرحلة تتميز بالبطء يف معدل النمو اجلسماين ويالحظ استعادة 

ة بصورة واضحة ويزداد منو الفىت والفتاة تناسق تشكل اجلسم، كما تظهر الفروق الفردية يف تركيب جسم الفىت والفتا

عضالت اجلذع والصدر والرجلني أكرب من منو العظام حىت يستعيد الفر اتزانه اجلسمي ويصل الفتيان والفتيات إىل 

نضجهم البدين الكامل تقريبا وتصبح عضالت الفتيان قوية ومتينة يف حني تتميز عضالت الفتيات بالطراوة والليونة 

حيث تزداد الكتلة  )196، 1992علماوي، ( الفتيان أطول وأثقل وزنا من الفتياتويتحسن شكل القوام ويكون 

كلغ خالل   03من وزن اجلسم يف �اية مرحلة املراهقة األوىل وينخفض معدل الزيادة يف الوزن إىل % 40العضلية بنسبة 

  (Weineekl, 1992. 308) . سنة) 18-20(
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كل من اجلنسني وبدرجة أوضح عند الذكور حيث يلحقون باإلناث أنه يزداد الطول والوزن عند  " زهران"ويضيف 

 سنة 19بينما تستمر زيادة الطول عند الذكور حىت سنة ) سنة 18(ويسبقوهن وتصل الفتيات ألقصى الطول عند سن 

مو يف وتتأثر األجهزة الدموية والعصبية واحلركية وخمتلف األجهزة األخرى الداخلية مبظهر الن )147، 1983زهران، (

  )227، 1985السيد، ( . مرحلة املراهقة املتأخرة وتبدوا أثار اجلهاز الدموي يف منو القلب ومنو الشرايني

أن النمو اجلسمي هو تلك التغريات اليت حتدث لشكل اجلسم اخلارجي وحجمه يف "ويذكر عالء الدين كفاين 

  )225، 2006كفاين، ( . هذه األعضاء الطول والشكل اخلاص لكل عضو من أعضاء اجلسم والعالقة بني نسب

أن النمو اجلسمي يف مرحلة املراهقة املتأخرة هو جمموعة التغريات  الطالب الباحثومما سبق ذكره يستخلص 

اجلسمية اخلارجية واملتمثلة يف الطول والوزن حبيث يزداد منو اجلذع والصدر والرجلني أكرب من منو العظام فيكون الفتيان 

  .كامل نضجهم البدين تقريبا ويتميز الفتيان عن الفتيات بالقوة والطول والوزنوالفتيات يف  

  : النمو الحركي -2- 4-1

تتميز هذه املرحلة باالتزان التدرجيي لنواحي االرتباط واالضطراب احلركي وتأخذ خمتلف اجلوانب النوعية للمهارات 

 . كما يرتقي مستوى التوافق العضلي العصيب بدرجة كبريةاحلركية يف التحسن والرقي لتصل إىل درجة عالية من اجلودة  

أن هذه املرحلة تعترب دورة جديدة للنمو احلركي ويستطيع فيها "ويذكر حممد عوض بسيوين  )197بسيوين و الشاطء، (

وة العضالت الفتيان والفتيات سرعة اكتساب وتعلم خمتلف احلركات وإتقا�ا وتثبيتها باإلضافة إىل ذلك فإن عامل زيادة ق

الذي يتميز به الفىت يف هذه املرحلة يساعد كثريا على إمكانية ممارسة أنواع متعددة من األنشطة الرياضة اليت تتطلب املزيد 

من القوة العضلية، كما أن زيادة مرونة عضالت الفتاة تتساهم يف قدر�ا على ممارسة بعض األنشطة الرياضية كاجلمباز 

ا يستطيع الفىت الوصول إىل أعلى املستويات الرياضية العالية يف بعض األنشطة الرياضية مثل السباحة والتمارينات الفنية كم

أن هذه املرحلة تتميز بإتقان " حامد عبد السالم"ويضيف  )147بسيوين و الشاطء، ( وكذلك اجلمباز بالنسبة للفتيات

املهارات احلركية، حيث تصبح حركات املراهق أكثر توافقا وانسجاما ويزداد نشاطه وقوته وتزداد عنده سرعة زمن الرجع 

ة احلركية من جهة وهو الزمن الذي ميضي بني مثري وبني االستجابة هلذا املثري ومن مظاهر النمو احلركي منو القدرة والقو 

وميل املراهق حنو الرتدد من جهة ثانية، وتكون حركاته متناسقة نسبيا مما يؤدي على حتسني أوان التوافق احلركي، لذا جيب 
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على املريب واملدرب تنمية املهارات احلركية للمراهق وممارسة األنشطة الرياضية اليت تتناسب مع مميزات ومستوى شخصية 

وهو ما يسمح بتكوين عادات حركية سليمة مع األخذ بعني االعتبار الفروق بني اجلنسني حسب ميول املراهق وميوله، 

  )375-263، 1983زهران، ( . ورغبات كل شخص

نستخلص مما سبق أن النمو احلركي يف هذه املرحلة مييزه االتزان لنواحي االرتباط واالضطراب احلركي ويستطيع الفىت 

تلف احلركات بسرعة أكرب باإلضافة إىل تثبيتها وذلك نتيجة زيادة القوة واليت بدورها تساعد والفتاة اكتساب وتعلم خم

اجلنسني، على ممارسة الرياضات اليت تستدعيها باإلضافة إىل تطور املرونة لدى الفتيات اليت تساعدهن يف ممارسة 

تقان املهارات ووصول املراهق إىل االنسجام الرياضات الفنية وكذلك تطور السرعة وسرعة رد الفعل اليت تتساهم يف إ

على املدربني تنمية خمتلف املهارات احلركية وتعليمها بصفة صحيحة وذلك من  الطالب الباحثاحلركي، وعلى هذا يرى 

  .أجل تكوين عادات حركية سليمة والرتكيز على إتقا�ا يف هذه املرحلة العمرية

  :النمو الفسيولوجي  -3- 4-1

لرياضة يف هذه املرحلة توافقها بعض التغريات الفيسيولوجية واليت تتجلى يف منو الرئتني واتساع الصدر إن ممارسة ا

عبداجلبار، ( واخنفاض معدل االستهالك األكسجني، وزيادة حجم القلب وضبوط عدد دقاته مع الزيادة يف املطاولة

ها املختلفة حيث يؤثر اجلهاز يف منو القلب والشرايني ويزداد النمو الغددي ومنو األعضاء الداخلية بوظائف  )35، 1986

وبني مظهر هذا النمو بزيادة سريعة يف سرعة القلب إذ تفوق يف جوهرها سعة حجم وقوة الشرايني ويصل الضغط الدموي 

  سنة  19ملل عند اإلناث يف سن  50ملل عند الذكور واإلناث يف بداية هذه املرحلة وتنقص �ذه الكمية إىل  20إىل 

على غرار الرياضيني الذين ميارسون  )380-379، 1985السيد، ( سنة  18,5ملل عند الذكور  يف سن  155و 

عبداجلبار، ( لوبني واألجسام احلمراءغرئتان وتصاحبها زيادة عدد اهليمو الرياضة باستمرار فيزيد عندهم حجم القلب وال

حيث تستهلك العضالت كمية كبرية من األكسجني مما يستهلك الدهن وتزداد التهوية الدقيقة   )35-36، 1986

للرئتني ويزداد منو األلياف العصبية يف املخ ناحية السمك والطول ويرتبط هذا النمو العقلي يف العمليات العقلية كالتفكري 

  )126-125، 1984شلش، (. والتذكر واالنتباه
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 هذا الصدد بأنه باإلضافة إىل توازن غدي مميز والذي يلعب دورا يف التكامل بني الوظائف ويضيف البسطويس، يف

الفسيولوجية واحلركية واجلسدية واالنفصالية للفرد، واليت تعمل على اكتمال يف تكوين شخصية الفرد املتعددة اجلوانب 

  .ع زيادته بعد جمهوده األقصى دليل على حتسنيوبالنسبة لنبض القلب يالحظ هبوطا نسبيا ملحوظا يف النبض الطبيعي م

ملحوظ يف التحمل الدوري التنفسي ويالحظ ارتفاع قليل جدا يف ضغط الدم ويرتفع تدرجييا كما يالحظ اخنفاض 

 نسبة استهالك األكسجني اجلنسني مع وجود فارق كبري لصاحل الذكور وهذا ما يؤكد حتسن التحمل يف هاته احلالة

الدسوقي، (ويتضح يف اجلهاز العصيب زيادة حجم املعدة وتزداد قدر�ا على اهلضم   )183، 1996بسطويسي، (

أما من خالل الغدد فتضم الغدة الصنوبرية والغدة التنموية يف املراهقة لنشاط الغدد اجلنسية ويبقى هرمون )153، 2003

خالل املراهقة حىت تؤثر عليه هرمونات الغدة الدرقية النمو الذي تفرزه الغدة النخامية قويا يف تأثريه على النمو العضامي 

بالنضج اجلنسي فتزداد يف بدء املراهقة مث تقل بعد ذلك قرب �ايتها، أما الغدة الكظمية بعدما نقص وز�ا يف مرحلة آخر 

  )234، 1998، .السيد( . الطفولة، تسرتجع قو�ا يف املراهقة حىت تبلغ نصف حجمها األول عند اكتمال الرشد

مما سبق أن يف هذه املرحلة هناك عدة تغريات فسيولوجية لألجهزة الداخلية واليت  الطالب الباحثيستخلص 

تشمل اجلهاز الدوري والتنفسي، واهلضمي والغددي حي جند منو األعضاء الداخلية بوظائفها املختلفة فينمو القلب 

، يف ضغط الدم وزيادة كريات الدم احلمراء اليت تساهم يف نقل والشرايني فيصاحبها زيادة سرعة دقات القلب وارتفاع قليل

األكسجني والغذاء إىل العضالت العاملة يف النشاط البدين باإلضافة إىل التطور يف اجلهاز اهلضمي واختالف إفراز 

  .اهلرمونات من طرف الغدد وذلك على حسب وظائفها املتعلقة باملرحلة العمرية

  : النمو العقلي -4- 4-1

تتطور العمليات العقلية من الطفولة إىل املراهقة، حيث يتأثر إدراك الفرد بنموه  العام ويؤدي هذا النمو بالفرد حنو 

التطور الذي يرقى به املستوى احلسي املباشر إىل املستوى املعنوي البعيد ويرتبط ذلك كله بتطور قدرة الفرد على الرتكيز 

وفيت يف هذا الصدد يصبح الشاب قادرا على فهم املفاهيم ا�ردة كما يستطيع التعميم أرن"العقلي واالنتباه الطويل يقول 

من موقف آلخر وميكنه استخدام الفروض القرتاح أو التنبؤ مبا ميكن أن حيدث، ومن جهة أخرى تنمو عملية التذكر هي 

يف منوه طوال املراهقة والرشد وترتبط عملية  األخرى يف املراهقة، حيث يستطيع النمو بالتذكر املباشر ويظل التذكر املعنوي
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التذكر بنمو قدرة الفرد على الفهم العميق واالنتباه املركز ملا يتعلمه، حيث يف هذه املرحلة تزداد قدرته على التعلم فيؤدي 

  )193، 1987حسن و العايل، (. إىل حذف الكثري من األخطاء اليت كان يقع فيها من قبل

أنه الحظ يف هذه املرحلة تقدم ملحوظ يف عملية انتقال أثر التعلم والقدرة على " بسطويسي أمحد"وهذا ما أكده 

التعبري مبيل املراهق إىل جانب التجريب وتربية قدرته على إصدار القرارات واألحكام، ويرتفع مستوى مفاهيمه بوجه عام 

 . ا يستطيع القيام بتقومي نفسه أكثر مما كان عليه يف املرحلة السابقةويستطيع تعلم حتليل املواقف، حتليال معقوال كم

  )182، 1996بسطويسي، (

سنة والقدرات العقلية األخرى  17-14أن الذكاء العام عند الفتيان يتناقص يف سرعته بالتدرج بني " فرنون"ويرى 

تصل يف منوها وتباينها وخاصة القدرات امليكانيكية حيث يهدأ منوها نوعا ما يف أول هذه املراهقة مث يهدأ متاما يف 

  )291، 1985، .يدالس(. منتصفها صم ينتقل استقرارا تاما يف الرشد

  : ولقد خلص أبو حامد عبد السالم مظاهر النمو العقلي فيما يلي

  .يزداد منو القدرات العقلية وخاصة القدرات اللفظية وامليكانيكية والسرعة اإلدراكية -

 .يزداد ويظهر االبتكار خاصة يف حالة املراهقني األكثر استقالال وذكاءا واألعلى يف مستوى الطموح -

 .ليم طريقه حنو التخصص املناسب للمهنة أو العمليأخذ التع -

 .ينمو التفكري ا�رد والتفكري االبتكاري وتتسع املدارك وتنمو املعارف -

 .تزداد القدرة على التحصيل وعلى نقد ما يقرأ من املعلومات -

الرياضية تتضح القدرات العقلية املختلفة وتظهر الفروق الفردية وتكشف استعدادا�م الفين والثقافية و  -

 .واالهتمام بالتفوق الرياضي فيها وانفتاح املهارات البدنية فيها

  )137، 1983زهران، ( . يالحظ تفوق اإلناث على الذكور يف القدرات اللغوية -

  مما سبق أن القدرة العقلية تتكون يف درجة كبرية من التمايز والتنوع وهذا راجع الطالب الباحثيستخلص 

كن سرعان ما يستعيد اجلانب العقلي قوته  يف مرحلة املراهقة ال نب النمو ي يؤثر على كل جواإىل حادث البلوغ الذ 

  املتأخرة فينموا التفكري االبتكاري والتفكري النقدي واكتشاف مواطن الصحة واخلطأ اليت تصادفه وتزيد لديه القدرة 
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جل حتقيق ما مل حيققه يف الواقع وظهور النظرة على االنتباه والتذكر والتخيل وهروب املراهق إىل اخليال وذلك من أ

  .ويبدو اهتمام الذكور حول جماالت احلياة املستقبلية على غرار النبات. املستقبلية لدى املراهق

  : النمو النفسي االجتماعي -5- 4-1

االستقالل يف الرأي  تتميز هذه املرحلة بالرغبة يف التحرر من سيطرة البيت والكبار والثورة عليهم وزيادة النزعة إىل

 جتماعي واحلاجة إىل ممارسة نشاط تعاوين من هم يف سنهىل االشرتاك يف أعمال اإلصالح اإلوالتصرف وكذلك امليل إ

وتتميز بالتوازن من الناحية النفسية كما نالحظ القدرة على االهتمام والتأقلم يف اجلماعات  )137-136عالوي، (

والتمرد على األسرة وتأكيد احلرية الشخصية لذا تتغري  )148، 1992عوض و ياسني، ( والتعامل معها بطريقة اجيابية

بأن احلياة : نظرة األب البنه وتتحول عالقة اآلباء بأبنائهم يف النزاع إىل رفاق يف املراهقة املتأخرة ويذكر فؤاد البهي

السيد، (. دى خضوعها للجماعة واستقالهلا عنهااالجتماعية للمراهقة تتأثر يف تطورها مبدى حتررها من قيود األسرة ومب

1985 ،329(   

ويشري حممد حسن عالوي إىل أنه هذه املرحلة تتميز مبحاولة الفتيان إظهار قدرا�م حىت يفوز باجلنس اآلخر 

امهم جتماعية والرياضية إىل جانب ذلك اهتمممتازة يف املباريات الثقافية اإلومضاعفة حماوال�م للحصول على مراكز 

ويلخص، حممد حسن  )329، 1985السيد ، ( بالقيم واملثل العليا للدين والعقيدة فبذلك عم حباجة إىل رعاية خاصة 

  :عالوي  مظاهر النمو االجتماعي يف هذه املرحلة فيما يلي

  .ازدياد النزعة إىل االستقالل يف الرأي والتصرف حىت يشعر باملساواة مع الكبار -

 .ستقالليةبار لتأكيد النزعة اإلناقشة وخاصة مع الكتزداد الرغبة يف امل -

 .ري األوضاعغيجتماعي وتىل االشرتاك يف أعمال اإلصالح اإلامليل إ -

إىل  االهتمام ببحث الشؤون املتعلقة بالدين والفلسفة والرغبة يف الكشف عن األسباب واملسببات مما قد يصل -

 .تزان النفسيمستوى الشك ومما قد يعوق اإل

عوض و ياسني، (. احلاجة إىل رعاية كافية تتضمن عدم تعرضه لألمراض واإلصابات حىت تستمر عملية النمو -

1992 ،147(   
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فيقول زيادة امليل لالكتشاف البيئة واملخاطر واملغامرة والتجول والرتحال والقدرة على : ويضيف حممد عوض بسيوين

ية وذلك لالبتعاد عن األنانية الذاتية وتكون اإلناث أكثر من الذكور االنتظام يف مجاعات والتعامل معها بطريقة اجياب

  )148بسيوين و الشاطء، ( . اندماجا يف اخليال واهلروب إىل عامل اخليال وأحالم اليقظة كمخرج من القلق

أنه يف هذه املرحلة يكون النمو االجتماعي النفسي خمتلفا عن الفرتات السابقة، حيث  الطالب الباحثيستخلص 

يكون املراهق عالقات جديدة ويبتعد املراهق عن األسرة ويكون يف غالب األحيان خارجها و مييل إىل االستقاللية والرغبة 

  .نافسة إلبراز ذاتهللمشدد الراشدين الذين يعرفهم والتيف التزعم والقيادة حماوال منه تقليد أحد 

  :خالصة

لقد تبني لنا بأن مرحلة املراهقة املتأخرة ليست جمرد تغري بيولوجي سريع يرتبط مبظاهر البلوغ وما يرتتب عنه من 

حتوالت بيولوجية جسمية فقط بل يتعدى األمر إىل جوانب أخرى فيقول بسطوسي أمحد أن مرحلة املراهقة ليست اكتمال 

يبدأ املراهق بتغري ثوب الطفولة وارتداء ثوب الرجولة واالستقرار  ونضج جنسيا فقط بل جسميا وعقليا واجتماعيا وبذلك

  )148، 1992عوض و ياسني، (. والتوافق واالنسجام احلركي

يف هذه املرحلة جند بأن املراهقني مييلون إىل أداء احلركات والفعاليات اليت تتطلب مستوى عايل من القدرات البدنية 

جاعة واالعتماد على النفس وعلى هذا وجب على القائمني لتدريب هذه شريا من الشطة اليت تتطلب قدرا كبوكذلك األن

مبعرفة شدة وحجم اجتاه العمل البدين والراحة هلم وذلك  املناسبةال التدريبية محتقننني األ) سنة 19-17(العمرية  املرحلة

  . ى اإلبداع يف العمل واحملافظة على صحتهعل هلزيادة حتفيز شفاء الوظائف الداخلية للرياضي الالزمة وذلك للسماح باست
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  : خاتمة الباب األول

و اإلطالع على الربامج التدريبية لألندية الرياضة بوالية مستغامن حيث الحظ  الطالب الباحثيف ضوء مالحظة          

عدم إستعمال املدربني لواسئل الراحة املختلفة ومن منطلق األخذ و العمل بنتائج الدراسات السابقة حول أمهية 

تشفاء املتاحة جاءت الفكرة لدى اإلستشفاء لإلرتقاء بالعملية التدريبية ومبا أن الراحة اإلجيابية تعد أحد وسائل اإلس

يف حماولة توظيف الراحة اإلجيابية بعد ا�هود البدين ومعرفة فعاليتها يف اإلستشفاء ويف هذا السياق عمل  الطالب الباحث

على إعداد الباب األول و الذي خصص للدراسة النظرية حيث إنتظم يف أربعة فصول الفصل األول  الطالب الباحث

الفيسيولوجية ، الفصل  وسائل اإلستشفاء واسسهلتعب والقدرات الالهوائة واهلوائية ، الفصل الثاين حول حول الراحة وا

  . الثالث اخلاص برياضة اجليدو ومتطلبا�ا البدنية واملهارية أما الفصل الرابع ضم املرحل العمرية وخصائصها 
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لثاني  لبا 

س ـــــــــــــــــــــــلد

ة ــــ

ني ــــــــــــــــــــــلميد

  ةــــ

  
 

 مقدمة الباب -

 منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية: الفصل األول  -

 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها: الفصل الثاني  -
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  :مقدمة الباب الثاني 

إىل عرض منهجية البحث و  الطالب الباحثللقد مشل هذا الباب فصلني حيث الفصل األول سيخصصه         

اإلجراءات امليدانية ويبني من خالله الدراسة اإلستطالعية و املنهج املستخدم الذي يالئم مشكلة البحث ، جمتمع عينة 

غريات البحث أدوات البحث والوسائل اإلحصائية و يف البحث ، جماالت البحث ، متغريات البحث الضط اإلحرائي ملت

البحث  عيناتاألخري صعوبات البحث أما الفصل الثاين سيشمل عرض وحتليل ومناشة نتائج إختبارات قيد الدراسة لدى 

 مث إستخالص جمموعة من اإلستنتاجات و اإلستعانة �ا يف مناقشة الفرضيات مث اخلروج مبجموعة من اإلقرتاحات وصوال

  إىل اخلالصة العامة 
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أل   : لفصل 

 

نية لميد ته  جر لبحث    منهجية 
  مهيدت -

  الدراسة االستطالعية -1-1

  الدراسة األساسية -  1-2

  متغيرات البحث  -1-2-4

  الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث -1-2-5

  أدوات البحث -1-2-6

 األسس العلمية لالختبارات -1-2-7

  الوسائل االحصائية  -1-2-8

 الخالصة -
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  : تمهيد

  .فصول �ذه الدراسة أربعةبعد دراستنا للجانب النظري الذي تناول الرصيد املعريف اخلاص مبوضوع البحث والذي ضم 

قصد دراسة املوضوع دراسة ميدانية من أجل حتقيق املعلومات النظرية اليت ) امليداين(سنحاول االنتقال للجانب التطبيقي 

تناولناها يف الفصول السابقة الذكر وعليه البد من عملية تنظيم وإعداد خطوات إجرائية ميدانية للخوض يف جتربة البحث 

يف هذا  الطالب الباحثودة من هذا البحث العلمي وهذا ما سوف يتطرق له الرئيسية من أجل حتقيق األهداف املنش

 .الفصل

  : الدراسة االستطالعية -1-

  : بعدة مراحل متدرجة ومتكامل فيما بينها وهي الطالبإلجناز التجربة االستطالعية فقد مر 

  : مرحلة توزيع االستمارة االستبيانية -

اليت مت إعدادها يف البداية على شكل مفتوح و الدكاترة جمموعة  نسخ من االستمارة االستبيانية على 10بتوزيع  الطالبقام 

بغرض األخذ بآرائهم وتوجيها�م العلمية حول أهداف األسئلة املطروحة وصياغتها بأسلوب علمي وترتيبها وتبسيطها 

أن الباحث  الطالبوع من تاريخ التوزيع مت مجعها حيث رأى وكان االتصال املباشر للمناقشة حول أي غموض وبعد أسب

تكوين يف جمال فيسيولوجيا اجلهد البدين لوا عضا لدى املدربني كون معظمهم مل خيبعض األسئلة حتتاج إىل تبسيط مفردا�

نتائج االستبيان بتعديلها وتبسيطها حىت تكون اإلجابة دقيقة وواضحة أثناء حتليل وإفراز  الباحث  الطالبوعليه قام 

  .النهائي

يف و مدرب للرياضة اجليد 25ووزع على ) أنظر االستبيان يف املالحق(إعداد وصياغة االستبيان بشكله األخري  متوبعدها 

مصدر  ( مدربا 25من ا�تمع األصلي الذي قدر عدده يف والية مستغامن بـ % 100والية مستغامن أي ما يعادل 

   )فرحات محمد رئيس الرابطة الوالئية لرياضة الجيدو : اإلحصائية
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إىل غاية  06/01/2014من ستبيانية ولقد متت هذه املرحلة ما بني اإل لقد مت اسرتجاع كل االستمارات

  ة مت احلصول على النتائج التاليةستمارات املسرتجعوبعد التفريغ وحتليل اإل 14/02/2014

 

  االستمارةتحليل ومناقشة نتائج  -1- 1-1

الغرض من هذه األسئلة هو معرفة املعلومات الشخصية عن املدربني الذين يشرفون على التدريب يف  :المحور األول

هذا االختصاص وكذلك معرفة مؤهال�م العلمية وخربا�م امليدانية ودرجة احلزام املتحصلني عليها وهذا الكشف عن 

 .  مستواهم

  دربينالمعلومات الخاصة بالميوضح بعض ) 6(جدول رقم 

  %النسب املئوية   عدد املدربني   األجوبة   األسئلة 

  %04  01  سنة  30أقل من   السؤال األول العمر

  %36  09  سنة  40إىل  30من 

  %60  15  سنة فأكثر  40من 

السؤال الثاين املؤهل 

  العلمي 

  %08  02  ليسانس يف الرتبية البدنية والرياضية 

  %08  02  تقين سامي 

  %04  01  مستشار يف الرياضة 

  %52  13  شهادة تدريب 

  %28  07  العب سابق 

  %00  00  شي آخر 

السؤال الثالث عدد 

سنوات اخلربة يف جمال 

  التدريب 

  %04  01  سنوات  5 -1من 

  %16  04  سنوات 10- 6من 

  %80  20  سنوات  10أكثر من 

السؤال الرابع درجة احلزام 

  عليهااملتحصل 

  1DAN(  02  08%(الدرجة األوىل 

  2DAN(  08  32%(الدرجة الثانية 

  3DAN(  10  40%(الدرجة الثالثة 

  4DAN(  04  16%(الدرجة الرابعة 

  6DAN(  01  04%(الدرجة السادسة 
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  : تحليل نتائج الجدول

فأغلبيتهم حائزين على ) 1DAN(نالحظ من خالل اجلدول أن كل املدربني متحصلني على احلزام األسود درجة أوىل 

متحصلني % 16ونسىب %) 32(واحلائزين على الدرجة الثانية بنسبة % 40بنسبة ) 3ème DAN(الدرجة الثالثة 

  .متحصل على احلزام األسود درجة سادسة وهو مصارع واحد فقط) %04(ونسبة ) 4ème DAN(على درجة الرابعة 

منهم لديهم شهادة تدريب أما الباقي هلم اخلربة امليدانية % 52نوا مصارعني ووجند أن مجيع املدربني قد سبق هلم وأن كا

 40كبار السن بأكثر من % 60سنوات و  10من املدربني لديهم اخلربة امليدانية الطويلة أكثر من % 80فقط وجند أن 

  .سنة 40و  30يرتاوح أعمارهم ما بني % 36سنة وبنسبة 

  :االستنتاج

  .اجليدو ميزة ينفرد �ا املدرب عن باقي مدريب الرياضات األخرىللتدريب يف رياضة 

  ).1ère DAN(جيب أن يكون حائز على احلزام األسود على األقل درجة أوىل  .1

 .جيب أن يكون املدرب مصارعا سابقا أي عكس الرياضات األخرى .2

 )134، 2001طرفة، (  .جيب أن يكون متحصل على شهادة تدريب .3

 .الحظناها من خالل االستمارة متوفرة لدى غالبية املدربني املستجوبنيوهذه النقاط  .4
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  .المعلومات الخاصة لمجال التدريب في رياضة الجيدو: المحور الثاني

يوضح النسب المئوية إلجابة المدربين على الصفات البدنية األساسية )  07(الجدول رقم 

  .مصارعي الجيدول

  السؤال 

  اإلجابة 

  صارع اجليدوالثالث ما هي يف رأيكم الصفات البدنية األساسية اخلاصة مب السؤال

الصفات 

  البدنية 

  التوازن  املرونة   التحمل   الرشاقة   السرعة   القوة 

  04  06  08  13  15  18  عينة املدربني 

  %16  %24  %32  %52  %60  %72  النسبة املئوية 

والسرعة  %) 72(املدربني رشحوا القوة العضلية كصفة أوىل بنسبة  من خالل ما ورد يف اجلدول أعاله جند أكرب نسب من

وبنسب  صارع اجليدوبينما رشحوا صفة التحمل واملرونة والتوازن كصفات ثانوية خاصة مب%) 60(كصفة ثانية بسنة 

)32% ،24% ،16.(%  

املدربني على الصفات البدنية من خالل حتليل النتائج املدونة نستخلص أن هناك رأي متفق عليه من قبل : االستنتاج

األساسية اخلاصة مبصارع اجليدو وكانت صفة القوة والسرعة والرشاقة مث تأيت التحمل واملرونة والتوازن كصفات بدنية هلما 

  .أمهية كذلك مبصارع اجليدو

  .معلومات حول الراحة اإلجيابية واالستشفائية يف رياضة اجليدو: احملور الثالث

  : لثاني والثالثالسؤال األول وا



~ 138 ~ 

  

كان الغرض من طرح هذه األسئلة هو معرفة مدى تكوين املدربني يف جمال فيسيولوجيا اجلهد البدين إضافة إىل 

 .استخدامهم لوسائل االستشفاء ومعرفة نوع هذه الوسائل املستخدمة

  

  

  

الفيسيولوجيا يوضح النسب المئوية إلجابة المدربين على التكوين في ) 08( الجدول رقم 

  .واستخدام وسائل االستشفاء ونوعها

  األسئلة

  

  

  

  اإلجابة

  السؤال األول

هل حضيتم بتكوين يف جمال 

  فيسيولوجيا اجلهد البدين

  

  :السؤال الثاين

هل تستخدم وسائل 

  االستشفاء خالل التدريب

  السؤال الثالث

ما نوعه وسائل االستشفاء 

اليت تستخدمها خالل 

  التدريب

  االسرتخاء - املشي  ال  نعم  ال  نعم  

  التدليك، شرب السوائل  23  02  23  02  عينة املدربني 

    %92  %8  %92  %8  النسب املئوية 

  : تحليل النتائج

ليس لديهم تكوين يف جمال فسيولوجيا اجلهد البدين بنسب السابق جند أن معظم املدربني من خالل نتائج اجلدول 

من بني املستجوبني حضو بتكوين لكن يف مدة قصرية وغري كافية وحيولون دون وبالرغم من وجود مدربني فقط %) 92(

  .العمل به يف امليداان

أما املستخدمني لوسائل %) 92(ومعظم املدربني ال يستخدمون وسائل االستشفاء خالل التدريب وذلك بنسبة 

  : االستشفاء فكانت حسب آرائهم هاته الوسائل هي

  .املشي -

 شرب السوائل  -
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 .االسرتخاء -

  .التدليك -

نستخلص أن عدد كبري من املدربني غري مكونني يف جمال فيسيولوجيا اجلهد البدين إضافة إىل عدم  :االستنتاج

استخدامهم لوسائل االستشفاء وأن البعض على الرغم من تكوينهم إال أنه استخدامهم لوسائل االستشفاء عشوائي وغري 

  .منظم

  : السؤال الرابع

 الغرض منه معرفة استخدام وسائل االستشفاء     

  .استخدام وسائل االستشفاء وقتالنسب المئوية إلجابة المدربين ليوضح ) 09(الجدول رقم 

  السؤال

  اإلجابة 

  مىت تكون وسائل االستشفاء؟ : السؤال الرابع

  بعد احلصة التدريبية  أثناء احلصة التدريبية  بداية احلصة التدريبية  الوقت 

  10  15  02  عينة املدربني 

  %50  %75  %10  %النسبة املئوية 

  : تحليل النتائج

جند أن معظم املدربني يرشحون أن االستشفاء يكون أثناء احلصة التدريبية بنسبة ) 10(من خالل نتائج اجلدول رقم 

االستشفاء يف بداية  يرشحون%) 10(وجند أقل عدد من املدربني بنسبة %) 50(وبعد احلصة التدريبية بنسبة % 75

  .احلصة التدريبية

   :االستنتاج

مما سبق نستخلص أنه جيب أن تكون وسائل االستشفاء عرب مجيع مراحل التدريب ولكن بدرجة أكثر أثناء احلصة 

التدريبية وهذا ما يتفق عليه العدد من املصادر واملراجع حيث يؤكد �اء الدين إبراهيم سالمة أن مرحلة استعادة الشفاء 

   )129، �1999اءالدين، (. االنتقال إىل الراحةتكون عندما يعقب اجلهد البدين توقف عن العمل أي 

 الغرض من السؤال معرفة نوع الراحة املستخدمة  :السؤال الخامس 



~ 140 ~ 

  

  يوضح النسب المئوية إلجابة المدرب على نوع الراحة المستخدمة) 10(  الجدول رقم 

  السؤال

  اإلجابة 

احلصة  او بعدما هي نوع الراحة اليت تستخدمها أثناء: السؤال اخلامس

  التدريبية 

  تدليك  راحة إجيابية  نوع الراحة 

  00  03  عينة املدربني 

  %00  %10  %النسبة املئوية 

  : تحليل الجدول

وأن %) 10(بعد االنتهاء من اجلهد البدين بنسب  اإلجيابيةاملدربني يستخدمون الراحة  عدد قليل من بني اجلدول أن 

  .التدليكيستخدمون % 00

  : االستنتاج

  من يستخدم التدليكمن املدربني  وال يوجدأثناء احلصة التدريبية  اإلجيابيةنستخلص أن معظم املدربني يستخدمون الراحة 

 .املستخدمةونوع التدليك الغرض من طرح السؤال هو معرفة نوع متارين الراحة اإلجيابية  :السؤال السادس

  .المدربين على نوع تمرينات الراحة اإليجابيةيوضح النسب المئوية إلجابة ) 11(الجدول رقم 

  السؤال

  اإلجابة 

  املستخدمة ونوع التدليك ما هي نوع متارين الراحة اإلجيابية : السؤال السادس

  متارين أخرى   متارين املشي   و  ت  م  التدليك  متارين االسرتخاء   نوع التمرين 

  %00  01  0  01  عينة املدربني 

  %00  %10  %00  %10  %النسبة املئوية

من املدربني يستخدمون متارين االسرتخاء واملشي كتمارين الراحة % 10يبني اجلدول أن نسبة  :تحليل الجدول

  .واليستخدمون اي نوع من التدليك  اإلجيابية وأغلبيتهم ال يستخدمون أي نوع من التمارين

ستخدمون متارين الراحة اإلجيابية ومتثلت يف نستخلص من حتليل اجلدول أن نسبة قليلة من املدربني من ي :االستنتاج

  .واليستخدمون اي نوع من التدليك املشي واالسرتخاء نظرا لتكوينهم الضئيل يف جمال فيسيولوجيا اجلهد البدين 
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ة حول توظيف سبقراء املدربني ملعلوما�م املكتالغرض من طرح هذه األسئلة هو است: السؤال السابع والثامن والتاسع 

وأمهيتهم يف االرتقاء  تهعة االستشفاء واجتاه العمل وطبيعالراحة وعالقتها با�هود املبذول ودورها يف حتسني سر  فرتات

  .بالرياضيني

 

يوضح النسب المئوية إلجابة المدربين عن توظيف فترات الراحة ودور الراحة  12)( جدول رقم 

  .االرتقاء بالرياضي ة العمل علىعيطببية في تحسين االستشفاء واتجاه و اإليجا

  السؤال

  اإلجابة

هل توظيف فرتات : 7س

الراحة يكون وفق ا�هود 

  املبذول 

هل للراحة اإلجيابية : 8س

دور يف حتسني والتدليك 

  سرعة االستشفاء

هل اجتاه العمل : 9س

وطبيعة الراحة يساعد على 

  االرتقاء بالرياضي

  15  18  19  عينة املدربني 

  %75  %90  %95  %النسبة املئوية 

جند أن معظم املدربني يتفقون على أن توظيف فرتات يكون وفق ا�هود املبذول )  12(  من خالل نتائج اجلدول رقم 

دور يف حتسني سرعة والتدليك  على أن للراحة اإلجيابية %) 90(وكذلك يتفقون بنسبة %) 95(وذلك بنسبة 

  %) 75(االستشفاء أما عن اجتاه العمل وطبيعة الراحة إذا ما كان يساعد على االرتقاء بالرياضي فكانت بنسبة

  : االستنتاج

من خالل هذه اإلجابات يتضح أن هناك رأي منفق من قبل املدربني على أنه فرتات الراحة تكون وفق ا�هود املبذول 

  .تقاء بالرياضير مهم يف حتسني سرعة االستشفاء وعليه الجتاه العمل وطبيعة الراحة يساعد على اال وللراحة اإلجيابية دور

  : الخالصة

  : علقة مبوضوع البحث ما يليتستمارة االستبيانية امللنتائج أسئلة  اإل من خالل االستعراض الشامل

ت واخلربات امليدانية الطويلة إال أ�م ال ووجود املؤهال) DAN 6(رغم درجة احلزام لدى املدربني اليت وصلت حىت 

يزالون يفتقرون إىل بعض الطرق العلمية احلديثة يف التدريب خاصة يف جمال االستشفاء بالنسبة للرياضيني والراحة اإلجيابية 

  .بالرغم من اتفاقهم أن هلا دور يف حتسني سرعة االستشفاء
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  . معظم املدربني ال يستخدمون وسائل االستشفاء -

 . التدريبوبعد خالل والتدليك  عدم استخدامهم للراحة االجيابية  -

 .دون بصفة كبرية على الراحة السلبيةميعت -

لكن ليس لديهم معلومات حول استخدامها بعد  والتدليك االجيابية الراحة دون استخدامريالكثري من املدربني ي -

 .لراحة السلبية بعد اجلهد البدينعلى اال لذلك يعمدون محبدين وعن شد�ا وكيفية تقنني األاجلهد ال

 .وال يستخدمون التدليك  بعض املدربني يستخدمون الراحة االجيابية لكن بصفة عشوائية -

اإلجابة عليها ودراستها بالتجريب املخربي  الباحث  الطالبوأخريا من خالل استخدام نتائج أسئلة االستمارة حياول 

تتناسب  وتدليك  عطاء راحة إجيابيةإاملستخدم يف رياضة اجليدو ومث  م الطاقويوهذا بإعطاء اجلهد البدين حسب النظا

  .مع ا�هود ملعرفة تأثريها يف حتسني سرعة االستشفاء

ارات اليت تقيس األنظمة متثلت يف هذه املرحلة يف حتديد جمموعة من االختب :مرحلة تحديد مجموعة االختبارات

  )النظام اهلوائي وهوائي الالنظام ال(الطاقوية 

لقياس األنظمة الطاقوية من جمموعة مصادر ومراجع علمية حيث خمربية  اتار باخت جبمع الطالب الباحث  حيث شرع

  )أنظر إستمارة ترشيح اإلختبارات في المالحق ( .نظمت يف استمارة استبيانية

أنظر في المالحق قائمة األساتذة  ( ساتذةاستمارات وعرضها على جمموعة من الدكاترة واأل) 10(بتوزيع  الطالب مث قام

من أجل حتديد أدق االختبارات املوجهة لقياس املتغري التابع املستهدف من البحث ولقد مت  )والدكاترة المحكمین

  %. 80استمارات من ا�موع الكلي أي ما يعادل  08اسرتجاع 

  :الدراسة األساسية  - 1-2

  : منهج البحث -1-2-1

سامي عريفج وخالد "وعلى حسب قول  الباحث الطالبإن املنهج التجرييب هو أكثر مالئمة حلل املشكلة اليت يطرحها 

يعترب األسلوب التجرييب أكثر األساليب كفاية يف الوصول إىل معرفة يوثق �ا عندما يستخدم يف حل "حسن مصلح، 
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د موسى على أنه من أنسب املناهج العلمية ويؤكد حمم )140، 1999عريقج، مصلح، و جنيب، ( املشكالت

  )18، 1996عثمان، ( املستخدمة يف حتديد أسباب الظاهرة املطروحة وإجياد حلوهلا

كمتغري مستقل هلذا البحث اثر بعض وسائل اإلستشفاء  يف العملية التجريبية دراسة  الطالب الباحثلقد تناول        

وألجل الوصول إىل األهداف املنشودة طبق  ولدى مصارعي اجليد اإلستشفاء تعجيل استعادةمتثل املتغري التابع يف و 

  .عاجلتها إحصائيامل والدرجات اخلام املتحصل عليهاعلى املختربين جمموعة من االختبارات املخربية  الباحث الطالب

  : مجتمع عينة البحث -2- 1-2

طبيعة ومنهج للوالية مستغامن و ) سنة 19، 17( متثل ا�تمع األصلي للدراسة يف مصارعي اجليدو من صنف اواسط

  املقصود إجراء الدراسة على كل عينة ا�تمع األصلي  الطالبالبحث املستخدم مما تعسر على 

من الضبط اإلجرائي للمتغريات أخد عينة من املصارعني بطريقة مقصودة بلغ حجمها  الطالبوحىت يستطيع      

) كلغ  68أقل من (لتمثل وكانت متيزهم نفس املواصفات اجلسمية كما يبدو من مظهرهم ومن نفس الوزن  نيمصارع10

) مصارعني 05(ولقد وزعت العينة بالتساوي ) احلزام بين(ودرجة ) سنوات تدريب 3أكثر من (والسن وسنوات التدريب 

  يف كل جمموعة 

  : مجاالت البحث -3- 1-2

مشلت عينة املختربين الذين طبقت عليهم الدراسة يف مصارعي اجليدو من صنف  :المجال البشري -3-1- 1-2

مصارعني إحداها  05كل منها جمموعتني  من الذكور يف ني مصارع 10حيث بلغ عددهم ) سنة 19- 17(األواسط 

 تيارات املخربية خومتت اإلواخرى استخدمت التدليك بعد ا�هود البدين ي بعد ا�هود البدين  متارين التهدئةاستخدمت 

  .بنفس التوقيت واملكان

  : المجال المكاني -3-2- 1-2

  أجري البحث يف املخرب البيداغوجي ملعهد الرتبية البدنية والرياضية لوالية مستغامن 

  : المجال الزمني -3-3- 1-2

  : لقد متثلت مدة العمل التجرييب يف مرحلتني مها
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 :المرحلة األولى -

ولقد مشلت  14/02/2014إىل غاية  06/01/2014ومتت فيها التجربة االستطالعية واليت امتدت من   -

  : هذه املرحلة النقاط التالية

 .إعداد االختبارات حسب متطلبات الدراسة -

 .إجناز االختبارات القبلية والبعدية للتجربة االستطالعية -

  : المرحلة الثانية -

  .20/03/2015إىل غاية  20/02/2015التجربة األساسية حيث امتدت من ومتثلت هذه املرحلة يف تطبيق 

  متغيرات البحث  -4- 1-2

 : استنادا إىل فرضيات البحث تبني لنا أن هناك متغريين اثنان أحدمها مستقل واآلخر تابع ومها كالتايل

  تعريف المتغير المستقل 4-1- 1-2

أنه السبب أو أحد األسباب لنتيجة معينة ودراسته قد تؤدي إىل معرفة  الباحث الطالبهو عبارة عن املتغري الذي يفرتض 

  .تأثريه على متغري آخر

  ".تمارين التهدئة والتدليك الموضعي  "حتديد املتغري املستقل 

  :تعريف المتغير التابع -1-2-4-2 

متغري يؤثر فيه املتغرياملستقل هو الذي تتوقف قيمته على مفعول تأثري قيم املتغريات األخرى حيث أنه كلما أحدثت 

  )219، 1999عالوي و راتب، (. تعديالت على قيم املتغري املستقل ستظهر على املتغري التابع

  ".االستشفاء لدى مصارعي الجيدوتعجيل استعادة "حتديد املتغري التابع 

  الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث -5- 1-2
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إىل األهداف املنشودة وحل  الباحث الطالبإن أخد مميزات الدراسة امليدانية عزل بعض املتغريات اليت حتول دون وصول 

  .الظاهرة املطروحة ولذلك عليه ضبط متغريات البحث قصد التحكم فيها

  : لضبط متغريات البحث واليت مشلت ما يلي الباحث الطالبوانطالقا من هذا اجتهد 

  .صابة سابقةلإل واأو تعرضاملصابني مت استبعاد املصارعني  -

توقعا منا تفوقهم يف ) 1ADNدرجة أوىل، (كما مت إبعاد املصارعني األواسط احلائزين على احلزام األسود  -

  .االختبارات

، 17(والسن ) كلغ  68(وبنفس الوزن أقل من ) م1,7(يف القامة ملتوسط يف كل ا�موعات جتانس املصارعني  -

  ) ذكور(ومن نفس اجلنس ) سنوات تدريب 3أكثر من (التدرييب ، صنف أواسط وكذلك العمر )سنة 19

   كل من العينتني مبساعدة فريق عملبنفسه على إجناز االختبارات املخربية  على   الطالب الباحثلقد اشرف  -

معهد الرتبية البدنية والرياضية أي بنفس الظروف املكانية ية يف خمرب ت االختبارات املخرب مؤهل حيث كان

  .وكذلك الزمانية

  ..متت االختبارات املخربية بنفس وسائل القياس ومع نفس الفريق املساعد يف التجربة االستطالعية والرئيسية -

  .خارجيةني باالستعداد للعمل بكل رغبة عالية دون تأثريات وإرغامات تالعين ةكما متيز  -

الطالب الباحث قيقا لألهداف املنشودة وإجناز البحث يف النحو األفضل استخدام حت: أدوات البحث -6- 1-2

  : جمموعة من األدوات متثلت يف اآليت

  : المصادر والمراجع -6-1- 1-2

امللتقيات العلمية وزيادة على هذا االستعانة بالدراسات  ا�الت والبحث يف كل من املصادر واملراجع العربية واألجنبية 

  .السابقة واملرتبطة باالستشفاء

  : المالحظة -6-2- 1-2

بعدة زيارات ميدانية تتبعية جلمع البيانات واحلقائق اليت مكنتنا من حتديد مشكلة البحث ومعرفة  الباحث الطالبقام 

  .الفروض عناصره وتكوين فروضه مث التجريب للتحقق من صحة
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بعدة مقابالت شخصية مباشرة وذلك من أجل مجع  الباحث الطالبقام : المقابالت الشخصية -6-3- 1-2

  : البيانات من مصادرها والتعرف على املوضوع بالبحث عن العلل واألسباب وكانت مع

    وجمموعة من املدربني) رئيس الرابطة الوالئية للجيدو مبستغامن ( فرحات حممد: رئيس الرابطة الوالئية للجيدو مبستغامن السيد

  :وهم  املختصني يف رياضة اجليدو )، فرحات حممد خمفي بومدين لطروش حممد: حريش بلقاسم (

  ) 4ème DAN(حريش بلقاسم العب دويل سابق وبطل عريب ومدرب حاليا متحصل على حزام أسود درجة رابعة

  ) 6ème DAN(ق للفريق الوطين إناث وحكم دويل متحصل على حزام أسود درجة سادسة فرحات حممد مدرب ساب

 5ème(خمفي بومدين أمحد مؤسسي االحتادية اجلزائرية لرياضة اجليدو متحصل على احلزام األسود درجة خامسة 

DAN (  

  ) 4ème DAN(لطروش حممد متحصل على احلزام األسود درجة رابعة 

  : االختبارات - 1-2-6-5

النظام الالهوائي على بطارية اختبارات مقننة بعد ترشيحها من طرف بعض الدكاترة تقيس  الباحث الطالبلقد اعتمد 

  : و متثلت يف اختبارات خمربية ومرفولوجية متثلت يف صارعي اجليدوملوالنظام اهلوائي 

  :اختبار القامة -6-5-1- 1-2

  .قياس الطول، القامة: الغرض

  .سم 20جمهز مبسطرة متحركة عليه وممتد لـ ) م2(قائم خشيب مدرج بالسنتمرتات على طول  :األدوات

يقف املخترب مع استقامة جدعه والنظر لألمام ومن مث نثبت اللوحة املتحركة فوق رأسه لتسجيل  :مواصفات األداء

  .طول القامة بالسنتمرت

  :اختبار الوزن -6-5-2- 1-2

  .لقياس وزن اجلسم :الغرض
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  .ميزان طيب :األدوات

  .يقف املخترب فوق امليزان �دوء وبعد ثبات املؤشر يسجل له الوزن بالكلغرام :مواصفات األداء

خليفة، (  .وااللتزام بالثبات دون احلركة فوق امليزان الطيب) kumono(جيب نزع كل املالبس الثقيلة  :التوجيهات

1999( 

  )255، 1998رضوان، ( اختبار الثالثين ثانية لوينجات  -6-5-3- 1-2

  الغرض من االختبار

  .أقر كثري من علماء قياس اجلهد البدين متيز هذا االختبار كمقياس للقدرة الالهوائية املتوسطة للرجلني والذراعني

  .هذا االختبار يقيس القدرة الالهيوائية املتوسطة بصورة غري مباشرة ولكنها دقيقة

  مستوى السن والجنس

  .سنوات فأكثر 10يستخدم االختبار بالنسبة للجنس من سن 

  .يكثر استخدام االختبار بالنسبة للرياضيني

  : المعامالت العلمية لالختبار

الختبار وينجات صدق فسيولوجي مرتفع، فقد أكدت الدراسات والبحوث العلمية املختلفة أن العديد ممن يؤدون 

بعد األداء، مما يوحي بأ�م ميتلكون إمكانات عالية  Lactateما مرتفعة من ملح حامض اللكتيك االختبار يظهرون قي

  ) anaerobic capacityسعة الالهوائية ( Glycolytic capacitiesنظام حامض اللكتيك الالهوائي 

  : األدوات واألجهزة الالزمة

  .يف حالة التبديل بالذراعني modified Monarkالدراجة األرجو مرتية من طراز مونارك املعدل 

عند استخدام الذراعني، وقد أظهرت نتائج البحوث  Fleisch ergometerويستخدم أرجو ميرت فليس 

 .املختلفة أنه ال توجد فروق بني استخدام اجلهازين بالنسبة للعمل البدين الالهوائي
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ث وبه إمكانية  30زمن االختبار وهو به مؤشر للثواين احلساب ) منبه أو ساعة معمل(جهاز حلساب الزمن 

  . عندما ينتهي هذا الزمن)اإلعالن(التنبيه 

  .على الدراجة األرجو مرتية) الدورات(حلساب عدد اللفات   counterعداد 

  .كذللميزان طيب إلكرتوين حلساب وزن اجلسم إذا اقتضت احلاجة 

  :القائمون على تنفيذ االختبار

  : حيتاج تطبيق اختبار وينجات إىل فريق عمل ن الفنيني واملتخصصني موزعني كما يلي

 شرف عام  على إدارة وتنفيذ االختبار.  

 ميقايت  حلساب الزمن.  

  مقدر للقوة)F (على الدراجة األرجومرتية  

 مقدر واحد أو أكثر لعدد اللفات.  

 مسجل للنتائج.  

  : ر أربع خطوات رئيسية هيتتضمن إجراءات تطبيق االختبا :اإلجراءات

  ويشمل : نظام تنفيذ االختبار: أوال

دقائق، يقوم فيها املخترب بالتبديل على الدراجة  5، 2ويستغرق فرتة زمنية ترتاوح ن : اإلمحاء قبل أداء االختبار

يف الدقيقة، وميكن ) نبضة(ضربة  16إىل  15األرجو مرتية عند مستوى شدة وينجات  تكفي ألن يعمل القلب من 

  . ثوان 6إىل  5دة كل مرة من القيام باإلمحاء عن طريق العدو ن أربع إىل مخس مرات، م

دقائق، وختصص الراحة بعد اإلمحاء وقبل بدء االختبار وجيب  5إىل  2وتستغرق من ): فرتة االستشفاء(فرتة الراحة 

أال تقل هذه الفرتة عن دقيقتني، وأال تزيد عن مخس دقائق بعد انتهاء اإلمحاء، فقد وجد العلماء أن زمن الدقيقتني هو 

حالة الطبيعية، وأن زمن اخلمس دقائق هو أقصى زمن مين أن تظل فيه ن التعب والعودة للمأقل زمن يكفي لالستشفاء 

العضالت حمتفظة حبرار�ا وترفق الدم إليها، ويالحظ أن فرتة الراحة هذه يطلق عليها اسم الراحة االجيابية أل�ا تتطلب من 
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عند ) كجم مثال1(ومة ممكنة املخترب أن يظل جالسا على مقعد الدراجة األرجو مرتية وأن يقوم بالتبديل ضد أقل مقا

  .لفة يف الدقيقة 20إىل  10يرتاوح من ) rpm(معدل تبديل 

يصل ) rpm(وتتضمن قيام املخترب بالتبديل مبعدل ) االستشفاء(فرتة تزايد السرعة وتبدأ مباشرة بعد فرتة الراحة 

اليت يتطلبها االختبار ويف �اية مدة العشر  تبلغ ثلث املقاومة الكلية) f(لفة يف الدقيقة ملدة عشر ثواين مبقاومة  20إىل 

بزيادة ) مقدر القوة(ثواين يطلب من املخترب أن يزيد من معدل التبديل يف الوقت الذي يقوم فيه أحد أعضاء فريق البحث 

  . ثواين بالتدريج لتصل إىل القيم اليت يتطلبها االختبار مع مالحظة أال يستغرق هذا اإلجراء أكثر من مخس) F(املقاومة 

مباشرة يعطي املخترب األمر بالتبديل على الدراجة األرجو ) ث 15(يف �اية فرتة تزايد السرعة : فرتة تنفيذ االختبار

ثانية تقسم إىل ست فرتات  30وذلك ملدة . بتحديدها سلفا الطالبمرتية بأسرع ما ميكن للتغلب على املقاومة اليت قام 

  .اينزمنية متصلة مدة كل فرتة مخس ثو 

دقيقة، وتتضمن التبديل ملستوى من القدرة الالهوائية يرتاوح من املستوى  2إىل 1فرتة التهدئة وتستغرق من 

  .فرتة تأيت مباشرة بعد ومن الثالثني ثانية املقررة لالختبار ياملنخفض إىل املستوى املتوسط، وه

  ) الحمل البدني(اختبار مستوى المقاومة : ثانيا

املقاومة على f (Force )(الدراجة األرجو مرتية يف اختبار وينجات اختيار مستوى القوة يتطلب العمل على 

ويتم اختيار مستوى القوة على الدراجة األرجو مرتية عن طريق ) العبء اجلهدي(كأسس لتشكيل احلمل البدين ) الدراجة

املعادلة يف حالة استخدام (تطبيق  وزن املفحوص أوال بالكيلو جرامات بدون حذاء وبدون مالبس خارجية، يلي ذلك

  .يف حالة استخدام الذراعني) 6:3الرجلني املعادلة 

   

  يبين نظام تطبيق اختيار الثالثين ثانية لوينجات )13(جدول 

  النشاط املطلوب   الزمن املقرر   الفرتة 

التبديل على األرجوميرت ملستوى شدة تفي ألن يعمل القلب   ق 5  فرتة اإلمحاء 

  ضربة يف الدقيقة  160إىل  150املعدل نبض يرتاوح من 
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 10راحة اجيابية تتطلب من املخترب التبديل مبعدل يرتاوح من   ق 5.2  فرتة راحة 

  ق ضد أقل مقاومة / لفة  20

ث ضد ثلث  10ق ملدة /لفة 20القيام بتبديل ملعدل   ث  15  فرتة تزايد السرعة

املقاومة املقررة لالختبار ث التدرج يف زيادة التبديل ليصل إىل 

  ث 5أعلى سرعة مع زيادة املقاومة خالل 

  ) f(ل املستمر ضد املقاومة املقررة يالتبد  ث  30  فرتة تنفيذ االختبار

) p(التبديل ملستوى من خفض أو متوسط من القدرة   ث 2-1  فرتة التهدئة

  .الالهوائية

  .85× ) كجم(وزن اجلسم )= كجم(قوة الرجلني         

  .5× ) وزن اجلسم كجم)= كجم(قوة الذراعني 

جول لكل كيلو جرام من وزن اجلسم لكل دورة بدال،  4، 4وقد صممت معادلة قوة الرجلني على أساس إنتاج 

الالهوائية للفرد، فإذا فرضنا أن وزن اجلسم كان من القدرة % 85حي يرتتب على ذلك القيام حبمل بدين يتطلب حوايل 

للرجلني يف اختبار وينجات على الدراجة ) القوة(كجم، حينئذ ميكن حتديد احلمل البدين   67,7بالنسبة ألحد املختربين 

  : كالتايل) 5:3(األرجومرتية بالتعويض يف املعادلة 

   75×  67,7=  قوة الرجلني 

         =5,7    

 كجم  5,1=          

  العد وحساب الزمن : ثالثا

س ثواين وحساب فرتة مإلعالن الزمن خلحيتاج هذا اإلجراء إىل ختصيص أحد أفراد فريق البحث للقيام كميقايت 

  .ث 30وهو ) زمن االختبار(دوام األداء 
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وتتضمن مهمة امليقايت البدء يف تشغيل الساعة حلساب الزمن، عندما يقوم زميله مقدرا القوة بإعالن بدء االختبار 

 Accelerationحيث يتم هذا اإلجراء يف �اية مرحلة تزايد السرعة ) Goابدأ (من خالل إعطاء املخترب إشارة 

period  القوة اليت يتطلبها االختبار واليت تتم خالل مخس ثواين يف  حلظة أن يتمكن من اختيار قيمة) يف أوال 3البند

  .�اية فرتة تزايد السرعة

بديل ختبار، يقوم امليقايت بتشغيل الساعة ويقوم املخترب يف نفس اللحظة بالتر القوة إشارة بدء اإلاعندما يعطي مقد

ن يظل املخترب يف وضع اجللوس فوق مقعد ثانية مع مالحظة أ 30مرتية بأقصى سرعة ممكنة ملدة على الدراجة األرجو 

  .الدراجة األرجو مرتية طوال مدة أداء االختبار

بينما املخترب جالس على مقعد الدراجة األجو مرتية ويقوم . يقوم امليقايت بإعالن الزمن بصوت عال ل مخس ثوان

إعالن عدد لفات بصوت مرتفع كل البدال ب) دورات(بالتبديل بأقصى سرعة حلظة بدء االتبار يقوم مقدر عدد لفات 

  .ثانية 30مخس ثوان ويستمر ذل حىت يعلن امليقايت انتهاء الزمن املقرر االختبار وهو 

س ثواين يف بطاقة أعدت خصيصا هلذا مختسجيل عدد اللفات اليت يعلنها مقدر عدد اللفات كل بيقوم املسجل 

مرتية يف حني تقرتح هيئة العلماء يركب على الدراجة األرجو  لكرتوينالغرض، وميكن حساب عدد اللفات باستخدام عداد ا

ليقوم حبساب عدد . ري عدد اللفاتمن مقد يناثد استعانة بعدإعداد االختبار مبعهد وينجات اإل اليت أشرفت على

  .لفات االختبار داللفات معا حبيث يؤخذ متوسط دراجا�ما كنتيجة �ائية لعد

حيث يقوم مقدر  donn cool املقررة لالختبار، تبدأ على الفور مرحلة التهدئة ثانية  30عندما ينتهي زمن ال 

كجم بينما يكون املخترب مستمر يف التبديل ملستوى   2-1يف الدراجة األرجومرتية ما بني ) f(القوة بوضع املقاومة 

  .دقيقة بعد انتهاء زمن االختبار 2-1منخفض من السرعة وذل ملدة ترتاوح من 

  قياسات وتسجيل النتائجال: رابعا

ولكي ميكن  Ancوالسعة الالهوائية  Peak-Anpيتضمن اختبار وينجات حساب القدرة الالهوائية القمة 

بدال الدراجة األرجو مرتية كل مخس ) دورات(فإنه يلزم تسجيل عدد لفات  Peak-Anpقياس القدرة الالهوائية القمة 

تتم بالعد على قدم واحدة عندما يكون البدال ) الدورة(ثواين ملرتني على األقل، مع مالحظة أن اللفة الواحدة للبدال 
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عدد اللفات مبالحظة العداد  ألسفل ويف حالة استخدام عداد الكرتوين يلحق بالدراجة األرجو مرتية، حينئذ يقوم مقدر

بشكل متتابع كل مخس ثواين ملرتني على األقل، وذلك منذ حلظة إعطاء إشارة بدء االختبار حبيث يعلن بصوت واضح 

عدد اللفات اليت يالحظها عندما يعلن امليقايت مرور اخلمس ثواين األوىل، ليقوم املسجل على الفور تسجيل الرقم الذي 

  .سجيل وهكذا بالنسبة للخمس ثواين الثانيةيعلنه يف بطاقة الت

ات عند �اية الزمن املقرر لالختبار ففإنه يلزم حساب العدد الكلي لل Ancأما بالنسبة لقياس السعة الالهوائية 

ث ويف حالة استخدام عداد الكرتوين حلساب عدد اللفات فإنه يتم وضع مؤشر العداد عند الصفر املوجود على  30وهو 

للفات اليت تظهر بوضوح لقراءة العدد الكلي ثانية  30يف �اية زمن ال  قبل بدء االختبار، مث يرجع إىل العدادالتدريج 

  : بالوحدات التالية Peak-Anpويتم التعبري عن القدرة الالهوائية القمة  دعلى العدا

  ) ث 5-كيلو جرام مرت ( .1

  ) وات(أو .2

  :التالية) 7:3لة املعاد(وحلساب القدرة الالهوائية القمة تطبق 

المسافة التي تقطعها عجلة الدراجة األرجومترية × عدد اللفات في خمس ثواني = القدرة الالهوائية القمة 

  ) 7:3معادلة (القوة المقدرة لالختبار بالكيلو جرامات × في اللفة الواحدة 

  

  )218، 1998رضوان، (اختبارات أستراند للياقة الهوائية -6-5-4- 1-2

  : الغرض من االختبار

  : ختبار هدف رئيسي هولإل

  : تقدير القدرة اهلوائية للمخترب ومستوى لياقته البدنية وباإلضافة إىل هذا اهلدف يوجد هدفني تربويني عما .1

 التعود على األداء على الدراجة الثابتة. 

  ترقية وتطوير معدل القلبHR وبالتايل صحة القلب واألوعية الدموية. 

  : مستوى السن والجنس
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  .سنة من اجلنسني 69سنة حىت  15يستخدم االختبار بالنسبة للفئات العمرية من 

  

  : األدوات واألجهزة الالزمة

مرتية وفقا لألغراض البحثية اليت على الدراجة األرجو  دختبار أسرتانتتباين األدوات اليت تستخدم يف تطبيق ا

سماعات فمثال ميكن استخدام ال. م على تطبيق االختبارئمستوى خربة القا إىل حتقيقها وكذا الباحث الطالبيسعى 

  : وعموما فإن تطبيق هذا االختبار يتطلب األدوات اآلتية الطبية بدال من ذلك

  دراجة مونارك األرجومرتية  .1

 .مساعة طبيب .2

 ساعة إيقاف معملية  .3

 )جهاز تنظيم التبديل(مرتونوم  .4

 .آلة حاسبة .5

ق هي املدة الزمنية املقررة لألداء على الدرجة األرجومرتية، ويقوم  6يتفرق اختبار أسرتان : إجراءات تنفيذ االختبار

. وتقدير مستوى القدرة وتعديله، ومالحظة املخترب  HRاحملكم خالل هذه الفرتة الزمنية بقياس وتسجيل معدل القلب 

  .وميكن إجياز تلك اخلطوات يف اآليت

  Metronome تشغيل جهاز املرتونوم البدء يف .1

 .يف نفس الوقت يطلب من املخترب أن يبدأ التبديل على الدراجة األرجومرتية .2

عندما يصل املخترب إىل معدل األداء الالزم لتنفيذ االختبار، يبدأ احملكم يف زيادة مستوى القدرة وذلك عن  .3

 .ألرجومرتيةاملوجود بالدراجة ا Force Krobeطريق إدارة مفتاح القوة 

حلظة أن يصل املخترب إىل معدل التبديل املطلوب ألداء االختبار،  The clockيبدأ تشغيل الساعة املعملية  .4

 .وحلظة الوصول إىل مستوى القدرة الالزمة للتشغيل
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للقلب، وتسجيل ) ضربة. (نبضة 30حبساب الزمن الذي يستغرقه ) القائم على تنفيذ االختبار(يقوم احملكم  .5

ق . ويالحظ أن هذا اإلجراء يتم عند ث. الزمن يف بطاقة تسجيل االختبار اليت أعدت هلذا الغرضهذا 

دقيقة،  4,30دقيقة و 3,30دقيقة و 2,30دقيقة من بدء االختبار ويتكرر ذلك كل دقيقة أي عند  1,30

 .  دقيقة 5,30و

 . أي يؤخذ هذا القياس من مخس مرات وحبيث يؤخذ آخر قياس خالل الدقيقة السادسة

نبضة  30على الزمن الذي تستغرقه  1800بقسمة الرقم  HRيقوم احملكم حبساب معدل القلب يف الدقيقة  .6

 .مث يقوم بتسجيل هذا املعدل يف بطاقة التسجيل) ضربة(

وحيدث يف أثناء الفرتات البينية بني قياسات النبض ) 2: 5املعادلة (مع املالحظة أن هذا اإلجراء يتم باستخدام 

 .أثناء أداء املخترب على الدرجة األرجو مرتية

إىل املستوى  HRبعد مرور دقيقتني من بدء االختبار، إذا مل يصل معدل القلب يتم تعديل مستوى القدرة  .7

 .احملدد كهدف االختبار

مث يطلب من ) ينوتن 5(كحجم   5 الدراجة األرجومرتية عند مستوى يفدقائق يتم وضع القوة  6عد مرور ب .8

وبأن يستمر يف األداء حىت يصل ) العودة إىل احلالة الطبيعية(املخترب أن يستمر يف التبديل الستعادة الشفاء 

له  يف الدقيقة حينئذ ينتهي االختبار، ويتوقف املفحوص عن األداء ويوجه) ضربة(نبضة  100معدل القلب إىل 

 .الشكر على حسن تعاونه

  : طريقة حساب النتائج

يتمكن أسرتاندورودامل من تقرير األكسجني املستخدم يف اجلسم بداللة احلمل البدين على الدراجة األرجومرتية 

  : باستخدام املعادلة التالية

  30022  PVO  

  : بالنسبة للرجال

 61

)61220(
max 22






HR

age
VOVO  
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  بالنسبة للسيدات

 72

)72220(
max 22






HR

age
VOVO  

  : حيث أن

max2VO :احلد األقصى الستهالك األكسجني.  

2VO    :األكسجني املستعمل أثناء األداء على الدراجة األرجومرتية.  

HR   : معدل القلب أثناء األداء يف اختبار اسرتاند يف القياسني األخريرين  

Age    :العمر الزمين بالسنوات.  

  مقدار ثابت:   220

P    : ق/مل مرت(العبء املستخدم يف األداء (العمل البدين((  

  مقدار ثابت:   72

  .مقدار ثابت:   61

  : كما تطلب تنفيذ االختبارات سالفة الذكر استخدام الوسائل التايل

  .ميزان طيب -

 ). م2(قائم خشيب مدرج بالسنتيمرتات على طول  -

 .عدادين الكرتونيني -

 . صافرة -

 . دراجة أرجومرتية -

 . جهاز قياس الضغط الدموي -

 . جهاز قياس النبض -

 .جهاز قياس حامض  الالكتيك يف الدم -

 .كهربائيجهاز رسم القلب ال -
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 كامرتني للتصوير .جهاز قياس السعة احليوية -

  :األسس العلمية لالختبارات -1-2-7

  : ثبات االختبار -1-2-7-1

يعـين ثبــات االختبـار أنــه إذا مـا أعيــد االختبـار علــى نفــس الظـروف يعطــي نتـائج معنويــة أي وجـود معامــل ارتبـاط كبــري بــني 

  )70، 1999عبدا�يد، (. نتائج االختبار

النتــائج وعــدم تغريهــا ويقصــد بــه كــذلك درجــة الركــود علــى نتــائج املقيــاس ودرجــة الثقــة يف هــذه النتــائج فضــال علــى ثبــات 

خـالل التكـرار أو اإلعـادة، ومبعـىن ) أي ذو قيمـة ثابتـة(وذلـك أن االختبـار ال يتغـري يف النتيجـة  )166، 2005دويدار، (

اهلـــادي، (  .إذا مـــا أعيـــدت التجربـــة علـــى نفـــس ا�موعـــة املشـــا�ة طالـــبالآخـــر إعطـــاء الثبـــات للنتـــائج الـــيت حتصـــل عليهـــا 

1999 ،109(  

وصنف األواسط وهذا مـن أجـل حسـاب معامـل الثبـات  مصارعي اجليدوبإجراء اختبارات أولية على الباحث  الطالبقام 

عينــة مــن نــادي ) اجليــدومصــارعي (حيــث طبقــت االختبــارات أوليــة علــى ) اختبــار، إعــادة االختبــار(لكــل اختبــار بطريقــة 

  .وجتنبا ألية متغريات أخرى مؤثرة فقد كانت الفرتة بني االختبارين مدة أسبوع Pali de Sportاحلماية 

سنوات و درجة احلزام بـني أزرق  3والعمر التدرييب أقل من ) كلغ  68(والوزن أقل من ) سنة 19،  17(مع مراعاة السن 

باملعاجلـــة اإلحصـــائية  الطالـــبللتجربـــة اإلســـتطالعية قـــام )القبليـــة و البعديـــة (و بـــين وبعـــد اإلنتهـــاء مـــن تطبيـــق اإلختبـــارات 

  ).بريسون(ط البسيط واستخالص النتائج باستخدام معامل االرتبا

  يوضح ثبات االختبارات) 14( الجدول رقم 

  مقياس العالقة والداللة 

  االحصائية               

  

  االختبارات 

ة بو ســـــالقيمـــــة احمل  حجم العينة 

  ملعامل الثبات 

القيمـــــة اجلدوليـــــة 

  ملعامل االرتباط 

-درجة حرية ن

1  

ــــــــة  مســــــــتوى الدالل

  االحصائية 

اختبــــــــــار الثالثــــــــــني ثانيـــــــــــة 

  للوينجات 

10  0,89 0,60  09  0,05  

  0,05  09   0,60  0,66  10اختبـــــــــــار اســـــــــــرتان للياقـــــــــــة 
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  البدنية 

  

رتبــاط ملعرفــة ثبــات االختبــار عنــد درجــة حريــة كشــف يف جـدول دالالت اإلقمنــا بال بريســونلبعـد حســاب معامــل االرتبــاط 

تبـني أن هـذه االختبـارات تتميــز بدرجـة ثبـات عاليـة، حيـث أن كـل القـيم املتحصــل  0,05وعنـد مسـتوى الداللـة ) 1-ن(

وهـــي أكـــرب مـــن القيمـــة )  0,89( أمـــا أعلـــى قيمـــة فقـــد بلغـــت )  0,66(  عليهـــا كانـــت عاليـــة حيـــث بلغـــت أدىن قيمـــة 

  .ري إىل االرتباط القوي احلاصل بني نتائج االختبار القبلي والبعديشمما ي)  0,60( اجلدولية اليت تساوي 

  صدق االختبار  -1-2-7-2

يعترب الصدق أهم شروط االختبار اجليد الذي يدل على مدى حتقيق االختبار هلدفه الذي وضع من أجله، ويقصد بصدق 

  )146، 1993احلفيظ، (. مدى صالحية االختبار لقياس ما وضع لقياسهاالختبار 

حسانني، ( املدى الذي يؤدي فيه االختبار الغرض الذي وضع من أجله : أن الصدق يعين: ويذكر كل من بارو ومل جي

الصدق الـذايت والـذي يقـاس حبسـاب  الطالب الباحثم التأكد من صدق االختبارات استخد ومن أجل )183، 1995

  .اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات االختبار

  

  )192، 1995حسانني، (      معامل الثبات  =    الصدق الذايت 

  

  .صدق اإلختبارات يوضح  )15(رقم والجدول 

مقياس العالقة والداللة 

  االحصائية 

  

  االختبارات 

القيمــــــــــة املئويــــــــــة   حجم العينة 

  ملعامل الثبات 

القيمـــــة اجلدوليـــــة 

  ملعامل الثبات

-درجة حرية ن

1  

ــــــــة  مســــــــتوى الدالل

  االحصائية 

اختبــــــــــار الثالثـــــــــــني ثانيـــــــــــة 

  للوينجات 

10  0,91  0,60  09  0,05  

  0,05  09  0,60  0,79  10اختبـــــــــــار اســـــــــــرتان للياقـــــــــــة 
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  البدنية 

  

لــذايت كــون بدرجــة عاليــة مــن الصــدق امــن خــالل النتــائج اإلحصــائية املدونــة يف اجلــدول الســابق بــني أن االختبــارات تتميــز 

كل مؤشرات الثبات  ختبارات أكرب من القيمة اجلدولية ملعامل ارتباط بريسون حيث  الصدق الذايت لإل القيم احملسوبة ملعامل

عامل االرتباط  واليت بلغت  كأعلى قيمة وهي أكرب من القيمة اجلدولية مل)  0,91(كأدىن قيمة و)  0,79(إحنصرت بني 

  ).09(ودرجة احلرية) 0,05(وهذا عند مستوى الداللة االحصائية )  0,60( 

ـــار -1-2-7-3 يقصـــد باملوضـــوعية التحـــرر مـــن التحيـــز أو التعصـــب وعـــدم إدخـــال العوامـــل : موضـــوعية االختب

وتعـين أن االختبـار يعطــي نفـس النتــائج مهمـا كــان  )332، 2003حييــوي، ( مــن أحكـام الطالـبالشخصـية فـيم  يصــدر 

ختبــار موضــوعيا إذا كــان يعطــي نفــس الدرجــة بغــض النظــر عــن مــن إىل أنــه يعتــرب اإل –ري فــان دالــني شــيكيم م بــالتحالقــائ

  )202، 1995صبحي، (. يصححه

وهي كذلك تعين ومن قدرات الفرد كما هي موجودة فعال، حيث أن أهم صفات القياس اجليد أن يكون موضوعيا لقياس 

  .وأن هناك فهما كامال من مجيع عينة البحث مبا سيؤدونهالظاهرة اليت أعد أصال لقياسها 

جمموعة من االختبارات السهلة والواضـحة الـيت تقـيس األنظمـة الطاقويـة فقـد  الباحث الطالبونسبتا إىل ما سبق استخدم 

 مت إيضـاح للمفحوصـني كـل تفاصـيل االختبـارات كمـا قـدم هلــم عـرض منـوذجي متصـل بكـل اختبـار، ولقـد أجنـزت يف نفــس

ســا أمــا فريــق العمــل  12ســا  9والزمانيــة ) املخــرب البيــداغوجي ملعهــد الرتبيــة البدنيــة والرياضــية مبســتغامن(الظــروف املكانيــة 

املساعد فقد متيز بالتجانس من حيث املؤهالت العلمية باإلضـافة إىل ذلـك تلقـوا شـرحا كافيـا حـول مضـمون االختبـارات، 

أن االختبــارات املســتخدمة  الباحــث الطالــبالقيــاس وممــا ســبق يســتخلص نفــس وســائل  الباحــث الطالــبولقــد اســتخدم 

  .تتمتع مبوضوعية عالية

  الوسائل االحصائية  -1-2-8
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 الطالـبلدى مصارعي اجليدو وعمل  يف حتسني االستشفاء بعض الوسائل املعينةبغية إصدار أحكام موضوعية حول تأثري 

ل عليهــا مــن التجربــة األساســية إىل درجــات معياريــة وذلــك باســتخدام علــى حتويــل جممــوع الــدرجات اخلــام املتحصــالباحــث 

  .األساليب اإلحصائية التالية

سويتمثل في المتوسط الحسابي  :مقياس النزعة المركزية .1
ن

س


3
 

 نحراف المعياريويتمثل في اإل: تشييس التمقا .2

  

 

 :ويتمثل في معامل االرتباط البسيط لبيرسون ) االرتباط(مقاييس العالقة بين المتغيرات  .3

 

  )مج ص) . (مج س( –) ص xس(ن مج                             

        =                                          ر             

  ]2)مج ص( – 2مج ص[  ]2)مج س( – 2ن مج س[                    

 

 

 :مقاييس الداللة ويتمثل في اختبار الداللة ت  .4

  

  

  

 

  
  2)سَ  -س( 3    =     ع      

 ن                 

  2س – 1س      

  ________     =   ت  
   2ع+  2ع            

 1-ن          
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  : الخالصة

خـالل التجربـة االسـتطالعية  الطالـبمنهجيـة البحـث و اإلجـراءات امليدانيـة الـيت أجنزهـا لقد مت التطـرق يف هـذا الفصـل إىل 

واألساسية حيث تطرق يف بداية هذا الفصل إىل التجربة االستطالعية فأشار إىل عدة خطوات علمية أجنزها متهيدا للتجربة 

األساســـية الـــيت اســـتعملها بتوضـــيح املـــنهج املســـتخدم يف البحـــث، ا�تمـــع، جمـــاالت البحـــث ومتغرياتـــه مث الضـــبط اإلجرائـــي 

أهـــم صـــعوبات  الطالـــبوأدوات البحـــث وســـيكومرتية األداة مث الدراســـات اإلحصـــائية ويف األخـــري تنـــاول  ملتغـــريات البحـــث

  .البحث
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لثاني   :لفصل 

مناقشتها  عر لنتائج     تحليل 
   تمهيد

عرض ومناقشة نتائج تجانس وتكافؤ االختبارات األنثوبومترية والوظيفية والمؤشرات  1--2

  .البحث مجموعتيالوظيفية ل

لمجموعتي ) النظام الالهوائي(عرض وتحليل ومناقشة نتائج إختبار ثالثين ثانية لوينجات  -2-2

 البحث

) النظام الالهوائي(عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار ثالثين ثانية لوينجات  -1 - 2-2

  لمجموعتي البحث بالنسبة للنبض

) النظام الالهوائي(عرض وتحليل ومناقشة نتائج إختبار ثالثين ثانية لوينجات  -2 - 2-2

  لمجموعتي البحث بالنسبة للضغط

) النظام الالهوائي(عرض وتحليل ومناقشة نتائج إختبار ثالثين ثانية لوينجات  -3- 2-2

 لمجموعتي البحث بالنسبة لحامض الالكتيك

  لمجموعتي البحث ) النظام الهوائي(إستراند  عرض وتحليل ومناقشة النتائج إختبار - 2-3

لمجموعتي البحث ) النظام الهوائي( استراندعرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار  -  1 - 2-3

  بالنسبة للنبض

لمجموعتي البحث ) النظام الهوائي( استراندعرض وتحليل ومناقشة نتائج إختبار   -2- 2-3

  بالنسبة للضغط

لمجموعتي البحث ) النظام الهوائي( استراندعرض وتحليل ومناقشة نتائج إختبار -3- 2-3

 بالنسبة لحامض الالكتيك

  االستنتاجات - 2-4

  مناقشة الفرضيات - 2-5

 االقتراحات - 2-6

  الخالصة العامة  - 2-7
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  : تمهيد

يف هـذا الفصـل  الطالـب الباحـثتتطلب منهجية البحث عرض وحتليـل النتـائج ومناقشـتها وعلـى هـذا األسـاس قـام 

املســـتخدمة للكمـــادات ا�موعـــة و  ا�موعـــة املســـتخدمة للتـــدليكمبعاجلـــة النتـــائج اخلـــام لالختبـــارات الوظيفيـــة للمجمـــوعتني 

ا يف جــداول تســهل مالحظــة الفــرق واملقارنــة بينهــا ومــن مث باســتخدام مقــاييس إحصــائية ووضــعه وســيلة استشــفاءك البــاردة

  .مناقشتها لغرض الوصول إىل حتقيق أهداف البحث والتحقق من فروضه

عـرض ومناقشـة نتــائج تجـانس وتكـافؤ االختبــارات األنثوبومتريـة والوظيفيـة والمؤشــرات  -2-1

  .الوظيفية لعينتي البحث

مجيـع الظـروف املتعلقـة  الطالـب الباحـثبـت هـوائي والنظـام اهلـوائي ولقـد ثَ مث إجراء االختبارات الوظيفيـة للنظـام الال

املستخدمة وطريقة التنفيذ وفريق العمل املساعد من أجل خلق الظروف نفسـها  باالختبارات من الزمان واملكان واألدوات 

مقــاييس العمــر  يفبدراســة مــدى جتــانس هــذه العينــة  الطالــب الباحــثلكلــىت العينتــني وعلــى إثــر النتــائج احملصــل عليهــا قــام 

) ف(والوزن والطول والعمر التدريب كما مت حساب تكافؤ ا�موعتني يف متغريات البحث باستخدام اختبار حتليل التباين 

  وأفرزت هذه العملية على النتائج التالية
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المجموعة و  تدليكالمجموعة المستخدمة لليوضع تجانس وتكافؤ ) 16(الجدول رقم 

في نتائج االختبارات األنتروبومترية والوظيفية والمؤشرات الوظيفية المستخدمةللراحة اإليجابية

  )ف(باستخدام تحليل التباين 

  

ت
ريا

ملتغ
ا

  

  

   
   

  
ئية

صا
إلح

مل ا
عا

امل
  

ر 
عم

ال
  

ن 
وز

ال
ل   

طو
ال

  

يب 
دري

الت
ر 

عم
ال

  

ض 
لنب

ا
  

ط
ضغ

ال
  

ك 
كت

ال
 ال

ض
ام

ح
  

ر 
ــــــا

ــــــــــ
بـــــــ

خت
إ

30 
ة 

ــــــــــ
ــــــــــ

انيـــ
ث

ت
جا

وين
ل

  

ر 
تبا

إخ
أ

ند
رتا

س
  

ا�موعـــــــــة 

  األوىل

,3  5,55  1,84  41,5  68,1  3,8  1,62  62,6  18,6  املتسوط  احلسايب

50  

,0  0,44  0,11  7,44  1,88  0,3  0,03  2,03  0,86  راف املعياري حناأل

5  

ا�موعـــــــــة 

  الثانية 

18,2  املتسوط  احلسايب

4  

62,5  1,65

9  

3,7  68,4  40  2,08  4,80  3,

30  

,0  0,22  0,18  6,66  1,65  0,44  0,03  2,44  0,77  راف املعياري حناأل

66  

  04  درجة احلرية 

  0,05  مستوى الداللة 

  2,13  اجلدولية" ف"قيمة 

0,2  0,39  0,44  احملسوبة" ف"قيمة 

8  

0,44  0,38  0,35  0,16  0,36  0,

07  

غـــــــــــــــــــري   الداللة اإلحصائية للفروق

  دال

غـــــــــــــــــــري 

  دال

غـــــــــــــــــري 

  دال

غــــــــــــــــــري 

  دال

غــــــــــــــــــري 

  دال

غــــــــــــــــــري 

  دال

غــــــــــــــــــري 

  دال

غــــــــــــــــــري 

  دال

غـــــــــري 

  دال



ا�موعـــــــة و  ا�موعـــــــة املســـــــتخدمة للتـــــــدليك

احملسوبة واليت تأرجحت  -ف–يف نتائج االختبارات األنرتوبومرتية والوظيفية تبني لنا أن مجيع قيم 

عند  -2,13-اجلدولية اليت بلغت  -ف–

مما يؤكد على عـدم وجـود فـروق معنويـة بـني هـذه املتوسـطات أي أن الفـروق 

داللة إحصائية وهذا التحصيل اإلحصائي يشري إىل مدى جتانس وتكافؤ عينيت البحـث يف مجيـع االختبـارات األنرتوبومرتيـة 

 )3(  

واألنتروبومتريـــــة بوضــــح تجـــــانس وتكــــافؤ االختبــــارات الوظيفيــــة 

  

يتضح لنـا مـدى التجـانس القـائم بـني عينـيت البحـث يف االختبـارات الوظيفيـة 

0
20
40

60

80
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ا�موعـــــــة املســـــــتخدمة للتـــــــدليكالـــــــذي يبـــــــني جتـــــــانس وتكـــــــافؤ )  18(مـــــــن خـــــــالل اجلـــــــدول رقـــــــم 

يف نتائج االختبارات األنرتوبومرتية والوظيفية تبني لنا أن مجيع قيم املستخدمةللراحة اإلجيابية

–كأكرب قيمة وهي أصغر من قيمة   -0,44-كأصغر قيمة إىل 

مما يؤكد على عـدم وجـود فـروق معنويـة بـني هـذه املتوسـطات أي أن الفـروق ) 0,05(ومستوى الداللة ) 

  احلاصلة بني املتوسطات ليست هلا 

داللة إحصائية وهذا التحصيل اإلحصائي يشري إىل مدى جتانس وتكافؤ عينيت البحـث يف مجيـع االختبـارات األنرتوبومرتيـة 

( الوظيفية واملؤشرات الوظيفية والنتائج السالفة الذكر يوضحها الشكل البياين رقم 

بوضــــح تجـــــانس وتكــــافؤ االختبــــارات الوظيفيــــة ) 03( الشــــكل البيــــاني رقــــم 

  .والمؤشرات الوضيفية لعينتيي البحث

يتضح لنـا مـدى التجـانس القـائم بـني عينـيت البحـث يف االختبـارات الوظيفيـة )  03(من خالل الشكل البياين رقم 

  واألنثروبومرتية واملؤشرات الوظيفية لعينيت البحث

المجموعة الثانیة

المجموعة الثانیة المجموعة األولى 

مـــــــن خـــــــالل اجلـــــــدول رقـــــــم           

املستخدمةللراحة اإلجيابية

كأصغر قيمة إىل  -0,07-بني 

) 04(درجة حرية 

احلاصلة بني املتوسطات ليست هلا 

داللة إحصائية وهذا التحصيل اإلحصائي يشري إىل مدى جتانس وتكافؤ عينيت البحـث يف مجيـع االختبـارات األنرتوبومرتيـة 

الوظيفية واملؤشرات الوظيفية والنتائج السالفة الذكر يوضحها الشكل البياين رقم 

الشــــكل البيــــاني رقــــم 

والمؤشرات الوضيفية لعينتيي البحث

من خالل الشكل البياين رقم 

واألنثروبومرتية واملؤشرات الوظيفية لعينيت البحث

 

 

 

المجموعة الثانیة



~ 165 ~ 

  

 

 

لمجموعتي ) النظام الالهوائي(لوينجات  "ثا"30عرض وتحليل ومناقشة نتائج إختبار  - 2-2

  البحث 

" ثا"30في إختبار لمجموعتي البحث عرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر النبض  -1- 2-2

  لوينجات

  المحسوبة'' ت''يبين المتوسط الحسابي و اإلنحراف المعياري للفروق وقيمة ) 17(جدول رقم 

  ار ثالثين ثانية لوينجاتفي إختب لمجموعتي البحثو الجدولية لمؤشر النبض  

   )الدقيقة/ نبضة (أوقات قياس النبض 

 

بعد 

 د5

بعد 

 د4

بعد 

 د3

بعد 

 د2

بعد 

 د1

بعد 

اجلهد 

 مباشرة

أثناء 

 الراحة

املقايس 

اإلحصا

 ئية

  طريقة

  اإلستشفاء

 

 

76,7 93,2 100,

9 

121 151,

2 

املتوسط  67,3 161,9

 احلسايب

 التدليك

 

  

  

  ا�موعة

 األوىل

اإلحنراف  1,60 3,60 3,09 2,55 2,03 1,02 1,01

 املعياري

88,6 119,

6 

129,

6 

141 148,

3 

املتوسط  67,1 163,6

 احلسايب

متارين 

 التهدئة

ا�موعة 

 الثانية

اإلحنراف  1,65 1,44 1,77 0,91 1,19 1,18 2,01

 املعياري

 درجة احلرية  8

 مستوى الداللة 0,05

 اجلدولية'' ت''قيمة  1,86

 احملسوبة" ت''قيمة  0,6 0,06 2,6 2,80 2,11 3,03 3,33

 الداللة اإلحصائية  غري دال  غري دال دال دال دال دال دال
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ا�موعة املستخدمةللراحة و  ا�موعة املستخدمة للتدليكالذي يبني مقارنة نتائج ) 31( نالحظ من خالل اجلدول رقم 

  .الطالب الباحثيف مؤشر النبض أثناء الراحة وبعد اجلهد البدين و يف الفرتات اليت تناوهلا اإلجيابية

أثناء الراحة و بعد اجلهد مباشرة على متوسط حسايب ملعدل النبض  ا�موعة املستخدمة للتدليكحيث حصلت          

ا�موعة وحققت ) 3,60.1,60(و باحنراف معياري غلى التوايل )  د/ن161,9.67,3 ( على التوايل 

 67,1(  أثناء الراحة و بعد اجلهد مباشرة على متوسط حسايب ملعدل النبض على التوايل املستخدمةللراحة اإلجيابية

احملسوبة يف معدل النبض بني " ت"و لقد بلغت قيمة )1,44.1,65(و باحنراف معياري على التوايل )  د/ن,163 6

(  أثناء الراحة و بعد اجلهد مباشرة على التوايل ا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابيةو  ا�موعة املستخدمة للتدليك

) 0,05(وهذا عند مستوى الداللة ) 1,86(اجلدولية اليت بلغت قيمة " ت" وهي أصغر من قيمة)   0,06.0,6

ا�موعة و   لراحة اإلجيابيةا�موعة املستخدمة لوهذا يعين عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني ) 8(ودرجة احلرية 

يف معدل النبض أثناء الراحة و بعد ا�هود البدين مباشرة مما يؤكد جتانس ا�موعتني يف معدل النبض  املستخدمة للتدليك

 يف أثناء الراحة و العمل بنفس الشدة 

ة و الثالثة و الرابعة و اخلامسة على متوسط معدل النبض يف الدقيقة األوىل والثاني ا�موعة املستخدمة للتدليكوحصلت 

بإحنراف معياري على التوايل و ) د/ن151,2. 121. 100,9. 76,7.93,2(على التوايل 

فقد بلغ املتوسط احلسايب ملعدل النبض ا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابيةأما ) 1,01.1,02.2,03.2,55.3,09(

 و) د/ن 88,6.119,6.129,6.141.148,3(اخلامسة على التوايل ابعة و يف الدقيقة األوىل و الثانية و الثالثة والر 

  )  2,01.1,18.1,19.0,91.1,77( باحنراف معياري على التوايل 

وعليه فإن احلكم الظاهري على املتوسطات ملعدل النبض يف الفرتات الزمنية يشري إىل إخنفاض مؤشر النبض لكن ال ميكن 

ستيودنت وبعد عملية التوظيف " ت"أن نعترب هذا احلكم ظاهريا إال بعد إستخدام مقاييس الداللة اإلحصائية املتمثل يف 

  واملعاجلة اإلحصائية ظهرت 

حملسوبة يف معدل النبض بعد اجلهد البدين يف الدقيقة االوىل و الثانية و الثالثة و الرابعة و اخلامسة بني ا" ت"أن قيمة 

) 3,33.3,03.2,11.2,80.2,6( ا�موعة املستخدمة للتدليك و ا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابيةعلى التوايل 



وملا كانت القيم )  1,86( هي  )  0,05

و  ا�موعة املستخدمة للتدليكاحملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية و هذا يعين أن الفروق كلها ذات داللة معنوية و لصاحل 

موعة ا�أن هذه النتيجة هي حتصيل حاصل الخنفاض معدالت النبض بعد اجلهد البدين لدى 

ة اإلجيابية و منه إن استخدام الراح للمجموعةاملستخدمة للراحة اإلجيابية

الطالب أن الفروق الظاهرية بني متوسطات معدل النبض يف األوقات اليت أخذها 

ا�موعة هلا داللة إحصائية ولصاحل 

مما أدى إىل سرعة إستشفاء مؤشر النبض 

(  لعينتي البحث المجموعة األولى

  
املستخدمة يف البحث لتتبع مراحل  ديناميكية النبض كإحدى املتغريات الوظيفية

إستعادة الشفاء وذلك باستخدام التدليك و الراحة اإلجيابية بعد اجلهد البدين حيث نالحظ ديناميكية النبض بعد اجلهد 
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0,05( توى الداللة ومس)  8(اجلدولية عند درجة احلرية " ت"بينما كانت قيمت 

احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية و هذا يعين أن الفروق كلها ذات داللة معنوية و لصاحل 

أن هذه النتيجة هي حتصيل حاصل الخنفاض معدالت النبض بعد اجلهد البدين لدى  الطالب الباحث

   الطالب الباحثيف الفرتات الزمنية اليت تناوهلا  املستخدمة للتدليك

للمجموعةاملستخدمة للراحة اإلجيابيةعند مقارنتها مبعدالت النبض بعد اجلهد البدين 

  هلما أثر يف خفض معدالت النبض أي  لتدليكوا

أن الفروق الظاهرية بني متوسطات معدل النبض يف األوقات اليت أخذها  الطالب الباحث

هلا داللة إحصائية ولصاحل  ا�موعة املستخدمة للراحة اإلجيابيةو  للمجموعةاملستخدمة للتدليك

مما أدى إىل سرعة إستشفاء مؤشر النبض التدليك بعد اجلهد إىل مدى فعالية إستخدام   وهذا راجع املستخدمة للتدليك

  ا�موعة املستخدمة للراحة اإلجيابية

لعينتي البحث المجموعة األولىيوضح ديناميكية عودة النبض بعد الجهد البدني ) 4(الشكل البياني رقم 

   في إختبار وينجات)  راحة ايجابية(  والمجموعة الثانية

ديناميكية النبض كإحدى املتغريات الوظيفية) 4(يوضح الشكل البياين رقم 

إستعادة الشفاء وذلك باستخدام التدليك و الراحة اإلجيابية بعد اجلهد البدين حيث نالحظ ديناميكية النبض بعد اجلهد 

بعد الجھد 
مباشرة

د1بعد  د2بعد 
د3بعد 

د4بعد 
د

بينما كانت قيمت 

احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية و هذا يعين أن الفروق كلها ذات داللة معنوية و لصاحل 

الطالب الباحثيرى 

املستخدمة للتدليك

عند مقارنتها مبعدالت النبض بعد اجلهد البدين 

وابعد اجلهد البدين 

الطالب الباحثو عليه يستخلص 

للمجموعةاملستخدمة للتدليك الباحث

املستخدمة للتدليك

ا�موعة املستخدمة للراحة اإلجيابيةمقارنة ب

الشكل البياني رقم 

والمجموعة الثانية)  التدليك

يوضح الشكل البياين رقم            

إستعادة الشفاء وذلك باستخدام التدليك و الراحة اإلجيابية بعد اجلهد البدين حيث نالحظ ديناميكية النبض بعد اجلهد 

د5بعد 
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البدين يف النظام الالهوئي توضح فعالية التدليك يف اإلسراع بعودة النبض مقارنة بديناميكية النبض يف حالة إستخدام 

  اإلجيابية الراحىة

  

 

 

" ثا"30لمجموعتي البحث في اختبار ضغط النبض عرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر  -2-2-2

 لوينجات

  المحسوبة'' ت''يبين المتوسط الحسابي و اإلنحراف المعياري للفروق وقيمة ) 18(جدول رقم 

  في إختبار ثالثين ثانية لوينجات لمجموعتي البحث  ضغط النبضو الجدولية لمؤشر  

   )زئبق/ مم(النبض ضغط أوقات قياس 

 

بعد  د1بعد  د2بعد  د3بعد  د4بعد  د5بعد 

اجلهد 

 مباشرة

أثناء 

 الراحة

املقايس 

اإلحصا

 ئية

  طريقة

  األستشفاء

 

 

املتوسط  40 80 72 64 60 45 45

 احلسايب

   التدليك

  

  

ا�موعة 

 األوىل 

اإلحنراف  6,55 4,81 5,77 6,94 9,33 5,26 5,22

 املعياري

املتوسط  40 80 74 69 64 64 60

 احلسايب

متارين 

 التهدئة

ا�موعة 

 الثانية

اإلحنراف  6,55 0 5,22 7,9 5,20 5,16 8,22

 املعياري

 )2-ن2(درجة احلرية  8

 مستوى الداللة 00,5

 اجلدولية'' ت''قيمة  1,86
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 احملسوبة" ت''قيمة  1 1 2,06 2,10 2,11 2,8 2,30

 الداللة اإلحصائية  غري دال غري دال دال  دال دال دال دال

ا�موعة و  ا�موعة املستخدمة للتدليكالذي يبني مقارنة نتائج )  32(نالحظ من خالل اجلدول رقم       

  .الطالب الباحثالنبض أثناء الراحة وبعد اجلهد البدين و يف الفرتات اليت تناوهلا ضغط يف مؤشر املستخدمةللراحة اإلجيابية

لنبض ضغط اأثناء الراحة و بعد اجلهد مباشرة على متوسط حسايب ملعدل  ا�موعة املستخدمة للتدليكحيث حصلت 

للراحة  موعة املستخدمةا�وحققت ) 4,81.6,55(و باحنراف معياري غلى التوايل ) زئبق/مم80.40(   على التوايل

و )  زئبق/مم80.40(النبض على التوايل ضغط أثناء الراحة و بعد اجلهد مباشرة على متوسط حسايب ملعدل اإلجيابية

ا�موعة املستخدمة احملسوبة يف معدل النبض بني " ت"و لقد بلغت قيمة  )0.6,55(باحنراف معياري على التوايل

وهي أصغر من قيمة ) 1.1(أثناء الراحة و بعد اجلهد مباشرة على التوايل للراحة اإلجيابيةا�موعة املستخدمةو  للتدليك

وهذا يعين عدم وجود ) 8(ودرجة احلرية ) 0.05(وهذا عند مستوى الداللة ) 1,86(اجلدولية اليت بلغت قيمة " ت"

النبض أثناء  ضغط يف معدل خدمة للتدليكا�موعة املستو ا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابيةفروق دالة إحصائيا بني 

النبض يف أثناء الراحة و العمل بنفس ضغط الراحة و بعد ا�هود البدين مباشرة مما يؤكد جتانس ا�موعتني يف معدل 

  الشدة 

و  ابعةالنبض يف الدقيقة األوىل والثانية و الثالثة و الر  ضغط على متوسط معدل ا�موعة املستخدمة للتدليكوحصلت 

( وبإحنراف معياري على التوايل ) زئبق/مم 45.45.60.64.72(اخلامسة على التوايل 

ضغط فقد بلغ املتوسط احلسايب ملعدل ا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابيةأما )  5,22.5,26.9,33.6,94.5,77

 و) زئبق/مم 60.64.64.69.74.80.40(ابعة و اخلامسة على التوايل النبض يف الدقيقة األوىل و الثانية و الثالثة والر 

  )  8,22.5,16.5,20.7,9.5,22.0.6,55(باحنراف معياري على التوايل
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النبض ضغط النبض يف الفرتات الزمنية يشري إىل إخنفاض مؤشر ضغط وعليه فإن احلكم الظاهري على املتوسطات ملعدل 

ستيودنت وبعد " ت"لداللة اإلحصائية املتمثل يف لكن ال ميكن أن نعترب هذا احلكم ظاهريا إال بعد إستخدام مقاييس ا

  عملية التوظيف واملعاجلة اإلحصائية ظهرت 

احملسوبة يف معدل النبض بعد اجلهد البدين يف الدقيقة االوىل و الثانية و الثالثة و الرابعة و اخلامسة بني " ت"أن قيمة 

) 2,30.2,8.2,11.2,10.2,06( جيابيةعلى التوايل ا�موعة املستخدمة للتدليك و ا�موعة املستخدمةللراحة اإل

وملا كانت القيم )  1,86( هي  )  0,05( ومستوى الداللة )  8( اجلدولية عند درجة احلرية " ت"بينما كانت قيمت 

و  ليكا�موعة املستخدمة للتداحملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية و هذا يعين أن الفروق كلها ذات داللة معنوية و لصاحل 

النبض بعد اجلهد البدين لدى ضغط أن هذه النتيجة هي حتصيل حاصل الخنفاض معدالت  الطالب الباحثيرى 

  يف الفرتات الزمنية اليت تناوهلا  ا�موعة املستخدمة للتدليك

و منه إن  للمجموعةاملستخدمةللراحة اإلجيابيةالنبض بعد اجلهد البدين ضغط عند مقارنتها مبعدالت  الطالب الباحث

  النبض أي ضغط مها أثر يف خفض معدالت والتدليك استخدام الراحة اإلجيابية 

النبض يف األوقات اليت أخذها  ضغط أن الفروق الظاهرية بني متوسطات معدل الطالب الباحثو عليه يستخلص 

ا�موعة اللة إحصائية ولصاحل هلا دا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابيةو  للمجموعةاملستخدمة للتدليك الطالب الباحث

النبض  ضغط  مما أدى إىل سرعة إستشفاء مؤشر التدليكإىل مدى فعالية إستخدام  وهذا راجع املستخدمة للتدليك

 ا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابيةمقارنة ب

 إختبار وينجاتفي لعينتي النبض بعد الجهد البدني ضغط يوضح ديناميكية عودة ) 5(الشكل البياني رقم 



 
املستخدمة يف البحث لتتبع مراحل  ديناميكية ضغط النبض كإحدى املتغريات الوظيفية

إستعادة الشفاء وذلك باستخدام الراحة اإلجيابية و والتدليك بعد اجلهد البدين حيث نالحظ ديناميكية ضغط النبض بعد 

وئي توضح فعالية التدليك يف اإلسراع بعودة ضغط النبض مقارنة بديناميكية ضغط النبض يف 

في لمجموعتي البحث  مؤشر حامض الالكتيك

  المحسوبة'' ت''اإلنحراف المعياري للفروق وقيمة 

  في إختبار ثالثين ثانية لوينجات

 )لرت/ مليمول(حامض الالكتيك أوقات قياس 

  د2بعد  د4بعد  د8بعد 

14,22 14,6 14,6 
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ديناميكية ضغط النبض كإحدى املتغريات الوظيفية) 5(يوضح الشكل البياين رقم 

إستعادة الشفاء وذلك باستخدام الراحة اإلجيابية و والتدليك بعد اجلهد البدين حيث نالحظ ديناميكية ضغط النبض بعد 

وئي توضح فعالية التدليك يف اإلسراع بعودة ضغط النبض مقارنة بديناميكية ضغط النبض يف اجلهد البدين يف النظام الاله

  حالة إستخدام الراحىة اإلجيابية

مؤشر حامض الالكتيكعرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر 

  إختبار ثالثين ثانية لوينجات

اإلنحراف المعياري للفروق وقيمة يبين المتوسط الحسابي و ) 19

في إختبار ثالثين ثانية لوينجاتلمجموعتي البحث  حامض الالكتيكو الجدولية لمؤشر 

أوقات قياس    

 

بعد  بعد اجلهد 

 مباشرة

أثناء 

 الراحة

املقايس 

 اإلحصائية

  طريقة

  األستشفاء

 

املتوسط  1,90 14,6

 احلسايب

 تدليك

بعد الجھد 
مباشرة

د1بعد  د2بعد  د3بعد  د4بعد  د5

 
يوضح الشكل البياين رقم 

إستعادة الشفاء وذلك باستخدام الراحة اإلجيابية و والتدليك بعد اجلهد البدين حيث نالحظ ديناميكية ضغط النبض بعد 

اجلهد البدين يف النظام الاله

حالة إستخدام الراحىة اإلجيابية

 

عرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر  -2-2-3

19(جدول رقم 

و الجدولية لمؤشر  

  

 

  

ا�موعة 

5بعد 
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اإلحنراف  0,14 0,50 0,50 0,50 0,61

 املعياري

  االوىل

 

املتوسط  2,01 14,30 14,30 14,30 14,20

 احلسايب

ا�موعة  متارين التهدئة

 الثانية

اإلحنراف  0,20 0,51 0,51 0,51 0,49

 املعياري

 )2-ن2(درجة احلرية  8

 مستوى الداللة 0,05

 اجلدولية'' ت''قيمة  1,86

 احملسوبة" ت''قيمة  0,10 0,45 0,45 0,45 0,9

 الداللة اإلحصائية  غري دال غري دال غري دال غري دال دال

ا�موعة املستخدمة للتدليك و ا�موعة املستخدمةللراحة الذي يبني مقارنة نتائج ) 33 (ل اجلدول رقم نالحظ من خال

  .الطالب الباحثأثناء الراحة وبعد اجلهد البدين و يف الفرتات اليت تناوهلا  حامض الالكتيكاإلجيابيةيف مؤشر 

حامض أثناء الراحة و بعد اجلهد مباشرة على متوسط حسايب ملعدل  ا�موعة املستخدمة للتدليكحيث حصلت 

ا�موعة وحققت ) 0,50.0,14(ف معياري غلى التوايل و باحنرا) ل/ميلي مول 14,6.1,90(على التوايل كتيك الال 

( على التوايل  حامض الالكتيكاشرة على متوسط حسايب ملعدل أثناء الراحة و بعد اجلهد مباملستخدمةللراحة اإلجيابية

سوبة يف احمل" ت"و لقد بلغت قيمة  -0,20.0,51-و باحنراف معياري على التوايل)   ل/ميلي مول 14,30.2,01

عد اجلهد أثناء الراحة و با�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابيةو  ا�موعة املستخدمة للتدليكبني  حامض الالكتيكمعدل 

وهذا عند مستوى ) 1,86( اجلدولية اليت بلغت قيمة " ت"وهي أصغر من قيمة )  0,45.0,10( مباشرة على التوايل 

ا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابيةو وهذا يعين عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني )  8(ودرجة احلرية )  0,05(الداللة 

د جتانس أثناء الراحة و بعد ا�هود البدين مباشرة مما يؤكحامض الالكتيك ا�موعة املستخدمة للتدليك يف معدل 

  ء الراحة و العمل بنفس الشدة يف أثنا حامض الالكتيكا�موعتني يف معدل 
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( على التوايل و الرابعة يف الدقيقة ا والثانية  حامض الالكتيكا�موعة املستخدمة للتدليك على متوسط معدل وحصلت 

ا�موعة املستخدمةللراحة أما ) 0,50.0,50.(وبإحنراف معياري على التوايل  ) ل/ميلي مول .14,6.14,6

نية والرابعة و اعلى التوايل يف الدقيقة الثاحامض الالكتيك بلغ املتوسط احلسايب ملعدل فقد اإلجيابية

  ) .0,51.0,51(باحنراف معياري على التوايل  و) ل/ميلي مول14,30.14.30.(

إخنفاض مؤشر  عدم يف الفرتات الزمنية يشري إىلحامض الالكتيك وعليه فإن احلكم الظاهري على املتوسطات ملعدل 

" ت"لكن ال ميكن أن نعترب هذا احلكم ظاهريا إال بعد إستخدام مقاييس الداللة اإلحصائية املتمثل يف ض الالكتيك حام

بعد اجلهد  حامض الالكتيكاحملسوبة يف معدل " ت"قيمة  ستيودنت وبعد عملية التوظيف واملعاجلة اإلحصائية ظهرت أن

موعة املستخدمة للتدليك و ا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابيةعلى التوايل ا�بني  البدين يف الدقيقة  الثانية و الرابعة 

)  1,86(هي  )  0,05(ومستوى الداللة )  8(اجلدولية عند درجة احلرية " ت"بينما كانت قيمت ) ,0,45.0,45(

بني عينيت البحث يف معدل  عدم وجود فروق دالة إحصائياو هذا يعين  حملسوبةأكرب من القيمة ا القيمة اجلدوليةوملا كانت 

حامض الالكتيك يف الدقيقة الثانية والرابعة أي أنه نسبة حامض الالكتيك بقية ثابتة بعد اجلهد البدين  ومل حيدث أي 

إخنفاض سواء بالنسبة للمجموعة األوىل أو الثانية  ولقد حصلت ا�موعة املستخدمة للتدليك على متوسط احلسايب 

ولدى ا�موعة )0,61(وبإحنراف معياري )ل/ميلي مول 14,22(يف الدقيقة الثامنة  ملعدل حامض الالكتيك

وإحنراف )ل /ميلي مول 14,20(املستخدمةللراحة اإلجيابيةحصلت على متوسط احلسايب ملعدل حامض الالكتيك 

يشري إىل الدقيقة الثامنة يف حامض الالكتيك وعليه فإن احلكم الظاهري على املتوسطات ملعدل  )90,4(معياري 

لكن ال ميكن أن نعترب هذا احلكم ظاهريا إال بعد إستخدام مقاييس الداللة اإلحصائية حامض الالكتيك إخنفاض مؤشر 

حامض سوبة يف معدل احمل" ت"قيمة  وجدنا  التوظيف واملعاجلة اإلحصائيةستيودنت وبعد عملية " ت"املتمثل يف 

من قيمة  اصغر وهي ) 0,9(بلغت ا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابية  و تخدمة للتدليكا�موعة املسبني  الالكتيك

وجود عدم  وهذا يعين) 8(رجة احلرية ود) 0,05( وهذا عند مستوى الداللة )  1,86(اجلدولية اليت بلغت قيمة " ت"

الطالب و عليه يستخلص دمة للتدليك ا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابيةو ا�موعة املستخفروق دالة إحصائيا بني 

و  للمجموعةاملستخدمة للتدليك الدقيقة الثامنةيف حامض الالكتيك الظاهرية بني متوسطات معدل أن الفروق  الباحث



وبالتايل استخدام الراحة الغيجابية والتدليك بعد ا�هود 

في إختبار لعينتي البحث بعد الجهد البدني 

  

يف البحث لتتبع   املستخدمة ديناميكية حامض الالكتيك كإحدى املتغريات الوظيفية

مراحل إستعادة الشفاء وذلك باستخدام الراحة اإلجيابية و التدليك بعد اجلهد البدين حيث نالحظ ديناميكية حامض 

توضح فعالية كبرية للراحة اإلجيابية و التدليك يف اإلسراع بعودة حامض 

  لمجموعتي البحث ) النظام الهوائي

 إستراندفي إختبار  لمجموعتي البحث 

  المحسوبة'' ت''المتوسط الحسابي و اإلنحراف المعياري للفروق وقيمة 

  إستراند في إختبار

 )الدقيقة/ نبضة (

بعد  د5بعد 

 د4

 د2 د3بعد 

76,8 89,7 100,1 11 
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وبالتايل استخدام الراحة الغيجابية والتدليك بعد ا�هود داللة إحصائية  ليست هلا ا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابية

  الالهوائي حىت الدقيقة الثامنة مل خيفض من نسبة حامض الالكتيك يف الدم 

بعد الجهد البدني  حامض الالكتيكيوضح ديناميكية عودة ) 6(الشكل البياني رقم 

ديناميكية حامض الالكتيك كإحدى املتغريات الوظيفية)  6( يوضح الشكل البياين رقم 

مراحل إستعادة الشفاء وذلك باستخدام الراحة اإلجيابية و التدليك بعد اجلهد البدين حيث نالحظ ديناميكية حامض 

توضح فعالية كبرية للراحة اإلجيابية و التدليك يف اإلسراع بعودة حامض الالكتيك بعد اجلهد البدين يف النظام الالهوئي ال 

النظام الهوائي( استراندعرض وتحليل ومناقشة نتائج إختبار 

لمجموعتي البحث عرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر النبض 

المتوسط الحسابي و اإلنحراف المعياري للفروق وقيمة يبين ) 20

في إختبار لمجموعتي البحث و الجدولية لمؤشر النبض  

(أوقات قياس النبض    

 

2بعد  بعد  د1بعد 

اجلهد 

 مباشرة

أثناء 

 الراحة

املقايس 

اإلحصا

 ئية

  طريقة

  اإلستشفاء

 

115,6 املتوسط  68,6 155 125,2

 احلسايب

 تدليك

بعد الجھد 
مباشرة

د1بعد 
د2بعد 

د3بعد 
د4بعد 

ا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابية

الالهوائي حىت الدقيقة الثامنة مل خيفض من نسبة حامض الالكتيك يف الدم 

الشكل البياني رقم 

 وينجات 

  
يوضح الشكل البياين رقم  

مراحل إستعادة الشفاء وذلك باستخدام الراحة اإلجيابية و التدليك بعد اجلهد البدين حيث نالحظ ديناميكية حامض 

الالكتيك بعد اجلهد البدين يف النظام الالهوئي ال 

  الالكتيك 

عرض وتحليل ومناقشة نتائج إختبار  -2-3

عرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر النبض  -2-3-1

20(جدول رقم 

  

 

طريقة

اإلستشفاء

 

 

تدليك   

ا�موعة 

د5بعد 
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اإلحنراف  1,9 0,83 0,89 2,01 5,01 1,31 1,20

 املعياري

  األوىل

 

85,3 100,

1 

112,3 125,3 139,2 150,

9 

املتوسط  68,1

 احلسايب

متارين 

 التهدئة

ا�موعة 

 الثانية

اإلحنراف  1,82 2,22 1,19 3,09 3,5 1,53 1,22

 املعياري

 )2-ن2(درجة احلرية  8

 مستوى الداللة 0,05

 اجلدولية'' ت''قيمة  1,86

 احملسوبة" ت''قيمة  0,63 0,91 2,22 2,10 2,26 5,50 4,26

 الداللة اإلحصائية  غري دال غري دال دال دال دال دال دال

ا�موعة املستخدمةللراحة و  ا�موعة املستخدمة للتدليكالذي يبني مقارنة نتائج )  34 (نالحظ من خالل اجلدول رقم 

  .الطالب الباحثيف مؤشر النبض أثناء الراحة وبعد اجلهد البدين و يف الفرتات اليت تناوهلا اإلجيابية

أثناء الراحة و بعد اجلهد مباشرة على متوسط حسايب ملعدل النبض على  ا�موعة املستخدمة للتدليكحيث حصلت 

ا�موعة املستخدمةللراحة وحققت  ) (0,83.1,9اف معياري غلى التوايل و باحنر )  د/ن 155.68,6(التوايل

و باحنراف  ) د/ن150,9.68,1( ملعدل النبض على التوايل بعد اجلهد مباشرة على متوسط حسايباإلجيابيةأثناء الراحة و 

ا�موعة املستخدمة للتدليك احملسوبة يف معدل النبض بني " ت"و لقد بلغت قيمة ) (2,22.1,82التوايل معياري على

وهي أصغر من قيمة )  0,91.0,63(عد اجلهد مباشرة على التوايل بو ا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابيةأثناء الراحة و 

وهذا يعين عدم وجود ) 8(ودرجة احلرية ) 0,05( وهذا عند مستوى الداللة ) 1,86(اجلدولية اليت بلغت قيمة " ت"

يف معدل النبض أثناء الراحة و  ا�موعة املستخدمة للتدليكو للراحة اإلجيابية ا�موعة املستخدمةفروق دالة إحصائيا بني 

  العمل بنفس الشدة ناء الراحة و يف معدل النبض يف أثبعد ا�هود البدين مباشرة مما يؤكد جتانس ا�موعتني 

ابعة و اخلامسة على متوسط معدل النبض يف الدقيقة األوىل والثانية و الثالثة و الر  ا�موعة املستخدمة للتدليكوحصلت 

بإحنراف معياري على التوايل و   )د/ن 76,8.89,7.100,1.115,6.125,2(على التوايل 

فقد بلغ املتوسط احلسايب ملعدل النبض املستخدمةللراحة اإلجيابية ا�موعةأما )  1,20.1,31.5,01.2,01.0,89(
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) د/ن 85,3.100,1.112,3.125,3.139,2(يف الدقيقة األوىل و الثانية و الثالثة والرابعة و اخلامسة على التوايل 

  )1,22.1,53.3,05.3,09.1,19(و باحنراف معياري على التوايل 

طات ملعدل النبض يف الفرتات الزمنية يشري إىل إخنفاض مؤشر النبض لكن ال ميكن وعليه فإن احلكم الظاهري على املتوس

ستيودنت وبعد عملية التوظيف " ت"أن نعترب هذا احلكم ظاهريا إال بعد إستخدام مقاييس الداللة اإلحصائية املتمثل يف 

  واملعاجلة اإلحصائية ظهرت 

بدين يف الدقيقة االوىل و الثانية و الثالثة و الرابعة و اخلامسة بني احملسوبة يف معدل النبض بعد اجلهد ال" ت"أن قيمة 

) 4,26.5,50.2,26.2,10.2,22(ا�موعة املستخدمة للتدليك و ا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابيةعلى التوايل 

ملا كانت القيم و )  1,86( هي  ) 0,05(ومستوى الداللة ) 08( اجلدولية عند درجة احلرية " ت"بينما كانت قيمت 

و  ا�موعة املستخدمة للتدليكاحملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية و هذا يعين أن الفروق كلها ذات داللة معنوية و لصاحل 

ا�موعة أن هذه النتيجة هي حتصيل حاصل الخنفاض معدالت النبض بعد اجلهد البدين لدى  الطالب الباحثيرى 

عند مقارنتها مبعدالت النبض بعد اجلهد البدين  الطالب الباحثلزمنية اليت تناوهلا يف الفرتات ا املستخدمة للتدليك

يف خفض  أثروالتدليك هلما و منه إن استخدام الراحة اإلجيابية بعد اجلهد البدين للمجموعةاملستخدمةللراحة اإلجيابية

  معدالت النبض 

الطالب أن الفروق الظاهرية بني متوسطات معدل النبض يف األوقات اليت أخذها  الطالب الباحثو عليه يستخلص 

ا�موعة هلا داللة إحصائية ولصاحل  ا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابيةو  للمجموعةاملستخدمة للتدليك الباحث

إستشفاء مؤشر النبض مقارنة مما أدى إىل سرعة  بعد اجلهد هإىل مدى فعالية إستخدام  وهذا راجع املستخدمة للتدليك

  ا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابيةب

  إستراندفي إختبار لعيني البحث يوضح ديناميكية عودة النبض بعد الجهد البدني ) 7(الشكل البياني رقم 



 
مراحل إستعادة املستخدمة يف البحث لتتبع 

الشفاء وذلك باستخدام الراحة اإلجيابية و التدليك بعد اجلهد البدين حيث نالحظ ديناميكية النبض بعد اجلهد البدين يف 

  النظام اهلوائي توضح فعالية التدليك يف اإلسراع بعودة النبض مقارنة بديناميكية النبض يف حالة إستخدام الراحة اإلجيابية

   إستراندفي إختبار لمجموعتي البحث 

  المحسوبة'' ت''يبين المتوسط الحسابي و اإلنحراف المعياري للفروق وقيمة 

  إستراندفي إختبار  لمجموعتي البحث 

 )زئبق/ مم(النبض ضغط 
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املستخدمة يف البحث لتتبع  ديناميكية النبض كإحدى املتغريات الوظيفية) 7(يوضح الشكل البياين رقم 

الشفاء وذلك باستخدام الراحة اإلجيابية و التدليك بعد اجلهد البدين حيث نالحظ ديناميكية النبض بعد اجلهد البدين يف 

النظام اهلوائي توضح فعالية التدليك يف اإلسراع بعودة النبض مقارنة بديناميكية النبض يف حالة إستخدام الراحة اإلجيابية

لمجموعتي البحث ضغط النبض عرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر 

يبين المتوسط الحسابي و اإلنحراف المعياري للفروق وقيمة ) 21

لمجموعتي البحث  النبض ضغطو الجدولية لمؤشر 

ضغط أوقات قياس    

 

بعد الجھد 
مباشرة

د1بعد  د2بعد  د3بعد 
د4بعد 

د

يوضح الشكل البياين رقم 

الشفاء وذلك باستخدام الراحة اإلجيابية و التدليك بعد اجلهد البدين حيث نالحظ ديناميكية النبض بعد اجلهد البدين يف 

النظام اهلوائي توضح فعالية التدليك يف اإلسراع بعودة النبض مقارنة بديناميكية النبض يف حالة إستخدام الراحة اإلجيابية

  

  

  

  

  

  

عرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر  -2-3-2

21(جدول رقم 

و الجدولية لمؤشر  

  

د5بعد 
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بعد 

 د5

بعد 

 د4

بعد 

 د3

بعد 

 د2

بعد 

 د1

بعد 

اجلهد 

 مباشرة

أثناء 

 الراحة

املقايس 

 اإلحصائية

  طريقة 

  األستشفاء

 

 

املتوسط  40 80 70 64 56 44 44

 احلسايب

ا�موعة  تدليك

 االوىل

اإلحنراف  0 0 6,2 7,02 7,2 5,2 5,2

 املعياري

املتوسط  40 80 72 66 62 60 45

 احلسايب

ا�موعة  التهدئةمتارين 

 الثانية

اإلحنراف  4,11 4,11 5,10 4,22 4,80 7,30 5,19

 املعياري

 )2-ن2(درجة احلرية  8

 مستوى الداللة 0,05

 اجلدولية'' ت''قيمة  1,86

 احملسوبة" ت''قيمة  1 1 2,10 2,22 2,11 2,10 2,07

 الداللة اإلحصائية  غري دال غري دال دال دال دال دال دال

ا�موعة و  ا�موعة املستخدمة للتدليكالذي يبني مقارنة نتائج ) 35( نالحظ من خالل اجلدول رقم        

  .الطالب الباحثالنبض أثناء الراحة وبعد اجلهد البدين و يف الفرتات اليت تناوهلا ضغط يف مؤشر املستخدمةللراحة اإلجيابية

لنبض ضغط اأثناء الراحة و بعد اجلهد مباشرة على متوسط حسايب ملعدل  ا�موعة املستخدمة للتدليكحيث حصلت 

ا�موعة املستخدمةللراحة وحققت )  0.0(اف معياري غلى التوايل و باحنر )  زئبق/مم80.40(   على التوايل 

و )  زئبق/مم 80.40  (النبض على التوايل ضغط أثناء الراحة و بعد اجلهد مباشرة على متوسط حسايب ملعدل اإلجيابية

ا�موعة املستخدمة احملسوبة يف معدل النبض بني " ت"و لقد بلغت قيمة  )4,11.4,11(باحنراف معياري على التوايل

وهي أصغر من قيمة ) 1.1( د اجلهد مباشرة على التوايل أثناء الراحة و بعا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابيةو  للتدليك

وهذا يعين عدم وجود )  8(ودرجة احلرية )  0,05(وهذا عند مستوى الداللة ) 1,86(  اجلدولية اليت بلغت قيمة" ت"

النبض أثناء  ضغط يف معدل ا�موعة املستخدمة للتدليكو  للراحة اإلجيابية ا�موعة املستخدمةفروق دالة إحصائيا بني 

  العمل بنفس الشدة النبض يف أثناء الراحة و ضغط  الراحة و بعد ا�هود البدين مباشرة مما يؤكد جتانس ا�موعتني يف معدل
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رابعة و النبض يف الدقيقة األوىل والثانية و الثالثة و ال ضغط على متوسط معدل ا�موعة املستخدمة للتدليكوحصلت 

)  5,2.5,2.7,2.7,02.6,2(وبإحنراف معياري على التوايل ) زئبق/مم.44.44.56.64.70(اخلامسة على التوايل 

النبض يف الدقيقة األوىل و الثانية و الثالثة ضغط فقد بلغ املتوسط احلسايب ملعدل  ا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابيةأما 

باحنراف معياري على التوايل  و) زئبق/مم .45.60.62.66.72( ابعة و اخلامسة على التوايل والر 

)5,19.7,30.4,80.4,22.5,10  (  

النبض ضغط النبض يف الفرتات الزمنية يشري إىل إخنفاض مؤشر ضغط املتوسطات ملعدل  وعليه فإن احلكم الظاهري على

ستيودنت وبعد " ت"لكن ال ميكن أن نعترب هذا احلكم ظاهريا إال بعد إستخدام مقاييس الداللة اإلحصائية املتمثل يف 

  عملية التوظيف واملعاجلة اإلحصائية ظهرت 

بض بعد اجلهد البدين يف الدقيقة االوىل و الثانية و الثالثة و الرابعة و اخلامسة بني احملسوبة يف معدل الن" ت"أن قيمة 

)  2,07.2,10.2,11.2,22.2,10(ا�موعة املستخدمة للتدليك و ا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابيةعلى التوايل 

وملا كانت القيم ) 1,86(هي  ) 0,05( ومستوى الداللة ) 8( اجلدولية عند درجة احلرية " ت"بينما كانت قيمت 

و  ا�موعة املستخدمة للتدليكاحملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية و هذا يعين أن الفروق كلها ذات داللة معنوية و لصاحل 

النبض بعد اجلهد البدين لدى ضغط أن هذه النتيجة هي حتصيل حاصل الخنفاض معدالت  الطالب الباحثيرى 

النبض بعد ضغط عند مقارنتها مبعدالت  الطالب الباحثيف الفرتات الزمنية اليت تناوهلا  تدليكا�موعة املستخدمة لل

هلما أثر  لتدليكا وو منه إن استخدام الراحة اإلجيابية بعد اجلهد البدين للمجموعةاملستخدمةللراحة اإلجيابيةاجلهد البدين 

  النبض أي إستشفاء ضغط يف خفض معدالت 

النبض يف األوقات اليت أخذها  ضغط أن الفروق الظاهرية بني متوسطات معدل الطالب الباحثو عليه يستخلص 

ا�موعة هلا داللة إحصائية ولصاحل ا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابيةو  للمجموعةاملستخدمة للتدليك الطالب الباحث

النبض  ضغط  دى إىل سرعة إستشفاء مؤشرمما أ التدليكراجع إىل مدى فعالية إستخدام  وهذا املستخدمة للتدليك

 للراحة اإلجيابية ا�موعة املستخدمةمقارنة ب

  إستراندفي إختبار  لعينتي البحث النبض بعد الجهد البدني ضغط يوضح ديناميكية عودة ) 8( الشكل البياني رقم 



  
املستخدمة يف البحث لتتبع مراحل  ديناميكية ضغط النبض كإحدى املتغريات الوظيفية

إستعادة الشفاء وذلك باستخدام الراحة اإلجيابية و التدليك بعد اجلهد البدين حيث نالحظ ديناميكية ضغط النبض بعد 

اجلهد البدين يف النظام اهلوئي توضح فعالية التدليك يف اإلسراع بعودة ضغط النبض مقارنة بديناميكية ضغط النبض يف 
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ديناميكية ضغط النبض كإحدى املتغريات الوظيفية) 8( يوضح الشكل البياين رقم 

إستعادة الشفاء وذلك باستخدام الراحة اإلجيابية و التدليك بعد اجلهد البدين حيث نالحظ ديناميكية ضغط النبض بعد 

اجلهد البدين يف النظام اهلوئي توضح فعالية التدليك يف اإلسراع بعودة ضغط النبض مقارنة بديناميكية ضغط النبض يف 

  دام الراحىة اإلجيابية

بعد الجھد 
مباشرة

د2بعد 
د4بعد 

د8بعد 

حامض الالكتيك أوقات قياس 

يوضح الشكل البياين رقم 

إستعادة الشفاء وذلك باستخدام الراحة اإلجيابية و التدليك بعد اجلهد البدين حيث نالحظ ديناميكية ضغط النبض بعد 

اجلهد البدين يف النظام اهلوئي توضح فعالية التدليك يف اإلسراع بعودة ضغط النبض مقارنة بديناميكية ضغط النبض يف 

دام الراحىة اإلجيابيةحالة إستخ
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في  لمجموعتي البحث  مؤشر حامض الالكتيكعرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر  -2-3-3

  إستراندإختبار 

 المحسوبة'' ت''اري للفروق وقيمة يبين المتوسط الحسابي و اإلنحراف المعي) 22(جدول رقم 

 إستراندفي إختبار  لمجموعتي البحث الجدولية لمؤشر النبض و 

ا�موعة املستخدمة للتدليك و ا�موعة الذي يبني مقارنة نتائج ) 36( نالحظ من خالل اجلدول رقم        

الطالب أثناء الراحة وبعد اجلهد البدين و يف الفرتات اليت تناوهلا  حامض الالكتيكاملستخدمةللراحة اإلجيابيةيف مؤشر 

  .الباحث

حامض أثناء الراحة و بعد اجلهد مباشرة على متوسط حسايب ملعدل  ا�موعة املستخدمة للتدليكحصلت حيث 

ا�موعة وحققت )  0,99.0,2(اف معياري غلى التوايل و باحنر ) لرت/ميلي مول11,50.1,80(على التوايل الالكتيك 

على التوايل  حامض الالكتيكاشرة على متوسط حسايب ملعدل أثناء الراحة و بعد اجلهد مباملستخدمةللراحة اإلجيابية

 بعد د4بعد  د8بعد 

 د2

بعد اجلهد 

 مباشرة

أثناء 

 الراحة

املقايس 

 اإلحصائية

طريقة 

  اإلستشفاء

 

 

املتوسط  1,80 11,50 11,50 11,50 10,90

 احلسايب

ا�موعة  تدليك

 االوىل

اإلحنراف  0,2 0,99 0,99 0,99 0,59

 املعياري

املتوسط  1,8 11,33 11,33 11,33 10,65

 احلسايب

متارين 

 التهدئة

ا�موعة 

 الثانية

اإلحنراف  0,14 1,15 1,15 1,15 0,67

 املعياري

 )2-ن2(درجة احلرية  8

 مستوى الداللة 0,05

 اجلدولية'' ت''قيمة  1,86

 احملسوبة" ت''قيمة  0,60 0,60 0,60 0,60 2,20

 الداللة اإلحصائية  غري دال  غرب دال غري دال غري دال دال
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سوبة يف احمل" ت"و لقد بلغت قيمة (1,15.0,14)و باحنراف معياري على التوايل )   لرت/ميلي مول.11,33.1,8(

د اجلهد عأثناء الراحة و بللراحة اإلجيابية ا�موعة املستخدمةو  ا�موعة املستخدمة للتدليكبني  حامض الالكتيكمعدل 

وهذا عند مستوى )  1,86(اجلدولية اليت بلغت قيمة " ت"وهي أصغر من قيمة )  0,60.0,60(مباشرة على التوايل 

و  للراحة اإلجيابية ا�موعة املستخدمةوهذا يعين عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني )  8(ودرجة احلرية ) 0,05( الداللة 

د جتانس أثناء الراحة و بعد ا�هود البدين مباشرة مما يؤكحامض الالكتيك ا�موعة املستخدمة للتدليك يف معدل 

  يف أثناء الراحة و العمل بنفس الشدة  حامض الالكتيكا�موعتني يف معدل 

وايل على التو الرابعة يف الدقيقة ا والثانية  حامض الالكتيكا�موعة املستخدمة للتدليك على متوسط معدل وحصلت 

ا�موعة املستخدمةللراحة أما ) 0,99.0,99 (وبإحنراف معياري على التوايل ) لرت/ميلي مول 11,50.11,50(

 (11,33.11,33  يف الدقيقة الثانية والرابعة على التوايلحامض الالكتيك بلغ املتوسط احلسايب ملعدل فقد اإلجيابية

  ) 1,15.1,15(باحنراف معياري على التوايل و ) لرت/ميلي مول

إخنفاض مؤشر  عدم يف الفرتات الزمنية يشري إىلحامض الالكتيك وعليه فإن احلكم الظاهري على املتوسطات ملعدل 

" ت"لكن ال ميكن أن نعترب هذا احلكم ظاهريا إال بعد إستخدام مقاييس الداللة اإلحصائية املتمثل يف حامض الالكتيك 

  ظهرت  ستيودنت وبعد عملية التوظيف واملعاجلة اإلحصائية

ا�موعة املستخدمة بني  بعد اجلهد البدين يف الدقيقة  الثانية و الرابعة  حامض الالكتيكاحملسوبة يف معدل " ت"قيمة  أن

) 1,86(اجلدولية" ت"بينما كانت قيمت ) 0,60.0,60(للتدليك و ا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابيةعلى التوايل 

عدم دولية و هذا يعين من القيمة اجل اقلوملا كانت القيم احملسوبة )  0,05(    لةومستوى الدال )08(عند درجة احلرية 

وجود فروق دالة إحصائيا بني عينيت البحث يف معدل حامض الالكتيك يف الدقيقة الثانية والرابعة أي أنه نسبة حامض 

  الالكتيك بقية ثابتة بعد اجلهد البدين  ومل حيدث أي إخنفاض سواء بالنسبة للمجموعة األوىل أو الثانية 

 10,90( حلسايب ملعدل حامض الالكتيك يف الدقيقة الثامنة ولقد حصلت ا�موعة املستخدمة للتدليك على متوسط ا

ولدى ا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابيةحصلت على متوسط احلسايب ملعدل )0,59(وبإحنراف معياري )لرت/ميلي مول

وعليه فإن احلكم الظاهري على املتوسطات  )0,67(وإحنراف معياري )لرت/ميلي مول10,65(     حامض الالكتيك 
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لكن ال ميكن أن نعترب هذا احلكم حامض الالكتيك يشري إىل إخنفاض مؤشر الدقيقة الثامنة يف حامض الالكتيك عدل مل

  التوظيف واملعاجلة اإلحصائيةستيودنت وبعد عملية " ت"ظاهريا إال بعد إستخدام مقاييس الداللة اإلحصائية املتمثل يف 

ا�موعة املستخدمةللراحة  و ا�موعة املستخدمة للتدليكبني  كتيكحامض الال سوبة يف معدل احمل" ت"قيمة  وجدنا 

وهذا عند مستوى الداللة ) 1,86(اجلدولية اليت بلغت قيمة " ت"من قيمة أكرب وهي ) 2,20(بلغت اإلجيابية 

ا�موعة  ا�موعة املستخدمةللراحة اإلجيابيةووجود فروق دالة إحصائيا بني  وهذا يعين) 8(رجة احلرية ود) 0,05(

  املستخدمة للتدليك 

لبدين بعد اجلهد ا مؤشر حامض الالكتيك أن هذه النتيجة هي حتصيل حاصل الخنفاض معدل الطالب الباحثو يرى 

مؤشر حامض  عدلعند مقارنتها مب الطالب الباحثالزمنية اليت تناوهلا هذه الفرتة لدى ا�موعة املستخدمة للتدليك يف 

بعد اجلهد البدين و منه إن استخدام الراحة اإلجيابية بعد اجلهد البدين الالكتيك للمجموعةاملستخدمةللراحة اإلجيابية

   مؤشر حامض الالكتيك أي إستشفاءمعدل حامض الالكتيك  هلما أثر يف خفضوالتدليك 

 الدقيقة الثامنةيف حامض الالكتيك عدل الظاهرية بني متوسطات مأن الفروق  الطالب الباحثو عليه يستخلص 

للراحة ا�موعة املستخدمة هلا داللة إحصائية ولصاحل  للراحة اإلجيابية ا�موعة املستخدمةو  للمجموعةاملستخدمة للتدليك

مقارنة حامض الالكتيك أدى إىل سرعة إستشفاء مؤشر مما  استخدام الراحة اإلجيابيةإىل مدى فعالية  وهذا راجع اإلجيابية

 للتدليك ا�موعة املستخدمةب

 

 

  

  
  
  

 في إختبارلعينتي البحث بعد الجهد البدني  حامض الالكتيكيوضح ديناميكية عودة ) 9(الشكل البياني رقم 

  إستراند



  
املستخدمة يف البحث لتتبع مراحل  ديناميكية حامض الالكتيك كإحدى املتغريات الوظيفية

إستعادة الشفاء وذلك باستخدام الراحة اإلجيابية و التدليك بعد اجلهد البدين حيث نالحظ ديناميكية حامض الالكتيك 

بعد اجلهد البدين يف النظام اهلوائي توضح فعالية الراحة اإلجيابية يف اإلسراع بعودة حامض الالكتيك مقارنة باستخدام 

على ضوء الدراسة اليت قام �ا الطالب الباحث بدءا باإلملام النظري لكل متطلبات موضوع البحث ومما سبق ويف 

لعينة اليت طبقت عليها الدراسة وبعد املعاجلة اإلحصائية باستخدام عدد من املقاييس اإلحصائية 

استعادة االستشفاء بعد اجلهد البدين لإلسراع يف 

  .بعد اجلهد البدين تؤثر إجيابيا على استشفاء مؤشر النبض والضغط وحامض الالكتيك

استعادة الشفاء مث تليها ب اإلسراع قيد الدراسة وأسرعها يف

يف إزالة آثار التعب نتيجة اجلهد البدين املبذول مما يساعد على آداء املؤشرات 

وهدا بالنسبة إلستشفاء مؤشر النبض والضغط وحامض الالكتيك بعد 
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ديناميكية حامض الالكتيك كإحدى املتغريات الوظيفية) 9(يوضح الشكل البياين رقم 

إستعادة الشفاء وذلك باستخدام الراحة اإلجيابية و التدليك بعد اجلهد البدين حيث نالحظ ديناميكية حامض الالكتيك 

بعد اجلهد البدين يف النظام اهلوائي توضح فعالية الراحة اإلجيابية يف اإلسراع بعودة حامض الالكتيك مقارنة باستخدام 

 :االستنتاجات

على ضوء الدراسة اليت قام �ا الطالب الباحث بدءا باإلملام النظري لكل متطلبات موضوع البحث ومما سبق ويف 

لعينة اليت طبقت عليها الدراسة وبعد املعاجلة اإلحصائية باستخدام عدد من املقاييس اإلحصائية احدود املنهج املستخدم و 

  :االستنتاجات التاليةتوصل الطالب الباحث إىل 

لإلسراع يف كوسيلة املوضعي والراحة اإلجيابية   التدليكاستخدام  

تؤثر إجيابيا على استشفاء مؤشر النبض والضغط وحامض الالكتيك

قيد الدراسة وأسرعها يف وسيلةالتدليك أفضل  ان استخدام وسيلة 

يف إزالة آثار التعب نتيجة اجلهد البدين املبذول مما يساعد على آداء املؤشرات  الراحة اإلجيابيةوسيلة 

وهدا بالنسبة إلستشفاء مؤشر النبض والضغط وحامض الالكتيك بعد  التدريبية التالية بشكل فعال

بعد الجھد 
مباشرة

د2بعد 
د4بعد 

د8بعد 

يوضح الشكل البياين رقم 

إستعادة الشفاء وذلك باستخدام الراحة اإلجيابية و التدليك بعد اجلهد البدين حيث نالحظ ديناميكية حامض الالكتيك 

بعد اجلهد البدين يف النظام اهلوائي توضح فعالية الراحة اإلجيابية يف اإلسراع بعودة حامض الالكتيك مقارنة باستخدام 

   التدليك

االستنتاجات -2-4

على ضوء الدراسة اليت قام �ا الطالب الباحث بدءا باإلملام النظري لكل متطلبات موضوع البحث ومما سبق ويف 

حدود املنهج املستخدم و 

توصل الطالب الباحث إىل 

- 

- 



~ 185 ~ 

  

فكان استشفء مؤشر حامض الالكتيك بالراحة الغيجابية  اجلهد الالهوائي اما بعد اجلهد اهلوائي

 .احسن من التدليك 

 :مقابلة النتائج بالفرضيات  - 2-5

  :مناقشة الفرضية األولى 2-5-1

وسيلة (أن الوسائل املساعدة قيد الدراسة  الطالب الباحثيفرتض : أما فيما خيص الفرضية األوىل اليت مفادها

لدى مصارعي اجليدو و بعد ستشفاء اإل اإلسراع بعملية استعادة هلا اثر اجيايب يف) املوضعي  التدليك, متارين التهدئة 

اليت توضح الداللة اإلحصائية للفروق احلاصلة بني متوسطات نتائج ) 17.18.19.20.21.22(مالحظة اجلداول رقم 

الفرتات اليت وضعها الطالب الباحث تغريات معدل النبض وضغط الدم ومحض الالكتيك بعد األداء مباشرة خالل 

االستشفاء ومن خالل ب اإلسراع كان هلم أثر يف  للتدليك املوضعي  ا�موعةو املستخدمة للراحة اإلجيابيةالبحث  موعات�

 ا�موعة املستخدمة لوسائل استشفاءأن الفروق اإلحصائية احلاصلة بني "   t  "املعاجلة اإلحصائية  باستخدام اختبار 

ا�موعة هلا داللة إحصائية ولصاحل . يف تغريات معدل النبض وضغط الدم ومحض الالكتيك لغري مستخدمة هلذه األخريةاو 

ويتطابق هذا التحصيل اإلحصائي مع ما أكده إبراهيم السكار وآخرون  املستخدمة لوسائل اإلستشفاء قيد الدراسة

  )113، 2002خربیط و تركي، ( .يورسيان خربيط وعلي ترك  )84، 1998السكار و آخرون، (

هو ) الذي هو أحد أسباب التعب(إذ أشاروا إىل أن العوامل اليت تزيد من سرعة التخلص من حامض الالكتيك 

  أداء مترينات خفيفة خالل فرتات الراحة وأطلق عليها مترينات التهدئة واالستشفاء 

، حيث توصلوا إىل أن استخدام الراحة )2004(اشم وهذا ما أكدته دراسة طارق حسن النعيمي ومىن عبد الستار ه

الإلجيابية كوسيلة استعادة الشفاء يف فرتات الراحة البينية خالل الوحدة التدريبية أفضل من استخدام الراحة السلبية يف إزالة 

  .آثار التعب

أفضل طريقة إلزالة حامض ويف دراسة جوتبا وآخرون أكد الطالب الباحثان أن االستشفاء بالراحة اإلجيابية هو 

وأكدت الكثري من الدراسات بأن استخدام الراحة  (Gupta & al, 1996, 106-110) الالكتيك بعد التمرين

ثبت ) Belcastro and Bonenslr(اإلجيابية تؤدي إىل سرعة االستشفاء أكثر من الراحة السلبية، ففي دراسة 
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دقيقة باستخدام الراحة اإلجيابية  20بعد %) 400(مث زادت إىل بعد دقائق من األداء %) 100(زيادة االستشفاء 

، وتؤكد ذلك أيضا نتائج )84، 1999الفتاح، ( مبجموعة متسابقي الركض مقارنة �موعة استخدمت الراحة السلبية 

 ملقارنة جمموعتني قام بأداء تدريب حىت التعب، إذ قامت) 1988(عام ) Wilmore and Costill(دراسة كل من 

بينما قامت ا�موعة الثانية بالراحة السلبية فتوصلت النتائج إىل ) راحة اجيابية(ا�موعة األوىل بالركض اخلفيف بعد األداء 

سرعة التخلص من حامض الالكتيك بعد األداء للعينتني الضابطة املطبق عليها الراحة السلبية والتجريبية لصاحل هذه 

  )84، 1999الفتاح، ( . جيابيةاألخرية املطبق عليها الراحة اإل

 بفرتة مقارنة التدليك بعد العضلة قوة يف دالة زيادة وجدوا حيث N, et al., 1987 وآخرين أسك دراسة وأكدت

   للمساج الراحة

 التدليك جهاز إستعمال 1993 ) وآخرين زيليكوفسكي Zelikovskie,A. et., al  دراسةواشار اىل ذلك يف 

 يعمل التدليك جهاز إستخدام إن الظاهرة هذه وفسرت التالية التمارين ألداء األفراد كفاءة يف % 45 حتسن على عمل

 إىل أدى التدليك جهاز إلستعمال النفسية التأثريات اآلخر والتفسري اخلاليا بني الفراغ يف املرتاكم السائل حتريك على

  التالية التمارين يف األداء حتسن

بأن الوسائل اإلستشفائية قيد الدراسة املتمثلة  الباحث أن الفرضية األوىل قد حتققتومما سبق يستخلص الطالب 

يف التدليك املوضعي والراحة اإلجيابية هلا اثر اجيايب يف اإلسراع باستعادة إستشفاء مؤشر النبض والضغط وحامض الالكيك 

  .بعد اجلهد البدين يف الفرتات اليت وضعها الطالب الباحث 

 :قشة الفرضية الثانيةمنا -2-5-2

 وجود فروق معنوية يف سرعة االستشفاء بني الوسائل قيد الدراسة: أما فيما خيص الفرضية الثانية اليت مفادها

  .لدى مصارعي اجليدو

غرض إصدار ل"   ت "بعد املعاجلة اإلحصائية �موع النتائج اخلام املتحصل عليها باستخدام اختبار الداللة 

بعد ومتارين التهدئة  اليت استخدمت التدليك و جمموعيت  البحث أحكام موضوعية حول معنوية الفروق احلاصلة بني 

ا�هود البدين يف الفرتات اليت أخذها الطالب الباحث تبني من خالل النتائج اإلحصائية املستخلصة وكما هي مدونة يف 
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استعمال التدليك و  كل الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطات نتائج   أن)  17.18.19.20.21.22(اجلدول رقم 

البحث هلا داللة موعيت  معدل النبض وضغط الدم وحامض الالكتيك �لإلسراع يف استشفاء  متارين التهدئة وسيلة 

  وسيلة متارين التهدئة ا�موعة املستخدمة لوسيلة للتدليك مث تليهاإحصائية لصاحل 

  ب الباحث أن هذا التحصيل اإلحصائي يتطابق مع نتائج األحباث والدراسات املشا�ة يف تأكيد أن يتفق الطال

 90 دةمل الظهر ثين محل إجراء طريق عن رجل 29 اجري على 2004موري وآخرون   Mori H et al    دراسة

وتدفق  الدم للعضالت حجم قياس مت حيث دقائق 5 ملدة راحة أو عمل تدليك مث الرأس خلف اليدين وضع مع ثانية

 على والتدليك الراحة دال بني إختالف هناك أن النتائج أهم وكانت العضلي واإلجهاد اجللد وحرارة اجللد إىل الدم

  . التدليك لصاحل الظهر أسفل منطقة يف العضلي اإلجهاد

 ودراسة اليدوي والتدليك باألجهزة التدليك التدليك، أنواع من نوعني ستخدما 2004 المناوي احمد دراسةويف دراسة 

 املنهج أستخدام ومت الرقمي املستوى ، ،التوافق التوتر ، الالكتيك ، الضغط ، النبض )التالية املتغريات على الطريقتني تأثري

 الشفاء أستعادة سرعة على الطريقيتني استخدام جدوى النتائج اهم وكانت وسباحة سباح 16 العينة عدد وكان التجرييب

  . اليدوي التدليك أستخادم يفضل ولكن الرقمي املستوى وحتسن

 وسائل  بعض إستخدام أثر على التعرف على راسة الد وهدفت 1995  نصر دراسة سيد وكذلك تتفق النتائج مع نتائج

 الالكتيك ومستوى حامض الدم وضغط النبض على ( السلبية الراحة _ التهدئة مترينات _ الرياضي التدليك ) اإلستشفاء

 مب عمل مث الراحة وضع يف املذكورة القياسات أجري حيث (التوزيع ، الرتكيز احلده، ) االنتباه مظاهر وبعض لدم ا يف

 مسامهة إىل:النتائج اهم وكانت البحث يف املستخدمة اإلستشفاء وسائل بعد بعدية قياسات عمل مث كاملة مصارعة اراة

 محض ومستوى األنقباضي ضغط الدم ومستوى النبض معدل عودة يف السلبية والراحة التهدئه ومترينات الرياضي التدليك

 الدراسة وتشري الراحة وقت يف هلا الطبيعي إىل املستوى بدين جمهود اداء بعد املصارعني الالعبني لدى الدم يف الالكتيك

  . األخريني الوسيليتني عن الفسيولوجية املتغريات بعض إلستشفاء كوسيلة التدليك تأثري متيز إىل
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بأنه وجود فروق معنوية بني الوسائل اإلستشفائية قيد  قد حتققت الثانيةومما سبق يستخلص الطالب الباحث أن الفرضية 

الدراسة املتمثلة يف التدليك  كأحسن وسيلة لإلسراع إلستعادة اإلستشفاء مث وسيلة متارين التهدئة ملؤشر النبض والضغط 

  بعد اجلهد البدين يف الفرتات اليت وضعها الطالب الباحثوحامض الالكتيك 

 :لثةمناقشة الفرضية الثا -2-5-3

 هوائي ، ( أثر إجيايب على كال النوعني من اجلهد وسائل قيد الدراسةلل: اليت مفادها لثةأما فيما خيص الفرضية الثا

  ).الهوائي 

غرض إصدار ل"   ت "عليها باستخدام اختبار الداللة بعد املعاجلة اإلحصائية �موع النتائج اخلام املتحصل 

بعد ومتارين التهدئة  اليت استخدمت التدليك و جمموعيت  البحث أحكام موضوعية حول معنوية الفروق احلاصلة بني 

يف  ا�هود البدين يف الفرتات اليت أخذها الطالب الباحث تبني من خالل النتائج اإلحصائية املستخلصة وكما هي مدونة

استعمال التدليك و  أن كل الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطات نتائج )  17.18.19.20.21.22(اجلدول رقم 

وهذا البحث هلا داللة موعيت  معدل النبض وضغط الدم وحامض الالكتيك �لإلسراع يف استشفاء  متارين التهدئة وسيلة 

استخدام وسيلة التدليك بعد اجلهد الالهوائي كان افضل من الراحة  بالنسبة للجهد الالهوائي واهلوائي وتبني لنا ان

اإلجيابية يف استشفاء مؤشر النبض والضغط وحامض الالكتيك وكذلك بالنسبة بعد اجلهد اهلوائي كان هناك استشفاء 

ليك يف ملؤشر النبض والضغط واما مؤشر حامض الالكتيك فكان استخدام وسيلة الراحة الغيجابية احسن من التد

  اإلستشفاء

  

 االقتراحات - 2-6

ملا هلا من تأثري يف سرعة استعادة  بعد اجلهد البدين ية قيد الدراسة األستشفائ ائلستخدام الوسا .1

  .لدى مصاري اجليدو االستشفاء

العمل على أستخدام الوسائل األستشفائية األخرى ومبا يتناسب مع األهداف والواجبات التدريبية   .2

  .  الفعالية الرياضية ولتطوير اإلجنازوحسب متطلبات 
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 .زيادة األمحال التدريبية للرياضيني مع استخدام وسائل استعادة االستشفاء املختلفة  .3

واالستعانة باخلرباء  اجليدوعلى العمل باستمرار بفتح الدورات التدريبية ملدريب  الطالب الباحثيوصي  -4

ستخدام الوسائل ارياضة العالجية للتدريب على من ذوي االختصاص يف جمال الطب الرياضي وال

  األستشفائية بني الوحدات التدريبية

  .إجراء املزيد من البحوث والدراسات للربط بني تأثري وسائل استعادة االستشفاء ونوع اجلهد املبذول5

  الخالصة العامة  - 2-7

من أيام احلياة يعقبه راحة وكل عمل جيب أن تعد الراحة بأشكاهلا املختلفة أمرا ضروريا حلياة اإلنسان فكل يوم 

  .يعقبه راحة حىت يستعيد اجلسم نشاطه ويتكيف على أعمال أكثر جهدا ليعاود العمل وتزداد كفاءته

وإن االرتقاء الكبري يف مستوى اإلجناز واألداء الرياضي لأللعاب الرياضية كافة خالل العقود األخرية جاء نتيجة 

ألعمال التدريبية الكبرية جدا ومن خالل الزيادة الكبرية يف احلجوم التدريبية مع احملافظة على طبيعية جدا الستخدام ا

مستوى عايل من الشدة نسبيا، فضال عن استخدام األجهزة والوسائل وطرائق التدريب احلديثة مما زاد وبشكل كبري جدا 

رياضية املختلفة وملا كانت رياضة اجليدو أحد الرياضات من األعباء الواقعة على كاهل  الرياضي وزيادة نسبة اإلصابات ال

اليت تتميز باألعمال التدريبية الكبرية جدا من ناحية احلجم والشدة ولذا وجد أن االجتاه اجلديد يف العملية التدريبية يعتمد 

مما يساعد على ختليص  على االهتمام الكبري يف استخدام وسائل استعادة االستشفاء املختلفة قبل وخالل وبعد التدريب

الرياضي من آثار التعب وإعادة بناء مصادر الطاقة املستهلكة وجعله جاهز على أداء اجلهد املوايل أو الوحدة التدريبية 

القادمة بكل نشاط وبالرغم من أن استخدام وسائل االستشفاء أصبح أحد أهم ركائز العملية التدريبية إال أننا جند معظم 

إىل أدوات ووسائل االستشفاء وهي قاعات اجليدو ا�هزة جتهيزا عصريا مناسبا ونؤكد أن معظم الفرق األندية تفتقر 

التدليك الرياضية  ال تستعمل وسائل االستشفاء حىت البسيطة منها واملتاحة، لذا جيد الطالب الباحث أن استخدام 

  :اجليدو وهلذا جاءت هذه الدراسة العلمية �دفاالستشفاء لدى مصارعي  اسراع عملية يساعد علىومتارين التهدئة  
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لالسراع يف االستشفاء لدى ) املوضعي  التدليك, متارين التهدئة(معرفة اثر بعض الوسائل املساعدة الكشف على 

هذا البحث إىل بابني، حيث الباب خاصة الطالب الباحث للدراسة  قسيمت مت وعلى هذا األساس اجليدو مصارعي

  .الباب الثاين فقد خصص للدراسة امليدانيةالنظرية بينما 

  :الباب األول

لقد مت التطرق يف هذا الباب إىل مجع املادة احليوية اليت ختدم موضوع البحث وتنظيمها يف أربعة فصول حيث 

القدرات فقد تضمن  يف رياضة اجليدو أما الفصل الثاين ووسائل اإلستشفاءعلى الراحة و التعب  الفصل األول: اشتمل 

أما الفصل الرابع  األسس الفسيولوجية لإلستشفاءفقد تطرق الطالب الباحث فيه إىل  والفصل الثالث اهلوائية والالهوائية

  املتطلبات البدنية واملهارية لرياضة اجليدوفقد تضمن 

ن الفصــل لقـد تطــرق الطالـب الباحــث فيـه إىل اجلانـب امليــداين الـذي نظــم يف فصـلني حيــث تضـم :البـاب الثــاني

األول على منهجية البحث واإلجراءات امليدانيـة ويف هـذا الصـدد اسـتخدم الطالـب الباحـث املـنهج التجـرييب ألجـل التأكـد 

بعد اجلهـد البـدين و األخـرى ختضـع  لتمارين التهدئةجتريبية إحداها ختضع  جمموعتني من صحة الفروض أو نفيها بتصميم 

) سـنة  19-17(ين ومتثـل جمتمـع البحـث يف مصـارعي اجليـدو ومـن صـنف اواسـط لتدليك كدلك بعـد اجلهـد البـدلوسيلة ا

العمـر، الـوزن، الطــول، ( و مت اجــراء التجـانس لالعبـني مـن حيـث لواليـة مسـتغامن مت إختبـار عينـة البحـث بطريقـة مقصـودة 

 )العمر التدرييب، والقدرة الالهوائية واهلوائية

 05كل جمموعة حتتوى على   جمموعتنيوقسم الطالب الباحث العينة بالتساوي إىل  نيمصارع 10حيث بلغ حجمهم 

يف أثناء الراحة مث إعطاء جهد هوائي و  تنيمصارعني حيث مت قياس النبض و الضغط و حامض الالكتيك للمجموع

الطالب الباحث وذلك  أخذهاالىت مث قياس املؤشرات سابقة الذكر بعد اجلهد مباشرة و يف فرتات  تنيالهوائي للمجموع

، وهذا بعد جهد الهوائي و هوائي ملعرفة نسبة اإلستشفاء لكل جمموعة مث ) املوضعي  التدليك, متارين التهدئة (إعطاء 

مقارنة نسبة اإلستشفاء بني ا�موعات  إعتمد الطالب الباحث على جمموعة من اإلختبارات اليت تقيس النظام الالهوائي 

  -ت–معاجلة النتائج إحصائيا بتوظيف جمموعة من مقاييس النزعة املركزية والتشتت وإختبارات داللة الفروق و اهلوائي مث 
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فقد تضمن عرض النتائج املتحصل عليها وحتليلها باستخدام جمموعة من الوسائل اإلحصائية  أما الفصل الثاين

متارين (أن الوسائل املساعدة قيد الدراسة ة مث مناقشة فرضيات البحث حيث افرتض الطالب الباحث يف هذه الدراس

حيث استخلص الطالب   اجليدو مصارعي ستشفاءإل اإلسراع  هلا اثر اجيايب يف عملية) املوضعي  التدليك, التهدئة 

  :الباحث

استعادة االستشفاء بعد اجلهد البدين لإلسراع يف كوسيلة   متارين التهدئة والتدليك املوضعي  استخدام  -

  .بعد اجلهد البدين ابيا على استشفاء مؤشر النبض والضغط وحامض الالكتيكتؤثر إجي

مث متارين استعادة الشفاء ب اإلسراع قيد الدراسة وأسرعها يف وسيلةالتدليك أفضل  ان استخدام وسيلة -

التالية يف إزالة آثار التعب نتيجة اجلهد البدين املبذول مما يساعد على آداء املؤشرات التدريبية  التهدئة 

 .بشكل فعال
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جع لمر   لمصا 

 

  
 المصادر و المراجع باللغة العربية  -

 

  المصادر و المراجع باللغة األجنبية -
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ــــــــــــــــــــلمالح

ـــــــــــــــــــــــ

  قــــــ

  
  إستمارة ترشيح اإلختبارات: الملحق األول 

  استمارة استطالع راي المدربين:الملحق الثاني 

  والتدليك  تمارين الراحة اإليجابية: :  لثالملحق الثا

  قائمة األساتذة والدكاترة المحكمين وفريق العمل:  االرابعالملحق 

  م للتجربة اإلستطالعية واألساسيةالنتائج الخا: الخامس الملحق 

  الوثائق اإلدارية:  السادسالملحق 
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أل   لملحق 

  

  

ح ــــــــــــــــــستما ترشي

  إلختبا
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  ةـــــــــــــزائرية الدميـــــــــقرااطية الشعبيــــــــــــهرية اجلـــــــــــــــــاجلم

  ـىــــــــــــوزارة التعليم العالــــــــــي والبحث العلمـ

  جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن

  و الرياضيةمعهد الرتبية البدنية 

  قسم التدريب الرياضي

  

  إستمارة تحكيم اإلختبارات

  :موجهة إلى 

  المدربين/الدكاترة/األساتذة

  

  

اليت ترو�ا مناسبة للقياس من جمموع اإلختبارات املقرتحة  نرجو من سيادتكم احملرتمة إختيار بعض اإلختبارات

  -اإلستشفاء لدى مصارعي الجيدو تعجيلأثر بعض الوسائل المعينة في  -:  يف إطار حبثنا حتت عنوان
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لذا أوجب علينا القيام ببعض اإلختبارات اليت تقيس األنظمة الطاقوية ومتثلت يف مجلة من االختبارات 

  ) املخربية(الفسيولوجية 

  ويف األخري لكم منا جزيل الشكر واالحرتام و التقدير   

  

  

  

  

  :حتت إشراف                                              :                           الطالب الباحثمن إعداد 

  د رياض علي الراوي  /أ  -                          نغال حممد                                                           -

  

  

  

  

  

 

 تقويم الخصائص المرفولوجية

  :اختبار القامة

  .قياس الطول، القامة: الغرض

  .سم 20جمهز مبسطرة متحركة عليه وممتد لـ ) م2(قائم خشيب مدرج بالسنتمرتات على طول  :األدوات

يقف املخترب مع استقامة جدعه والنظر لألمام ومن مث نثبت اللوحة املتحركة فوق رأسه لتسجيل طول  :مواصفات األداء

  .القامة بالسنتمرت

  :الوزنإختبار 

  .لقياس وزن اجلسم :رضالغ

  .ميزان طيب :األدوات
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  .يقف املخترب فوق امليزان �دوء وبعد ثبات املؤثر يسجل له الوزن بالكلغرام :مواصفات األداء

  .وااللتزام بالثبات دون احلركة فوق امليزان الطيب) kumono(جيب نزع كل املالبس الثقيلة  :التوجيهات

  

  :اإلختبارات المخبرية

  :الالهوائية اإلختبارات

  Step Testاختبار الخطوة الالهوائية 

  .قياس النظام الالأوكسجني الالكتيكي :هدف االختبار

  .سم، ساعة توقيت الكرتونية ميزان لقياس الوزن، آلة حاسبة 40مقعد أو صندوق ارتفاعه  :األجهزة واألدوات

القدمني على الصندوق بينما تكون الرجل يقف املخترب مواجها للصندوق، ويتم وضع إحدى  :مواصفات األداء

األخرى مرة على األرض، وعند اإلشارة ببدء التوقيت يبدأ الالعب برفع الرجل احلرة، ووضعها جبانب الرجل اليت فوق 

وجيب على املخترب أن يؤدي أكرب عدد ) اثنني أسفل -واحد أعلى(الصندوق وتكرار هذا األداء بإتباع حدثني واحد اثنني 

  .طواتمن اخل

ثانية هي زمن األداء ويتم حساب السعة  60حيسب املخترب عدد اخلطوات اليت يؤديها خالل  :طريقة التسجيل

  .الالهوائية الالكتيكية عن طريق املعادلة

 x 1,33  .(Adums)) ثا 60عدد اخلطوات يف  xسم  40(وزن اجلسم = السعة الالهوائية الالكتيكية 

            Margaria staircasetestاختبار الدرج لمارجيريا 

صمم هذا االختبار لقياس القدرة الالهوائية القصرية باستخدام القدرة العضلية للرجلني  :الغرض من االختبار

Mascular Power  سلمة يقطعها املخترب يف ست خطوات 12عددها ) الدرج(التخطي جمموعة من السالمل.  

، ويطلق عليه  Margaria Power testاختبار مارجرييا للقدرة : يعرف االختبار يف األوساط العلمية باسم

   Margaria Stair Clim test. اختبار مارجرييا لصعود السلم: يف بعض األحيان اسم
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بالنسبة  سنة ويكثر استخدامه 50سنة حىت  15يستخدم االختبار بالنسبة للجنسني من  :مستوى السن والجنس

  .للرياضيني

سم جاز الكرتوين خاص  18، 5مدرج به عدد مناسب من الدرجات ارتفاع كل واحدة  :األدوات واألجهزة الالزمة

حلساب الزمن، يتم توصيله مبفتاحني، األول لتشغيل اجلهاز واملفتاح الثاين إليقافه، ويالحظ أن هذا اجلهاز قد أعد 

  .و ث 1زمن إىل خصيصا هلذا االختبار وأنه يقيس ال

    : اإلجراءات

مفتاح (واملتصل جبهاز حساب الزمن على الدرج الثامن واملفتاح الثاين ) مفتاح التشغيل(يوضع املفتاح األول 

  .على الدرج الثاين عشر) اإليقاف

يف حجم ممسحة األرجل لكي يتمكن املخترب من تشغيل املفتاح األول، ) وسادة مثقبة(يوضع مفتاح داخل حاشية 

  . وإيقاف املفتاح الثاين عندما يدوس عليها بقدمه

  .يقف املخترب على مسافة مرتين من الدرج :طريقة األداء

اه الدرج حماوال صعوده بأقصى سرعة ممكنة حبيث عندما يعطي املخترب إشارة البدء يقوم باجلري بأقصى سرعة له جت

يتخطى يف كل خطوة درجتني من درجات املدرج مبتدأ بالدرج الثاين، مث الرابع، مث السادس، فالثامن، فالعاشر، فالثاين 

 عشر عندما يصل املخترب إىل الدرج الثامن يقوم بالضغط على املفتاح األول يف اخلطوة الرابعة لتشغيل جهاز حساب

  .الزمن، وعلى املفتاح الثاين يف اخلطوة السادسة إليقاف اجلهاز

يالحظ أن زمن االختبار هو الزمن الذي بسجله اجلهاز بني اخلطوتني الرابعة والسادسة، وهو الزمن الذي يستغرقه 

 80=  4×  17,8(مرت  8املخترب يف قطع املسافة العمودية بني الدرج الثامن والدرج الثاين عشر واليت يبلغ مقدارها 

 )  سم

  .)129، 1998رضوان، (: طريقة حساب النتائج

  يستخدمه حلساب نتائج هذا االختبار املعادلة التالية 
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t

DWT
P


  

  

  :حيث أن

P  : ث/كجم مرت(القدرة الالهوائية (  

WT  : كجم(وزن املفحوص (  

D   : باملرت(املسافة الرأسية بني املفتاح األول والثاين جلهاز حساب الزمن (  

t    : بالثواين) من املفتاح األول إىل املفتاح الثاين(زمن التشغيل.  

ي بني له املخترب عن ما يرفع وزن جسمه خالل املسافة يالحظ أن القدرة الالهوائية هنا تساوي مقدار الشغل الذ

 18لالختبار، وهي املسافة احملصورة بني الدرج الثامن والثاين عشر، فإذا كان ارتفاع الدرج الواحدة، ) العمودية(الرأسية 

 )مرت 8= سم  80= درجات  4×  18,5(مرت  8سم فإن املسافة الرأسية هنا تساوي 

  Second wingate test 30اختبار الثالثين ثانية لوينجات 

  الغرض من االختبار

  .أقر كثري من علماء قياس اجلهد البدين متيز هذا االختبار كمقياس للقدرة الالهوائية املتوسطة للرجلني والذراعني

  .هذا االختبار يقيس القدرة الالهيوائية املتوسطة بصورة غري مباشرة ولكنها دقيقة

  مستوى السن والجنس

  .سنوات فأكثر 10يستخدم االختبار بالنسبة للجنس من سن 

  .يكثر استخدام االختبار بالنسبة للرياضيني

  : معامالت العلمية لالختبارال
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الختبار وينجات صدق فسيولوجي مرتفع، فقد أكدت الدراسات والبحوث العلمية املختلفة أن العديد ممن يؤدون 

بعد األداء، مما يوحي بأ�م ميتلكون إمكانات عالية  Lactateما مرتفعة من ملح حامض اللكتيك االختبار يظهرون قي

  ) anaerobic capacityسعة الالهوائية ( Glycolytic capacitiesنظام حامض اللكتيك الالهوائي 

  : األدوات واألجهزة الالزمة

  .يف حالة التبديل بالذراعني modified Monarkالدراجة األرجو مرتية من طراز مونارك املعدل 

عند استخدام الذراعني، وقد أظهرت نتائج البحوث  Fleisch ergometerويستخدم أرجو ميرت فليس 

 .املختلفة أنه ال توجد فروق بني استخدام اجلهازين بالنسبة للعمل البدين الالهوائي

ث وبه إمكانية  30اب زمن االختبار وهو به مؤشر للثواين احلس) منبه أو ساعة معمل(جهاز حلساب الزمن 

  . عندما ينتهي هذا الزمن)اإلعالن(التنبيه 

  .على الدراجة األرجو مرتية) الدورات(حلساب عدد اللفات   counterعداد 

  .ميزان طيب إلكرتوين حلساب وزن اجلسم إذا اقتضت احلاجة ذل

  القائمون على تنفيذ االختبار

  :  فريق عمل ن الفنيني واملتخصصني موزعني كما يليإىل  وينجاتحيتاج تطبيق اختبار 

 شرف عام  على إدارة وتنفيذ االختبار.  

 ميقايت  حلساب الزمن.  

  مقدر للقوة)F (على الدراجة األرجومرتية  

 مقدر واحد أو أكثر لعدد اللفات.  

 مسجل للنتائج.  

  : تتضمن إجراءات تطبيق االختبار أربع خطوات رئيسية هي :اإلجراءات

  ويشمل : نظام تنفيذ االختبار: أوال
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دقائق، يقوم فيها املخترب بالتبديل على الدراجة  5، 2ويستغرق فرتة زمنية ترتاوح ن : اإلمحاء قبل أداء االختبار

يف الدقيقة، وميكن ) نبضة(ضربة  16إىل  15األرجو مرتية عند مستوى شدة وينجات  تكفي ألن يعمل القلب من 

  . ثوان 6إىل  5طريق العدو ن أربع إىل مخس مرات، مدة كل مرة من  القيام باإلمحاء عن

دقائق، وختصص الراحة بعد اإلمحاء وقبل بدء االختبار وجيب  5إىل  2وتستغرق من ): فرتة االستشفاء(فرتة الراحة 

أن زمن الدقيقتني هو أال تقل هذه الفرتة عن دقيقتني، وأال تزيد عن مخس دقائق بعد انتهاء اإلمحاء، فقد وجد العلماء 

أقل زمن يكفي لالستشفاء ن التعب والعودة للحالة الطبيعية، وأن زمن اخلمس دقائق هو أقصى زمن مين أن تظل فيه 

العضالت حمتفظة حبرار�ا وترفق الدم إليها، ويالحظ أن فرتة الراحة هذه يطلق عليها اسم الراحة االجيابية أل�ا تتطلب من 

عند ) كجم مثال1(سا على مقعد الدراجة األرجو مرتية وأن يقوم بالتبديل ضد أقل مقاومة ممكنة املخترب أن يظل جال

  .لفة يف الدقيقة 20إىل  10يرتاوح من ) rpm(معدل تبديل 

يصل ) rpm(وتتضمن قيام املخترب بالتبديل مبعدل ) االستشفاء(فرتة تزايد السرعة وتبدأ مباشرة بعد فرتة الراحة 

تبلغ ثلث املقاومة الكلية اليت يتطلبها االختبار ويف �اية مدة العشر ) f( الدقيقة ملدة عشر ثواين مبقاومة لفة يف 20إىل 

بزيادة ) مقدر القوة(ثواين يطلب من املخترب أن يزيد من معدل التبديل يف الوقت الذي يقوم فيه أحد أعضاء فريق البحث 

  . يتطلبها االختبار مع مالحظة أال يستغرق هذا اإلجراء أكثر من مخس ثواينبالتدريج لتصل إىل القيم اليت ) F(املقاومة 

مباشرة يعطي املخترب األمر بالتبديل على الدراجة األرجو ) ث 15(يف �اية فرتة تزايد السرعة : فرتة تنفيذ االختبار

ثانية تقسم إىل ست  3وذلك ملدة  .بتحديدها سلفا الطالب الباحثمرتية بأسرع ما ميكن للتغلب على املقاومة اليت قام 

  .فرتات زمنية متصلة مدة كل فرتة مخس ثواين

دقيقة، وتتضمن التبديل ملستوى من القدرة الالهوائية يرتاوح من املستوى املنخفض  2 1فرتة التهدئة وتستغرق من 

 .إىل املستوى املتوسط، وه فرتة تأيت مباشرة بعد ومن الثالثني ثانية املقررة لالختبار

  ) الحمل البدني(اختبار مستوى المقاومة : ثانيا

املقاومة على f (Force )(يتطلب العمل على الدراجة األرجو مرتية يف اختبار وينجات اختيار مستوى القوة 

ويتم اختيار مستوى القوة على الدراجة األرجو مرتية عن طريق ) العبء اجلهدي(كأسس لتشكيل احلمل البدين ) الدراجة
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املعادلة يف حالة استخدام (فحوص أوال بالكيلو جرامات بدون حذاء وبدون مالبس خارجية، يلي ذلك تطبيق وزن امل

  . يف حالة استخدام الذراعني) 6:3الرجلني املعادلة 

  يبني نظام تطبيق اختيار الثالثني ثانية لوينجات  4:3جدول 

  النشاط املطلوب   الزمن املقرر   الفرتة 

التبديل على األرجوميرت ملستوى شدة تفي ألن يعمل القلب   ق 5  فرتة اإلمحاء 

  ضربة يف الدقيقة  160إىل  150املعدل نبض يرتاوح من 

 20 10راحة اجيابية تتطلب من املخترب التبديل مبعدل يرتاوح من   ق 5.2  فرتة راحة 

  ق ضد أقل مقاومة / لفة 

ث ضد ثلث املقاومة  10ق ملدة /ةلف 20القيام بتبديل ملعدل   ث  15  فرتة تزايد السرعة

املقررة لالختبار ث التدرج يف زيادة التبديل ليصل إىل أعلى سرعة 

  ث 5مع زيادة املقاومة خالل 

  ) f(التبدل املستمر ضد املقاومة املقررة   ث  30  فرتة تنفيذ االختبار

  .الالهوائية) p(التبديل ملستوى من خفض أو متوسط من القدرة   ث 2-1  فرتة التهدئة

  .85× ) كجم(وزن اجلسم )= كجم(قوة الرجلني         

  .5× ) وزن اجلسم كجم)= كجم(قوة الذراعني 

جول لكل كيلو جرام من وزن اجلسم لكل دورة بدال،  4، 4وقد صممت معادلة قوة الرجلني على أساس إنتاج 

من القدرة الالهوائية للفرد، فإذا فرضنا أن وزن اجلسم كان % 85حي يرتتب على ذلك القيام حبمل بدين يتطلب حوايل 

للرجلني يف اختبار وينجات على الدراجة ) القوة(البدين كجم، حينئذ ميكن حتديد احلمل   67,7بالنسبة ألحد املختربين 

  : كالتايل) 5:3(األرجومرتية بالتعويض يف املعادلة 

   75×  67,7=  قوة الرجلني 

         =5,7    
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  كجم   5,1=          

  العد وحساب الزمن : ثالثا

مخس ثواين وحساب فرتة كل لزمن  حيتاج هذا اإلجراء إىل ختصيص أحد أفراد فريق البحث للقيام كميقايت إلعالن ا

  .ث 30وهو ) زمن االختبار(دوام األداء 

وتتضمن مهمة امليقايت البدء يف تشغيل الساعة حلساب الزمن، عندما يقوم زميله مقدرا القوة بإعالن بدء االختبار 

 Acceleration حيث يتم هذا اإلجراء يف �اية مرحلة تزايد السرعة) Goابدأ (من خالل إعطاء املخترب إشارة 

period  حلظة أن يتمكن من اختيار قيمة القوة اليت يتطلبها االختبار واليت تتم خالل مخس ثواين يف ) يف أوال 3البند

  .�اية فرتة تزايد السرعة

عندما يعطي مقدر القوة إشارة بدء االختبار، يقوم امليقايت بتشغيل الساعة ويقوم املخترب يف نفس اللحظة بالتبديل 

ثانية مع مالحظة أن يظل املخترب يف وضع اجللوس فوق مقعد  30على الدراجة األرجو مرتية بأقصى سرعة ممكنة ملدة 

  .الدراجة األرجو مرتية طوال مدة أداء االختبار

بينما املخترب جالس على مقعد الدراجة األجو مرتية ويقوم . يقوم امليقايت بإعالن الزمن بصوت عال ل مخس ثوان

البدال بإعالن عدد لفات بصوت مرتفع كل ) دورات(ديل بأقصى سرعة حلظة بدء االتبار يقوم مقدر عدد لفات بالتب

  .ثانية 30مخس ثوان ويستمر ذل حىت يعلن امليقايت انتهاء الزمن املقرر االختبار وهو 

دت خصيصا هلذا يقوم املسجل تسجيل عدد اللفات اليت يعلنها مقدر عدد اللفات كل مس ثواين يف بطاقة أع

الغرض، وميكن حساب عدد اللفات باستخدام عداد الكرتوين يركب على الدراجة األرجو مرتية يف حني تقرتح هيئة 

ليقوم حبساب . العلماء اليت أشرفت على إعداد االختبار مبعهد وينجات االستعانة بعدد اثنان من مقداري عدد اللفات

  .�ما كنتيجة �ائية لعد لفات االختبارعدد اللفات معا حبيث يؤخذ متوسط دراجا

حيث يقوم مقدر  donn cool ثانية املقررة لالختبار، تبدأ على الفور مرحلة التهدئة  30عندما ينتهي زمن ال 

كجم بينما يكون املخترب مستمر يف التبديل ملستوى   2-1يف الدراجة األرجومرتية ما بني ) f(القوة بوضع املقاومة 

  .دقيقة بعد انتهاء زمن االختبار 2-1عة وذل ملدة ترتاوح من منخفض من السر 
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  القياسات وتسجيل النتائج: رابعا

ولكي ميكن  Ancوالسعة الالهوائية  Peak-Anpيتضمن اختبار وينجات حساب القدرة الالهوائية القمة 

بدال الدراجة األرجو مرتية كل مخس ) دورات(فإنه يلزم تسجيل عدد لفات  Peak-Anpقياس القدرة الالهوائية القمة 

تتم بالعد على قدم واحدة عندما يكون البدال ) الدورة(ثواين ملرتني على األقل، مع مالحظة أن اللفة الواحدة للبدال 

عدد اللفات مبالحظة العداد  ألسفل ويف حالة استخدام عداد الكرتوين يلحق بالدراجة األرجو مرتية، حينئذ يقوم مقدر

بشكل متتابع كل مخس ثواين ملرتني على األقل، وذلك منذ حلظة إعطاء إشارة بدء االختبار حبيث يعلن بصوت واضح 

عدد اللفات اليت يالحظها عندما يعلن امليقايت مرور اخلمس ثواين األوىل، ليقوم املسجل على الفور تسجيل الرقم الذي 

  .سجيل وهكذا بالنسبة للخمس ثواين الثانيةيعلنه يف بطاقة الت

فإنه يلزم حساب العدد الكلي للقات عند �اية الزمن املقرر لالختبار  Ancأما بالنسبة لقياس السعة الالهوائية 

ث ويف حالة استخدام عداد الكرتوين حلساب عدد اللفات فإنه يتم وضع مؤشر العداد عند الصفر املوجود على  30وهو 

ثانية القراءة العدد الكلي للفات اليت تظهر بوضوح  30قبل بدء االختبار، مث يرجع إىل العداد يف �اية زمن ال التدريج 

  : بالوحدات التالية Peak-Anpعلى العداء ويتم التعبري عن القدرة الالهوائية القمة 

  ) ث 5-كيلو جرام مرت ( .3

  ) وات(أو .4

  :التالية) 7:3دلة املعا(وحلساب القدرة الالهوائية القمة تطبق 

المسافة التي تقطعها عجلة الدراجة األرجومترية × عدد اللفات في خمس ثواني = القدرة الالهوائية القمة 

 )7:3معادلة (القوة المقدرة لالختبار بالكيلو جرامات × في اللفة الواحدة 

  :اإلختبارات الهوائية

  : اختبار الخطوة لهارفارد

  .قياس قدرة اجلسم على التكيف لألعمال والواجبات البدنية الشاقة وسرعة الشفاء من ا�هود :الغرض

  .سم 35سم وعرض  40سم وطول  52صندوق خشيب بارتفاع  :األدوات المطلوبة
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  : إجراءات االختبار

جبوار تتضمن عملية اخلطوة وضع إحدى القدمني على صندوق القدم األوىل يلي ذلك وضع القدم الثانية  .1

األوىل حبيث يتم الوقوف بالقدمني معا فوق الصندوق بعدها يقوم املخترب بالنزول من فوق املقعد بالقدم األوىل 

خطوة 30مبعدل ) د5(مث يتبعها بالقدم الثانية، يستمر املخترب يف اخلطو ألعلى وأسفل بالطريقة السابقة ملدة 

  .ة يف الدقيقةمر  30يف الدقيقة مبعىن أن يصعد املخترب مث يهبط 

 .على أربع عدات) الصعود واهلبوط(تشتمل عملية اخلطو  .2

 : يتم العد على االختبار وتنظيم إيقاع اخلطوة بالنداء على املخترب على النحو التايل .3

  أحد القدمني على املقعد: واحد –فوق. 

  القدم األخرى جبوارها على املقعد: اثنني –فوق. 

 األرضالقدم األوىل على : واحد –حتت. 

 القدم األخرى جبوارها: اثنان -حتت. 

  : طريقة األداء

يقف املخترب يف مواجهة الصندوق اخلشيب وعند إعطاء إشارة البدء يقوم بالصعود واهلبوط على الصندوق مبعدل  .1

  .خطوة يف الدقيقة مع ضرورة االحتفاظ باجلسم معتدال 30

 : اشرة مث حيسب له بنبض القلب كما يليجيلس املخترب على كرسي بعد االنتهاء من االختبار مب .2

  دقيقة    1,5:    1من 

  دقيقة     2:   2,5من 

  دقيقة  3,5:   3من 

  )401- 400، الصفحات 2006كماش و سعيد، (: طريقة الحساب

  

  

  100× عدد الثواني الذي یستغرقھا المختبر في األداء                    
  ) =مؤشر الكفاءة البدنیة(

 عدد مرات النبض في العودة إلى الحالة الطبیعیة×   2                   
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  اختبارات أستراند للياقة الهوائية 

Astrand Bicycle test of aerobic fitness 

  : الغرض من االختبار

  )218، 1998رضوان، ( : االختبار هدف رئيسي هو

  : تقدير القدرة اهلوائية للمخترب ومستوى لياقته البدنية وباإلضافة إىل هذا اهلدف يوجد هدفني تربويني عما .2

 التعود على األداء على الدراجة الثابتة. 

  ترقية وتطوير معدل القلبHR وبالتايل صحة القلب واألوعية الدموية. 

  : مستوى السن والجنس

  .سنة من اجلنسني 69سنة حىت  15لعمرية من يستخدم االختبار بالنسبة للفئات ا

  : األدوات واألجهزة الالزمة

تتباين األدوات اليت تستخدم يف تطبيق اختبار أسرتان على الدراجة األرجو مرتية وفقا لألغراض البحثية اليت 

فمثال ميكن استخدام السماعات . إىل حتقيقها وكذا مستوى خربة القامت على تطبيق االختبار الطالب الباحثيسعى 

  . الطبية بدال من ذلك

  : وعموما فإن تطبيق هذا االختبار يتطلب األدوات اآلتية

  دراجة مونارك األرجومرتية  .6

 .مساعة طبيب .7

 ساعة إيقاف معملية  .8

  100× عدد الثواني الذي یستغرقھا المختبر في األداء                    
  ) =مؤشر الكفاءة البدنیة(

 في نصف دقیقة عدد مرات النبض ×  5,5               
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 )جهاز تنظيم التبديل(مرتونوم  .9

 .آلة حاسبة .10

  : جراءات تنفيذ االختبارإ

ق هي املدة الزمنية املقررة لألداء على الدرجة األرجومرتية، ويقوم احملكم خالل هذه  6يتفرق اختبار أسرتان 

وميكن إجياز تلك . وتقدير مستوى القدرة وتعديله، ومالحظة املخترب  HRالفرتة الزمنية بقياس وتسجيل معدل القلب 

  .اخلطوات يف اآليت

  Metronome تشغيل جهاز املرتونوم البدء يف .9

 .يف نفس الوقت يطلب من املخترب أن يبدأ التبديل على الدراجة األرجومرتية .10

عندما يصل املخترب إىل معدل األداء الالزم لتنفيذ االختبار، يبدأ احملكم يف زيادة مستوى القدرة وذلك عن  .11

 .ألرجومرتيةاملوجود بالدراجة ا Force Krobeطريق إدارة مفتاح القوة 

حلظة أن يصل املخترب إىل معدل التبديل املطلوب ألداء االختبار،  The clockيبدأ تشغيل الساعة املعملية  .12

 .وحلظة الوصول إىل مستوى القدرة الالزمة للتشغيل

للقلب، وتسجيل ) ضربة. (نبضة 30حبساب الزمن الذي يستغرقه ) القائم على تنفيذ االختبار(يقوم احملكم  .13

ق . ويالحظ أن هذا اإلجراء يتم عند ث. الزمن يف بطاقة تسجيل االختبار اليت أعدت هلذا الغرضهذا 

دقيقة،  4,30دقيقة و 3,30دقيقة و 2,30دقيقة من بدء االختبار ويتكرر ذلك كل دقيقة أي عند  1,30

 .  دقيقة 5,30و

 . السادسةأي يؤخذ هذا القياس من مخس مرات وحبيث يؤخذ آخر قياس خالل الدقيقة 

نبضة  30على الزمن الذي تستغرقه  1800بقسمة الرقم  HRيقوم احملكم حبساب معدل القلب يف الدقيقة  .14

 .مث يقوم بتسجيل هذا املعدل يف بطاقة التسجيل) ضربة(

وحيدث يف أثناء الفرتات البينية بني قياسات النبض ) 2: 5املعادلة (مع املالحظة أن هذا اإلجراء يتم باستخدام 

 .أثناء أداء املخترب على الدرجة األرجو مرتية
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إىل املستوى  HRيتم تعديل مستوى القدرة أ بعد مرور دقيقتني من بدء االختبار، إذا مل يصل معدل القلب  .15

 .احملدد كهدف االختبار

مث يطلب من ) ينوتن 5(كحجم   5دقائق يتم وضع القوة أ يف الدراجة األرجومرتية عند مستوى  6بعد مرور  .16

وبأن يستمر يف األداء حىت يصل ) العودة إىل احلالة الطبيعية(املخترب أن يستمر يف التبديل الستعادة الشفاء 

يف الدقيقة حينئذ ينتهي االختبار، ويتوقف املفحوص عن األداء ويوجه له ) ضربة(نبضة  100معدل القلب إىل 

  .الشكر على حسن تعاونه

  : طريقة حساب النتائج

ورودامل من تقرير األكسجني املستخدم يف اجلسم بداللة احلمل البدين على الدراجة األرجومرتية يتمكن أسرتاند

  : باستخدام املعادلة التالية

  30022  PVO  

  : بالنسبة للرجال

 61

)61220(
max 22






HR

age
VOVO  

  بالنسبة للسيدات

 72

)72220(
max 22






HR

age
VOVO  

  : حيث أن

max2VO : األقصى الستهالك األكسجنياحلد.  

2VO    :األكسجني املستعمل أثناء األداء على الدراجة األرجومرتية.  

HR   : معدل القلب أثناء األداء يف اختبار اسرتاند يف القياسني األخريرين  

Age    :العمر الزمين بالسنوات.  

  مقدار ثابت:   220

P    : ق/مل مرت(العبء املستخدم يف األداء (العمل البدين((  
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  مقدار ثابت:   72

  .مقدار ثابت:   61

  Step testاختبار شاركي للخطوة 

  الغرض من االختبار 

  ) التحمل الدوري التنفسي( aerobic fitnessيستهدف االختبار بدرجة رئيسية قياس اللياقة اهلوائية  .1

والعمال يف ضوء إمكانا�م واستعدادا�م البدنية للقيام ببعض الوظائف اليت تتطلب اللياقة  تصفية املستخدمني .2

 .اهلوائية

  

 

  : مستوى السن والجنس

  صندوق خشيبbox  بالنسبة ) سم 40(بوصة  15.75أو مقعد أو مدر يف صالة أو استان ارتفاعه

  .بالنسبة للسيدات) سم 33(بوصة  13للرجال، 

 ساعة إيقاف أو ساعة معملية أو ساعة حائط: نجهاز حلساب الزم. 

 وميكن االستعانة بشريط كاسيت ومسجل: مرتونوم لتنظيم إيقاع اخلطو. 

 ميزان طبلية: جهاز لقياس الوزن. 

  وميكن قياس الطول بالوقوف يف مواجهة حائط(أنثروبومرت أو استاديومرت لقياس الطول  (  

  :إجراءات االختبار

  .ة املقعد أو الصندوق اخلشيبيقف املخترب يف مواجه .1

 .شربة يف الدقيقة 90بتشغيل املرتونوم على إيقاع يساوي ) الطالب الباحث(يقوم القائم بالقياس  .2

 .من املخترب أن يبدأ اخلطو عند أي ضربة من ضربات املرتونوم الطالب الباحثطلب  .3

 .الفور يبدأ زمن االختبارعندما يبدأ املخترب يف اخلطو يقوم امليقايت بتشغيل الساعة على  .4
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 مبساعدة املخترب على تنظيم معدل اخلطو يف البداية  ) الطالب الباحث(يقوم القائم بالقياس  .5

  : طريقة حساب النتائج

مللرت من األكسجني لكل  كيلو جرام من  max2VOاستخدام شاركي قيمة احلد األقصى الستهالك األكسجني

وزن اجلسم يف الدقيقة كوحدة قياس لنتائج اختباره وقد اشتقت قيم احلد األقصى االستهالك األسني من استجابات 

  .اليت حتدث أثناء أراء االختبار HRمعدل القلب 

  

  

  

  

لثاني   لملحق 

  

  

لر ستطال    ستما 
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  ةــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديمقراطيالجمهورية الجزائرية ال

  م العالي والبحث العلميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة التعلي

  ة عبد الحميد ابن باديســــــــــــــــــــــــــــــــــــجامع

  ة البدنية والرياضيةــــــــــــــــمعهد التربي

  م التدريب الرياضيــــــــــــقس

 
  

  استمارة استبيان 

  : موجهة إلى

  المدربين المختصين في رياضة الجيدو

يشرفين أن أضع بني أيديكم هذه االستمارة االستبيانية راجيا منكم اإلجابة عن األسئلة بكل جدية نظرا ألمهية 

رياضة اجليدو وذلك من أجل إجناز حبث علمي ميداين وتكونوا قد شاركتم يف  خربتكم امليدانية يف جمال تدريب اختصاص

  .اجنازه والذي يندرج حتت عنوان

  -اإلستشفاء لدى مصارعي الجيدو أثر بعض الوسائل المعينة في تعجيل -



~ 223 ~ 

  

  .ولكم منا فائق عبارات التقدير واالحرتام والشكر واالمتنان                            

 

 

 

  حتت إشراف                                 داد الطالب الباحث من إع

  د رياض علي الراوي .أ                                                            نغال حممد    

 

 

 

  األحوال الشخصية:لمحور األول ا

   ا فوقسنة فم 46من     سنة 45إىل  31من    سنة 30أقل من         :العمــــر: 1س

    شهادة ليسانس في التربية البدنية:المؤهل العلمي: 2س  

       شهادة ليسانس يف التدريب الرياضي    

          شهادة تدريب     

      تقين سامي يف الرياضة    

        مستشار يف الرياضة    

  عدد سنوات الخبرة في مجال تدريب الجيدو:3س

    سنوات 5من سنة إىل       

    سنوات 10إىل  6من       

    سنوات فما فوق 10 من      

  درجة الحزام المتحصل عليها: 4س
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    دان 1(درجة أوىل . حزام أسود        

    دان 2(درجة الثانية. حزام أسود        

    )دان 3(درجة ثالثة . حزام أسود        

    )دان 4(درجة الرابعة.حزام أسود       

    )دان 5(درجة اخلامسة.حزام أسود      

  ) دان 6(درجة سادسة . حزام أسود     

  التدريب في رياضة الجيدو : المحور الثاني

  ما هي في رأيكم الصفات الخاصة بالعب الجيدو؟:1س

.......................................................................................  

  اإلستشفاء في رياضة الجيدو:المحور الثالث

  ال     نعم  حضيتم بتكوين في مجال فسيولوجيا الجهد البدنيهل :1س

   ال     نعم      هل تستخدم وسائل لإلستشفاء خالل التدريبب: 2س

  :إذا كان نعم

  ما نوع وسائل اإلستشفاء التي تستخدمها خالل التدريب : 3س

.......................................................................................  

  هل تكون وسائل اإلستشفاء ؟: 4س

    بعد احلصة التدريبية   أثناء احلصة التدريبية يف بداية احلصة التدريبية

  ما هي نوع الراحة التي تستخدمها أثناء الحصة التدريبية ؟ : 5س

     )يسرتيح املصارع بعد اجلهد ويبق ساكنا(راحة سلبية  

    )ارع بعد اجلهد بتمارين بشدة منخفضةيقوم املص(راحة إجيابية  

  إذا كانت الراحة اإليجابية فما نوع التمارين المستخدمة؟:6س
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  ..............أخرىمتارين املشي متارين املرونة متارين اإلسرتخاء

   ال     نعم        هل توظيف فترات الراحة يكون وفق المجهود المبذول ؟: 7س

   ال     نعم       دور في تحسين سرعة اإلستشفاء؟هل للراحة االيجابية : 8س

  

  

  

لثالث   لملحق 

  

ين لموضعي  تما   لتدليك 

ين لتهدئة تما ين    تما
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  : تمارين الراحة اإليجابية

  تمارين المرونة

  .دوران الذراعني مع زيادة حميط الدائرة) الذراعان جانبا. وقوف( -1

 .دوران الذراعني) مائال خلفا عالياذراع مائال أماما عليا واألخرى . وقوف( -2

 .ثىن الرقبة أماما) الرقبة تقوس خلفا. وقوف. (أ -3

  .تبادل ثىن الرقبة جانبا) وقوف. (ب

 .دوران الرأس) وقوف. (ج

 .قذف الذراعان عاليا وتقوي اجلذع خلفا مع تبادل مرجحة الرجلني خلفا) وقوف الذراعان أماما( -4

ثـىن اجلـذع أمامـا أسـفل وتبـادل لـف اجلـذع جانبـا للمـس مشـط القـدم باليـد ) وقوف فتحا ميـل الـذراعان جانبـا( -5

 .العكسية

 .ثىن اجلذع أمام أسفل لتمرير الذراعني بني الفخذين) الذراعان عاليا. وقوف فتحا( -6
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 .ثىن اجلذع أماما أسفل مع قذف الذراعني خلفا) جلوس اجلثو، الذراعني خلف اجلسم تشبيك( -7

 .أماما عاليا مع لف اجلذع جانبا تبادل مرجحة الرجل) وقوف( -8

 .رفع الرجل أمام عاليا بالذراعني) الكتفني أسفل إحدى الساقني تشبيك. جلوس طويل( -9

 تبادل وضع الرجلني مع تقوس اجلذع خلفا ) الذراعني خلف الرأس تشبيك. جثو( -10

 .مس مشط القدم باملرفقتبادل ثىن الركبة مع ثىن اجلذع جانبا أسفل لل) الذراعني انثناء عرضا. وقوف فتحا( -11

 .تبادل قذف القدم أماما مع تقوس اجلذع خلفا) انبطاح مائل( -12

 .الطعن أماما مع قذف الذراعني جانبا) الذراعني أماما. جثو القدم اليسرى أماما( -13

 .تبادل مرجحة الرجلني أماما عاليا) وقوف( -14

 .اما أسفل حلمل الزميل على الظهرتبادل ثىن اجلذع أم) ظهرا لظهر الذراعني عاليا تشبيك. جلوس طويل( -15

 )  الكتفني حول ركبتني الزميل تشبيك. جثو أفقى. (أ -16

 ) وقوف ميل مواجهة الكفني أعلى ظهر الزميل تشبيك. (ب

 الضغط بالكفني أعلى ظهر الزميل ثىن اجلذع أماما أسفل

 ) الذراعان عاليا. انبطاح الظهر مواجهة. (أ -17

  ) وقوف على أربع الكتفني على قدمى الزميل تثبيت. (ب

 رفع اجلذع عاليا تثبيت قدمى الزميل

 ) 9.الرجلني. الرقود. (أ -18

  )الكفني على عضدى الزميل. وقوف على أربع فتحا مواجه. (ب

 .وضع الدمني جانبا بالتبادل تثبيت قدمى الزميل

 ) الذراعان انثناء عرضا° 45رقود فتحا اجلذع . (أ -19

  ) جثو أفقى مواجه الكفني على قدمى الزميل تثبيت. (ب

 .تثبيت قدمى الزميل. لف اجلذع جانبا بالتبادل
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  الوثب مع تبادل وضع القدمني) الذراعني أماما تشبيك. اقعاء مواجه الرجل اليمىن أماما( -20

  تمرينات االسترخاء

مث مـد الـركبتني مـع  -اهتـزاز كـل عضـالت اجلـذع والـذراعنيثين اجلذع أمام أسفل مع ثىن الـركبتني قلـيال مـع ): 1(مترين رقم 

  .التقوس للخلف

  .ثىن اجلذع أمام أسفل مع ارختاء عضالت اجلذع والذراعني) الذراعني مائال عاليا. وقوف فتحا): (2(مترين رقم 

  .خفض الذراعني أماما أسفل خلفا مع ثىن الركبتني قليال) وقوف الذراعني عاليا): 3(مترين رقم 

أمـام أسـفل مـع ثـين الـركبتني خفيـف ثـىن اجلـذع ) الذراعني عاليا اجلـذع ملفـوف جهـة اليمـني. وقوف فتحا): (4(رين رقم مت

  .وملس القدم اليسرى باليدين

  .دوران اجلذع ي مينا ويسارا) الذراعني جانبا. وقوف انثناء): (5(مترين رقم  

  .الركبتني قليال مع تقاطع الذراعني أمام اجلسم ثىن) الذراعني جانبا. وقوف فتحا): (6(مترين رقم 

  .دوران الركبتني مع ارختاء اجلسم) وقوف): (7(مترين رقم 

  .خفض الذراعني أماما أسفل مع إرختاء اجلسم والذراعني) الذراعني عاليا. وقوف فتحا): (8(مترين رقم 

  .رختاء وهز العضالترفع الرجل جانبا قليال مع اال) ثبات الوسط. وقوف): (9(مترين رقم 

  .مرجحة الرجل للداخل واخلارج) وقوف): (10(مترين رقم 

  .مرجحة الرجل أماما خلفا مع مراعاة ارختائها وثىن الركبة) وقوف): (11(مترين رقم 

  .ثىن الركبتني لرفع الساقني عن األرض وهز العضالت) انبطاح، استناد على الساعدين): (12(مترين رقم 

  .ثىن الركبة مع ارختاء الرجل) رفع الرجل ألعلى. رقود على الظهر: ()13(مترين رقم 

  .هز الرجلني) ثين الركبتني مع بقاء القدمني على األرض. رقود على الظهر): (14(مترين رقم 

  .هز الرجلني) الكفني خلف املقعدة. فتحا. جلوس طوال): (15(مترين رقم 

  .هز الرجلني مع ارختاء البطن) مع بقاء القدمني على األرضثىن الركبتني . جلوس طوال): (16(مترين رقم 

  .هز الرجلني) سند الظهر باليدين. وقوف على الكتفني): (17(مترين رقم 
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  .رفع الرجل مع اهلز والنزول �ا للمس األرض على اجلهة األخرى) رقود على الظهر والذراعني جانبا): (18(مترين رقم 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

لخامس  لملحق 

  

  

فريق  لمحكمين  لدكاتر  ألساتذ  قائمة 

  لعمل
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 قائمة األساتذة والدكاترة المحكمين

 اجلامعة  معهد /كلية التخصص  الدرجة العلمية  االسم واللقب  الرقم

طرق ومناهج  دكتور  بن سي قدور احلبيب 01

 التدريس 

الرتبية البدنية 

 والرياضية 

–مستغامن 

 اجلزائر 

طرق ومناهج  دكتور  بلكبيش قادة  02

 التدريس 

الرتبية البدنية 

 والرياضية 

 –مستغامن 

 اجلزائر 

فيسيولوجيا  دكتور  زياد عيسى زايد 03

 الرياضة

الرتبية البدنية 

 والرياضية 

 - الرياض

 السعودية 

فيسيولوجيا  دكتور  ضياف زين الدين  04

 الرياضة

الرتبية البدنية 

 والرياضية 

 - الرياض

 السعودية

التدريب  دكتور  أمحد آدم أمحد حممد 05

 الرياضي 

الرتبية البدنية 

 والرياضية 

 - اخلرطوم

 السودان

التدريب  دكتور إدريس فوجة  06

 الرياضي

الرتبية البدنية 

 والرياضية 

–مستغامن 

 اجلزائر

التدريب  دكتور  منصور الزبون 07

 الرياضي

الرتبية البدنية 

 والرياضية 

 األردن
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 فريق العمل

 املكان  املهنة  االسم واللقب  الرقم 

 مستغامن أستاذ تربية بدنية حكيم عبد الكرمي  01

 مستغامن  مدرب جيدو كاكي 02

 تيسمسيلت مهندس معموري حممد 03

 املركز اجلامعي تيسمسيلت استاذ جامعي ت ب ر بوسيف امساعيل 04
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بعلملحق    لر

  

  

ألساسية الستطالعية   لخا للتجربة   لنتائج 
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في اختبار  جدول يوضح نتائج اإلختبارات القبلية والبعدية لعينة الدراسة اإلستطالعية -

  وينجات واستراند

                 استراند بعدي استراند قبلي وينجات بعدي وينجات قبلي
  إختبارات وضیفیة
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  رقم المصارع

5,1 4,2 2,6 2,99  01 

5,3 5,0 2,8 3,82   02 

5,8 4,8 3,5 2,82 03 

4,4 5,5 2,9 2,8 04 

4,9 4,7 2,5 3,7 05 

4,9 5,6 3,4 3,20 06 

4,7 4,4 3,20 2,2 07 

4,2 4,9 3,6 3,6 08 

5,1 4,9 3,7 3,4 09 

4,9 5.4 3,0 3,10 10 

سنوات  الوزن الطول السن

 التدريب

  وضيفيةإختبارات  الحزام

  
  

  رقم المصارع

 01 بين 4 61 1,64 17
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  ة الدراسة اإلستطالعيةاإلختبارات األنتربومترية لعينجدول يوضح نتائج 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 نتائج 

 02 بين  4 64 1,71 18

 03 بين 4 60 1,66 18

 04 أزرق 3 63 1,64 19

 05 أزرق 3 65 1,66 19

 06 بين 4 64 1,72 19

 07 بين  4 64 1,66 18

 08 أزرق 3 65 1,67 17

 09 بين  4 65 1,68 17

 10 أزرق 3 62 170 17
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  حامض الالكتيكثانية لوينجات النظام الالهوائي بالنسبة ل30في إختبار المجموعة االولى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 النظام الالهوائي بالنسبة للنبض_ثانية لوينجات30في إختبار المجموعة االولى نتائج 

  أوقات القياس

  

 رقم المصارع   

 د8بعد  د4بعد  د2بعد بعد الجهد أثناء الرحة

01 2,3 14,6 14,6 14,6 14,2 

02 2,2 14,4 14,4 14,3 14,0 

03 2 ,1 14 ,1 14,1 14 13,7 

04 1,8 14 14 14 14,0 

05 1,7 13,7 13,6 13,6 14,1 
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أوقات 

  القياس

  

  

رقم 

 المصارع

أثناء 

 الرحة

بعد 

 الجهد

 د5بعد  د4بعد  د3بعد  د2بعد  د1بعد 

01 69 152 120 115 102 89 80 

02 67 162 120 117 111 91 78 

03 65 155 131 118 103 91 76 

04 65 164 130 118 103 88 77 

05 65 160 120 116 105 89 77 
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 في إختبار إستراند النظام الهوائي بالنسبة لحامض الالكتيكالمجموعة االولى نتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  أوقات القياس

  

  رقم المصارع

 د8بعد  د4بعد  د2بعد بعد الجهد أثناء الرحة

01 2,1 11,9 11,9 11,9 10,5 

02 1,8 12,5 12,5 12,5 11,4 

03 1,7 10,5 10,5 10,5 10,5 

04 2,0 11,5 11,5 11,5 11 

05 2,0 12,2 12,2 12,2 11,2 
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 للنبض بالنسبة الهوائي النظامإستراند  إختبار في المجموعة االولى نتائج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أوقات 

  القياس

رقم 

  المصارع

أثناء 

 الرحة

بعد 

 الجهد

بعد 

 د1

بعد 

 د2

 د5بعد  د4بعد  د3بعد 

01 68 155 130 121 111 90 79 

02 67 158 129 122 110 91 89 

03 68 159 130 123 100 89 84 

04 67 156 125 121 101 91 84 

05 69 160 140 135 105 84 70 
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 في إختبار إستراند النظام الهوائي بالنسبة لحامض الالكتيك المجموعة الثانيةنتائج 

 

 

 

 

 

 

  أوقات القياس

  

  رقم المصارع

بعد  أثناء الرحة

 الجهد

 د8بعد  د4بعد  د2بعد

01 1,7 11,3 11,3 11,3 9,4 

02 1,5 10,2 10,2 10,2 10,2 

03 1,6 10,1 10,1 10,1 10,1 

04 1,9 10,4 10,4 10,4 9,8 

05 2,0 10,3 10,3 10,3 10,0 

  أوقات اقياس

  رقم المصارع

     

أثناء 

 الرحة

بعد 

 الجهد

 د5بعد  د4بعد  د3بعد  د2بعد  د1بعد 
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 في إختبار إستراند النظام الهوائي بالنسبة لضغط النبض المجموعة الثانيةنتائج 

 

 

 

 

 

 

 

01 40 80 71 68 60 60 45 

02 40 80 71 66 61 60 40 

03 35 80 72 69 60 61 45 

04 45 80 70 68 65 60 40 

05 40 80 74 66 60 59 50 

أوقات 

  القياس

رقم 

  المصارع

أثناء 

 الرحة

بعد 

 الجهد

بعد  د2بعد  د1بعد 

 د3

بعد 

 د4

 د5بعد 
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 نتائج

 للنبض بالنسبة الهوائي النظامإستراند  إختبار في المجموعة الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 66 155 133 125 110 99 80 

02 67 156 139 118 109 100 81 

03  69 155 131 128 112 102 85 

04 66 158 129 127 113 106 89 

05 68 154 130 119 103 109 89 
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  في إختبار وينجات النظام الالهوائي بالنسبة لحامض الالكتيك المجموعة الثانيةنتائج جدول يوضح 

 

 

 

 

 

  أوقات القياس

 رقم المصارع

 د8بعد  د4بعد  د2بعد بعد الجهد أثناء الرحة

01 1,8 11,2 11,2 11,2 10,5 

02 2,0 11,1 11,1 11,1 10,4 

03 1,7 11,3 11,3 11,3 10,9 

04 1,6 10,5 10,5 10,5 10,1 

05 1,4 12,1 12,1 12,1 11,4 



~ 244 ~ 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في إختبار وينجات النظام الالهوائي بالنسبة لضغط النبض المجموعة الثانيةنتائج 

 

 

 

 

 

أوقات 
  القیاس

رقم 
  المصارع

أثناء 

 الرحة

بعد 

 الجهد

 د5بعد  د4بعد  د3بعد  د2بعد  د1بعد 

01 40 80 60 60 50 40 40 

02 40 80 70 60 60 40 40 

03 40 80 80 70 60 40 40 

04 40 80 80 70 70 50 50 

05 40 80 60 50 60 50 50 
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 النظام الالهوائي بالنسبة للنبضفي إختبار وينجات  المجموعة الثانيةنتائج 

 

 

 

 

 

أوقات 

  القياس

رقم 

  المصارع

أثناء 

 الرحة

بعد 

 الجهد

بعد  د1بعد 

 د2

بعد 

 د3

بعد 

 د4

بعد 

 د5

01 40 80 68 61 52 45 40 

02 35 80 70 64 62 42 35 

03 45 80 72 70 68 43 45 

04 40 80 78 71 70 50 50 

05 40 80 66 54 54 50 50 
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لسا   لملحق 

  

    

لوثـــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــائق 

يـــــــــــــــــــــــــ إل

ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــة
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Résumé 
 La pratique du sport de haut niveau exige de l’athlète une grande 

habileté afin de supporter des charges d’entraînement et de compétition très 

intenses et pour atteindre un niveau très élevé de performance sportive. 

Cependant, avec l’apparition de nouvelles méthodes d’entraînement 

orientées vers la sollicitation maximale des capacités physiques, techniques 

et mentales du sportif, ce dernier est devenu une véritable machine de 

production des performances. Ainsi, et dû à ce niveau très élevé de charges 

internes et externes que le sportif subit durant le processus de son 

entraînement, le phénomène de récupération intervient pour optimiser la 

performance. Ce dernier joue un rôle très important dans la préparation des 

sportifs notamment pour éviter le surentraînement et les blessures sportives 

qui peuvent êtres fatales dans certains cas où le sportif serait obligé de 

s’arrêter de s’entrainer pour de longues périodes ou arrêter définitivement 

sa carrière sportive. Pour cela, la nouvelle orientation de l’entraînement 
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moderne est beaucoup plus portée sur les meilleures méthodes de 

récupération chez les sportifs pour réaliser les meilleures performances.  

 En se basant sur cette théorie de récupération, l’étudiant chercheur a 

posé sa problématique qui est la suivante : « Impact de la méthode du repos 

actif et le massage sur le processus de récupération chez les judokas (17-19 

ans) ». 

 Le but de cette étude est de démontrer l’influence de la méthode du 

massage après un effort sur l’amélioration du processus de récupération 

chez les judokas. On a posé une hypothèse qui dit que l’utilisation de la 

méthode du massage après un effort a un impact positif sur le processus de 

récupération. Un échantillon a été pris par choix orienté vers un club de 

judo de la wilaya de Mostaganem à savoir « association AFFAK » 

constitué de 20 athlètes. L’étudiant chercheur a procédé par la 

méthodologie du questionnaire et des tests d’évaluation des processus 

anaérobie et aérobie en fonction de la récupération de la fréquence 

cardiaque et la tension artérielle. Après cette étude, on est parvenus à une 

conclusion qui confirme notre hypothèse. Ainsi, l’utilisation de la méthode 

du massage après un effort durant les séances d’entraînement au lieu de la 

méthode du repos actif chez les judokas (17-19 ans) est plus efficace pour 

une meilleure récupération générale des athlètes et l’élimination de la 

fatigue. On recommande que l’étude qu’on vient de réaliser puisse être 

élargie et approfondie afin de toucher l’ensemble des paramètres de la 

récupération et l’utilisation des différentes méthodes et outils de 

récupération pour permettre une meilleure performance sportive des 

judokas.     

Mots clés : Massage-Repos positif- Récupération- Judokas. 
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Abstract 

    The dramatic rise in the level of achievement and athletic performance 

sports all in recent decades, was the natural result to use the burden training 

very large and through the significant increase in volumes of training with 

a high level of intensity as well as the use of instruments and means and 

methods of modern training, which increased largely the shoulders of 

sports and increase the incidence of various sports. 

Found that the new trend in the training process depends on the great 

interest in the use of the means to restore the variety of healing and on this 

basis seek a researcher in this study was to determine the effect of comfort 

positive and massage  in improving the treatment of wrestlers Judo (17.19) 

years. 

This study aimed to identify the impact of the use of comfort positive 

and massage  after the effort to improve the treatment of wrestlers. The  
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sample of study is presented in selectected wrestlers of judo (male , 17-19 

years)  from the state of Mostaganem where  the number of wrestlers is 20. 

 The researcher used tests that measure the anaerobic and the aerobic to 

determine the index of pulse and pressure.  

The study found that the use of massage  means to restore healing better 

than using the comfort positive  to remove the effects of fatigue. 

The study recommended  to encourage students and researchers to enrich 

the subject more and more accurate and the need to use the variety of 

healing methods  during rest periods, including the massage  for  it positive 

impact in removing  the effects of fatigue. 

Keyword: 
 Massage - Comfort positive - Healing  - judo wrestlers. 
 
 
 
 

 

   ملخص البحث

   

إن االرتفاع الكبري يف مستوى االجناز واألداء الرياضي لأللعاب الرياضية كافة خالل العقود األخرية، جاء نتيجة 

الكبرية جدا يف حجوم التدريب مع مستوى عايل طبيعية جدا الستخدام األمحال التدريبية الكبرية جدا ومن خالل الزيادة 

من الشدة فضال عن استخدام األجهزة والوسائل وطرائق التدريب احلديثة مما زاد وبشكل كبري جدا األعباء الواقعة على  

لى كاهل الرياضي وزيادة نسبة اإلصابات الرياضية املختلفة لذى وجد أن االجتاه اجلديد يف العملية التدريبية يعتمد ع

االهتمام الكبري يف استخدام وسائل استعادة الشفاء املختلفة وعلى هذا األساس يلجأ الباحث يف هذه الدراسة إىل 

  . » سنة) 19، 17(لدى مصارعي اجليدو  أثر بعض الوسائل املعينة يف تعجيل استعادة اإلستشفاء« معرفة

 اإلسراع بإستعادةراحة اإلجيابية بعد ا�هود يف الالتدليك و استهدفت هذه الدراسة التعرف على تأثري استخدام 

بعد ا�هود يؤثر إجيابيا والتدليك االستشفاء لدى مصارعي اجليدو فكان الفرص من الدراسة أن استخدام الراحة اإلجيابية 
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طريقة يف حتسني االستشفاء ومتثلت عينة الدراسة يف مصارعي اجليدو وذكورا من صنف األواسط حيث مت اختيارها بال

مصارعا من والية مستغامن ولقد استخدم الباحث االستمارة االستبيانية جلمع البيانات واختبارات ) 20(العمدية قومها 

  التدليكتقيس النظام الالهوائي واهلوائي لتحديد استشفاء مؤشر النبض والضغط وتوصلت الدراسة إىل أن استخدام 

  .يف إزالة آثار التعب اإلجيابيةراحة كوسيلة استعادة الشفاء أفضل من استخدام ال

وأوصت الدراسة بتشجيع الطلبة والباحثني للقيام بإثراء املوضوع بصورة أكرب وأكثر دقة وضرورة استخدام  

  .لتأثريه اإلجيايب يف التخلص من آثار التعب التدليكوسائل استعادة الشفاء املختلفة أثناء فرتات الراحة البينية ومنها 

  مصارعي اجليدو - االستشفاء -التدليك – الراحة اإلجيابية : الكلمة المفتاحية
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