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 اإلىداء

 .الكلمة الناطق بالبياف واغبكمة ألىل العلم بالعربية ال بالعجميةاغبمد هلل بارئ النسمة اػبالق من 

أىدي ىذا البحث اؼبتواضع إذل منارة العلم واإلماـ اؼبصطفى إذل األمي الذي علم اؼبتعلمُت إذل رسولنا الكرصل 

 .ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم

رضبها اهلل وإذل جدي أطاؿ اهلل يف " روح جديت"إذل من كاف دعائها سر قباحي وحناهنا بلسم جراحي إذل 

 .عمره

إذل اليت ضبلتٍت وىنا على وىن إذل اغبضن الدافئ والقلب اغبي إذل العُت اليت قاطعت النـو لتسهر على راحيت 

إذل من سعى وشقى ألهنم بالراحة واؽبناء إذل الذي دل يبخل بشيء من أجل " أمي"قبامي  إذل االسم الذي ىبفي سر

من حبهم هبري يف عروقي ويلهج " أيب"لنجاح إذل الذي علمٍت كيف أرتقي سلم اغبياة حبكمة وبصر دفعي يف طريق ا

 . بذكرىم فؤادي أخي الغارل إظباعيل وأخوايت

 .إذل أعمامي وعائبلهتم

 ". نور الدين" "ؿبمد"إذل أحبايب يف درب اغبياة 

 . إذل كل األحباب واألصدقاء

 وكل طلبة معهد الًتبية البدنية والرياضية دبستغازل" 2010/2011دفعة إذل طلبة الدراسات ما بعد التدرج 

 إذل كل مدريب ومصارعي اعبيدو بوالية مستغازل 

 .إذل كل من نساه قلمي وذكره قليب

 .إذل وطٍت اعبزائر

 .إذل كل ىؤالء  أىدي شبرة جهدي

 

 .طالبال        
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 الشكر والتقدير

اغبمد هلل على نعمو والشكر للقائم بشكره والثناء ( 08)سورة إبراىيم اآلية لئن شكرمت ألزيدنكم"قاؿ تعاذل 

على فضلو يا فاتح أقفاؿ القلوب بذكره وعلمو والصبلة والسبلـ على خَت خلقو سيدنا ؿبمد أشرؼ عبده وعلى آلو 

 .أف أكمل اؼبشوار. وصحبو وسلم

يتوجب علينا أف نرفع شأف من  " يشكر اهلل  من دل يشكر الناس دل"قاؿ اؼبصطفى، صلوات ريب وسبلمو عليو 

كاف لو شأف يف ىذا العمل ومن أنار لنا مشعة بددت وحشة الطرؽ، أو أوحى بفكرة فتحت أمامنا األفاؽ أو أشار برأي 

 .على البناء أو كلمة سددت العـز للمضي على الدرب الطويل بنةاؼ لضأ

 يف عمره لرعايتو األبوية لنا ر رياض علي الراوي أطاؿ اهللوأخص بكل مشاعر التقدير واالحًتاـ لؤلستاذ الدكتو 

ديد خطانا وتذليل ما صعب علينا ووجب علينا أف لبص بالشكر اعبزيل عظيم االمتناف والعرفاف إذل السادة األساتذة تسو 

 .والدكاترة على كل التوجيهات القيمة والتشجيعات اليت قدموىا إلسباـ ىذا العمل

دريب اعبيدو الذين ساعدونا وعينة ملشكر التقدير إذل رئيس الرابطة الوالئية الرياضية اعبيدو و كما أتقدـ بوافر ا

 .البحث مصارعي اعبيدو كما أتقدـ بوافر الشكر إذل فريق العمل الذي ساعدشل كثَتا

 ؼبذكرةة ىذه اوختاما أتوجو بفائق الشكر والتقدير واالحًتاـ إذل أعضاء اللجنة العلمية اؼبوقرة على قبوؿ مناقش

 .مع إثرائنا جبملة من اؼببلحظات العلمية اليت تسدعم وتزيد من ثقلها العلمي

أي رأيت أنو ال يكسب إنسانا كتابا يف يومو إال قاؿ يف غده لو غَتت ىذا لكاف  :قال العماد األصفهاني

من أعظم دليل على استيبلء حسن ولوزيد ىذا لكاف سيتحسن ولو قدـ ىذا لكاف أفضل ولوترؾ ىذا لكاف أصبل وىذا 

 .  لة البشرمالنقص على 

 ( مقدمة معجم األدباء)

 وأخر دعوانا أف اغبمد هلل رب العاؼبُت 

 (طالبال)
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 مقدمة البحث -1

يف الرياضات القتالية يتجو اإلنساف إذل دراسة أساليب القهر للخصم وكيفية كسب اؼبعركة و العمل على تطوير         

 ,M-lee)ىذا األسلوب و تعترب رياضة اعبيدو إحدى ىذه االساليب وىي وسيلة من وسائل الدفاع بدوف سبلح 

1994, 04) 

فاعبيدو نوع من أنواع النزاؿ مثلو مثل اؼبصارعة فنظرياتو و طرقو اؼبستخدمة مبنية على رمي اػبصم أرضا أو مسكو أو شل 

ـ بطوكيو ؼبا 1964وتعترب من أىم الرياضات األوؼببية اؼبدرجة يف الربنامج األوؼبيب منذ عاـ  (60، 2001طرفة، )حركتو 

لذىبية خببلؼ فوائدىا اؼبتعددة ؼبمارسيها لذلك يسعى القائمُت عليها بإعطاء ؽبا من كم ىائل من حيث اؼبيداليات ا

فكرىم و جهدىم حملاولة تطويريها و اإلرتقاء دبستواىا فتطورت طرؽ تدريبها وتعددت وسائلها و بتطور األداء فنيا و 

  (lasserre, 1969, 15)خططيا 

قا دبحاولة تطبيق األسلوب العلمي وتشكيل و توزيع و زبطيط و أصبحت العملية التدريبية األف أكثر ارتباطا وتعل 

األضباؿ التدريبية و أصبحت اآلف النظرة اغبديثة إذل عمليات ربسُت مستوى األداء الرياضي بأهنا أساس نتائج تأثَت 

اعبسم وربت تأثَت ىذه األضباؿ التدريبية ربدث يف  األضباؿ التدريبية على إمكانية اعبسم الفسيولوجية و اؼبرفولوجية

  (54، 1999الفتاح، )ؾبموعة كبَتة وـبتلفة من التغَتات الفسيولوجية و اؼبرفولوجية 

وإف اإلرتقاء الكبَت يف مستوى اإلقباز و األداء الرياضي خبلؿ العقود األخَتة جاء نتيجة طبيعية جدا إلستخداـ األضباؿ 

بل ضجدا ومن خبلؿ الزيادة الكبَت يف اغبجـو التدريبية مع احملافظة على اؼبستوى العاؿ من الشدة نسبيا فالتدريبية الكبَتة 

عن إستخداـ األجهزة و الوسائل و طرائق التدريب اغبديثة فبا زاد بشكل كبَت جدا األ عباء الواقعة على كاىل الرياضي 

االذباه اعبديد يف العملية التدريبية يعتمد على اإلىتماـ الكبَت يف  وزيادة نسبة اإلصابات الرياضية اؼبختلفة لذى وجد أف

أبو العبل عبد الفتاح أف فًتة ما بعد التدريب أي فًتة اإلستشفاء تعترب  إستعادة الشفاء اؼبختلفة إذ يذكراستخداـ وسائل 

ر على فًتة مابعد اعبرعة التدريبية ولكن فًتة ال تقل أنبية عن فًتة التدريب أو العمل نفسو وال يقصد هبذه الفًتة االقتصا
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ىذه الفًتة تشمل الفًتات اليت بُت اعبرعات التدريبية و بُت دورات اغبمل األسبوعية القصَتة و اؼبتوسطة لعدة أسابيع و 

  (52، 1999الفتاح، )الطويلة خبلؿ اؼبواسم التدريبية اؼبختلفة 

و يف الواقع فإف الراحة ,  العمل و اإلسًتخاء أو بُت اغبمل و الراحة خبلؿ التدريب البدشل يظهر بوضوح التبادؿ بُت    

تلعب دور حيوي وىاـ خبلؿ التدريب بل ىي إحدى اؼبكونات األساسية لو ويتم تنظيمها إرتباطا بنوع التعب الذي 

ع و سبب التعب الذي يظهر على البلعبُت وليس عملية تنظيم بل إف طريقة ونوع الوسائل اؼبستخدمة تتباين إرتباطا بنو 

وتعترب فًتات الراحة البينية من العوامل األساسية يف مكونات ضبل  (52، 1994بيك و آخروف، )تعرض لو البلعب 

  (84، 1999الفتاح، )بُت راحة سلبية و اهبابية عية تأثَته وزبتلف طبيعة الراحة التدريب و اختبلؼ نو 

اإلهبابية بصفة شاملة وشدة مثَت التدريب من أىم العامل اؼبؤثرة على الناحية بأف  تقنُت فًتات الراحة ( علي بيك )يذكره 

  (54، 1994بيك و آخروف، )الوظيفية لؤلجهزة اغبيوية للرياضيُت 

و يذكر ابو العبل أف الكثَت من الدراسات تؤكد أف استخداـ الراحة اإلهبابية يؤدي إذل إستشفاء أكثر من الراحة السلبية 

حيث تتميز الراحة اإلهبابية عن السلبية باحملافظة على معدالت سرعة سرياف الدـ ومعٌت ىذا  (84، 1999الفتاح، )

بينما تقل ىذه السرعة يف حالة الراحة السلبية كما تساعد الراحة اإلهبابية , زيادة التخلص من حامض البلكتيك بالعضلة 

يد ذلك كثَتا يف العمليات الفسيولوجية البلزمة للتمثيل الغذائي على سرعة التخلص من الدين األكسجيٍت بعد األداء و يف

  (85، 1999الفتاح، )و اإلستشفاء بعد التدريب 

ومن ىنا فإف أنبية البحث سبكن يف التوصل إذل معرفة مدى تأثَت الراحة اإلهبابية يف ربسُت اإلستشفاء لدى مصارعي 

حصل عليها خبلؿ الدراسة نتنظري و بناءا عليو نفسر النتائج اليت  باب. اعبيدو و عليو سنقسم ىذا البحث إذل بابُت 

ضيات أما اػبطوة و باب عملي نتطرؽ فيو إذل منهجية البحث حيث نطرح اؼبشكلة مث كبدد األىداؼ و الفر , اؼبيدانية 

ووسائلو كما نقـو بعرض إذل الدراسة اإلستطبلعية مث االساسية ومنها عينة البحث مث إذل أدوات البحث  اليت تليها نتعرض

عتمد عليها يف مناقشة مث إستنتاج صبلة من النقاط اليت نتحصل عليها اؼبستعملة قصد ربليل النتائج اؼب اؼبقاييس اإلحصائية

 .الفرضيات مث التوصل إذل صبلة من اإلقًتاحات أو فرضيات مستقبلية 
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 ة البحثمشكل -2

التدريبية و الًتكيز على  جىذا اعبانب إذل غياب اإلستشفاء من الربام بينت غالب البحوث و الدراسات اليت تناولت

الشدة وحجم التدريب كما يتضح الواقع أف اإلستشفاء يأيت يف لواحق إىتماـ اؼبدربُت ، ولقد أصبحت عمليات التدريب 

بالتدريب و كوهنا اؼبفتاح الذي يساعد على الوصوؿ  را لرتباط الفسلجةلعملة واحدة نظ الرياضي و الفسلجة وجهات

أكد " اعبيدو'' اؼبية يف ىذه الرياضة تمكن من الوصوؿ إذل اؼبستويات الععملية التدريب كبو األفضل وحىت ن ألىداؼ

العمليات  أف( ىاشم عدناف الكيبلشل) أف فًتة اإلستشفاء التقل أنبية عن فًتة التدريب وقد أكد  العلماء وخرباء التدريب

 (151، 2005الكيبلشل، )اليت ربدث يف أثناء وقت الراحة من التمرين مهمة مثل أنبيتها يف أداء التمرين نفسو 

سم و اؽباـ الذي االراحة من العامل اغبأف التبادؿ اغبادث بُت العمل و (  2006عبلء الدين ؿبمد عليوة)كما أشار 

ستشفاء بُت جرعات التدريب يؤدي إذل اإلو ألف عدـ إكماؿ  (68، 2006عليوة، )يسمح بوصوؿ إذل األداء العارل 

إذل ىذا  الطالبفرقهم و قد أشار إهنيار اإلقباز الرياضي ، وىذا شبو منعدـ يف التدريبات اليت يقـو هبا بعض اؼبدربُت على 

 و اؼببلحظات ( .....نورينحَتش بلقاسم ؿبمد شعيب )نتيجة اؼبقاببلت الشخصية اليت قاـ هبا مع اؼبدربُت 

و الزيادات اؼبيدانية لؤلندية و العمل يف ؾباؿ التدريب مع ؾبموعة من اؼبدربُت إذ أف اإلعتقاد السائد بأف عملية التدريب 

تتطور بزيادة حجم و شدة التدريب دوف الكافية ، وعملية اإلستشفاء و اليت تشكل عامبل مهما يف تطوير قدرات 

 وتساعد على سرعة إستعادة قدرتو لتكرار اعبهد البدشل البلعب البدنية و الوضيفية 

ضبل التدريب  إضافة إذل طبيعة ة زيادة كبَتة يف جرعات التدريب و صورهتا اغبديثلقد شهدت متطلبات رياضة اعبيدو وبو 

عوامل اؼبختلفة و اليت قد تصل إذل أكثر من ثبلث منازالت يف يـو رة عدد اؼبنازالت يف التصفيات والاؼبنافسات فيها و كث

أف عمليات اإلستشفاء أخذت إىتماما كبَتا فبا كاف دافعا إذل ( 1998علي عوض وعامر منصوري )واحد ، و يذكر 

 (467، 2001طرفة، )دراسة  عمليات اإلستشفاء 
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خاصة  مصارع اعبيدو فية التخلص من التعب اؼبؤثر عندكي  كما أكد ذلك العديد من اؼبدربُت و طرحوا أيضا إشكالية

 .خبلؿ اؼبنازالت األخَتة بالرغم من اإلجتهاد يف التدريب 

 ( .اإلستشفاء السريع)ولذلك البد من اللجوء ذل الراحة اإلهبابية 

ـ الرياضي أف استعادة الشفاء اؼبوجو يهدؼ إذل سرعة إزالة التعب اغبصل من جراء استخدا( علي بيك)حيث يذكر 

  (58، 1994بيك و آخروف، )اؿ تدريبية مؤثرة أكثر خبلؿ الفًتة الزمنية اء أضبلؤلضباؿ اؼبؤثرة حىت يبكن إعط

سرعة التخلص من حامض البلكتيك الذي ىو أحد أسباب علي تركي أف العوامل اليت تزيد من فبا أكد ريساف خربيط و 

ؾبيد )( الراحة اإلهبابية)ة و أطلق عليها سبرينات التهدئة و اإلستشفاء أي التعب ىو أداء سبرينات خفيفة خبلؿ فًتة الراح

أف إستخداـ الشدة اؼبناسبة للتمارين يف الراحة اإلهبابية يساعد ( أبو العبلء الفتاح)و أشار  (113، 2002و تركي، 

  (85، 1999الفتاح، )على االستشفاء الفعاؿ 

أصبح أحد الوسائل التدريبية إذل أننا قبد معظم األندية تفتقر إذل أدوات بالرغم من أف استخداـ وسائل اإلستشفاء 

ووسائل اإلستشفاء وىى قاعات اعبيدو اجملهزة ذبهيزا عصريا فضبل عن قلة الدراسات اغبديثة اليت تعمل على برؾبة 

 الطالب، ويف رأي النواحي العلمية  وبشكل علمي مدروس معتمدا على األسس ( فًتات الراحة)وتوظيف اإلستشفاء 

اػباص أف عدـ الفهم و النضج الكافيُت ألغلب اؼبدربُت بأنبية اإلستشفاء و أنواعو و ارتباطو حبجم و شدة اعبهد اؼببذوؿ 

وظهور ضبل زائد وإجهاد وحدوث اإلصابات و ؽبذا ولغَته  ،  إنعكاسات سلبية على اؼبصارعُتؼبصارعي اعبيدو يؤدي إذل

إذل ؿباولة حل ىذه االشكالية دبساعدة اإلجابة عن  الطالباليت حفزت ىي من األسباب واؼبشكبلت الرئيسية 

 :التساؤالت التالية 

   :السؤال الرئيسي

 ؟اإلستشفاء لدى مصارعي اعبيدو  و السلبية االهبابية الراحة ىل ربسن -

  :األسئلة الفرعية

 ؟ربسُت اإلستشفاء لدى مصارعي اعبيدو يف لراحة اإلهبابيةيؤثر استخداـ  سبارين ا ىل -

 الراحة السلبية؟ استخداـ أفضل منىل استخداـ الراحة االهبابية بعد اعبهد يؤثر يف ربسُت االستشفاء  -
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  :إذلهتدؼ الدراسة   :أىداف البحث -3

 .بعد اجملهود البدشل على ربسُت اإلستشفاء لدى مصارعي اعبيدو و السلبية معرفة تأثَت الراحة اإلهبابية -

 .ربسُت اإلستشفاء لدى مصارعي اعبيدو  يفالسلبية  ـالراحة اإلهبابية أ :أيهما أفضل التعرؼ على -

 فروض البحث  -4

 .إهبابيا على ربسُت اإلستشفاء لدى مصارعي اعبيدو فاثر ؤ ت و السلبية الراحة اإلهبابية -

 اؼبستخدمة للراحةاؼبستخدمة للراحة السلبية والعينة التجريبية الضابطة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت العينة  -

 ربسُت اإلستشفاء لدى مصارعي اعبيدو اإلهبابية لصاحل ىذه األخَتة يف

  أىمية البحث -5

ُت و اؼبدربُت وذلك من خبلؿ الطالبنرجو أف تعود ىذه الدراسة بالفائدة النظرية و التطبيقية للمدرسُت و          

 :اؼبشكبلت اؼبطروحة و التقصي يبكن حصر أنبية حبثنا يف اعبانبُت 

يف ربسُت  يتمثل يف تدعيم اؼبكتبة و اؼبدربُت دبرجع علمي خاص بالتعرؼ على أثر الراحة اإلهبابية :الجانب العلمي

  ؼبصارعي اعبيدو واليت تفتقر إليو مكتبتنا يف رياضة اعبيدو أو اإلستشفاء إلستشفاءسرعة ا

تتجلى أنبية ىذا اعبانب يف معرفة الراحة اؼبناسبة مع العمل فبا يساعد يف عملية التدريب اؼبيداشل و  :ي الجانب العمل

 اؼبسانبة يف تطوير عملية التدريب وصوال لئلقباز األفضل من خبلؿ إتباع الطرؽ العلمية يف التدريب 

  مصطلحات البحث -6

 ،ر اؼبختلفة بغية توصيلها لآلخرينعن اؼبعاشل واألفكا الطالبهبا  يبكن تعريف اؼبفهـو أنو الوسيلة الرمزية اليت يستعُت

وتعترب اؼبفاىيم من الصفات اجملردة اليت تشًتؾ فيها األشياء والواقع واغبوادث دوف ما ربديد الواقعة أو اغبادثة بعينها أو 

 .األشياء بذاهتا

 : الراحة اإليجابية اصطالحا  -6-1
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الراحة  ثمارين اػبفيفة واحملببة اليت تبعالراحة اإلهبابية ىي عبارة عن ؾبموعة من اغبركات والتيرى كماؿ صبيل الربطي أف 

 (146، 2004الربطي،  (.واالستشفاء يف جسم البلعب وال تؤدي إذل زيادة إحساسو بالتعب

ة لشفائها والتقليل من وىي كذلك األداء اػبفيف لبعض أنواع األنشطة البدنية اليت هتدؼ إذل استعادة األجهزة العضوي

 (71، 2001ضبادة، )  .آثار األعراض اليت تؤدي إذل ظهور التعب

 : الراحة اإليجابية إجرائيا -6-2

وتتمثل كذلك يف  د متعب مع تبديل العضبلت العاملةىي قياـ الرياضي بأداء سبارين بشدة منخفضة بعد القياـ دبجهو 

 سبارين اؼبرونة واإلسًتخاء واؽبرولة

 : االستشفاء اصطالحا -6-3

يعٍت أف ىناؾ حالة " استعادة الشفاء"أف من وجهة النظر اللفظية البحثة قبد أف مصطلح " ريساف خربيط ؾبيد"يذكر 

مرضية ربدث نتيجة للحمل يتم الشفاء منها أثناء ىذه اؼبرحلة ويستخدـ للداللة على الفًتة اليت تعقب اعبهد البدشل واليت 

 (39، 1997ؾبيد، ). من التعب يتم أثناءىا التخلص

اليت تؤدي إذل عودة ( فًتة راحة)وتعرؼ زكية أضبد فتحي االستشفاء ىو الفًتة اليت تعقب أداء اغبمل الرياضي بصفة عامة 

 (58، 2000فتحي، )  .اعبسم الرياضي إذل اغبالة اليت كانت عليها قبل أداء اغبمل

 : االستشفاء إجرائيا -6-4

استعادة وتعبئة اإلنزيبات اؼبنتجة للطاقة وـبازف الطاقة وعودة اعبهاز الغددي والدوري والتنفسي والعصيب االستشفاء ىو 

 .والعضلي إذل اغبالة الطبيعية

 : الجيدو اصطالحا -6-5

صم أرضا أو ىي اؼبصارعة اليابانية وتعترب نوعا من أنواع النزاؿ مثلو مثل اؼبصارعة فنظرياتو و طرقو اؼبستخدمة مبنية رمي اػب

مسكو أو شل حركتو، ويعرؼ مراد إبراىيم طرفة أهنا رياضة يتصارع فيها متنافسُت باأليدي اؽبدؼ منها إسقاط اػبصم 

 (37، 2001طرفة، )  .أرضا، أو الدفاع عن النفس عن طريق اػبداع اعبسدي، وربكم ىذه الرياضة قوانُت

 : الجيدو إجرائيا -6-6
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يع األصناؼ، يتصارع فيها متنافسُت من يسقط اآلخر أرضا ىو الفائز، سواء باألرجل أو ىي رياضة فردية سبارس من صب

 .باأليدي وؽبا قوانُت تضبطها

  الدراسات المشابهة  -7

أف التطرؽ إذل الدراسات اؼبشاهبة واالستعانة هبا لو أنبية يف معرفة اؼبشكبلت اليت مت التماسها من قبل واؼبشكبلت 

 .تعاجل وتوضح للباحث األبعاد اليت ربيط ببحثو وتوجيهو وضبط متغَتاتو ومناقشة نتائجواليت ينبغي أف 

وؽبذا تسٌت للباحث صبع بعض الدراسات اؼبشاهبة وذلك لبلستفادة من نتائجها ومضموهنا إلقباز ىذا البحث إال 

تبُت العبلقة بُت  فلم نعثر على أي دراسةإلهبابية، أنو كانت غَت شاملة نظرا لقلة البحوث يف ؾباؿ االستشفاء والراحة ا

 -اعبيدو -نقص اؼبصادر واؼبراجع على مستوى جامعتنا يف ىذا النشاط سببلبية واالستشفاء وكذلك التأثَت الراحة اإلهبا

 .وموضوع حبثنا فيما يتعلق بالراحة اإلهبابية واالستشفاء

 .ض وتوجيهو إلسباـ حبثوعلى إزالة بعض الغمو  الطالبوالدراسات التالية لقد ساعدت 

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

 .تأثير فترات االستشفاء في استعادة بناء مركبات أنظمة الطاقة

 : أىداف البحث -

 .وضع جدولة للتقنُت فًتات االستشفاء بُت التكرارات واجملاميع والوحدات التدريبية -

 .فًتات االستشفاء يف تطوير أنظمة الطاقة لدى العيب الكرة الطائرةعلى تأثَت  التعرؼ -

 : فروض البحث -

ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتُت التجريبية والضابطة على تأثَت فًتات  -

 .االستشفاء يف تطوير أنظمة الطاقة ولصاحل االختبار البعدي

معنوية يف االختبار البعدي للمجموعتُت التجريبية والضابطة على تأثَت  فًتات االستشفاء ىناؾ فروؽ ذات داللة  -

 لطاقة ولصاحل اجملموعة التجريبيةيف تطوير أنظمة ا
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 : منهج البحث -

اؼبنهج التجرييب كونو من أكثر الوسائل كفاية يف الوصوؿ إذل معرفة موثوؽ هبا، بطريقة تصميم  الطالباستخدـ 

 .اجملموعتُت اؼبتكافئتُت ؼببلئمتو لطبيعة مشكلة البحث

 : عينة البحث -

وكاف عدد  2002للموسم ( 8)سبثل ؾبتمع البحث بأندية بغداد الشباب بكرة الطائرة وكاف عدد ىذه األندية 

 .العبُت( 10) يف كل ؾبموعة البلعبُت

 : أدوات البحث -

 .اؼبصادر واؼبراجع -

 .جهاز قياس الطوؿ والوزف -

 اختبار الوثب العمودي من الثبات  -

 .اختبار اػبطوة البلىوائية -

 .اختبار اػبطوة اؽبوائية ؽبارفرد -

 عينة البحث وكيفية اختيارىا  -

ولقد مت إجراء القرعة مرة ( الصناعة والسبلـ)وكانت أندية مت اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية بأسلوب القرعة 

 .أخرى الختيار أي من الناديُت يبثل اجملموعة التجريبية بينما مثل نادي الصناعة اجملموعة الضابطة

 أىم النتائج  -

 .طاقةاؼبقننة وفق األسس العلمية تلعب دورا كبَتا يف استعادة بناء مركبات ال( الراحة)إف فًتات االستشفاء 

 .إف استعادة بناء مركبات أنظمة الطاقة يسهم بشكل مباشر يف أداء الواجبات اغبركية بشكل حسن 
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ال تؤدي الغرض اؼبطلوب من التدريب وىو رفع مستوى األداء ( الراحة)اعبدولة الغَت منتظمة لفًتات االستشفاء 

 .الرياضي

 : أىم التوصيات -

من الشدة واغبجم بُت فًتات الراحة واليت تؤدي دورا كبَتا يف عملية ضرورة التنسيق بُت مكونات ضبل التدريب 

 .استعادة بناء مركبات أنظمة الطاقة

 .ضرورة تطبيق ىذه اعبدولة يف الفعاليات واأللعاب الرياضية مسانبة يف رفع مستوى الرياضي وتطوير األداء

ستشفاء وماؽبا من دور يف استعادة تكوف ضرورة العمل على توضيح عبلقة مكونات ضبل التدريب وبُت فًتات اال

مركبات أنظمة الطاقة من خبلؿ إقامة الدورات التدريبية ومن خبلؿ النشرات الرياضية الدورية، وتعريف مدربينا وؼبختلف 

 .األلعاب هبذه لعبلقة

أجهزة )اء ضرورة استخداـ وسائل االستشفاء ؼبعرفة مدى تأثَتىا باستعادة الشفاء أي عبلقة وسائل االستشف

 .ومدى تأثَتىا فيها( فًتات الراحة)بفًتات االستشفاء ( أدوات

 (2004النعيمي و ىاشم، ) . 2004دراسة طارق حسن النعيمي، منى عبد الستار ىاشم  -7-2

 . تأثير استخدام الراحة اإليجابية والسلبية خالل الوحدة التدريبية على مستوى األداء

 : أىداف البحث -

معرفة تأثَت استخداـ سبارين الراحة اإلهبابية خبلؿ الوحدات التدريبية وبُت اؼبؤثرات التدريبية  يهدؼ البحث إذل -

 .على مستوى أداء اؼبتسابقُت ؽبا

 فروض البحث  -

إف تأثَت استخداـ الراحة اإلهبابية خبلؿ الوحدة التدريبية وبُت اؼبؤثرات التدريبية على مستوى األداء أفضل من  -

 .لسلبيةاستخداـ الراحة ا

 : منهج البحث -
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اف الطالبرعات اؼبتكافئة الستخداـ اؼبتغَتات اؼبستقلة اليت أدخلها اف اؼبنهج التجرييب بأسلوب تدوير اجملالطالباعتمد 

 .وىي كل من الراحة اإلهبابية والسلبية

 :عينة البحث -

والذي يستعد للمشاركة يف  مشلت العينة على شبانية متسابقُت من اؼبنتخب الوطٍت للشباب للدراجات اؽبوائية

 .2004من العاـ  25إذل غاية  21منافسات البطولة العربية للشباب يف دولة اإلمارات العربية اؼبتحدة للفًتة من 

 : أدوات البحث -

 .اؼبصادر واؼبراجع -

 .االختبارات والقياسات -

 ( ن الثانيةم( 1/100)نوع كاسيو يابانية الصنع تقيس لغاية ( 4)ساعة توقيت الكًتونية عدد  -

 .استمارة تسجيل النتائج اػباصة باالختبارات -

 .الراحة اإلهبابية والسلبية -

 : عينة البحث وكيفية اختيارىا -

مت اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية كوهنا سبثل أفضل متسابقي القطر للدراجات بفئة الشباب، وكوهنا مستمرة 

 .بالتدريب استعداد للمشاركة اؼبقبلة

 : تائجأىم الن -

خبلؿ فًتات الراحة البينية خبلؿ الوحدة التدريبية ( الراحة اإلهبابية والسلبية)إف استخداـ وسائل استعادة الشفاء 

 .ليست ذو تأثَتات عندما يكوف التعب قليل نتيجة بذؿ ضبل تدرييب وطئ من ناحية اغبجم والشدة

فًتات الراحة البينية خبلؿ الوحدة التدريبية أفضل من إف استخداـ الراحة اإلهبابية كوسيلة استعادة الشفاء يف 

استخداـ الراحة السلبية يف إزالة التعب نتيجة اعبهد اؼببذوؿ فبا يساعد على أداء اؼبؤثرات التدريبية التالية بشكل فعاؿ 

 .وبالتارل تطور مستوى اإلقباز
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 : أىم التوصيات -

اؼبختلفة أثناء فًتات الراحة البينية خبلؿ الوحدة التدريبية ومنها الراحة ضرورة استخداـ وسائل استعادة االستشفاء 

 .اإلهبابية لتأثَتىا اإلهبايب بالتخلص من أثار التعب نتيجة األداء اؼبؤثرات التدريبية

إجراء اؼبزيد من البحوث والدراسات حوؿ استخداـ وسائل استعادة االستشفاء األخرى وتأثَتىا خبلؿ الوحدة 

 .يبيةالتدر 

 .إجراء اؼبزيد من البحوث والدراسات للربط بُت تأثَت وسائل استعادة االستشفاء ونوع اعبهد اؼببذوؿ

 .زيادة األعماؿ التدريبية للرياضيُت مع استخداـ وسائل استعادة االستشفاء اؼبختلفة قبل وأثناء وبعد التدريب

 (209، 1998فريد، ) 1998: دراسة مصطفى محمد فريد -7-3

 .ديناميكية معدل القلب خالل فترة االستشفاء وعالقتها بمستوى اإلنجاز الرقمي لمتسابقي، النصف ماراتون

 :أىداف البحث -

 .التعرؼ على طبيعة تغَتات معدؿ القلب خبلؿ فًتة االستشفاء بعد أداء سباؽ النصف ماراتوف -

 .رقمي ؼبتسابقي النص ماراتوفالتعرؼ على العبلقة بُت منحنيات معدؿ االستشفاء ومستوى إلقباز ال -

 : فروض البحث -

 .ما ىي الفًتة الزمنية البلزمة لعودة معدؿ القلب ؼبتسابقي النصف ماراتوف غبالتو الطبيعية -

 .ما ىي العبلقة بُت معدؿ االستشفاء ومستوى اإلقباز الرقمي ؼبتسابقي النصف ماراتوف -

 : منهج البحث -

 .اؼبنهج التجريبية مبلئمتو لطبيعتو وىدؼ الدراسة الطالباستخدـ 

 : عينة البحث -
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 .سنة 23-21متسابقا من متسابقي النصف ماراتوف وكاف متوسط أعمارىم من ( 40)بلغ عدد العينة أربعوف 

 

 : أدوات البحث -

 .اختبارات كل من الوزف، الطوؿ، السن -

 .اختبار قياس النبض يف حالة الراحة من وضع اعبلوس -

 (.وىو سباؽ النصف ماراتوف)اختبار أداء اغبمل البدشل  -

 Pulsemeterقياس النبض بواسطة ساعات خاصة  -

 : عينة البحث وكيفية اختيارىا -

 .مث اختيار عينة البحث بالطريقة العمرية الطبقية

 : أىم النتائج -

 .10-3ائق تتميز النصف دقيقة والدقيقة األوذل والثانية بسرعة استشفاء معدؿ النبض عن الدق

 .  يرتبط معدؿ فًتة االستشفاء دبستوى اإلقباز الرقمي فكلما زاد مستوى اإلقباز الرقمي قصرت فًتة االستشفاء

 :أىم التوصيات -

التأكيد على تقليل فًتات الراحة البينية عند أداء مسابقات اعبري الطويل وذلك لتنمية اعبهاز الدوري التنفسي 

 .لضماف فعالية ضبل التدريب

 .دقيقة أثناء التدريب ؼبتسابقي اؼبسافات الطويلة 7-6فضل تكرار اغبمل التارل بعد ي

التأكيد على مبدأ النوعية ضبل باستخداـ نفس سرعات اعبري أثناء التدريب والسرعات اليت سجلها اؼبتسابق أثناء 

 .اؼبنافسة تقريبا
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مجيد و االبصاري، ) . م1996دراسة نادر محمد محمد شلبي، أحمد محمد سيد أحمد  -7-4

2001 ،414) 

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

 : أىداف البحث -

أثناء التدريب ويف فًتة االستشفاء وأثر ذلك  يهدؼ البحث إذل التعرؼ على دور بعض اؼبتغَتات الكيميو حيوية

 .على سرعة العودة للحالة الطبيعية

 : فروض البحث -

 .ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  يف اؼبتغَتات الكيميو حيوية أثناء الراحة جملموعيت البحث

 .لبحثال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف اؼبتغَتات البحث بعد اجملهود البدشل جملموعيت ا

 .توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف متغَتات البحث أثناء الراحة السلبية واإلهبابية لصاحل ؾبموعة الراحة اإلهبابية

 : المنهج المستخدم -

اف باؼبنهج التجرييب باستخداـ التصميم القبلي والبعدي الطالبوفقا لطبيعة ومشكلة البحث وأىدافو بتعُت 

 .للمجموعتُت

 : عينة البحث -

 ( 24. )لت العينة على ؾبموعتُت من فبارسي كرة القدـ وعددىممش

 : أدوات البحث -

 . جهاز قياس حامض البلكتيك -

 .جهاز قياس اعبلوكوز -

 .شرائط حامض البلكتيك واعبلوكوز -

 .شكاكة -
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 ( سرقبات)إبر خاصة  -

 .قطن -

 .سربتو أبيض -

 . ببلسًت -

 : عينة البحث وكيفية اختيار -

 .العمدية من فبارسي كرة القدـ مت اختيار عينة البحث بالطريقة

 : أىم االستنتتجات -

اجملهود البدشل يؤدي إذل ارتفاع معنوي لكل من تركيز اعبلوكوز وحامض البلكتيك للمجموعتُت بسبب البفاض 

ىرموف األنسولُت والبفاض نشاط إنزصل سكسنيك أو كساديز مع ارتفاع ىرموف الكورتيزوؿ والكاتيو كوالمُت فبا يؤدي إذل 

 .ادة اعبلوكوز وخفض األوكسجُت يف العضبلت يؤدي إذل ربليل اعبلوكزو ال ىوائيا مسببا ارتفاع تركيز ضبض البلكتيكزي

البفاض حامض البلكتيك التدرهبي جملموعة الراحة السلبية وااللبفاض السريع جملموعة الراحة االهبابية يؤكد دور 

 .العضبلت العامة يف زبلص اعبسم من البلكتيك

 .امض البلكتيك يعترب ؾبرد نتاج هنائية لتحلل السكر بل يبكن اعتباره أحد مصادر الطاقةأف ح

زيادة استهبلؾ اعبلوكوز يف ؾبموعة الراحة اإلهبابية مقارنة بالراحة السلبية يؤكد عودة األنسولُت لبلرتفاع وزيادة دفع 

 .اعبلوكوز للعضبلت اليت يف حاجة إليو

 : أىم التوصيات -

 .امج التدريبية اليت تساعد على زيادة إمداد العضبلت باألكسجُتإعداد الرب  -

 .التوسع يف دراسة طرؽ ـبتلفة للراحة االهبابية لسرعة زبليص اعبسم من اغبامض -

التأكيد على دور العضبلت العاملة من خبلؿ أحباث توضح ىذا الدور وربديد نسبة اؼبسانبة مقارنة بأجهزة  -

 .اعبسم األخرى

 .القياسات والفحوص الطبية اؼبستمرةإجراء  -
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عبده و عليوة، ) : 1996دراسة حسن السيد أبو عبده وعالء الدين محمد عليوة  -7-5

1996 ،39) 

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

 : أىداف البحث  -

الصحية اؼبستخدمة الستعادة الشفاء الناشىء   عض االضباؿ التدريبية وبعض الطرؽالتعرؼ على مدى التفاعل بُت ب      

 كرة القدـ

 : فروض البحث -

اهبابيا يف سرعة استعادة استشفاء ناشئ كرة القدـ بعد ( التدليك والكمادات اؼبتبادلة)تساىم الطرؽ الصحية 

 .األعماؿ التدريبية

 .رعة استعادة الشفاء لناشئ كرة القدـ بعد األضباؿ التدريبية باختبلؼ الطريقة الصحيحة اؼبستخدمةزبتلف س

 :منهج البحث -

 .مت استخداـ اؼبنهج التجريبية ؼببلئمتو لطبيعة وىدؼ الدراسة

 : عينة البحث -

 .سنة 16العبا من ناشئي فرؽ كرة القدـ ربت ( 24)بلغ عدد العينة 

 : أدوات البحث -

 .VCاختبار السعة اغبيوية  -

 .MVVاختبار أقصى سعة تنفسية  -

 .جهاز قياس معدؿ النبض -

 .جهاز قياس ضغط الدـ -
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 ( األرجو ميًت)الدراجة الثابتة القياسية  -

 :عينة البحث وكيفية اختيارىا -

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

 : أىم النتائج -

النبض إذل حالتو الطبيعية بصورة أسرع بعد استخداـ الكمادات اؼبتبادلة بعد اغبمل األوؿ عن حدث ربسن لعودة 

 .استخداـ التدليك

حدث تغيَت يف الضغط االنقباضي واالنبساطي خبلؿ فًتة استعادة الشفاء وكاف استخداـ الكمادات اؼبتبادلة لو 

 .ةتأثَته الواضح يف سرعة عودة الضغط إذل اغبالة الطبيعيال

 .تأثَت الطرؽ الصحية اؼبستخدمة على استعادة الشفاء بتوقف على حجم وشدة ضبل التدريب

 .يؤدي استخداـ الطرؽ الصحيحة اؼبستخدمة على الدراسة إذل سرعة استعادة الشفاء الناشئ كرة القدـ

 .تأثَت الطرؽ الصحيحة اؼبستخدمة على استعادة الشفاء بتوقف على حجم وشدة ضبل التدريب

 : أىم التوصيات -

 .استخداـ الكمادات اؼبتبادلة كوسيلة فعالة يف سرعة استعادة الشفاء بعد األعماؿ البدنية األقل من قصوى

 .استخداـ التدليك الستعادة الشفاء بالنسبة لؤلعماؿ البدنية اؼبتوسطة

د يف سرعة استعادة شفاء استخداـ الطرؽ الصحية اؼبناسبة لنوع التعب واؼبرتبطة باغبمل اؼبؤدي يبكن أف تساع

 .البلعب

تأثير (26-25-24، 2001مجيد و االبصاري، ).   1991: دراسة خالد نسيم محمود -7-6

 .بعض وسائل االستشفاء من التعب الناتج عن التمرينات الثابتة والمتحركة على كفاءة الجهاز العصبي العضلي

 : أىداف البحث -
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من التمرينات الثابتة والتمرينات اؼبتحركة على كفاءة اعبهاز العصيب التعرؼ على تأثَت التعب الناتج عن كل 

 .العضلي

التعرؼ على تأثَت كل من سبرينات االسًتخاء والتدليك الرياضي على سرعة استعادة شفاء اعبهاز العصيب العضلي 

 .من التعب الناتج عن التمرينات الثابتة واؼبتحركة

سبرينات االسًتخاء والتدليك الرياضي على سرعة استعادة شفاء اعبهاز  التعرؼ على االختبلؼ يف تأثَت كل من

 .الثابتة واؼبتحركة. العصيب العضلي من التعب والناتج عن التمرينات

 : فروض البحث -

 .يؤدي التعب الناتج عن التمرينات الثابتة والتمرينات اؼبتحركة إذل البفاض كفاءة اعبهاز العصيب العضلي

سبرينات االسًتخاء والتدليك الرياضي إذل سرعة استعادة الشفاء للجهاز العصيب العضلي من التعب يؤدي كل من 

 .الناتج عن التمرينات الثابتة واؼبتحركة

ىبتلف تأثَت كل من سبرينات االسًتخاء والتدليك الرياضي يف سرعة استعادة شفاء اعبهاز العصيب العضلي من 

 .بتة واؼبتحركةالتعب الناتج عن التمرينات الثا

 : منهج البحث -

 .اؼبنهج التجرييب مستعينا بتصميم التجارب بطريقة القياس القبلي والبعدي جملموعة ذبريبية واحدة الطالباستخدـ 

 : عينة البحث -

 .كلية الًتبية الرياضية للبنُت بالقاىرة( ذوي اؼبستوى الرياضي)طبلب من  9اشتملت العينة 

 : أدوات البحث -

 .ستطبلعية وذلك من أجل التعرؼ على صبلحية االختبارات اؼبراد استعماؽبا يف التجربة األصليةالتجربة اال

 .التجربة األصلية بغية إثبات أو نفي فروض البحث

االختبارات اؼبستعملة تقيس كل ـبترب على حده حيث مت أداء كل من ذبارب التمرينات الثابتة : االختبارات

 .واؼبتحركة
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 .وكيفية اختيارىاعينة البحث  -

مت اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من ذوي اؼبستوى الرياضي، العملي مع وجود الرغبة واؼبيل لديهم ألداء 

 .التجربة

 : أىم النتائج -

تزيد كفاءة اعبهاز العصيب العضلي للتمرينات الثابتة وبدرجة واضحة عن كفاءة اعبهاز العصيب للتمرينات اؼبتحركة 

 .ذلك يف النشاط اؼبيكانيكي أو النشاط الكهربائي سواء كاف

تزيد سرعة الوصوؿ غبالة التعب بُت التمرينات الثابتة والتمرينات اؼبتحركة حيث تنخفض بدرجة أكرب عند أداء 

 .التمرينات اؼبتحركة

د االستشفاء عنو تؤدي كل من التمرينات االسًتخاء والتدليك الرياضي إذل ارتفاع كفاءة اعبهاز العصيب العضلي بع

 .يف حالة التعب الناتج عن التمرينات الثابتة واؼبتحركة

تؤدي وسائل االستشفاء إذل ربسُت كفاءة اعبهاز العصيب العضلي يف التمرينات الثابتة أسرع فبا يف التمرينات 

 .اؼبتحركة

 : أىم التوصيات -

تتبعية لكفاءة اعبهاز العصيب العضلي لؤلنشطة االىتماـ بتقوصل اغبالة التدريبية لبلعبُت يف ضوء نتائج قياسات 

 .الرياضية اؼبختلفة

 .االىتماـ بتقنُت فًتات الراحة اؼبثالية الستعادة كفاءة اعبهاز العصيب العضلي تبعا لشدة اغبمل اؼبؤدى

 ضرورة إدخاؿ وسائل االستشفاء وعلى األخص التدليك الرياضي كوسيلة استشفاء ضمن برامج التدريب اؼبختلفة

 .خاصة اليت تقع العبء األكرب فيها على اعبهاز العصيب العضلي مع وجود اؼبدلك الدارس
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تدريس التدليك الرياضي نظرا ألنبيتو كمادة أساسية ضمن اؼبواد الدراسية لكليات الًتبية الرياضية مع االىتماـ 

يف ؾباؿ عملو يف اؼبستقبل كمدرب أو  باعبانب التطبيقي والعملي لو حىت يتمكن مزيج ىذه الكليات من االستفادة منو

 .أخصائي رياضي

 التعليق على الدراسات السابقة  -7-7

من خبلؿ عرض الدراسات السابقة اؼبتعلقة دبوضوع البحث اتضح أف ىذه الدراسات قد كانت تتمحور حوؿ 

لت أحد وسائل االستشفاء وىي والتخلص من التعب الناتج ومنها تناو  العبلقة بُت األضباؿ التدريبية ووسائل االستشفاء

ُت أف الطرؽ الصحية تساىم اهبابيا يف سرعة الطالبالراحة اإلهبابية والراحة السلبية وأيهما ذات فاعلية ولقد افًتض جل 

الرياضيُت اؼبستخدمُت لطرؽ  بُتىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية استعادة الشفاء وتؤثر على مستوى األداء وأنو 

 .االستشفاء كما أف األداء اؼبهاري يتأثر بطريقة االستشفاء

ُت على اؼبنهج التجرييب ؼببلئمتو لطبيعة وأىداؼ الدراسات مستعُت الطالبأما بالنسبة للمنهج اؼبتبع فلقد اعتمد كل 

 .بتصميم التجارب بطريقة القياس القبلي والبعدي

ىذه الدراسات على عينات ـبتلفة سبثلت يف طبلب اؼبرحلة اعبامعية وناشئي كرة القدـ،  أما عينة البحث فشملت

ومتسابقي النصف ماراتوف ومتسابقي اؼبستوى العارل ولقد مت اختيارىا بالطريقة العمدية وكلهم ذوي اؼبستوى الرياضي 

أي بُت ناشئُت وأكابر ( سنة 23-16)العارل وىذا حسب النشاط اؼبقصود لكل دراسة ولقد تراوحت أعمارىم ما بُت 

إال دراسة ؿبمد كاظم خلف الربيعي مت اختيار العينة بالطريقة العشوائية بأسلوب القرعة على االندية واختيار من بُت 

 .    الناديُت الذي يبثل اجملموعة الضابطة والتجربة بالقرعة كذلك

األدوات اليت عن طريقها مت صبع البيانات اػباصة وف يف دراساهتم ؾبموعة من األجهزة و الطالبولقد استخدـ 

وكذلك قياس   pulsemeterبالبحوث منها ما ىي ميدانية ومنها ما ىي ـبربية كقياس النبض بواسطة ساعات خاصة 

الضغط الدموي وأقصى سعة حيوية للرئتُت والسعة التنفسية وكذلك استخداـ الراحة اإلهبابية والسلبية باإلضافة إذل 

 .ببلت والبياناتاؼبقا

 : وف إذل نتائج مشًتكة وىيالطالبولقد توصل 
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 .االىتماـ بتقنُت فًتات الراحة اؼبثالية الستعادة كفاءة اعبهاز العصيب العضلي تبعا لشدة اغبمل اؼبؤدى -

ضرورة إدخاؿ وسائل االستشفاء وعلى األخص التدليك الرياضي، كوسيلة استشفاء ضمن برامج  -

صة اليت يقع العبئ األكرب فيها على اعبهاز العصيب العضلي مع وجود اؼبدلك التدريب اؼبختلفة خا

 .الدارس

 .تأثَت الطرؽ الصحية اؼبستخدمة على استعادة الشفاء يتوقف على حجم وشدة ضبل التدريب -

يرتبط معدؿ فًتة االستشفاء دبستوى اإلقباز الرقمي فكلما زاد مستوى اإلقباز الرقمي قصرت فًتة  -

 .االستشفاء

إف استخداـ الراحة اإلهبابية كوسيلة استعادة الشفاء يف فًتات الراحة البينية خبلؿ الوحدة التدريبية  -

أفضل من استخداـ الراحة السلبية يف إزالة التعب نتيجة اعبهد اؼببذوؿ فبا يساعد على أداء اؼبؤثرات 

 .  التدريبية التالية بشكل فعاؿ وبالتارل تطور مستوى اإلقباز

 : نقد الدراسات -7-8

من خبلؿ التطرؽ ؽبذه الدراسات فقد سبحورت كلها تقريبا على االستشفاء ودوره اإلهبايب يف  الطالب  لقد الحظ

إذل إجراء  الطالبالعودة باعبسم للحالة الطبيعية وربسُت كفاءة أجهزتو الداخلية وعلى ضوء نتائج ىذه الدراسات يسعى 

ىذا النوع من الدراسات على البيئة اعبزائرية وذلك ؼبعرفة تأثَت الراحة اإلهبابية على ربسُت سرعة االستشفاء ؼبصارعي 

 .لقياس فًتة االستشفاء ؼبصارعي اعبيدو الطالبسنة ويسعى  )19-17)اعبيدو ولدى اؼبرحلة العمرية 

وسرعتو بالنسبة للمصارعُت اػباضعُت للراحة اإلهبابية وغَت كما يسعى إذل ربديد الفروؽ يف درجة االستشفاء 

 .اػباضعُت ؽبا

 : خالصة

من خبلؿ عرض الدراسات السابقة وعلى الرغم من قلتها إال أهنا كانت تصب يف موضوع االستشفاء وتقنُت 

ذلك اختيار العينة األضباؿ التدريبية حيث  كانت ىذه الدراسات سندا للباحث فتأكيد مشكلة البحث ووضع فروضو وك

 .واألدوات اؼبستخدمة يف البحث وكذا تفسَت النتائج
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 : الباب األول
 

 الـــــــــــدراسة النظريــــــــــــــــــــــــة
 مقدمة الباب -

 الراحة والتعب والقدرات الالىوائية والهوائية: الفصل االول  -

 األسس الفسيولوجية لإلستشفاء: الفصل الثاني  -

 رياضة الجيدو ومتطلباتها البدنية والمهارية: الفصل الثالث  -

 المرحلة العمرية: الفصل الرابع  -

 خاتمة الباب -
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 : مقدمة الباب األول

القدرات البلىوائية و لقد مت تقسيم ىذا الباب إذل أربعة فصوؿ حيث الفصل االوؿ ىبصص إذل الراحة والتعب و        

التعب و أنواعو والتغَتات اؼبصاحبة لو و فيسيولوجية اؽبوائية وذلك من خبلؿ التطرؽ إذل الراحة وأنواعها و أنبيتها و 

القدرات البلىواءية و اؽبوائية وعبلقة التعب و الراحة و اإلستشفاء يف العملية التدريبية أما الفصل الثاشل فسيتطرؽ فيو 

األسس الفيسيولوجية لئلستشفاء وذلك بالتعرض إذل مفهومو وطرؽ إستعادة الشفاء ومراحلو واألسس إذل  الطالب

البيولوجية لو واػبصائص الفيسيولوجية لئلستشفاء أما الفصل الثالث ـبصص لرياضة اعبيدو ومتطلباهتا البدنية و اؼبهارية 

رابع سيشمل اؼبرحلة العمرية وذلك باإلؼباـ بكل مايتعلق من حيث تعريف رياضة اعبيدو وتوسعها و متطلباهتا و الفصل ال

 (اعبسمية و اغبركية و الفيسيولوجية والعقلية و النفسية اإلجتماعية ) سنة ( 19-17)خبصائص وفبيزات ىذه اؼبرحلة 
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 : الفصل األول

 الراحة والتعب والقدرات الالهوائية والهوائية

 تمهيد -
 مفهوم الراحة الرياضية -1-1
 فترات الراحة -1-2
 أنواع الراحة  -1-3
 أىمية 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
 .القدرات الالىوائية والهوائية إلنتاج الطاقة لمصارع الجيدو -1-9
 التفاعل بين نظم إنتاج الطاق -1-10
 االستشفاء لنظم إنتاج الطاقة -1-11
 خالصة -
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  :تمهيد

يستعمل مصارع اعبيدوا الدفع والسحب واػبطف وغَتىا من اغبركات اليت تتطلبها اللعبة وكل ىذا يتطلب انقباضات 

عضلية وال يبكن أف وبػدث االنقبػاض العضػلي اؼبسػؤوؿ عػن اغبركػة أو عػن تثبيػت أوضػاع اعبسػم دوف إنتػاج طاقػة وليسػت 

شػاهبة ففػي رياضػة اعبيػدو مصػدر الطاقػة ىػو النظػاـ البلىػوائي الطاقة اؼبطلوبة لكل انقباض عضلي أو لكػل أداء رياضػي مت

وخبلؿ التدريب يظهر بوضوح التبادؿ بُت العمل و الراحػة  (287، 2008خليل، )% 10واؽبوائي بنسبة % 90بنسبة 

 نتيجة حدوث التعب ويف الواقع تلعب الراحة دورا حيويا وىاـ خبلؿ التدريب

إذل الراحة الرياضية وفًتاهتا وأنواعها وأنبية الراحة االهبابية وتأثَتاهتا الفسيولوجية  يف ىذا الفصل الطالبوعلى ىذا تطرؽ 

ووسائلها وعبلقة التعب بالراحة واالستشفاء يف العملية التدريبية مث تطرقنا إذل مفهـو التعب والتغَتات اؼبصاحبة لو وأنواعو 

الضوء على القدرات اؽبوائية  الطالبمث سلط  عبلقتو بالتدريبودرجاتو واذل عبلماتو عند مصارعي اعبيدو وكذلك أنبية و 

والبلىوائية، وكذلك على أنظمة الطاقة وفبيزات كل نظاـ وكما حاوؿ التطرؽ إذل التداخل بُت ىذه النظم وخصائصها ويف 

 .األخَت  تطرؽ إذل الطاقة يف اعبهد والراحة واالستشفاء لنظم الطاقة
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 :الراحة الرياضيةمفهوم  -1-1

تعٍت دبفهـو التدريب الرياضي زبلص البلعب من صبيع مظاىر التعب الناذبة عن التدريبات أو اؼبنافسة السػابقة دبػا 

وبالتػارل إمكانيػة ربقيػق االذباىػات ( التعػويض الزائػد. )يسمح بوصوؿ األجهزة الوظيفية لبلعػب ؼبرحلػة مػا فػوؽ االستشػفاء

 (66، 2006عليوة، )  .اؼبختلفة للعمل البدشل

  .وكػػػػذلك تعػػػػٍت االسػػػػًتخاء وكثػػػػَتا مػػػػا هبػػػػب أف يصػػػػل عليػػػػو بواسػػػػطة االسػػػػًتخاء اؼبناسػػػػب خػػػػبلؿ سػػػػاعات العمػػػػل

 (398، 2005الشقاوي و اػبوجا، )

فبػػػا سػػػبق أف الراحػػػة ىػػػي عػػػودة الرياضػػػي إذل اغبالػػػة األوذل قبػػػل التػػػدريب، أو اؼبنافسػػػة دبسػػػتوى  الطالػػػبيسػػػتخلص 

 .ذلك بتجاوز التعب الناتجأحسن فبا كاف عليو و 

 :فترات الراحة -1-2

تعد فًتات الراحة خبلؿ الوحدة التدريبية بُت اؼبؤثرات التدريبية اؼبختلفة أو بُت اجملموعات واليت يطلق عليها بالراحة 

الراحة السػلبية البينية من العوامل األساسية يف مكونات ضبل التدريب واختبلؼ نوعية تأثَته، وزبتلف طبيعة الراحة ما بُت 

والراحة االهبابية ففي حالة الراحة السلبية ال يقـو الرياضي بأي نشاط يذكر، ويظل سػاكنا حػىت التكػرار التػارل، أمػا الراحػة 

اإلهبابية فتشمل أداء الرياضي ألنشطة بدنية ـبتلفة أقل شدة وعموما علػى الرياضػي أف يػتخلص مػن التعػب أو علػى اعبػزء 

مػػن تػػأثَت ضبػػل التػػدريب يف الوقػػت اؼبناسػػب باسػػتخداـ وسػػائل اسػػتعادة االستشػػفاء اؼبناسػػبة وأال تفشػػل األكػػرب منػػو والنػػاتج 

عمليػػػة التكيػػػف الفسػػػيولوجي ويػػػؤدي ذلػػػك بالرياضػػػي إذل حالػػػة مػػػن التػػػدريب الزائػػػد واإلجهػػػاد اؼبػػػزمن واغبػػػاالت اؼبوضػػػعية 

 (70، 1997الفتاح، )  .اؼبختلفة

تغيَت من عناصر الشدة واغبجم، وىذا يعتمد أساسا على طرؽ التدريب اؼبستخدمة وطػوؿ فػًتة : أنواع الراحة -1-3

 : الراحة طبقا غبجم وشدة اغبمل، ويبكن تقسيم فًتة الراحة إذل

الػػيت تبعػػث الراحػػة و  واحملببػػةىػػي عبػػارة عػػن ؾبموعػػة مػػن اغبركػػات و التمػػارين اػبفيفػػة  :الراحــة االيجابيــة -1-3-1

  (146، 2004الربطي، ) جسم البلعب و ال تؤدي إذل زيادة إحساسو بالتعباالستشفاء يف 
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وىػي كػػذلك األداء اػبفيػف لػػبعض أنػواع األنشػػطة البدنيػة الػػيت هتػدؼ إذل اسػػتعادة األجهػزة العضػػوية لشػفائها والتقليػػل مػػن 

  (71، 2001ضبادة، ). آثار األعراض اليت تؤدي إذل ظهور التعب

من خػبلؿ مػا سػبق أف الراحػة االهبابيػة ىػي قيػاـ الرياضػي بػأداء التمػارين بشػدة منخفضػة بعػد القيػاـ  الطالبويرى 

 .دبجهود متعب مع تبديل العضبلت العاملة

وىػي عبػارة عػن الراحػة الػيت ينقطػع فيػو البلعػب عػن التػدريب دوف أف يقػـو بػأي نشػاط : الراحة السـلبية -1-3-2

وىػي تػتم بعػدـ أداء الفػرد الرياضػي ألي نػوع   (146، 2004الربطػي، )  .قػة يف ذلػكبدشل و يعطي البلعػب اغبريػة اؼبطل

  .مػػن أنػػواع األنشػػطة اغبركيػػة اؼبقصػػودة بعػػد االنتهػػاء مػػن سبػػرين سػػابق، ويتمثػػل ذلػػك يف الوقػػوؼ أو اعبلػػوس أو االسػػًتخاء

 (146، 2001ضبادة، )

ي عػن القيػاـ بػأي ؾبهػود بعػد االنتهػاء مػن أداء أي فبا سبق أف الراحة السلبية ىي امتناع الرياض الطالبيستخلص 

 .سبرين أو أداء بدشل ويبقى مرتاحا طيلة الفًتة الزمنية احملددة لو

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

 رفػػع مسػػتوى الكفػػاءة البدنيػػة، اكتشػػفهاظػػاىرة الراحػػة اإلهبابيػػة تعػػٍت أداء نشػػاط حركػػي اهبػػايب أثنػػاء الراحػػة هبػػدؼ 

رأى أهنػا تتمثػل يف ارتفػػاع قابليػة استشػارة اؼبراكػز العصػػبية اغبركيػة الػيت تشػحن الطاقػػة أثنػاء الراحػة االهبابيػػة ال " سيشػينوؼ"

شػط اآلليػات الداخليػة للراحػة االهبابيػة، إال أنػو يتفػق جيػدا مػع التصػور اؼبعاصػر عػن الػدور اؼبن يكشف رأي سيشينوؼ عن

للتكوين العصيب الشبكي، يبكن اعتبار شحن الطاقة تأثَتا غَت نوعيا للتكػوين العصػيب الشػبكي علػى اؼبراكػز اغبركيػة بقشػرة 

 .  اؼبخيخ يؤدي إذل زيادة نشاط أو كفاءة اػببليا العصبية اؼبشبعة

ؼبراكػز العصػبية ولقػد رأى ويكمن تفسَت ظاىرة الراحػة اإلهبابيػة علػى أهنػا عبلقػات ذات تػأثَت كهرومغناطيسػي بػُت ا

يف التأثَت الكهرومغناطيسي السليب ذلك االحتياط الكامن للطاقة الذي يبكن استخدامو يف عملية شػخن " ايفاف بافلوؼ"

 .اؼبراكز العصبية اؼبشبعة بالطاقة

ى يف التػدريب ال تؤثر الراحة االهبابية اهبابيػا علػى مسػتوى الكفػاءة البدينػة يف حالػة إتبػاع شػروط معينػة، إف دل تراعػ

ربقق الراحة االهبابية فاعلية يظهر بوضوح الدور اإلهبايب للراحة االهبابية يف حالة األضبػاؿ البدنيػة مرتفعػة الشػدة اؼبصػحوبة 
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بالتعػػب يف التػػأثَت علػػى العضػػبلت اؼبقابلػػة عنػػد تغيػػَت نػػوع النشػػاط ويػػزداد ظهػػور فاعليػػة الراحػػة االهبابيػػة بعػػد اجملهػػود البػػدشل 

 ( .اجملهد)اؼبتعب 

وتسػػتخدـ الراحػػة االهبابيػػة يف التػػدريب الرياضػػي يف شػػكل تبػػديل نػػوع اجملهػػود البػػدشل بغػػَته واألضبػػاؿ مرتفعػػة الشػػدة 

 .بأضباؿ أقل شدة

وتلعػػػب الراحػػػة االهبابيػػػة دورا كبػػػَتا ومهمػػػا يف تػػػدريبات القػػػوة و السػػػرعة واغبمػػػل إضػػػافة إذل أهنػػػا تعمػػػل علػػػى هتيئػػػة 

 (196، 2006الدين، )  .انب النفسية لبلستمرارية يف العمل اؼبقبلاألعضاء الداخلية واعبو 

فبا سبق أف للراحة االهبابية دور مهم يف العملية التدريبية من خبلؿ االستمرار يف العمل ولكن  الطالبويستخلص 

بشدة أقل مع تغيَت العضبلت اؼبشاركة يف العمػل فبػا يسػاعد علػى هتيئػة األعضػاء الداخليػة ونفسػية الرياضػي ؼبتابعػة العمليػة 

 .التدريبية

 :التأثيرات الفسيولوجية للراحة االيجابية -1-5

الػػػدـ، ومعػػػٌت ىػػػذا زيػػػادة سػػػرعة  سػػػريافتتميػػػز الراحػػػة االهبابيػػػة عػػػن الراحػػػة السػػػلبية باحملافظػػػة علػػػى معػػػدالت سػػػرعة 

التخلص من حامض اللبنيك بالعضلة، بينما تقػل ىػذه السػرعة يف حالػة الراحػة السػلبية، كمػا تسػاعد الراحػة االهبابيػة علػى 

ادة استهبلؾ األكسجُت بعد األداء ويفيد ذلك كثػَتا يف كثػَت مػن سرعة التخلص من الدين األكسجُت الذي يؤدي إذل زي

العمليات الفسيولوجية البلزمة للتمثيل الغذائي و االستشفاء بعد التدريب وتؤثر الراحة االهبابية أيضػا علػى اعبهػاز العصػيب 

وعيػػػة الدمويػػػة العاملػػػػة اؼبركػػػزي حيػػػث تسػػػاعد علػػػػى زيػػػادة عمليػػػات التنشػػػيط بقشػػػػرة الػػػدماغ، ويػػػؤدي إذل زيػػػادة اتسػػػػاع األ

 (85، 1999الفتاح، )  .بالعضبلت

 :يتطلب اختيار وسائل الراحة االهبابية مراعاة عدة عوامل أنبها: وسائل الراحة االيجابية -1-6

 اختيار أفضل أنواع التمرينات اليت تساعد على االستشفاء مثل اؼبشي واؽبرولة وسبرينات اؼبرونة العضلية  -

أو اؼبرجحػػات ويػػرى الػػبعض أف اسػػتخداـ سبرينػػات للعضػػػبلت اؼبقابلػػة للعضػػبلت األساسػػية يعتػػرب وسػػػيلة 

مث ينتقػػل لتمرينػػات  Ashi-wazaآشــي وازا مفيػػدة لبلستشػػفاء ويف رياضػػة اعبيػػدو القيػػاـ بتمرينػػات 
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ؾبموعة عضبلت متعبة يبكن أف تشفى  يؤكده تيشزؼ أنووىذا ما  (Gheshi- waza) جوشي وازا

    (338،  2005البختاوي و اػبوجا، ). أسرع إذا استمرت ؾبموعة أجزاء من العضبلت يف العمل

اسػتخداـ الشػػدة اؼبناسػػبة للتمرينػػات يف الراحػة االهبابيػػة يسػػاعد علػػى االستشػفاء الفعػػاؿ، حيػػث هبػػب أف  -

مػػن  %70، 50ض أف اسػػتخداـ شػدة تعػادؿ تكػوف ىػذه التمرينػػات سػهلة وبشػدة منخفضػػة ويػرى الػبع

  .د ىػػػي الشػػػدة اؼبناسػػػبة/ف50اغبػػػد األقصػػػى السػػػتهبلؾ األكسػػػجُت ومعػػػدؿ نػػػبض القلػػػب يقػػػل عػػػن 

وآخػػػروف أف أفضػػػل شػػػدة ألداء سبػػػارين الراحػػػة  يف حػػػُت يػػػرى إبػػػراىيم السػػػكار (85، 1999أبػػػوالعبل، )

السػػكار و آخػػروف، ) كسػػجُتمػػن اغبػػد األقصػػى السػػتهبلؾ األ %60، 50االهبابيػػة ىػػي عنػػد مسػػتوى 

دبستوى  اؼبناسبة لكوهنا ترتبطأف يًتؾ للرياضي يف استخداـ الشدة  الطالبيف حُت يرى  (82، 1998

 .اغبالة التدريبية للرياضي واالستعداد النفسي ألدائها

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

واالستشفاء ظرفاف مرتبطاف متبادالف لرفع مستوى الكفاءة الرياضية، يتصف تأثَت اغبمل البدشل هبب اعتبار عملييت التعب 

اؼبؤدي إذل تطور التعب بالتأثَت السريع للتدريب وهبػري االستشػفاء أثنػاء اجملهػود البػدشل أمػا استشػفاء االسػتهبلؾ األساسػي 

فاء اعبػاري علػى اغبالػة الوظيفيػة الطبيعيػة والثوابػت األساسػية وبػافظ االستشػ. لعناصر الطاقة فيتم بعد توقف اجملهػود البػدشل

  (189-188، 2006، .الدين ع) .األيض أثناء أداء اجملهود البدشل اؼبتعلقة لعمليات لتوازف البيئة الداخلية

ىػػو ظػػاىرة حياتيػػة فسػػيولوجية طبيعيػػة وىػػو ىبػػوط وقػػيت نسػػيب يف مسػػتوى القػػدرات الوظيفيػػة : مفهــوم التعــب -1-8

أو ىػػػو ىبػػػوط وقػػػيت يف اؼبقػػػدرة علػػػى . اؼبختلفػػػة بدنيػػػة وعقليػػػة وحسػػػية وانفعاليػػػة عنػػػد القيػػػاـ بعمػػػل متعلػػػق بتلػػػك القػػػدرات

 (310، 2008خليل، ) . لعضلةاالستمرار يف أداء العمل ولفًتة من الزمن ويظهر التعب يف صورة أدل يف موضع ا

 :التغيرات الفسيولوجية المصاحبة للتعب -1-8-1

 البفاض القوة العضلية. 

 البفاض التوافق العصيب العضلي. 
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  البفػاض مسػػتوى الفعاليػػة اؼبيكانيكيػػة يف األداء اغبركػػي فبػػا ينػػتج عنػو زيػػادة يف معػػدؿ اسػػتهبلؾ األكسػػجُت وكػػذا وقػػود

 .طاقة االنقباض

  للحد األقصى الستهبلؾ األكسجُتعدـ الوصوؿ. 

 البفاض كفاءة القلب فبا ينتج عنو زيادة يف معدؿ القلب وارتفاع ضغط الدـ االنقباضي. 

 ارتفاع معدؿ ضبوضة الدـ ذلك لتجمع حامض البلكتيك يف أنسجة العضبلت. 

 بطئ الرجوع للحالة الطبيعية وذلك من حيث معدؿ القلب وضغط الدـ. 

 لػى تبديػد اغبػرارة األيضػية الزائػدة عػن حاجتػو والناذبػة عػن العمليػات األيضػية باعبهػاز العضػلي البفاض قػدرة اعبسػم ع

 (83، 2000، .الدين ـ)  .اإلداري

 :أنواع التعب -1-8-2

التعػب العضػلي يبكػن تقسػيمو تبعػا للعضػبلت  إذل أف Sherersشػيورز  اختلف العلماء حػوؿ ربديػد التعػب حيػث أشػار

 : العمل العضلي إذل اآليتاؼبشًتكة يف أداء 

ووبدث يف موضع معُت ويشًتؾ فيها ثلث عضبلت اعبسم وسبب التعب العضلي : التعب الموضعي -

 .ىذا راجع إذل اعبهاز العضلي العصيب

ووبػدث يف أكثػر مػن موضػع ويشػًتؾ فيػو ثلثػي عضػبلت اعبسػم وىػو يػؤثر  :التعب الجزئـي المركـزي -

 .على مراكز اغبركة يف اؼبخ نتيجة الستعماؿ ؾبموعات عضلية يف وقت واحد

ووبدث يف أغلب أجزاء اعبسم ويشًتؾ فيو أكثر من ثلثي عضبلت اعبسم ويقع العػبء  :التعب العام -

 (56، 2000فتحي، ). على اعبهاز التنفسي واعبهاز العصيب

 :أف أنواع التعب كاأليت Zaciorskyيف حُت ذكر زاسيورسكي 

 .وبدث عند كثرة الًتكيز يف اؼبوضوعات العقلية: التعب العقلي -

 .ووبدث نتيجة النشاط العضلي وىو النوع الغالب يف اجملاؿ الرياضي :التعب البدني -
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ووبدث نتيجػة للخػربات االنفعاليػة اغبػارة مثػل عنػد االشػًتاؾ يف اؼبنافسػات الرياضػية  :التعب االنفعالي -

 (176، 1998عبدالفتاح، )  .اؽبامة

 :التعب تبعا للوقت الذي يستمر فيو آثار التعب على الرياضي إذل  Rateilراتل بينما يقسم 

 .مثبل يف سباقات اؼباراتوفىذا التعب يستمر لعدة ساعات أو أياـ أو شهور ووبدث : تعب مزمن -

ويظهر ىذا التعب عند أداء عمل عضلي ىوائي أوال ىوائي عنيف وىبتفي التعب بعد فًتة : تعب وقتي -

 (178، 1998عبدالفتاح، )  .راحة قصَتة

 :درجات التعب -1-8-3

 :التعب العضلي إذل عدة درجات كما يلي -Falcon-قّسم فالكوف

يكوف يف شكل شعور بسيط بالتعب مع عدـ البفاض الكفػاءة البدنيػة ووبػدث ذلػك  :التعب البسيط -

 .بعد ضبل منخفض

وىذه اغبالة تظهر على الرياضي بعد أداء ضبل أقصى مرة واحدة فبػا يػؤثر علػى البفػاض : التعب الحار -

 .مستوى األداء يف الكفاءة البدنية والقوة العضلية

افسػػػة أو بعػػػد أداء اغبمػػػل التػػػدرييب ؼبػػػرة واحػػػدة أو نتيجػػػة إلصػػػابة تظهػػػر ىػػػذه اغبالػػػة بعػػػد اؼبن :اإلجهـــاد -

 .الرياضي ببعض األمراض أو لعدـ زبلص الرياضي من التعب الناتج من أضباؿ سابقة أوؿ بأوؿ

وتظهػػر ىػػذه اغبالػػة نتيجػػة لعػػدـ التػػوازف بػػُت الراحػػة والعمػػل وتنفيػػذ ضبػػل التػػدريب يف  :التــدريب الزائــد -

جػػة لعػػدـ التػػدرج يف زيػػادة ضبػػل التػػدريب أو عػػدـ مراعػػاة إعطػػاء فػػًتات راحػػة توقيػػت غػػَت مناسػػب أو نتي

 .مناسبة

 :االضطراب العصبي -

ى الرياضيُت الذين ال يبتلكوف درجة من الثبات باعبهاز العصيب أو الذين يعانوف مػن ضػغوط دوتظهر ىذه اغبالة ل

 (56، 2000فتحي، )  .ةعصبية وىذه تشبو التدريب الزائد من حيث األغراض إال أهنا أكثر حد
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 :عالمات التعب عند مصارعي الجيدو -1-8-4

يعترب االلبفاض اؼبؤقت يف مستوى األداء ىو العبلمة األساسية غبدوث التعب وبالرغم من ذلك فقد اىػتم العلمػاء 

 .حيث حدد العبلمات األساسية التالية" 1927أفتوسكي "بتحديد عبلمات التعب بداية من 

  إتقػػاف اؼبهػػارات اعبديػػدة، فعنػػد ؿباولػػة تعلػػيم الرياضػػي مهػػارة جديػػدة يف حالػػة التعػػب ال يسػػتطيع عػػدـ القػػدرة علػػى

 .الرياضي إتقاف ىذه اؼبهارة أو استيعاهبا

 دوف اغباجػة إذل التفكػَت" أوتومػاتيكي"ت تػؤدى بشػكل تلقػائي حاختبلؿ آلية اؼبهػارات السػابق إتقاهنػا والػيت أصػب . 

 (17، 1999الفتاح ، )

  عضبلت إضافية يف العملاشًتاؾ. 

 البفاض التحفز وعدـ استقرار األنسجة العصبية والعضلية كذلك األجهزة اغبسية. 

 خلل يف وظائف اإلنزيبات اليت تساعد على سبثيل اؼبواد اليت توفر الطاقة للنشاط العضلي. 

 عدـ التناسق بالعمل الوظيفي من خبلؿ زيادة صرؼ الطاقة. 

  كػػات التنفسػػية ويقػػل حجػػم التقلصػػات وعمػػق الشػػهيق والػػزفَت وتعػػرؽ اعبسػػم الشػػديدتػػزداد ضػػربات القلػػب و اغبر.  

 (31، 2008خليل، )

انو لدى مصارع اعبيػدو تظهػر عبلمػات التعػب  يف شػكل زيػادة زمػن اػبطفػات وكػذلك أزمنػة أجػزاء اػبطفػة  الطالبويرى 

االنفجارية أو القوة اؼبميزة بالسػرعة علػى العمػـو   اؼبختلفة كما يقل زمن االحتفاظ باالنقباض العضلي الثابت وكذلك القوة

 . كلما كاف العمل العضلي شديدا كلما ازدادت التغَتات الوظيفية وظهر التعب

 :أىمية التعب -1-8-5

 .وبافظ التعب على اعبسم من اإلجهاد و يف مقدمة ذلك ضباية األنسجة العصبية من فقداف وظيفتها

العصػػػػيب إف اسػػػػتمرار التػػػػأثَت االنفعػػػػارل أثنػػػػاء العمػػػػل يػػػػؤدي إذل رفػػػػع قابليػػػػة اعبسػػػػم الوظيفيػػػػة وذلػػػػك بسػػػػبب تػػػػأثَت اعبهػػػػاز 

اؽبرمونػػات، خاصػػة الغػػدد فػػوؽ الكليتػػُت، كمػػا أف االنفعػػاالت السػػلبية وفقػػداف اغبمػػاس ىبفػػض مػػن قابليػػة  السػػيمبتاوي و

 .اعبسم الوظيفية  ويسبب ظهور التعب بسرعة
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ظهػػور التعػػب علػػى اعبسػػم بكاملػػو ربػػدث تغػػَتات معقػػدة ومبلزمػػة لعمػػل اعبهػػازين العصػػيب واغبسػػي وكػػذلك اعبهػػاز عنػػد 

 .اغبركي والغدد يف األعضاء الداخلية

جراء نشاط خبليا األنسجة يف الدـ، وقلة  اؼبخلفات يرتبط التعب  باغبالة الوظيفية للجهازين العصيب والعضلي و إذ ذبمع

 .جُت فيو يسبب خلبل يف التمثيل الغذائي للماء واألمبلح وكذلك يسبب نقص اؽبرموناتالسكريات واألكس

. يػػؤثر التعػػب علػػى اؼبنعكسػػات الشػػرطية ذات العبلقػػة حبالػػة اعبسػػم ووضػػعو ووبػػدث ىػػذا التػػأثَت مبكػػرا كعمػػل بػػدشل متعػػب

 (312-311، 2008خليل، )

أف أنبيػة التعػػب تتجلػى يف معرفػػة درجاتػو مػػن أجػل تفػػادي الوقػوع يف اغبمػػل الزائػد واإلجهػػاد مػن أجػػل تقنػػُت  الطالػػبيػرى 

 .األضباؿ التدريبية على حسب قدرة الرياضي

 :عالقة التدريب الرياضي بالتعب -1-8-6

 :إف الفرد الرياضي يتأخر ظهور التعب لديو لعدة أسباب

  العاملة مع كمية اجملهود الذي يقـو بأدائوتناسب كمية الدـ الواصلة للعضبلت. 

 قدرة األوعية الدموية على اإلتساع بسرعة لسد حاجة العضبلت. 

 وجود قلويات وجلوبُت بوفرة يف العضبلت. 

  (.التوافق العضلي العصيب)توافق اعبهازين العضلي والعصيب 

 ازدياد القوة اؼبيكانيكية للعضلة. 

  .اذباىات ومسارات اغبركات اؼبختلفة نتيجة ؼبعرفة البلعب السابقة باغبركاتاالقتصاد يف الطاقة ؼبعرفة 

 (35، 1997ؾبيد، ) 

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

عندما يتطلب األداء اغبركي عمبل عضليا بأقصى سرعة وقوة فإف عملية توجيو األكسجُت إذل  القدرات البلىوائية

العضبلت العاملة ال تستطيع أف تليب حاجة العمل العضلي السريعة من الطاقة وعلى ىذا األساس يتم إنتاج الطاقة بدوف 

، وىو النظاـ األسرع واؼبسؤوؿ من إنتاج الطاقة األكسجُت أي بالطريقة البلىوائية فهناؾ نظاـ إنتاج الطاقة الفوسفايت
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ثا ويف حالة زيادة النشاط البدشل فيتدخل  30باألنشطة البدنية اليت تؤدي بأقصى سرعة فبكنة يف حدود ماال يزيد عن 

 النظاـ البلىوائي الثاشل وىو نظاـ حامض البلكتيك، ويسمح ىذا النظاـ بإنتاج الطاقة وينتج عن ىذه العملية حامض

، 1993سيد و الفتاح، ).األداء بنفس الشدة ووبدث التعب البلكتيك الذي يؤثر على قدرة العضلة على االستمرار يف

163) 

أنو يف رياضة اعبيدو يعتمد اؼبصارع على العمل البلىوائي ألداء اغبركات القوية والسريعة اليت تتطلبها  الطالبويرى 

 .مصارع اعبيدو حباجة إذل القدرات البلىوئيةالدفاع واؽبجـو لذلك رفع والدفع اػبطف وال: ظروؼ الرياضة مثل

 :أنواع القدرات الالىوائية -1-9-1

وىي القدرة على إنتاج أقصى طاقة أو شغل فبكن بالنظاـ  :القدرة الالىوائية القصوى -1-9-1-1

ويف أقل زمن فبكن يًتاوح ما بُت  البلىوائي الفوسفايت وتتضمن صبيع األنشطة البدنية اليت تؤدي بأقصى سرعة أو قوة

 .ثواشل 10، 05

ويطلق عليها التحمل البلىوائي وىي القدرة على االحتفاظ أو تكرار : السعة الالىوائية -1-9-1-2

انقباضات عضلية قصوى اعتمادا على إنتاج الطاقة البلىوائية بنظاـ حامض البلكتيك وتتضمن صبيع األنشطة البدنية اليت 

 (161، 1993سيد و الفتاح، ). نقباضات عضلية فبكنة سواء ثابتة أو متحركة مع مواجهة التعبتؤدي بأقصى ا

كلمة ىوائي يقصد هبا العمل الذي يعتمد بشكل أساسي على األوكسجُت   :القدرات الهوائية -1-9-2

ة األداء فيها االستمرار يف يف إنتاج الطاقة أي إنتاجو بالعضلة بطريقة ىوائية، ففي األنشطة الرياضية اليت تتطلب طبيع

دقائق تلجأ العضلة لبلستعانة باألوكسجُت إلنتاج الطاقة البلزمة لؤلداء وهبذا يبكن  5العمل العضلي لفًتة طويلة تزيد عن 

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

دقيقة ىذا يف حالة  25أنو يف رياضة اعبيدو يصل الزمن الكلي للمباريات اليت ىبوضها اؼبصارع  الطالبيرى 

 .اؼبنافسة لذلك وجب االىتماـ بتطوير القدرات اؽبوائية ؼبصارعي اعبيدو فهي مهمة لو
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 تحلٌل كٌمٌائً

نا نعٍت هبب أف يكوف واضحا أننا حينما نتكلم عن القدرة اؽبوائية فإن :أنواع القدرات الهوائية -1-9-3

التحمل اؽبوائي وىناؾ كثَتا من التقسيمات ألنواع التحمل زبتلف تبعا لطبيعة اؽبدؼ من التقسيم غَت أف أىم ىذه 

 .التقسيمات

 التحمل العاـ أو القدرة اؽبوائية العامة. 

 التحمل اػباص أو القدرة اؽبوائية اػباصة. 

 ارع اعبيدوصبات البدنية اػباصة دبيف اؼبتطل الطالبوسوؼ يتطرؽ ؽبم 

 : فيسيولوجيا القدرات الالىوائية والهوائية -1-9-4

 .تعتمد القدرات البلىوائية  واؽبوائية على النظاـ البلىوائي واؽبوائي يف إنتاج الطاقة

 ويشمل  :النظام الالىوائي -1-9-4-1

  LAونظاـ حامض البلكتيك البلىوائي  ATP CPالنظاـ الفوسفايت البلىوائي 

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

يعرؼ بأنو التغَتات الكيميائية اليت ربدث يف العضبلت العاملة إلنتاج الطاقة البلزمة ألداء اجملهود البدشل مع عدـ 

 .استخداـ أوكسجُت اؽبواء اػبارجي

اؼبوجودة يف ( ATP)حامض البلكتيك وإف كمية يتميز ىذا النظاـ بسرعة إنتاج الطاقة ويوصف بعدـ تكوف نواتج ربوي 
كغ عضلي تستنفذ يف أقل من ثانية باعبهد العضلي لذا تعتمد العضلة على مصادر /مايكرو موؿ 5العضلة تقدر حبوارل 

 : أخرى إلعادة إنتاج الطاقة يف ظل غياب األوكسجُت بالطريقتُت معا

 
 

 + ATP                        ADP +Piطاقة
 

 

 ADP +Pi + طاقة                         ATP                                                

ATP 

 ماٌوسٌس  



~ 51 ~ 
 

اؼبركب ـبزوف  حيث يوجد ىذا( CP)يف العضبلت تبدأ باستخداـ فوسفات الكرياتُت ( ATP)بعد نفاذ اؿ 

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

 : وكما يأيت ATPيبكن إعادة بنائو إال بعد انتهاء اعبهد البدشل ويبكن اعتبار فوسفات الكرياتُت التخزين البديل لػ 

 

   

 

 

 (276-275، 2008خليل، ) :م الالىوائي الفوسفاتيمميزات النظا -1-9-4-2-1

ربدث عملية التفاعل يف السيتو ببلـز يف منطقة اػبيوط الربوتينية اؼبايوسُت : يعمل بدوف وجود األوكسجُت -

 .واألكتُت وال يعتمد ىذا النظاـ على سلسلة تفاعبلت كيميائية طويلة

واليت يبكن اغبصوؿ عليها بشكل مباشر أف زبزف يف ( CP)و ( ATP)يعد اؼبصدر األوؿ للطاقة، ومصادره  -

 .العضبلت

 .سريع جدا يف ربويل وبرر الطاقة البلزمة خبلؿ العمل العضلي عارل الشدة الذي يتطلب زمنا قصَتا -

 ( ثواشل 10) ال يدـو طويبل  -

 .ATPإنتاج الطاقة ؿبدود وينتج جزء واحد من  -

 .ـبزوف الطاقة يف العضلة القليلة -

 

 

 

 

ADP +Pi                                       ATP 

                             

 إعادة تصنٌع

  CP                                      CPi + طاقة 
 تحلٌل روابط

CP +ADP                                  ATP + 

C                         

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

 (.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 الالىوائي  -1-9-4-3

اؼبواد ( تفتيت)يعرؼ ىذا النظاـ باسم نظاـ اعبلكزة البلىوائية واعبلكزة البلىوائية تعٍت ربليل 

يف خبليا  ATPثبلثي فوسفات األدينوسُت ( زبليق)يع صنالىوائي كمصدر إلنتاج الطاقة لت (السكر)الكربوىيدراتية

ووبدث ىذا النظاـ يف األنشطة اليت تتطلب األداء ؼبدة  LAالعضبلت حيث ينتج عن ىذه العملية حامض اللكتيك 

 .يف النسيج العضلي PC. حيث ينتهي ـبزوف فوسفات الكرياتُت( دقائق 3إذل  1من )

 

 

 

 

 

إذل اػبلية فإنو يستخدـ كمصدر للتوليد الطاقة ( سكر الدـ)وربدث عملية اعبلكزة عندما يدخل جزء اعبلوكوز 

 .سلسلة من التفاعبلت الكيميائيةبيبر  واعبوي ء واأكسجُت اؽب O2بدوف اغباجة إذل 

 (المخزون فً العضلة)

 ATP                     ADP + Pi + طاقة 
 تحلٌل كٌمٌائً

(ٌتراكم فً العضلة وٌبث التعب)    

 نشا

 سكر الدم
 طاقة + LA                جلٌكوجٌن 

 جلكٌزة 

 ال هوائٌة

ADP    Pi         ATP                         

 (دقائق 3، 1)
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ويتكوف حامض ( C6)الروابط الكيميائية يف جزء سكر اعبلوكوز بفعل إنزصل خاص فتنفصل ذرات الكربوف تكسَت 

 : بروفيك كالتارل

 

 

 .وربدث عملية التحوؿ ىذه يف منطقة داخل اػبلية اغبية تعرؼ باؼبيتو كندريا

داخل  ATPتنفصل ؾبموعة ذرات اؽبيدروجُت عن جزء اعبلوكوز وتنتج عن ذلك طاقة تستخدـ يف إعادة بناء 

 (48-47، 1998رضواف، )  .اػبلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزء جلوكوز                          حامض بروفٌك

 بفعل أنزٌم خاص
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 فوسفات -6فركتوز 

Phosphogly cevate 

ATP  

 ADP  

Phosphogly cevic acid 

 

Phosphogly cevic acid 

 

ATP  

ADP  

Phosho em********* 

 

NAD
+

 

NADH+H
+

 

Chhy-droty Cetone  phosphate 

 فوسفات -6-جلوكوز 

H2O
 

(2) 

 فوسفات -6-1فركتوز 

(3) 
ADP  

ATP  

(4) 

(5) 

2(3- Phoshaghy cevate de hyde) 

NAD
+

 

NADH+H
+

 

ADP  

ATP  

H2O
 

 ADP  

ATP  
إلى سلسلة االنتقال 

 االلكترونً

 حامض الالكتٌك  ( حامض بٌروفٌكً) حامض الالكتٌك  

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

  سكر

ADP  

ATP  
(1) 



~ 54 ~ 
 

 (121، 2005الكيبلشل، )                                                              

 2ATP    جلوكوز 

3636126 3222 OHCATPpiADPOHC  

 حامض اللبنيك                   جلوكوز                

وإف زيادة نشاط ىذا األنزصل يؤدي إذل ربليل سريع للجلوكوز  PEKمفتاح ىذا النظاـ إنزصل فوسفو فركتوكاينيز 

 .وبالتارل سرعة تكوين حامض اللبنيك

3ATP                    جلوكوجُت 

يف ىذا النظاـ يتجمع حامض البلكتيك يف العضلة والدـ ويصل إذل مستوى عاؿ ينتج عنو التعب، فبا يشكل 

موؿ من اعببلكوجُت وذلك ( 12إذل  1)كر أف ىذا النظاـ ال وبتاج أكثر من عائقا للعضبلت العاملة ومن اعبدير بالذ 

قبل ظهور التعب ألف كل غراـ من ( غ 70، 60)لكوف العضلة والدـ ال يستعمبلف وجود حامض البلكتيك أكثر من 

 العضلة يوقف غ من حامض البلكتيك وإف إنتاجو يعد معوقا لؤلداء وؿبيا للتعب، حيث زيادتو يف 1اعبليكوجُت ينتج 

 (277، 2008خليل، )  .فبا يؤدي إذل التعب الشديد ATPإنتاج 

 : مميزات نظام حامض الالكتيك -1-9-4-3-1

 يعمل بدوف وجود األوكسجُت. 

 ربدث تفاعبلت يف السيتوببلـز قرب اػبيوط الربوتينية اؼبايوسُت واألكتُت. 

  حبيبات جليكوجينية يف السيتوببلـزمصدر الطاقة فيو اعبلوكوز وموجود يف العضبلت على شكل. 

 سريع يف عملية ربرر الطاقة وخاصة يف النشاطات العضلية الشديدة واليت تستغرؽ فًتة قصَتة. 

  دقائق 3 -1يدـو فًتة. 

  جزيئات من  3تتكوف  ذج الطاقة الكيميائية فيو ؿبدود إإنتا(ATP ) تفاعبلت 10وتتطلب. 

 ـبزوف الطاقة ؿبدود يف العضلة. 

 (279-278، 2008خليل، ).  ينتج عنو حامض اللبنيك الذي يسبب التعب العضلي 
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 : النظام الهوائي -1-9-4-4

يتميز ىذا النظاـ عن النظامُت السابقُت إلنتاج الطاقة بوجود األكسجُت كعامل فعاؿ خبلؿ التفاعبلت الكيميائية 

 .ولكن يف حيز ؿبدود ىو اؼبيتوكوندريا ويتم نظاـ األكسجُت يف داخل اػبلية العضلية ATPإلعادة بناء 

وخبلؿ اعبلكزة اؽبوائية ينشطر جزء اعبليكوجُت إذل جزئُت من حامض البَتوفيك، وبذلك تتوافر كمية كافية من 

ويتم بعد ذلك استمرار حامض البَتوفيك خبلؿ سلسلة تفاعبلت كيميائية تسمى  ATPموؿ من  3الطاقة إلعادة بناء 

 .وىناؾ تغَتاف أساساف وبدثاف خبلؿ ىذه الدورة" دائرة كربس"

 .إنتاج ثاشل أكسيد الكربوف -

 (130،  2003سيد، )  .األكسدة دبعٌت عزؿ االلكًتونات -

 : للتفاعبلت التالية( الذي تكوف يف األكسدة البلىوائية)ففي األكسدة اؽبوائية يتعرض حامض البَتوفيك 

 يتم نزع ثاشل أكسيد الكربوف ودخوؿ األكسجُت بدال منو وبذلك يتحوؿ  .1

 إذل حامض أستيك          البَتوفيك 

 حامض أستيك     O2+بَتوفيك 

 CO2+ بَتفيك   -كربوف يعمل على تكوف مادة تسمى أجزالوأستيك ارباد البَتوفيك مع ثاشل أكسيد ال .2

 أجزالو أستيك ←

 ارباد حامض األستيك مع أجزالو أستيك يتكوف حامض السًتيك  .3

 سًتيك  ←أجزالو + أستيك  

الكربوف وماء يتعرض التفاعل األخَت إذل تفاعبلت تتضمن ارباد مع األكسجُت حيث يتكوف ثاشل أكسيد  .4

  (135-134، 1999سبلمة، )يوضح حلقة كريبس   تارلال وطاقة والشكل
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 (285، 2008خليل، ) مميزات النظام الهوائي -1-9-4-4-1

  األكسجُتيعمل بوجود 

  ربدث التفاعبلت الكيميائية يف السيتوببلـز وتكتمل بعيدا يف اػبيوط الربوتينية االنقباضية 

 .يف اؼبيتو كندريا، ويتطلب تفاعبلت كيميائية كثَتة ومعقدة

 مصدر الطاقة فيو اعببلكوجُت والدىوف والربوتينات ويتطلب إشراؾ مصدرين من مركبات الطاقة الغذائي. 

  أنشطة )بطيء وتتحرر الطاقة منو يف األنشطة اؼبتوسطة واػبفيفة الشدة واليت تستغرؽ وقتا طويبل

 ( التحمل

 يدـو لفًتة طويلة. 

  إنتاج الطاقة فيو كبَت وغَت ؿبدود، وتعتمد التفاعبلت فيو على توفر األوكسجُت الذي بدوره يعتمد على

 .عمل اعبهازين الدوري وتنفسي

 ضلي مصاحبا إلنتاج الطاقةال وبدث التعب الع. 

 

 

Glucose 

Pynuvic asid 

Glycolysis ADP+Pi 

ATP 

CO2 

CO2 

H
+
 +e
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+
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 :التفاعل بين نظم إنتاج الطاقة -1-10

تتفاعل أنظمة إنتاج الطاقة يف جسم اإلنساف فيما بينها حبيث ال يبدو فيها أي نظاـ مستقبل عن النظم األخرى، 

 (51، 1998رضواف، ).  ويتوقف التفاعل بُت تلك النظم على التغَتات اليت ربدث يف قوة وسرعة األداء واؼبسافة والزمن

أثناء األداء أي القدرة البلىوائية يف حُت  ATP فلكل نظاـ سعة ؿبدودة فالنظاـ الفوسفايت يعتمد على ـبزوف اؿ

البلزمة أثناء األنشطة اؼبختلفة، ىناؾ ترابط بُت ىذه األنظمة وتعاقبها ( ATP)السعة البلىوائية تشَت إذل الكمية الكلية 

ويبلحظ كلما تقل سرعة األداء وتزيد اؼبسافة % 10واؽبوائي بنسبة % 90لبلىوائي يشكل نسبة ففي اؼبصارعة النظاـ ا

 (287، 2008خليل، )  .فإف النظاـ يتحوؿ إذل حامض البلكتيك أو اؽبوائي كمصدر إلمداد الطاقة

، 2003، سيد )  .يبكن تلخيص خصائص نظم الطاقة الثبلثة يف اعبدوؿ التارل: خصائص نظم إنتاج الطاقة

132) 

 يوضح خصائص نظم الطاقة الثالثة( 2)الجدول رقم 

 نظام األوكسجين نظام حامض الالكتيك النظام الفوسفاتي الخصائص

 ىوائي  يستخدـ األوكسجُت ال يستخدـ األوكسجُت ال يستخدـ األوكسجُت استخداـ األوكسجُت
 بطيء سريع األسرع سرعة إنتاج الطاقة

 اعبليكوجُت والدىوف اعبليكوجُت فوسفاتكرياتُت  مصادر الطاقة
 (كبَت)غَت ؿبدود  ؿبدود (ضئيل)ؿبدود جدا  ATPإنتاج 

يف  ATPعدد موالت 
 الدقيقة

 1,0 1,6 يف الدقيقة 3,6

 ال يوجد يوجد بسبب البلكتيك ال يوجد التعب نتيجة اؼبخلفات
 دقائق 3أكثر من  دقائق 3-1من  ثا 30أقل من  الفًتة الزمنية

مباذج األنشطة واأللعاب 
 الرياضية

ألعاب ربمل السرعة وربمل  ألعاب القوة والسرعة
 القوة

 أنشطة وألعاب التحمل
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 :نظم الطاقة أثناء الراحة والجهد -1-10-1

تقـو عملية التمثل الغذائي باستمرارية توليد الطاقة البلزمة للجسم تبعا ؼبتطلباهتا، سواء كاف ذلك الراحة أو أثناء 

 .اعبهد البدشل وزبتلف مستويات توليد الطاقة يف اعبسم تبعا الختبلؼ مستوى أنشطة اعبسم وتأثَت البيئة عليو

 :الطاقة أثناء الراحة -1-10-1-1

يزيد مقدار التمثيل الغذائي يف حالة الراحة النسبية عنو يف حالة الراحة اؼبطلقة حيث تستخدـ الطاقة الزائدة يف  

وتنظيم درجة حرارة اعبسم واالحتفاظ بأوضاع اعبسم، وتزيد عملية توليد الطاقة تبعا لنوعية كثَت من العمليات مثل اؽبضم 

ؽبضم الكربوىيدات والدىوف، كما تزيد الطاقة لعمل اجملموعات % 13-4ؽبضم الدىوف و % 30الطعاـ فتكوف الزيادة 

وتكوف الزيادة يف وضع % 15-5قدار العضلية اؼبسؤولة عن االحتفاظ بوضع اعبسم، ففي وضع اعبلوس تزيد الطاقة دب

 .مقارنة بوضع اعبلوس% 30، 15الوقوؼ من 

وتزيد الطاقة يف حالة الراحة النسبية الستعادة االستشفاء بعد اعبهد البدشل لتوفَت الطاقة البلزمة للتفاعبلت 

ة إلعداد أجهزة اعبسم ؼبقابلة الكيميائية ألكسدة حامض البلكتيك بالعضبلت وتزيد أيضا الطاقة يف حالة ما قبل اؼبنافس

 (290، 2003الفتاح ، ). اعبهد البدشل خبلؿ اؼبنافسة

وبصفة عامة فإف الطاقة اليت يولدىا اعبسم أثناء الراحة يكوف مصدرىا عادة ىو الدىوف بالدرجة األوذل وتشكل 

اؽبوائي، وال يستخدـ النظاـ البلىوائي حوارل ثلثي الطاقة، بينما تشكل الكربوىيدرات الثلث الباقي باستخداـ نظاـ الطاقة 

وىو األنزصل  LDHلكفاية اإلمداد باألكسجُت، ولذلك يبلحظ أف مستوى تركيز لًت من الدـ ويرجع ذلك إذل أنزصل 

 (290، 2003الفتاح، )  .اؼبسؤوؿ عن ربويل حامض البَتوفيك إذل حامض البلكتيك

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

يؤدي اعبهد البدشل إذل زيادة كبَتة يف توليد الطاقة مقارنة بالراحة ووبتاج الرياضي يوميا إذل اؼبزيد من الطاقة اليت 

سعر كبَت باإلضافة إذل مقدار الطاقة يف الراحة وبالطبع يتأثر  3000-2000تتأثر بنوعية التدريب حيث تًتاوح ما بُت 

حرارة اعبو ونسبة الرطوبة وقوة الرياح وخاصة عند اعبوي ودرجة ميل اعبسم  مستوى الطاقة بعوامل عديدة، منها درجة

عند االنزالؽ ويتعاوف كل من النظامُت اؽبوائي والبلىوائي غَت أف النظاـ البلىوائي يكوف ىو النظاـ الغالب يف أنشطة 
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. نشطة التحمل اليت تطوؿ فيها فًتة األداءالسرعة والقوة والقدرة وربمل السرعة، بينما يكوف النظاـ اؽبوائي ىو الغالب يف أ

 (291-290 ، 2003، الفتاح)

 االستشفاء لنظم إنتاج الطاقة -1-11

ي األساس األوؿ غبياة اإلنساف بصفة عامة وللقدرة على األداء الرياضي دبستوياتو ىتعترب عملية إنتاج الطاقة 

األنشطة : اؼبختلفة بصفة خاصة، وأصبح حاليا من اؼبعروؼ أف األنشطة الرياضة اؼبختلفة تنقسم تبعا ؼبصادر الطاقة

بالسرعة وربمل القوة اؼبميزة بالسرعة وربمل البلىوائية وىي اؼبرتبطة بالسرعة وربمل السرعة والقوة العضلية والقوة اؼبميزة 

أبوالعبل، ). القوة كذلك وكذلك ألنشطة اؽبوائية بالتحمل اؽبوائي واستهبلؾ األكسجُت عندما يزيد األداء عن بضع دقائق

1999 ،67) 

 االستشفاء لألنشطة الالىوائية الفوسفاتية  -1-11-1

دقائق وتتميز ىذه  5-3خبلؿ فًتة قصَتة تقدير حبوارل  دلت الدراسات على أف ـبزوف الفوسفات يتم تعويضو

ثانية ويرجع السبب يف اختبلؼ سرعة  30من اؼبخزوف خبلؿ أوؿ % 70الفًتة بالسرعة يف بدايتها حيث يتم تعويض 

تعويض ـبزوف الفوسفات خبلؿ اعبزء الباقي من الزمن إذل أف تعويض ىذا النقص يعتمد على األكسجُت ويف ىذه اغبالة 

فإف األكسجُت باإلضافة إذل مسانبتو يف تعويض نقص الفوسفات يقـو دبهاـ أخرى مثل تعويض ـبزوف األكسجُت 

 50كما وبتاج استمرار نشاط القلب وعضبلت التنفس إذل ( لًت أكسجُت 0,6)اؼبستهلك خبلؿ اغبمل البدشل األقصى 

أضبد، ). ج إليو اعبسم لزيادة درجة حرارة األنسجةمل أكسجُت وباإلضافة إذل ذلك فإف ىناؾ جزءا من األكسجُت وبتا 

2007 ،404) 

 االستشفاء لألنشطة الالىوائية االكتيكية -1-11-2

من اؼبعروؼ أف زيادة ذبمع حامض البلكتيك الناتج عن اعبلكزة البلىوائية يؤدي إذل حدوث التعب ولذلك فإف 

 .ا اغبامض الزائد يف العضبلت ويف الدـاالستشفاء الكامل من التعب يتم إذا ما زبلص اعبسم من ىذ

وبالنسبة لسرعة التخلص من حامض البلكتيك فقد دلت نتائج الدراسات أف مدة ساعة تكفي إلزالة معظم 

 .حامض البلكتيك



~ 61 ~ 
 

 .االستشفاء لألنشطة الهوائية -1-11-3

دقائق أو أطوؿ من ذلك  5 وتشمل ىذه األنشطة كل أنواع األنشطة الرياضية اليت تستمر فًتة األداء فيها حوارل

وخبلؿ ىذه األنشطة يكوف مصدر الطاقة الغذائي أيضا ىو الكربوىيدات والدىوف، ففي بداية األداء يستمد اعبسم 

على اعبليكوجُت ويستمر ذلك ؼبدة ساعة أو ساعتُت يف اعبري مث بعد  ATPأساسا يف توفَت الطاقة البلزمة إلعادة بناء 

، 1999أبوالعبل، )  .ذلك تصبح الدىوف ىي اؼبصدر األساسي بعد استنفاذ ـبزوف الغليكوجُت يف العضبلت والكبد

76) 

 : خالصة

وتتغَت . يتطلب القياـ باألنشطة السريعة حجما معينا من الطاقة خبلؿ فًتة قصَتة كما ىو اغباؿ يف رياضة اعبيدو

أف األغذية واألكسجُت وتفاعبلهتا معا داخل اعبسم اؼبصادر  الطالبنوع الطاقة من دقيقة إذل أخرى ويستخلص 

الشغل اغبركي لذلك على اؼبدربُت فهم أنظمة استهبلؾ الطاقة  قبازإلطاقة واالستفادة منها يف أثناء األساسية لتخزين ا

وإعادة زبزينها لتفادي حدوث التعب العضلي وأنبية العمل على تأخَته، كما يبكن االستفادة من نوع األغذية اؼبتناولة 

 .عبويةلتعبئة ـبازف الطاقة، وتظل الطاقة ضرورية يف احملافظة على درجة حرارة اعبسم يف ـبتلف الظروؼ ا
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 :تمهيد

 .أصبحت العملية التدريبية أكثر ارتباطا دبحاولة تطبيق األسلوب العلمي يف تشكيل وتوزيع وزبطيط األعماؿ التدريبية

إذا أف . األداء الرياضي يرجػع إذل تػأثَت األعمػاؿ التدريبيػة علػى إمكانيػة اعبسػم الفسػيولوجيةإف عملية ربسُت مستوى 

ربػػػت ىػػػذه األعمػػػاؿ التدريبيػػػة ربػػػدث يف اعبسػػػم ؾبموعػػػة كبػػػَتة وـبتلفػػػة مػػػن التغػػػَتات الفسػػػيولوجية، و نتيجػػػة السػػػتمرارية 

سػتوى األداء الرياضػي وال تقتصػر تلػك التػأثَتات عمليػات  التػدريب وتكرارىػا تتجمػع ىػذه التػأثَتات لتػؤدي إذل االرتفػاع دب

على فًتة العمل فقط لذلك فإف العمليات اؼبركبة خبلؿ فًتة ما بعد العمل تؤدي إذل حدوث التغَتات الفسيولوجية البلزمة 

 .لرفع مستوى األداء

تػو والػذي يعػد الوسػيلة ل التػدريب ذاضبالرياضي اغبديث ال يقل أنبية عن لذى أصبح االستشفاء يف مفهـو التدريب 

اليت يستخدمها اؼبدرب للوصوؿ بالرياضي لئلقباز العارل إذ ال يتم ذلك بدوف مصاحبة عمليات االستشػفاء للػتخلص مػن 

 .التعب الناتج عن أثر ضبل التدريب

أصػػػبحت عمليػػػة ربسػػػُت النتػػػائج الرياضػػػية تػػػرتبط بشػػػكل أساسػػػي بعمليػػػات التػػػدريب الرياضػػػي اؼبرتبطػػػة واؼبنسػػػقة مػػػع 

 (55، 1999أبوالعبل، )  .عمليات االستشفاء اؼببلئمة ؽبا

وإف التبادؿ اغبادث بُت اإلجهاد والتوتر من جهة وبُت الراحة واالسًتخاء من جهة أخرى وبُت اغبركػة والسػكوف ىػي 

  .يقػاعاإليقاع الطبيعي للحياة اليت نعيشها حيػث تلتػـز كػل خليػة وكػل ليفػو عضػلية وكػل عضػو يف جسػم اإلنسػاف هبػذا اإل

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

االستشفاء انػو مصػطلح عػاـ يسػتخدـ دبعػٌت اسػتعادة ربديػد مؤشػرات ( 1982يسيس )أبو العال أحمدلقد عرؼ 

، الفتػػاح )  .اغبالػػة الفسػػيولوجية و النفسػػية لئلنسػػاف بعػػد تعرضػػها لضػػغوط زائػػدة أو تعرضػػها ربػػت تػػأثَت أداء نشػػاط معػػُت

1999 ،236) 

فػًتة ) استعادة الشفاء ىػي الفػًتة الػيت تعقػب أداء اغبمػل الرياضػي بصػفة عامػة ( 2000) وتعرؼ زكية أضبد فتحي

 (58، 2000فتحي، )  .اليت تؤدي إذل عودة اعبسم الرياضي إذل اغبالة اليت كانت عليها قبل أداء اغبمل( راحة

يعػٍت " اسػتعادة الشػفاء"اللفظيػة البحتػة قبػد أف مصػطلح أف مػن جهػة النظػر ( ـ1990)وذكر ريساف خربيط ؾبيد 

أف ىناؾ حالة مرضية ربدث نتيجة للحمل ، يتم الشفاء منها أثناء ىذه اؼبرحلػة ويسػتخدـ للداللػة علػى الفػًتة الػيت تعقػب 

( 1984)أضبػػد السنًتيسػػي  يف حػػُت يعػػرؼ (39، 1997ؾبيػػد، )اعبهػػد البػػدشل و الػػيت يػػتم أثناءىػػا الػػتخلص مػػن التعػػب 

اغبالة االستشفائية بأهنا تعػٍت قػدرة البلعػب تعػود بالتػدريج إذل حالتهػا األوذل الػيت بػدأت منهػا وذلػك عنػدما يعقػب اجملهػود 

 (49، 1984السنًتيسي، )  .البدشل اؼببذوؿ توقف البلعب عن األداء أي االنتقاؿ من فًتة اغبمل إذل فًتة الراحة

اء بأهنػا مرحلػػة عػودة اعبسػم إذل حالتػػو الطبيعيػة مػػا قبػل إجػػراء عمليػات االستشػػف( 1990)ويعػرؼ فاضػل سػػلطاف 

شػػريدة، )  .التمرينػػات مػػن خػػبلؿ إزالػػة الفضػػبلت اجملتمعػػة أثنػػاء اعبهػػد حيػػث تػػتم عػػن طريػػق التػػزود باألكسػػجُت الكػػايف

1990 ،64) 

عرضػت لضػغوط أو فقد عرؼ االستشفاء بأنػو اسػتعادة اؼبسػتويات الفسػيولوجية العاديػة الػيت ت( 1999)وأبو العبل 

 (52، 1999أبوالعبل، )  .تغَتات ربت تأثَت نشاط معُت

اؼبطلػػػق أو )فقػػػد عػػرؼ االستشػػفاء بأنػػو اؼبػػدة اؼبطلوبػػػة السػػتعادة التػػوازف الكلػػي أو اعبزئػػي ( 1999) عبػػد اغبميػػد زيػػرأمػػا 

ؼبػػؤثرات وظػػائف اعبهػػد البػػدشل كجػػزء مػػن مؤشػػرات البيئػػة الداخليػػة للجسػػم خػػبلؿ مراحػػل الراحػػة البدنيػػة وكػػذلك ( النسػػيب

يبػر هبػا الفػرد بعػد العمػل البػدشل وحػىت العػودة إذل  االستشػفاء بأنػو اغبالػة الوظيفيػة الػيت( 1994)يعرؼ علي بيك وآخروف 

 (69، 1994بيك و آخروف، )  .اغبالة الطبيعية
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_ بأنػػػػػػػو ربسػػػػػػػُت( 2002) ريسػػػػػػػاف خػػػػػػػربيط وعلػػػػػػػي تركػػػػػػػيولقػػػػػػػد تعػػػػػػػددت مفػػػػػػػاىيم اسػػػػػػػتعادة الشػػػػػػػفاء إذ عرفػػػػػػػو 

اغبمػػل حػػىت الوصػػوؿ إذل تعػػويض شػػفاء أو أف الفػًتة الزمنيػػة الػػيت تعقػب _ إعػػادة إنتػاج_إعػادة بنػػاء_تقويػػة_تنشػػيط_ذبديػد

، 2002ؾبيػد و تركػي، ).  اؼبستوى الذي عليو الفرد قبل أداء اغبمل أو زبطيو واستعداده على أداء ضبػل معػُت مػن جديػد

236) 

أف االستشػفاء ببسػاطة شػديدة ىػو عبػارة عػن إعػادة بنػاء وتكػوين ( 2008) هبػاء الػدين إبػراىيم سػبلمةكما يشَت 

ئيػة الػيت تسػتهلك أثنػاء التػدريب و اؼبنافسػات وتلػك اإلعػادة والبنػاء تػتم يف كثػَت مػن األعضػاء مصادر الطاقة والعناصر البنا

 (384، 2008سبلمة، )  .وأجهزة اعبسم

ىو عملية استعادة وذبديد مؤشرات اغبالة الوظيفية و النفسػية ألجهػزة اعبسػم ( 2008)وعرفتو ظبيعة خليل ؿبمد 

 (322، 2008خليل، ). َت أداء نشاط مااؼبختلفة بعد تعرضها إلجهادات أو لتأث

مػػػن التعريفػػات السػػػابقة أف االستشػػػفاء ىػػو اسػػػتعادة وتعبئػػػة اإلنزيبػػات اؼبنتجػػػة للطاقػػػة و ـبػػػازف  الطالػػػبيسػػتخلص 

 .الطاقة وعودة اعبهاز الدوري والتنفسي والعصيب والغددي إذل اغبالة الطبيعية

 :طرق استعادة الشفاء -2-2

 :الصحية الطبيةمجموعة الوسائل  -2-2-1

وىي عبارة عن االرتقاء دبقاومة األجهزة اغبيوية لؤلضباؿ الواقعة عليها وسرعة إزالة األشكاؿ اػباصة بالتعب وإعادة 

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

ىو يستخدـ للعمل على سرعة اسػتعادة الشػفاء حيػث وبسػن مػن اغبالػة الػيت عليهػا اعبهػاز : التدليك -2-2-1-1

العصػػػيب اؼبركػػػزي وكػػػذلك وبسػػػن مػػػن عمػػػل اعبهػػػاز اغبركػػػي واعبلػػػد والػػػدورة الدمويػػػة فبػػػا يسػػػاعد علػػػى الػػػتخلص مػػػن ضبػػػض 

التػدليك وكػذلك التػدليك  بالعضػبلت و يف الوقػت اغباضػر يسػتخدـ إذل جانػب التػدليك اليػدوي أجهػزة البلكتيك اؼبػًتاكم

  (325، 2006زاىر، ).  اؼبائي
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وىناؾ التدليك اؼبنعش يهدؼ إذل التخلص من فضبلت عملية التدريب واكتساب اعبسم اإلحسػاس باالسػًتخاء، 

ؽ أمػا إذا كػاف ضبػل التػدريب أقصػى أو قريػب مػن 15وىو يتم عادة  بعػد التمػرين دبػدة التقػل عػن سػاعة وؼبػدة ال تتعػدى 

 (73، 2006عليوة ، )  .ساعات 8_4يفضل أف يكوف يف هناية يـو التدريب أو بعد األقصى 

 :تناول السكر خالل التدريب -2-2-1-2

إف تناوؿ السكر و الغلوكػوز السػائل خػبلؿ األنشػطة الػيت تسػتمر لفػًتة طويلػة يسػاعد علػى تػأخَت حػدوث البفػاض 

واإلبقػػػاء علػػػى مسػػػتوى اعبليكػػػوجُت و تػػػأثَت  حػػػدوث . مسػػػتوى سػػػكر الػػػدـ ويبقػػػى مسػػػتوى جليكػػػوجُت العضػػػلة كمػػػا ىػػػو

وشػرب العصػائر الػيت ربتػوي (325، 2006زاىػر، )البفاض مستوى سكر الدـ سوؼ يساعد يف تقليل أو تػأخَت التعػب 

علػػى ؾبموعػػة مػػن الفيتامينػػات والفوسػػفات وكلوريػػد الصػػوديـو أثنػػاء النشػػاط البػػدشل يسػػاعد علػػى تػػأخَت مسػػتوى السػػكر يف 

 (46، 2000سبلمة ، )  .الدـ ويبقى غليكوجُت الكبد والعضبلت ثابت ويعمل على تأخَت التعب

 :حمام األعشاب -2-2-1-3

 قرص يف بانيو درجة 1،2إذابة )يساعد على التخلص من الدىوف والعرؽ الزائد ويقع تأثَتىا على هناية األعصاب 

 (75، 2006عليوة، )  .ؽ وىو يستخدـ بعد اجملهود العنيف 15 -10مدة االستحماـ من ( ـ°32، 30حرارتو 

تػأثَته علػى الناحيػة اغبيويػة يعتمػد علػى قػوة لو تأثَت حػراري ميكػانيكي علػى الناحيػة اغبيويػة و : الّدوش -2-2-1-4

 (.ـ°36-34)التأثَت اؼبيكانيكي واالكبراؼ اغبراري للماء وعدـ مراعاة درجة اغبرارة من 

يعتػػرب الػػػدّوش مػػن الوسػػػائل اؼبهمػػػة الػػيت يسػػػتخدمها الرياضػػيوف يف عمليػػػة االستشػػػفاء وىنػػاؾ أنػػػواع عػػدة مػػػن الػػػّدش 

 .زبتلف من ناحية درجة اغبرارة

    . الذي يعمل على استثارة األعصاب اغبسية و اغبركية ويرفع من عمليات تبادؿ اؼبواد: الساخن الدوش -

 .من الناحية العضوية يعد مهدئا: الّدوش الدافئ -
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( ـ°38-ـ°37)يعػد مػن أفضػل أنػواع الػّدوش يف الشػفاء إذ يكػوف اؼبػاء السػاخن بدرجػة : الّدوش المختلط -

و تسػػتمر ىػػذه ( ـ°15-12)مػػاء بػػارد بدرجػػة حػػرارة ( ثػػواشل  10-5)دة وتكػػوف مدتػػو لدقيقػػة واحػػدة تعقبػػو مػػ

     (71، 1994بيك و آخروف، )(. دقيقة 10-7)العميلة ؼبدة 

 (219-218، 1999أبوالعبل، ) :وىناؾ االدشاش من حيث الًتكيب

وىي عبارة عن جهػاز علػى شػكل منصػة تسػمح بتواجػد عػدة أدشػاش يف وقػت واحػد فػوؽ : منصة االدشاش -

 .ارة للماء وقوة ضغطهادشاش  مع التحكم  يف درجات اغبر حها و ؾبهزة حيث يبكن إستخداـ األسط

 ـ مػػن سػػطح األرض ووبتػػوي 2وىػػو عبػػارة عػػن الػػدش العػػادي الػػذي يكػػوف مثبتػػا علػػى ارتفػػاع  :الــّدش الممطــر

 .على شبكة متعددة الثقوب تسمح بنزوؿ اؼباء يف شكل قطرات تشبو اؼبطر

 مثل الّدش العادي، غَت أنو يثبت على كل ثقب أنبوبػة رفيعػة وتػؤدي تيػار اؼبػاء مػن ىػذا الػّدش  :الّدش اإلبري

 . إذل استثارة النقط النشيطة باعبسم اليت تستخدـ يف التدليك النقطي  والعبلج بالوخز باإلبر الصينية

 :استنشاق األكسجين -2-2-1-5

 .%20-10تقليل عدد مرات التنفس من يؤثر على قدرة الفرد التنفسية حيث تساعد على 

يزداد من الضغط اعبزئي لؤلكسجُت يف الدـ الشرياشل فبا يعترب ذا نفع للعضبلت العاملة ولكنها تعود بسرعة خبلؿ 

 (76، 2006عليوة ، ).  ثواشل أما بعد االنتهاء من التدريب من اؼبمكن أف يكوف لو تأثَت نفسي

لؤلكسػػػجُت يبكػػن أف يزيػػد مػػػن نقػػل األكسػػجُت مػػن خػػػبلؿ اؽبيموغلػػوبُت حجػػم وكميػػػة إف التػػنفس العػػارل الًتكيػػز 

 .مل من كل الدـ فقط1000مل من األكسجُت الزائد لكل 1صغَتين أي 

مػل 3يزيػد قلػيبل مػن الكميػة اؼبعتػادة مػن ( Hypoxic)إف األكسجُت الذائب يف الببلزمػا عنػد تػنفس مػزيج مػن 

ىػػي زيػػادة ( Hypoxic)ذا فػػإف سػػعة ضبػػل األكسػػجُت يف الػػدـ يف ظػػروؼ وىكػػ. مػػل مػػن الػػدـ 1000مػػل لكػػل 7إذل 

مل  زيادة ذائبة يف 4مل زيادة متصلة مع اؽبيموغلوبُت و10. مل من الدـ1000مل من األكسجُت لكل 14ؿبتملة من 

 (88، 1988األمُت و الدوري، )  .الببلزما
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لػػػدـ الشػػػرياشل فبػػػا يعتػػػرب ذا نفػػػع للعضػػػبلت وعليػػػو استنشػػػاؽ األكسػػػجُت يزيػػػد مػػػن الضػػػغط اعبزئػػػي لؤلكسػػػجُت يف ا

العاملة ولكػن بعػد االنتهػاء االستنشػاؽ يعػود ؿبتػوى الػدـ الشػرياشل لطبيعتػو خػبلؿ ثػواف معػدودة، ويف الواقػع لػيس ىنػاؾ مػا 

يؤكد أف استنشاؽ األكسجُت يبكن أف يلعب دورا مؤثرا يف ربسػُت عمليػات التمثيػل اؽبػوائي للطاقػة وإذا كػاف ىنػاؾ مؤشػر 

و تأثَت لذلك فهو ضعيف جدا وعليو فإف استنشاؽ األكسجُت قبل بدء العمل العضلي ليس لو تأثَت اهبايب على األداء، أ

. أمػػا يف حالػػة اسػػتخدامو بعػػد االنتهػػاء مػػن التػػدريب فمػػن اؼبمكػػن أف يكػػوف لػػو تػػأثَت نفسػػي أكػػرب مػػن التػػأثَت الفسػػيولوجي

 (328-327، 2006زاىر، )

 :اؾ منها الدافئة و الباردة كما يليوىن: الكمادات -2-2-1-6

تسػػػاعد علػػػى تػػػدفق الػػػدـ خػػػبلؿ مكػػػاف االسػػػتخداـ نتيجػػػة  سبػػػدد األوعيػػػة الدمويػػػة فبػػػا : الكمـــادات الدافئـــة  -

  : يساعد  على

 الغذائية اليت وبتاج إليها اعبسمنقل  اؼبواد  -

 تساعد اعبسم على التخلص من عملية اؽبدـ عن طريق ضبلها إذل الكلى   -

 .تقلص العضبلتإزالة  -

 .ؽبا تأثَت نفسي اهبايب على البلعبُت  -

 :الكمادات الباردة  -

 .توقف نزيف الدـ -

 .زبدر االلتهابات العصبية لتقليل اآلالـ -

 .تنشيط الدورة الدموية يف األنسجة العميقة -

 القلػب ؼبػد تربيد ؼبدة طويلة وبدث البفاض يف تػدفق الػدـ يف ىػذا اعبػزء وبنػاءا عليػو فػإف اؼبػخ يرسػل إشػارات إذل -

 (77، 2006عليوة ، )  .اؼبنطقة بكمية دـ أكرب لتعويض النقص
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 :السونا -2-2-1-7

السػػونا ىػػي عبػػارة عػػن مكػػاف ؿبػػدد يبكػػن الػػتحكم يف درجػػة حػػرارة اؽبػػواء ونسػػبة الرطوبػػة داخلػػو بغػػرض الوصػػوؿ إذل 

السػػػونا الرومانسػػػية، : أنػػواع رئيسػػػية وىػػي 3وتنقسػػم السػػػونا إذل . إحػػداث تػػػأثَتات فيسػػيوعبية اهبابيػػػة علػػى جسػػػم اإلنسػػػاف

 (197، 1999أبوالعبل، )  .السونا اعبافة و السونا البخارية

 :األشعة الصناعية -2-2-1-8

إف اسػػتخداـ ىػػذه األدوات يف عمليػػة االستشػػفاء يكػػوف ؿبػػدودا الحتياجهػػا لتجهيػػزات خاصػػة كوهنػػا هبػػب أف تػػتم 

 :األشعة تساعد يف استعادة الشفاء منها ربت مبلحظة طبية خاصة، وىناؾ أنواع عديدة من

 :يبكن ربديد تأثَت ىذه الوسائل كما يلي(. األشعة السينية)األشعة فوؽ البنفسجية واألشعة ربت اغبمراء 

 ترفع درجة حرارة العضو اؼبسلطة عليو. 

 تزيد من تدفق الدـ فبا يساعد على ضبل األكسجُت وفضبلت العضبلت. 

  (74، 1989قبع، )  .الغذائيربسُت عملية التمثيل 

 :األشعة فوق البنفسجية الصناعية -

اعبػػوع )خػػبلؿ فػػًتات الشػػفاء وعنػػد الغيػػاب اعبزئػػي أو الكلػػي لؤلشػػعة فػػوؽ البنفسػػجية فإنػػو وبػػدث يف حالػػة تعػػرؼ 

والػػذي بسػػببو يبلحػػظ البفػػاض يف مسػػتوى كفػػاءة اعبهػػاز العصػػيب واسػػتخداـ األشػػعة فػػوؽ البنفسػػجية الصػػناعية ( الشػػعاعي

 .حسن من النواحي الصحية

 :األشعة الحمراء -

ويشػاع اسػتخدامها كأحػػد و سػائل العػػبلج اغبػراري و تبػث ىػػذه األشػعة مػػن خػبلؿ مصػابيح خاصػػة عنػد توصػػيلها 

دبصدر كهربائي يصدر عنها تلك األشعة وىي ترفع درجة حرارة العضو دبػا يسػمح دبزيػد مػن االمتصػاص للفضػبلت الناذبػة 

 .  جهد عن اإلصابات أو عن بذؿ
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ىػػو عبػػارة عػػن تغػػَت التػػوازف يف الػػذرات أو اعبزيئػػات اػباصػػة بالغػػازات وقػػد وبػػدث ذلػػك طبيعيػػا : التــأين -9 -2-2-1

أو صػناعيا عػن طريػق تعػرض حجػم معػُت مػن (  الػربؽ وخبلفػو)باختبلؼ عدد االلكًتونات السالبة على عػدد الربوتونػات 

 (71، 1994بيك و آخروف، )  .الغاز لشحنة كهربائية سالبة

 :عند تعرض الرياضي ؽبواء مؤين

 يتحسن يف التهوية الرئوية. 

 يساعد على رفع كفاءة عمل الرياضيُت أثناء األداء. 

 يرفع من مستوى فاعلية الراحة للرياضيُت. 

 :استنشاق خليط من الغازات -2-2-1-10

هم الػػػّدين األكسػػػجيٍت وبصػػػفة يعتػػرب تػػػنفس خلػػػيط غػػػازات إحػػػدى الوسػػػائل الفعالػػػة الػػػيت تسػػػتخدـ لتػػػوفَت استعراضػػػ

 (329، 2006زاىر، )  .خاصة بعد التدريبات اليت ربتوي الشدات العالية واليت ترتبط بالّدين األكسجيٍت الكبَت

باستنشاؽ ـباليط (  1962 مرشالحسب أحباث )إف ؿباولة اإلسراع يف استعراض الّدين األكسجيٍت فإنو ىبضع 

مػن غػاز ثػاشل أكسػيد الكربػوف وقػد يسػتخدـ لػذلك يف بعػض األحيػاف   %1.5أكسػجُت    %40اؽبواء اليت ربتػوي علػى 

 .كيس ببلستيك يتنفس فيو الرياضي باإلضافة إذل االستنشاؽ من الفم

ويعترب تنفس اؽبواء اؼبشبع باألكسجُت أحدث الوسائل اليت تستخدـ الستعراض الّدين األكسجيٍت وبصفة خاصػة 

 .ستوى عاؿ من الشدة واليت ترتبط بالّدين األكسجيٍت الكبَتبعد التدريبات  اليت على م

ىذه األشعة يبكن استخدامها حبذر يف عبلج االلتهابات العضلية حوؿ اؼبفاصل : األشعة السينية -2-2-1-11

 (107-106، 1994بيك و آخروف، )  .اليت ذبهد بكثرة أثناء عملية التدريب

  :مجموعة الوسائل التربوية -2-2-2

 اخل...عبارة عن عملية تنظيم النشاط العضلي عن طريق االسًتخاء
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وىػػي طريقػػة للػػتخلص مػػن التػػوتر والضػػغوط الواقعػػة علػػى العضػػبلت واؽبػػدؼ ىػػو : طريقــة االســترخاء -2-2-2-1

. جعل األجهزة الوظيفية تستجيب لعمليات االسًتخاء من خبلؿ اؼبؤثرات مثل ضغط الدـ، التنفس واستهبلؾ األكسجُت

 .م تلك الربامج من خبلؿ الناحية البدنية أو التنفس والعقلي أو لكليهما معوتت

 :طريقة المتداخلة المركبة -2-2-2-2

الًتكيػػػػز ( )تػػػػوتر العضػػػػبلت)ىػػػػذا باإلضػػػػافة إذل تػػػػدريبات اإلطالػػػػة والتػػػػنفس ( اؽباثػػػػا)وىػػػػي اسػػػػتخداـ رياضػػػػة اليوجػػػػا 

 (.واإلوباء

 . النـو اؽبادئ والنـو العميق: من اؼبعروؼ أف النـو ينقسم إذل مرحلتُت: النوم -2-2-2-3

 .ومن حيث الشكل ىناؾ النـو البطيء والنـو السريع

ويقػل  مرات خبلؿ الليل حيث يصبح التنفس قليبل وخفقات يف القلػب 5 -4يتواذل من  وىو: النوم البطيء -

 .اؼبخ، الكلى والكبدويبطؤ جرياف الدـ يف األعضاء اغبيوية مثل  ضغط الدـ

دقيقػة بعػد  90 – 60يتصف بارتفاع النشاط اغبركي والنهػائي وظهػور األحػبلـ وىػو يبػدأ مػن : النوم السريع -

 (85-84، 2006عليوة ، ). من وقت النـو الليلي %20االستلقاء ويستغرؽ 

أبػػػوالعبل، )  :كمػػػا يلػػييبكػػػن تقسػػيم مراحػػػل اسػػتعادة الشػػفاء إذل أربعػػػة مراحػػل  : مراحــل اســـتعادة الشــفاء -2-3

1999 ،87-88) 

تعتػػرب ىػػذه اؼبرحلػػة هنايػػة األداء البػػدشل للحمػػل التػػدرييب وبدايػػة االنطػػبلؽ لعمليػػػات : مرحلــة االســتهالك -2-3-1

االستشػػفاء، وكلمػػا كانػػت درجػػة التعػػب يف حػػدود قػػدرة ربمػػل الرياضػػي كػػاف الشػػفاء منهػػا أسػػرع وعلػػى العكػػس إذا مػػا زاد 

علػى خلفيػة عػدـ االستشػفاء اؼبناسػػب يبكػن أف يػؤدي إذل التػأثَتات السػلبية اؼبختلفػة، وتػرتبط نوعيػػة  تػراكم التعػب وتكػراره

 .التعب بنوعية اغبمل البدشل الذي مت تنفيذه
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عػػن تطػػوير الكفػػاءة  الفسػػيولوجية والبنائيػػة اؼبسػػؤولةتػػتم خػػبلؿ ىػػذه الفػػًتة التغػػَتات : مرحلــة االستشــفاء -2-3-2

ىػػذه  فبــال تــو ة الراحػػة البدنيػػة وقػػد قسػػم رياضػػي ويرجػػع ذلػػك إذل توقيػػت تكػػرار اغبمػػل بعػػد فػػًت الوظيفيػػة ورفػػع مسػػتوى ال

 :اؼبرحلة إذل فًتتُت

 وتػتم ىػذه الفػًتة خػبلؿ عػدة دقػائق إذل عػدة سػاعات حيػث وبػاوؿ اعبسػم العػودة : فترة االستشفاء المبكـر

 .إذل حالتو الطبيعية والتخلص من تأثَتات التعب

  وتتميز ىذه الفًتة حبدوث التغَتات البنائية الوظيفية اليت تساعد اعبسم على قباح  :المتاخرفترة االستشفاء

عمليػػات التكيػػف الفسػػيولوجي، وغالبػػا مػػا يبلحػػظ يف ىػػذه الفػػًتة حػػدوث مرحلػػة التعػػويض الزائػػد وعػػادة مػػا يػػتم 

 .تدريبية كبَتة الوصوؿ إذل ىذه اؼبرحلة لتدريب الرياضيُت ذوي اؼبستويات العليا بعد أداء أضباؿ

وىػػي اؼبرحلػػة الػػيت تلػػي فػػًتة االستشػػفاء اؼبتػػأخرة أو قػػد تتػػداخل معهػػا يف بعػػض : مرحلــة التعــويض الزائــد -2-3-3

األحيػػاف، حيػػث يتميػػز الرياضػػي حبالػػة فسػػيولوجية جيػػدة ذبعلػػو يف وضػػع أفضػػل فبػػا كػػاف عليػػو قبػػل أداء التػػدريب أو العمػػل 

ناسػػبة الػػيت تسػػاعد علػػى رفػػع البػػدشل، وعػػادة مػػا يفضػػل أف يكػػرر اغبمػػل التػػدرييب خػػبلؿ ىػػذه اؼبرحلػػة حيػػث أهنػػا اؼبرحلػػة اؼب

  (88، 1999أبوالعبل، ). اؼبستوى الرياضي وذبنب الوصوؿ إذل مرحلة اإلجهاد

وتػأيت ىػذه اؼبرحلػة يف حالػة عػدـ تكػرار جرعػة التػدريب، أو بتكػرار : مرحلة العودة إلى الحالة األوليـة -2-3-4

لرياضػػي إذل اغبالػػة الػػيت كػػاف عليهػػا قبػػل التػػدريب، التػػدريب أو دورة التػػدريب خػػبلؿ اؼبرحلػػة األوذل حيػػث يرجػػع مسػػتوى ا

 .ويصعب ضماف تطوير اؼبستوى إذا طالت فًتة الراحة أكثر من ذلك
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 (88، 1999أبوالعبل، ) مرحلة االستشفاءيوضح ( 1)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األسس البيولوجية إلتمام عملية استعادة الشفاء -2-4

إف ـبػػزوف العضػػبلت مػػن مركػػب ثبلثػػي فوسػػفات االدينػػوزين : اســتعادة مخــزون العضــلة مــن الفوســفات 2-4-1

ATP  والفوسفوكرياتُتPC  ىو اؼبسؤوؿ األوؿ عن مد اعبسػم بالطاقػة اؼبباشػرة، ومركػب ثبلثػي فوسػفات االدينػوزين ىػو

اؼبخػػزوف األوؿ للطاقػػة ويسػػتخدـ مباشػػرة عػػن طريػػق العضػػبلت يف حػػُت قبػػد أف الطاقػػة الناذبػػة مػػن مركػػب الفوسػػفوكرياتُت 

ف اجملموعػػة الفوسػػفاتية ربقػػق اغبجػػم األكػػرب مػػن الطاقػػة الػػيت وبتػػاج إليهػػا ونظػػرا أل. ATPتسػػتخدـ يف إعػػادة بنػػاء مركػػب 

 الرياضي خبلؿ اجملهود الذي يبتد لثواشل قليلة فإف إعادة زبزين اؼبواد الفوسفاتية من أداء إذل آخر يعترب من العمليات اؽبامة 

زمنيػة طويلػة كمػا ىػو موضػح بالشػكل رقػم وعملية إعادة ـبزوف العضبلت من اؼبركبات الفوسفاتية ال يسػتغرؽ فػًتة 

    (73-72، 1994بيك و آخروف، )  (.أ، ب( )10)

 

 

 المستوى األول

 االستشفاء

التعوٌض 
 زائدال

 الزمن

 

 العمل

 االستهالك
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 PC,ATP( )أ)محتوى العضلة من فوسفات  يوضح( 02)رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 نسبة الفوسفات المعاد تخزينويوضح ( 03)رقم جدول                               

كميــــــــات الفوســــــــفات المعــــــــاد  زمن الراحة
 تخزينو

 ثا 10أقل من  
 ثا 30
 ثا 60
 ثا 90
 ثا 120
 ثا 150
 ثا 180

 قليل جدا
10 % 
75 % 
87 % 
93 % 
97 % 
98 % 

 

 العمل الراحة
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ويف  %75 ثانية يتم تعويضها 60ثانية وفي  30فترة  خبلؿ % 50وذبديد اؼبخزونات الفوسفاتية يتم تعويضها بنسبة 

ويرجع لسبب االختبلؼ يف سرعة تعويض اؼبخزونات الفوسفاتية  %98الدقيقة الثالثة يكوف ذبديد اؼبخزوف قدوصل إذل 

األكسػػجُت ويف ىػػذه اغبالػػة فػػإف األكسػػجُت إضػػافة إذل مسػػانبتو يف إال أف تعػػويض ىػػذا الػػنقص يف اؼبخػػزوف يعتمػػد علػػى 

 :ذبديد اؼبخزونات الفوسفاتية فهو يقـو باآليت

 تعويض ـبزوف األكسجُت اؼبستهلك خبلؿ اعبهد البدشل. 

 استمرار عضبلت القلب وعضبلت التنفس. 

 (168، 1991ريساف، )  .اغبفاظ على درجة حرارة األنسجة 

البدشل الذي يستعمل يف تكػوين مصػادر الطاقػة الفوسػفاتية يسػمى  اغبملإف األكسجُت اؼبستهلك خبلؿ طور الراحة بعد 

بالػػّدين األكسػػجيٍت بػػدوف الكتيػػك وخػػبلؿ فػػًتة االستشػػفاء ال يبقػػى مسػػتوى اسػػتهبلؾ األكسػػجُت ثابػػت بػػل يػػنخفض يف 

إف تعويض اؼبخزونات . ض تدرهبيا حىت يصل إذل مستوى ثابتالدقيقة األوذل والثانية بشكل كبَت جدا مث بعد ذلك ينخف

العضلية من الفوسفاجُت وبتاج إذل طاقة وىذه الطاقة تتكوف عن طريق اؼبواد الكربوىيدراتية والدىوف اليت تستخدـ إلعػادة 

مػػن   Pفالوسػػيلة الوحيػػدة الػػيت يعػػاد هبػػا تكػػوف  PCبطريقػػة مباشػػرة بعكػػس مركػػب فوسػػفات الكريػػاتُت   ATPمركػػب 

يػأيت مػن تكسػَت اؼبػواد  ATPواؼبصدر الوحيد لػػ  ATPىو الطاقة الناذبة من تكسَت ( C)والكرياتُت ( Pi)الفوسفات 

 (168، 1991ريساف، )  .الغذائية

األوقػػات الػػدنيا والقصػػوى السػػًتجاع ( ATP, CP)وبػػدد الفػػًتة الزمنيػػة اؼبسػػتغرقة إلعػػادة تكػػوين ( 03)واعبػػدوؿ رقػػم 

 (BILLAT, 2003. 41)  .ةاؼبركبات الطاقوي
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 .يوضح العالقة بين زمن الراحة ونسبة إعادة بناء المركبات الطاقوية( 04) رقم جدول

  االسًتجاع      نوع اؼبركب اؼبسًتجع
 القصوى الدنيا 

 د 5 د 2 العضلي ATP, CPتعويض 
 تعويض اعبليكوجُت العضلي. 
 بعد سبرين طويل مستمر. 
  قوة( بالفواصل)بعد سبرين متقطع. 
 بعد سبرين ذو طبيعة تقلص المركزي 

 
 سا 10
 سا 10
 سا 48

 
 سا 48
 سا 24
 سا 72

  سا 12 .تعويض اعبليكوجُت الكبدي

  سا 24 .االسًتجاع بعد سبرين عارل الشدة

 .إقصاء تركيز ضبض اللنب الدموي
 .إقصاء تركيز ضبض اللنب العضلي

 %50،60( راحة اهبابية)د30
 (سلبيةراحة )سا 01

 سا 1
 سا 2

 .تعويض الّدين األكسجيٍت العبلجي
 .تعويض الّدين األكسجيٍت اللبٍت

 د 2
 د 30

 د 5
 سا 1

 :استعادة الجليكوجين -2-4-2

درجػة صػرؼ : إف سرعة استعادة الغليكوجُت و كميػة ـبزونػة اؼبسػتعادة يف العضػبلت والكبػد علػى عػاملُت أساسػُت

وطبيعة الوجبة الغذائية خػبلؿ فػًتة االسػتعادة فبعػد نضػوب اعبليكػوجُت يف العضػبلت العاملػة الغليكوجُت أثناء سَت العمل 

ذبػػري اسػػتعادتو يف السػػاعات األوذل عنػػد التغذيػػة االعتياديػػة بػػبطء جػػدا ومػػن أجػػل بلػػوغ اؼبسػػتوى الػػذي كػػاف عليػػو مػػن قبػػل 

من  %70أكثر من )كبَتة من الكربوىيدرات العمل، يتطلب ذلك يوماف كامبلف ، ففي الوجبة الغذائية اليت تضم كميات  

ساعات األوذل يستعاد يف العضبلت العاملة أكثر من نصف  10تتسارع ىذه العملية إذ خبلؿ ( الطاقة اغبرارية يف اليومية

   (358، 2005البشتاوي و إظباعيل، ). اعبليكوجُت كما ربدث عملية استعادتو بشكل كامل عند هناية األياـ

فػػػإف تركيػػػز اعبليكػػػوجُت يزيػػػد عػػػن الًتكيػػػز االعتيػػػادي بكثػػػَت وفيمػػػا بعػػػد تسػػػتمر كميػػػة اعبليكػػػوجُت يف  أمػػػا يف الكبػػػد

ظػػاىرة التعػػويض ( مػػرات3 -1.5)علػػى تنفيػػذ العمػػل بػػػ ( أيػػاـ 3-2)العضػػبلت العاملػػة ويف الكبػػد باالزديػػاد حػػىت مضػػي 

اعبليكوجُت يف العضبلت العاملة والكبد بشكل اؼبتضاعف عند أداء الوحدات التدريبية الشديدة و الطويلة ينخفض تركيز 
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طبيعػػػػي مػػػػن يػػػػـو آلخػػػػر وزيػػػػادة الكربوىيػػػػدرات يف الوجبػػػػة الغذائيػػػػة للرياضػػػػي تسػػػػتطيع أف تػػػػؤمن اسػػػػتعادة كاملػػػػة للمصػػػػادر 

 (45-44، 1997، .ريساف ـ)  .الكربوىيدراتية للجسم من أجل تنفيذ الوحدة التدريبية القادمة

 :األكسجيناستعادة مخزون  -2-4-3

وال يشكل ىذا اػبزين كمية كبَتة  باؽبيموغلوبُت يوجد األكسجُت يف العضبلت على شكل مركبات كيميائية ترتبط

مل من األكسجُت وبالتارل فإف الوزف العاـ لؤلكسجُت العضػلي علػى 11يف اؼبادة العضلية على ( كغ)جدا إذ وبتوي كل 

لػًت وأثنػاء العمػل العضػلي يسػتطيع ىػذا اػبػزين أف  0.5اضػيُت ال يتعػدى كغ يف الكتلة العضػلية عنػد الري40أساس وجود 

يسػػتهلك بسػػرعة وأف تسػػتعاد كميتػػو بعػػد العمػػل بسػػرعة وتعتمػػد سػػرعة اسػػتعادة ـبػػزوف األكسػػجُت علػػى قابليػػة توصػػيلو إذل 

       (390، 2010البشتاوي ، ). العضبلت

يف الوظيفػػة حيػػث يعمػػل علػػى تسػػهيل انتشػػار األكسػػجُت باربػػاد األكسػػجُت مػػع اؽبيموغلػػوبُت يف الػػدـ مشػػاهبا ؽبػػا 

 (223، 1998حسُت، ). ووصولو إذل اؼبيتوكوندري اػبلية العضلية اليت يتم فيها إنتاج الطاقة اؽبوائي

يعة يف الفًتة األوذل من وىذه العملية ربدث خبلؿ ثواف عدة وتشبو يف ملئها اؼبخزونات الفوسفاتية حيث تكوف سر 

ستشفاء وتؤكد كثَت من الدراسات البيوكيميائية أهنا تكوف أسرع مػن نظَتهتػا الفوسػفاتية ويفسػر الػبعض ذلػك بػأف إلاعملية 

 (182، 1999هباءالدين، ). ـبزونات األكسجُت سبثل مصدرا من مصادر الطاقة يف اعبسم

 :الّدين األكسجيني واستعادة مخزون الطاقة للجسم -2-4-4

دث يف اعبسػػػم بعػػػد العمػػػل قبػػػد انعكاسػػػاهتا الطاقيػػػة يف اسػػػتهبلؾ األكسػػػجُت اؼبرتفػػػع إف عمليػػػة االسػػػتعادة الػػػيت ربػػػ

الػػّدين األكسػػجيٍت ووفقػػا للنظريػػة النموذجيػػة سػػيكوف الػػّدين األكسػػجيٍت ىػػو االسػػتهبلؾ (. مقارنػػة بالوضػػع مػػا قبػػل العمػػل)

سػتعادة إذل حالػة مػا قبػل إلا الفائض لؤلكسػجُت فػوؽ مسػتوى اؽبػدوء مػا قبػل العمػل الػذي يػؤمن للجسػم الطاقػة مػن أجػل

العمػػل، دبػػا يف ذلػػك اسػػتعادة ـبػػزوف الطاقػػة اؼبصػػروفة خػػبلؿ فػػًتة العمػػل وإزالػػة حػػامض اللبنيػػك وتػػنخفض سػػرعة اسػػتهبلؾ 

 (388، 2010البشتاوي ، ).  األكسجُت بعد العمل آليا

و ( غػَت البلكتيكػي عنصػر األكسػجُت السػريع)األوذل وبدث االلبفاض بصػورة سػريعة جػدا ( دقائق 3-2)فخبلؿ 

دقيقػػة القيمػػة  60-30أو األسػػيدي إذل أف يبلػػغ بعػػد ( البطػػئ( )الػػّدين األكسػػجُت البلكتيكػػي)مػػن مث يبطػػئ أكثػػر عنصػػر 
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مػػػن اغبػػػد األقصػػػى  %60نيػػػة والقريبػػػة مػػػن تلػػػك القيمػػػة الػػػيت كػػػاف عليهػػػا مػػػا قبػػػل العمػػػل فبعػػػد العمػػػل بقػػػدرة تصػػػل إذل االث

ف للػّدين األكسػػجيٍت مػن العػػوز األكسػجيٍت وبعػػد أداء سبػارين أكثػػر شػدة يكػػوف السػتهبلؾ األكسػجُت وبػػدث ذبػاوز طفيػػ

.   ذباوز الّدين األكسجيٍت للعوز األكسجيٍت بصورة ملحوظة، فكلما كاف ذلك التجاوز أكرب كلما كانت قدرة العمل أكرب

 (42، 1997ريساف ، )

 :استبعاد حامض اللبنيك -2-4-5

وبدث خبلؿ فًتة استبعاد حامض اللبنيك من العضػبلت العامػة ومػن الػدـ ومػن السػائل النسػيجي حبيػث أنػو كلمػا  

كانت عملية االستبعاد أسرع كلما كانت كمية حامض اللبنيك اؼبتكونة خبلؿ وقػت العمػل أقػل، حبيػث ربلػل اعبلوكػوز ال 

( اللبنيػػك)يعمػػل علػػى تكػػوين حػػامض البلكتيػػك  ATPنػػاء ىوائيػػا وبػػدث يف السػػيتوببلـز مػػن أجػػل ربريػػر الطاقػػة إلعػػادة ب

حيث يبر اعبلوكوز خبلؿ عشرة تفاعبلت حىت يصل على حامض البَتوفيػك الػذي يتحػد مػع اؽبيػدروجُت لتكػوين حػامض 

البلكتيػػك ويكػػوف الػػتخلص منػػو بالعضػػبلت خػػبلؿ فػػًتة الشػػفاء والعػػودة إذل اغبالػػة الطبيعيػػة إذ يعػػد ىػػدفا يسػػعى إليػػو صبيػػع 

  (271، 1984عبلوي و الفتاح، ).  ربُت والرياضيُت على حد سواءاؼبد

دقيقػػة يف ( 90-60)فمػػثبل بعػػد تطبيػػق ضبػػل كبػػَت فػػإف االسػػتبعاد الكامػػل غبػػامض اللبنيػػك اؼبتجمػػع وقتػػا مقػػداره 

سػيحدث  فعندئذ( استعادة فعالة)ظروؼ اؽبدوء التاـ أي اعبلوس أو االستلقاء ولكن إذ نفذ بعد ىذا اغبمل عمبل خفيفا 

  :طرؽ أساسية الستبعاد حامض اللبنيك ؾبموعة للبنيك بصورة أسرع بكثَت وتوجداستبعاد غبامض ا

مػػن حػػامض اللبنيػػك اجملتمػػع كلػػو  %70التأكسػػد واغبصػػوؿ علػػى ثػػاشل أكسػػيد الكربػػوف واؼبػػاء وىكػػذا يسػػتبعد  .1

 .تقريبا

 .تقريبا % 20والغلوكوز يف الكبد ( يف العضبلت والكبد)التحوؿ إذل الغليكوجُت  .2

 (.%10أقل من )التحوؿ إذل الربوتُت  .3

 (359، 2005البشتاوي و إظباعيل، ) (.%2-1)االستبعاد مع البوؿ والعرؽ  .4
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 :الخصائص الفسيولوجية لالستشفاء -2-5

ترتبط الطبيعة الفسيولوجية لبلستشفاء بنوعية النشاط العضلي ذاتو حيث تعمل عمليات االستشفاء خػبلؿ العمػل 

ذاتو ولػيس فقػط بعػد االنتهػاء منػو وقػد أمكػن مػن خػبلؿ نتػائج الدراسػات يف ؾبػاؿ االستشػفاء التوصػل إذل بعػض العضلي 

أضبػد، )  :بأربعػة خصػائص كمػا يلػي( 1977فػالكوف )اػبصائص الفسػيولوجية اؼبرتبطػة بعمليػات االستشػفاء الػيت حػددىا 

2007 ،391-392) 

 :اختالف معدل سرعة االستشفاء -2-5-1

ذلػك  ىيـلففي البدايػة تكػوف سػريعة جػدا مث بعػد ذلػك تتباطػأ وقػد فسػر  يية االستشفاء دبعدؿ غَت متساو ذبري عمل

 (79-78، 2000عبدالفتاح، ) . بعاملُت ؽبما تأثَت يف عملية االستشفاء

عػػػػدـ كفايػػػػة كثافػػػػة عمػػػػل اعبهػػػػاز الػػػػدوري لتػػػػوفَت األكسػػػػجُت اؼبطلػػػػوب للجسػػػػم خػػػػبلؿ فػػػػًتة : العامــــل األول -

حيػػث تػػتم عمليػػة استشػػفاء اعبهػػاز الػػدوري بصػػورة سػػريعة جػػدا بعػػد أداء العمػػل العضػػلي، يف الوقػػت االستشػػفاء 

الػذي ال يكػػوف ىػذا اعبهػػاز قػد قػػاـ بتلبيػػة حاجػة العضػػبلت إذل تعػويض األكسػػجُت الػذي اسػػتهلكو أو اسػػتدانو 

حاجػػة إذل   خػػبلؿ العمػػل العضػػلي وبػػذلك يهػػدئ عمػػل اعبهػػاز الػػدوري يف الوقػػت الػػذي مازالػػت العضػػبلت يف

 .كميات كبَتة من األكسجُت

زبتلف عملية االستشفاء غبامض البلكتيك اؼبتكوف بعد األداء البدشل حيث يقسػم االستشػفاء  :العامل الثاني -

اؼبرحلػػة السػػابقة واؼبرتبطػػة بأكسػػدة حػػامض البلكتيػػك يف العضػػبلت واؼبرحلػػة الثانيػػة البطيئػػة الػػيت : علػػى مػػرحلتُت

 . ة حامض البلكتيكترتبط باإلضافة إذل أكسد

ىو كمية األكسػجُت اؼبسػتهلكة يف فػًتة " الّدين األكسجيٍت"بالعضبلت أيضا بعمليات انتشاره خارج العضبلت و

اسػتعادة الشػػفاء بعػػد األداء البػػدشل الػيت تزيػػد عػػن الكميػػة اؼبسػتهلكة نفسػػها يف أثنػػاء الراحػػة ويتكػوف الػػّدين االكسػػجيٍت مػػن 

لػػًت وىػػو مػػا  يعطػػي الطاقػػة  3.5-2خػػر الكتيكػػي و يصػػل حجػػم الػػّدين البلكتيكػػي إذل جػػزئُت احػػدنبا غػػَت الكتيكػػي واآل

 دقائق أما اعبزء البلكتيكي األكرب من الّدين  5-3البلزمة الستعادة الفوسفات يف فًتة وجيزة تًتاوح ما بُت 

 (51، 1989قبع ، ).   دقائق5-3ما بُت 
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االستشفاء من اؼبشكبلت العلمية اؽبامة اليت ربتاج إذل مزيد من يعترب ربديد مراحل : مراحل االستشفاء -2-5-2

 .الدراسات و البحوث نظرا ألنبية ذلك يف زبطيط توارل األضباؿ التدريبية

 :اختالف توقيتات عمليات االستشفاء-2-5-3

ر التجانسػي هتدؼ العمليات الفسػيولوجية خػبلؿ فػًتة االستشػفاء إذل ربقيػق ىػدفُت أحػدنبا ربقيػق عمليػة االسػتقرا

وتتم ىذه العملية خبلؿ عدة دقائق إذل بضع ساعات، بينما يشػتمل اؽبػدؼ الثػاشل إحػداث تغػَتات بنائيػة ـبتلفػة ألنسػجة 

اعبسم اؼبختلفة وبالتارل ينعكس ذلك على األداء الوظيفي فتتحسػن اغبالػة العامػة للرياضػي ويرتفػع مسػتوى حالتػو التدريبيػة 

عػدـ تسػاوي توقيتػات االستشػفاء إذل عػدة أسػباب ـبتلفػة يف مقػدمتها اذبػاه تػأثَت ضبػل  نتيجة تكيف أجهزة اعبسػم ويرجػع

 .   التدريب ونظاـ اإلمداد دبصادر الطاقة وغَتىا باإلضافة إذل مستوى اغبالة التدريبية لبلعب

 :العمر واالستشفاء -2-5-4

الرغم مػن اخػتبلؼ نتػػائج الدراسػات عنػػد يعتػرب العمػر مػػن أىػم العوامػل اؼبػػؤثرة علػى طبيعػػة عمليػات االستشػفاء، وبػػ

اؼبقارنػػػة بػػػُت سػػػرعة االستشػػػفاء لػػػدى األطفػػػاؿ والبػػػالغُت إال أف ىػػػذا االخػػػتبلؼ يرجػػػع إذل اخػػػتبلؼ نوعيػػػة العمػػػل البػػػدشل 

اؼبسػػتخدـ إلحػػداث حالػػة التعػػب، غػػَت انػػو أمكػػن التوصػػل إذل بعػػض االسػػتنتاجات العامػػة يف ىػػذا اجملػػاؿ ػبصػػها فػػالكوف 

    (63-62-61، 1999أبوالعبل، )  :فيما يلي 1977

سػنة يػزداد العػبء علػى وظػائف اعبهػاز الػدوري والتنفسػي كلمػا كػاف العمػر  20-11خبلؿ اؼبرحلة السينية مػن  -

 .أصغر مع قلة اإلنتاجية أثناء العمل

ـ خاصػػػة بالنسػػػبة  300-100-30كلمػػا صػػػغر العمػػػر زاد بػػػطء االستشػػػفاء بعػػػد تكػػػرار اسػػػتخداـ مسػػػافات   -

 .البلإرادية والكفاءة العضليةللوظائف 

خػػبلؿ رفػػع ( سػػنة 12-10'وعنػػد األطفػػاؿ " الشػػيخوخة"تبطػػئ سػػرعة االستشػػفاء ربػػت تػػأثَت عامػػل كػػرب السػػن  -

اغبمولة نبلحظ تغَتات مهمة عصبية حركية مقارنة ما ىو عليو عند البالغُت ولكن االسػًتجاع بطػئ عػن مسػتواه 

 (Bugard.P, 1974, 63)  .اؼبعهود
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 : ية استعادة االستشفاءأىم -2-6

 اإلسراع بعملية إعادة حيوية اعبسم اؼبختلفة من خبلؿ برامج االسًتخاء البدنية. 

  ربدد من تكرار اإلصابات اليت يبكن أف يتعرض ؽبا الرياضي الناذبة عن األعماؿ التدريبيػة اؼبختلفػة والػيت تسػاعد

 .على تواصل العملية التدريبية

  أجهزة اعبسم للمثَتات التدريبيةتساعد على ربسُت استجابة. 

 :وتعتمد سرعة االستشفاء على عدة عوامل ىي

 اللياقة الوظيفية ألجهزة اعبسم. 

  (.التدليك)اإلجراءات العبلجية 

 تغذية سليمة وجيدة تتناسب مع طبيعة اعبهد والطاقة البلزمة لو. 

  أعلى مستوى لو يف التوقيت اؼبناسبالتخطيط اعبيد لربامج التدريب بطريقة تضمن أف يصل الرياضي إذل. 

 :العوامل المؤثرة في عملية االستشفاء -2-7

 ذبديد ـبازف الفوسفات بالعضبلت. 

 ذبديد ـبازف الغليكوجُت بالعضبلت. 

 امتبلء اؼبايوجلوبُت باألكسجُت. 

 (34 ،1994سبلمة، )  .التخلص من حامض البلكتيك بالعضبلت والدـ 

 :بعملية االستشفاءبعض القواعد الخاصة  -2-8

  تعد عملية االستشفاء بعد أداء التػدريب الرياضػي يف غايػة األنبيػة عبميػع الرياضػيُت وىػي تشػغل اؼبهتمػُت باجملػاؿ

 .الرياضي

  امتبلء ـبازف العضبلت بالفوسفات يكوف سريعا جدا يف الدقائق األوذل مػن فػًتة االستشػفاء حيػث تػًتاوح الفػًتة

 .دقائق 3-2اؼبطلوبة لذلك من 
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  يسػػاعد القيػػاـ بالتمرينػػات اؼبتقطعػػة الػػيت تشػػتمل علػػى فػػًتات راحػػة بينيػػة علػػى امػػتبلء وذبديػػد ـبػػازف  الفوسػػفات

 .الستخدامو يف فًتات العمل التالية

  الطاقػػة البلزمػػة لتجديػػد ـبػػازف الفوسػػفات تسػػتمد مػػن عمليػػات األكسػػدة اؽبوائيػػة باإلضػػافة إذل عمليػػات تكسػػَت

  (71، 1997، ريساف ). دقيقة( 90-60)رل حامض البلكتيك وتستغرؽ حوا

  ،مقػػػدار أو كميػػػة الػػػّدين األكسػػػجيٍت يػػػتم تعويضػػػها أثنػػػاء عمليػػػة االستشػػػفاء وعػػػادة مػػػا تسػػػتهلك يف فػػػًتة الراحػػػة

 .وينطبق ذلك على الّدين األكسجيٍت غبامض البلكتيك أوحامض البَتوفيك

 لتمرينات اؼبستمرة الطويلة تستغرؽ امتبلء العضبلت باعبليكوجُت يف غضوف عملية االستشفاء بعد ا 

 .ساعة إذا تناوؿ الفرد الرياضي كميات مضاعفة من الكربوىيدرات 46حوارل   

  من اعبليكوجُت يف أوؿ عشرة ساعات من عملية االستشفاء %60سبتلئ العضبلت حبوارل. 

  مسػػتواه مػػع مػػرور أيػػاـ تكػػرار تػػدريبات التحمػػل لعػػدة أيػػاـ يػػؤدي إذل تنػػاقص يف ـبػػازف اعبليكػػوجُت حيػػث يقػػل

التدريب ويستمر على ذلػك مػاداـ الفػرد الرياضػي ال يتنػاوؿ كميػات كافيػة مػن الكربوىيػدرات وىػذا بػدوره يػؤدي 

 .إذل التعب العضلي

  بشػػدة "الرياضػيوف الػذين يتنػػاولوف كميػات عاديػة مػػن الكربوىيػدرات يف غػػذائهم مث يػؤدوف تػدريبات لوقػػت قصػَت

من اؼبخازف سبتلئ يف طبس  %45ساعة وحوارل  24بلهتم باعبليكوجُت بعد مرور أي متقطعة سبتلئ عض" عالية

 .ساعات تقريبا من فًتة االستشفاء حىت إذا دل يتناوؿ الفرد أي غذاء بعد التدريب

 األلياؼ العضلية البيضاء سبتلئ باعبليكوجُت أسرع من األلياؼ العضلية اغبمراء. 

 وجُت بواسطة غدة الكبد عن طريق األكسدة اؽبوائية ويساعد ذلػك يتحوؿ قدر من حامض البلكتيك إذل جليك

   (413-412، 2008سبلمة ، ). يف سرعة تعويض العضبلت باعبليكوجُت

 :مزايا عملية استعادة الشفاء أثناء النشاط الرياضي -2-9

تتحد خاصية التغَتات الوظيفية اليت تتم أثناء عملية استعادة الشفاء على طبيعة الفعاليات العضلية غبد كبَت حيث 

 ربدث استعادة الشفاء أثناء العمل العضلي وبعده، وتتسم وظيفة استعادة الشفاء بعد العمل بعدد من اؼبزايا اؽبامة 
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ا العبلقة اؼبتبادلة بُت الوحدة التدريبية السابقة والبلحقة ومن بُت ىذه واليت ال ربدد عملية استعادة الشفاء فقط وإمب

  (383، 2005البختاوي و اػبوجا، ):  اؼبزايا يبكن ذكر اآليت

 استمرار استعادة عملية الشفاء بشكل غَت منتظم. 

 وجود أطوار ـبتلفة لعملية استعادة الشفاء لؤلجهزة الوظيفية والكفاءة العضلية. 

  الشفاء لؤلجهزة الوظيفية اؼبختلفة الرامي الستعادةاالختبلؼ. 

 :الفوائد العامة لعمليات استعادة الشفاء -2-10

 .تساعد على ربسُت استجابة أجهزة اعبسم للمثَتات التدريبية .1

 .األضباؿ الزائدة والناذبة عن ربّد من ظاىرة تكرار اإلصابة اليت يبكن أف يتعرض ؽبا الرياضي .2

اإلسػػراع بعمليػػات إعػػادة حيويػػة أجهػػزة اعبسػػم سػػواء كػػاف مػػن خػػبلؿ برنػػامج اسػػًتخاء بػػدشل أو عقلػػي فبػػا يسػػاعد  .3

 (383، 2005البختاوي و اػبوجا، ) . على تقصَت الفًتات الزمنية اؼبخصصة للراحة

 :خالصة

تعد عملية االستشفاء بعد أداء التدريب البدشل يف غاية األنبية ؼبصارعي اعبيدو وىي تشغل اؼبهتمُت يف ىذا اجملػاؿ 

وبعػػد التقػػدـ الػػذي طػػرأ علػػى علػػم التػػدريب الرياضػػي يف اآلونػػة األخػػَتة والتطػػور يف أسػػاليب قيػػاس وتقػػوصل النػػواحي  البدنيػػة 

الظػػروؼ اؼبعمليػػة ء أداء اغبمػػل البػػدشل  وانتشػػار طػػرؽ قيػػاس الكفػػاءة  البدنيػػة يف والوظيفيػػة وتسػػجيلها يف حالػػة الراحػػة وأثنػػا

فبػػػا سػػػاعد يف الكشػػػف علػػػى  اإلمكانػػػات الوظيفيػػػة ألجهػػػزة اعبسػػػم، وبعػػػد التطػػػور السػػػريع يف علػػػـو فسػػػيولوجيا  والطبيعيػػػة

 .     الواحد التدريب الرياضي أصبحنا نرى العديد من الفرؽ الرياضية تتدرب ألكثر من مرة يف اليـو
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 :تمهيد

لقػػد احتلػػت رياضػػة اعبيػػدو مراكػػز متقدمػػة بػػُت رياضػػات اؼبنػػازالت يف البطػػوالت اؼبختلفػػة وتطػػورت شػػعبيتها وزاد 

اإلقبػػاؿ عليهػػا فتطػػورت طػػرؽ تػػدريباهتا وتعػػددت وسػػائلها، يسػػعى القػػائموف عليهػػا بإعطػػاء فكػػرىم وجهػػدىم حملاولػػة زيػػادة 

يف  الطالبليب العملية وطرؽ التدريب اغبديثة لذى وجب على تطويرىا واالرتقاء دبستواىا من خبلؿ استخداـ كافة األسا

 ىذا الفصل التطرؽ إذل ربديد مفهـو رياضة اعبيدو والتطرؽ إذل اعبيدو اغبديث ونشأتو وتوسعو عرب العادل 

تطرؽ إذل يف ىذا الفصل ال الطالبإذل أف وصل إذل ببلدنا و التطرؽ إذل أسباب إجراء الدراسة بوالية مستغازل، كما وباوؿ 

 . اليت تسمح دبمارستها واالرتقاء دبمارسيها وتطورىا صارع اعبيدواؼبتطلبات البدنية واؼبهارية اػباصة دب
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رياضة اعبيدو نوع من أنػواع النػزاؿ مثلػو مثػل اؼبصػارعة فنظرياتػو وطرقػو اؼبسػتخدمة مبنيػة  :تعريف رياضة الجيدو -3-1

 (60، 2001طرفة، ) .مسكو أو شل حركتوعلى رمي اػبصم أرضا أو 

اعبيدو بأنو قدرة اؼبتنافسُت يف الكفاءة على رمي أحدنبا بقوة وسرعة على الظهر  (Stewart)ويعرؼ سيتوارت 

يف تعريفػو لرياضػة اعبيػدو بأنػو شػكل " Tony Reay"فهو نشاط تروهبي لو قواعد يبنع إصابة كبلنبا، ويقػوؿ تػوشل راي

هتدؼ إذل استخداـ فنوف الرمي من وضع الوقػوؼ مػن خػبلؿ اؽبجػـو وكػذلك فنػوف اللعػب األرضػي  من أشكاؿ اؼبصارعة و 

    (27، 2008اجمليد، ). للتغلب على اؼبنافس بأقصى أداء وأقل ؾبهود فبكن

أف رياضػػة اعبيػػدو ذات فنيػػات عاليػػة تتطلػػب الًتكيػػز واسػػتخداـ  الطالػػبمػػن خػػبلؿ التعػػاريف السػػابقة يسػػتخلص 

رياضػة اعبيػدو بأهنػا  الطالبالعقل قبل استخداـ القوة وذلك أثناء إخبلؿ توازف اػبصم أو أثناء دخوؿ اغبركة وعليو يعرؼ 

 .وسيلة للدفاع عن النفس بأقل قدر من القوى اؼببذولة وأكرب قدر من اؼبهارة اغبركية

 :الجيدو حاليا رياضة -3-2

ـ طبق اعبيدو اعبديد يف العادل، الذي تفرع من طريقة اؼبصارعة الػيت أخػذت مطلعهػا مػن القػرف 1882منذ تاريخ 

 (JI JI TSU" )اعبي جي تسو"يف أمت اإلقطاعية اليابانية، ىذا الفن اغبريب للمصارعة فرد لفرد عموما ظبي  16

ويعترب أصل اؼبصارعة اليابانية اغبديثة وموقػف قتػارل     (Les Techniques de Soupless)أي تقنيات اؼبرونة   

 (Idiro.ABE, 1999)  .قدصل جدا وطريقة اؽبجـو والدفاع غالبا تكوف باليد اجملردة من السبلح

 1863مػػن مواليػػد  Jigoro-Kano" جيقوروكػػانو"ـ ظهػػر اعبيػػدو اغبػػديث بفضػػل األسػػتاذ 1881ففػػي عػػاـ 

اؼبشهورة يف العػادل معناىػا ذبميػع  ) (Kodokanالذي أقاـ مدرسة يف الياباف لتعليم فن اعبيدو وىي مدرسة الكودوكاف 

 :الثبلث كلمات يف اللغة اليابانية كما يلي

  كوKo معناىا التعليم أو التدريس أو التدريب. 

  دوDo القواعد و األسس. 

  كافKan  مكاف التدريبمعناىا الصالة أو .(tasserre, 1969, 280-281) 
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ويؤكػػد شػػعار الكودوكػػاف علػػى اؼببػػدأ الػػذي يقػػـو عليػػو اعبيػػدو وىػػو أف خفػػة اغبركػػة يبكنهػػا ىزيبػػة القػػوة حيػػث يتػػألف 

 .الشعار من قطعة حديد أضبر ساخن ؿباطة باغبرير األبيض

 يشَت اللوف األبيض إذل خفة اغبركة اػبارجية. 

 (10، 2004بوتشي، )  . القوة الداخليةيشَت اللوف األضبر إذل 

الذي حػذؼ  تسواليت يبارس فيها اعبيدو اؼبستخرج من اعبي جي  Dogoـ كوف قاعتو الصغَتة 1882ويف عاـ 

منو التقنيات اػبطَتة واختار اغبركات األكثػر فعاليػة وحسػن طػرؽ السػقوط واؼبسػكات وأوجػد لبػاس خػاص دبمارسػة اعبيػدو 

حيث اعتربه فػن اغبيػاة باسػتعماؿ أفضػل لطاقػة اإلنسػاف وىنػا ظبػي باعبيػدو أي طريقػة اؼبرونػة فهػي كلمػة يابانيػة تتكػوف مػن 

 اؼبرونػػة وعػػدـ اؼبقاومػػة والنعومػػة أمػػا الثانيػػة فيقصػػد هبػػا الطريػػق أو اؼبسػػلك، إف حيػػث األوذل تعػػٍت Doودو  Juشػػقُت جػػي 

أو الطريػػق الػػذي يػػؤدي إذل حيػػاة متزنػػة مسػػتعملُت فيػػو مػػنهج الًتبيػػة البدنيػػة " اؼبسػػلك اؼبػػرف"أو " البلمقاومػػة"اعبيػػدو طريػػق 

قػاده التػوازف والتفػوؽ عليػو بأقػل جهػد حيػث والعقلية مرتكزين على نشاط قتػارل بيػد فارغػة باسػتعماؿ قػوة اػبصػم ضػده إلف

 (M.Lee, 1974, 04). البلمقاومة تسلب من القوة األخرى من أجل إفقادىا التوازف ومراقبتها والتفوؽ عليو

ـ مػػػن يونيػػو كػػػاف ىنػػاؾ توسػػػع كبػػػَت يف الكودوكػػاف وانتشػػػار اعبيػػدو داخػػػل إمرباطوريػػة اليابػػػاف كلهػػػا 1886يف سػػنة 

 .العب ياباشل 1500، 1400لرياضة اعبيدو يوميا هبذا اؼبعهد ما بُت ويًتاوح عدد اؼبمارسُت 

ـ وضعت خطة لتدريب أعداد كبَتة من اؼبدربُت وبعد اغبرب العاؼبيػة الثانيػة أقيمػت أوؿ بطولػة يف 1915ويف عاـ 

ـ وقػػد تشػػكل االربػػاد 1949يف عػػاـ ( A.J.J.F.)ـ وتكػػوف االربػػاد اليابػػاشل للجيػػدو للهػػواة1948اليابػػاف للجيػػدو عػػاـ 

. دولػة 21ـ واشػًتؾ فيهػا 1952دولة وأقيمت أوؿ بطولة للعادل عػاـ  17ـ وكاف يضم وقتها 1952الدورل للجيدو عاـ 

 (25-24، 2008اجمليد، )

ـ وأصػػػبحت ثابتػػػة ضػػمن براؾبهػػػا وكػػػاف ذلػػػك تكريبػػػا 1964أدخلػػت رياضػػػة اعبيػػػدو ضػػػمن األلعػػاب االوؼببيػػػة عػػػاـ 

وزادت شػػهرة اعبيػػدو حػػىت أصػػبح ضػػمن بػػرامج التعلػػيم االبتػػدائي والرياضػػة السػػنوية  (Treer, 1990, 13) لليابػػاف

فأصبحت رياضة شريفة تعلم النبل والقيم اؼبثلى باإلضافة إذل اللياقة البدنية واؼبهارية إذل جانب ذلك فهي فن كامل وحيوي 

خطط للنمو الجتياز صبيع اؼبراحل ؽبػذا فعلػى رياضػي اعبيػدو عػدـ يربز ويقًتح العديد من طرؽ التدريس والتدريب بإتباع اؼب
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إذ أف تطػػور مسػػتوى البطػػوالت يف صبيػػع الػػدوؿ والػػيت ( إخل...البدنيػػة، اؼبهاريػػة، التكتيكيػػة)التهػػاوف يف تنميػػة صبيػػع اعبوانػػب 

ػبػػاص دبصػػارعي اعبيػػدو وسػػريع أمػػا التػػدريب الرياضػػي ا تشػػمل مواجهػػة أبػػرز وأؼبػػع الرياضػػيُت ربسػػن التقنيػػات بشػػكل فعػػاؿ

 (R.Haberse, 1993, 25)  .والبارزين يعترب وسيلة بيداغوجية اؽبدؼ منها ربقيقي أفضل نتيجة رياضية

 :توسع رياضة الجيدو عبر العالم -3-3

واربد " اغبصاف األبيض"وكاف يسمى معبد " زاكي"يف احد اؼبعابد البوذية اؼبتطرفة بضواحي " جيقورو كانوا"استقر 

 .مقرا لتدريس ىذا الفنمنو 

جولػة " جػَتو كػانو"ـ أدخلت وزارة التعليم اليابانية ىذا الفن ضمن برنػامج التػدريس، وبعػدىا قػاـ 1886ويف عاـ 

أثناء رحلة " كانو"ـ وتويف 1918يف أوربا لنشر فن اعبيدو وقد أنشئ أوؿ نادي لتعليم اعبيدو يف الغرب كلو يف لندف عاـ 

بتػدريب رياضػة اعبيػدو يف أمريكػا ويف عػاـ " ياماشػيتا"ـ قاـ األستاذ 1902ـ ويف عاـ 1936اـ العودة إذل أرض الوطن ع

 .بتدريب رياضة اعبيدو يف فرنسا" كوكواشي كويوياشن"ـ قاـ األستاذ 1934

، 2006الرويب و آخروف، )  .بتدريب رياضة اعبيدو يف اقبلًتا" جينجي كوزومي"ـ قاـ األستاذ 1938ويف عاـ 

حػػػىت هنايػػػة اغبػػػرب العاؼبيػػػة الثانيػػػة وكػػػاف يف كػػػل مػػػرة اسػػػاتذة يابػػػانيوف " كػػػودزومي"بريطانيػػػا درب اعبيػػػدو األسػػػتاذ ويف  (10

علػى تنظػيم اعبيػدو هبػذه الػببلد ودعمػو ومػن خػبلؿ ( Kawi-Budo)يقوموف بزيػارات إذل بريطانيػا وقػد سػانبت صبعيػة 

 (Bronchat, 1989, 92). ـ يف باريس1951ىذا عرؼ اعبيدو أرضية بأوربا فنظمت أوؿ بطولة أوروبية سنة 

 .ـ أنشئ االرباد الدورل للجيدو1952ففي عاـ 

 .ـ أقيمت أوؿ بطولة عاؼبية1956ويف عاـ 

 .ة طوكيو االوؼببيةأدخلت ىذه الرياضة يف دور  1964ويف عاـ 

 (R.Haberse, 1993, 15) . ـ أنشئ االرباد العريب للجيدو1977ويف عاـ 

ـ عن طريق بعض اؼبمارسُت الفرنسيُت وبعض الضباط الفرنسيُت الذين كانوا يبارسونو 1947انتقل اعبيدو إذل اعبزائر سنة 

فتشػكلت  (Lacombe colleville.Marc. debory. Yerghe) وقد ظهرت بعض األظباء بالغرب اعبزائػري
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 FAJDA( اليكيػدو -كػواشل)الفدرالية اعبزائرية اؼبختصة جبميع النشاطات الرياضية ومن بينها الفدرالية اعبزائرية للجيػدو 

 .ـ1962يف هناية 

ـ وكانػت واليػة مسػتغازل إحػدى 1955أما عن اعبيدو يف والية مستغازل فإف أقػدـ تػاريخ يبكػن تأكيػده ىػو سػنة 

مقابلةة شخصةٌة مةع السةٌد رئةٌس الرابطةة  (.ؽبامة اليت عمدت إذل نشر رياضة اعبيدو ودبنػاطق أخػرى مػن الػببلدالنقاط ا

 )2111مستغانم محمد فرحات جانفً بالوالئٌة لرٌاضة الجٌدو 
إذل قيامو هبذه الدراسة على مستوى واليػة مسػتغازل ىػو كثػرة نػوادي اعبيػدو ومػا أقببتػو مػن أبطػاؿ  الطالبوما حفز 

ومصػػارعُت أكفػػػاء ومػػا كونػػػت مػػن مػػػدربُت، ولكػػػن يف ىػػذه اآلونػػػة األخػػَتة تػػػدىورت النتػػػائج علػػى تكػػػرار مػػا مضػػػى ضػػػمن 

 .الطبيعي مواكبة التطورات اغبديثة يف التدريب للنهوض دبستوى ىذه الرياضة

 :مصارع الجيدوالمتطلبات البدنية الخاصة ب -3-4

عند دراستنا ؼبتطلبات ىذا النشاط قبد أف كل نشاط رياضي يرتبط بقدرات بدنية خاصة ذات تػأثَت اهبػايب، وتػرتبط 

كيػػة القػػدرات البدنيػػة بطبيعػػة األداء اؼبهػػاري يف النشػػاط الرياضػػي التخصصػػي ففػػي رياضػػة اعبيػػدو الطػػابع اؼبميػػز للمهػػارات اغبر 

 (216، 1995إبراىيم، )  .األساسية ىو الذي وبدد نوعية القدرات البدنية البلزمة واليت هبب تنميتها وتطويرىا

ؽبػػذا إف الشػػخص اؼببتػػدئ الػػذي لديػػو الرغبػػة يف مزاولػػة نػػوع مػػن أنػػواع الرياضػػة يكػػوف شػػغوفا دبهػػارات وتكنيػػك تلػػك 

تعلػػم ذلػػك واسػػتعمالو يف اؼبنافسػػة ضػػد خصػػمو وؽبػػدا السػػبب قبػػد اللعبػػة  لكنػػو ال يقػػدر مػػدى اعبهػػد الػػذي يبذلػػو مػػن أجػػل 

عػددا كبػػَتا يػػًتؾ التمػرين بعػػد فػػًتة قصػَتة مػػن ابتدائػػو وإف نسػبة الػػذين يًتكػػوف التمػرين تػػزداد طرديػػا عنػدما وبتػػاج إذل قابليػػات 

 (130، 1987نصيف، )  .جسمية معينة اغبصوؿ عليها بالتدريب لفًتة طويلة

ومقرىػػا مدينػػة نيويػػورؾ قامػػت بوضػػع . 1979الدوليػػة لوضػػع مسػػتويات اختبػػارات اللياقػػة البدنيػػة ويف دراسػػة للجنػػة 

نشاطا رياضيا تنافسيا ترهبيػا  45مستويات لعناصر اللياقة البدنية ونسبة سبايز كل عنصر بالنسبة للعناصر األخرى وذلك يف 

 (351، 2001طرفة، )  .وزبص بالذكر ما اختصوا بو يف رياضة اعبيدو
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 :واعبدوؿ التارل يوضح أىم العناصر اليت هبب الًتكيز عليها

يوضح الصفات البدنية للجيدو وحسب أولوية الدرجات الموضوعة بالجدول ( 05)الجدول رقم 

 "أمام كل عنصر تحدد شدة تمايز ىدا العنصر لذلك النشاط

 الجيدو أىم العناصر
 3 القوة

 2 التحّمل
 1 شكل اعبسم

 2 اؼبرونة
 2 التوافق
 3 السرعة
 3 الرشاقة
 2 االتزاف
 1 الذكاء
 1 اإلبداع

 

  تعٍت التمايز ؽبذا العنصر( 03)فالدرجة. 

  تعٍت توافر بشكل متوسط( 02)والدرجة. 

  تعٍت توافر العنصر بشكل مقبوؿ( 01)والدرجة. 

وعليػػو عنػػد اختيػػار البلعبػػُت هبػػب أف يؤخػػذ بعػػُت االعتبػػار إجػػراءات االختبػػارات والقياسػػات اػباصػػة بالنشػػاط، فاألنشػػطة 

الرياضية الػيت تعتمػد علػى القػوة العضػلية هبػب أف يتصػف العبوىػا بتلػك الصػفة البدنيػة، ومػن مث يكػوف إحػدى االختبػارات 

ناؾ أي فائدة عند اختيار البلعبُت دوف ىذه الصفة فرياضة اعبيدو ربتاج ولن يكوف ى" اختبارات القوة العضلية"األساسية 

 (352، 2001طرفة، ) . بالدرجة األوذل إذل ىذه األخَتة

ويذكر عبد علي نصيف أف اؼببتدئُت يف رياضة اعبيدو يبيلوف لتعلم اؼبهارات فقط ولكن الذي يريد أف يصب مصارعا جيدا 

مهػػارات  مصػػارع اعبيػػدوؼبهػػارة والقػػوة اعبسػػمية منػػذ البدايػػة وبصػػورة متسػػاوية، فقػػد يػػتعلم البػػد مػػن أف يبػػدأ بػػالتمرين علػػى ا
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عديدة بفًتة أسبوع أو أسبوعُت ولكنو وبتاج إذل سنتُت لكي وبصل على القوة اعبسمية ويضيف أيضا أف األبطاؿ العاؼبيُت 

 (130، 1987نصيف، ). ةيف رياضة اعبيدو يصرفوف يوميا من وقت تدريبهم حوارل ساعة سبارين القو 

 :القوة -3-4-1

فػػالقوة البدنيػػة صػػفة أساسػػية ىامػػة يف صبيػػع النشػػاطات الرياضػػية تشػػًتؾ يف ربقيػػق االقبػػاز والتفػػوؽ يف اللعػػب ومػػن العوامػػل 

 (1987وآخروف و العطار، )  .اعبسمية اؽبامة لبلقباز

درويػػش و حسػػُت، )  .اؼبػػؤثرة ؼبمارسػػة األلعػػاب الرياضػػيةوبالتػػارل فهػػي مػػن الصػػفات اؽبامػػة للنشػػاط الرياضػػي ومػػن العوامػػل 

1984 ،199) 

ويعترب الكثَت مػن العلمػاء الرياضػيُت أف القػوة العضػلية مفتػاح النجػاح والتقػدـ وأسػاس لتحقيػق اؼبسػتويات الصػحية ؼبختلػف 

 (133، 1980سبلمة، )  .األنشطة الرياضية

لػيت يبكػن أف ينميهػا لديػو ويػرى الػبعض أف عػدـ القػدرة علػى وىي إحػدى الصػفات البدنيػة الػيت يتمتػع هبػا الفػرد وا

إظهار القوة يؤثر يف إتقاف وتطػوير األداء اؼبهػاري وعلػى ىػذا األسػاس فإننػا نػرى أف صػفة القػوة مػن الصػفات اؽبامػة الػيت مػن 

ؾبيػػد، )  .تػػوالضػػروري أف يتمتػػع هبػػا كػػل فبػػارس لنشػػاط رياضػػي أو يػػود اكتسػػاهبا مػػن خػػبلؿ اؼبمارسػػة وتبقػػى لػػو مػػدى حيا

1989 ،35)    

ونظرا ألنبية القوة العضلية يف رياضة اعبيدو وكما ذكرنا سابقا فقػد اجتهػد عػدد كبػَت مػن اػبػرباء يف وضػع تعريفػات 

 . ؽبا

 ".ازومًتي إرادي"بأهنا مقدرة العضلة على إنتاجها يف حالة أقصى انقباض  (HETENGER)يعرفها ىتنجر

 (7، 1984درويش و حسُت، )

، 2000الرضبػاف، ) ".قػدرة العضػلة علػى بػذؿ أقصػى انقبػاض ضػد اكػرب مقاومػة خارجيػة ؼبػدة واحػدة"أيضػا  وتعػٍت

82) 

قػػدرة العضػػلة يف التغلػػب علػػى مقاومػػات ـبتلفػػة ومواجهتهػػا حسػػب "ـ 1964 (MATVIV)ويعرفهػػا مػػاتفيف 

 :متطلبات النشاط الرياضي وسبثل اؼبقاومات اؼبختلفة يف نظر ماتفيف مايلي
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  على وزف اعبسم كما وبدث يف رياضة اعبمباز والوثب على سبيل اؼبثاؿالتغلب. 

 التغلب على اؼبنافس كما يف رياضة اعبيدو واؼبصارعة والرياضات اؼبتشاهبة. 

 التغلب على الثقل اػبارجي كما يف رياضة رفع األثقاؿ ورمي اؼبطرقة وقذؼ القرص. 

 (439، 2001طرفة، )  .لدراجاتأثناء االحتكاؾ كما يف رياضة السباحة والتجديف وا 

أف القػػوة العضػلية ىػػي مقػدرة العضػػبلت العاملػػة علػى بػػذؿ أقصػى عمػػل إرادي ضػػد  الطالػػبوفبػا سػػبق يسػتخلص 

 .مقاومة خارجية

 :أنواع القوة العضلية -3-4-1-1

بالعديػػد مػػن عناصػػر تعتػػرب القػػوة العضػػلية اؼبكػػوف الرئيسػػي لعناصػػر اللياقػػة البدنيػػة، وعمومػػا تػػرتبط القػػوة العضػػلية 

حيث ترتبط بكل مػن عنصػري  (113، 2002فاتح و السيد، ) اللياقة البدنية األخرى اؼبكونة ؼبا يسمى بالصفات اؼبركبة

القػوة العضػلية إذل ثػبلث أنػواع  " فانييػك"السرعة والتحمل علػى  شػكل قػدرات ؽبػا شػكل جديػد وفبيػز وبصػفة عامػة يقسػم 

 (NECKJ, 1997, 177)  :كما يلي

 قوة اؼبميزة بالسرعةال. 

 القوة االنفجارية. 

 ربمل القوة العضلية. 

 (61، 1978حسػنُت، ) "بذؿ أقصى قوة فبكنة يف اقػل زمػن فبكػن" يعٍت : القوة المميزة بالسرعة -3-4-1-1-1

× القــوةولكػػوف أهنػػا ذبمػػع بػػُت صػػفيت السػػرعة والقػػوة وبػػالنظر إليهػػا علػػى أهنػػا ارتبػػاط  صػػارعي اعبيػػدووتعتػػرب كػػأىم صػػفة ؼب

ىػي قػدرة الفػرد يف التغلػب علػى مقومػات "ـ 1979 (HARRA)وقد عرفها ىػارا  القوة المميزة بالسرعة= السرعة 

وتعػرؼ  (61، 1979اؼبنػدالوي و سػعيد، )باستخداـ سرعة حركية مرتفعة، وىي عنصر مركب من القوة العضلية والسػرعة 

قومػػات تتطلػػب درجػػة عاليػػة مػػن سػػرعة االنقبػػاض العضػػلي كػػذلك بأهنػػا قػػدرة اعبهػػاز العصػػيب العضػػلي يف التغلػػب علػػى م

 (69، 1987حسنُت و نصيف، ) :ويشًتط لتوفَت عناصر قوة السرعة يف الرياضي أف يتميز بالشروط التالية

 درجة عالية من القوة العضلية. 
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 درجة عالية من السرعة. 

 :ىي(Jurgain, 1986, 139)إف نسبة اؼبشاركة يف قوة السرعة تتوقف على ثبلث عوامل 

 عدد الوحدات اغبركية اؼبشاركة يف اغبركة. 

 سرعة انقباض األلياؼ العضلية اؼبسؤولة عن اغبركة. 

 قوة انقباض األلياؼ العضلية اؼبشاركة أي حجم العضلة. 

قصػى من خبلؿ ما سبق أف القوة اؼبميزة بالسرعة ىي حصيلة اندماج القوة مع السػرعة ألداء حركػي متميػز بأ الطالبويرى 

فنظريتػو وطرقػو اؼبسػتخدمة مبينػة علػى رمػي اػبصػم " قوة باإلضافة إذل أقصى سرعة وىذا مػا تتطلػب رياضػة اعبيػدو اؼبعاصػرة

 .وىذا يبذؿ أكرب قوة يف أقل زمن فبكن (60، 2001طرفة، ) أرضا أو مسكو أو شل حركتو

 :أىمية القوة المميزة بالسرعة لمصارعي الجيدو -3-4-1-1-2

تعد القوة العضلية والسرعة  من أىم عناصر اللياقة البدنية اليت هبب أف تتوفر لدى مصارعي اعبيدو حيث تتميز 

ىػػذه اللعبػػة عػػن بػػاقي الرياضػػات بأهنػػا نػػزاؿ بػػُت متنافسػػُت متحػػركُت تتخللهػػا حركػػات الػػدفع واعبػػدب والرفػػع والرمػػي وكلهػػا 

طرة علػػى اػبصػػم أثنػػاء تنفيػػذ اغبركػػات السػػابقة والػػيت ربتػػاج يف تتطلػػب عمػػل سػػريع وقػػوة عضػػلية حػػىت يبكػػن للمصػػارع السػػي

  (54، 1997ؿبمود، ). تنفيذىا أقل من ثانية

عند إخراج أقصى قوة "إذل أنبية القوة اؼبميزة بالسرعة ؼبصارعي اعبيدو وذلك  2001" مراد إبراىيم طرفة"ويشَت 

، 2001طرفػػػة، )  .ربسػػب نقطػػة عاملػػػة لسػػرعتها وقوهتػػابأسػػرع أداء حركػػي وؼبػػػرة واحػػدة وبػػدث عنػػػو تنفيػػذ رميػػة جيػػػدة و 

440) 

 :القوة االنفجارية -3-4-1-1-3

القػػوة الػػيت تسػػتطيع العضػػلة إنتاجهػػا يف "القػػوة االنفجاريػػة بأهنػػا  (HETTEINGER)لقػػد عػػرؼ ىتنجػػر 

 (98، 1997اؼبقصود، ) ".حالة أقصى انقباض ايزومًتي إرادي

 .زبرجها العضلة نتيجة انقباضة عضلية واحدة بأهنا أقصى قوة(Clarke)وعرفها كبلرؾ 
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أعلى قوة دينامكية يبكن للعضػلة أو جملموعػة عضػلية "ويطلق عليها البعض القوة القصوى أو القوة العظمى وىي 

 (98، 1979اؼبندالوي و سعيد، )"  أف تنتجها ؼبدة واحدة

، 1990حسػػػػُت و آخػػػػروف، )أعلػػػػى قػػػػوة ينتجهػػػػا اعبهػػػػاز العصػػػػيب أثنػػػػاء االنقبػػػػاض اإلرادي "وتعػػػػرؼ أيضػػػػا بأهنػػػػا 

". أقصػػػػػػػى قػػػػػػػوة يسػػػػػػػتطيع اعبهػػػػػػػاز العضػػػػػػػلي العصػػػػػػػيب إنتاجهػػػػػػػا يف حالػػػػػػػة أقصػػػػػػػى انقبػػػػػػػاض عضػػػػػػػلي"وىػػػػػػػي كػػػػػػػذلك (328

 (89 ،2002البساطي،)

ة ىػػػي أكثػػػر قػػػوة زبرجهػػػا اجملموعػػػة العضػػػلية بػػػأف القػػػوة االنفجاريػػػ الطالػػػبوعلػػػى ذكػػػر التعػػػاريف السػػػابقة يسػػػتخلص 

 . والعصبية خبلؿ االنقباض العضلي اإلرادي

 :أىمية القوة االنفجارية لمصارعي الجيدو -3-4-1-1-4

ربقيق النتائج الرياضية والتغلب على اؼبقاومات وسرعة االنقباض "تكمن أنبية القوة االنفجارية ؼبصارعي اعبيدو يف 

فهي تتميز بأعلى قوة وأقصى سرعة وؼبدة واحدة، وبػذلك (DORNHOFF & Martin, 1993, 81)العالية 

فهي أقصى قوة سريعة غبظية وكما نشاىدىا من خبلؿ مهارات الرمي الناجحة يف اعبيدو واػبطفات يف اؼبصارعة، وىذا ما 

 (281، 2001طرفة، )  :تتميز بو اغبركات الوحيدة ذات الثبلثة أجزاء فالرمية يف رياضة اعبيدو ؽبا ثبلثة أجزاء

 أي إخبلؿ التوازف: كوزوشي :KUZUSHI :اعبزء التمهيدي. 

 أي وضع الرمي: تسوكوري :TSUKURI :اعبزء الرئيسي. 

 الرمي األسفل : كاكا :KAKA:اعبزء النهائي. 

 :تحمل القوة -3-4-1-1-5

قػػدرة الفػرد علػػى مواجهػػة مقاومػات متوسػػطة الشػػدة لفػًتات طويلػػة نسػبيا حبيػػث يقػػع العػبء األكػػرب يف العمػػل "ىػي 

مقػدرة العضػلة علػى أف تعمػل ضػد مقاومػات "بأهنػا  مـايتوزويعرفهػا (85، 1993الفتاح و الػدين، )" على اعبهاز العضلي

مقػدرة التغلػب علػى العمػل العضػلي اؼبفػروض أداؤه أثنػاء فػًتة زمنيػة "بكوهنػا  بـاروويعرفهػا " متوسطة لفًتة طويلػة مػن الوقػت

حسػنُت )".  اؼبقدرة على االستمرار يف القياـ بانقباضات عضلية لدرجػة أقػل مػن القصػوى"ويعرفها كبلرؾ بكوهنا " مستمرة

 (24، 1998و معاشل، 
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وؼ ضػػد التعػػب أثنػػاء االنقباضػػات العضػػلية مقػػدرة العضػػبلت أو اجملموعػػة العضػػلية علػػى الوقػػ" ويقصػػد هبػػا كػػذلك 

بالعمػػل العضػػلي أو اعبلػػد "ويطلػػق عليهػػا يف كثػػَت مػػن اؼبراجػػع (31، صػػفحة 1989ؾبيػػد، )اؼبتكػػررة ؼبػػرات عديػػدة ومتتاليػػة 

وعػػة العضػلية اؼبعينػة ألطػوؿ فػػًتة دبعػٌت قػدرة الفػرد علػػى بػذؿ جهػد بػدشل مسػػتمر أثنػاء وجػود مقاومػات علػى اجملم" العضػلي 

 (68الوشاحي، ؾبهولة، ). معينة

فبػػا سػػبق بػػأف ربمػػل القػػوة ىػػو االسػػتمرار لفػػًتة طويلػػة مػػن الوقػػت يف بػػذؿ درجػػة عاليػػة مػػن أنػػواع  الطالػػبيسػتخلص 

مية الدفاعية القوة للتغلب على مقومات خارجية عنيفة وىذا ما يبيز مصارع اعبيدو عن منافسة بتنفيذ معظم اغبركات اؽبجو 

 .واؽبجـو اؼبضاد بكل أنواع القوة العضلية

 :ومث كذلك تصنيف القوة على أساس القوة العامة والقوة اػباصة

ويقصد هبا قوة العضبلت بشكل عاـ واليت تشمل على عضبلت الساقُت والػبطن : القوة العامة -3-4-1-1-6

ؿبسػػن و نػػاجي، )  .ىػػو األسػػاس للحصػػوؿ علػػى القػػوة اػباصػػةوالكتفػػُت والصػػدر والرقبػػة وتقويػػة ىػػذه اجملموعػػات العضػػلية 

1989 ،13) 

وتػػػػرتبط ( اؼبشػػػػًتكة يف األداء)وىػػػػي مػػػػا يػػػػرتبط بالعضػػػػبلت اؼبعينػػػػة يف النشػػػػاط : القــــوة الخاصــــة -3-4-1-1-7

كػػن بالتخصػص يف األداء الػػيت تػرتبط بنػػوع الرياضػة وبطبيعػػة النشػاط، فػػإف تنميػة القػػوة اػباصػة والوصػػوؿ هبػا ألقصػػى حػد فب

 (359، 2001اعببارل، ).  هبب أف تكوف مندؾبة بشكل كبَت وذلك يف هناية موسم اإلعداد اػباص

 :أىمية القوة العضلية لمصارعي الجيدو -3-4-1-2

يرى الكثَت من العلماء أف األفراد الذين يتصفوف بالقوة العضلية يكونوف أقدر من غَتىم علػى سػرعة الػتعلم اغبركػي 

 (31، 1989ؾبيد، )  .األداء اغبركي وإمكانية الوصوؿ للمستويات الرياضية العاليةوإتقاف مستوى 

ـ أف اؼبستوى العارل من القوة العضلية يساىم بشكل فعاؿ 1972 (Janson et Fisher)ويرى جنسن وفيشر

، .سػػبلمة إ)  .و وتقدمػػويف ربقيػػق  األداء اعبيػػد، وأهنػػا الواحػػدة مػػن العوامػػل الديناميكيػػة لػػؤلداء اغبركػػي ومػػن أسػػباب ربسػػن

2000 ،107) 
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ـ بػػاف ىنػػاؾ عبلقػػة اهبابيػػة عاليػػة بػػُت القػػوة 1989 محمــد رضــوانو محمــد حســن عــالويكمػػا يضػػيف كػػل مػػن 

العضػػلية والقػػدرة علػػى الػػتعلم اغبركػػي، وأف ىنػػاؾ ارتباطػػا وثيقػػا ومباشػػرا بػػُت القػػوة العضػػلية واؼبهػػارة يف األداء اغبركػػي وأف أي 

ن فقػػد دوف العػػب تتػػوافر لديػػو القػػوة واؼبهػػارة يسػػتطيع بسػػهولة أف يتوقػػف علػػى البلعػػب الػػذي يبتلػػك أحػػد ىػػذين العنصػػري

 (102، 1994عبلوي و رضواف، )  .العنصر اآلخر

ـ كػػوف القػػوة العضػػلية أىػػم القػػدرات البدنيػػة علػػى اإلطػػبلؽ، فهػػي أسػػاس 1982ويؤكػػد ذلػػك ؿبمػػد صػػيب حسػػانُت 

 تعتمػػد عليػػو اغبركػػة واؼبمارسػػة الرياضػػية واغبيػػاة عامػػة الرتباطهػػا بكػػل مػػن القػػواـ اعبيػػد والصػػحة والػػذكاء والتحصػػيل واإلنتػػاج

والشخصية، إذ يتوقف االقباز اغبركي الشامل بدرجة كبَتة على مستوى ما يتمتع بو الفػرد مػن القػوة العضػلية حيػث اتضػح 

 . أف القػػوة مػػن أىػػم العوامػػل الدينامكيػػة إلتقػػاف األداء اؼبهػػاري ذو اؼبسػػتوى العػػارل يف صبيػػع األلعػػاب واؼبنػػازالت التنافسػػية

 (236، 1994سبلمة ، )

أف  الطالبالعضلية مهمة يف ربقيق النتائج الرياضية بصفة عامة ويف رياضة اعبيدو بصفة خاصة فَتى ودبا أف القوة 

 . نوليها االىتماـ البلـز

 :السرعة -3-4-2

 "انتقػػاؿ اعبسػػم أو أحػػد أطرافػػو بػػأكرب سػػرعة فبكنػػة خػػبلؿ أقػػل مػػدة مػػن الػػزمن"يعرفهػػا فردريػػك لومبارتػػاف بأهنػػا 

(Loufrostion, 2000, 63) 

حسػػػن، ) "التبػػػادؿ السػػػريع مػػػا بػػػُت حالػػػة االنقبػػػاض العضػػػلي واإلسػػػراع العضػػػلي"ويػػػرى ؿبمػػػد حسػػػن عػػػبلوي أهنػػػا 

1996 ،41) 

اؼبقدرة على أداء حركات متكررة من نوع واحد يف أقصى زمن فبكن سواء يصاحب ذلػك انتقػاؿ اعبسػم أو "وتعٍت 

بأهنػػػا القػػػدرة علػػػى أداء أي حركػػػات أو " وألبيػػػك فػػػاطر"ولقػػػد أشػػػار إليهػػػا كػػػذلك  (244، 1994راتػػػب، ) عػػػدـ انتقالػػػو 

 (Jugun, 1990, 142)  .مهارات باستجابة سريعة وكافية وفق أي من اؼبثَتات العصبية

 (106، 1999، .اجمليد ـ)" القدرة على أداء حركات معينة يف أقصى زمن فبكن"ويرى البعض بأهنا 
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مػع االسػتجابات العصػبية البلزمػة للتوقيػت واؼبػدى اغبركػي وينظر للسرعة كمؤشر ؼبدى توافق االستجابات العضػلية 

 علػػى أهنػػادرنهــوف  اػبػػاص للمهػػارات الرياضػػية اؼبختلفػػة، حيػػث يتطلػػب ذلػػك كفػػاءة اعبهػػازين العضػػلي والعصػػيب  فػػَتى 

"  قابليػػػػػػة الفػػػػػػرد لتحقيػػػػػػق عمػػػػػػل يف أقػػػػػػل زمػػػػػػن فبكػػػػػػن وتتوقػػػػػػف علػػػػػػى سػػػػػػبلمة اعبهػػػػػػاز العصػػػػػػيب العضػػػػػػلي عنػػػػػػد الرياضػػػػػػي"

(DORNHOFF & Martin, 1993, 82) 

عن السرعة أهنػا مقػدرة الرياضػي علػى أداء حركػة ؾبسػمة أو أحػد  الطالبفمن خبلؿ  التعاريف السابقة يستخلص 

 .أطرافو يف وقت ضئيل

 :ىناؾ ثبلثة أشكاؿ رئيسية للسرعة وىي كاآليت: أنواع السرعة -3-4-2-1

هبػػا سػػرعة التحػػرؾ مػػن مكػػاف إذل آخػػر يف ويقصػػد  (:الســرعة القصــوى)الســرعة االنتقاليــة  -3-4-2-1-1

فكلم زاد  (152، 1987مانيل، ) أقصى زمن فبكن، إف العدد الكبَت من اغبركات ىو الشرط األساسي للسرعة القصوى

ؿباولػػة االنتقػػاؿ أو التحػػرؾ  مػػن مكػػاف "إنتػػاج حركػػة بأسػػلوب و تكنيػػك جيػػدين زادة نسػػبة السػػرعة القصػػوى وىػػي كػػذلك 

عػػػػػػػبلوي و ). نػػػػػػػة وىػػػػػػػذا يعػػػػػػػٍت ؿباولػػػػػػػة التغلػػػػػػػب علػػػػػػػى مسػػػػػػػافة معينػػػػػػػة يف أقصػػػػػػػر زمػػػػػػػن فبكػػػػػػػنآلخػػػػػػػر بأقصػػػػػػػى سػػػػػػػرعة فبك

 (1984،16عبدالفتاح،

فبا سبق أف السرعة االنتقالية ىي قدرة الرياضي على تغيَت مكانو يف أقل زمن فبكن قبل انتقاؿ اؼبصارع  الطالبيستخلص 

 .من الصراع واقفا إذل األرض

سػػػػرعة االنقباضػػػػات العضػػػػلية عنػػػػد أداء اغبركػػػػات "تعػػػػٍت  (:ســــرعة األداء)الســــرعة الحركيــــة  -3-4-2-1-2

وأيضا أداء حركات ذات ىدؼ ؿبدد ألقصى عدد مػن التكػرارات يف فػًتة زمنيػة قصػَتة  (87، 1997حسنُت، ) "الوحيدة

 (17، 1999كماؿ و صبحي، ). وؿبددة

جػزاء اعبسػم نظػرا ألنػو ىبػتص بػأجزاء ومنػاطق ويف بعض األحياف يطلق علػى ىػذا النػوع مػن السػرعة مصػطلح سػرعة حركػة أ

معينػػة مػػن اعبسػػم، فهنػػاؾ السػػرعة اغبركيػػة للػػذراعاف والسػػرعة اغبركيػػة للػػرجلُت وعمومػػا تتػػأخر السػػرعة اغبركيػػة لكػػل جػػزء مػػن 

 (72، 1989ؾبيد، ). أجزاء اعبسم بطبيعة العمل اؼبطلوب واذباه اغبركة اؼبؤداة
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أف السرعة اغبركية ىي انقباض ؾبموعة عضلية يف أقصى زمن عند سرياف اغبركة وىػذا البػد تػوافره يف مصػارع  الطالبويرى 

 .اعبيدو عند تأدية اغبركة للتحصل على النقطة الكاملة وعدـ إعاقة حركتو من طرؼ اػبصم

 (:رد الفعل)سرعة االستجابة  -3-4-2-1-3

سػرعة التحػرؾ "ويقصػد هبػا  (108، 1999علػي، ) " عُت يف أقصى زمن فبكػنالقدرة على االستجابة اغبركية ؼبثَت م"ىي 

وتتوقػف ىػذه الصػفة لػدى البلعػب علػى سػرعة التصػرؼ بسػبلمة  (الػيمن) "ألداء حركػة نتيجػة ظهػور موقػف أو مثػَت معػُت

 .(65، 1989ؾبيد، ) حواسو، ومقدرتو على صدؽ التوقع وسرعة التفكَت و سرعة  األداء  اغبركي

سرعة االستجابة أهنا قدرة الرياضي علػى أداء حركػي تلبيػة ؼبثػَت معػُت يف أقػل زمػن  الطالبوعلى ما سبق من التعاريف هبد 

 .فبكن

 : أىمية السرعة لمصارع الجيدو -3-4-2-2

تتمثل أنبية السرعة يف أهنا مكوف ىاـ للعديد من جوانب اإلعداد البدشل يف الرياضات اؼبختلفة وتعتػرب أحػد عوامػل 

فػػاتح و السػػيد، ).  قبػػاح العديػػد مػػن اؼبهػػارات اغبركيػػة كمػػا أهنػػا تسػػاعد البلعػػب المػػتبلؾ اؼبقػػدرة علػػى األداء بأقصػػى سػػرعة

2002 ،113) 

 :الرشاقة -3-4-3

القدرة على التوافق اعبيد للحركػات الػيت يقػـو "ن اؼبتطلبات البدنية األساسية يف رياضة اعبيدو وتعٍت تعترب الرشاقة م

 (83، 1997، حسنُت )". هبا الفرد سواء بكل أجزاء اعبسم أو جبزء معُت منو

ن أو القػدـ أو القدرة على التوافق اعبيد للحركات بكػل أجػزاء اعبسػم أو جػزء معػُت منػو كاليػدي"ويعرفها مانيل بأهنا 

والرشػاقة اسػتعداد جسػمي وحركػي لنقػل العمػل اغبركػي اؼبتنػوع واؼبركػب وىػي اسػتيعاب  (Thil, 1997, 197)  .الػرأس

 (87، 1989ؿبجوب، )  .وسرعة يف التعلم مع أجهزة حركية سليمة قادرة على ىذا األداء أو ذاؾ

للحركػػات اؼبوجهػػة الػػيت تتسػػم بالدقػػة مػػع إمكانيػػة الفػػرد القػػدرة علػػى رد الفعػػل السػػريع "ويعػػرؼ كثػػَتين الرشػػاقة بأهنػػا 

 (84، 1997، حسنُت ) "لتغيَت وضعيتو بسرعة



~ 98 ~ 
 

أف الرشاقة ىي تغيَت وضعيات اعبسم أو أحد أطرافو من طرؼ الرياضي  الطالبومن التعاريف السابقة الذكر يرى 

 .بدقة وانسيابية على األرضّ أو يف اؽبواء يف ـبتلف االذباىات

 :ىناؾ من الرشاقة: أنواع الرشاقة -3-4-3-1

اؼبقػػدرة علػػى أداء واجػػب حركػػي يتسػػم بػػالتنوع واالخػػتبلؼ والتعػػدد بدقػػة "ىػػي  :الرشــاقة العامــة -3-4-3-1-1

أي رشػػػاقة اعبسػػػم كلػػػو وبتصػػػرؼ منطقػػػي وسػػػليم والتنػػػوع يف العمػػػل  (200، 2001ضبػػػادة، ) "وانسػػػيابية وتوقيػػػت سػػػليم

 ,Kacan & Hovosky) "ركػي متنػوع أي قبػده يف ـبتلػف األنشػطة الرياضػيةنتيجػة تعلػم ح"وبتوقيػت سػليم، وىػي 

1986, 24) 

وىػػي إمكانيػػة الرياضػػي علػػى أداء مهػػارة حركيػػة مطلوبػػة بتوافػػق وتػػوازف ودقػػة  :الرشــاقة الخاصــة -3-4-3-1-2

وتعػػػٍت قػػػدرة البلعػػػب علػػػى األداء اغبركػػػي يف الرياضػػػة اؼبختػػػارة بأسػػػرع مػػػا يبكػػػن وكػػػذلك  (235، 2001،ؿبمػػػود و رمػػػزي)

بسػػهولة وأقػػل مػػا يبكػػن مػػن أخطػػاء وبدقػػة عاليػػة، وتػػرتبط خبصػػائص اؼبهػػارات اغبركيػػة األساسػػية مػػن خػػبلؿ تكػػرار أداء تلػػك 

عنصػر معػُت أو ؾبموعػة مػن جسػم رشػاقة "وتعػرؼ كػذلك بأهنػا  (485، 2001اعبمػارل، ) اؼبهػارات اؼبختلفػة بدقػة عاليػة

 (259، 2008عبده، )  .البلعب أي أهنا الرشاقة اليت يؤديها البلعب بأحد أعضاء جسمو مع القدرة على األداء اغبركي

أف الرشػػاقة اػباصػػة ىػػي اسػػتطاعة البلعػػب تغيػػَت وضػػع جسػػمو  الطالػػبوبنػػاءا علػػى مػػا سػػلف مػػن التعػػاريف يػػرى 

 .واذباىو طبقا ؼبتطلبات الرياضة بانسيابية ودقة

 :أىمية الرشاقة لمصارعي الجيدو -3-4-3-2

الكبػػَت علػػى فػػن األداء اغبركػػي، كمػػا يبكػػن  دور اإلهبػػايبيؤكػػد قاسػػم حسػػن حسػػُت أف للرشػػاقة أنبيػػة كبػػَتة يف لعػػب 

االستفادة منها يف ؿباولة التغيَت يف فن أداء اغبركػات بصػورة ناضػجة أو ؿباولػة سػرعة تغيػَت اذبػاه الرياضػي ومكيػف بواسػطة 

داء تطوير الرشاقة الوصػوؿ إذل البنػاء اؼبوجػو بسػبب خصوصػية اللعبػة والفعاليػة الرياضػية حيػث تضػمن سػرعة ونػوع تعلػيم األ

اغبركػػي بشػػكل أفضػػل وخبصػػوص الرشػػاقة العامػػة يتضػػح أنػػو كلمػػا كػػاف عػػدد التمػػارين العامػػة كثػػَتا يػػتمكن الرياضػػي مػػن أداء 

اغبركات الرياضية العامة بصورة أفضل وتعلم التمارين اعبديدة بصورة أسرع وأسهل أما فيما ىبص الرشاقة اػباصة فلها أنبية 

  (188، 1989حسن ، )  .ؼبختلف االقبازات الرياضيةبالغة على مستوى فن األداء اغبركي 
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أف للرشػػػاقة أنبيػػػة كبػػػَتة وخاصػػػة يف ؾبػػػاؿ تغيػػَت الصػػػراع مػػػن الصػػػراع عاليػػػا إذل الصػػػراع األرضػػػي فعلػػػى  الطالػػػبويػػرى  

 .اؼبصارع أف يتمتع برشاقة جيدة لكي يسيطر على الوضع ويتابع الصراع وإحراز الفوز

بدنيػة األساسػية لرياضػة اعبيػدو وىػي القػوة والسػرعة والرشػاقة وىػذا طبقػا للدراسػة إذل القػدرات ال الطالػبلقد تطػرؽ 

الذي ٌوضح الصةفات  11راجع الجدول رقم  (الدولية لوضع مستويات لعناصر اللياقة البدنية ؼبختلف األنشػطة الرياضػية

وىػذا ال يعػٍت أف مصػارع اعبيػدو لػيس حباجػة إذل اؼبرونػة والتػوازف والتحمػل وىػذا مػا اتفػق  )البدنٌة للجٌةدو حسةب األولوٌةة

وبتاج دبستوى مرتفع من القوة العضلية وخاصة القوة اؼبميزة  مصارع اعبيدوعلى أف  1984واوكازاكي  1980عليو رونالد 

، 1995إبػراىيم، ) صػورة جيػدة خػبلؿ اؼبنافسػةبالسرعة والرشاقة والتوازف من أجل أداء مهارات الرفع واػبطف والسحب ب

218) 

ووبتاج مصارع اعبيدو أيضا إذل االتزاف حيث يقصد باالتزاف التحكم يف مركػز ثقػل اعبسػم أي الػتحكم يف حركػات 

اعبسػػػم يف ـبتلػػػف األوضػػػاع، فػػػالتحرؾ خبطػػػوة قصػػػَتة والزحػػػف واتسػػػاع قاعػػػدة االتػػػزاف مػػػن العوامػػػل اؽبامػػػة لتحقيػػػق االتػػػزاف، 

 (27-26، 2004بريقع و البدوي، ). حاالت العزيبة تنشأ نتيجة اختبلؿ اتزاف اؼبصارعفأغلب 

 :التوازن -3-4-4

ويعرفػو  (451، 1996خػاطر و ألبيػك، ) ىػو القػدرة علػى االحتفػاظ بوضػع معػُت للجسػم أثنػاء الثبػات أو اغبركػة

اعبسػػم يف أوضػػاع ؿبػػددة أثنػػاء قػػدرة الفػػرد علػػى االحتفػػاظ بثبػػات "أنػػو  نصــر الــدين رضــوانومحمــد حســن عــالوي 

 (451، 1987ؿبمد و ؿبمد، )  .الوقوؼ أو أثناء اغبركة

أف التوازف ىو قدرة الرياضي  احملافظة على حركة اعبسم أو أثباتو يف االتزاف وذلك من خبلؿ السيطرة  الطالبويرى 

 .على األجهزة العضوية من الناحية العضلية والناحية العصبية

 :  أنواع التوازن -3-4-4-1

ـــوازن الثابـــ  -3-4-4-1-1 جونســـون ىػػػو التػػػوازف الػػػذي وبػػػدث أثنػػػاء ثبػػػات اعبسػػػم، ويعرفػػػو : الت

  (245 ،1994الدين،) بكونو القدرة البدنية اليت سبكن الرياضي من االحتفاظ بوضع ساكن وينلسون 
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، 1994راتػػػب، )وىػػػو مقػػػدرة الفػػػرد علػػػى االحتفػػػاظ بثبػػػات اعبسػػػم دوف السػػػقوط أو االىتػػػزاز عنػػػد ازبػػػاذ أوضػػػاع معينػػػة  

 .ىو قدرة الرياضي على احملافظة على توازف اعبسم يف وضع واحد من خبلؿ الثبات اغبركي الطالبويعرفو (268

بكونػػػو " نيلسػػػوف"و" جونسػػػوف"ىػػػو التػػػوازف اؼبصػػػاحب غبركػػػة اعبسػػػم ويعرفػػػو  :التـــوازن الحركـــي -3-4-4-1-2

 (245 ،1994الدين، ) .القدرة على االحتفاظ بالتوازف أثناء اغبركة

 .ىو قدرة الرياضي  احملافظة على وضع اعبسم عند أداء حركات معينة الطالبويعرفو 

 :أىمية التوازن لمصارعي الجيدو -3-4-4-2

اغلب حاالت اؽبزيبة ؼبصارع اعبيدو ربدث نتيجة اختبلؿ توازف اؼبصارع حيث أف النظريات والطػرؽ اؼبسػتخدمة يف 

وال وبػػدث ىػػذا إال بػػاختبلؼ تػػوازف اؼبصػػارع ولػػذلك ينصػػح (60، 2001طرفػػة، )اعبيػػدو مبنيػػة علػػى رمػػي اػبصػػم أرضػػا  

ويؤكػد موسػػى  (120، 1995شػحاتة و بريقػػع، ) ذه الصػفة القيػاـ بنػوع مػػن التمػارين األساسػية اؼبوجهػػة لتنميػة وتطػوير ىػػ

فهمي إبراىيم أف صفة التوازف ذات صػلة وثيقػة بػالتوافق وبالرشػاقة يف بعػض اؼبهػارات الرياضػية ولتنميػة وتطػوير ىػذه الصػفة 

 (112-111، 1970إبراىيم ، ). يستلـز القياـ بتمرينات ذات اغبركة اؽبادئة من الثبات أو اؼبفاجئة من اغبركة

أف صػػفة التػػوازف ذات أنبيػػة كبػػَتة بالنسػػبة ؼبصػػارع اعبيػػدو وعليػػو وجػػب  الطالػػبوعلػػى ذكػػر مػػا سػػبق يسػػتخلص 

 .تنميتها باستمرار ألف التفريط فيها يوصل إذل اؽبزيبة

 . وعػػن طريػػق اؼبرونػػة يبكػػن للمصػػارع أداء اؼبهػػارات يف كثػػَت مػػن اؼبواقػػف حسػػب التغػػَتات اغبادثػػة يف ؾبػػاؿ الصػػراع

 (353، 2001 طرفة،)

وتعػػٍت كػػذلك مػػدى اغبركػػة  (123، 2002مشنػػدي، ) حريػػة اغبركػػة يف اؼبفاصػػل "تعػػرؼ بأهنػػا : المرونــة -3-4-5

بأهنػػا سػػهولة  ىوفيــان وآخــرونويػػرى  (19، 1997خطيػػب و آخػػروف، ) اؼبتاحػػة يف اؼبفصػػل أو ؾبموعػػة مػػن اؼبفاصػػل 

مقػدرة الرياضػي علػى أداء حركػات "فيعرفهػا ىـارة األداء اغبركي دبدى واسع يف اؼبفاصل ومطاطية العضبلت واألربطة أما 

 ,houvion.m & d’autre). بػأكرب حريػة يف اؼبفاصػل بإرادتػو أو ربػت تػأثَت قػوة خارجيػة مثػل مسػاعدة الزميػل

1992, 421)    

 .ؼبرونة ىي قدرة الرياضي على أداء حركات دبدى واسع وبسهولة وبأكرب حريةفبا سبق أف ا الطالبويستخلص 
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 . اؼبرونة إذل نوعُت نبا اؼبرونة االهبابية واؼبرونة السلبية زاستيورسكيلقد قسم : أنواع المرونة -3-4-5-1

 (190، 1996حسن ، )

فهي القدرة على أداء حركات ذات مدى واسػع علػى حسػاب عمػل : المرونة االيجابية -3-4-5-1-1

ويذكر عادؿ عبد البصَت بأهنا قدرة الفرد على الوصوؿ ؼبدى حركي كبػَت يف مفصػل معػُت (38، 1989ؾبيد، )العضبلت 

 (145، 1999البصَت، ). أو عدة مفاصل كنتيجة لنشاط ؾبموعة عضلية معينة متصلة هبذا اؼبفصل أو اؼبفاصل اؼبتحركة

 .باف اؼبرونة االهبابية ىي أداء حركات ؼبدى واسع دوف االعتماد على قوى خارجية الطالبويرى 

تلػػػك اؼبرونػػة الػػػيت ربػػػدث نتيجػػة عمػػػل قػػػوى "يعرفهػػا ؿبمػػػد نصػػػر الػػدين بأهنػػػا : المرونـــة الســـلبية -3-4-5-1-2

ويعرفها عادؿ عبد البصَت بأهنا (99، 1999رضواف و منصور، )خارجية مثل الشد اػبارجي الذي يقـو بو شخص آخر  

بأهنا أداء  الطالبويرى  (145، 1999البصَت، ) أقصى مدى للحركة يف اؼبفاصل الناذبة عن تأثَت بعض القوى اػبارجية 

 .اغبركات من طرؼ الرياضي يف اؼبفاصل العاملة وذلك باالعتماد على قوى خارجية كمساعدة الزميل أو حائط وغَته

 :مرونة لمصارعي الجيدوأىمية ال -3-4-5-2

(  (Ashi wazaآشػػػي وازا "يػػػذكر مػػػراد  إبػػػراىيم طرفػػػة أف ربسػػػُت اؼبػػػدى اغبركػػػي للمفاصػػػل يسػػػاعد يف مهػػػارات 

فإطالػة العضػبلت العاملػة علػى اؼبفاصػل   ((Kata wazaوكػذلك كاتػا وازا    ((Kaushi wazaوكػذلك كوشػي وازا 

تعمل على ربسُت مػدى التوافػق العضػلي العصػيب والقػدرة علػى اسػًتخاء تلػك العضػبلت فبػا يسػاعد علػى االنقبػاض العضػلي 

وسبارين التمطيط اليت تؤدي إذل سبطية العضبلت و إذل ربط وزيادة مػدى حركػة اؼبفصػل تعػد (448، 2001طرفة، )السريع  

ائل يف تطوير اؼبرونة وتشمل التمارين التمطية على سبارين أساسية تسلط على ـبتلػف اجملػاميع العضػلية واألربطػة من أىم الوس

اؼبختلفػػة كمػػا يبكػػن اسػػتعماؿ التمػػارين بصػػورة فرديػػة دوف مسػػاعدة ودوف اسػػتعماؿ أدوات أو يف وجػػود تػػأثَت لػػبعض القػػوى 

    (80، 1979قاسم و أضبد، ) . اػبارجية

فبا سبق أف اكتساب اؼبصارع لصفة اؼبرونة يساعده علػى تأديػة بعػض اؼبهػارات الػيت تتطلػب مرونػة   البالطيستخلص 

كبَتة فبا يساعد اؼبصارع على ربسُت مدى التوافق العصيب العضلي والقدرة على اسًتخاء العضبلت لذلك وجب تنمية ىذه 

 .الصفة ؼبصارع اعبيدو
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 : التحمل -3-4-6

 (14، 2005البدوي، ) . وىو قدرة العضلة على إنتاج القوة بشكل متصل على مدار فًتة زمنية طويلة

حسػػنُت و معػػاشل، )". القػػدرة علػػى أداء األعمػػاؿ اآلليػػة دوف البفػػاض يف مسػػتوى األداء لفػػًتة طويلػػة"ويعػػٍت كػػذلك 

1998 ،195)  

إلجهاد خبلؿ التدريب واؼبنافسة حسب النشاط أف التحمل ىو قدرة الرياضي يف التغلب على ا الطالبيستخلص 

 . اؼبمارس

 :أنواع التحمل -3-4-6-1

قدرة أجهزة اعبسم على مقاومة التعب أثنػاء القيػاـ دبجهػود متواصػل ؼبػدة "ويعٍت : التحمل العام -3-4-6-1-1

ويتحػػدد التحمػػل العػػاـ بقػػدرة جسػػم البلعػػب  (64، 2009عمػػارة و حامػػد، ) طويلػػة دوف االسػػتعانة بػػالطرؽ البلىوائيػػة 

على االستمرار يف العمل الرياضي اؼبتعب مػن جهػة وبسػرعة اسػتعادة اغبالػة الوظيفيػة الطبيعيػة بعػد القيػاـ دبجهػود بػدشل مػن 

 .جهة أخرى

عنػد )نيػة طويلػة ويعٍت قػدرة الفػرد الرياضػي أو الشػخص علػى مقاومػة التعػب أثنػاء أداء اغبركػات والتمػارين الرياضػية لفػًتة زم

 (349، 2005البشتاوي و اػبوجا، ) (.استخداـ أضباؿ تدريبية عامة

 .فبا سبق ذكره أف التحمل العاـ ىو أداء ؾبهود ؼبدة طويلة وباستمرار وأف يكوف ذا شدة مرتفعة نسبيا الطالبويستخلص  

اغبركيػػة  بػػأداء اؼبهػػاراتويعػػٍت قػػدرة البلعػػب علػػى مقاومػػة التعػػب عنػػد القيػػاـ : التحمــل الخــاص -3-4-6-1-2

بقػدرة اؼبصػارع علػى  ويتحػدد التحمػل اػبػاص باؼببػاراة (65، 2009عمػارة و حامػد، ) لفًتات طويلػة ربػت ظػروؼ اؼببػاراة

مقاومة التعب الناتج عن قيامو حبركات ىجومية ودفاعية عالية الشدة أحيانا أو منخفضة الشدة أحيانا أخرى مع االستعانة 

تػػارة أخػرى، ومػع تركيػػز االنتبػاه علػى سػَت اؼببػػاراة طػواؿ مػدة اؼبنافسػػة اؽبػوائي  لتوليػد الطاقػػة تػارة وبالنظػاـ بالنظػاـ البلىػوائي 

مقدرة "بأنو " داكتشوؼ"ويعرفو  (66-65، 2009عمارة و حامد، ) وسرعة استعادة اؼبصارع غبالتو الوظيفية بعد اؼبباراة

 (349، 2005البشتاوي و اػبوجا، ) ".البلعب على الوقوؼ ضد التعب الذي ينمو يف حدود مزاولتو لنشاط ؿبدد
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من التعريف السابقة أف التحمل اػباص ىو قدرة البلعب يف احملافظة على كفاءتػو البدنيػة طػواؿ  الطالبيستخلص 

 .لك بقدرة اؼبصارع على مقاومة التعب خبلؿ اؼبباراةفًتة اجملهود للنشاط اؼبعُت وذ

 :أىمية التحمل لمصارع الجيدو -3-4-6-2

إف إحػػدى مظػػاىر نقػػص التحمػػل اسػػتناد اؼبصػػارع علػػى منافسػػو واغبػػد مػػن حركاتػػو وكػػذلك النػػـو علػػى اؼبنػػافس يف 

حػػػرؾ دائريػػػا علػػػى البسػػػاط السػػػتهبلؾ اعبيػػػدو دوف فاعليػػػة يف الصػػػراع راقػػػدا، كػػػذلك ظػػػاىرة اؼبسػػػك مث الػػػًتؾ والتقهقػػػر أو الت

وكلها سلبية للمصارع فبا يربز  (454، 2001طرفة، ) الوقت، والدخوؿ يف حركة بأسلوب غَت فٍت والسقوط على الركبتُت

 .أنبية التحمل ؼبصارع اعبيدو

ت وفبػػػا سػػػبق تظهػػػر أنبيػػػة عنصػػػر التحمػػػل للجانػػػب الصػػػحي للفػػػرد يف حياتػػػو العاديػػػة وكػػػذلك كرياضػػػيُت يف ؾبػػػاال

األنشطة اؼبختلفة، والتحمػل صػفة بدنيػة فسػيولوجية ربتػاج إذل وقػت طويػل لتنميتهػا، لػذلك هبػب أف يبػادر اؼبػدربوف بتنميػة 

للناشئُت، كصفة بدنيػة عامػة هبػب تنميتهػا لتػأخَت ظػاىرة التعػب، إذ يػؤثر التعػب  العنصر ومنذ سنوات التدريب األوذلىذا 

 .     سلبا على شكل األداء اغبركي بصورة عامة

 (:القوة والسرعة)ارتباط القدرات البدنية -3-5

تبعا على أنو زبتلف اؼبتطلبات من القوة العضلية اختبلفا شديدا ( 1982)لقد أشار كل من جنسوف وفيشر وىارة 

قاسم ) لطبيعة النشاط اؼبمارس وطبقا للعبلقة بُت القوة والسرعة حيث يبكن استخداـ القوة بأسلوب انفجاري سريع بطيء

 .   (41، 1979و أضبد، 

وترتبط صفة القوة كعنصر أساسي مع السرعة كعنصر ثانوي وبذلك تكوف نسبة القوة أكرب من السرعة وينتج القوة 

يػرتبط عنصػر السػرعة عنصػر أساسػي مػع عنصػر القػوة كعنصػر ثػانوي، وبػذلك نسػبة السػرعة اكػرب مػن اؼبميزة بالسػرعة، كمػا 

 (36، 1996أضبد، )(. قوة، سرعة)القوة وينتج عن ذلك 

تػػرتبط السػػػرعة بػػالقوة العضػػػلية ارتباطػػػا كبػػَتا، حيػػػث ال توجػػد سػػػرعة دوف قػػػوة عضػػلية ويظهػػػر ذلػػك يف ؾبػػػاؿ تػػػدريب 

عػػاؿ ع دوف امتبلكػو لقػػوة عضػلية كبػػَتة، كػذلك ال تكػػوف الرميػة يف اعبيػػدو ذات أداء مهػاري  العػدائُت، فػبل يوجػػد عػداء سػػري

 (447، 2001طرفة، ).   وربقق ىدفها دوف أف يكوف الرمي سريعا وبقوة
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أف القدرة العضلية عبارة عن مكوف حركي ينتج عػن طريػق ( ـ1999)ويذكر نصر الدين رضواف واضبد اؼبتورل منصور

القوة العضػلية والسػرعة اغبركيػة ، حيػث زبتلػف األنبيػة بالنسػبة لكػل مكػوف مػن ىػذين اؼبكػونُت : مكونُت اثنُت نباالربط بُت 

والػربط   (10، 1999رضػواف و منصػور، ) وفقػا الخػتبلؼ وزف األداة أو الثقػل أو القػوة اؼبػراد اسػتخدامها يف األداء اغبركػي

 (115، 1995شحاتة و بريقع، ) .رعة القصوى للفردبُت اؼبكونُت يتطلب استخداـ القوة القصوى والس

 :ارتباط السرعة بالمرونة والتوافق و الرشاقة -3-5-1

مرونػػة "يػػرتبط مسػػتوى السػػرعة عمومػػا دبػػا يتمتػػع بػػو البلعػػب مػػن مػػدى حركػػي بالنسػػبة للمفاصػػل والػػذي يعػػرب عنػػو 

ة وإطالػة العضػبلت اؼبقابلػة علػى بالعضػبلت العاملػومدى حركة اؼبفصل تعتمد أساسػا علػى كػل مػن القػوة اػباصػة " اؼبفصل

ا اؼبفصل، وبذلك فمن األنبية مكاف اكتساب سرعة جيدة وربسُت اؼبدى اغبركي للمفاصل وىذا فبا يساعد يف مهارات ذى

بإطالػػػػة  Kata-waza"كاتػػػا وازا "وكػػػػذلك "  Koshi-wazaكوشػػػػي وازا "وكػػػذلك  Ashi-waza"آشػػػي وازا"

العضبلت العاملة على اؼبفاصل، تعمل على ربسُت مدى التوافق العضلي العصيب والقدرة على اسًتخاء تلك العضبلت فبا 

يساعد على االنقباض العضلي السريع، ويظهر ارتباط عنصر السرعة بعناصر اؼبرونة والتوافق والرشػاقة  يف كثػَت مػن اؼبواقػف 

فإمكانيػة تغيػػَت اذبػػاه . لصػػراع، وكػػذلك اؼبهػارات اؼبضػػادة واؼبهػػارات اغبركيػة والصػػراع راقػػداحسػب التغػػَتات اغبادثػػة يف ؾبػاؿ ا

  (445، 2001طرفة، ). اعبسم ماىي 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) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 رمٌات التضحٌة
Sutmi-waza 

 مً وازاٌسوث
 مهارات 8

مهارات الرمً 
 واقفا

Tachi-waza 

 وازا-تاشً
 مهارة 22

 مهارة الٌدٌن
Te-waza 

 وازا-تً
 مهارات 7

مهارات الرمً 
والسقوط على 

 الجانب
Yoko-sutemi 

 مً وازاٌٌوكو سوث
 مهارات 4

 مهارات الرجلٌن
Ashi-waza 

 وازاآشً 
 مهارة 15

مهارة الوسط أو 
 المقعدة

Kochi-waza 

 كوشً وازا
 مهارات 11

Nage-waza 

 .مهارة 41وازا -عالٌا ناجً-الصراع

مهارات الرمً 
والسقوط على 

 الطهر 
Ma-sutemi 

waza 

 وازا-مًٌما سوث
 مهارات 4
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 Nage-waza  (sato, 1996, 77)في الصراع عاليا ( الرمي)تقسيم مهارات اإللقاء  -3-6

 :إذل قسمُت( Nage-waza)وازا-مت تقسيم الرمي يف الصراع عاليا ناجي

 : القسم األول -3-6-1

ويشػػػمل ثبلثػػػة أسػػػاليب ـبتلفػػػة للرمػػػي حسػػػب اعبػػػزء  Tachi-waza تاشـــي وازاوىبػػػتص دبهػػػارات الرمػػػي واقفػػػا، 

 :اؼبستخدـ من أجزاء جسم البلعب

مهػػارة ويػػدخل ربتػػو مهػػارات اليػػد والكتػػف  32وعػػدد مهاراهتػػا  Kata-waza كاتــا وازا: األســلوب األول -

 .مهارات 7وفيها يتم رمي اؼبنافس بواسطة اليد أو الكتف وعدد ىذه اؼبهارات (  Te-waza وازا-تي)

وفيهػػا يػػتم رمػػي اؼبنػػافس سػػواء بالػػدفع ( وازا-كوشــي)وىبػػتص دبهػػارات اؼبقعػػدة أو اغبػػوض  :األســلوب الثــاني -

 O.goshi جوشـي-أوأو عن طريقها مثل مهػارة  Uki-goshi جوشي-أوكي باؼبقعدة مباشرة مثل مهارة

 . مهارات 10وعدد مهارات ىذا األسلوب 

وفيهػػػا يػػػتم رمػػػي اؼبنػػػافس بواسػػػطة  Achi-waza زاوا-آشـــيوىبػػػتص دبهػػػارات الرجػػل  :األســـلوب الثالـــث -

وعػػػدد مهػػػارات ىػػػذا  جورومـــا-ىنـــيأو عػػػن طريقهػػػا مثػػػل مهػػػارة  بـــاري-أشـــي-ديالرجػػػل مباشػػػرة مثػػػل مهػػػارة 

 .مهارة 15األسلوب 

ولكن هبب معرفة أف ليس صبيع اؼبهارات السابقة الػذكر يػتم الرمػي بواسػطة تلػك األجػزاء احملػددة مػن اعبسػم أال وىػي اليػد 

والكتػػف واؼبقعػػػدة والػػػرجلُت لكػػػن مػػن الواجػػػب الػػػذكر أف ىنػػػاؾ مػػا يسػػػمى بػػػنقط االتصػػػاؿ بػػُت جسػػػمي كػػػل مػػػن اؼبهػػػاجم 

وىػػي  O.soto.gari جــاري-ســوتو-أواح الرميػػة مثػػل مهػػارة واؼبػػدافع عنػػد الرمػػي، ىػػذه الػػنقط تلعػػب دورا كبػػَتا يف قبػػ

إذ يػػتم الرمػػي عنػػدما تعمػػل األرجػػل علػػى شػػكل خطػػاؼ، وىنػػاؾ ( Ashi-waza وازا-آشــي)إحػػدى مهػػارات األرجػػل 

عوامل أخرى تساعد على قباح الرمية إسبامها وبدوهنا يكوف احتماؿ النجاح ضعيفا، تلك العوامػل ىػي نقػط االتصػاؿ الػيت 

 .ذكرىاهبب 

  ( .االوكي)باعبانب األيبن من صدر ( توري)التصاؽ اعبانب األيبن من صدر 
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 (.االوكي)بأكملو على اعبانب األيسر من صدر ( توري)التصاؽ الساعد األيبن لػ 

 (Jean-Luk.Rouge, 1992, 13) : القسم الثاني -3-6-2

ويشػػػمل أسػػلوبُت وبػػدداف وضػػػع اعبسػػم عنػػػد (  Sutime-waza وازا-ســوتيمي-التضـــحية)وىبػػتص دبهػػارات 

 .الرمي حيث يسقط البلعب الرامي برغبتو يف كل منها بوضع ىبالف الوضع اآلخر

ىػو أف البلعػب يرمػي منافسػو بإحػدى مهػارات التضػحية مضػحيا دبركػز ثقلػو " التضػحية"والتفسَت الصػحيح ؼبهػارات

اط، وىػػػو أفضػػػل وضػػػع لبلعػػػب طػػػوؿ فػػػًتة الصػػػراع أي أف وقاعػػػدة ارتكػػػازه ووجػػػود جسػػػمو يف الوضػػػع العمػػػودي علػػػى البسػػػ

 :التضحية تكوف بوضع اعبسم ومركز الثقل وليس بشيء آخر ويدخل ربت ىذا القسم مايلي

  ) Ma-sutemi-wazaوازا -ســـوتيمي-مـــا)مهػػػارات الرمػػػي والسػػػقوط علػػػى الظهػػػر : األســـلوب األول -

 .مهارات 4وفيها يرمي البلعب منافسو مع سقوطو على ظهره برغبتو، وعدد مهاراتو 

( Yoko-sutemi-wazaوازا-سػوتيمي-يوكػو)مهارات الرمي والسػقوط علػى اعبانػب :األسلوب الثاني -

نظـــام مهػػػارات ومػػػن مت يكػػػوف  4وفيهػػػا يرمػػػي البلعػػػب منافسػػػو مػػػع سػػػقوطو علػػػى جانبػػػو برغبتػػػو، وعػػػدد مهاراتػػػو 

للكودوكػاف، وكػل وحػدة تعليميػة  قد اشػتمل علػى قسػمُت تػدخل ربتهػا الوحػدات التقييميػة اػبمسػة  انالكودوك

الواقع نظريات ميكانيكية مع إعطائها تسػميات يابانيػة أصػبحت فيهػا  اختربت منمهارات ربمل أظباء  8تضم 

 .  بعد اصطبلحات عاؼبية لرياضة اعبيدو وال يبكن أف تدرس أو تدرب بغَتىا

 (89، 2001طرفة، ) :الوحدات التعليمية الخمسة للكودوكان -3-7

ويكػوف تعليمػو مقصػورا يف ( Rokkyuروكيو )عند بداية فبارسة رياضة اعبيدو يلبس البلعب حزاما ابيض اللوف 

األوذل، البداية على تدريب السقطات بأنواعها مث التحية وآداب الصالة، مث يبدأ يف التدريب على مهارات الوحدة التعليمية 

وذلك بغرض اغبصوؿ على اغبزاـ اػباص هبا، مث يندرج يف التػدريب علػى بػاقي الوحػدات التعليميػة وفػق الشػروط اؼبوضػوعة 

 للًتقي إذل أف يصل إذل اغبزاـ البٍت
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 :حزام أصفر المرتبة الخامسة  Jokioالوحدات التعليمية األولى جوكيو -3-7-1

 االسم بالحروف الفرنسية اليابانيةاسم المهارة كما ينطق باللغة 
 باري-آشي-دي. 
 جوروما-ىيزا. 
 آشي-كومي-تسوري-ساسا. 
 جوشي-أوكي. 
 جاري-سوتو-أو. 
 جوشي-أو. 
 جاري-أوتشي-أو. 
 ناجي-سيو. 

 

 De-Ashi-barri. 
 Hiza-Gurum. 
 Sasa-Tsuri-Komi-Ashi. 
 Uki-Goshi. 
 O.Soto-Gari. 
 O.Goshi. 
 O.Ushi-Gari. 
 Seon-Nage. 

 
 :حزام برتقالي المرتبة الرابعة Yonkioالوحدات التعليمية الثانية يوكيو  -3-7-2

 االسم بالحروف الفرنسية اسم المهارة كما ينطق باللغة اليابانية
 جاري-سوتو-كو. 
 جاري-أوتشي -كو. 
 جوروما-كوشي. 
 جوشي-كومي-تسوري. 
 باري-آشي-اوكوري. 
 أوتوشي-تاي. 
 جوشي-ىاراي. 
 ماتا-اوشي. 

 
 

 Ko-Soto-Gari. 
 Ko-Ushi-Gari. 
 Koshi-Guruma. 
 Tsuri-Komi-Goshi. 
 Okuri-Ashi-Barai. 
 Harai-Goshi. 
 Ushi-Mata. 
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 :حزام أخضر المرتبة الثالثة Sanikioالوحدات التعليمية الثالثة سانكيو  -3-7-3

 االسم بالحروف الفرنسية اسم المهارة كما ينطق باللغة اليابانية
 جاكي-كوسوتو. 
 جوشي-تسوري. 
 أوتوشي-يوكو. 
 جوروما-آشي. 
 جوشي-ىاشل. 
 آشي-كومي-ستوري-ىاراي. 
 ناجي-توماي. 
 جروما-كاتا. 

 

 Ko-Soto-Gake. 
 Tsuri-Goshi. 
 Yoko-Otoshi. 
 Ashi-Guruma. 
 Hari- Goshi. 
 Hari-Tsuri-Komi-Ashi. 
 Tomoe-Nage. 
 Kat-Guryma. 

 

 :حزام أزرق المرتبة الثانية Nikioالوحدات التعليمية الرابعة نكيو  -3-7-4

 االسم بالحروف الفرنسية اسم المهارة كما ينطق باللغة اليابانية
 جايشي-سومي. 
 اوتوشي-تاشل. 
 كومي-ماكي-ىاشل. 
 جوشي-سوكوي. 
 جوشي-أوتسوري. 
 جوروما-أو. 
 كومي-ماكي-سوتو. 
 أوتشي-أكي. 

 

 Sumi-Gaeshi. 
 Tani-Otoshi. 
 Hani-Maki-Komi. 
 Sukui-Nage. 
 Utsuri-Goshi. 
 O.Guruma. 
 Soto.Maki-Komi. 
 Uki-Otoshi. 
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 :حزام بني المرتبة األولى  Ukioالوحدات التعليمية الخامسة أيكيو  -3-7-5

 االسم بالحروف الفرنسية اسم المهارة كما ينطق باللغة اليابانية

 جوروما-سوتو-أو. 

 وازا-أوكي. 

 وكاري-يوكو. 

 جوروما-يوكو. 

 جوشي-أوشَتو. 

 ناجي -أورا. 

 أوتوشي-سومي. 

 جاكي-يوكو. 

 

 

 O.Soto-Guruma. 

 Uku-Waza. 

 Yoko-Wakare. 

 Yoko-Guruma. 

 Ushiro-Goshi. 

 Ura-Nage. 

 Sumu-Otoshi. 

 Yoko-Gake. 

دلػػيبل لدراسػػة فػػن الرمػػي،  يف رياضػػة اعبيػػدو مفتاحػػا أو( الرمػػي)تعتػػرب تعليمػػات الكودوكػػاف اػبمسػػة ؼبهػػارات اإللقػػاء 

ىػذه اجملموعػػات مػن التعليمػػات تتضػمن أمثلػػة مػن مهػػارات الرمػي اختػػربت بعنايػة مػػن كػل فنػػوف الرمػي اؼبتعػػددة الػيت ال تػػزاؿ 

 .تستخدـ إذل اآلف

ولقػػد قسػػمت ىػػذه اؼبسػػتويات التعليميػػة ؼبهػػارات الرمػػي إذل طبػػس ؾبموعػػات، كػػل ؾبموعػػة منهػػا ربتػػوي علػػى شبانيػػة 

مهػارة، وقػد يراعػى يف تسلسػػل ( 40)مهػارات للطػرؽ اؼبختلفػة لفػن الرمػي أي أف اجملمػوع الكلػي ؽبػذه اؼبهػارات ىػو أربعػوف 

ائص اغبركيػػة يف األفػػراد وكػػذلك كػػل مػػن اؼبقػػدرة اغبركيػػة واؼبهػػارة، ىػػذه اؼبهػػارات أهنػػا مرتبطػػة دبراحػػل النمػػو وكػػذلك مبػػو اػبصػػ

وىػػػذا ال يػػػأيت مػػػن الفػػػراغ بػػػل عػػػن طريػػػق األداء اؼبسػػػتمر و اؼبتكػػػرر، يكػػػوف مػػػؤىبل ؼبمارسػػػة التػػػدريب علػػػى مهػػػارات الوحػػػدة 

 (Trer, 1992, 49-50). التعليمية الثانية وىكذا
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   (103، 2001طرفة، )  :ب المسار الحركيتقسيم المهارة الفنية في رياضة الجيدو حس -3-8

 قبد أنو( نظاـ الكودوكاف)بعد أف مت تقسيم اؼبهارات الفنية يف رياضة اعبيدو حسب اػبصائص اغبركية السابق ذكرىا 

 من األنبية دبكاف أف يغَت التقسيم مرة أخرى لنفس اؼبهارات ولكن من حيث اؼبسار اغبركي ويقصد باؼبسار اغبركي  

 :غبظة بداية الرمية إذل غبظة انتهائها ويظهر ذلك من خبلؿ تقسيم اؼبهارات إذل ؾبموعتُتىو من 

 ؾبموعة اؼبهارات الفنية الكربى. 

 ؾبموعة اؼبهارات الفنية الصغرى. 

 : المهارات الفنية الكبرى -3-8-1

لتحليػل اغبركػي حركػة وحيػدة يف ىذا النوع من اؼبهارات الفنية قبػد أف الرميػة يف رياضػة اعبيػدو أو اؼبصػارعة حسػب ا

أي ؽبػػا ثبلثػػة أجػػزاء وىػػي اعبػػزء التحضػػَتي، اعبػػزء الرئيسػػي واعبػػزء النهػػائي، وبالقيػػاس فػػإف الرميػػة يف رياضػػة اعبيػػدو ؽبػػا ثبلثػػة 

 : أجزاء تعرؼ بأظبائها اليابانية وىي

 أي إخبلؿ التوازف،  كوزوشيKuzushi =اعبزء التحضَتي. 

 أي وضع الرمي ،  شوكوريTsukuri  =اعبزء الرئيسي. 

 أي الرمي األسفل،  كاكاKake  =اعبزء النهائي . 

 (104، 2001طرفة، ) :فوائد المهارات الفنية الكبرى -3-8-2

 .يبكن لبلعب اؼبهاجم أف يستفيد بقوتو أكرب قدر فبكن أثناء تزايد سرعتو واستخدامو اعبيد لثقل اعبسم

القػػوة اؼبسػػتخدمة فيهػػا اذبػػاه سػػَت اػبطفػػة، وذلػػك إذا مػػا تعػػرض  أثنػػاء تنفيػػذ الرميػػة يبكػػن إجػػراء تصػػحيح طفيػػف يف

البلعب اؼبهاجم ؼبقاومػة غػَت منتظػرة مػن اػبصػم وبػذلك تكػرب وتػزداد فرصػة اقًتابػو مػن النجػاح يفتقػر البلعػب إذل الدقػة يف 

 .األداء

ي نسػبيا قػد يبكػن نتيجػة للوقػت الطويػل الػذي تسػتغرقو السػرياف اغبركػ:أخطاء المهارات الفنية الكبـرى -3-8-3

 .اؼبنافس من إهباد أي ـبرج لو من اؼبوقف اغبرج اؼبتواجد فيو
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وطػواؿ طريػق العػودة الػذي يقطعػو اؼبهػاجم " كاكا"أو" ستوكوري"يف حالة فشل أي من اعبزء الثاشل والثالث من رمية 

وغالبػا مػا يفػوز إذا مػا مت يف توقيتػو  للرجوع على وضعو الطبيعي يف الصراع، كل ىذا يبكن اؼبنػافس مػن القيػاـ بػاؽبجـو اؼبضػاد

 .السليم

 (106-105، 2001طرفة، ) : المهارات الفنية الصغرى -3-8-4

، وغالبػػػا مػػػا "كوزوشػػػي وسػػػتوكوري"ىػػػذا النػػػوع مػػػن اؼبهػػػارات يبتػػػاز بقصػػػر وقػػػت اعبػػػزء األوؿ والثػػػاشل مػػػن اػبطفػػػة أي

العمػل العضػلي وقصػر اؼبسػار اغبركػي للمهػارة قبػد  يندؾباف معا ويصعب فصلهما عند التحليل اغبركػي، كػذلك نظػرا لسػرعة

يتتابعػاف خلػف بعضػهما الػبعض يف سػرعة فائقػة لدرجػة يصػعب فيهػا " تسػوكوري وكاكػا"أف جزئي الرمية الثاشل والثالث أي 

 .ربديد نقطة انتهاء اعبزء الثاشل وبداية اعبزء الثالث

-Taiتػاي سػاباكي )إذل تغيػَت مكانػو، وىػو مػا يعػرؼ بػػ ويف ىذا النوع من اؼبهارات الفنية الصغرى ال وبتػاج الفػرد

Sabaki  )بػل يكفػي بتعػديل وضػع اعبسػم ( °180)كما ىػو اغبػاؿ يف ىػذا النػوع األوؿ أو إذل الػدوراف الكامػل باعبسػم

 .نسبيا

كػػذلك وجػػد أف العمػػل العضػػلي سػػواء كػػاف مصػػدره عضػػبلت اعبػػذع أو الػػذراعُت أو الػػرجلُت أثنػػاء أداء اػبطفػػة يف 

 .ها الثاشل والثالث ونبا وضع الرمي والرمي أسفل وبتاج إذل وقت قصَت على عكس ما وبتاجو النوع األوؿجزيئ

وقليبل ما وبػدث أف يفقػد األوكػي اتصػاؿ قدميػو بالبسػاط مػرة واحػدة ومػن ذلػك يبلحػظ أف اؼبسػار اغبركػي لسػقوط 

كمػػا يف اؼبهػػارات الفنيػػة الكػػربى، ولػػذلك يػػتم اعبسػػم وبػػدده ؾبػػاؿ صػػغَت جػػدا حيػػث أف اؼبنػػافس ال يقػػع مػػن مسػػافة عاليػػة  

سقوط األوكي على ظهره يف ؼبح البصر، وىذا بالنسبة لو غَت متوقع، فبا هبعل عملية ضرب البسػاط بالػذراع أثنػاء السػقوط 

 .أمرا صعبا بعد وصوؿ اعبسم لؤلرض

 :فوئد المهارات الفنية الصغرى -3-8-5

غبركي للمهارة، تتضاءؿ إمكانيات اؼبنافس للقياـ بػرد الفعػل اؼبطلػوب أو التوقػع نتيجة لسرعة العمل العضلي وقصر اؼبسار ا

اغبركي عن طريق حركات توري يف اؼبنازالت وألسباب خاصة مرتبطة بالتكنيك، قبد أف الفًتة التحضَتية ال تظهػر بوضػوح 

 .   وبشكلها احملدد كذلك تتطلب بعض اؼبواقف قصر ىذه الفًتة
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 .اؼبهارات الفنية الصغرى هبعلو يف حالة اضطراب نفسي وعدـ استقرار سوء تقدير اؼبوقف خوؼ اؼبنافس من أثر

 :أخطاء المهارات الفنية الصغرى -3-8-6

  إف تأثَت القوة على اػبصػم يكػوف لفػًتة قصػَتة إذا دل يكػن ضػئيبل نسػبيا علػى العكػس مػن ذلػك يف اؼبهػارات الفنيػة

 .الكربى

 ينقص من الدقة يف األداء اغبركي للمهارة ال تستطيع القوة أف تعوض ما قد. 

 إف أي إعاقة ألي جزء من أجزاء اؼبهارة أثناء التنفيذ البد وأف يتوقع ؽبا عدـ دقة األداء. 

  أثناء تنفيذ الرمية ال يبكن إجراء أي تصحيح ؼبسار القوة إذ ما تعرض البلعب ؼبقاومة غَت متوقعة ولكن قباح إسباـ

 .الرمية فبكن

وجػػد أهنػػا تشػػمل علػػى ( وازا-نػػو)، (جوكيػػو-كودوكػػاف)والدراسػػة للوحػػدات التعليميػػة اػبمسػػة لفػػن الرمػػي وبالتحليػػل

( وازا-آشػي)عدد كبَت من اؼبهارات الفنية الكربى بينما اؼبهارات الفنية الصػغرى أقػل منهػا مػن حيػث العػدد وتًتكػز ؾبموعػة 

 .أي مهارات األرجل

أنػو ال يبكػن تفضػيل نػوع  الطالػبالكربى والصغرى وأخطاء كل منها يػرى وفبا سبق ومت استعراضو للمهارات الفنية 

منها على اآلخر، حيث ، كبلنبا جدا لبلعب وذلك بغرض صقل قدرتو الفنية واغبركية واالستفادة من كبل النوعُت لتكوين 

 .اغبركات اؼبركبة البلزمة لسَت الصراع بعد ذلك

 :خالصة

ـ، ؼبا ؽبا من كػم ىائػل مػن اؼبيػداليات 1964ت اؼبدرجة بالربنامج األوؼبيب سنة تعترب رياضة اعبيدو من أىم الرياضا

الذىبيػػة خبػػػبلؼ فوائػػػدىا اؼبتعػػػددة ؼبمارسػػػيها، وكغَتىػػػا مػػػن الرياضػػػات وصػػػلت إذل اعبزائػػػر، فبػػػا زاد اإلقبػػػاؿ عليهػػػا فتوسػػػعت 

اؿ متميزوف على اؼبستوى الوطٍت والدورل، قاعدهتا بفضل القائمُت عليها لتشمل والية مستغازل، ولقد كاف ؽبذه األخَتة أبط

للقياـ هبذه الدراسة بوالية مستغازل ؛من أجل االرتقاء دبستواىا من خبلؿ استخداـ الطرؽ  الطالبوىذا دوف شك ما دفع 

 . العلمية اغبديثة، وإعداد مصارعيها واستعادة شفائهم بسرعة بعد اعبهد البدنُت وىو موضوع الدراسة الراىنة
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 : تمهيد

إف اغبياة الفرد ؾبموعة من اؼبراحل ويف كل واحدة من ىذه اؼبراحل يشعر الفرد بأنو ينتقل ؼبرحلة غَت مؤلوفة من 

اؼبرفولوجية وتعد ىذه اؼبرحلة مزيج بُت الشيء ونقيضو فيسلخ قبل بسبب التغَتات اليت تطرأ  عليو يف صبيع النواحي خاصة 

مرحلة اؼبراىقة أما أف تتم يف غبظة أو تستغرؽ وقتا "الفرد من الطفولة إذل الرمة أال وىي مرحلة اؼبراىقة ويقوؿ عصاـ نور 

التناقض إذل األسلوب  بعينو بل ىي عملية مفتوحة ينتقل فيها الكائن من األسلوب السالب يف توكيد الكياف عن طريق

فإما أف تكوف  (117، 2004نور، ) اؼبوجب الذي يصدر عن اإلمكانيات اغبقيقية الداخلية للوجود الفردي الفريد

يف ىذا الفصل إلقاء الضوء على  الطالبونظرا خصوصيات ىذه اؼبرحلة، حاوؿ . قصَتة أو طويلة باختبلؼ األسرة اجملتمع

سنة والتطرؽ إذل خصائص وفبيزات ىذه  19-17ة البحث الذي يهتم باؼبرحلة العمرية من اؼبراىقة اؼبتأخرة وذلك لطبيع

 .اؼبرحلة جانب النمو اعبسمي واغبركي والفسيولوجي والعقلي واالنفعارل
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 " 19-17"خصائص ومميزات المرحلة العمرية  -4-1

-13)وتفهم حاليا ىذه الكلمة أهنا الفًتة اؼبمتدة ما بُت اؼبراىقة ( العمرية)تندمج ىذه اؼبرحلة العمرية يف مرحلة 

ومعناىا التدرج كبو النضج البدشل واعبسمي والعقلي واالنفعارل وتعترب اؼبراىقة من أىم مراحل النمو يف حياة الفرد ( 20

التحوؿ بُت حيث ىي فًتة  (153-152زيداف، ) حىت أف بعض العلماء النفسانيوف يعتربوهنا بدء ميبلد جديد للفرد

الطفولة والرجولة وفيها وبدث التطور يف النمو اعبسمي واغبركي إذل درجة النضج وكذلك التطور يف النمو االجتماع 

 .,TERRANTI, 1946) واالنفعارل والعقلي الذي ينتهي بالتفكَت الناضج واإلحساس بالذات وربمل اؼبسؤولية

رحلة التطور والتغَت والتحوؿ األكرب يف كل اؼبستويات بتعديل وكذلك ىي أكثر من اتصاؿ بسيط بالبلوغ فهي م (1

بيولوجي مرتبط بظاىرة البلوغ ومتعلق بتطور التفكَت وآخر سيكولوجي مرتبط باكتساب اؽبوية وأخَتا تعديل اجتماعي 

 (bannier, 1990,. 24) . مرتبط مباشرة باجملتمع وأعرافو وقوانينو ومعتقداتو

تدخل ضمن مرحلة اؼبراىقة اؼبتأخرة واليت يطلق عليها اسم مرحلة الشباب، حيث ( سنة19-17)واؼبرحلة العمرية 

تعترب مرحلة ازباذ القرارات اغباظبة اليت يتخذ فيها اختبار مهنة اؼبستقبل وكذلك اختبار الزواج أو الفروؽ وفيها يصل النمو 

بعض العواصف الشخصية مثل االعتناء باؼبظهر اػبارجي إذل مرحلة النضج اعبسمي ويتجو كبو الثبات االنفعارل والتبلور ل

وطريقة الكبلـ واالعتماد على النفس والبحث عن اؼبكانة االجتماعية وتكوف لديو عواطف كبو اعبماليات مث الطبيعة 

 (72، 2004دويدار، ) . واعبنس اآلخر

صر األداء البدشل حيث يؤكد قاسم حسن أنبية خاصة يف التعليم اغبركي وتنمية بعض عنا)ومرحلة اؼبراىقة الثانية 

حسُت و نصيف، ). حسُت وعبد العارل نصيف أف مرحلة اؼبراىقة الثانية أحسن مرحلة لتعلم اؼبهارات اغبركية وتنمية القوة

1987 ،193-194) 

ة أف مرحلة اؼبراىق"ويرى فايناؿ أف رفع إمكانية تدريب القوة يكوف أقوى من ما يبكن ويطبق ىذه حيث يقوؿ 

اؼبتأخرة ىي الفًتة اؼبساعدة لبناء صبيع الظواىر البدنية واغبركية والشخصية ويؤكد نفس إمكانية تنمية القابليات اغبركية 

 (194حامد، ) . خاصة القوة واؼبداومة
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أف اؼبراىق يبدي قدرة جيدة للتعلم وتسم ىذه اؼبرحلة بتنمية الرشاقة والسرعة " فاينات "ويف ىذا الصدد يذكر 

وعلى ما سبق  (WEINELCKS, 1990, 258) قية عناصر األداء البدشل اليت تساىم يف تطوير األداء اغبركيوب

 .ذكره

ىي ذروة مراحل العمر من حيث تطور القدرات البدنية ( سنة 19-17)أف اؼبرحلة العمرية  الطالبيستخلص 

 : وسَت اغبركات واإلقباز البدشل وذلك فبا يكوف وصل إليو الرياضي من النمو السٍت يف ـبتلف جوانب النمو واليت تتمثل يف

 النمو اعبسمي . 

 النمو اغبركي. 

 النمو الفيسيولوجي. 

 النمو العقلي. 

 لنمو النفسي االجتماعيا. 

 : النمو الجسمي -4-1-1

يف ىذه اؼبرحلة العمرية يعلق أنبية كبَتة على النمو اعبسمي ويتجلى، ذلك يف االىتماـ دبظهر اعبسم والصحة 

اعبسمية ويعلق ؿبمد حسن عبلوي على ىذا أف ىذه اؼبرحلة تتميز بالبطء يف معدؿ النمو اعبسماشل ويبلحظ استعادة 

لفتاة تناسق تشكل اعبسم، كما تظهر الفروؽ الفردية يف تركيب جسم الفىت والفتاة بصورة واضحة ويزداد مبو الفىت وا

عضبلت اعبذع والصدر والرجلُت أكرب من مبو العظاـ حىت يستعيد الفر اتزانو اعبسمي ويصل الفتياف والفتيات إذل 

ينة يف حُت تتميز عضبلت الفتيات بالطراوة والليونة نضجهم البدشل الكامل تقريبا وتصبح عضبلت الفتياف قوية ومت

حيث تزداد الكتلة  (196، 1992علماوي، ) ويتحسن شكل القواـ ويكوف الفتياف أطوؿ وأثقل وزنا من الفتيات

كلغ خبلؿ   03من وزف اعبسم يف هناية مرحلة اؼبراىقة األوذل وينخفض معدؿ الزيادة يف الوزف إذل % 40العضلية بنسبة 

 (Weineekl, 1992. 308) . سنة( 18-20)

 



~ 118 ~ 
 

أنو يزداد الطوؿ والوزف عند كل من اعبنسُت وبدرجة أوضح عند الذكور حيث يلحقوف باإلناث " زىراف"ويضيف 

 سنة 19بينما تستمر زيادة الطوؿ عند الذكور حىت سنة ( سنة 18)ويسبقوىن وتصل الفتيات ألقصى الطوؿ عند سن 

األجهزة الدموية والعصبية واغبركية وـبتلف األجهزة األخرى الداخلية دبظهر النمو يف وتتأثر  (147، 1983زىراف، )

 (227، 1985السيد، ) . مرحلة اؼبراىقة اؼبتأخرة وتبدوا أثار اعبهاز الدموي يف مبو القلب ومبو الشرايُت

أف النمو اعبسمي ىو تلك التغَتات اليت ربدث لشكل اعبسم اػبارجي وحجمو يف "ويذكر عبلء الدين كفاشل 

 (225، 2006كفاشل، ) . الطوؿ والشكل اػباص لكل عضو من أعضاء اعبسم والعبلقة بُت نسب ىذه األعضاء

ىو ؾبموعة التغَتات اعبسمية  أف النمو اعبسمي يف مرحلة اؼبراىقة اؼبتأخرة الطالبوفبا سبق ذكره يستخلص 

اػبارجية واؼبتمثلة يف الطوؿ والوزف حبيث يزداد مبو اعبذع والصدر والرجلُت أكرب من مبو العظاـ فيكوف الفتياف والفتيات يف 

 .كامل نضجهم البدشل تقريبا ويتميز الفتياف عن الفتيات بالقوة والطوؿ والوزف

 : النمو الحركي -4-1-2

ة باالتزاف التدرهبي لنواحي االرتباط واالضطراب اغبركي وتأخذ ـبتلف اعبوانب النوعية للمهارات تتميز ىذه اؼبرحل

 . اغبركية يف التحسن والرقي لتصل إذل درجة عالية من اعبودة كما يرتقي مستوى التوافق العضلي العصيب بدرجة كبَتة

ة تعترب دورة جديدة للنمو اغبركي ويستطيع فيها أف ىذه اؼبرحل"ويذكر ؿبمد عوض بسيوشل  (197بسيوشل و الشاطء، )

الفتياف والفتيات سرعة اكتساب وتعلم ـبتلف اغبركات وإتقاهنا وتثبيتها باإلضافة إذل ذلك فإف عامل زيادة قوة العضبلت 

يت تتطلب اؼبزيد الذي يتميز بو الفىت يف ىذه اؼبرحلة يساعد كثَتا على إمكانية فبارسة أنواع متعددة من األنشطة الرياضة ال

من القوة العضلية، كما أف زيادة مرونة عضبلت الفتاة تتساىم يف قدرهتا على فبارسة بعض األنشطة الرياضية كاعبمباز 

والتمارينات الفنية كما يستطيع الفىت الوصوؿ إذل أعلى اؼبستويات الرياضية العالية يف بعض األنشطة الرياضية مثل السباحة 

أف ىذه اؼبرحلة تتميز بإتقاف " حامد عبد السبلـ"ويضيف  (147بسيوشل و الشاطء، ) نسبة للفتياتوكذلك اعبمباز بال

اؼبهارات اغبركية، حيث تصبح حركات اؼبراىق أكثر توافقا وانسجاما ويزداد نشاطو وقوتو وتزداد عنده سرعة زمن الرجع 

مظاىر النمو اغبركي مبو القدرة والقوة اغبركية من جهة وىو الزمن الذي يبضي بُت مثَت وبُت االستجابة ؽبذا اؼبثَت ومن 

وميل اؼبراىق كبو الًتدد من جهة ثانية، وتكوف حركاتو متناسقة نسبيا فبا يؤدي على ربسُت أواف التوافق اغبركي، لذا هبب 
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يزات ومستوى شخصية على اؼبريب واؼبدرب تنمية اؼبهارات اغبركية للمراىق وفبارسة األنشطة الرياضية اليت تتناسب مع فب

اؼبراىق وميولو، وىو ما يسمح بتكوين عادات حركية سليمة مع األخذ بعُت االعتبار الفروؽ بُت اعبنسُت حسب ميوؿ 

 (375-263، 1983زىراف، ) . ورغبات كل شخص

يستطيع الفىت نستخلص فبا سبق أف النمو اغبركي يف ىذه اؼبرحلة يبيزه االتزاف لنواحي االرتباط واالضطراب اغبركي و 

والفتاة اكتساب وتعلم ـبتلف اغبركات بسرعة أكرب باإلضافة إذل تثبيتها وذلك نتيجة زيادة القوة واليت بدورىا تساعد 

اعبنسُت، على فبارسة الرياضات اليت تستدعيها باإلضافة إذل تطور اؼبرونة لدى الفتيات اليت تساعدىن يف فبارسة 

رعة وسرعة رد الفعل اليت تتساىم يف إتقاف اؼبهارات ووصوؿ اؼبراىق إذل االنسجاـ الرياضات الفنية وكذلك تطور الس

على اؼبدربُت تنمية ـبتلف اؼبهارات اغبركية وتعليمها بصفة صحيحة وذلك من أجل  الطالباغبركي، وعلى ىذا يرى 

 .تكوين عادات حركية سليمة والًتكيز على إتقاهنا يف ىذه اؼبرحلة العمرية

 :نمو الفسيولوجي ال -4-1-3

إف فبارسة الرياضة يف ىذه اؼبرحلة توافقها بعض التغَتات الفيسيولوجية واليت تتجلى يف مبو الرئتُت واتساع الصدر 

عبداعببار، ) والبفاض معدؿ االستهبلؾ األكسجُت، وزيادة حجم القلب وضبوط عدد دقاتو مع الزيادة يف اؼبطاولة

ويزداد النمو الغددي ومبو األعضاء الداخلية بوظائفها اؼبختلفة حيث يؤثر اعبهاز يف مبو القلب والشرايُت   (35، 1986

وبُت مظهر ىذا النمو بزيادة سريعة يف سرعة القلب إذ تفوؽ يف جوىرىا سعة حجم وقوة الشرايُت ويصل الضغط الدموي 

 سنة  19ملل عند اإلناث يف سن  50وتنقص هبذه الكمية إذل  ملل عند الذكور واإلناث يف بداية ىذه اؼبرحلة 20إذل 

على غرار الرياضيُت الذين يبارسوف  (380-379، 1985السيد، ) سنة  18,5ملل عند الذكور  يف سن  155و 

، عبداعببار) لوبُت واألجساـ اغبمراءغرئتاف وتصاحبها زيادة عدد اؽبيمو الرياضة باستمرار فيزيد عندىم حجم القلب وال

حيث تستهلك العضبلت كمية كبَتة من األكسجُت فبا يستهلك الدىن وتزداد التهوية الدقيقة   (35-36، 1986

للرئتُت ويزداد مبو األلياؼ العصبية يف اؼبخ ناحية السمك والطوؿ ويرتبط ىذا النمو العقلي يف العمليات العقلية كالتفكَت 

 (126-125، 1984شلش، ). والتذكر واالنتباه
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يف البسطويس، يف ىذا الصدد بأنو باإلضافة إذل توازف غدي فبيز والذي يلعب دورا يف التكامل بُت الوظائف ويض

الفسيولوجية واغبركية واعبسدية واالنفصالية للفرد، واليت تعمل على اكتماؿ يف تكوين شخصية الفرد اؼبتعددة اعبوانب 

 .لنبض الطبيعي مع زيادتو بعد ؾبهوده األقصى دليل على ربسُتوبالنسبة لنبض القلب يبلحظ ىبوطا نسبيا ملحوظا يف ا

ملحوظ يف التحمل الدوري التنفسي ويبلحظ ارتفاع قليل جدا يف ضغط الدـ ويرتفع تدرهبيا كما يبلحظ البفاض 

 نسبة استهبلؾ األكسجُت اعبنسُت مع وجود فارؽ كبَت لصاحل الذكور وىذا ما يؤكد ربسن التحمل يف ىاتو اغبالة

الدسوقي، )ويتضح يف اعبهاز العصيب زيادة حجم اؼبعدة وتزداد قدرهتا على اؽبضم   (183، 1996بسطويسي، )

أما من خبلؿ الغدد فتضم الغدة الصنوبرية والغدة التنموية يف اؼبراىقة لنشاط الغدد اعبنسية ويبقى ىرموف (153، 2003

النمو العضامي خبلؿ اؼبراىقة حىت تؤثر عليو ىرمونات الغدة الدرقية النمو الذي تفرزه الغدة النخامية قويا يف تأثَته على 

بالنضج اعبنسي فتزداد يف بدء اؼبراىقة مث تقل بعد ذلك قرب هنايتها، أما الغدة الكظمية بعدما نقص وزهنا يف مرحلة آخر 

 (234، 1998، .لسيدا) . الطفولة، تسًتجع قوهتا يف اؼبراىقة حىت تبلغ نصف حجمها األوؿ عند اكتماؿ الرشد

فبا سبق أف يف ىذه اؼبرحلة ىناؾ عدة تغَتات فسيولوجية لؤلجهزة الداخلية واليت تشمل اعبهاز  الطالبيستخلص 

الدوري والتنفسي، واؽبضمي والغددي حي قبد مبو األعضاء الداخلية بوظائفها اؼبختلفة فينمو القلب والشرايُت فيصاحبها 

اع قليل، يف ضغط الدـ وزيادة كريات الدـ اغبمراء اليت تساىم يف نقل األكسجُت والغذاء زيادة سرعة دقات القلب وارتف

إذل العضبلت العاملة يف النشاط البدشل باإلضافة إذل التطور يف اعبهاز اؽبضمي واختبلؼ إفراز اؽبرمونات من طرؼ الغدد 

 .وذلك على حسب وظائفها اؼبتعلقة باؼبرحلة العمرية

 : النمو العقلي -4-1-4

تتطور العمليات العقلية من الطفولة إذل اؼبراىقة، حيث يتأثر إدراؾ الفرد بنموه  العاـ ويؤدي ىذا النمو بالفرد كبو 

التطور الذي يرقى بو اؼبستوى اغبسي اؼبباشر إذل اؼبستوى اؼبعنوي البعيد ويرتبط ذلك كلو بتطور قدرة الفرد على الًتكيز 

أرنوفيت يف ىذا الصدد يصبح الشاب قادرا على فهم اؼبفاىيم اجملردة كما يستطيع التعميم "لطويل يقوؿ العقلي واالنتباه ا

من موقف آلخر ويبكنو استخداـ الفروض القًتاح أو التنبؤ دبا يبكن أف وبدث، ومن جهة أخرى تنمو عملية التذكر ىي 

التذكر اؼبعنوي يف مبوه طواؿ اؼبراىقة والرشد وترتبط عملية  األخرى يف اؼبراىقة، حيث يستطيع النمو بالتذكر اؼبباشر ويظل
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التذكر بنمو قدرة الفرد على الفهم العميق واالنتباه اؼبركز ؼبا يتعلمو، حيث يف ىذه اؼبرحلة تزداد قدرتو على التعلم فيؤدي 

 (193، 1987حسن و العارل، ). إذل حذؼ الكثَت من األخطاء اليت كاف يقع فيها من قبل

أنو الحظ يف ىذه اؼبرحلة تقدـ ملحوظ يف عملية انتقاؿ أثر التعلم والقدرة على " بسطويسي أضبد"ا ما أكده وىذ

التعبَت دبيل اؼبراىق إذل جانب التجريب وتربية قدرتو على إصدار القرارات واألحكاـ، ويرتفع مستوى مفاىيمو بوجو عاـ 

 . ستطيع القياـ بتقوصل نفسو أكثر فبا كاف عليو يف اؼبرحلة السابقةويستطيع تعلم ربليل اؼبواقف، ربليبل معقوال كما ي

 (182، 1996بسطويسي، )

سنة والقدرات العقلية األخرى  17-14أف الذكاء العاـ عند الفتياف يتناقص يف سرعتو بالتدرج بُت " فرنوف"ويرى 

ما يف أوؿ ىذه اؼبراىقة مث يهدأ سباما يف تصل يف مبوىا وتباينها وخاصة القدرات اؼبيكانيكية حيث يهدأ مبوىا نوعا 

 (291، 1985، .السيد). منتصفها صم ينتقل استقرارا تاما يف الرشد

 : ولقد ػبص أبو حامد عبد السبلـ مظاىر النمو العقلي فيما يلي

 .يزداد مبو القدرات العقلية وخاصة القدرات اللفظية واؼبيكانيكية والسرعة اإلدراكية -

 .تكار خاصة يف حالة اؼبراىقُت األكثر استقبلال وذكاءا واألعلى يف مستوى الطموحيزداد ويظهر االب -

 .يأخذ التعليم طريقو كبو التخصص اؼبناسب للمهنة أو العمل -

 .ينمو التفكَت اجملرد والتفكَت االبتكاري وتتسع اؼبدارؾ وتنمو اؼبعارؼ -

 .تزداد القدرة على التحصيل وعلى نقد ما يقرأ من اؼبعلومات -

تتضح القدرات العقلية اؼبختلفة وتظهر الفروؽ الفردية وتكشف استعداداهتم الفٍت والثقافية والرياضية  -

 .واالىتماـ بالتفوؽ الرياضي فيها وانفتاح اؼبهارات البدنية فيها

 (137، 1983زىراف، ) . يبلحظ تفوؽ اإلناث على الذكور يف القدرات اللغوية -

 فبا سبق أف القدرة العقلية تتكوف يف درجة كبَتة من التمايز والتنوع وىذا راجع الطالبيستخلص 

كن سرعاف ما يستعيد اعبانب العقلي قوتو  يف مرحلة اؼبراىقة ال نب النمو إذل حادث البلوغ الذي يؤثر على كل جوا 

 أ اليت تصادفو وتزيد لديو القدرة اؼبتأخرة فينموا التفكَت االبتكاري والتفكَت النقدي واكتشاؼ مواطن الصحة واػبط
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على االنتباه والتذكر والتخيل وىروب اؼبراىق إذل اػبياؿ وذلك من أجل ربقيق ما دل وبققو يف الواقع وظهور النظرة 

 .ويبدو اىتماـ الذكور حوؿ ؾباالت اغبياة اؼبستقبلية على غرار النبات. اؼبستقبلية لدى اؼبراىق

 : اعيالنمو النفسي االجتم -4-1-5

تتميز ىذه اؼبرحلة بالرغبة يف التحرر من سيطرة البيت والكبار والثورة عليهم وزيادة النزعة إذل االستقبلؿ يف الرأي 

 جتماعي واغباجة إذل فبارسة نشاط تعاوشل من ىم يف سنوذل االشًتاؾ يف أعماؿ اإلصبلح اإلوالتصرؼ وكذلك اؼبيل إ

الناحية النفسية كما نبلحظ القدرة على االىتماـ والتأقلم يف اعبماعات وتتميز بالتوازف من  (137-136عبلوي، )

والتمرد على األسرة وتأكيد اغبرية الشخصية لذا تتغَت  (148، 1992عوض و ياسُت، ) والتعامل معها بطريقة اهبابية

بأف اغبياة : نظرة األب البنو وتتحوؿ عبلقة اآلباء بأبنائهم يف النزاع إذل رفاؽ يف اؼبراىقة اؼبتأخرة ويذكر فؤاد البهي

السيد، ). ؽبا عنهااالجتماعية للمراىقة تتأثر يف تطورىا دبدى ربررىا من قيود األسرة ودبدى خضوعها للجماعة واستقبل

1985 ،329)  

ويشَت ؿبمد حسن عبلوي إذل أنو ىذه اؼبرحلة تتميز دبحاولة الفتياف إظهار قدراهتم حىت يفوز باعبنس اآلخر 

جتماعية والرياضية إذل جانب ذلك اىتمامهم فبتازة يف اؼبباريات الثقافية اإلومضاعفة ؿباوالهتم للحصوؿ على مراكز 

ويلخص، ؿبمد حسن  (329، 1985السيد ، ) ا للدين والعقيدة فبذلك عم حباجة إذل رعاية خاصة بالقيم واؼبثل العلي

 :عبلوي  مظاىر النمو االجتماعي يف ىذه اؼبرحلة فيما يلي

 .ازدياد النزعة إذل االستقبلؿ يف الرأي والتصرؼ حىت يشعر باؼبساواة مع الكبار -

 .ستقبلليةأكيد النزعة اإلبار لتتزداد الرغبة يف اؼبناقشة وخاصة مع الك -

 .َت األوضاعغيجتماعي وتذل االشًتاؾ يف أعماؿ اإلصبلح اإلاؼبيل إ -

إذل  االىتماـ ببحث الشؤوف اؼبتعلقة بالدين والفلسفة والرغبة يف الكشف عن األسباب واؼبسببات فبا قد يصل -

 .تزاف النفسيمستوى الشك وفبا قد يعوؽ اإل

عوض و ياسُت، ). دـ تعرضو لؤلمراض واإلصابات حىت تستمر عملية النمواغباجة إذل رعاية كافية تتضمن ع -

1992 ،147)  
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فيقوؿ زيادة اؼبيل لبلكتشاؼ البيئة واؼبخاطر واؼبغامرة والتجوؿ والًتحاؿ والقدرة على : ويضيف ؿبمد عوض بسيوشل

لذاتية وتكوف اإلناث أكثر من الذكور االنتظاـ يف صباعات والتعامل معها بطريقة اهبابية وذلك لبلبتعاد عن األنانية ا

 (148بسيوشل و الشاطء، ) . اندماجا يف اػبياؿ واؽبروب إذل عادل اػبياؿ وأحبلـ اليقظة كمخرج من القلق

أنو يف ىذه اؼبرحلة يكوف النمو االجتماعي النفسي ـبتلفا عن الفًتات السابقة، حيث يكوف  الطالبيستخلص 

اؼبراىق عبلقات جديدة ويبتعد اؼبراىق عن األسرة ويكوف يف غالب األحياف خارجها و يبيل إذل االستقبللية والرغبة يف 

 .نافسة إلبراز ذاتوللمشدد الراشدين الذين يعرفهم والتالتزعم والقيادة ؿباوال منو تقليد أحد 

 :خالصة

لقد تبُت لنا بأف مرحلة اؼبراىقة اؼبتأخرة ليست ؾبرد تغَت بيولوجي سريع يرتبط دبظاىر البلوغ وما يًتتب عنو من 

ربوالت بيولوجية جسمية فقط بل يتعدى األمر إذل جوانب أخرى فيقوؿ بسطوسي أضبد أف مرحلة اؼبراىقة ليست اكتماؿ 

ط بل جسميا وعقليا واجتماعيا وبذلك يبدأ اؼبراىق بتغَت ثوب الطفولة وارتداء ثوب الرجولة واالستقرار ونضج جنسيا فق

 (148، 1992عوض و ياسُت، ). والتوافق واالنسجاـ اغبركي

 يف ىذه اؼبرحلة قبد بأف اؼبراىقُت يبيلوف إذل أداء اغبركات والفعاليات اليت تتطلب مستوى عارل من القدرات البدنية

جاعة واالعتماد على النفس وعلى ىذا وجب على القائمُت لتدريب ىذه ششطة اليت تتطلب قدرا كبَتا من الوكذلك األن

دبعرفة شدة وحجم اذباه العمل البدشل والراحة ؽبم وذلك  اؼبناسبةاؿ التدريبية ضبتقننُت األ( سنة 19-17)العمرية  اؼبرحلة

 . على اإلبداع يف العمل واحملافظة على صحتو هلزيادة ربفيز الداخلية للرياضي شفاء الوظائف البلزمة وذلك للسماح باست
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 : خاتمة الباب األول

و اإلطبلع على الربامج التدريبية لؤلندية الرياضة بوالية مستغازل حيث الحظ عدـ  الطالبيف ضوء مبلحظة          

السابقة حوؿ أنبية اإلستشفاء  إستعماؿ اؼبدربُت لواسئل الراحة اؼبختلفة ومن منطلق األخذ و العمل بنتائج الدراسات

يف  الطالبتشفاء اؼبتاحة جاءت الفكرة لدى تعد أحد وسائل اإلس ودبا أف الراحة اإلهبابية ئلرتقاء بالعملية التدريبيةل

على إعداد  الطالبؿباولة توظيف الراحة اإلهبابية بعد اجملهود البدشل ومعرفة فعاليتها يف اإلستشفاء ويف ىذا السياؽ عمل 

الباب األوؿ و الذي خصص للدراسة النظرية حيث إنتظم يف أربعة فصوؿ الفصل األوؿ حوؿ الراحة والتعب والقدرات 

البلىوائة واؽبوائية ، الفصل الثاشل حوؿ األسس الفيسيولوجية لئلستشفاء ، الفصل الثالث اػباص برياضة اعبيدو ومتطلباهتا 

 . البدنية واؼبهارية أما الفصل الرابع ضم اؼبرحل العمرية وخصائصها 
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 الباب الثاني

 ةــــــــــــــــــــــــــلميدانية اـــــــــــــــــــــــــــالدراس
 

 
 مقدمة الباب -
 منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية: الفصل األول  -
 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها: الفصل الثاني  -
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 :مقدمة الباب الثاني 

إذل عرض منهجية البحث و اإلجراءات  الطالبللقد مشل ىذا الباب فصلُت حيث الفصل األوؿ سيخصصو         

اؼبيدانية ويبُت من خبللو الدراسة اإلستطبلعية و اؼبنهج اؼبستخدـ الذي يبلئم مشكلة البحث ، ؾبتمع عينة البحث ، 

ؾباالت البحث ، متغَتات البحث الضط اإلحرائي ؼبتغَتات البحث أدوات البحث والوسائل اإلحصائية و يف األخَت 

ما الفصل الثاشل سيشمل عرض وربليل ومناشة نتائج إختبارات قيد الدراسة لدى عينيت البحث مث صعوبات البحث أ

و اإلستعانة هبا يف مناقشة الفرضيات مث اػبروج دبجموعة من اإلقًتاحات وصوال إذل إستخبلص ؾبموعة من اإلستنتاجات 

 اػببلصة العامة 
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 : الفصل األول
 

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية
 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
 صعوبات البحث -1-9
 الخالصة -
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 : تمهيد

 .فصوؿ هبذه الدراسة أربعةبعد دراستنا للجانب النظري الذي تناوؿ الرصيد اؼبعريف اػباص دبوضوع البحث والذي ضم 

قصد دراسة اؼبوضوع دراسة ميدانية من أجل ربقيق اؼبعلومات النظرية اليت ( اؼبيداشل)سنحاوؿ االنتقاؿ للجانب التطبيقي 

تناولناىا يف الفصوؿ السابقة الذكر وعليو البد من عملية تنظيم وإعداد خطوات إجرائية ميدانية للخوض يف ذبربة البحث 

 .يف ىذا الفصل الطالبودة من ىذا البحث العلمي وىذا ما سوؼ يتطرؽ لو الرئيسية من أجل ربقيق األىداؼ اؼبنش

 : الدراسة االستطالعية -1-1

 : بعدة مراحل متدرجة ومتكامل فيما بينها وىي الطالبإلقباز التجربة االستطبلعية فقد مر 

 : مرحلة توزيع االستمارة االستبيانية -

، بغرنوط نورٌنمحمد شعٌب،  ( .اؼبدربُت ؾبموعة من نسخ من االستمارة االستبيانية على 10بتوزيع  الطالبقاـ 

اليت مت إعدادىا يف البداية على شكل مفتوح بغرض األخذ بآرائهم وتوجيهاهتم العلمية حوؿ و والدكاترة  )...حٌرش بلقاسم

بسيطها وكاف االتصاؿ اؼبباشر للمناقشة حوؿ أي غموض أىداؼ األسئلة اؼبطروحة وصياغتها بأسلوب علمي وترتيبها وت

ا لدى اؼبدربُت كوف أف بعض األسئلة ربتاج إذل تبسيط مفرداهت الطالبوبعد أسبوع من تاريخ التوزيع مت صبعها حيث رأى 

بتعديلها وتبسيطها حىت تكوف اإلجابة  الطالبتكوين يف ؾباؿ فيسيولوجيا اعبهد البدشل وعليو قاـ لوا عضمعظمهم دل ىب

 .دقيقة وواضحة أثناء ربليل وإفراز نتائج االستبياف النهائي

يف و مدرب للرياضة اعبيد 25ووزع على ( أنظر االستبياف يف اؼببلحق)وبعدىا مث إعداد وصياغة االستبياف بشكلو األخَت 

مصدر  ( مدربا 25قدر عدده يف والية مستغازل بػ من اجملتمع األصلي الذي % 100والية مستغازل أي ما يعادؿ 

  2010/2011حسب إحصائيات  )فرحات محمد رئيس الرابطة الوالئية لرياضة الجيدو : اإلحصائية

 14/02/2011غاية إذل  06/12/2010ستبيانية ولقد سبت ىذه اؼبرحلة ما بُت اإل لقد مت اسًتجاع كل االستمارات

 :ة مت اغبصوؿ على النتائج التاليةستمارات اؼبسًتجعوبعد التفريغ وربليل اإل

 

 



~ 129 ~ 
 

 تحليل ومناقشة نتائج االستمارة -1-1-1

الغرض من ىذه األسئلة ىو معرفة اؼبعلومات الشخصية عن اؼبدربُت الذين يشرفوف على التدريب يف  :المحور األول

ىذا االختصاص وكذلك معرفة مؤىبلهتم العلمية وخرباهتم اؼبيدانية ودرجة اغبزاـ اؼبتحصلُت عليها وىذا الكشف عن 

 .  مستواىم

 دربينيوضح بعض المعلومات الخاصة بالم( 6)جدول رقم 

 %النسب اؼبئوية  عدد اؼبدربُت  األجوبة  األسئلة 
 %04 01 سنة  30أقل من  السؤاؿ األوؿ العمر

 %36 09 سنة  40إذل  30من 
 %60 15 سنة فأكثر  40من 

السؤاؿ الثاشل اؼبؤىل 
 العلمي 

 %08 02 ليسانس يف الًتبية البدنية والرياضية 
 %08 02 تقٍت سامي 

 %04 01 مستشار يف الرياضة 
 %52 13 شهادة تدريب 

 %28 07 العب سابق 
 %00 00 شي آخر 

السؤاؿ الثالث عدد 
سنوات اػبربة يف ؾباؿ 

 التدريب 

 %04 01 سنوات  5 -1من 
 %16 04 سنوات 10- 6من 

 %80 20 سنوات  10أكثر من 
السؤاؿ الرابع درجة اغبزاـ 

 اؼبتحصل عليها
 02 08% (1DAN)األوذل الدرجة 

 08 32% (2DAN)الدرجة الثانية 
 10 40% (3DAN)الدرجة الثالثة 
 04 16% (4DAN)الدرجة الرابعة 

 01 04% (6DAN)الدرجة السادسة 
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 : تحليل نتائج الجدول

فأغلبيتهم حائزين على ( 1DAN)نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ أف كل اؼبدربُت متحصلُت على اغبزاـ األسود درجة أوذل 

متحصلُت % 16ونسىب %( 32)واغبائزين على الدرجة الثانية بنسبة % 40بنسبة ( 3ème DAN)الدرجة الثالثة 

 .متحصل على اغبزاـ األسود درجة سادسة وىو مصارع واحد فقط( %04)ونسبة ( 4ème DAN)على درجة الرابعة 

منهم لديهم شهادة تدريب أما الباقي ؽبم اػبربة اؼبيدانية % 52ارعُت ووقبد أف صبيع اؼبدربُت قد سبق ؽبم وأف كانوا مص

 40كبار السن بأكثر من % 60سنوات و  10من اؼبدربُت لديهم اػبربة اؼبيدانية الطويلة أكثر من % 80فقط وقبد أف 

 .سنة 40و  30يًتاوح أعمارىم ما بُت % 36سنة وبنسبة 

 :االستنتاج

 .ميزة ينفرد هبا اؼبدرب عن باقي مدريب الرياضات األخرىللتدريب يف رياضة اعبيدو 

 (.1ère DAN)هبب أف يكوف حائز على اغبزاـ األسود على األقل درجة أوذل  .1

 .هبب أف يكوف اؼبدرب مصارعا سابقا أي عكس الرياضات األخرى .2

 (134، 2001طرفة، )  .هبب أف يكوف متحصل على شهادة تدريب .3

 .خبلؿ االستمارة متوفرة لدى غالبية اؼبدربُت اؼبستجوبُتوىذه النقاط الحظناىا من  .4

 .المعلومات الخاصة لمجال التدريب في رياضة الجيدو: المحور الثاني

 : السؤال األول والثاني

 .الغرض من طرح ىذه األسئلة ىو معرفة األصناؼ اليت يشرفوف على تدريبها وعدد اغبصص التدريبية يف األسبوع
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 وعدد أيام التدريب  يمثل النسب المئوية الخاصة بتدريب األصناف( 7)جدول رقم 

 األسئلة
 

 اإلجابة

 السؤاؿ األوؿ
 ما ىي األصناؼ اليت يشرفوف على تدريبها

 : السؤاؿ الثاشل
 كل عدد اغبصص التدريبية يف األسبوع

عدد  أكابر  أواسط  أشبال  أصاغر  براعم  الصنف 
 اغبصص 

أكثر من  05 04 03 02
05  

عينة 
 اؼبدربُت 

عينة  16 17 15 05 05
 اؼبدربُت 

04 20 00 01 00 

النسبة 
 %اؼبئوية

النسبة  64% 68% 60% 20% 20%
 اؼبئوية 

16% 80% 00% 04% 00% 

 : تحليل نتائج الجدول

بسنبة ويأيت بعدىا تدريب األكابر %( 68)قبد من خبلؿ اعبدوؿ أغلبية اؼبدربُت يشرفوف على تدريب األواسط بنسبة 

يشرفوف على تدريب الرباعم %( 20)وحيث قبد نسبة قليلة من اؼبدربُت % 60وكذلك تدريب األشباؿ بنسبة %( 64)

حصص يف األسبوع وانفرد تدريب األصاغر  5إذل  3حيث جل اؼبدربُت واؼبشرفُت األكابر واألواسط واألشباؿ دبعدؿ 

 .والرباعم دبعدؿ حصتُت يف األسبوع

 : االستنتاج

نستخلص من خبلؿ ربليل نتائج اعبدوؿ السابق أف يف رياضة اعبيدو وأغلبية اؼبدربُت يشرفوف على تدريب صبيع األصناؼ 

 .على عكس الرياضات األخرى، وعادة ما هبمعوف يف التدريب بُت األواسط واألكابر

وذلك حسب األولوية يف  اعبيدوصارع الغرض من ىذا السؤاؿ ىو معرفة الصفات البدنية األساسية ؼب: السؤاؿ الثالث

 .تطوير القدرات البدنية
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يوضح النسب المئوية إلجابة المدربين على الصفات البدنية األساسية (  08)الجدول رقم 

 .مصارعي الجيدول

 السؤاؿ 
 اإلجابة 

 صارع اعبيدوالسؤاؿ الثالث ما ىي يف رأيكم الصفات البدنية األساسية اػباصة دب

الصفات 
 البدنية 

 التوازف اؼبرونة  التحمل  الرشاقة  السرعة  القوة 

 04 06 08 13 15 18 عينة اؼبدربُت 
 %16 %24 %32 %52 %60 %72 النسبة اؼبئوية 

والسرعة  %( 72)من خبلؿ ما ورد يف اعبدوؿ أعبله قبد أكرب نسب من اؼبدربُت رشحوا القوة العضلية كصفة أوذل بنسبة 

وبنسب  صارع اعبيدوبينما رشحوا صفة التحمل واؼبرونة والتوازف كصفات ثانوية خاصة دب%( 60)كصفة ثانية بسنة 

(32% ،24% ،16.)% 

من خبلؿ ربليل النتائج اؼبدونة نستخلص أف ىناؾ رأي متفق عليو من قبل اؼبدربُت على الصفات البدنية : االستنتاج

الرشاقة مث تأيت التحمل واؼبرونة والتوازف كصفات بدنية ؽبما األساسية اػباصة دبصارع اعبيدو وكانت صفة القوة والسرعة و 

 .أنبية كذلك دبصارع اعبيدو

 .معلومات حوؿ الراحة اإلهبابية واالستشفائية يف رياضة اعبيدو: احملور الثالث

 : السؤال األول والثاني والثالث

فيسيولوجيا اعبهد البدشل إضافة إذل كاف الغرض من طرح ىذه األسئلة ىو معرفة مدى تكوين اؼبدربُت يف ؾباؿ 

 .استخدامهم لوسائل االستشفاء ومعرفة نوع ىذه الوسائل اؼبستخدمة

 

 

 



~ 133 ~ 
 

يوضح النسب المئوية إلجابة المدربين على التكوين في الفيسيولوجيا واستخدام ( 9) الجدول رقم 

 .وسائل االستشفاء ونوعها

 األسئلة
 
 
 

 اإلجابة

 السؤاؿ األوؿ
بتكوين يف ؾباؿ ىل حضيتم 

 فيسيولوجيا اعبهد البدشل
 

 :السؤاؿ الثاشل
ىل تستخدـ وسائل 

 االستشفاء خبلؿ التدريب

 السؤاؿ الثالث
ما نوعو وسائل االستشفاء 

اليت تستخدمها خبلؿ 
 التدريب

 االسًتخاء -اؼبشي ال نعم ال نعم 
 التدليك، شرب السوائل 23 02 23 02 عينة اؼبدربُت 

  %92 %8 %92 %8 النسب اؼبئوية 

 : تحليل النتائج

ليس لديهم تكوين يف ؾباؿ فسيولوجيا اعبهد البدشل بنسب السابق قبد أف معظم اؼبدربُت من خبلؿ نتائج اعبدوؿ 

وبالرغم من وجود مدربُت فقط من بُت اؼبستجوبُت حضو بتكوين لكن يف مدة قصَتة وغَت كافية ووبولوف دوف %( 92)

 .اؼبيداافالعمل بو يف 

أما اؼبستخدمُت لوسائل %( 92)ومعظم اؼبدربُت ال يستخدموف وسائل االستشفاء خبلؿ التدريب وذلك بنسبة 

 : االستشفاء فكانت حسب آرائهم ىاتو الوسائل ىي

 .اؼبشي -

 شرب السوائل  -

 .االسًتخاء -

 .التدليك -

فيسيولوجيا اعبهد البدشل إضافة إذل عدـ نستخلص أف عدد كبَت من اؼبدربُت غَت مكونُت يف ؾباؿ  :االستنتاج

استخدامهم لوسائل االستشفاء وأف البعض على الرغم من تكوينهم إال أنو استخدامهم لوسائل االستشفاء عشوائي وغَت 

 .منظم
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 : السؤال الرابع

 الغرض منو معرفة استخداـ وسائل االستشفاء     

 .استخدام وسائل االستشفاء وق المدربين لالنسب المئوية إلجابة يوضح ( 10)الجدول رقم 

 السؤاؿ
 اإلجابة 

 مىت تكوف وسائل االستشفاء؟ : السؤاؿ الرابع

 بعد اغبصة التدريبية أثناء اغبصة التدريبية بداية اغبصة التدريبية الوقت 
 10 15 02 عينة اؼبدربُت 
 %50 %75 %10 %النسبة اؼبئوية 
 : تحليل النتائج

قبد أف معظم اؼبدربُت يرشحوف أف االستشفاء يكوف أثناء اغبصة التدريبية بنسبة ( 10)اعبدوؿ رقم من خبلؿ نتائج 

يرشحوف االستشفاء يف بداية %( 10)وقبد أقل عدد من اؼبدربُت بنسبة %( 50)وبعد اغبصة التدريبية بنسبة % 75

 .اغبصة التدريبية

  :االستنتاج

االستشفاء عرب صبيع مراحل التدريب ولكن بدرجة أكثر أثناء اغبصة فبا سبق نستخلص أنو هبب أف تكوف وسائل 

التدريبية وىذا ما يتفق عليو العدد من اؼبصادر واؼبراجع حيث يؤكد هباء الدين إبراىيم سبلمة أف مرحلة استعادة الشفاء 

  (129، 1999هباءالدين، ). تكوف عندما يعقب اعبهد البدشل توقف عن العمل أي االنتقاؿ إذل الراحة

 الغرض من السؤاؿ معرفة نوع الراحة اؼبستخدمة  :السؤال الخامس 

 يوضح النسب المئوية إلجابة المدرب على نوع الراحة المستخدمة( 11)  الجدول رقم 

 السؤاؿ
 اإلجابة 

 ما ىي نوع الراحة اليت تستخدمها أثناء اغبصة التدريبية : السؤاؿ اػبامس

 راحة سلبية إهبابيةراحة  نوع الراحة 

 27 03 عينة اؼبدربُت 
 %90 %10 %النسبة اؼبئوية 
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 : تحليل الجدول

وأف عدد %( 80)بُت اعبدوؿ أف تقريبا صبيع اؼبدربُت يستخدموف الراحة السلبية بعد االنتهاء من اعبهد البدشل بنسب 

 .يستخدموف الراحة اإلهبابية% 10قليل جدا من اؼبدربُت بنسبة 

 : االستنتاج

نستخلص أف معظم اؼبدربُت يستخدموف الراحة السلبية أثناء اغبصة التدريبية وعدد قليل جدا من اؼبدربُت يستخدموف 

 .الراحة اإلهبابية

 .الغرض من طرح السؤاؿ ىو معرفة نوع سبارين الراحة اإلهبابية اؼبستخدمة :السؤال السادس

 .إلجابة المدربين على نوع تمرينات الراحة اإليجابيةيوضح النسب المئوية ( 12)الجدول رقم 

 السؤاؿ
 اإلجابة 

 ما ىي نوع سبارين الراحة اإلهبابية اؼبستخدمة : السؤاؿ السادس

 سبارين أخرى  سبارين اؼبشي   سبارين االسًتخاء  نوع التمرين 
 %00 01 0 01 عينة اؼبدربُت 
 %00 %10 %10 %10 %النسبة اؼبئوية
من اؼبدربُت يستخدموف سبارين االسًتخاء واؼبشي كتمارين الراحة % 10يبُت اعبدوؿ أف نسبة  :الجدولتحليل 

 .اإلهبابية وأغلبيتهم ال يستخدموف أي نوع من التمارين

نستخلص من ربليل اعبدوؿ أف نسبة قليلة من اؼبدربُت من يستخدموف سبارين الراحة اإلهبابية وسبثلت يف  :االستنتاج

 .واالسًتخاء نظرا لتكوينهم ولو الضئيل يف ؾباؿ فيسيولوجيا اعبهد البدشل أما الباقي فيعتمدوف على الراحة السلبيةاؼبشي 

ة حوؿ توظيف سبقراء اؼبدربُت ؼبعلوماهتم اؼبكتالغرض من طرح ىذه األسئلة ىو است: السؤال السابع والثامن والتاسع 

وأنبيتهم يف االرتقاء  توعة االستشفاء واذباه العمل وطبيعودورىا يف ربسُت سر فًتات الراحة وعبلقتها باجملهود اؼببذوؿ 

 .بالرياضيُت
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يوضح النسب المئوية إلجابة المدربين عن توظيف فترات الراحة ودور الراحة  13)) جدول رقم 

 .ة العمل على االرتقاء بالرياضيعيطببية في تحسين االستشفاء واتجاه و اإليجا

 السؤاؿ
 اإلجابة

ىل توظيف فًتات : 7س
الراحة يكوف وفق اجملهود 

 اؼببذوؿ 

ىل للراحة اإلهبابية : 8س
دور يف ربسُت سرعة 

 االستشفاء

ىل اذباه العمل : 9س
وطبيعة الراحة يساعد على 

 االرتقاء بالرياضي
 15 18 19 عينة اؼبدربُت 
 %75 %90 %95 %النسبة اؼبئوية 

قبد أف معظم اؼبدربُت يتفقوف على أف توظيف فًتات يكوف وفق اجملهود اؼببذوؿ (  12)  من خبلؿ نتائج اعبدوؿ رقم 

على أف للراحة اإلهبابية دور يف ربسُت سرعة االستشفاء أما عن %( 90)وكذلك يتفقوف بنسبة %( 95)وذلك بنسبة 

 %( 75)اذباه العمل وطبيعة الراحة إذا ما كاف يساعد على االرتقاء بالرياضي فكانت بنسبة

 : االستنتاج

من خبلؿ ىذه اإلجابات يتضح أف ىناؾ رأي منفق من قبل اؼبدربُت على أنو فًتات الراحة تكوف وفق اجملهود اؼببذوؿ 

 .تقاء بالرياضير وللراحة اإلهبابية دور مهم يف ربسُت سرعة االستشفاء وعليو الذباه العمل وطبيعة الراحة يساعد على اال

 : الخالصة

 : علقة دبوضوع البحث ما يليتستمارة االستبيانية اؼبلنتائج أسئلة  اإل الشامل من خبلؿ االستعراض

ووجود اؼبؤىبلت واػبربات اؼبيدانية الطويلة إال أهنم ال ( DAN 6)رغم درجة اغبزاـ لدى اؼبدربُت اليت وصلت حىت 

اء بالنسبة للرياضيُت والراحة اإلهبابية يزالوف يفتقروف إذل بعض الطرؽ العلمية اغبديثة يف التدريب خاصة يف ؾباؿ االستشف

 .بالرغم من اتفاقهم أف ؽبا دور يف ربسُت سرعة االستشفاء

 . معظم اؼبدربُت ال يستخدموف وسائل االستشفاء -

 .عدـ استخدامهم للراحة االهبابية خبلؿ التدريب -

 .دوف بصفة كبَتة على الراحة السلبيةميعت -
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بدشل االهبابية لكن ليس لديهم معلومات حوؿ استخدامها بعد اعبهد الدوف استخداـ ريالكثَت من اؼبدربُت ي -

 .لراحة السلبية بعد اعبهد البدشلعلى ااؿ لذلك يعمدوف ضبوعن شدهتا وكيفية تقنُت األ

 .بعض اؼبدربُت يستخدموف الراحة االهبابية لكن بصفة عشوائية -

ة وكيفية استخداـ الراحة االهبابية بعد اجملهود البدشل عدـ معرفة ىؤالء اؼبدربُت عن كيفية تقنُت األضباؿ التدريبي -

 .اؼبرتفع الشدة

اإلجابة عليها ودراستها بالتجريب اؼبخربي وىذا بإعطاء  الطالبوأخَتا من خبلؿ استخداـ نتائج أسئلة االستمارة وباوؿ 

ة تتناسب مع اجملهود ؼبعرفة تأثَتىا عطاء راحة إهبابيإاؼبستخدـ يف رياضة اعبيدو ومث  اعبهد البدشل حسب النظاـ الطاقوي

 .يف ربسُت سرعة االستشفاء

ارات اليت تقيس األنظمة سبثلت يف ىذه اؼبرحلة يف ربديد ؾبموعة من االختب :مرحلة تحديد مجموعة االختبارات

 (النظاـ اؽبوائي وىوائي بلالنظاـ ال)الطاقوية 

الطاقوية من ؾبموعة مصادر ومراجع علمية حيث نظمت يف لقياس األنظمة ـبربية  اتار باخت جبمع الطالب حيث شرع

 (في المالحقترشيح اإلختبارات ستمارة أنظر إ ) .استمارة استبيانية

األساتذة أنظر فً المالحق قائمة  ) استمارات وعرضها على ؾبموعة من الدكاترة واألساتذة( 10)بتوزيع  الطالب مث قاـ

من أجل ربديد أدؽ االختبارات اؼبوجهة لقياس اؼبتغَت التابع اؼبستهدؼ من البحث ولقد مت  (المحكمٌنوالدكاترة 

 %.80استمارات من اجملموع الكلي أي ما يعادؿ  08اسًتجاع 

 :الدراسة األساسية  -1-2

 : منهج البحث -1-2-1

سامي عريفج وخالد حسن "وعلى حسب قوؿ  الطالبإف اؼبنهج التجرييب ىو أكثر مبلئمة غبل اؼبشكلة اليت يطرحها 

 يعترب األسلوب التجرييب أكثر األساليب كفاية يف الوصوؿ إذل معرفة يوثق هبا عندما يستخدـ يف حل اؼبشكبلت"مصلح، 

ويؤكد ؿبمد موسى على أنو من أنسب اؼبناىج العلمية اؼبستخدمة يف ربديد  (140، 1999عريقج، مصلح، و قبيب، )

 (18، 1996عثماف، ) أسباب الظاىرة اؼبطروحة وإهباد حلوؽبا
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سبثل يف العملية التجريبية دراسة فاعلية استخداـ الراحة اإلهبابية كمتغَت مستقل ؽبذا البحث و  الطالبلقد تناوؿ        

على اؼبختربين  الطالبستشفاء لدى مصارعي اعبيد وألجل الوصوؿ إذل األىداؼ اؼبنشودة طبق سُت اإلاؼبتغَت التابع يف رب

 .عاعبتها إحصائياؼب والدرجات اػباـ اؼبتحصل عليهاؾبموعة من االختبارات اؼبخربية 

بو من معرفة عن استيضاحهم عما يلموف و ستبيانية من أجل استقراء اؼبدربُت اإل ستمارةاإل الطالبوكذلك استخدـ 

 .اؼبوضوع وعلى رأي مرواف عبد اجمليد إبراىيم

عنها   عينة من األفراد ويطلب إليهم اإلجابةعلى أف االستبياف يف أبسط صورة عبارة عن عدد من األسئلة احملددة يعرض "

سمى استمارة وتكتب األسئلة أو تطبع على ما ي الطالبا شفهيا مباشرا وتفسَتا من حكتابة، فبل يتطلب األمر شر 

 (97، 2002إبراىيم، )." االستبياف

 : مجتمع عينة البحث -1-2-2

طبيعة ومنهج للوالية مستغازل و ( سنة 19، 17)سبثل اجملتمع األصلي للدراسة يف مصارعي اعبيدو من صنف اواسط 

 اؼبقصود إجراء الدراسة على كل عينة اجملتمع األصلي  الطالبالبحث اؼبستخدـ فبا تعسر على 

 20من الضبط اإلجرائي للمتغَتات أخد عينة من اؼبصارعُت بطريقة مقصودة بلغ حجمها  الطالبوحىت يستطيع      

والسن ( كلغ  68أقل من )مصارعا لتمثل وكانت سبيزىم نفس اؼبواصفات اعبسمية كما يبدو من مظهرىم ومن نفس الوزف 

يف كل ( مصارعُت 10)ولقد وزعت العينة بالتساوي ( بٍت اغبزاـ)ودرجة ( سنوات تدريب 3أكثر من )وسنوات التدريب 

بلقاسم،  حَتش شعيب ؿبمد، (ؾبموعة إحداىا ذبريبية واألخرى ضابطة ومت اختيار عينة البحث دبساعدة بعض اؼبدربُت

 .لكوهنم يشرفوف على ؾبموعة من الفرؽ لوالية مستغازل )نورين

 : مجاالت البحث -1-2-3
مشلت عينة اؼبختربين الذين طبقت عليهم الدراسة يف مصارعي اعبيدو من صنف  :المجال البشري -1-2-3-1

 مصارعُت سبثلت 10مصارعا من الذكور يف ؾبموعتُت كل منها  20حيث بلغ عددىم ( سنة 19-17)األواسط 

 ستخداـ الراحةالضابطة عدـ اإحداىا يف العينة التجريبية اليت استخدمت الراحة اإلهبابية بعد اجملهود البدشل اؼبأخوذ والعينة 

 .بنفس التوقيت واؼبكاف ختيارات اؼبخربية اإلهبابية وسبت اإل
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 : المجال المكاني -1-2-3-2

 أجري البحث يف اؼبخرب البيداغوجي ؼبعهد الًتبية البدنية والرياضية لوالية مستغازل 

 : المجال الزمني -1-2-3-3

 : لقد سبثلت مدة العمل التجرييب يف مرحلتُت نبا

 :المرحلة األولى -

ولقد مشلت  14/02/2011إذل غاية  06/12/2010وسبت فيها التجربة االستطبلعية واليت امتدت من   -

 : ىذه اؼبرحلة النقاط التالية

 .إعداد وتوزيع االستبياف على اؼبدربُت -

 .إعداد االختبارات حسب متطلبات الدراسة -

 .إقباز االختبارات القبلية والبعدية للتجربة االستطبلعية -

 : المرحلة الثانية -

 .20/03/2011إذل غاية  20/02/2011وسبثلت ىذه اؼبرحلة يف تطبيق التجربة األساسية حيث امتدت من 

مع عينة البحث بالنسبة للتجربة  للطالبيوضح رزنامة العمل المخبري  (14)رقم والجدول 

 .االستطالعية واألساسية

 التاريخ  اؼبخرب البيداغوجي  اؼبكاف الفًتات 

 06/12/2010من  سا12-سا9يـو االثنُت  التجربة االستطبلعية 

 14/02/2010إذل 

 20/02/2011من  سا  12-سا 9يـو األحد  التجربة الرئيسية 

 20/03/2011إذل 
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 متغيرات البحث  -1-2-4 

 : استنادا إذل فرضيات البحث تبُت لنا أف ىناؾ متغَتين اثناف أحدنبا مستقل واآلخر تابع ونبا كالتارل

 تعريف المتغير المستقل 1-2-4-1

أنو السبب أو أحد األسباب لنتيجة معينة ودراستو قد تؤدي إذل معرفة تأثَته  الطالبىو عبارة عن اؼبتغَت الذي يفًتض 

 .تغَت آخرعلى م

 ".الراحة اإليجابية"ربديد اؼبتغَت اؼبستقل 

 :تعريف المتغير التابع -1-2-4-2 

متغَت يؤثر فيو اؼبتغَتاؼبستقل ىو الذي تتوقف قيمتو على مفعوؿ تأثَت قيم اؼبتغَتات األخرى حيث أنو كلما أحدثت 

 (219، 1999راتب،  عبلوي و). تعديبلت على قيم اؼبتغَت اؼبستقل ستظهر على اؼبتغَت التابع

 ".االستشفاء لدى مصارعي الجيدو"ربديد اؼبتغَت التابع 

 الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث -1-2-5

إذل األىداؼ اؼبنشودة وحل الظاىرة  الطالبإف أخد فبيزات الدراسة اؼبيدانية عزؿ بعض اؼبتغَتات اليت ربوؿ دوف وصوؿ 

 .اؼبطروحة ولذلك عليو ضبط متغَتات البحث قصد التحكم فيها

 : لضبط متغَتات البحث واليت مشلت ما يلي الطالبوانطبلقا من ىذا اجتهد 

 .صابة سابقةلئلأو تعرض اؼبصابُت مت استبعاد اؼبصارعُت  -

توقعا منا تفوقهم يف ( 1ADNدرجة أوذل، )كما مت إبعاد اؼبصارعُت األواسط اغبائزين على اغبزاـ األسود  -

 .االختبارات

، 17)والسن ( كلغ  68)وبنفس الوزف أقل من ( ـ1,7)ذبانس اؼبصارعُت من كلىت العينتُت يف القامة ؼبتوسط  -

 ( ذكور)ومن نفس اعبنس ( نوات تدريبس 3أكثر من )التدرييب ، صنف أواسط وكذلك العمر (سنة 19
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مؤىل    كل من العينتُت دبساعدة فريق عملبنفسو على إقباز االختبارات اؼبخربية  على   الطالبلقد اشرؼ  -

معهد الًتبية البدنية والرياضية أي بنفس الظروؼ اؼبكانية وكذلك ت االختبارات اؼبخربية يف ـبرب حيث كان

 .الزمانية

 .اؼبخربية بنفس وسائل القياس ومع نفس الفريق اؼبساعد يف التجربة االستطبلعية والرئيسيةسبت االختبارات  -

 .بإعطاء سبارين الراحة اإلهبابية بنفسو للعينة التجريبية بعد االنتهاء من اجملهود البدشل الطالبكما قاـ          

 .الوطنية للجيدو أخذ عينة البحث يف مرحلة قبل اؼبنافسة لتحضَتىم جيدا للبطولة مت -

 .ُت باالستعداد للعمل بكل رغبة عالية دوف تأثَتات وإرغامات خارجيةتالعين ةكما سبيز  -

 : أدوات البحث -1-2-6

 : ؾبموعة من األدوات سبثلت يف اآليت الطالبربقيقا لؤلىداؼ اؼبنشودة وإقباز البحث يف النحو األفضل استخداـ 

 : المصادر والمراجع -1-2-6-1

كل من اؼبصادر واؼبراجع العربية واألجنبية اجملاالت اؼبلتقيات العلمية وزيادة على ىذا االستعانة بالدراسات   البحث يف

 .السابقة واؼبرتبطة باالستشفاء وعبلقتو بالراحة اإلهبابية

 : المالحظة -1-2-6-2

ربديد مشكلة البحث ومعرفة عناصره بعدة زيارات ميدانية تتبعية عبمع البيانات واغبقائق اليت مكنتنا من  الطالبقاـ 

 .وتكوين فروضو مث التجريب للتحقق من صحة الفروض

 .المقابالت الشخصية -1-2-6-3

بعدة مقاببلت شخصية مباشرة وذلك من أجل صبع البيانات من مصادرىا والتعرؼ على اؼبوضوع بالبحث  الطالبقاـ 

عن العلل واألسباب وتزامنت اؼبقاببلت مع توزيع االستمارات االستبيانية حيث اغتنمت الفرصة إلجراء ىاتو اؼبقاببلت 

 : وكانت مع
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    وؾبموعة من اؼبدربُت) رئيس الرابطة الوالئية للجيدو دبستغازل ( رحات ؿبمدف: رئيس الرابطة الوالئية للجيدو دبستغازل السيد

 :وىم  اؼبختصُت يف رياضة اعبيدو )ؿبمد شعيب، فرحات ؿبمد ـبفي بومدين لطروش ؿبمد: حَتش بلقاسم (

 ( 2ème DAN)ؿبمد شعيب متحصل على اغبزاـ األسود درجة ثانية 

 ( 4ème DAN)عريب ومدرب حاليا متحصل على حزاـ أسود درجة رابعةحَتش بلقاسم العب دورل سابق وبطل 

 ( 6ème DAN)فرحات ؿبمد مدرب سابق للفريق الوطٍت إناث وحكم دورل متحصل على حزاـ أسود درجة سادسة 

 5ème)ـبفي بومدين أضبد مؤسسي االربادية اعبزائرية لرياضة اعبيدو متحصل على اغبزاـ األسود درجة خامسة 

DAN ) 

 ( 4ème DAN)لطروش ؿبمد متحصل على اغبزاـ األسود درجة رابعة 

 : االستبيان -1-2-6-4

بتوجيو استبياف إذل مدريب اعبيدو لوالية مستغازل من أجل استقرائهم عما يلمونو عن االستشفاء والراحة  الطالبقاـ 
 .اإلهبابية وتأثريها

يضم ؾبموعة من سبارين الراحة ) أنظر يف اؼببلحق قائمة األساتذة و الدكاترة ( استبياف موجو إذل االساتذة و الدكاترة

 .اإلهبابية اؼبتمثلة يف سبارين اؼبرونة واالسًتخاء

 .استبياف موجو إذل األساتذة والدكاترة يضم ؾبموعة من االختبارات اؼبخربية لًتشيح أنسب االختبارات ؼبوضوع حبثنا

 : االختبارات -1-2-6-5

النظاـ البلىوائي على بطارية اختبارات مقننة بعد ترشيحها من طرؼ بعض الدكاترة واألساتذة تقيس  الطالبلقد اعتمد 

 : و سبثلت يف اختبارات ـبربية ومرفولوجية سبثلت يف صارعي اعبيدوؼبوالنظاـ اؽبوائي 

 :اختبار القامة -1-2-6-5-1

 .قياس الطول، القامة: الغرض

 .سم 20ؾبهز دبسطرة متحركة عليو وفبتد لػ ( ـ2)قائم خشيب مدرج بالسنتمًتات على طوؿ  :األدوات
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يقف اؼبخترب مع استقامة جدعو والنظر لؤلماـ ومن مث نثبت اللوحة اؼبتحركة فوؽ رأسو لتسجيل  :مواصفات األداء

 .طوؿ القامة بالسنتمًت

 :اختبار الوزن -1-2-6-5-2

 .لقياس وزف اعبسم :الغرض

 .ميزاف طيب :األدوات

 .يقف اؼبخترب فوؽ اؼبيزاف هبدوء وبعد ثبات اؼبؤشر يسجل لو الوزف بالكلغراـ :مواصفات األداء

خليفة، )  .وااللتزاـ بالثبات دوف اغبركة فوؽ اؼبيزاف الطيب( kumono)هبب نزع كل اؼببلبس الثقيلة  :التوجيهات

1999) 

 (255، 1998رضواف، ) اختبار الثالثين ثانية لوينجات  -1-2-6-5-3

 الغرض من االختبار

 .أقر كثَت من علماء قياس اعبهد البدشل سبيز ىذا االختبار كمقياس للقدرة البلىوائية اؼبتوسطة للرجلُت والذراعُت

 .ىذا االختبار يقيس القدرة البلىيوائية اؼبتوسطة بصورة غَت مباشرة ولكنها دقيقة

 مستوى السن والجنس

 .سنوات فأكثر 10يستخدـ االختبار بالنسبة للجنس من سن 

 .يكثر استخداـ االختبار بالنسبة للرياضيُت

 : المعامالت العلمية لالختبار

الختبار وينجات صدؽ فسيولوجي مرتفع، فقد أكدت الدراسات والبحوث العلمية اؼبختلفة أف العديد فبن يؤدوف 

بعد األداء، فبا يوحي بأهنم يبتلكوف إمكانات عالية  Lactateما مرتفعة من ملح حامض اللكتيك االختبار يظهروف قي

 ( anaerobic capacityسعة البلىوائية ) Glycolytic capacitiesنظاـ حامض اللكتيك البلىوائي 
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 : األدوات واألجهزة الالزمة

 .يف حالة التبديل بالذراعُت modified Monarkالدراجة األرجو مًتية من طراز مونارؾ اؼبعدؿ 

عند استخداـ الذراعُت، وقد أظهرت نتائج البحوث  Fleisch ergometerويستخدـ أرجو ميًت فليس 

 .اؼبختلفة أنو ال توجد فروؽ بُت استخداـ اعبهازين بالنسبة للعمل البدشل البلىوائي

ث وبو إمكانية  30بو مؤشر للثواشل اغبساب زمن االختبار وىو ( منبو أو ساعة معمل)جهاز غبساب الزمن 

 . عندما ينتهي ىذا الزمن(اإلعبلف)التنبيو 

 .على الدراجة األرجو مًتية( الدورات)غبساب عدد اللفات   counterعداد 

 .كلذلميزاف طيب إلكًتوشل غبساب وزف اعبسم إذا اقتضت اغباجة 

 :القائموف على تنفيذ االختبار

 : وبتاج تطبيق اختبار وينجات إذل فريق عمل ف الفنيُت واؼبتخصصُت موزعُت كما يلي

 شرؼ عاـ  على إدارة وتنفيذ االختبار. 

 ميقايت  غبساب الزمن. 

  مقدر للقوة(F )على الدراجة األرجومًتية 

 مقدر واحد أو أكثر لعدد اللفات. 

 مسجل للنتائج. 

 : تتضمن إجراءات تطبيق االختبار أربع خطوات رئيسية ىي :اإلجراءات

 ويشمل : نظام تنفيذ االختبار: أوال

دقائق، يقـو فيها اؼبخترب بالتبديل على الدراجة  5، 2ويستغرؽ فًتة زمنية تًتاوح ف : اإلضباء قبل أداء االختبار

يف الدقيقة، ويبكن ( نبضة)ضربة  16إذل  15األرجو مًتية عند مستوى شدة وينجات  تكفي ألف يعمل القلب من 

 . ثواف 6إذل  5دة كل مرة من القياـ باإلضباء عن طريق العدو ف أربع إذل طبس مرات، م
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دقائق، وزبصص الراحة بعد اإلضباء وقبل بدء االختبار وهبب  5إذل  2وتستغرؽ من (: فًتة االستشفاء)فًتة الراحة 

أال تقل ىذه الفًتة عن دقيقتُت، وأال تزيد عن طبس دقائق بعد انتهاء اإلضباء، فقد وجد العلماء أف زمن الدقيقتُت ىو 

ن التعب والعودة للحالة الطبيعية، وأف زمن اػبمس دقائق ىو أقصى زمن يبن أف تظل فيو مبلستشفاء أقل زمن يكفي ل

العضبلت ؿبتفظة حبرارهتا وترفق الدـ إليها، ويبلحظ أف فًتة الراحة ىذه يطلق عليها اسم الراحة االهبابية ألهنا تتطلب من 

عند ( كجم مثبل1)وأف يقـو بالتبديل ضد أقل مقاومة فبكنة اؼبخترب أف يظل جالسا على مقعد الدراجة األرجو مًتية 

 .لفة يف الدقيقة 20إذل  10يًتاوح من ( rpm)معدؿ تبديل 

يصل ( rpm)وتتضمن قياـ اؼبخترب بالتبديل دبعدؿ ( االستشفاء)فًتة تزايد السرعة وتبدأ مباشرة بعد فًتة الراحة 

تبلغ ثلث اؼبقاومة الكلية اليت يتطلبها االختبار ويف هناية مدة العشر ( f)لفة يف الدقيقة ؼبدة عشر ثواشل دبقاومة  20إذل 

بزيادة ( مقدر القوة)ثواشل يطلب من اؼبخترب أف يزيد من معدؿ التبديل يف الوقت الذي يقـو فيو أحد أعضاء فريق البحث 

 . تغرؽ ىذا اإلجراء أكثر من طبس ثواشلبالتدريج لتصل إذل القيم اليت يتطلبها االختبار مع مبلحظة أال يس( F)اؼبقاومة 

مباشرة يعطي اؼبخترب األمر بالتبديل على الدراجة األرجو ( ث 15)يف هناية فًتة تزايد السرعة : فًتة تنفيذ االختبار

ثانية تقسم إذل ست فًتات  30وذلك ؼبدة . بتحديدىا سلفا الطالبمًتية بأسرع ما يبكن للتغلب على اؼبقاومة اليت قاـ 

 .نية متصلة مدة كل فًتة طبس ثواشلزم

دقيقة، وتتضمن التبديل ؼبستوى من القدرة البلىوائية يًتاوح من اؼبستوى  2إذل 1فًتة التهدئة وتستغرؽ من 

 .فًتة تأيت مباشرة بعد ومن الثبلثُت ثانية اؼبقررة لبلختبار ياؼبنخفض إذل اؼبستوى اؼبتوسط، وى

 ( الحمل البدني)اختبار مستوى المقاومة : ثانيا

اؼبقاومة على ) Force( f)يتطلب العمل على الدراجة األرجو مًتية يف اختبار وينجات اختيار مستوى القوة 

ويتم اختيار مستوى القوة على الدراجة األرجو مًتية عن طريق ( العبء اعبهدي)كأسس لتشكيل اغبمل البدشل ( الدراجة

اؼبعادلة يف حالة استخداـ )حوص أوال بالكيلو جرامات بدوف حذاء وبدوف مبلبس خارجية، يلي ذلك تطبيق وزف اؼبف

 .يف حالة استخداـ الذراعُت( 6:3الرجلُت اؼبعادلة 
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 يبين نظام تطبيق اختيار الثالثين ثانية لوينجات (15)جدول 

 النشاط اؼبطلوب  الزمن اؼبقرر  الفًتة 

التبديل على األرجوميًت ؼبستوى شدة تفي ألف يعمل القلب  ؽ 5 فًتة اإلضباء 

 ضربة يف الدقيقة  160إذل  150اؼبعدؿ نبض يًتاوح من 

 10راحة اهبابية تتطلب من اؼبخترب التبديل دبعدؿ يًتاوح من  ؽ 5.2 فًتة راحة 

 ؽ ضد أقل مقاومة / لفة  20

ث ضد ثلث  10ؽ ؼبدة /لفة 20القياـ بتبديل ؼبعدؿ  ث  15 فًتة تزايد السرعة

اؼبقاومة اؼبقررة لبلختبار ث التدرج يف زيادة التبديل ليصل إذل 

 ث 5أعلى سرعة مع زيادة اؼبقاومة خبلؿ 

 ( f)ل اؼبستمر ضد اؼبقاومة اؼبقررة يالتبد ث  30 فًتة تنفيذ االختبار

( p)التبديل ؼبستوى من خفض أو متوسط من القدرة  ث 2-1 فًتة التهدئة

 .البلىوائية

 .85× ( كجم)وزف اعبسم (= كجم)قوة الرجلُت         

 .5× ( وزف اعبسم كجم(= كجم)قوة الذراعُت 

جوؿ لكل كيلو جراـ من وزف اعبسم لكل دورة بداؿ،  4، 4وقد صممت معادلة قوة الرجلُت على أساس إنتاج 

البلىوائية للفرد، فإذا فرضنا أف وزف اعبسم كاف من القدرة % 85حي يًتتب على ذلك القياـ حبمل بدشل يتطلب حوارل 

للرجلُت يف اختبار وينجات على الدراجة ( القوة)كجم، حينئذ يبكن ربديد اغبمل البدشل   67,7بالنسبة ألحد اؼبختربين 

 : كالتارل( 5:3)األرجومًتية بالتعويض يف اؼبعادلة 

  75×  67,7=  قوة الرجلُت 

       =5,7   

 كجم   5,1=        
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 العد وحساب الزمن : ثالثا

س ثواشل وحساب فًتة مإلعبلف الزمن ػبوبتاج ىذا اإلجراء إذل زبصيص أحد أفراد فريق البحث للقياـ كميقايت 

 .ث 30وىو ( زمن االختبار)دواـ األداء 

وتتضمن مهمة اؼبيقايت البدء يف تشغيل الساعة غبساب الزمن، عندما يقـو زميلو مقدرا القوة بإعبلف بدء االختبار 

 Accelerationحيث يتم ىذا اإلجراء يف هناية مرحلة تزايد السرعة ( Goابدأ )من خبلؿ إعطاء اؼبخترب إشارة 

period  القوة اليت يتطلبها االختبار واليت تتم خبلؿ طبس ثواشل يف  غبظة أف يتمكن من اختيار قيمة( يف أوال 3البند

 .هناية فًتة تزايد السرعة

بديل ختبار، يقـو اؼبيقايت بتشغيل الساعة ويقـو اؼبخترب يف نفس اللحظة بالتر القوة إشارة بدء اإلاعندما يعطي مقد

ف يظل اؼبخترب يف وضع اعبلوس فوؽ مقعد ثانية مع مبلحظة أ 30مًتية بأقصى سرعة فبكنة ؼبدة على الدراجة األرجو 

 .الدراجة األرجو مًتية طواؿ مدة أداء االختبار

بينما اؼبخترب جالس على مقعد الدراجة األجو مًتية ويقـو . يقـو اؼبيقايت بإعبلف الزمن بصوت عاؿ ؿ طبس ثواف

إعبلف عدد لفات بصوت مرتفع كل البداؿ ب( دورات)بالتبديل بأقصى سرعة غبظة بدء االتبار يقـو مقدر عدد لفات 

 .ثانية 30طبس ثواف ويستمر ذؿ حىت يعلن اؼبيقايت انتهاء الزمن اؼبقرر االختبار وىو 

س ثواشل يف بطاقة أعدت خصيصا ؽبذا طبتسجيل عدد اللفات اليت يعلنها مقدر عدد اللفات كل بيقـو اؼبسجل 

مًتية يف حُت تقًتح ىيئة العلماء يركب على الدراجة األرجو  لكًتوشلالغرض، ويبكن حساب عدد اللفات باستخداـ عداد ا

ليقـو حبساب عدد . ري عدد اللفاتمن مقد شلاثد استعانة بعدإعداد االختبار دبعهد وينجات اإل اليت أشرفت على

 .لفات االختبار داللفات معا حبيث يؤخذ متوسط دراجاهتما كنتيجة هنائية لعد

حيث يقـو مقدر  donn cool ثانية اؼبقررة لبلختبار، تبدأ على الفور مرحلة التهدئة  30عندما ينتهي زمن اؿ 

كجم بينما يكوف اؼبخترب مستمر يف التبديل ؼبستوى   2-1يف الدراجة األرجومًتية ما بُت ( f)القوة بوضع اؼبقاومة 

 .تهاء زمن االختباردقيقة بعد ان 2-1منخفض من السرعة وذؿ ؼبدة تًتاوح من 
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 القياسات وتسجيل النتائج: رابعا

ولكي يبكن  Ancوالسعة البلىوائية  Peak-Anpيتضمن اختبار وينجات حساب القدرة البلىوائية القمة 

بداؿ الدراجة األرجو مًتية كل طبس ( دورات)فإنو يلـز تسجيل عدد لفات  Peak-Anpقياس القدرة البلىوائية القمة 

تتم بالعد على قدـ واحدة عندما يكوف البداؿ ( الدورة) على األقل، مع مبلحظة أف اللفة الواحدة للبداؿ ثواشل ؼبرتُت

ألسفل ويف حالة استخداـ عداد الكًتوشل يلحق بالدراجة األرجو مًتية، حينئذ يقـو مقدر عدد اللفات دببلحظة العداد 

غبظة إعطاء إشارة بدء االختبار حبيث يعلن بصوت واضح  بشكل متتابع كل طبس ثواشل ؼبرتُت على األقل، وذلك منذ

عدد اللفات اليت يبلحظها عندما يعلن اؼبيقايت مرور اػبمس ثواشل األوذل، ليقـو اؼبسجل على الفور تسجيل الرقم الذي 

 .يعلنو يف بطاقة التسجيل وىكذا بالنسبة للخمس ثواشل الثانية

ات عند هناية الزمن اؼبقرر لبلختبار ففإنو يلـز حساب العدد الكلي لل Ancأما بالنسبة لقياس السعة البلىوائية 

ث ويف حالة استخداـ عداد الكًتوشل غبساب عدد اللفات فإنو يتم وضع مؤشر العداد عند الصفر اؼبوجود على  30وىو 

للفات اليت تظهر بوضوح لقراءة العدد الكلي ثانية  30يف هناية زمن اؿ  التدريج قبل بدء االختبار، مث يرجع إذل العداد

 : بالوحدات التالية Peak-Anpويتم التعبَت عن القدرة البلىوائية القمة  دعلى العدا

 ( ث 5-كيلو جراـ مًت ) .1

 ( وات)أو .2

 :التالية( 7:3اؼبعادلة )وغبساب القدرة البلىوائية القمة تطبق 

المسافة التي تقطعها عجلة الدراجة األرجومترية × واني عدد اللفات في خمس ث= القدرة الالىوائية القمة 

 ( 7:3معادلة )القوة المقدرة لالختبار بالكيلو جرامات × في اللفة الواحدة 

 (218، 1998رضواف، )اختبارات أستراند للياقة الهوائية -1-2-6-5-4

 : الغرض من االختبار

 : ختبار ىدؼ رئيسي ىولئل

 : تقدير القدرة اؽبوائية للمخترب ومستوى لياقتو البدنية وباإلضافة إذل ىذا اؽبدؼ يوجد ىدفُت تربويُت عما .1
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 التعود على األداء على الدراجة الثابتة. 

  ترقية وتطوير معدؿ القلبHR وبالتارل صحة القلب واألوعية الدموية. 

 : مستوى السن والجنس

 .سنة من اعبنسُت 69سنة حىت  15لعمرية من يستخدـ االختبار بالنسبة للفئات ا

 : األدوات واألجهزة الالزمة

مًتية وفقا لؤلغراض البحثية اليت ختبار أسًتاف على الدراجة األرجو تتباين األدوات اليت تستخدـ يف تطبيق ا

سماعات الطبية بدال فمثبل يبكن استخداـ ال. إذل ربقيقها وكذا مستوى خربة القامت على تطبيق االختبار الطالبيسعى 

 : وعموما فإف تطبيق ىذا االختبار يتطلب األدوات اآلتية من ذلك

 دراجة مونارؾ األرجومًتية  .1

 .ظباعة طبيب .2

 ساعة إيقاؼ معملية  .3

 (جهاز تنظيم التبديل)مًتونـو  .4

 .آلة حاسبة .5

 : إجراءات تنفيذ االختبار

على الدرجة األرجومًتية، ويقـو احملكم خبلؿ ىذه  ؽ ىي اؼبدة الزمنية اؼبقررة لؤلداء 6يتفرؽ اختبار أسًتاف 

ويبكن إهباز تلك . وتقدير مستوى القدرة وتعديلو، ومبلحظة اؼبخترب  HRالفًتة الزمنية بقياس وتسجيل معدؿ القلب 

 .اػبطوات يف اآليت

 Metronomeالبدء يف تشغيل جهاز اؼبًتونـو  .1

 .على الدراجة األرجومًتيةيف نفس الوقت يطلب من اؼبخترب أف يبدأ التبديل  .2

عندما يصل اؼبخترب إذل معدؿ األداء البلـز لتنفيذ االختبار، يبدأ احملكم يف زيادة مستوى القدرة وذلك عن  .3

 .اؼبوجود بالدراجة األرجومًتية Force Krobeطريق إدارة مفتاح القوة 
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غبظة أف يصل اؼبخترب إذل معدؿ التبديل اؼبطلوب ألداء االختبار،  The clockيبدأ تشغيل الساعة اؼبعملية  .4

 .وغبظة الوصوؿ إذل مستوى القدرة البلزمة للتشغيل

للقلب، وتسجيل ( ضربة. )نبضة 30حبساب الزمن الذي يستغرقو ( القائم على تنفيذ االختبار)يقـو احملكم  .5

ؽ . ويبلحظ أف ىذا اإلجراء يتم عند ث. رضىذا الزمن يف بطاقة تسجيل االختبار اليت أعدت ؽبذا الغ

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 ىذا القياس من طبس مرات وحبيث يؤخذ آخر قياس خبلؿ الدقيقة السادسة

نبضة  30على الزمن الذي تستغرقو  1800بقسمة الرقم  HRة يقـو احملكم حبساب معدؿ القلب يف الدقيق .6

 .مث يقـو بتسجيل ىذا اؼبعدؿ يف بطاقة التسجيل( ضربة)

ووبدث يف أثناء الفًتات البينية بُت قياسات النبض ( 2: 5اؼبعادلة )مع اؼببلحظة أف ىذا اإلجراء يتم باستخداـ 

 .أثناء أداء اؼبخترب على الدرجة األرجو مًتية

إذل اؼبستوى  HRبعد مرور دقيقتُت من بدء االختبار، إذا دل يصل معدؿ القلب تعديل مستوى القدرة يتم  .7

 .احملدد كهدؼ االختبار

مث يطلب من ( ينوتن 5)كحجم   5يف الدراجة األرجومًتية عند مستوى دقائق يتم وضع القوة  6عد مرور ب .8

وبأف يستمر يف األداء حىت يصل ( إذل اغبالة الطبيعيةالعودة )اؼبخترب أف يستمر يف التبديل الستعادة الشفاء 

يف الدقيقة حينئذ ينتهي االختبار، ويتوقف اؼبفحوص عن األداء ويوجو لو ( ضربة)نبضة  100معدؿ القلب إذل 

 .الشكر على حسن تعاونو

 : طريقة حساب النتائج

غبمل البدشل على الدراجة األرجومًتية يتمكن أسًتاندورودامل من تقرير األكسجُت اؼبستخدـ يف اعبسم بداللة ا

 : باستخداـ اؼبعادلة التالية

  30022  PVO 
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 : بالنسبة للرجال

 61

)61220(
max 22






HR

age
VOVO 

 بالنسبة للسيدات

 72

)72220(
max 22






HR

age
VOVO 

 : حيث أف

max2VO :اغبد األقصى الستهبلؾ األكسجُت. 

2VO   :األكسجُت اؼبستعمل أثناء األداء على الدراجة األرجومًتية. 

HR  : معدؿ القلب أثناء األداء يف اختبار اسًتاند يف القياسُت األخريرين 

Age   :العمر الزمٍت بالسنوات. 

 مقدار ثابت:  220

P   : ((ؽ/دل مًت)ء العبء اؼبستخدـ يف األدا)العمل البدشل 

 مقدار ثابت:  72

 .مقدار ثابت:  61

 : كما تطلب تنفيذ االختبارات سالفة الذكر استخداـ الوسائل التارل

 .ميزاف طيب -

 (. ـ2)قائم خشيب مدرج بالسنتيمًتات على طوؿ  -

 .عدادين الكًتونيُت -

 . صافرة -

 . دراجة أرجومًتية -

 . جهاز قياس الضغط الدموي -

 . جهاز قياس النبض -
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 .قياس حامض  البلكتيك يف الدـ جهاز -

 .جهاز رسم القلب الكهربائي -

 .جهاز قياس السعة اغبيوية -

 كامرتُت للتصوير -

 : تمارين الراحة اإليجابية -1-2-6-6

ها من طرؼ بعض الدكاترة واؼبدربُت واليت سبثلت حيشسبارين الراحة اإلهبابية بغرض تر  بانتقاء ؾبموعة من الطالبلقد قاـ 

 :  واؼبشي واؽبرولة وىي كاآليتيف سبارين اؼبرونة واالسًتخاء 

 تمارين المرونة -1-2-6-6-1

 .دوراف الذراعُت مع زيادة ؿبيط الدائرة( الذراعاف جانبا. وقوؼ) -1

 .الذراعُتدوراف ( ذراع مائبل أماما عليا واألخرى مائبل خلفا عاليا. وقوؼ) -2

 .ثٌت الرقبة أماما( الرقبة تقوس خلفا. وقوؼ. )أ -3

 .تبادؿ ثٌت الرقبة جانبا( وقوؼ. )ب

 .دوراف الرأس( وقوؼ. )ج

 .قذؼ الذراعاف عاليا وتقوي اعبذع خلفا مع تبادؿ مرجحة الرجلُت خلفا( وقوؼ الذراعاف أماما) -4

وتبػادؿ لػف اعبػذع جانبػا للمػس مشػط القػدـ باليػد ثػٌت اعبػذع أمامػا أسػفل ( وقوؼ فتحا ميػل الػذراعاف جانبػا) -5

 .العكسية

 .ثٌت اعبذع أماـ أسفل لتمرير الذراعُت بُت الفخذين( الذراعاف عاليا. وقوؼ فتحا) -6

 .ثٌت اعبذع أماما أسفل مع قذؼ الذراعُت خلفا( جلوس اعبثو، الذراعُت خلف اعبسم تشبيك) -7

 .ذع جانباتبادؿ مرجحة الرجل أماما عاليا مع لف اعب( وقوؼ) -8

 .رفع الرجل أماـ عاليا بالذراعُت( الكتفُت أسفل إحدى الساقُت تشبيك. جلوس طويل) -9

 تبادؿ وضع الرجلُت مع تقوس اعبذع خلفا ( الذراعُت خلف الرأس تشبيك. جثو) -10
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 .تبادؿ ثٌت الركبة مع ثٌت اعبذع جانبا أسفل للمس مشط القدـ باؼبرفق( الذراعُت انثناء عرضا. وقوؼ فتحا) -11

 .تبادؿ قذؼ القدـ أماما مع تقوس اعبذع خلفا( انبطاح مائل) -12

 .الطعن أماما مع قذؼ الذراعُت جانبا( الذراعُت أماما. جثو القدـ اليسرى أماما) -13

 .تبادؿ مرجحة الرجلُت أماما عاليا( وقوؼ) -14

 .على الظهرتبادؿ ثٌت اعبذع أماما أسفل غبمل الزميل ( ظهرا لظهر الذراعُت عاليا تشبيك. جلوس طويل) -15

 (  الكتفُت حوؿ ركبتُت الزميل تشبيك. جثو أفقى. )أ -16

 ( وقوؼ ميل مواجهة الكفُت أعلى ظهر الزميل تشبيك. )ب

 الضغط بالكفُت أعلى ظهر الزميل ثٌت اعبذع أماما أسفل

 ( الذراعاف عاليا. انبطاح الظهر مواجهة. )أ -17

 ( وقوؼ على أربع الكتفُت على قدمى الزميل تثبيت. )ب

 رفع اعبذع عاليا تثبيت قدمى الزميل

 ( 9.الرجلُت. الرقود. )أ -18

 (الكفُت على عضدى الزميل. وقوؼ على أربع فتحا مواجو. )ب

 .وضع الدمُت جانبا بالتبادؿ تثبيت قدمى الزميل

 ( الذراعاف انثناء عرضا° 45رقود فتحا اعبذع . )أ -19

 ( جثو أفقى مواجو الكفُت على قدمى الزميل تثبيت. )ب

 .تثبيت قدمى الزميل. لف اعبذع جانبا بالتبادؿ

 الوثب مع تبادؿ وضع القدمُت( الذراعُت أماما تشبيك. اقعاء مواجو الرجل اليمٌت أماما) -20

 تمرينات االسترخاء -1-2-6-6-2

الػركبتُت مػع مث مػد  -ثٍت اعبذع أماـ أسفل مع ثٌت الػركبتُت قلػيبل مػع اىتػزاز كػل عضػبلت اعبػذع والػذراعُت(: 1)سبرين رقم 

 .التقوس للخلف
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 .ثٌت اعبذع أماـ أسفل مع ارزباء عضبلت اعبذع والذراعُت( الذراعُت مائبل عاليا. وقوؼ فتحا(: )2)سبرين رقم 

 .خفض الذراعُت أماما أسفل خلفا مع ثٌت الركبتُت قليبل( وقوؼ الذراعُت عاليا(: 3)سبرين رقم 

أمػاـ أسػفل مػع ثػٍت الػركبتُت خفيػف ثػٌت اعبػذع ( ا اعبػذع ملفػوؼ جهػة اليمػُتالذراعُت عالي. وقوؼ فتحا(: )4)سبرين رقم 

 .وؼبس القدـ اليسرى باليدين

 .دوراف اعبذع ي مينا ويسارا( الذراعُت جانبا. وقوؼ انثناء(: )5)سبرين رقم  

 .اعبسمثٌت الركبتُت قليبل مع تقاطع الذراعُت أماـ ( الذراعُت جانبا. وقوؼ فتحا(: )6)سبرين رقم 

 .دوراف الركبتُت مع ارزباء اعبسم( وقوؼ(: )7)سبرين رقم 

 .خفض الذراعُت أماما أسفل مع إرزباء اعبسم والذراعُت( الذراعُت عاليا. وقوؼ فتحا(: )8)سبرين رقم 

 .رفع الرجل جانبا قليبل مع االرزباء وىز العضبلت( ثبات الوسط. وقوؼ(: )9)سبرين رقم 

 .مرجحة الرجل للداخل واػبارج( ؼوقو (: )10)سبرين رقم 

 .مرجحة الرجل أماما خلفا مع مراعاة ارزبائها وثٌت الركبة( وقوؼ(: )11)سبرين رقم 

 .ثٌت الركبتُت لرفع الساقُت عن األرض وىز العضبلت( انبطاح، استناد على الساعدين(: )12)سبرين رقم 

 .الركبة مع ارزباء الرجل ثٌت( رفع الرجل ألعلى. رقود على الظهر(: )13)سبرين رقم 

 .ىز الرجلُت( ثٍت الركبتُت مع بقاء القدمُت على األرض. رقود على الظهر(: )14)سبرين رقم 

 .ىز الرجلُت( الكفُت خلف اؼبقعدة. فتحا. جلوس طوال(: )15)سبرين رقم 

 .ع ارزباء البطنىز الرجلُت م( ثٌت الركبتُت مع بقاء القدمُت على األرض. جلوس طوال(: )16)سبرين رقم 

 .ىز الرجلُت( سند الظهر باليدين. وقوؼ على الكتفُت(: )17)سبرين رقم 

 .رفع الرجل مع اؽبز والنزوؿ هبا للمس األرض على اعبهة األخرى( رقود على الظهر والذراعُت جانبا(: )18)سبرين رقم 

عاليػا خلفػا مػع . دمُت مث رفػع الػرجلُت معػاثٌت اعبذع أماما للمس مشػط إحػدى القػ( جلوس طوال فتحا(: )19)سبرين رقم 

 .ارزباء للمس األرض خلف الرأس

 .دوراف الرجلُت بواسطة ثٌت ومد الركبتُت بالتبادؿ( سند  الظهر باليدين. وقوؼ على الكتفُت(: )20)سبرين رقم 
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 :األسس العلمية لالختبارات -1-2-7

 : ثبات االختبار -1-2-7-1

يعػٍت ثبػػات االختبػار أنػػو إذا مػا أعيػػد االختبػار علػػى نفػػس الظػروؼ يعطػػي نتػائج معنويػػة أي وجػود معامػػل ارتبػاط كبػػَت بػػُت 

 (70، 1999عبداجمليد، ). نتائج االختبار

النتػػائج وعػػدـ تغَتىػػا ويقصػػد بػػو كػػذلك درجػػة الركػػود علػػى نتػػائج اؼبقيػػاس ودرجػػة الثقػػة يف ىػػذه النتػػائج فضػػبل علػػى ثبػػات 

خػبلؿ التكػرار أو اإلعػادة، ودبعػٌت ( أي ذو قيمػة ثابتػة)وذلػك أف االختبػار ال يتغػَت يف النتيجػة  (166، 2005ر، دويدا)

اؽبػػػادي، )  .إذا مػػػا أعيػػػدت التجربػػػة علػػػى نفػػػس اجملموعػػػة اؼبشػػػاهبة الطالػػػبآخػػػر إعطػػػاء الثبػػػات للنتػػػائج الػػػيت ربصػػػل عليهػػػا 

1999 ،109) 

وصػػنف األواسػػط وىػػذا مػػن أجػػل حسػػاب معامػػل الثبػػات لكػػل  مصػػارعي اعبيػػدوبػػإجراء اختبػػارات أوليػػة علػػى  الطالػػبقػػاـ 

عينػة مػن نػادي اغبمايػة ( مصػارعي اعبيػدو)حيػث طبقػت االختبػارات أوليػة علػى ( اختبػار، إعػادة االختبػار)اختبار بطريقػة 

Pali de Sport وذبنبا ألية متغَتات أخرى مؤثرة فقد كانت الفًتة بُت االختبارين مدة أسبوع. 

سنوات و درجة اغبزاـ بػُت أزرؽ  3والعمر التدرييب أقل من ( كلغ  68)والوزف أقل من ( سنة 19،  17)مع مراعاة السن 

باؼبعاعبػػػة اإلحصػػػائية  الطالػػػبللتجربػػػة اإلسػػػتطبلعية قػػػاـ (القبليػػػة و البعديػػػة )و بػػػٍت وبعػػػد اإلنتهػػػاء مػػػن تطبيػػػق اإلختبػػػارات 

 (.بَتسوف)ط البسيط واستخبلص النتائج باستخداـ معامل االرتبا

 يوضح ثبات االختبارات( 16) الجدول رقم 

  مقياس العبلقة والداللة 
 االحصائية               

 
 االختبارات 

ة بو سػػػػػالقيمػػػػػة احمل حجم العينة 
 ؼبعامل الثبات 

القيمػػػػػة اعبدوليػػػػػة 
 ؼبعامل االرتباط 

-درجة حرية ف
1 

مسػػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػػة 
 االحصائية 

اختبػػػػػػػػػػار الثبلثػػػػػػػػػػُت ثانيػػػػػػػػػػػة 
 للوينجات 

10 0,93 0,60 09 0,05 

اختبػػػػػػػػػػػار اسػػػػػػػػػػػًتاف للياقػػػػػػػػػػػة 
 البدنية 

10 0,65 0,60  09 0,05 
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رتبػػاط ؼبعرفػػة ثبػػات االختبػػار عنػػد درجػػة حريػػة كشػػف يف جػدوؿ دالالت اإلقمنػػا بال بَتسػػوفلبعػد حسػػاب معامػػل االرتبػػاط 

تبػُت أف ىػذه االختبػارات تتميػػز بدرجػة ثبػات عاليػة، حيػث أف كػل القػيم اؼبتحصػػل  0,05وعنػد مسػتوى الداللػة ( 1-ف)

وىػػػي أكػػػرب مػػػن القيمػػػة (  0,93) أمػػػا أعلػػػى قيمػػػة فقػػػد بلغػػػت (  0,65)  عليهػػػا كانػػػت عاليػػػة حيػػػث بلغػػػت أدسل قيمػػػة 

 .َت إذل االرتباط القوي اغباصل بُت نتائج االختبار القبلي والبعديشفبا ي(  0,60) وي اعبدولية اليت تسا

 صدق االختبار  -1-2-7-2

يعترب الصدؽ أىم شروط االختبار اعبيد الذي يدؿ على مدى ربقيق االختبار ؽبدفو الذي وضع من أجلو، ويقصد بصدؽ 

 (146، 1993اغبفيظ، ). االختبار مدى صبلحية االختبار لقياس ما وضع لقياسو

حسانُت، ) من أجلو  اؼبدى الذي يؤدي فيو االختبار الغرض الذي وضع: أف الصدؽ يعٍت: ويذكر كل من بارو ومل جي

الصػدؽ الػػذايت والػذي يقػػاس حبسػاب اعبػػذر  الطالػبـ التأكػػد مػن صػػدؽ االختبػارات اسػػتخد ومػن أجػل (183، 1995

 .الًتبيعي ؼبعامل ثبات االختبار

 

 (192، 1995حسانُت، )      معامل الثبات  =    الصدؽ الذايت 

 

 .صدق اإلختبارات يوضح  (17)رقم والجدول 

مقياس العبلقة والداللة 
 االحصائية 

 
 االختبارات 

القيمػػػػػػػػػػة اؼبئويػػػػػػػػػػة  حجم العينة 
 ؼبعامل الثبات 

القيمػػػػػة اعبدوليػػػػػة 
 ؼبعامل الثبات

-درجة حرية ف
1 

مسػػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػػة 
 االحصائية 

اختبػػػػػػػػػػار الثبلثػػػػػػػػػػػُت ثانيػػػػػػػػػػػة 
 للوينجات 

10 0,96 0,60 09 0,05 

اختبػػػػػػػػػػػار اسػػػػػػػػػػػًتاف للياقػػػػػػػػػػػة 
 البدنية 

10 0,80 0,60 09 0,05 
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لػػذايت كػػوف مػػن خػػبلؿ النتػػائج اإلحصػػائية اؼبدونػػة يف اعبػػدوؿ السػػابق بػػُت أف االختبػػارات تتميػػز بدرجػػة عاليػػة مػػن الصػػدؽ ا

كل مؤشرات الثبات  ختبارات أكرب من القيمة اعبدولية ؼبعامل ارتباط بَتسوف حيث  الصدؽ الذايت لئل القيم احملسوبة ؼبعامل

عامل االرتباط  واليت بلغت  كأعلى قيمة وىي أكرب من القيمة اعبدولية ؼب(  0,96)كأدسل قيمة و(  0,80)إكبصرت بُت 

 (.09)ودرجة اغبرية( 0,05)وىذا عند مستوى الداللة االحصائية (  0,60) 

 : موضوعية االختبار -1-2-7-3

 مػػػن أحكػػػاـ الطالػػػبفػػػيم  يصػػػدر يقصػػػد باؼبوضػػػوعية التحػػػرر مػػػن التحيػػػز أو التعصػػػب وعػػػدـ إدخػػػاؿ العوامػػػل الشخصػػػية 

إذل أنػو  –َت فػاف دالػُت شػيكيم وتعٍت أف االختبػار يعطػي نفػس النتػائج مهمػا كػاف القػائم بػالتح (332، 2003وبيوي، )

 (202، 1995صبحي، ). ختبار موضوعيا إذا كاف يعطي نفس الدرجة بغض النظر عن من يصححويعترب اإل

موجودة فعبل، حيث أف أىم صفات القياس اعبيد أف يكوف موضوعيا لقياس وىي كذلك تعٍت ومن قدرات الفرد كما ىي 

 .الظاىرة اليت أعد أصبل لقياسها وأف ىناؾ فهما كامبل من صبيع عينة البحث دبا سيؤدونو

ؾبموعة من االختبارات السهلة والواضحة اليت تقيس األنظمة الطاقوية فقد مت إيضاح  الطالبونسبتا إذل ما سبق استخدـ 

لمفحوصػػُت كػػل تفاصػػيل االختبػػارات كمػػا قػػدـ ؽبػػم عػػرض مبػػوذجي متصػػل بكػػل اختبػػار، ولقػػد أقبػػزت يف نفػػس الظػػروؼ ل

سػا أمػا فريػق العمػل اؼبسػاعد فقػد  12سػا  9والزمانيػة ( اؼبخرب البيداغوجي ؼبعهد الًتبية البدنية والرياضية دبسػتغازل)اؼبكانية 

افة إذل ذلك تلقوا شرحا كافيا حوؿ مضموف االختبارات، ولقد استخدـ سبيز بالتجانس من حيث اؼبؤىبلت العلمية باإلض

 .أف االختبارات اؼبستخدمة تتمتع دبوضوعية عالية الطالبنفس وسائل القياس وفبا سبق يستخلص  الطالب

 الوسائل االحصائية  -1-2-8

لػػدى مصػػارعي اعبيػػدو وعمػػل . شػػفاءبغيػػة إصػػدار أحكػػاـ موضػػوعية حػػوؿ تػػأثَت اسػػتخداـ الراحػػة اإلهبابيػػة يف ربسػػُت االست

علػػى ربويػػل ؾبمػػوع الػػدرجات اػبػػاـ اؼبتحصػػل عليهػػا مػػن التجربػػة األساسػػية إذل درجػػات معياريػػة وذلػػك باسػػتخداـ  الطالػػب

 .األساليب اإلحصائية التالية

%( = )النسبة المئوية  .1
ن

س
100 
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سويتمثل في المتوسط الحسابي  :مقياس النزعة المركزية .2
ن

س


3 

 نحراف المعياريويتمثل في اإل:  شييس التمقا .3

 

 

 :معامل االرتباط البسيط لبيرسون ويتمثل في ( االرتباط)مقاييس العالقة بين المتغيرات  .4

 

 (مج ص( . )مج س) –( ص xس)ف مج                             
    =                                          ر             

 ]2(مج ص) – 2مج ص[  ]2(مج س) – 2ف مج س[                    

 معامل اإلرتباط: ر

 درجة اإلختبار ص × ؾبموع الدرجات يف اإلختبار س : ص.مج س

 ؾبموع درجات اإلختبار س: مج س

 ؾبموع درجات اإلختبار ص: مج ص 

 ؾبموع مربعات اإلختبار س: 2مج س

 ؾبموع مربعات اإلختبار ص: 2مج ص

 :مقاييس الداللة ويتمثل في اختبار الداللة ت  .5

 

 

 

 

 2(س   -س) 3    =     ع      
 ن                

 2س – 1س   
 ________     =   ت  

ع          
2
ع+  

2
  

 1-ن          
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 :لنسبة المئوية لزيادة معدل النبضا
 القياس القبلي-البعديالقياس 

% =    100 x         
 القياس القبلي

   
 :معدل النبض

 1800                     
         = 

 ةنبضة بالثاني 30زمن                             

 

  

 : الخالصة

خػبلؿ التجربػة االسػتطبلعية  الطالػبمنهجيػة البحػث و اإلجػراءات اؼبيدانيػة الػيت أقبزىػا لقد مت التطػرؽ يف ىػذا الفصػل إذل 

واألساسية حيث تطرؽ يف بداية ىذا الفصل إذل التجربة االستطبلعية فأشار إذل عدة خطوات علمية أقبزىا سبهيدا للتجربة 

األساسػػػية الػػػيت اسػػػتعملها بتوضػػػيح اؼبػػػنهج اؼبسػػػتخدـ يف البحػػػث، اجملتمػػػع، ؾبػػػاالت البحػػػث ومتغَتاتػػػو مث الضػػػبط اإلجرائػػػي 

أىػػػم صػػػعوبات  الطالػػػبوأدوات البحػػػث وسػػػيكومًتية األداة مث الدراسػػػات اإلحصػػػائية ويف األخػػػَت تنػػػاوؿ  ؼبتغػػػَتات البحػػػث

 .البحث
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 : الفصل الثاني
 و تحليل النتائج ومناقشتها عرض

 
  تمهيد
عرض ومناقشة نتائج تجانس وتكافؤ االختبارات األنثوبومترية والوظيفية والمؤشرات  1--2

 .البحث الوظيفية لعينتي
للعينة ( النظام الالىوائي)عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار ثالثين ثانية لوينجات  -2-2

 .التجريبية
 . للعينة التجريبية( النظام الهوائي) إستراندعرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار  -2-3
للعينة ( ائيالنظام الالىو )عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار ثالثين ثانية لوينجات  -2-4

 الضابطة
 ضابطةللعينة ال( النظام الهوائي) إستراندعرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار  -2-5
لعينتي ( النظام الالىوائي)عرض وتحليل ومناقشة النتائج إختبار ثالثين ثانية لوينجات  -2-6

 البحث
 نتي البحثلعي( النظام الهوائي)عرض وتحليل ومناقشة النتائج إختبار إستراند  -2-7
 االستنتاجات -2-8
 مناقشة الفرضيات -2-9
 االقتراحات -2-10
 الخالصة العامة  -2-11
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 : تمهيد

يف ىػػذا الفصػػل دبعاعبػػة  الطالػػبتتطلػػب منهجيػػة البحػػث عػػرض وربليػػل النتػػائج ومناقشػػتها وعلػػى ىػػذا األسػػاس قػػاـ 

النتائج اػباـ لبلختبارات الوظيفية للمجموعتُت التجريبية والضابطة باستخداـ مقاييس إحصائية ووضعها يف جداوؿ تسهل 

 .مبلحظة الفرؽ واؼبقارنة بينها ومن مث مناقشتها لغرض الوصوؿ إذل ربقيق أىداؼ البحث والتحقق من فروضو

وتكـافؤ االختبــارات األنثوبومتريـة والوظيفيـة والمؤشــرات  عـرض ومناقشـة نتــائج تجـانس -2-1

 .الوظيفية لعينتي البحث

صبيػػػػػع الظػػػػػروؼ اؼبتعلقػػػػػة  الطالػػػػػببػػػػػت مث إجػػػػػراء االختبػػػػػارات الوظيفيػػػػػة للنظػػػػػاـ البلىػػػػػوائي والنظػػػػػاـ اؽبػػػػػوائي ولقػػػػػد ث  

ساعد من أجل خلق الظروؼ نفسػها اؼبستخدمة وطريقة التنفيذ وفريق العمل اؼب باالختبارات من الزماف واؼبكاف واألدوات 

مقػػاييس العمػػر والػػوزف  يفبدراسػػة مػػدى ذبػػانس ىػػذه العينػػة  الطالػػبلكلػػىت العينتػػُت وعلػػى إثػػر النتػػائج احملصػػل عليهػػا قػػاـ 

( ؼ)والطػػػوؿ والعمػػػر التػػػدريب كمػػػا مت حسػػػاب تكػػػافؤ اجملمػػػوعتُت يف متغػػػَتات البحػػػث باسػػػتخداـ اختبػػػار ربليػػػل التبػػػاين 

 على النتائج التالية وأفرزت ىذه العملية
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يوضع تجانس وتكافؤ العينة التجريبية والضابطة في نتائج االختبارات ( 18)الجدول رقم 

 (ف)األنتروبومترية والوظيفية والمؤشرات الوظيفية باستخدام تحليل التباين 

 

َتات
اؼبتغ
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ار 
ػػػػػػػػػػػػػػػ

تبػػػػػػػػ
إخ

30 
ػػػػػة 

ػػػػػػػػػػػػػػػ
ثانيػػػ

ات
ينج

لو
ار  

ختب
إ

أ
ًتاند

س
 

اجملموعػػػػػػػػػة 
 األوذل

1,65 62,8 18,3 اؼبتسوط  اغبسايب
5 

3,6 67,1 41,5 1,94 5,05 3,
22 

,0 0,47 0,1 7,44 1,85 0,5 0,03 2,09 0,81 راؼ اؼبعياري كباأل
47 

اجملموعػػػػػػػػػة 
 الثانية 

1,65 62,8 18,1 اؼبتسوط  اغبسايب
9 

3,7 67,4 40 2,09 4,39 3,
35 

,0 0,42 0,17 6,66 1,64 0,47 0,03 2,34 0,87 راؼ اؼبعياري كباأل
77 

 09 درجة اغبرية 
 0,05 مستوى الداللة 

 3,17 اعبدولية" ؼ"قيمة 
0,2 0,37 0,42 احملسوبة" ؼ"قيمة 

6 
0,42 0,36 0,37 0,17 0,35 0,

08 
غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت  الداللة اإلحصائية للفروؽ

 داؿ
غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت 

 داؿ
غػػػػػػػػػػػػػػػػػَت 

 داؿ
غػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت 

 داؿ
غػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت 

 داؿ
غػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت 

 داؿ
غػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت 

 داؿ
غػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت 

 داؿ
غػػػػػػػػػَت 

 داؿ
الػػػذي يبػػػُت ذبػػػػانس وتكػػػافؤ العينػػػة التجريبيػػػػة والضػػػابطة يف نتػػػائج االختبػػػػارات (  18)مػػػن خػػػبلؿ اعبػػػدوؿ رقػػػػم           

  -0,42-كأصػغر قيمػة إذل   -0,08-احملسوبة واليت تأرجحػت بػُت  -ؼ–األنًتوبومًتية والوظيفية تبُت لنا أف صبيع قيم 

سػػػتوى الداللػػػة وم( 09)عنػػػد درجػػػة حريػػػة  -3,17-اعبدوليػػػة الػػػيت بلغػػػت  -ؼ–كػػػأكرب قيمػػػة وىػػػي أصػػػغر مػػػن قيمػػػة 

 فبا يؤكد على عدـ وجود فروؽ معنوية بُت ىذه اؼبتوسطات أي أف الفروؽ اغباصلة بُت اؼبتوسطات ليست ؽبا ( 0,05)
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داللة إحصائية وىذا التحصيل اإلحصائي يشَت إذل مدى ذبانس وتكافؤ عينيت البحػث يف صبيػع االختبػارات األنًتوبومًتيػة 

 (3) الوظيفية واؼبؤشرات الوظيفية والنتائج السالفة الذكر يوضحها الشكل البياشل رقم 

تروبومتريـــــة بوضــــح تجـــــانس وتكــــافؤ االختبــــارات الوظيفيــــة واألن( 03) الشــــكل البيــــاني رقــــم 

 .والمؤشرات الوضيفية لعينتيي البحث

 
يتضح لنػا مػدى التجػانس القػائم بػُت عينػيت البحػث يف االختبػارات الوظيفيػة (  03)من خبلؿ الشكل البياشل رقم 

 واألنثروبومًتية واؼبؤشرات الوظيفية لعينيت البحث
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للعينة ( النظام الالىوائي)لوينجات عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار ثالثين ثانية  -2-2

 .التجريبية

عرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر النبض في أثناء الراحة وبعد الجهد البدني  -2-2-1

 .في اختبار وينجات

يبين المتوسط الحسابي للنبض ونسبة زيادة معدلو في أثناء الراحة وبعد ( 19)جول رقم 

 .اء في اختبار وينجاتالجهد البدني ونسبة االستشفاء بعد األد

أثنػػػػػػػػػػػػاء  أوقات قياس النبض 
 الراحة 

بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
اعبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 مباشرة 

 د 5بعد  د 4بعد  د 3بعد  د 2بعد  د 1بعد 

اؼبتوسػػػػػػػػػط اغبسػػػػػػػػػايب للنػػػػػػػػػػبض 
 (د/ف)

67,
1 

164,9 141,2 120 105,2 91,2 78,2 

 %نسبة معدؿ النبض 
 %نسبة االستشفاء 

145,5% 110,4
3% 

78,83
% 

57,82% 35,91
% 

17,28
% 

  %24,03 نسبة االستشفاء يف الدقيقة األوذل 
 

  %45,91 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الثانية 

  %60,32 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الثالثة 

  %75 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الرابعة 

 %88,14 نسبة االستشفاء يف الدقيقة اػبامسة 

اؼبتوسػػط اغبسػػايب للنػػبض ونسػػبة زيػػادة معػػدؿ النػػبض أثنػػاء الراحػػة وبعػػد اعبهػػد الػػذي يبػػُت ( 19)مػػن خػػبلؿ رقػػم          

البػػػدشل ويبػػػُت نسػػػبة االستشػػػفاء للقياسػػػات التتبعيػػػة للعينػػػة التجريبيػػػة فػػػنبلحظ أف متوسػػػط معػػػدؿ النػػػبض كػػػاف أثنػػػاء الراحػػػة 

ويعػػزي (145,75%)أي نسػػبة زيػػادة يف معػػدؿ النػػبض (د/ف164,9)ولقػػد بلػػغ بعػػد اعبهػػد البػػدشل مباشػػرة(د/ف 67,1)
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ىػػػذه النتيجػػػة إذل الشػػػدة اؼبسػػػتخدمة يف اختبػػػار وينجػػات إذ أف العػػػب اعبيػػػد ويعتمػػػد علػػػى النظػػػاـ البلىػػػوائي ويف  الطالػػب

أي نسػػػػػػػػػػػبة زيػػػػػػػػػػػادة يف معػػػػػػػػػػػدؿ (د/ف141,2)الدقيقػػػػػػػػػػػة األوذل بعػػػػػػػػػػػد اعبهػػػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػػػدشل بلػػػػػػػػػػػغ متوسػػػػػػػػػػػط معػػػػػػػػػػػدؿ النػػػػػػػػػػػبض 

 (د/ف 120)توسط معدؿ النبض يف الدقيقة الثانية كما بلغ م(24,03%)وبلغت نسبة اإلستشفاء(110,43%)النبض

ويف الدقيقػػة الثالثػػة لقػػد بلػػغ متوسػػط معػػدؿ النػػبض (45,91%)وكانػػت نسػػبة اإلستشػػفاء ( 78,83%)أي نسػػبة زيػػادة 

ويف الدقيقة الرابعة بلغ متوسط معدؿ النػبض ( 60,32)ونسبة استشفاء ( 57,82%)أي بنسبة زيادة  (د/ف 105,2)

 (.75%)وبلغت نسبة االستشفاء يف ىذه الدقيقة ( 35,91%)بنسبة زيادة أي  (د/ف 91,2)

كمػػا نبلحػػظ مػػن خػػبلؿ اعبػػدوؿ أيضػػا أف متوسػػط معػػدؿ النػػبض بعػػد فػػًتة االستشػػفاء بالراحػػة اإلهبابيػػة فقػػد بلػػغ 

اإلستشػفاء وكانػت نسػبة  (د/ف 67,1)عن معدؿ النبض أثناء الراحة اؼبقػدر بػػ ( 17,28%)بنسبة زيادة  (د/ف 78,2)

 (  88,14%)يف الدقيقة اػبامسة 

 بالنسػبة ؼبؤشػر ( اـ البلىػوائيالنظػ)فبا سبق أف استعادة الشفاء بعد أداء االختبار الوظيفي البدشل الطالبيستخلص 

النػبض كانػت بطريقػة متدرجػػة وىػذا باسػتخداـ الراحػة اإلهبابيػػة يف فػًتة مػا بعػد اعبهػػد البػدشل أي فػًتة االستشػفاء حيػػث يف 

وكانػت نسػبة ( 17,28%)بنسبة زيادة عن معػدؿ النػبض أثنػاء الراحػة  (د/ف 78,2)الدقيقة اػبامسة كاف معدؿ النبض 

 ( 88,14%)االستشفاء يف ىذه الدقيقة 

النبض لػدى مصػارعي اعبيدوباسػتخداـ الراحػة اإلهبابيػة بعػد أداء اعبهػد  أف استشفاء مؤشر  الطالبتج وعليو يستن

 (.88,14%)البدشل يف النظاـ البلىوائي يكوف يف الدقيقة اػبامسة بعد اعبهد البدشل بنسبة 
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عرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر ضغط  النبض في أثناء الراحة وبعد الجهد  -2-2-2

 ..البدني في اختبار وينجات

بين المتوسط الحسابي لضغط النبض ونسبة زيادة معدلو في أثناء الراحة ( 20)جول رقم 

 وبعد الجهد البدني ونسبة االستشفاء بعد األداء في اختبار وينجات

أثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  أوقات قياس الضغط
 الراحة 

بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
اعبهػػػػػػػػػػػػد 
 مباشرة 

 بعد
 د 1 

 بعد
 د 2 

 بعد
 د 3 

 بعد
 د 4 

 بعد
 د 5 

اؼبتوسػػػػػػػػط اغبسػػػػػػػػايب الضػػػػػػػػغط 
 (زئبق/مم)

40 80 71 65 60 45 45 

 %نسبة معدؿ الضغط 
 
 

 %نسبة االستشفاء 

%100 77,5% 62,5
% 

50% 12,5% 12,5
% 

  %22,5 نسبة االستشفاء يف الدقيقة األوذل 
  %37,5 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الثانية 
  %50 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الثالثة 
  %87,5 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الرابعة 

 %87,5 نسبة االستشفاء يف الدقيقة اػبامسة
الػذي يبػُت اؼبتوسػط اغبسػايب لضػغط النػبض ونسػبة زيػادة معػدؿ ضػغط النػبض أثنػاء ( 20)رقػم  اعبػدوؿ ؿمػن خػبل       

الراحػػة وبعػػد اعبهػػد البػػدشل ويبػػُت نسػػبة االستشػػفاء للقياسػػات التتبعيػػة للعينػػة التجريبيػػة فػػنبلحظ أف متوسػػط معػػدؿ ضػػغط 

أي بنسػبة زيػادة يف معػدؿ ( زئبػق/ملػم 80)ولقػد بلػغ بعػد اعبهػد البػدشل مباشػرة ( زئبػق/ملػم 40) النبض كاف أثناء الراحة 

ىذه النتيجة إذل أف التكيف للحمل البدشل قد مت نتيجة لزيادة حجم الدفع القليب  الطالبويعزي %( 100)ضغط النبض 

 إذ أف العب اعبيد ويعتمد على النظاـ البل ىوائي 

وبلغت نسبة % 77,5أي بنسبة زيادة  17 ويف الدقيقة األوذل بعد اعبهد البدشل بلغ متوسط معدؿ ضغط النبض

% 62,5أي بنسبة زيادة  (زئبق/مم 65)كما بلغ متوسط معدؿ ضغط  النبض  يف الدقيقة الثانية % 22,5اإلستشفاء 
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 (زئبػق/مػم 60)وبلػغ متوسػط معػدؿ ضػغط النػبض يف الدقيقػة الثالثػة %. 37,5وبلغت نسبة االستشفاء يف ىذه الدقيقة 

 45)كمػػا بلػغ متوسػػط معػػدؿ ضػغط  النػػبض  يف الدقيقػػة الرابعػػة % 50غػػت نسػبة اإلستشػػفاءوبل% 50أي بنسػبة زيػػادة 

 87,5%وبلغت نسبة االستشفاء يف ىذه الدقيقة % 12,5أي بنسبة زيادة (زئبق/مم

كمػا نبلحػظ مػن خػبلؿ اعبػدوؿ أيضػا أف متوسػط معػدؿ ضػغط النػبض بعػد فػًتة االستشػفاء بالراحػة اإلهبابيػة فقػػد 

 40)عػػن معػػػدؿ ضػػػغط النػػػبض أثنػػػاء الراحػػػة اؼبقػػػدر بػػػػ %( 12,5)يف الدقيقػػػة اػبامسػػػة بنسػػػبة زيػػػادة  (زئبػػػق/مػػػم 45)بلػػغ

 %(  87,5)ونسبة استشفاء  (زئبق/مم

فبػػا سػػبق أف اسػػتعادة الشػػفاء بعػػد أداء االختبػػار الػػوظيفي البػػدشل بالنسػػبة ؼبؤشػػر ضػػغط النػػبض   الطالػػبيسػػتخلص 

إلهبابيػة يف فػًتة مػا بعػد اعبهػد البػدشل أي فػًتة االستشػفاء حيػث يف الدقيقػة كانت بطريقة متدرجة وىذا باستخداـ الراحة ا

وكانػت نسػبة %( 12,5)بنسبة زيادة عن معػدؿ ضػغط النػبض يف أثنػاء الراحػة %( 45)الرابعة كاف معدؿ ضغط النبض 

 %( 87,5)االستشفاء يف ىذه الدقيقة 

أف استشفاء مؤشػر ضػغط النػبض لػدى مصػارعي اعبيػد باسػتخداـ الراحػة اإلهبابيػة بعػد أداء  الطالبوعليو يستنتج 

 %(.87,5)اعبهد البدشل يف النظاـ البلىوائي يكوف يف الدقيقة الرابعة بعد اعبهد البدشل بنسبة 
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عرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر حامض الالكتيك في أثناء الراحة وبعد الجهد  -2-2-3

 .دني في اختبار وينجاتالب

يبين المتوسط الحسابي لحامض الالكتيك ونسبة زيادة معدلو في أثناء الراحة ( 21)جول رقم 

 .وبعد الجهد البدني ونسبة االستشفاء بعد األداء في اختبار وينجات

أوقػػػػػػػػػػػػػػات قيػػػػػػػػػػػػػػاس حػػػػػػػػػػػػػػامض 
 البلكتيك

أثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
 الراحة 

بعػػػػػػد اعبهػػػػػػد 
 مباشرة 

  د 8بعد  د 4بعد  د 2بعد 

اؼبتوسػػػػػػػػط اغبسػػػػػػػػايب غبػػػػػػػػامض 
 (لًت/ميليموؿ)البلكتيك 

1,94 14,05 14,05 14,05 10,22 

 %نسبة معدؿ النبض 
 %نسبة االستشفاء 

100 100% 100% 72,74% 

  %0 نسبة االستشفاء يف الدقيقة االثانية 
 

  %0 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الرابعة

 نسبة االستشفاء يف الدقيقة االثامنة 
 

27.26%  

الذي يبُت اؼبتوسط اغبسايب ؼبعػدؿ حػامض البلكتيػك ونسػبة زيػادة معدلػو أثنػاء الراحػة وبعػد ( 21)من خبلؿ رقم         

اعبهد البدشل ويبُت نسبة االستشفاء للقياسات التتبعية للعينة التجريبية فػنبلحظ أف متوسػط معػدؿ حػامض البلكتيػك كػاف 

أي نسػػبة زيػػادة يف معػػدؿ (ؿ/ميلػػي مػػوؿ14,05)ولقػػد بلػػغ بعػػد اعبهػػد البػػدشل مباشػػرة(ؿ/ميلػػي مػػوؿ1,94)أثنػػاء الراحػػة 

ىػػذه النتيجػػة إذل أداء اعبهػػد البػػدشل حيػػث أف نسػػبة تركيػػز حػػامض البلكتيػػك  الطالػػبويعػػزي (100%)حػػامض البلكتيػػك 

 ترتفع يف الدـ وتظهر العتبة الفارقة البلىوائية 

أي (ؿ/ميلي مػوؿ 14,05)البدشل فقد بلغ متوسط معدؿ حامض البلكتيكونبلحظ يف الدقيقة الثانية بعد اعبهد 

كمػػػا بلػػػغ متوسػػػط معػػػدؿ حػػػامض البلكتيػػػك يف الدقيقػػػة الرابعػػػة (0%)وبلغػػػت نسػػػبة اإلستشػػػفاء(100%)بنسػػػبة زيػػػادة 

وبلغ متوسط معػدؿ حػامض البلكتيػك (0%)وكانت نسبة اإلستشفاء ( 100%)أي نسبة زيادة (ؿ/ميلي موؿ14,05)

 ( 27,27%)وبلغت نسبة اإلستشفاء( 72,74%)أي بنسبة زيادة ( ؿ/ميلي موؿ 10,22)ة الثامنةيف الدقيق
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أف استشػفاء مؤشػر حػامض البلكتيػك لػدى مصػارعي اعبيدوباسػتخداـ الراحػة اإلهبابيػة بعػد  الطالػبوعليو يستنتج 

 %(27,27) بنسبة أداء اعبهد البدشل يف النظاـ البلىوائي يكوف يف الدقيقة الثامنة بعد اعبهد البدشل

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج إختبار استراند النظام الهوائي للعينة التجريبية  -2-3

عرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر النبض في أثناء الراحة وبعد الجهد البدني في  -2-3-1

 اختبار إستراند

الراحة وبعد  يبين المتوسط الحسابي للنبض ونسبة زيادة معدلو في أثناء( 22)جول رقم 

 الجهد البدني ونسبة االستشفاء بعد األداء في اختبار إستراند

أثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  أوقات قياس النبض 
 الراحة 

بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
اعبهػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 مباشرة 

 5بعد  د 4بعد  د 3بعد  د 2بعد  د 1بعد 
 د

اؼبتوسػػػػػػػػط اغبسػػػػػػػػايب للنػػػػػػػػبض 
 (د/ف)

67,1 152,
8 

140,4 124,1 115,6 101,3 86,
7 

 %نسبة معدؿ النبض 
 %االستشفاء نسبة 

%127,71 109,2
3% 

84,94
% 

72,28
% 

50,96
% 

29,
21% 

  %14,47 نسبة االستشفاء يف الدقيقة األوذل 
 

  %33,48 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الثانية 
  %43,40 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الثالثة 
  %60,09 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الرابعة 

  77,12% نسبة االستشفاء يف الدقيقة اػبامسة 
الذي يبُت اؼبتوسط اغبسايب للنبض ونسبة زيادة معدؿ النبض أثناء الراحة وبعد اعبهد البػدشل ( 22)من خبلؿ رقم        

ويبػػػػػُت نسػػػػػبة االستشػػػػػفاء للقياسػػػػػات التتبعيػػػػػة للعينػػػػػة التجريبيػػػػػة فػػػػػنبلحظ أف متوسػػػػػط معػػػػػدؿ النػػػػػبض كػػػػػاف أثنػػػػػاء الراحػػػػػة 

ويعػػزي (127,71%)أي نسػػبة زيػػادة يف معػػدؿ النػػبض (د/ف 152,8)ولقػػد بلػػغ بعػػد اعبهػػد البػػدشل مباشػػرة(د/ف67,1)

 ىذه النتيجة إذل الشدة اؼبستخدمة يف اختبار وينجات إذ أف العب اعبيد ويعتمد على النظاـ البلىوائي  الطالب
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أي نسػػػػػبة زيػػػػػادة يف معػػػػػدؿ (د/ف 140,4)ويف الدقيقػػػػػة األوذل بعػػػػػد اعبهػػػػػد البػػػػػدشل بلػػػػػغ متوسػػػػػط معػػػػػدؿ النػػػػػبض 

 124,1)كمػػا بلػغ متوسػػط معػدؿ النػػبض يف الدقيقػة الثانيػػة (14,47%)وبلغػت نسػػبة اإلستشػفاء(109,23%)النػبض

ويف الدقيقػػػة الثالثػػػة لقػػػد بلػػػغ متوسػػػط معػػػدؿ (33,48%)وكانػػػت نسػػػبة اإلستشػػػفاء ( 84,94%)أي نسػػػبة زيػػػادة (د/ف

ويف الدقيقػػػة الرابعػػػة بلػػػغ متوسػػػط ( 43,40%)ونسػػػبة استشػػػفاء ( 72,28%)أي بنسػػػبة زيػػػادة ( د/ف 115,6)النػػػبض 

 (.60,09)وبلغت نسبة االستشفاء يف ىذه الدقيقة ( 50,96%)أي بنسبة زيادة ( د/ف 101,3)معدؿ النبض 

كمػػا نبلحػػظ مػػن خػػبلؿ اعبػػدوؿ أيضػػا أف متوسػػط معػػدؿ النػػبض بعػػد فػػًتة االستشػػفاء بالراحػػة اإلهبابيػػة فقػػد بلػػغ 

وكانػت نسػبة اإلستشػفاء ( د/ف 67,1)عن معدؿ النبض أثناء الراحة اؼبقػدر بػػ ( 29,21%)بنسبة زيادة  (د/ف 86,7)

 (  77,12%)يف الدقيقة اػبامسة 

بالنسػػبة ؼبؤشػػر ( النظػػاـ اؽبػػوائي)فبػػا سػػبق أف اسػػتعادة الشػػفاء بعػػد أداء االختبػػار الػػوظيفي البػػدشل الطالػػبيسػػتخلص 

معدؿ النبض كانت بطريقة متدرجة وىذا باستخداـ الراحة اإلهبابية يف فًتة ما بعد اعبهد البدشل أي فًتة االستشفاء حيث 

وكانػػت ( 29,21%)ة عػػن معػػدؿ النػػبض أثنػػاء الراحػػة بنسػػبة زيػػاد( د/ف 86,7)يف الدقيقػػة اػبامسػػة كػػاف معػػدؿ النػػبض 

 %( 77)نسبة االستشفاء 

أف استشػفاء مؤشػر معػدؿ النػبض لػدى مصػارعي اعبيدوباسػتخداـ الراحػة اإلهبابيػة بعػد أداء  الطالبوعليو يستنتج 

 %(.77,12)اعبهد البدشل يف النظاـ اؽبوائي يكوف يف الدقيقة اػبامسة بعد اعبهد البدشل بنسبة 
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عرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر ضغط  النبض في أثناء الراحة وبعد الجهد البدني  -2-3-2

 في اختبار إستراند

بين المتوسط الحسابي لضغط النبض ونسبة زيادة معدلو في أثناء الراحة ( 23)جول رقم 

 وبعد الجهد البدني ونسبة االستشفاء بعد األداء في اختبار إستراند

أثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  الضغطأوقات قياس 
 الراحة 

بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
اعبهػػػػػػػػػػػػد 
 مباشرة 

 5بعد  د 4بعد  د 3بعد  د 2بعد  د 1بعد 
 د

اؼبتوسػػػػػػػػط اغبسػػػػػػػػايب للضػػػػػػػػغط 
 (زئبق/مم)

40 80 70 65 58 44 44 

 %نسبة معدؿ الضغط 
 
 

 %نسبة االستشفاء 

%100 75% 62,5% 45% 10% 10% 

  %25 نسبة االستشفاء يف الدقيقة األوذل 
  %37,5 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الثانية 
  %55 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الثالثة 
  %90 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الرابعة 

 %90 نسبة االستشفاء يف الدقيقة اػبامسة 
الذي يبُت اؼبتوسط اغبسايب لضغط النبض ونسبة زيادة معدؿ ضغط النبض أثناء ( 23)رقم اعبدوؿ من خبلؿ            

الراحػػة وبعػػد اعبهػػد البػػدشل ويبػػُت نسػػبة االستشػػفاء للقياسػػات التتبعيػػة للعينػػة التجريبيػػة فػػنبلحظ أف متوسػػط معػػدؿ ضػػغط 

أي بنسػبة زيػادة يف معػدؿ ( زئبػق/ملػم 80)ولقػد بلػغ بعػد اعبهػد البػدشل مباشػرة ( زئبػق/ملػم 40) النبض كاف أثناء الراحة 

 ىذه النتيجة إذل أف التكيف للحمل البدشل قد مت نتيجة لزيادة حجم الدفع القليب  الطالبويعزي %( 100)ضغط النبض 

% 75أي بنسػػػبة زيػػػادة  (زئبػػػق/مػػػم70)ويف الدقيقػػػة األوذل بعػػػد اعبهػػػد البػػػدشل بلػػػغ متوسػػػط معػػػدؿ ضػػػغط النػػػبض 

 أي بنسبة زيادة (زئبق/ملم 65)ضغط  النبض  يف الدقيقة الثانية بلغ متوسط معدؿ كما% 25وبلغت نسبة اإلستشفاء 
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 58)وبلغ متوسط معدؿ ضغط النبض يف الدقيقة الثالثػة %. 37,5وبلغت نسبة االستشفاء يف ىذه الدقيقة % 62,5 

كمػػا بلػػغ متوسػػط معػػدؿ ضػػغط  النػػبض  يف الدقيقػػة % 55وبلغػػت نسػػبة اإلستشػػفاء % 45أي بنسػػبة زيػػادة  (زئبػػق/ملػػم

 %.90وبلغت نسبة االستشفاء يف ىذه الدقيقة % 10أي بنسبة زيادة  (زئبق/ملم 44)الرابعة 

كمػا نبلحػظ مػن خػبلؿ اعبػدوؿ أيضػا أف متوسػط معػدؿ ضػغط النػبض بعػد فػًتة االستشػفاء بالراحػة اإلهبابيػة فقػػد 

 40)عػػػن معػػػدؿ ضػػػغط النػػػبض أثنػػػاء الراحػػػة اؼبقػػػدر بػػػػ %( 10)بنسػػػبة زيػػػادة  يف الدقيقػػػة اػبامسػػػة(زئبػػػق/ملػػػم 44 )بلػػػغ

 %(  90)ونسبة استشفاء  (زئبق/ملم

فبػػا سػػبق أف اسػػتعادة الشػػفاء بعػػد أداء االختبػػار الػػوظيفي البػػدشل بالنسػػبة ؼبؤشػػر ضػػغط النػػبض   الطالػػبيسػػتخلص 

كانت بطريقة متدرجة وىذا باستخداـ الراحة اإلهبابيػة يف فػًتة مػا بعػد اعبهػد البػدشل أي فػًتة االستشػفاء حيػث يف الدقيقػة 

وكانػػت نسػػبة %( 10)ض يف أثنػػاء الراحػػة بنسػػبة زيػػادة عػػن معػػدؿ ضػػغط النػػب%( 44)الرابعػػة كػػاف معػػدؿ ضػػغط النػػبض 

 %(90)االستشفاء يف ىذه الدقيقة 

أف استشفاء مؤشر ضغط النبض لدى مصارعي اعبيدو باستخداـ الراحة اإلهبابية بعد أداء  الطالبوعليو يستنتج  

 %(.90)اعبهد البدشل يف النظاـ اؽبوائي يكوف يف الدقيقة الرابعة بعد اعبهد البدشل بنسبة 
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عرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر حامض الالكتيك في أثناء الراحة وبعد الجهد  -2-3-3

 البدني في اختبار إستراند

يبين المتوسط الحسابي لحامض الالكتيك ونسبة زيادة معدلو في أثناء الراحة ( 24)جول رقم 

 وبعد الجهد البدني ونسبة االستشفاء بعد األداء في اختبار إستراند

أوقػػػػػػػػػػػػػػات قيػػػػػػػػػػػػػػاس حػػػػػػػػػػػػػػامض 
 البلكتيك

أثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
 الراحة 

بعػػػػػػد اعبهػػػػػػد 
 مباشرة 

  د 8بعد  د 4بعد  د 2بعد 

اؼبتوسػػػػػػػػط اغبسػػػػػػػػايب غبػػػػػػػػامض 
 (لًت/ميليموؿ)البلكتيك 

1,88 11,53 11,53 11,53 5,92 

 %نسبة معدؿ النبض 
 %نسبة االستشفاء 

%100 100% 100% 51,34% 

  %0 نسبة االستشفاء يف الدقيقة االثانية 
 

  %0 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الرابعة

  %0 نسبة االستشفاء يف الدقيقة اػبامسة

  %48,66 نسبة االستشفاء يف الدقيقة االثامنة 

الذي يبُت اؼبتوسط اغبسايب ؼبعػدؿ حػامض البلكتيػك ونسػبة زيػادة معدلػو أثنػاء الراحػة وبعػد ( 24)من خبلؿ رقم         

االستشفاء للقياسات التتبعية للعينة التجريبية فػنبلحظ أف متوسػط معػدؿ حػامض البلكتيػك كػاف  اعبهد البدشل ويبُت نسبة

أي نسػػبة زيػػادة يف معػػدؿ (ؿ/ميلػػي مػػوؿ 11,53)ولقػػدبلغ بعػػد اعبهػػد البػػدشل مباشػػرة(ؿ/ميلػػي مػػوؿ1,88)أثنػػاء الراحػػة 

ىػػذه النتيجػػة إذل أداء اعبهػػد البػػدشل حيػػث أف نسػػبة تركيػػز حػػامض البلكتيػػك  الطالػػبويعػػزي (100%)حػػامض البلكتيػػك 

 ترتفع يف الدـ وتظهر العتبة الفارقة اؽبوائية 

أي (ؿ/ميلي مػوؿ 11,53)ونبلحظ يف الدقيقة الثانية بعد اعبهد البدشل فقد بلغ متوسط معدؿ حامض البلكتيك

غ متوسػػػط معػػػدؿ حػػػامض البلكتيػػػك يف الدقيقػػػة الرابعػػػة كمػػػا بلػػػ(0%)وبلغػػػت نسػػػبة اإلستشػػػفاء(100%)بنسػػػبة زيػػػادة 
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وبلغ متوسط معدؿ حامض البلكتيك (0%)وكانت نسبة اإلستشفاء ( 100%)أي نسبة زيادة (ؿ/ميلي موؿ 11,53)

 ( 48,66%)وبلغت نسبة اإلستشفاء( 51,34%)أي بنسبة زيادة ( ؿ/ميلي موؿ 5,92)يف الدقيقة الثامنة

بالنسػػبة ؼبؤشػػر ( النظػػاـ اؽبػػوائي)سػػتعادة الشػػفاء بعػػد أداء االختبػػار الػػوظيفي البػػدشلفبػػا سػػبق أف ا الطالػػبيسػػتخلص 

وىذا باستخداـ (48,66%)وبنسبة إستشفاء (ؿ/ميلي موؿ 5,32)حامض البلكتيك كانت حىت الدقيقة الثامنة دبعدؿ 

 الراحة اإلهبابية يف فًتة ما بعد اعبهد البدشل أي فًتة االستشفاء 

أف استشػفاء مؤشػر حػامض البلكتيػك لػدى مصػارعي اعبيدوباسػتخداـ الراحػة اإلهبابيػة بعػد  الػبالطوعليو يستنتج 

 (.48,66%)أداء اعبهد البدشل يف النظاـ اؽبوائي يكوف يف الدقيقة الثامنة بعد اعبهد البدشل بنسبة 
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 للعينة الضابطة( الالىوائيالنظام )عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار ثالثين ثانية لوينجات  -2-4

عرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر النبض في أثناء الراحة وبعد الجهد البدني في  -2-4-1

 .اختبار وينجات

يبين المتوسط الحسابي للنبض ونسبة زيادة معدلو في أثناء الراحة وبعد ( 25)جول رقم 

 .الجهد البدني ونسبة االستشفاء بعد األداء في اختبار وينجات

أثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  أوقات قياس النبض 
 الراحة 

بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
اعبهػػػػػػػػد 
 مباشرة 

 د 5بعد  د 4بعد  د 3بعد  د 2بعد  د 1بعد 

اؼبتوسػػػػػػػػػط اغبسػػػػػػػػػايب للنػػػػػػػػػػبض 
 (د/ف)

67,4 160,
3 

149,5 140 131,4 120,6 89,8 

 %نسبة معدؿ النبض 
 %نسبة االستشفاء 

137,83 121,81
% 

107,7
1% 

94,95
% 

78,93
% 

33,23
% 

  %11,62 نسبة االستشفاء يف الدقيقة األوذل 
 

  %21,85 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الثانية 

  %31,11 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الثالثة 
  %42,73 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الرابعة 

 %75,89 نسبة االستشفاء يف الدقيقة اػبامسة 
اؼبتوسػػط اغبسػػايب للنػػبض ونسػػبة زيػػادة معػػدؿ النػػبض أثنػػاء الراحػػة وبعػػد اعبهػػد الػػذي يبػػُت ( 25)مػػن خػػبلؿ رقػػم           

البػػػدشل ويبػػػُت نسػػػبة االستشػػػفاء للقياسػػػات التتبعيػػػة للعينػػػة التجريبيػػػة فػػػنبلحظ أف متوسػػػط معػػػدؿ النػػػبض كػػػاف أثنػػػاء الراحػػػة 

ويعػػزي (137,83%)أي نسػػبة زيػػادة يف معػػدؿ النػػبض (د/ف 160,3)ولقػػد بلػػغ بعػػد اعبهػػد البػػدشل مباشػػرة(د/ف67,4)

 ىذه النتيجة إذل الشدة اؼبستخدمة يف اختبار وينجات إذ أف العب اعبيد ويعتمد على النظاـ البلىوائي  الطالب

أي نسػػػػػبة زيػػػػػادة يف معػػػػػدؿ  (د/ف 149,5)ويف الدقيقػػػػػة األوذل بعػػػػػد اعبهػػػػػد البػػػػػدشل بلػػػػػغ متوسػػػػػط معػػػػػدؿ النػػػػػبض 

 (11,62%)وبلغت نسبة اإلستشفاء(121,81%)النبض
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وكانػػػػت نسػػػػبة ( 107,71%)أي نسػػػبة زيػػػػادة (د/ف 140)بلػػػػغ متوسػػػػط معػػػدؿ النػػػػبض يف الدقيقػػػػة الثانيػػػػة كمػػػا 

( 94,95%)أي بنسبة زيادة ( د/ف 131,4)ويف الدقيقة الثالثة لقد بلغ متوسط معدؿ النبض (21,85%)اإلستشفاء 

أي بنسػػػػػػػبة زيػػػػػػػادة ( د/ف 120,6)ويف الدقيقػػػػػػػة الرابعػػػػػػة بلػػػػػػػغ متوسػػػػػػػط معػػػػػػدؿ النػػػػػػػبض ( 31,11%)ونسػػػػػػبة استشػػػػػػػفاء 

 (.42,73%)وبلغت نسبة االستشفاء يف ىذه الدقيقة ( %78,93)

كمػػا نبلحػػظ مػػن خػػبلؿ اعبػػدوؿ أيضػػا أف متوسػػط معػػدؿ النػػبض بعػػد فػػًتة االستشػػفاء بالراحػػة اإلهبابيػػة فقػػد بلػػغ 

نسػبة اإلستشػفاء وكانػت ( د/ف 67,4)عن معدؿ النبض أثناء الراحة اؼبقػدر بػػ ( 33,23%)بنسبة زيادة ( د/ف 89,8)

 (  75,89%)يف الدقيقة اػبامسة 

بالنسػبة ؼبؤشػر ( النظػاـ البلىػوائي)فبا سبق أف استعادة الشفاء بعد أداء االختبار الوظيفي البدشل الطالبيستخلص 

حيث  معدؿ النبض كانت بطريقة متدرجة وىذا باستخداـ الراحة اإلهبابية يف فًتة ما بعد اعبهد البدشل أي فًتة االستشفاء

وكانػػت ( 33,23%)بنسػػبة زيػػادة عػػن معػػدؿ النػػبض أثنػػاء الراحػػة ( د/ف 89,8)يف الدقيقػػة اػبامسػػة كػػاف معػػدؿ النػػبض 

 ( 75,89%)نسبة االستشفاء يف ىذه الدقيقة 

أف استشػفاء مؤشػر معػدؿ النػبض لػدى مصػارعي اعبيدوباسػتخداـ الراحػة اإلهبابيػة بعػد أداء  الطالبوعليو يستنتج 

 (.75,89%)يف النظاـ البلىوائي يكوف يف الدقيقة اػبامسة بعد اعبهد البدشل بنسبة اعبهد البدشل 
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عرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر ضغط  النبض في أثناء الراحة وبعد الجهد  -2-4-2

 ..البدني في اختبار وينجات

الراحة  بين المتوسط الحسابي لضغط النبض ونسبة زيادة معدلو في أثناء( 26)جول رقم 

 .وبعد الجهد البدني ونسبة االستشفاء بعد األداء في اختبار وينجات

أثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  أوقات قياس الضغط
 الراحة 

بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
اعبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 مباشرة 

 بعد 
 د 1

 بعد 
 د 2

 بعد
 د 3 

 بعد 
 د4 

 بعد
 د5

اؼبتوسػػػػػػػػط اغبسػػػػػػػػايب الضػػػػػػػػغط 
 (زئبق/مم)

40 80 75 70 65 64 47 

 %نسبة معدؿ الضغط 
 
 

 %نسبة االستشفاء 

%100 87,5% 75% 62,5
% 

60% 17,5
% 

  %12,5 نسبة االستشفاء يف الدقيقة األوذل 
  %25 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الثانية 
  %37,5 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الثالثة 
  %40 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الرابعة 

 %82,5 نسبة االستشفاء يف الدقيقة اػبامسة 
الػػذي يبػػُت اؼبتوسػػط اغبسػػايب لضػػغط النػػبض ونسػػبة زيػػادة معػػدؿ ضػػغط النػػبض أثنػػاء الراحػػة ( 26)رقػػم  مػػن خػػبلؿ        

وبعد اعبهد البدشل ويبُت نسبة االستشفاء للقياسات التتبعية للعينة التجريبية فنبلحظ أف متوسط معدؿ ضغط النبض كػاف 

أي بنسبة زيادة يف معػدؿ ضػغط النػبض ( زئبق/ملم 80) ولقد بلغ بعد اعبهد البدشل مباشرة( زئبق/ملم 40) أثناء الراحة 

ىذه النتيجة إذل أف التكيف للحمل البدشل قد مت نتيجة لزيادة حجم الدفع القليب إذ أف العب  الطالبويعزي %( 100)

 اعبيد يعتمد على النظاـ البل ىوائي 

% 87,5أي بنسػبة زيػادة  (زئبػق/ملػم 75)ويف الدقيقة األوذل بعد اعبهد البدشل بلغ متوسط معدؿ ضػغط النػبض 

أي بنسػػبة (زئبػػق/ملػػم 70)كمػػا بلػػغ متوسػػط معػػدؿ ضػػغط  النػػبض  يف الدقيقػػة الثانيػػة % 12,5وبلغػػت نسػػبة اإلستشػػفاء
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وبلػػػغ متوسػػػط معػػػدؿ ضػػػغط النػػػبض يف الدقيقػػػة الثالثػػػة %. 25وبلغػػػت نسػػػبة االستشػػػفاء يف ىػػػذه الدقيقػػػة % 75زيػػػادة 

كما بلػغ متوسػط معػدؿ ضػغط  النػبض  يف % 37,5وبلغت نسبة اإلستشفاء % 62,5أي بنسبة زيادة ( زئبق/مم65)

 %.40وبلغت نسبة االستشفاء يف ىذه الدقيقة % 60أي بنسبة زيادة (زئبق/ملم 64)الدقيقة الرابعة 

كما نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ أيضا أف متوسط معدؿ ضغط النبض بعد فًتة االستشفاء بالراحة اإلهبابية فقد بلغ 

 40)عػػػػن معػػػػدؿ ضػػػػغط النػػػػبض أثنػػػػاء الراحػػػػة اؼبقػػػػدر %( 17,28)يف الدقيقػػػػة اػبامسػػػػة بنسػػػػبة زيػػػػادة (زئبػػػػق/لػػػػمم 47)

 %(  88,14)ونسبة استشفاء  (زئبق/ملم

فبػػا سػػبق أف اسػػتعادة الشػػفاء بعػػد أداء االختبػػار الػػوظيفي البػػدشل بالنسػػبة ؼبؤشػػر ضػػغط النػػبض   الطالػػبيسػػتخلص 

كانت بطريقة متدرجة وىذا باستخداـ الراحة اإلهبابيػة يف فػًتة مػا بعػد اعبهػد البػدشل أي فػًتة االستشػفاء حيػث يف الدقيقػة 

( 17,5%)ضػػغط النػػبض يف أثنػػاء الراحػػة بنسػػبة زيػػادة عػػن معػػدؿ ( زئبػػق/ملػػم 47)كػػاف معػػدؿ ضػػغط النػػبض اػبامسػػة  

أف استشفاء مؤشر ضغط النبض لدى  الطالبوعليو يستنتج ( زئبق/ملم 82,5)وكانت نسبة االستشفاء يف ىذه الدقيقة 

بعػد اعبهػد  اػبامسػةمصارعي اعبيد باستخداـ الراحة اإلهبابية بعد أداء اعبهد البدشل يف النظاـ البلىوائي يكػوف يف الدقيقػة 

 %(.82,5) بنسبة البدشل
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عرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر حامض الالكتيك في أثناء الراحة وبعد الجهد  -2-4-3

 .البدني في اختبار وينجات

يبين المتوسط الحسابي لحامض الالكتيك ونسبة زيادة معدلو في أثناء الراحة ( 27)جول رقم 

 .في اختبار وينجات وبعد الجهد البدني ونسبة االستشفاء بعد األداء

أوقػػػػػػػػػػػػػػات قيػػػػػػػػػػػػػػاس حػػػػػػػػػػػػػػامض 
 البلكتيك

أثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
 الراحة 

بعػػػػػػد اعبهػػػػػػد 
 مباشرة 

  د 8بعد  د 4بعد  د 2بعد 

اؼبتوسػػػػػػػػط اغبسػػػػػػػػايب غبػػػػػػػػامض 
 (لًت/موؿ ميلي)البلكتيك 

2,09 14,19 14,19 14,19 14,13 

 %نسبة معدؿ النبض 
 %نسبة االستشفاء 

100% 100% 100% 99,57% 

  %0 نسبة االستشفاء يف الدقيقة االثانية 
 

  %0 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الرابعة

  %0 نسبة االستشفاء يف الدقيقة اػبامسة

  %0 نسبة االستشفاء يف الدقيقة االثامنة 

الراحػة وبعػد  الذي يبُت اؼبتوسط اغبسايب ؼبعدؿ حامض البلكتيك ونسبة زيادة معدلػو أثنػاء( 27)من خبلؿ رقم          

اعبهد البدشل ويبُت نسبة االستشفاء للقياسات التتبعية للعينة التجريبية فػنبلحظ أف متوسػط معػدؿ حػامض البلكتيػك كػاف 

أي نسػبة زيػادة يف معػدؿ (لػًت/مػوؿ ميلػي 14,19)ولقد بلغ بعد اعبهػد البػدشل مباشػرة(لًت/موؿ ميلي 2,09)أثناء الراحة 

ىػػذه النتيجػػة إذل أداء اعبهػػد البػػدشل حيػػث أف نسػػبة تركيػػز حػػامض البلكتيػػك  الطالػػبويعػػزي (100%)حػػامض البلكتيػػك 

 ترتفع يف الدـ وتظهر العتبة الفارقة البلىوائية 

أي (لًت/موؿ ميلي 14,19)ونبلحظ يف الدقيقة الثانية بعد اعبهد البدشل فقد بلغ متوسط معدؿ حامض البلكتيك

كمػػا بلػػغ متوسػػط معػػدؿ حػػامض البلكتيػػك يف الدقيقػػة الرابعػػة %(0)اءوبلغػػت نسػػبة اإلستشػػف%(14,19)بنسػػبة زيػػادة 
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وبلػػػػغ متوسػػػػط معػػػػدؿ حػػػػامض %(0)وكانػػػػت نسػػػػبة اإلستشػػػػفاء %( 100)أي نسػػػػبة زيػػػػادة (لػػػػًت/مػػػػوؿ ميلػػػػي 14,19)

 %( 0,43)وبلغت نسبة اإلستشفاء%( 99,57)أي بنسبة زيادة %( 14,13)البلكتيك يف الدقيقة الثامنة

بالنسػبة ؼبؤشػر ( النظػاـ البلىػوائي)أف استعادة الشفاء بعد أداء االختبار الوظيفي البدشلفبا سبق  الطالبيستخلص 

وىػػذا باسػػتخداـ الراحػػة %(0,43)وبنسػػبة إستشػػفاء %(14,13)حػػامض البلكتيػػك كانػػت حػػىت الدقيقػػة الثامنػػة دبعػػدؿ 

 اإلهبابية يف فًتة ما بعد اعبهد البدشل أي فًتة االستشفاء 

أف استشػفاء مؤشػر حػامض البلكتيػك لػدى مصػارعي اعبيدوباسػتخداـ الراحػة اإلهبابيػة بعػد  الطالػبوعليو يستنتج 

 %(.0,43)أداء اعبهد البدشل يف النظاـ البلىوائي يكوف يف الدقيقة الثامنة بعد اعبهد البدشل بنسبة 
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 عرض وتحليل ومناقشة نتائج استراند النظام الهوائي للعينة الضابطة -2-5

عرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر النبض في أثناء الراحة وبعد الجهد البدني  -2-5-1

 في اختبار إستراند

يبين المتوسط الحسابي للنبض ونسبة زيادة معدلو في أثناء الراحة وبعد ( 28)ول رقم دج

 الجهد البدني ونسبة االستشفاء بعد األداء في اختبار إستراند

أثنػػػػػػػػػػػػاء  أوقات قياس النبض 
 الراحة 

 بعد
د هػػػػػػػػػػػػػاعب 

 مباشرة 

 بعد
 د 1 

 بعد
 د 2 

 بعد
 د 3 

 بعد
 د 4 

 بعد
 د 5 

اؼبتوسػػػػػػػػػط اغبسػػػػػػػػػايب للنػػػػػػػػػبض 
 (د/ف)

67,
6 

153 129,7 118,7 103,5 90,7 78,8 

 %نسبة معدؿ النبض 
 %نسبة االستشفاء 

126,33 91,86
% 

75,59
% 

53,10
% 

34,17
% 

16,56
% 

  %27,28 نسبة االستشفاء يف الدقيقة األوذل 
 

  %40,16 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الثانية 
  %57,16 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الثالثة 

  %72,95 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الرابعة 
 %86,89 نسبة االستشفاء يف الدقيقة اػبامسة 

معدؿ النبض أثناء الراحة وبعد اعبهد البدشل الذي يبُت اؼبتوسط اغبسايب للنبض ونسبة زيادة ( 28)من خبلؿ رقم         

ويبػػػػػُت نسػػػػػبة االستشػػػػػفاء للقياسػػػػػات التتبعيػػػػػة للعينػػػػػة التجريبيػػػػػة فػػػػػنبلحظ أف متوسػػػػػط معػػػػػدؿ النػػػػػبض كػػػػػاف أثنػػػػػاء الراحػػػػػة 

ويعػػػزي %(126,33)أي نسػػػبة زيػػػادة يف معػػػدؿ النػػػبض (د/ف 153)ولقػػػد بلػػػغ بعػػػد اعبهػػػد البػػػدشل مباشػػػرة(د/ف67,6)

  الشدة اؼبستخدمة يف اختبار وينجات إذ أف العب اعبيد ويعتمد على النظاـ البلىوائي ىذه النتيجة إذل الطالب

أي نسػػػػػبة زيػػػػػادة يف معػػػػػدؿ (د/ف 129,7)ويف الدقيقػػػػػة األوذل بعػػػػػد اعبهػػػػػد البػػػػػدشل بلػػػػػغ متوسػػػػػط معػػػػػدؿ النػػػػػبض 

 %(27,28)وبلغت نسبة اإلستشفاء%(91,86)النبض
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وكانػػػت نسػػػبة %( 75,59)أي نسػػػبة زيػػػادة (د/ف 118,7) كمػػػا بلػػػغ متوسػػػط معػػػدؿ النػػػبض يف الدقيقػػػة الثانيػػػة

%( 53,10)أي بنسبة زيػادة ( د/ف103,5)ويف الدقيقة الثالثة لقد بلغ متوسط معدؿ النبض %(40,16)اإلستشفاء 

%( 34,17)أي بنسبة زيادة ( د/ف 90,7)ويف الدقيقة الرابعة بلغ متوسط معدؿ النبض %( 57,96)ونسبة استشفاء 

 %(.72,95)ستشفاء يف ىذه الدقيقة وبلغت نسبة اال

كمػػا نبلحػػظ مػػن خػػبلؿ اعبػػدوؿ أيضػػا أف متوسػػط معػػدؿ النػػبض بعػػد فػػًتة االستشػػفاء بالراحػػة اإلهبابيػػة فقػػد بلػػغ 

وكانػت نسػبة اإلستشػفاء ( د/ف 67,6)عن معدؿ النبض أثناء الراحة اؼبقػدر بػػ %( 16,56)بنسبة زيادة ( د/ف 78,8)

   %(86,89)يف الدقيقة اػبامسة 

بالنسػػبة ؼبؤشػػر ( النظػػاـ اؽبػػوائي)فبػػا سػػبق أف اسػػتعادة الشػػفاء بعػػد أداء االختبػػار الػػوظيفي البػػدشل الطالػػبيسػػتخلص 

معدؿ النبض كانت بطريقة متدرجة وىذا باستخداـ الراحة اإلهبابية يف فًتة ما بعد اعبهد البدشل أي فًتة االستشفاء حيث 

وكانػػت %( 16,86)بنسػػبة زيػػادة عػػن معػػدؿ النػػبض أثنػػاء الراحػػة ( د/ف 78,8)يف الدقيقػػة اػبامسػػة كػػاف معػػدؿ النػػبض 

 %( 86,89)نسبة االستشفاء يف ىذه الدقيقة 

أف استشػفاء مؤشػر معػدؿ النػبض لػدى مصػارعي اعبيدوباسػتخداـ الراحػة اإلهبابيػة بعػد أداء  الطالبوعليو يستنتج 

 %(.86,89)د اعبهد البدشل بنسبة اعبهد البدشل يف النظاـ اؽبوائي يكوف يف الدقيقة اػبامسة بع
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عرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر ضغط  النبض في أثناء الراحة وبعد الجهد  -2-5-2

 البدني في اختبار إستراند

بين المتوسط الحسابي لضغط النبض ونسبة زيادة معدلو في أثناء الراحة ( 29)جول رقم 

 األداء في اختبار إستراندوبعد الجهد البدني ونسبة االستشفاء بعد 

أثنػػػػػػػػػػػػاء  الضغطنبض أوقات قياس 
 الراحة 

 بعد
اعبهػػػػػػػػػػػػػد  

 مباشرة 

 بعد
 د 1 

 بعد
 د 2 

 بعد
 د 3 

 بعد
 د 4 

 بعد
 د 5 

 لنػػػػػػػػػػػبض اؼبتوسػػػػػػػػػػػط اغبسػػػػػػػػػػػايب
 (زئبق/مم)لضغط ا

40 80 74 68 63 59 45 

 %معدؿ الضغط زيادة نسبة 
 
 

 %نسبة االستشفاء 

100% 85% 70% 57,5% 47,5
% 

12,5
% 

  %15 نسبة االستشفاء يف الدقيقة األوذل 
  %30 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الثانية 
  %42,5 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الثالثة 
  %52,5 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الرابعة 

 %87,5 نسبة االستشفاء يف الدقيقة اػبامسة 
الػذي يبػُت اؼبتوسػط اغبسػايب لضػغط النػبض ونسػبة زيػادة معػدؿ ضػغط النػبض أثنػاء ( 29)رقػم اعبدوؿ من خبلؿ         

الراحػػة وبعػػد اعبهػػد البػػدشل ويبػػُت نسػػبة االستشػػفاء للقياسػػات التتبعيػػة للعينػػة التجريبيػػة فػػنبلحظ أف متوسػػط معػػدؿ ضػػغط 

أي بنسػبة زيػادة يف معػدؿ ( زئبػق/ملػم 80)ولقػد بلػغ بعػد اعبهػد البػدشل مباشػرة ( زئبػق/ملػم 40) النبض كاف أثناء الراحة 

 ىذه النتيجة إذل أف التكيف للحمل البدشل قد مت نتيجة لزيادة حجم الدفع القليب  الطالبويعزي %( 100)ضغط النبض 

% 85أي بنسػػبة زيػػادة (زئبػػق/ملػػم 74 )ويف الدقيقػػة األوذل بعػػد اعبهػػد البػػدشل بلػػغ متوسػػط معػػدؿ ضػػغط النػػبض 

أي بنسػػبة (زئبػػق/ملػػم 68)كمػػا بلػػغ متوسػػط معػػدؿ ضػػغط  النػػبض  يف الدقيقػػة الثانيػػة % 15وبلغػػت نسػػبة اإلستشػػفاء 

 %.30وبلغت نسبة االستشفاء يف ىذه الدقيقة % 70زيادة



~ 184 ~ 
 

وبلغػػػت نسػػػبة % 57,5أي بنسػػػبة زيػػػادة (زئبػػػق/ملػػػم 63)وبلػػػغ متوسػػػط معػػػدؿ ضػػػغط النػػػبض يف الدقيقػػػة الثالثػػػة  

% 47,5أي بنسبة زيادة (زئبق/ملم 59)لنبض  يف الدقيقة الرابعة كما بلغ متوسط معدؿ ضغط  ا% 42,5اإلستشفاء 

 %.52,5وبلغت نسبة االستشفاء يف ىذه الدقيقة 

كما نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ أيضا أف متوسط معدؿ ضغط النبض بعد فًتة االستشفاء بالراحة اإلهبابية فقد بلغ 

 40)معػػػػدؿ ضػػػػغط النػػػػبض أثنػػػػاء الراحػػػػة اؼبقػػػػدر بػػػػػعػػػػن %( 12,5)بنسػػػػبة زيػػػػادة (زئبػػػػق/ملػػػػم 45)يف الدقيقػػػػة اػبامسػػػػة 

 %( 87,5)ونسبة استشفاء (زئبق/ملم

فبػػا سػػبق أف اسػػتعادة الشػػفاء بعػػد أداء االختبػػار الػػوظيفي البػػدشل بالنسػػبة ؼبؤشػػر ضػػغط النػػبض   الطالػػبيسػػتخلص 

االستشػفاء حيػث يف الدقيقػة كانت بطريقة متدرجة وىذا باستخداـ الراحة اإلهبابيػة يف فػًتة مػا بعػد اعبهػد البػدشل أي فػًتة 

%( 12,5)بنسػػبة زيػػادة عػػن معػػدؿ ضػػغط النػػبض يف أثنػػاء الراحػػة ( زئبػػق/ملػػم 45)اػبامسػػة كػػاف معػػدؿ ضػػغط النػػبض 

 %( 87,5)وكانت نسبة االستشفاء يف ىذه الدقيقة 

د أداء أف استشفاء مؤشػر ضػغط النػبض لػدى مصػارعي اعبيػد باسػتخداـ الراحػة اإلهبابيػة بعػ الطالبوعليو يستنتج 

 %(.87,5)اعبهد البدشل يف النظاـ اؽبوائي يكوف يف الدقيقة اػبامسة بعد اعبهد البدشل بنسبة 
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عرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر حامض الالكتيك في أثناء الراحة وبعد الجهد  -2-5-3

 البدني في اختبار إستراند

ونسبة زيادة معدلو في أثناء الراحة يبين المتوسط الحسابي لحامض الالكتيك ( 30)جول رقم 

 وبعد الجهد البدني ونسبة االستشفاء بعد األداء في اختبار إستراند

أوقػػػػػػػػػػػػػػات قيػػػػػػػػػػػػػػاس حػػػػػػػػػػػػػػامض 
 البلكتيك

أثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
 الراحة 

بعػػػػػػد اعبهػػػػػػد 
 مباشرة 

  د 8بعد  د 4بعد  د 2بعد 

اؼبتوسػػػػػػػػط اغبسػػػػػػػػايب غبػػػػػػػػامض 
 (لًت/موؿ ميلي)البلكتيك 

1,9 11,33 11,33 11,33 7,65 

 %نسبة معدؿ النبض 
 %نسبة االستشفاء 

100 % 100% 100% 67,51% 

  %0 نسبة االستشفاء يف الدقيقة االثانية 
 

  %0 نسبة االستشفاء يف الدقيقة الرابعة
  %0 نسبة االستشفاء يف الدقيقة اػبامسة
  %32,49 نسبة االستشفاء يف الدقيقة االثامنة 

يبػػُت اؼبتوسػػط اغبسػػايب ؼبعػػدؿ حػػامض البلكتيػػك ونسػػبة زيػػادة معدلػػو أثنػػاء الراحػػة وبعػػد الػػذي ( 30)مػػن خػػبلؿ رقػػم       

اعبهد البدشل ويبُت نسبة االستشفاء للقياسات التتبعية للعينة التجريبية فػنبلحظ أف متوسػط معػدؿ حػامض البلكتيػك كػاف 

أي نسػػبة زيػػادة يف معػػدؿ (ؿ/ي مػػوؿميلػػ 11,33)ولقػػدبلغ بعػػد اعبهػػد البػػدشل مباشػػرة (ؿ/ميلػػي مػػوؿ 1,9)أثنػػاء الراحػػة 

ىػػذه النتيجػػة إذل أداء اعبهػػد البػػدشل حيػػث أف نسػػبة تركيػػز حػػامض البلكتيػػك  الطالػػبويعػػزي %(100)حػػامض البلكتيػػك 

 ترتفع يف الدـ وتظهر العتبة الفارقة اؽبوائية 

أي (ؿ/ميلي مػوؿ 11,33)ونبلحظ يف الدقيقة الثانية بعد اعبهد البدشل فقد بلغ متوسط معدؿ حامض البلكتيك

كمػػػا بلػػػغ متوسػػػط معػػػدؿ حػػػامض البلكتيػػػك يف الدقيقػػػة الرابعػػػة %(0)وبلغػػػت نسػػػبة اإلستشػػػفاء%(100)بنسػػػبة زيػػػادة 

وبلغ متوسط معدؿ حامض البلكتيك %(0)وكانت نسبة اإلستشفاء %( 100)أي نسبة زيادة (ؿ/ميلي موؿ 11,33)

 %( 32,49)وبلغت نسبة اإلستشفاء%( 67,51)أي بنسبة زيادة ( ؿ/ميلي موؿ 7,65)يف الدقيقة الثامنة
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بالنسػػبة ؼبؤشػػر ( النظػػاـ اؽبػػوائي)فبػػا سػػبق أف اسػػتعادة الشػػفاء بعػػد أداء االختبػػار الػػوظيفي البػػدشل الطالػػبيسػػتخلص 

وىذا باستخداـ %(32,49)وبنسبة إستشفاء (ؿ/ميلي موؿ 7,65)حامض البلكتيك كانت حىت الدقيقة الثامنة دبعدؿ 

 يف فًتة ما بعد اعبهد البدشل أي فًتة االستشفاء  الراحة اإلهبابية

أف استشػفاء مؤشػر حػامض البلكتيػك لػدى مصػارعي اعبيدوباسػتخداـ الراحػة اإلهبابيػة بعػد  الطالػبوعليو يستنتج 

 %(.32,49)أداء اعبهد البدشل يف النظاـ اؽبوائي يكوف يف الدقيقة الثامنة بعد اعبهد البدشل بنسبة 
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لعينتي ( النظام الالىوائي)عرض وتحليل ومناقشة النتائج إختبار ثالثين ثانية لوينجات  -2-6
 البحث

عرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر النبض لعينتي البحث في إختبار ثالثين ثانية  -2-6-1
 لوينجات

 حسوبةالم'' ت''يبين المتوسط الحسابي و اإلنحراف المعياري للفروق وقيمة ( 31)جدول رقم 
 و الجدولية لمؤشر النبض لعينتي البحث في إختبار ثالثين ثانية لوينجات 

  (الدقيقة/ نبضة )أوقات قياس النبض 
 

بعد 
 د5

بعد 
 د4

بعد 
 د3

بعد 
 د2

بعد 
 د1

بعد 
اعبهد 
 مباشرة

أثناء 
 الراحة

اؼبقايس 
 اإلحصائية

نوع 
 الراحة

 

 

78,7 91,2 105,
9 

120 141,
2 

اؼبتوسط  67,1 164,9
 اغبسايب

العينة  إهبابية
 التجريبية

1,33 1,61 3,03 2,05 3,00
9 

اإلكبراؼ  1,85 3,54
 اؼبعياري

89,8 120,
6 

131,
6 

140 149,
5 

اؼبتوسط  67,4 160,3
 اغبسايب

العينة  سلبية
 الضابطة

اإلكبراؼ  1,64 1,33 1,07 0,81 1,17 1,17 2,09
 اؼبعياري

 (2-ف2)درجة اغبرية  18
 الداللة مستوى 0,05
 اعبدولية'' ت''قيمة  2,10

 احملسوبة" ت''قيمة  0,7 0,005 2,7 2,85 2,11 3,33 3,57

 الداللة اإلحصائية غَت داؿ  غَت داؿ داؿ داؿ داؿ داؿ داؿ
الذي يبُت مقارنة نتائج العينة التجريبية و الضابطة يف مؤشر النبض أثناء الراحة ( 31) نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم 

 .الطالبوبعد اعبهد البدشل و يف الفًتات اليت تناوؽبا 
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         حيث حصلت اجملموعة التجريبية أثناء الراحة و بعد اعبهد مباشرة على متوسط حسايب ؼبعدؿ النبض على التوارل          

وحققت اجملموعة الضابطة أثناء الراحة (  3,54 . 1,85)و باكبراؼ معياري غلى التوارل (  د/ف  164,9 . 67,1) 

و باكبراؼ معياري على (  د/ف,160 3 . 67,4)  و بعد اعبهد مباشرة على متوسط حسايب ؼبعدؿ النبض على التوارل 

بض بُت العينة التجريبية و الضابطة أثناء الراحة و احملسوبة يف معدؿ الن" ت"و لقد بلغت قيمة (1,33.1,64)التوارل 

وىذا ( 2,10)اعبدولية اليت بلغت قيمة " ت" وىي أصغر من قيمة(   0,001.0,7)  بعد اعبهد مباشرة على التوارل 

         وىذا يعٍت عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بُت العينة الضابطة ( 18)ودرجة اغبرية ( 0,05)عند مستوى الداللة 

و التجريبية يف معدؿ النبض أثناء الراحة و بعد اجملهود البدشل مباشرة فبا يؤكد ذبانس اجملموعتُت يف معدؿ النبض يف أثناء 

 الراحة و العمل بنفس الشدة 

وارل وحصلت اجملموعة التجريبية على متوسط معدؿ النبض يف الدقيقة األوذل والثانية و الثالثة و الرابعة و اػبامسة على الت

بإكبراؼ معياري على التوارل و ( د/ف 78,7.91,2.105,9.120.141,2)

أما اجملموعة الضابطة فقد بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؼبعدؿ النبض يف الدقيقة ( 1,33.1,61.3,03.2,05.3,009)

باكبراؼ  و( د/ف 89,8.120,6.131,6.140.149,5)ابعة و اػبامسة على التوارل األوذل و الثانية و الثالثة والر 

 (  2,09.1,17.1,17.0,81.1,07) معياري على التوارل 

وعليو فإف اغبكم الظاىري على اؼبتوسطات ؼبعدؿ النبض يف الفًتات الزمنية يشَت إذل إلبفاض مؤشر النبض لكن ال يبكن 

وبعد عملية التوظيف ستيودنت " ت"أف نعترب ىذا اغبكم ظاىريا إال بعد إستخداـ مقاييس الداللة اإلحصائية اؼبتمثل يف 

 واؼبعاعبة اإلحصائية ظهرت 

احملسوبة يف معدؿ النبض بعد اعبهد البدشل يف الدقيقة االوذل و الثانية و الثالثة و الرابعة و اػبامسة بُت " ت"أف قيمة 

د اعبدولية عن" ت"بينما كانت قيمت ( 3,57.3,33.2,11.2,85.2,7) ية و الضابطة على التوارل العينة التجريب

وؼبا كانت القيم احملسوبة أكرب من القيمة اعبدولية و (  2,10) ىي  (  0,05) ومستوى الداللة (  18)درجة اغبرية 

أف ىذه النتيجة ىي ربصيل حاصل  الطالبىذا يعٍت أف الفروؽ كلها ذات داللة معنوية و لصاحل العينة التجريبية و يرى 

  الطالبى العينة التجريبية يف الفًتات الزمنية اليت تناوؽبا اللبفاض معدالت النبض بعد اعبهد البدشل لد
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عند مقارنتها دبعدالت النبض بعد اعبهد البدشل للعينة الضابطة و منو إف استخداـ الراحة اإلهبابية بعد اعبهد البدشل مع 

 ستشفاء العينة التجريبية والراحة السلبية مع العينة الضابطة ؽبما أثر يف خفض معدالت النبض أي إ

للعينة  الطالبأف الفروؽ الظاىرية بُت متوسطات معدؿ النبض يف األوقات اليت أخذىا  الطالبو عليو يستخلص 

إذل مدى        التجريبية و الضابطة ؽبا داللة إحصائية ولصاحل العينة التجريبية اؼبستخدمة للراحة اإلهبابية وىذا راجع

فعالية إستخداـ الراحة اإلهبابية بعد اعبهد مع العينة التجريبية فبا أدى إذل سرعة إستشفاء مؤشر النبض مقارنة بالعينة 

  الضابطة

راحة ) يوضح ديناميكية عودة النبض بعد الجهد البدني للعينة التجريبية ( 4)الشكل البياني رقم 
 في إختبار وينجات ( ية راحة سلب) والعينة الضابطة ( إيجابية 

 

 
 

اؼبستخدمة يف البحث  ديناميكية النبض كإحدى اؼبتغَتات الوظيفية( 4)يوضح الشكل البياشل رقم            

لتتبع مراحل إستعادة الشفاء وذلك باستخداـ الراحة اإلهبابية و الراحة السلبية بعد اعبهد البدشل حيث 

 نبلحظ ديناميكية النبض بعد اعبهد البدشل يف النظاـ البلىوئي توضح فعالية الراحة اإلهبابية يف اإلسراع 
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 لة إستخداـ الراحىة السلبية بعودة النبض مقارنة بديناميكية النبض يف حا

أف استخداـ الراحة اإلهبابية بعد اعبهد البدشل البلىوائي ؽبا فعالية أكثر من الراحة  الطالبوعليو يستخلص 

 السلبية يف عودة مؤشر النبض بسرعة 
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ثانية لعينتي البحث في إختبار ثالثين ضغط النبض عرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر  -2-6-2
 لوينجات

 المحسوبة'' ت''يبين المتوسط الحسابي و اإلنحراف المعياري للفروق وقيمة ( 32)جدول رقم 
 لعينتي البحث في إختبار ثالثين ثانية لوينجات ضغط النبضو الجدولية لمؤشر  

  (زئبق/ مم)النبض ضغط أوقات قياس 
 

بعد  د1بعد  د2بعد  د3بعد  د4بعد  د5بعد 
اعبهد 
 مباشرة

أثناء 
 الراحة

اؼبقايس 
 اإلحصائية

 نوع الراحة
 

 

اؼبتوسط  40 80 71 65 60 45 45
 اغبسايب

العينة  إهبابية
 التجريبية

اإلكبراؼ  6,66 4,71 5,67 7,07 9,42 5,26 5,26
 اؼبعياري

اؼبتوسط  40 80 75 70 65 64 47
 اغبسايب

العينة  سلبية
 الضابطة

اإلكبراؼ  6,66 0 5,26 8,16 5,26 5,16 8,23
 اؼبعياري

 (2-ف2)درجة اغبرية  18

 مستوى الداللة 00,5

 اعبدولية'' ت''قيمة  2,10

 احملسوبة" ت''قيمة  1 1 2,11 2,16 2,16 2,9 2,25

 الداللة اإلحصائية غَت داؿ غَت داؿ داؿ  داؿ داؿ داؿ داؿ

النبض ضغط الذي يبُت مقارنة نتائج العينة التجريبية و الضابطة يف مؤشر (  32)نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم       

 .الطالبأثناء الراحة وبعد اعبهد البدشل و يف الفًتات اليت تناوؽبا 
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  لنبض على التوارلضغط احيث حصلت اجملموعة التجريبية أثناء الراحة و بعد اعبهد مباشرة على متوسط حسايب ؼبعدؿ 

وحققت اجملموعة الضابطة أثناء الراحة و بعد اعبهد ( 4,71.6,66)و باكبراؼ معياري غلى التوارل ( زئبق/مم80.40) 

و باكبراؼ معياري على (  زئبق/مم80.40)النبض على التوارل ضغط مباشرة على متوسط حسايب ؼبعدؿ 

و الضابطة أثناء الراحة و بعد  احملسوبة يف معدؿ النبض بُت العينة التجريبية" ت"و لقد بلغت قيمة  (0.6,66)التوارل

وىذا عند مستوى الداللة ( 2,10)اعبدولية اليت بلغت قيمة " ت"وىي أصغر من قيمة ( 1.1)اعبهد مباشرة على التوارل 

 ضغط وىذا يعٍت عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بُت العينة الضابطة و التجريبية يف معدؿ( 18)ودرجة اغبرية ( 0.05)

النبض يف أثناء الراحة و العمل ضغط احة و بعد اجملهود البدشل مباشرة فبا يؤكد ذبانس اجملموعتُت يف معدؿ النبض أثناء الر 

 بنفس الشدة 

ابعة و اػبامسة على النبض يف الدقيقة األوذل والثانية و الثالثة و الر  ضغط وحصلت اجملموعة التجريبية على متوسط معدؿ

أما (  5,26.5,26.9,42.7,07.5,67) وبإكبراؼ معياري على التوارل ( زئبق/مم 45.45.60.65.71)التوارل 

ابعة و اػبامسة النبض يف الدقيقة األوذل و الثانية و الثالثة والر ضغط اجملموعة الضابطة فقد بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؼبعدؿ 

باكبراؼ معياري على  و( زئبق/مم 47.64.65.70.75.80.40)على التوارل 

 (  8,23.5,16.5,26.8,16.5,26.0.6,66)التوارل

النبض ضغط النبض يف الفًتات الزمنية يشَت إذل إلبفاض مؤشر ضغط وعليو فإف اغبكم الظاىري على اؼبتوسطات ؼبعدؿ 

ستيودنت وبعد " ت"لكن ال يبكن أف نعترب ىذا اغبكم ظاىريا إال بعد إستخداـ مقاييس الداللة اإلحصائية اؼبتمثل يف 

 اعبة اإلحصائية ظهرت عملية التوظيف واؼبع

احملسوبة يف معدؿ النبض بعد اعبهد البدشل يف الدقيقة االوذل و الثانية و الثالثة و الرابعة و اػبامسة بُت " ت"أف قيمة 

اعبدولية عند " ت"بينما كانت قيمت ( 2,52.2,9.2,16.2,16.2,11) ريبية و الضابطة على التوارل العينة التج

وؼبا كانت القيم احملسوبة أكرب من القيمة اعبدولية و (  2,10) ىي  (  0,05) توى الداللة ومس(  18) درجة اغبرية 

أف ىذه النتيجة ىي ربصيل حاصل  الطالبىذا يعٍت أف الفروؽ كلها ذات داللة معنوية و لصاحل العينة التجريبية و يرى 

 يف الفًتات الزمنية اليت تناوؽبا النبض بعد اعبهد البدشل لدى العينة التجريبية ضغط اللبفاض معدالت 
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النبض بعد اعبهد البدشل للعينة الضابطة و منو إف استخداـ الراحة اإلهبابية بعد ضغط عند مقارنتها دبعدالت  الطالب

 النبض أي إستشفاء ضغط اعبهد البدشل مع العينة التجريبية والراحة السلبية مع العينة الضابطة ؽبما أثر يف خفض معدالت 

للعينة  الطالبالنبض يف األوقات اليت أخذىا  ضغط أف الفروؽ الظاىرية بُت متوسطات معدؿ الطالبو عليو يستخلص 

التجريبية و الضابطة ؽبا داللة إحصائية ولصاحل العينة التجريبية اؼبستخدمة للراحة اإلهبابية وىذا راجع إذل مدى فعالية 

النبض مقارنة بالعينة  ضغط  لعينة التجريبية فبا أدى إذل سرعة إستشفاء مؤشرإستخداـ الراحة اإلهبابية بعد اعبهد مع ا

  الضابطة

     النبض بعد الجهد البدني للعينة التجريبيةضغط يوضح ديناميكية عودة ( 5)الشكل البياني رقم 
 في إختبار وينجات( راحة سلبية ) والعينة الضابطة ( راحة إيجابية ) 
  

 
 
 

اؼبستخدمة يف البحث لتتبع  النبض كإحدى اؼبتغَتات الوظيفية ضغط ديناميكية( 5)يوضح الشكل البياشل رقم 

مراحل إستعادة الشفاء وذلك باستخداـ الراحة اإلهبابية و الراحة السلبية بعد اعبهد البدشل حيث نبلحظ 

 ديناميكية ضغط النبض بعد اعبهد البدشل يف النظاـ البلىوئي توضح فعالية الراحة اإلهبابية يف اإلسراع 
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 النبض يف حالة إستخداـ الراحىة السلبية  بعودة ضغط النبض مقارنة بديناميكية ضغط

أف استخداـ الراحة اإلهبابية بعد اعبهد البدشل البلىوائي ؽبا فعالية أكثر من الراحة  الطالبوعليو يستخلص 

 السلبية يف عودة مؤشر النبض بسرعة 
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لعينتي البحث في إختبار  مؤشر حامض الالكتيكعرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر  -2-6-3
 ثالثين ثانية لوينجات

 المحسوبة'' ت''يبين المتوسط الحسابي و اإلنحراف المعياري للفروق وقيمة ( 33)جدول رقم 
 و الجدولية لمؤشر النبض لعينتي البحث في إختبار ثالثين ثانية لوينجات 

 
  (لًت/ مليموؿ)حامض البلكتيك أوقات قياس 

 
بعد اعبهد  د2بعد  د4بعد  د8بعد 

 مباشرة
أثناء 
 الراحة

اؼبقايس 
 اإلحصائية

 نوع الراحة
 

 

اؼبتوسط  1,94 14,05 14,05 14,05 10,22
 اغبسايب

العينة  إهبابية
 التجريبية

اإلكبراؼ  0,13 0,37 0,37 0,37 0,61
 اؼبعياري

اؼبتوسط  2,09 14,19 14,19 14,19 14,13
 اغبسايب

العينة  سلبية
 الضابطة

اإلكبراؼ  0,18 0,41 0,41 0,41 0,4
 اؼبعياري

 (2-ف2)درجة اغبرية  18

 مستوى الداللة 0,05

 اعبدولية'' ت''قيمة  2,10

 احملسوبة" ت''قيمة  0,05 0,44 0,44 0,44 2,43

 الداللة اإلحصائية غَت داؿ غَت داؿ غَت داؿ غَت داؿ داؿ

 حامض البلكتيكلتجريبية و الضابطة يف مؤشر مقارنة نتائج العينة االذي يبُت ( 33 )ؿ اعبدوؿ رقم نبلحظ من خبل

 .الطالبأثناء الراحة وبعد اعبهد البدشل و يف الفًتات اليت تناوؽبا 
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على حامض البلكتيك حيث حصلت اجملموعة التجريبية أثناء الراحة و بعد اعبهد مباشرة على متوسط حسايب ؼبعدؿ 

وحققت اجملموعة الضابطة أثناء ( 0,37.0,13)ؼ معياري غلى التوارل و باكبرا( ؿ/ميلي موؿ 14,05.1,94)التوارل 

(   ؿ/ميلي موؿ 14,19.2,09) على التوارل  حامض البلكتيكاشرة على متوسط حسايب ؼبعدؿ الراحة و بعد اعبهد مب

 العينة التجريبية و بُت حامض البلكتيكسوبة يف معدؿ احمل" ت"و باكبراؼ معياري على التوارل و لقد بلغت قيمة 

اعبدولية اليت بلغت " ت"وىي أصغر من قيمة (  0,44.0,05) عد اعبهد مباشرة على التوارل الضابطة أثناء الراحة و ب

وىذا يعٍت عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بُت (  18)ودرجة اغبرية (  0,05)وىذا عند مستوى الداللة ( 2,10) قيمة 

د ذبانس اجملموعتُت أثناء الراحة و بعد اجملهود البدشل مباشرة فبا يؤكحامض البلكتيك ة يف معدؿ ضابطة و التجريبيالعينة ال

 يف أثناء الراحة و العمل بنفس الشدة  حامض البلكتيكيف معدؿ 

) على التوارل و الرابعة يف الدقيقة ا والثانية  حامض البلكتيكة التجريبية على متوسط معدؿ وحصلت اجملموع

بلغ أما اجملموعة الضابطة فقد ( 0,37.0,37) وبإكبراؼ معياري على التوارل  ( ؿ/ميلي موؿ 14,05.14,05

) نية والرابعة و اعلى التوارل يف الدقيقة الثاحامض البلكتيك اؼبتوسط اغبسايب ؼبعدؿ 

باكبراؼ معياري على التوارل  و( ؿ/ميلي موؿ 14,13.14,19.14,19.14,19.2,09

(0,4.0,41.0,41.0,41.0,18  ) 

إلبفاض مؤشر  عدـ يف الفًتات الزمنية يشَت إذلحامض البلكتيك وعليو فإف اغبكم الظاىري على اؼبتوسطات ؼبعدؿ 

" ت"لكن ال يبكن أف نعترب ىذا اغبكم ظاىريا إال بعد إستخداـ مقاييس الداللة اإلحصائية اؼبتمثل يف حامض البلكتيك 

 اؼبعاعبة اإلحصائية ظهرت ستيودنت وبعد عملية التوظيف و 

يبية و بُت العينة التجر  بعد اعبهد البدشل يف الدقيقة  الثانية و الرابعة  حامض البلكتيكاحملسوبة يف معدؿ " ت"قيمة  أف

ومستوى الداللة (  18)اعبدولية عند درجة اغبرية " ت"بينما كانت قيمت ( ,0,44.0,44)الضابطة على التوارل 

عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا دولية و ىذا يعٍت وؼبا كانت القيم احملسوبة أكرب من القيمة اعب(  2,10)ىي  (  0,05)

بُت عينيت البحث يف معدؿ حامض البلكتيك يف الدقيقة الثانية والرابعة أي أنو نسبة حامض البلكتيك بقية ثابتة بعد 

 ذل أو الثانية اعبهد البدشل  ودل وبدث أي إلبفاض سواء بالنسبة للمجموعة األو 
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ميلي  10,22)ولقد حصلت اجملموعة التجريبية على متوسط اغبسايب ؼبعدؿ حامض البلكتيك يف الدقيقة الثامنة 

ولدى اجملموعة الضابطة حصلت على متوسط اغبسايب ؼبعدؿ حامض البلكتيك (0,61)وبإكبراؼ معياري (ؿ/موؿ

حامض البلكتيك اغبكم الظاىري على اؼبتوسطات ؼبعدؿ وعليو فإف  (0,4)وإكبراؼ معياري (ؿ /ميلي موؿ 14,13)

لكن ال يبكن أف نعترب ىذا اغبكم ظاىريا إال بعد إستخداـ حامض البلكتيك يشَت إذل إلبفاض مؤشر الدقيقة الثامنة يف 

 التوظيف واؼبعاعبة اإلحصائيةستيودنت وبعد عملية " ت"مقاييس الداللة اإلحصائية اؼبتمثل يف 

    أكرب وىي ( 2,43)بلغت الضابطة   بُت العينة التجريبية و حامض البلكتيكسوبة يف معدؿ احمل" ت"قيمة  وجدنا 

 وىذا يعٍت( 18) رجة اغبرية ود( 0,05) وىذا عند مستوى الداللة (  2,10)اعبدولية اليت بلغت قيمة " ت"من قيمة 

 ىذه األخَتةلصاحل ضابطة و التجريبية وجود فروؽ دالة إحصائيا بُت العينة ال

لبدشل لدى العينة بعد اعبهد ا مؤشر حامض البلكتيك أف ىذه النتيجة ىي ربصيل حاصل اللبفاض معدؿ الطالبو يرى 

بعد اعبهد  مؤشر حامض البلكتيك للعينة الضابطة عدؿعند مقارنتها دب الطالبالزمنية اليت تناوؽبا ىذه الفًتة التجريبية يف 

طة مع العينة الضاب      احة اإلهبابية بعد اعبهد البدشل مع العينة التجريبية والراحة السلبية البدشل و منو إف استخداـ الر 

  مؤشر حامض البلكتيك أي إستشفاءمعدؿ حامض البلكتيك  ؽبما أثر يف خفض

للعينة التجريبية و  الدقيقة الثامنةيف حامض البلكتيك الظاىرية بُت متوسطات معدؿ أف الفروؽ  الطالبو عليو يستخلص 

الضابطة ؽبا داللة إحصائية ولصاحل العينة التجريبية اؼبستخدمة للراحة اإلهبابية وىذا راجع إذل مدى فعالية إستخداـ الراحة 

  مقارنة بالعينة الضابطةحامض البلكتيك أدى إذل سرعة إستشفاء مؤشر اإلهبابية بعد اعبهد مع العينة التجريبية فبا 
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بعد الجهد البدني للعينة التجريبية  حامض الالكتيكيوضح ديناميكية عودة ( 6) الشكل البياني رقم
 في إختبار وينجات ( راحة سلبية ) والعينة الضابطة ( راحة إيجابية ) 

 
        اؼبستخدمة  كإحدى اؼبتغَتات الوظيفيةيكية حامض البلكتيك  دينام(  6) يوضح الشكل البياشل رقم  

يف البحث لتتبع مراحل إستعادة الشفاء وذلك باستخداـ الراحة اإلهبابية و الراحة السلبية بعد اعبهد البدشل 

حيث نبلحظ ديناميكية حامض البلكتيك بعد اعبهد البدشل يف النظاـ البلىوئي توضح فعالية الراحة 

بلكتيك يف حالة إستخداـ الراحىة اإلهبابية يف اإلسراع بعودة حامض البلكتيك مقارنة بديناميكية حامض ال

 السلبية 

أف استخداـ الراحة اإلهبابية بعد اعبهد البدشل البلىوائي ؽبا فعالية أكثر من الراحة  الطالبوعليو يستخلص 

 السلبية يف عودة مؤشر حامض البلكتيك بسرعة 
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 ي البحث لعينت( لهوائيالنظام ا)إستراند عرض وتحليل ومناقشة النتائج إختبار  -2-7
 إستراندعرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر النبض لعينتي البحث في إختبار  -2-7-1

 المحسوبة'' ت''يبين المتوسط الحسابي و اإلنحراف المعياري للفروق وقيمة ( 34)جدول رقم 
  إستراند و الجدولية لمؤشر النبض لعينتي البحث في إختبار 

  (الدقيقة/ نبضة )أوقات قياس النبض 
 

بعد  د5بعد 
 د4

بعد  د1بعد  د2بعد  د3بعد 
اعبهد 
 مباشرة

أثناء 
 الراحة

اؼبقايس 
 اإلحصائية

نوع 
 الراحة

 

 

اؼبتوسط  67,6 153 129,7 118,7 103,5 90,7 78,8
 اغبسايب

العينة  إهبابية
 التجريبية

اإلكبراؼ  1,85 0,63 0,94 2,21 5,98 1,41 1,22
 اؼبعياري

86,9 101,
3 

115,6 124,1 140,4 152,
8 

اؼبتوسط  67,1
 اغبسايب

العينة  سلبية
 الضابطة

اإلكبراؼ  1,72 2,04 1,17 4,09 3,46 1,63 1,72
 اؼبعياري

 (2-ف2)درجة اغبرية  18
 مستوى الداللة 0,05
 اعبدولية'' ت''قيمة  2,10

 احملسوبة" ت''قيمة  0,53 0,81 2,32 2,80 2,99 7,60 4,56
 الداللة اإلحصائية غَت داؿ غَت داؿ داؿ داؿ داؿ داؿ داؿ

الذي يبُت مقارنة نتائج العينة التجريبية و الضابطة يف مؤشر النبض أثناء الراحة (  34 )نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم 

 .الطالبوبعد اعبهد البدشل و يف الفًتات اليت تناوؽبا 

مباشرة على متوسط حسايب ؼبعدؿ النبض على حيث حصلت اجملموعة التجريبية أثناء الراحة و بعد اعبهد 

اجملموعة الضابطة أثناء الراحة وحققت  ) (1,63.1,85اؼ معياري غلى التوارل و باكبر (  د/ف 153.67,6)التوارل

 و باكبراؼ معياري على(  د/ف152,8.67,1) ؼبعدؿ النبض على التوارل بعد اعبهد مباشرة على متوسط حسايبو 
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عد بجريبية و الضابطة أثناء الراحة و احملسوبة يف معدؿ النبض بُت العينة الت" ت"و لقد بلغت قيمة ( (2,04.1,72التوارل

وىذا عند ( 2,10)اعبدولية اليت بلغت قيمة " ت"وىي أصغر من قيمة (  0,81.0,53)اعبهد مباشرة على التوارل 

دالة إحصائيا بُت العينة الضابطة و التجريبية  وىذا يعٍت عدـ وجود فروؽ( 18)ودرجة اغبرية ( 0,05) مستوى الداللة 

يف معدؿ النبض يف أثناء الراحة يف معدؿ النبض أثناء الراحة و بعد اجملهود البدشل مباشرة فبا يؤكد ذبانس اجملموعتُت 

 العمل بنفس الشدة و 

ابعة و اػبامسة على التوارل ة و الر وحصلت اجملموعة التجريبية على متوسط معدؿ النبض يف الدقيقة األوذل والثانية و الثالث

بإكبراؼ معياري على التوارل و   (د/ف 78,8.90,5.103,5.118,7.129,7)

أما اجملموعة الضابطة فقد بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؼبعدؿ النبض يف الدقيقة األوذل (  1,22.1,41.5,98.2,21.0,94)

و باكبراؼ ( د/ف 86,9.101,3.115,6.124,1.140,4)و الثانية و الثالثة والرابعة و اػبامسة على التوارل 

 (1,72.1,63.3,46.4,09.1,17)معياري على التوارل 

وعليو فإف اغبكم الظاىري على اؼبتوسطات ؼبعدؿ النبض يف الفًتات الزمنية يشَت إذل إلبفاض مؤشر النبض لكن ال يبكن 

ستيودنت وبعد عملية التوظيف " ت"ائية اؼبتمثل يف أف نعترب ىذا اغبكم ظاىريا إال بعد إستخداـ مقاييس الداللة اإلحص

 واؼبعاعبة اإلحصائية ظهرت 

احملسوبة يف معدؿ النبض بعد اعبهد البدشل يف الدقيقة االوذل و الثانية و الثالثة و الرابعة و اػبامسة بُت " ت"أف قيمة 

اعبدولية عند " ت"بينما كانت قيمت ( 4,56.7,60.2,99.2,80.2,32)يبية و الضابطة على التوارل العينة التجر 

وؼبا كانت القيم احملسوبة أكرب من القيمة اعبدولية و ىذا (  2,10) ىي  ( 0,05)ومستوى الداللة ( 18) درجة اغبرية 

أف ىذه النتيجة ىي ربصيل حاصل  الطالبيعٍت أف الفروؽ كلها ذات داللة معنوية و لصاحل العينة التجريبية و يرى 

عند مقارنتها  الطالبعدالت النبض بعد اعبهد البدشل لدى العينة التجريبية يف الفًتات الزمنية اليت تناوؽبا اللبفاض م

دبعدالت النبض بعد اعبهد البدشل للعينة الضابطة و منو إف استخداـ الراحة اإلهبابية بعد اعبهد البدشل مع العينة التجريبية 

 ا أثر يف خفض معدالت النبض أي إستشفاء والراحة السلبية مع العينة الضابطة ؽبم
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للعينة  الطالبأف الفروؽ الظاىرية بُت متوسطات معدؿ النبض يف األوقات اليت أخذىا  الطالبو عليو يستخلص 

إذل مدى فعالية    التجريبية و الضابطة ؽبا داللة إحصائية ولصاحل العينة التجريبية اؼبستخدمة للراحة اإلهبابية وىذا راجع 

  تخداـ الراحة اإلهبابية بعد اعبهد مع العينة التجريبية فبا أدى إذل سرعة إستشفاء مؤشر النبض مقارنة بالعينة الضابطةإس

راحة ) يوضح ديناميكية عودة النبض بعد الجهد البدني للعينة التجريبية ( 7)الشكل البياني رقم 
 إستراندفي إختبار ( راحة سلبية ) والعينة الضابطة ( إيجابية 

 
اؼبستخدمة يف البحث لتتبع  ديناميكية النبض كإحدى اؼبتغَتات الوظيفية( 7)يوضح الشكل البياشل رقم 

مراحل إستعادة الشفاء وذلك باستخداـ الراحة اإلهبابية و الراحة السلبية بعد اعبهد البدشل حيث نبلحظ 

فعالية الراحة اإلهبابية يف اإلسراع بعودة ديناميكية النبض بعد اعبهد البدشل يف النظاـ البلىوئي توضح 

 النبض مقارنة بديناميكية النبض يف حالة إستخداـ الراحىة السلبية 

من الراحة    أف استخداـ الراحة اإلهبابية بعد اعبهد البدشل اؽبوائي ؽبا فعالية أكثر الطالبوعليو يستخلص 

 السلبية يف عودة مؤشر النبض بسرعة 
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  إستراندلعينتي البحث في إختبار ضغط النبض عرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر  -2-7-2
 المحسوبة'' ت''يبين المتوسط الحسابي و اإلنحراف المعياري للفروق وقيمة ( 35)جدول رقم 

 إستراندلعينتي البحث في إختبار  النبض ضغطو الجدولية لمؤشر  
 

  (زئبق/ مم)النبض ضغط أوقات قياس 
 

بعد 
 د5

بعد 
 د4

بعد 
 د3

بعد 
 د2

بعد 
 د1

بعد 
اعبهد 
 مباشرة

أثناء 
 الراحة

اؼبقايس 
 اإلحصائية

 نوع الراحة
 

 

اؼبتوسط  40 80 70 65 58 44 44
 اغبسايب

العينة  إهبابية
 التجريبية

اإلكبراؼ  0 0 6,66 7,07 7,8 5,16 5,16
 اؼبعياري

اؼبتوسط  40 80 74 68 63 61 45
 اغبسايب

العينة  سلبية
 الضابطة

اإلكبراؼ  4,71 4,71 5,16 4,21 4,83 7,37 5,26
 اؼبعياري

 (2-ف2)درجة اغبرية  18
 مستوى الداللة 0,05
 اعبدولية'' ت''قيمة  2,10

 احملسوبة" ت''قيمة  1 1 2,15 2,26 2,11 2,13 2,67
 الداللة اإلحصائية غَت داؿ غَت داؿ داؿ داؿ داؿ داؿ داؿ

النبض ضغط الذي يبُت مقارنة نتائج العينة التجريبية و الضابطة يف مؤشر ( 35) نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم        

 .الطالبأثناء الراحة وبعد اعبهد البدشل و يف الفًتات اليت تناوؽبا 

 على التوارل لنبض ضغط احيث حصلت اجملموعة التجريبية أثناء الراحة و بعد اعبهد مباشرة على متوسط حسايب ؼبعدؿ 

وحققت اجملموعة الضابطة أثناء الراحة و بعد اعبهد (  0.0)اؼ معياري غلى التوارل و باكبر (  زئبق/مم80.40)  

و باكبراؼ معياري على (  زئبق/مم 80.40  )النبض على التوارل ضغط مباشرة على متوسط حسايب ؼبعدؿ 

احملسوبة يف معدؿ النبض بُت العينة التجريبية و الضابطة أثناء الراحة و " ت"و لقد بلغت قيمة  (4,71.4,71)التوارل
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وىذا عند مستوى ( 2,10) اعبدولية اليت بلغت قيمة " ت"وىي أصغر من قيمة ( 1.1) د اعبهد مباشرة على التوارل بع

 ة إحصائيا بُت العينة الضابطة و التجريبية يف معدؿوىذا يعٍت عدـ وجود فروؽ دال(  18)ودرجة اغبرية (  0,05)الداللة 

النبض يف أثناء الراحة ضغط النبض أثناء الراحة و بعد اجملهود البدشل مباشرة فبا يؤكد ذبانس اجملموعتُت يف معدؿ  ضغط

 العمل بنفس الشدة و 

رابعة و اػبامسة على و الثالثة و الالنبض يف الدقيقة األوذل والثانية  ضغط وحصلت اجملموعة التجريبية على متوسط معدؿ

أما (  5,16.5,16.7,8.7,07.6,66)وبإكبراؼ معياري على التوارل ( زئبق/مم.44.44.58.65.70)التوارل 

ابعة و اػبامسة النبض يف الدقيقة األوذل و الثانية و الثالثة والر ضغط اجملموعة الضابطة فقد بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؼبعدؿ 

باكبراؼ معياري على التوارل  و( زئبق/مم45.61.63.68.74.80.40) على التوارل 

(5,26.7,37.4,83.4,21.5,16.4,71.4,71  ) 

النبض ضغط النبض يف الفًتات الزمنية يشَت إذل إلبفاض مؤشر ضغط وعليو فإف اغبكم الظاىري على اؼبتوسطات ؼبعدؿ 

ستيودنت وبعد " ت"ييس الداللة اإلحصائية اؼبتمثل يف لكن ال يبكن أف نعترب ىذا اغبكم ظاىريا إال بعد إستخداـ مقا

 عملية التوظيف واؼبعاعبة اإلحصائية ظهرت 

احملسوبة يف معدؿ النبض بعد اعبهد البدشل يف الدقيقة االوذل و الثانية و الثالثة و الرابعة و اػبامسة بُت " ت"أف قيمة 

اعبدولية عند " ت"بينما كانت قيمت (  2,67.2,13.2,11.2,26.2,15)ريبية و الضابطة على التوارل العينة التج

وؼبا كانت القيم احملسوبة أكرب من القيمة اعبدولية و ىذا ( 2,10)ىي  ( 0,05) ومستوى الداللة ( 18) درجة اغبرية 

ىي ربصيل حاصل  أف ىذه النتيجة الطالبيعٍت أف الفروؽ كلها ذات داللة معنوية و لصاحل العينة التجريبية و يرى 

عند مقارنتها  الطالبالنبض بعد اعبهد البدشل لدى العينة التجريبية يف الفًتات الزمنية اليت تناوؽبا ضغط اللبفاض معدالت 

النبض بعد اعبهد البدشل للعينة الضابطة و منو إف استخداـ الراحة اإلهبابية بعد اعبهد البدشل مع العينة ضغط دبعدالت 

 النبض أي إستشفاء ضغط حة السلبية مع العينة الضابطة ؽبما أثر يف خفض معدالت التجريبية والرا

للعينة  الطالبالنبض يف األوقات اليت أخذىا  ضغط أف الفروؽ الظاىرية بُت متوسطات معدؿ الطالبو عليو يستخلص 

 اإلهبابية وىذا التجريبية و الضابطة ؽبا داللة إحصائية ولصاحل العينة التجريبية اؼبستخدمة للراحة 
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 ضغط  راجع إذل مدى فعالية إستخداـ الراحة اإلهبابية بعد اعبهد مع العينة التجريبية فبا أدى إذل سرعة إستشفاء مؤشر

  النبض مقارنة بالعينة الضابطة

) النبض بعد الجهد البدني للعينة التجريبية ضغط يوضح ديناميكية عودة ( 8) الشكل البياني رقم 
 إستراندفي إختبار ( راحة سلبية )  والعينة الضابطة( إيجابية راحة 

 

 
اؼبستخدمة يف البحث  النبض كإحدى اؼبتغَتات الوظيفية ضغط ديناميكية( 8) يوضح الشكل البياشل رقم 

لتتبع مراحل إستعادة الشفاء وذلك باستخداـ الراحة اإلهبابية و الراحة السلبية بعد اعبهد البدشل حيث 

نبلحظ ديناميكية ضغط النبض بعد اعبهد البدشل يف النظاـ البلىوئي توضح فعالية الراحة اإلهبابية يف 

 لنبض يف حالة إستخداـ الراحىة السلبية اإلسراع بعودة ضغط النبض مقارنة بديناميكية ضغط ا

أف استخداـ الراحة اإلهبابية بعد اعبهد البدشل اؽبوائي ؽبا فعالية أكثر من الراحة  الطالبوعليو يستخلص 

 السلبية يف عودة مؤشر النبض بسرعة 
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لعينتي البحث في إختبار  مؤشر حامض الالكتيكعرض وتحليل ومناقشة نتائج مؤشر  -2-7-3
 إستراند

 المحسوبة'' ت''اري للفروق وقيمة يبين المتوسط الحسابي و اإلنحراف المعي( 36)جدول رقم 
 إستراندالجدولية لمؤشر النبض لعينتي البحث في إختبار و 

حامض لتجريبية و الضابطة يف مؤشر الذي يبُت مقارنة نتائج العينة ا( 36) نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم        

 .الطالبأثناء الراحة وبعد اعبهد البدشل و يف الفًتات اليت تناوؽبا  البلكتيك

على حامض البلكتيك حيث حصلت اجملموعة التجريبية أثناء الراحة و بعد اعبهد مباشرة على متوسط حسايب ؼبعدؿ 

وحققت اجملموعة الضابطة أثناء (  0,99.0,1)غلى التوارل اؼ معياري و باكبر ( لًت/ميلي موؿ11,53.1,88)التوارل 

(   لًت/ميلي موؿ.11,33.1,9)على التوارل  حامض البلكتيكاشرة على متوسط حسايب ؼبعدؿ الراحة و بعد اعبهد مب

بُت العينة  حامض البلكتيكسوبة يف معدؿ احمل" ت"و لقد بلغت قيمة (1,14.0,14)و باكبراؼ معياري على التوارل 

 (لًت/ موؿ ملي)حامض البلكتيك أوقات قياس 
 بعد د4بعد  د8بعد   

 د2
بعد اعبهد 

 مباشرة
أثناء 
 الراحة

اؼبقايس 
 اإلحصائية

 نوع الراحة
 

 

اؼبتوسط  1,88 11,53 11,53 11,53 5,90
 اغبسايب

العينة  إهبابية
 التجريبية

اإلكبراؼ  0,1 0,99 0,99 0,99 0,59
 اؼبعياري

اؼبتوسط  1,9 11,33 11,33 11,33 7,65
 اغبسايب

العينة  سلبية
 الضابطة

اإلكبراؼ  0,14 1,14 1,14 1,14 0,67
 اؼبعياري

 (2-ف2)درجة اغبرية  18

 مستوى الداللة 0,05

 اعبدولية'' ت''قيمة  2,10

 احملسوبة" ت''قيمة  0,73 0,68 0,68 0,68 9,20

 الداللة اإلحصائية غَت داؿ  غرب داؿ غَت داؿ غَت داؿ داؿ
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اعبدولية " ت"وىي أصغر من قيمة (  0,68.0,73)عد اعبهد مباشرة على التوارل التجريبية و الضابطة أثناء الراحة و ب

وىذا يعٍت عدـ وجود فروؽ دالة (  18)ودرجة اغبرية ( 0,05) وىذا عند مستوى الداللة (  2,10)اليت بلغت قيمة 

د أثناء الراحة و بعد اجملهود البدشل مباشرة فبا يؤكحامض البلكتيك ضابطة و التجريبية يف معدؿ إحصائيا بُت العينة ال

 يف أثناء الراحة و العمل بنفس الشدة  حامض البلكتيكذبانس اجملموعتُت يف معدؿ 

وارل على التو الرابعة يف الدقيقة ا والثانية  حامض البلكتيكة التجريبية على متوسط معدؿ وحصلت اجملموع

بلغ أما اجملموعة الضابطة فقد ( 0,99.0,99 )وبإكبراؼ معياري على التوارل ( لًت/موؿميلي  11,53.11,53)

و ( لًت/ميلي موؿ (11,33.11,33  يف الدقيقة الثانية والرابعة على التوارلحامض البلكتيك اؼبتوسط اغبسايب ؼبعدؿ 

 ( 1,14.1,14)باكبراؼ معياري على التوارل 

إلبفاض مؤشر  عدـ يف الفًتات الزمنية يشَت إذلحامض البلكتيك توسطات ؼبعدؿ وعليو فإف اغبكم الظاىري على اؼب

" ت"لكن ال يبكن أف نعترب ىذا اغبكم ظاىريا إال بعد إستخداـ مقاييس الداللة اإلحصائية اؼبتمثل يف حامض البلكتيك 

 ستيودنت وبعد عملية التوظيف واؼبعاعبة اإلحصائية ظهرت 

يبية و بُت العينة التجر  بعد اعبهد البدشل يف الدقيقة  الثانية و الرابعة  حامض البلكتيكمعدؿ احملسوبة يف " ت"قيمة  أف

     ومستوى الداللة( 2,10)اعبدولية عند درجة اغبرية " ت"بينما كانت قيمت ( 0,68.0,68)الضابطة على التوارل 

عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بُت ية و ىذا يعٍت دولوؼبا كانت القيم احملسوبة أكرب من القيمة اعب( 18)ىي  ( 0,05) 

عينيت البحث يف معدؿ حامض البلكتيك يف الدقيقة الثانية والرابعة أي أنو نسبة حامض البلكتيك بقية ثابتة بعد اعبهد 

 البدشل  ودل وبدث أي إلبفاض سواء بالنسبة للمجموعة األوذل أو الثانية 

ميلي  5,90) توسط اغبسايب ؼبعدؿ حامض البلكتيك يف الدقيقة الثامنة ولقد حصلت اجملموعة التجريبية على م

     ولدى اجملموعة الضابطة حصلت على متوسط اغبسايب ؼبعدؿ حامض البلكتيك (0,59)وبإكبراؼ معياري (لًت/موؿ

يف حامض البلكتيك وعليو فإف اغبكم الظاىري على اؼبتوسطات ؼبعدؿ  (0,67)وإكبراؼ معياري (لًت/ميلي موؿ7,65)

لكن ال يبكن أف نعترب ىذا اغبكم ظاىريا إال بعد إستخداـ حامض البلكتيك يشَت إذل إلبفاض مؤشر الدقيقة الثامنة 

 التوظيف واؼبعاعبة اإلحصائيةستيودنت وبعد عملية " ت"مقاييس الداللة اإلحصائية اؼبتمثل يف 
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من أكرب وىي ( 9,20)بلغت الضابطة   بُت العينة التجريبية و حامض البلكتيكسوبة يف معدؿ احمل" ت"قيمة  وجدنا 

وجود  وىذا يعٍت( 18)رجة اغبرية ود( 0,05)وىذا عند مستوى الداللة ( 2,10)اعبدولية اليت بلغت قيمة " ت"قيمة 

 لصاحل ىذه األخَتةضابطة و التجريبية فروؽ دالة إحصائيا بُت العينة ال

لبدشل لدى العينة بعد اعبهد ا مؤشر حامض البلكتيك ربصيل حاصل اللبفاض معدؿ أف ىذه النتيجة ىي الطالبو يرى 

بعد اعبهد  مؤشر حامض البلكتيك للعينة الضابطة عدؿعند مقارنتها دب الطالبالزمنية اليت تناوؽبا ىذه الفًتة التجريبية يف 

طة ؽبما أثر البدشل و منو إف استخداـ الراحة اإلهبابية بعد اعبهد البدشل مع العينة التجريبية والراحة السلبية مع العينة الضاب

  مؤشر حامض البلكتيك أي إستشفاءمعدؿ حامض البلكتيك  يف خفض

للعينة التجريبية و  الدقيقة الثامنةيف تيك حامض البلكالظاىرية بُت متوسطات معدؿ أف الفروؽ  الطالبو عليو يستخلص 

الضابطة ؽبا داللة إحصائية ولصاحل العينة التجريبية اؼبستخدمة للراحة اإلهبابية وىذا راجع إذل مدى فعالية إستخداـ الراحة 

  ة الضابطةمقارنة بالعينحامض البلكتيك أدى إذل سرعة إستشفاء مؤشر اإلهبابية بعد اعبهد مع العينة التجريبية فبا 

بعد الجهد البدني للعينة التجريبية  حامض الالكتيكيوضح ديناميكية عودة ( 9) الشكل البياني رقم
 إستراند في إختبار( راحة سلبية ) والعينة الضابطة ( راحة إيجابية ) 

 
اؼبستخدمة يف البحث  كإحدى اؼبتغَتات الوظيفيةيكية حامض البلكتيك  دينام( 9)يوضح الشكل البياشل رقم 

لتتبع مراحل إستعادة الشفاء وذلك باستخداـ الراحة اإلهبابية و الراحة السلبية بعد اعبهد البدشل حيث 
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نبلحظ ديناميكية حامض البلكتيك بعد اعبهد البدشل يف النظاـ اؽبوائي توضح فعالية الراحة اإلهبابية يف 

 ة حامض البلكتيك يف حالة إستخداـ الراحىة السلبية اإلسراع بعودة حامض البلكتيك مقارنة بديناميكي

أف استخداـ الراحة اإلهبابية بعد اعبهد البدشل اؽبوائي ؽبا فعالية أكثر من الراحة  الطالبوعليو يستخلص 

 السلبية يف عودة مؤشر حامض البلكتيك بسرعة 

 :االستنتاجات -2-8

بدءا باإلؼباـ النظري لكل متطلبات موضوع البحث وفبا سبق عرفو ويف  الطالبعلى ضوء الدراسة اليت قاـ هبا 

حدود اؼبنهج اؼبستخدـ ولعينة اليت طبقت عليها الدراسة وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية باستخداـ عدد من اؼبقاييس اإلحصائية 

 :إذل االستنتاجات التالية الطالبتوصل 

عادة االستشفاء بعد اعبهد البدشل تؤثر إهبابيا على استخداـ الراحة اإلهبابية والسلبية كوسيلة است -

 .استشفاء مؤشر النبض والضغط وحامض اعبهد البدشل البلكتيك

استخداـ الراحة اإلهبابية كوسيلة استعادة الشفاء تؤثر إهبابيا على ربسُت سرعة االستشفاء ؼبؤثر النبض  -

 .والضغط وحامض البلكتيك

شكل فعاؿ على ربسُت سرعة االستشفاء ؼبؤشر النبض والضغط تؤثر ب استخداـ الراحة السلبية دل -

 .وحامض البلكتيك

إف استخداـ الراحة اإلهبابية كوسيلة استعادة الشفاء يف فًتات الراحة البينية أفضل من استخداـ الراحة  -

ية التالية السلبية يف إزالة آثار التعب نتيجة اعبهد البدشل اؼببذوؿ فبا يساعد على آداء اؼبؤشرات التدريب

 .بشكل فعاؿ

 :مناقشة الفرضية األولى -3-9-1

إهبابيا على ربسُت اإلستشفاء لدى  افثر ؤ ت و السلبية الراحة اإلهبابية: أما فيما ىبص الفرضية األوذل اليت مفادىا

اليت توضح الداللة اإلحصائية للفروؽ ( 36,35,34,33,32,31)وؿ رقم او بعد مبلحظة اعبد مصارعي اعبيدو
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اغباصلة بُت متوسطات نتائج تغَتات معدؿ النبض وضغط الدـ وضبض البلكتيك بعد األداء مباشرة خبلؿ الفًتات اليت 

لعينيت البحث الضابطة والتجريبية بأف استخداـ الراحة السلبية مع العينة الضابطة والراحة اإلهبابية مع  الطالبوضعها 

أف الفروؽ اإلحصائية " ت"ء ومن خبلؿ اؼبعاعبة اإلحصائية  باستخداـ اختبار ا أثر يف االستشفامالعينة التجريبية كاف ؽب

ؽبا داللة إحصائية ولصاحل . اغباصلة بُت العينة التجريبية والضابطة يف تغَتات معدؿ النبض وضغط الدـ وضبض البلكتيك

، 1998السكار و آخروف، )وف العينة التجريبية ويتطابق ىذا التحصيل اإلحصائي مع ما أكده إبراىيم السكار وآخر 

 (113، 2112خربٌط و تركً، ) .ورسياف خربيط وعلي تركي  (84

ىو ( الذي ىو أحد أسباب التعب)إذ أشاروا إذل أف العوامل اليت تزيد من سرعة التخلص من حامض البلكتيك 

 (.الراحة اإلهبابية)أداء سبرينات خفيفة خبلؿ فًتات الراحة وأطلق عليها سبرينات التهدئة واالستشفاء 

وكذلك أشارت نتائج الدراسات اؼبشاهبة أف استخداـ الراحة اإلهبابية بعد اجملهود يؤثر إهبابيا يف ربسُت 

 (أرجع إلى الدراسات السابقة ) .االستشفاء

، حيث توصلوا إذل أف استخداـ (2004)وىذا ما أكدتو دراسة طارؽ حسن النعيمي ومٌت عبد الستار ىاشم 

الئلهبابية كوسيلة استعادة الشفاء يف فًتات الراحة البينية خبلؿ الوحدة التدريبية أفضل من استخداـ الراحة السلبية  الراحة

 .يف إزالة آثار التعب

 .أف الفرضية األوذل قد ربققت الطالبوفبا سبق يستخلص 

 :مناقشة الفرضية الثانية -3-9-2

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت العينة الضابطة اؼبستخدمة : أما فيما ىبص الفرضية الثانية اليت مفادىا

للراحة السلبية والعينة التجريبية اؼبستخدمة للراحة اإلهبابية بعد اعبهد البدشل لصاحل ىذه األخَتة يف ربسُت االستشفاء 

 .لدى مصارعي اعبيدو

الغرض إصدار " ت"اختبار الداللة  بعد اؼبعاعبة اإلحصائية جملموع النتائج اػباـ اؼبتحصل عليها باستخداـ

أحكاـ موضوعية حوؿ معنوية الفروؽ اغباصلة بُت متوسطات نتائج قياس نبض القلب والضغط الدموي وحامض 

لعينيت البحث الضابطة اؼبطبق عليها الراحة السلبية والتجريبية  الطالبالبلكتيك بعد اجملهود البدشل يف الفًتات اليت أخذىا 
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لراحة اإلهبابية تبُت من خبلؿ النتائج اإلحصائية اؼبستخلصة وكما ىي مدونة يف اعبدوؿ رقم اؼبطبق عليها ا

أف كل الفروؽ الظاىرية اغباصلة بُت متوسطات نتائج معدؿ النبض وضغط الدـ (  36,35,34,33,32,31)

ة وىذا راجع حسب رأي وحامض البلكتيك لعينيت البحث الضابطة والتجريبية ؽبا داللة إحصائية لصاحل ىذه األخَت 

إذل مدى استخداـ الراحة اإلهبابية وتأثَتىا كمتغَت مستقل على ربسن االستشفاء لدى مصارعي اعبيدو وللعينة  الطالب

 .التجريبية كمتغَت تابع

أف ىذا التحصيل اإلحصائي يتطابق مع نتائج األحباث والدراسات اؼبشاهبة يف تأكيد أف استخداـ  الطالبيتفق 

 .اإلهبابية كوسيلة استعادة الشفاء أحسن من استخداـ الراحة السلبيةالراحة 

 (إرجع إلى الدراسة المشابهة)Gupta et al يف إزالة التعب نتيجة اعبهد اؼببذوؿ 

اف أف االستشفاء بالراحة اإلهبابية ىو أفضل طريقة إلزالة حامض البلكتيك الطالبويف دراسة جوتبا وآخروف أكد 

وأكدت الكثَت من الدراسات بأف استخداـ الراحة اإلهبابية  (Gupta & al, 1996, 106-110) بعد التمرين

ثبت زيادة ( Belcastro and Bonenslr)تؤدي إذل سرعة االستشفاء أكثر من الراحة السلبية، ففي دراسة 

احة اإلهبابية دبجموعة دقيقة باستخداـ الر  20بعد %( 400)بعد دقائق من األداء مث زادت إذل %( 100)االستشفاء 

، وتؤكد ذلك أيضا نتائج دراسة كل (84، 1999الفتاح، ) متسابقي الركض مقارنة جملموعة استخدمت الراحة السلبية 

ؼبقارنة ؾبموعتُت قاـ بأداء تدريب حىت التعب، إذ قامت اجملموعة ( 1988)عاـ ( Wilmore and Costill)من 

بينما قامت اجملموعة الثانية بالراحة السلبية فتوصلت النتائج إذل سرعة ( احة اهبابيةر )األوذل بالركض اػبفيف بعد األداء 

التخلص من حامض البلكتيك بعد األداء للعينتُت الضابطة اؼبطبق عليها الراحة السلبية والتجريبية لصاحل ىذه األخَتة 

 (84، 1999الفتاح، )  .اؼبطبق عليها الراحة اإلهبابية

 تاالقتراحا -3-10

يف ىا اإلهبايب َت لتأث بعد اجملهودستعادة االستشفاء ال ةليوسكالراحة اإلهبابية   سبارين ضرورة استخداـ .1

 .التخلص من آثار التعب

 .اؼبختلفةاؿ التدريبية للرياضيُت مع استخداـ وسائل استعادة االستشفاء ضبزيادة األ  .2
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 .استعادة االستشفاء ونوع اعبهد اؼببذوؿإجراء اؼبزيد من البحوث والدراسات للربط بُت تأثَت وسائل  .3

 الخالصة العامة  -2-11

تعد الراحة بأشكاؽبا اؼبختلفة أمرا ضروريا غبياة اإلنساف فكل يـو من أياـ اغبياة يعقبو راحة وكل عمل هبب أف 

 .يعقبو راحة حىت يستعيد اعبسم نشاطو ويتكيف على أعماؿ أكثر جهدا ليعاود العمل وتزداد كفاءتو

االرتقاء الكبَت يف مستوى اإلقباز واألداء الرياضي لؤللعاب الرياضية كافة خبلؿ العقود األخَتة جاء نتيجة  وإف

طبيعية جدا الستخداـ األعماؿ التدريبية الكبَتة جدا ومن خبلؿ الزيادة الكبَتة يف اغبجـو التدريبية مع احملافظة على 

األجهزة والوسائل وطرائق التدريب اغبديثة فبا زاد وبشكل كبَت جدا مستوى عارل من الشدة نسبيا، فضبل عن استخداـ 

الرياضي وزيادة نسبة اإلصابات الرياضية اؼبختلفة وؼبا كانت رياضة اعبيدو أحد الرياضات + من األعباء الواقعة على كاىل 

اه اعبديد يف العملية التدريبية يعتمد اليت تتميز باألعماؿ التدريبية الكبَتة جدا من ناحية اغبجم والشدة ولذا وجد أف االذب

على االىتماـ الكبَت يف استخداـ وسائل استعادة االستشفاء اؼبختلفة قبل وخبلؿ وبعد التدريب فبا يساعد على زبليص 

الرياضي من آثار التعب وإعادة بناء مصادر الطاقة اؼبستهلكة وجعلو جاىز على أداء اعبهد اؼبوارل أو الوحدة التدريبية 

القادمة بكل نشاط وبالرغم من أف استخداـ وسائل االستشفاء أصبح أحد أىم ركائز العملية التدريبية إال أننا قبد معظم 

األندية تفتقر إذل أدوات ووسائل االستشفاء وىي قاعات اعبيدو اجملهزة ذبهيزا عصريا مناسبا ونؤكد أف معظم الفرؽ 

أف استخداـ سبارين الراحة اإلهبابية  الطالبالبسيطة منها واؼبتاحة، لذا هبد الرياضية  ال تستعمل وسائل االستشفاء حىت 

 :يساعد على ربسُت االستشفاء لدى مصارعي اعبيدو وؽبذا جاءت ىذه الدراسة العلمية هبدؼ

الكشف على مدى تأثَت الراحة االهبابية يف ربسُت االستشفاء لدى مصارعي اعبيدو وعلى ىذا األساس مت 

 .للدراسة النظرية بينما الباب الثاشل فقد خصص للدراسة اؼبيدانية الطالبالبحث إذل بابُت، حيث الباب خاصة  تقييم ىذا

 :الباب األول

لقد مت التطرؽ يف ىذا الباب إذل صبع اؼبادة اغبيوية اليت زبدـ موضوع البحث وتنظيمها يف أربعة فصوؿ حيث 

 والقدرات اؽبوائية والبلىوائية يف رياضة اعبيدو أما الفصل الثاشل و التعب على الراحة الفصل األوؿ:  اشتمل
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فيو إذل رياضة اعبيدو  الطالبفقد تطرؽ  والفصل الثالث فقد تضمن األسس الفيسيولوجية لبلستشفاء

 (سنة 19، 17)فقد تضمن اؼبرحلة العمرية  دنية واؼبهارية أما الفصل الرابعومتطلب هتا الب

فيو إذل اعبانب اؼبيداشل الذي نظم يف فصلُت حيث تضمن الفصل األوؿ  الطالبطرؽ لقد ت :الباب الثاني

اؼبنهج التجرييب ألجل التأكد من صحة  الطالبعلى منهجية البحث واإلجراءات اؼبيدانية ويف ىذا الصدد استخدـ 

اعبهد البدشل بينما استخدـ مع  الفروض أو نفيها بتصميم ؾبموعتُت ذبريبية وضابطة حيث استخدـ مع العينة اإلهبابية بعد

فقد تضمن عرض النتائج اؼبتحصل عليها وربليلها  أما الفصل الثاشل الراحة السلبية( مصارعُت 10)العينة الضابطة 

يف ىذه الدراسة أف للراحة  الطالبباستخداـ ؾبموعة من الوسائل اإلحصائية مث مناقشة فرضيات البحث حيث افًتض 

 سُت االستشفاء لدى مصارعي اعبيدويف ىذه الدراسة أف للراحة اإلهبابية تأثَت إهبايب يف رب الطالباإلهبابية حيث افًتض 

 :الطالبحيث استخلص 

 تأثَت كبَت يف إزالة آثار التعب ؽبا ف استخداـ الراحة اإلهبابية كوسيلة استعادة االستشفاء بعد اجملهودأ. 

 البينية ليست ذو تأثَت كبَت يف إزالة آثار التعبف استخداـ الراحة السلبية خبلؿ فًتات الراحة أ. 

 ف استخداـ الراحة اإلهبابية كوسيلة استعادة االستشفاء يف فًتات الراحة البينية أفضل من استخداـ الراحة أ
 .السلبية يف إزالة أثر التعب نتيجة اعبهد اؼببذوؿ
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 الملحق األول
 
 

 ح اإلختباراتــــــــــــــــــترشيإستمارة  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 227 ~ 
 

 ةػػػػػػػػػػػػػزائرية الديبػػػػػػػػػقرااطية الشعبيػػػػػػػػػػػػهرية اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػاعبم
 ػىػػػػػػػػػػػػوزارة التعليم العالػػػػػػػػػػي والبحث العلمػ

 جامعة عبد اغبميد بن باديس مستغازل
 البدنية و الرياضيةمعهد الًتبية 

 قسم التدريب الرياضي
 

 إستمارة تحكيم اإلختبارات
 :موجهة إلى 

 المدربين/الدكاترة/األساتذة
 
 

اليت تروهنا مناسبة للقياس من ؾبموع اإلختبارات اؼبقًتحة  نرجو من سيادتكم احملًتمة إختيار بعض اإلختبارات

 -اإليجابية في تحسين اإلستشفاء لدى مصارعي الجيدوتأثير الراحة  -:  يف إطار حبثنا ربت عنواف

لذا أوجب علينا القياـ ببعض اإلختبارات اليت تقيس األنظمة الطاقوية وسبثلت يف صبلة من االختبارات 

 ( اؼبخربية)الفسيولوجية 

 ويف األخَت لكم منا جزيل الشكر واالحًتاـ و التقدير   

 
 
 
 

 :ربت إشراؼ                                              :                           من إعداد الطالب الباحث
 د رياض علي الراوي  /أ  -                          نغاؿ ؿبمد                                                           -
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 تقويم الخصائص المرفولوجية
 :اختبار القامة

 .قياس الطول، القامة: الغرض

 .سم 20ؾبهز دبسطرة متحركة عليو وفبتد لػ ( ـ2)قائم خشيب مدرج بالسنتمًتات على طوؿ  :األدوات

يقف اؼبخترب مع استقامة جدعو والنظر لؤلماـ ومن مث نثبت اللوحة اؼبتحركة فوؽ رأسو لتسجيل طوؿ  :مواصفات األداء

 .القامة بالسنتمًت

 :الوزنإختبار 

 .لقياس وزف اعبسم :الغرض

 .ميزاف طيب :األدوات

 .يقف اؼبخترب فوؽ اؼبيزاف هبدوء وبعد ثبات اؼبؤثر يسجل لو الوزف بالكلغراـ :مواصفات األداء

 .وااللتزاـ بالثبات دوف اغبركة فوؽ اؼبيزاف الطيب( kumono)هبب نزع كل اؼببلبس الثقيلة  :التوجيهات

 
 :المخبريةاإلختبارات 

 :اإلختبارات الالىوائية

 Step Testاختبار الخطوة الالىوائية 

 .قياس النظاـ البلأوكسجُت البلكتيكي :ىدف االختبار

 .سم، ساعة توقيت الكًتونية ميزاف لقياس الوزف، آلة حاسبة 40مقعد أو صندوؽ ارتفاعو  :األجهزة واألدوات

يقف اؼبخترب مواجها للصندوؽ، ويتم وضع إحدى القدمُت على الصندوؽ بينما تكوف الرجل  :مواصفات األداء

األخرى مرة على األرض، وعند اإلشارة ببدء التوقيت يبدأ البلعب برفع الرجل اغبرة، ووضعها جبانب الرجل اليت فوؽ 



~ 229 ~ 
 

وهبب على اؼبخترب أف يؤدي أكرب عدد ( لاثنُت أسف -واحد أعلى)الصندوؽ وتكرار ىذا األداء بإتباع حدثُت واحد اثنُت 

 .من اػبطوات

ثانية ىي زمن األداء ويتم حساب السعة  60وبسب اؼبخترب عدد اػبطوات اليت يؤديها خبلؿ  :طريقة التسجيل

 .البلىوائية البلكتيكية عن طريق اؼبعادلة

 x 1,33  .(Adums)( ثا 60عدد اػبطوات يف  xسم  40)وزف اعبسم = السعة البلىوائية البلكتيكية 

           Margaria staircasetestاختبار الدرج لمارجيريا 

صمم ىذا االختبار لقياس القدرة البلىوائية القصَتة باستخداـ القدرة العضلية للرجلُت  :الغرض من االختبار

Mascular Power  سلمة يقطعها اؼبخترب يف ست خطوات 12عددىا ( الدرج)التخطي ؾبموعة من السبلدل. 

، ويطلق عليو  Margaria Power testاختبار مارجَتيا للقدرة : يعرؼ االختبار يف األوساط العلمية باسم

  Margaria Stair Clim test. اختبار مارجَتيا لصعود السلم: يف بعض األحياف اسم

سنة ويكثر استخدامو بالنسبة  50سنة حىت  15يستخدـ االختبار بالنسبة للجنسُت من  :والجنس مستوى السن

 .للرياضيُت

سم جاز الكًتوشل خاص  18، 5مدرج بو عدد مناسب من الدرجات ارتفاع كل واحدة  :األدوات واألجهزة الالزمة

الثاشل إليقافو، ويبلحظ أف ىذا اعبهاز قد أعد غبساب الزمن، يتم توصيلو دبفتاحُت، األوؿ لتشغيل اعبهاز واؼبفتاح 

 .و ث 1خصيصا ؽبذا االختبار وأنو يقيس الزمن إذل 

  : اإلجراءات

مفتاح )واؼبتصل جبهاز حساب الزمن على الدرج الثامن واؼبفتاح الثاشل ( مفتاح التشغيل)يوضع اؼبفتاح األوؿ 

 .على الدرج الثاشل عشر( اإليقاؼ

يف حجم فبسحة األرجل لكي يتمكن اؼبخترب من تشغيل اؼبفتاح األوؿ، ( وسادة مثقبة)يوضع مفتاح داخل حاشية 

 . وإيقاؼ اؼبفتاح الثاشل عندما يدوس عليها بقدمو
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 .يقف اؼبخترب على مسافة مًتين من الدرج :طريقة األداء

اه الدرج ؿباوال صعوده بأقصى سرعة فبكنة حبيث عندما يعطي اؼبخترب إشارة البدء يقـو باعبري بأقصى سرعة لو ذب

يتخطى يف كل خطوة درجتُت من درجات اؼبدرج مبتدأ بالدرج الثاشل، مث الرابع، مث السادس، فالثامن، فالعاشر، فالثاشل 

 عشر عندما يصل اؼبخترب إذل الدرج الثامن يقـو بالضغط على اؼبفتاح األوؿ يف اػبطوة الرابعة لتشغيل جهاز حساب

 .الزمن، وعلى اؼبفتاح الثاشل يف اػبطوة السادسة إليقاؼ اعبهاز

يبلحظ أف زمن االختبار ىو الزمن الذي بسجلو اعبهاز بُت اػبطوتُت الرابعة والسادسة، وىو الزمن الذي يستغرقو 

 80=  4×  17,8)مًت  8اؼبخترب يف قطع اؼبسافة العمودية بُت الدرج الثامن والدرج الثاشل عشر واليت يبلغ مقدارىا 

 (  سم

 .(129، 1998رضوان، ): طريقة حساب النتائج

 يستخدمو غبساب نتائج ىذا االختبار اؼبعادلة التالية 

t

DWT
P


 

 

 :حيث أف

P  : ( ث/كجم مًت)القدرة البلىوائية 

WT  : ( كجم)وزف اؼبفحوص 

D   : ( باؼبًت)اؼبسافة الرأسية بُت اؼبفتاح األوؿ والثاشل عبهاز حساب الزمن 

t    : بالثواشل( من اؼبفتاح األوؿ إذل اؼبفتاح الثاشل)زمن التشغيل. 

الذي بُت لو اؼبخترب عن ما يرفع وزف جسمو خبلؿ اؼبسافة يبلحظ أف القدرة البلىوائية ىنا تساوي مقدار الشغل 

 18لبلختبار، وىي اؼبسافة احملصورة بُت الدرج الثامن والثاشل عشر، فإذا كاف ارتفاع الدرج الواحدة، ( العمودية)الرأسية 

 (مًت 8= سم  80= درجات  4×  18,5)مًت  8سم فإف اؼبسافة الرأسية ىنا تساوي 
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 Second wingate test 30اختبار الثالثين ثانية لوينجات 

 الغرض من االختبار

 .أقر كثَت من علماء قياس اعبهد البدشل سبيز ىذا االختبار كمقياس للقدرة البلىوائية اؼبتوسطة للرجلُت والذراعُت

 .ىذا االختبار يقيس القدرة البلىيوائية اؼبتوسطة بصورة غَت مباشرة ولكنها دقيقة

 ستوى السن والجنسم

 .سنوات فأكثر 10يستخدـ االختبار بالنسبة للجنس من سن 

 .يكثر استخداـ االختبار بالنسبة للرياضيُت

 : معامالت العلمية لالختبارال

الختبار وينجات صدؽ فسيولوجي مرتفع، فقد أكدت الدراسات والبحوث العلمية اؼبختلفة أف العديد فبن يؤدوف 

بعد األداء، فبا يوحي بأهنم يبتلكوف إمكانات عالية  Lactateا مرتفعة من ملح حامض اللكتيك االختبار يظهروف قيم

 ( anaerobic capacityسعة البلىوائية ) Glycolytic capacitiesنظاـ حامض اللكتيك البلىوائي 

 : األدوات واألجهزة الالزمة

 .يف حالة التبديل بالذراعُت modified Monarkالدراجة األرجو مًتية من طراز مونارؾ اؼبعدؿ 

عند استخداـ الذراعُت، وقد أظهرت نتائج البحوث  Fleisch ergometerويستخدـ أرجو ميًت فليس 

 .اؼبختلفة أنو ال توجد فروؽ بُت استخداـ اعبهازين بالنسبة للعمل البدشل البلىوائي

ث وبو إمكانية  30اب زمن االختبار وىو بو مؤشر للثواشل اغبس( منبو أو ساعة معمل)جهاز غبساب الزمن 

 . عندما ينتهي ىذا الزمن(اإلعبلف)التنبيو 

 .على الدراجة األرجو مًتية( الدورات)غبساب عدد اللفات   counterعداد 

 .ميزاف طيب إلكًتوشل غبساب وزف اعبسم إذا اقتضت اغباجة ذؿ

 القائموف على تنفيذ االختبار
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 :  فريق عمل ف الفنيُت واؼبتخصصُت موزعُت كما يليإذل وينجاتوبتاج تطبيق اختبار 

 شرؼ عاـ  على إدارة وتنفيذ االختبار. 

 ميقايت  غبساب الزمن. 

  مقدر للقوة(F )على الدراجة األرجومًتية 

 مقدر واحد أو أكثر لعدد اللفات. 

 مسجل للنتائج. 

 : تتضمن إجراءات تطبيق االختبار أربع خطوات رئيسية ىي :اإلجراءات

 ويشمل : نظام تنفيذ االختبار: أوال

دقائق، يقـو فيها اؼبخترب بالتبديل على الدراجة  5، 2ويستغرؽ فًتة زمنية تًتاوح ف : اإلضباء قبل أداء االختبار

يف الدقيقة، ويبكن ( نبضة)ضربة  16إذل  15األرجو مًتية عند مستوى شدة وينجات  تكفي ألف يعمل القلب من 

 . ثواف 6إذل  5طريق العدو ف أربع إذل طبس مرات، مدة كل مرة من  القياـ باإلضباء عن

دقائق، وزبصص الراحة بعد اإلضباء وقبل بدء االختبار وهبب  5إذل  2وتستغرؽ من (: فًتة االستشفاء)فًتة الراحة 

أف زمن الدقيقتُت ىو أال تقل ىذه الفًتة عن دقيقتُت، وأال تزيد عن طبس دقائق بعد انتهاء اإلضباء، فقد وجد العلماء 

أقل زمن يكفي لبلستشفاء ف التعب والعودة للحالة الطبيعية، وأف زمن اػبمس دقائق ىو أقصى زمن يبن أف تظل فيو 

العضبلت ؿبتفظة حبرارهتا وترفق الدـ إليها، ويبلحظ أف فًتة الراحة ىذه يطلق عليها اسم الراحة االهبابية ألهنا تتطلب من 

عند ( كجم مثبل1)سا على مقعد الدراجة األرجو مًتية وأف يقـو بالتبديل ضد أقل مقاومة فبكنة اؼبخترب أف يظل جال

 .لفة يف الدقيقة 20إذل  10يًتاوح من ( rpm)معدؿ تبديل 

يصل ( rpm)وتتضمن قياـ اؼبخترب بالتبديل دبعدؿ ( االستشفاء)فًتة تزايد السرعة وتبدأ مباشرة بعد فًتة الراحة 

تبلغ ثلث اؼبقاومة الكلية اليت يتطلبها االختبار ويف هناية مدة العشر ( f) الدقيقة ؼبدة عشر ثواشل دبقاومة لفة يف 20إذل 

بزيادة ( مقدر القوة)ثواشل يطلب من اؼبخترب أف يزيد من معدؿ التبديل يف الوقت الذي يقـو فيو أحد أعضاء فريق البحث 

 . يتطلبها االختبار مع مبلحظة أال يستغرؽ ىذا اإلجراء أكثر من طبس ثواشلبالتدريج لتصل إذل القيم اليت ( F)اؼبقاومة 
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مباشرة يعطي اؼبخترب األمر بالتبديل على الدراجة األرجو ( ث 15)يف هناية فًتة تزايد السرعة : فًتة تنفيذ االختبار

ثانية تقسم إذل ست فًتات  3دة وذلك ؼب. مًتية بأسرع ما يبكن للتغلب على اؼبقاومة اليت قاـ الباحث بتحديدىا سلفا

 .زمنية متصلة مدة كل فًتة طبس ثواشل

دقيقة، وتتضمن التبديل ؼبستوى من القدرة البلىوائية يًتاوح من اؼبستوى اؼبنخفض  2 1فًتة التهدئة وتستغرؽ من 

 .إذل اؼبستوى اؼبتوسط، وه فًتة تأيت مباشرة بعد ومن الثبلثُت ثانية اؼبقررة لبلختبار

 ( الحمل البدني)اختبار مستوى المقاومة : ثانيا

اؼبقاومة على ) Force( f)يتطلب العمل على الدراجة األرجو مًتية يف اختبار وينجات اختيار مستوى القوة 

ويتم اختيار مستوى القوة على الدراجة األرجو مًتية عن طريق ( العبء اعبهدي)كأسس لتشكيل اغبمل البدشل ( الدراجة

اؼبعادلة يف حالة استخداـ )وال بالكيلو جرامات بدوف حذاء وبدوف مبلبس خارجية، يلي ذلك تطبيق وزف اؼبفحوص أ

 . يف حالة استخداـ الذراعُت( 6:3الرجلُت اؼبعادلة 

 يبُت نظاـ تطبيق اختيار الثبلثُت ثانية لوينجات  4:3جدوؿ 

 النشاط اؼبطلوب  الزمن اؼبقرر  الفًتة 

التبديل على األرجوميًت ؼبستوى شدة تفي ألف يعمل القلب  ؽ 5 فًتة اإلضباء 

 ضربة يف الدقيقة  160إذل  150اؼبعدؿ نبض يًتاوح من 

 20 10راحة اهبابية تتطلب من اؼبخترب التبديل دبعدؿ يًتاوح من  ؽ 5.2 فًتة راحة 

 ؽ ضد أقل مقاومة / لفة 

ث ضد ثلث اؼبقاومة  10ؽ ؼبدة /لفة 20القياـ بتبديل ؼبعدؿ  ث  15 فًتة تزايد السرعة

اؼبقررة لبلختبار ث التدرج يف زيادة التبديل ليصل إذل أعلى سرعة 

 ث 5مع زيادة اؼبقاومة خبلؿ 

 ( f)التبدؿ اؼبستمر ضد اؼبقاومة اؼبقررة  ث  30 فًتة تنفيذ االختبار

 .البلىوائية( p)التبديل ؼبستوى من خفض أو متوسط من القدرة  ث 2-1 فًتة التهدئة
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 .85× ( كجم)وزف اعبسم (= كجم)قوة الرجلُت         

 .5× ( وزف اعبسم كجم(= كجم)قوة الذراعُت 

جوؿ لكل كيلو جراـ من وزف اعبسم لكل دورة بداؿ،  4، 4وقد صممت معادلة قوة الرجلُت على أساس إنتاج 

البلىوائية للفرد، فإذا فرضنا أف وزف اعبسم كاف من القدرة % 85حي يًتتب على ذلك القياـ حبمل بدشل يتطلب حوارل 

للرجلُت يف اختبار وينجات على الدراجة ( القوة)كجم، حينئذ يبكن ربديد اغبمل البدشل   67,7بالنسبة ألحد اؼبختربين 

 : كالتارل( 5:3)األرجومًتية بالتعويض يف اؼبعادلة 

  75×  67,7=  قوة الرجلُت 

       =5,7   

 كجم  5,1=        

 العد وحساب الزمن : ثالثا

طبس ثواشل وحساب فًتة كل وبتاج ىذا اإلجراء إذل زبصيص أحد أفراد فريق البحث للقياـ كميقايت إلعبلف الزمن  

 .ث 30وىو ( زمن االختبار)دواـ األداء 

وتتضمن مهمة اؼبيقايت البدء يف تشغيل الساعة غبساب الزمن، عندما يقـو زميلو مقدرا القوة بإعبلف بدء االختبار 

 Accelerationحيث يتم ىذا اإلجراء يف هناية مرحلة تزايد السرعة ( Goابدأ )من خبلؿ إعطاء اؼبخترب إشارة 

period  القوة اليت يتطلبها االختبار واليت تتم خبلؿ طبس ثواشل يف  غبظة أف يتمكن من اختيار قيمة( يف أوال 3البند

 .هناية فًتة تزايد السرعة

عندما يعطي مقدر القوة إشارة بدء االختبار، يقـو اؼبيقايت بتشغيل الساعة ويقـو اؼبخترب يف نفس اللحظة بالتبديل 

ف يظل اؼبخترب يف وضع اعبلوس فوؽ مقعد ثانية مع مبلحظة أ 30على الدراجة األرجو مًتية بأقصى سرعة فبكنة ؼبدة 

 .الدراجة األرجو مًتية طواؿ مدة أداء االختبار
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بينما اؼبخترب جالس على مقعد الدراجة األجو مًتية ويقـو . يقـو اؼبيقايت بإعبلف الزمن بصوت عاؿ ؿ طبس ثواف

إعبلف عدد لفات بصوت مرتفع كل البداؿ ب( دورات)بالتبديل بأقصى سرعة غبظة بدء االتبار يقـو مقدر عدد لفات 

 .ثانية 30طبس ثواف ويستمر ذؿ حىت يعلن اؼبيقايت انتهاء الزمن اؼبقرر االختبار وىو 

يقـو اؼبسجل تسجيل عدد اللفات اليت يعلنها مقدر عدد اللفات كل مس ثواشل يف بطاقة أعدت خصيصا ؽبذا 

ركب على الدراجة األرجو مًتية يف حُت تقًتح ىيئة الغرض، ويبكن حساب عدد اللفات باستخداـ عداد الكًتوشل ي

ليقـو حبساب . العلماء اليت أشرفت على إعداد االختبار دبعهد وينجات االستعانة بعدد اثناف من مقداري عدد اللفات

 .عدد اللفات معا حبيث يؤخذ متوسط دراجاهتما كنتيجة هنائية لعد لفات االختبار

حيث يقـو مقدر  donn cool ؼبقررة لبلختبار، تبدأ على الفور مرحلة التهدئة ثانية ا 30عندما ينتهي زمن اؿ 

كجم بينما يكوف اؼبخترب مستمر يف التبديل ؼبستوى   2-1يف الدراجة األرجومًتية ما بُت ( f)القوة بوضع اؼبقاومة 

 .دقيقة بعد انتهاء زمن االختبار 2-1منخفض من السرعة وذؿ ؼبدة تًتاوح من 

 ياسات وتسجيل النتائجالق: رابعا

ولكي يبكن  Ancوالسعة البلىوائية  Peak-Anpيتضمن اختبار وينجات حساب القدرة البلىوائية القمة 

بداؿ الدراجة األرجو مًتية كل طبس ( دورات)فإنو يلـز تسجيل عدد لفات  Peak-Anpقياس القدرة البلىوائية القمة 

تتم بالعد على قدـ واحدة عندما يكوف البداؿ ( الدورة)ثواشل ؼبرتُت على األقل، مع مبلحظة أف اللفة الواحدة للبداؿ 

عدد اللفات دببلحظة العداد  ألسفل ويف حالة استخداـ عداد الكًتوشل يلحق بالدراجة األرجو مًتية، حينئذ يقـو مقدر

بشكل متتابع كل طبس ثواشل ؼبرتُت على األقل، وذلك منذ غبظة إعطاء إشارة بدء االختبار حبيث يعلن بصوت واضح 

عدد اللفات اليت يبلحظها عندما يعلن اؼبيقايت مرور اػبمس ثواشل األوذل، ليقـو اؼبسجل على الفور تسجيل الرقم الذي 

 .سجيل وىكذا بالنسبة للخمس ثواشل الثانيةيعلنو يف بطاقة الت

فإنو يلـز حساب العدد الكلي للقات عند هناية الزمن اؼبقرر لبلختبار  Ancأما بالنسبة لقياس السعة البلىوائية 

ث ويف حالة استخداـ عداد الكًتوشل غبساب عدد اللفات فإنو يتم وضع مؤشر العداد عند الصفر اؼبوجود على  30وىو 
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ثانية القراءة العدد الكلي للفات اليت تظهر بوضوح  30قبل بدء االختبار، مث يرجع إذل العداد يف هناية زمن اؿ التدريج 

 : بالوحدات التالية Peak-Anpعلى العداء ويتم التعبَت عن القدرة البلىوائية القمة 

 ( ث 5-كيلو جراـ مًت ) .3

 ( وات)أو .4

 :التالية( 7:3دلة اؼبعا)وغبساب القدرة البلىوائية القمة تطبق 

المسافة التي تقطعها عجلة الدراجة األرجومترية × عدد اللفات في خمس ثواني = القدرة الالىوائية القمة 

 (7:3معادلة )القوة المقدرة لالختبار بالكيلو جرامات × في اللفة الواحدة 

  :اإلختبارات الهوائية

 : اختبار الخطوة لهارفارد

 .قياس قدرة اعبسم على التكيف لؤلعماؿ والواجبات البدنية الشاقة وسرعة الشفاء من اجملهود :الغرض

 .سم 35سم وعرض  40سم وطوؿ  52صندوؽ خشيب بارتفاع  :األدوات المطلوبة

 : إجراءات االختبار

جبوار تتضمن عملية اػبطوة وضع إحدى القدمُت على صندوؽ القدـ األوذل يلي ذلك وضع القدـ الثانية  .1

األوذل حبيث يتم الوقوؼ بالقدمُت معا فوؽ الصندوؽ بعدىا يقـو اؼبخترب بالنزوؿ من فوؽ اؼبقعد بالقدـ األوذل 

خطوة 30دبعدؿ ( د5)مث يتبعها بالقدـ الثانية، يستمر اؼبخترب يف اػبطو ألعلى وأسفل بالطريقة السابقة ؼبدة 

 .ة يف الدقيقةمر  30يف الدقيقة دبعٌت أف يصعد اؼبخترب مث يهبط 

 .على أربع عدات( الصعود واؽببوط)تشتمل عملية اػبطو  .2

 : يتم العد على االختبار وتنظيم إيقاع اػبطوة بالنداء على اؼبخترب على النحو التارل .3

  أحد القدمُت على اؼبقعد: واحد –فوؽ. 

  القدـ األخرى جبوارىا على اؼبقعد: اثنُت –فوؽ. 

 األرضالقدـ األوذل على : واحد –ربت. 
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 القدـ األخرى جبوارىا: اثناف -ربت. 

 : طريقة األداء

يقف اؼبخترب يف مواجهة الصندوؽ اػبشيب وعند إعطاء إشارة البدء يقـو بالصعود واؽببوط على الصندوؽ دبعدؿ  .1

 .خطوة يف الدقيقة مع ضرورة االحتفاظ باعبسم معتدال 30

 : اشرة مث وبسب لو بنبض القلب كما يليهبلس اؼبخترب 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

 

 

 

 

 

 

 اختبارات أستراند للياقة الهوائية 

Astrand Bicycle test of aerobic fitness 

 : الغرض من االختبار

 (218، 1998رضواف، ) : االختبار ىدؼ رئيسي ىو

 : تقدير القدرة اؽبوائية للمخترب ومستوى لياقتو البدنية وباإلضافة إذل ىذا اؽبدؼ يوجد ىدفُت تربويُت عما .2

 التعود على األداء على الدراجة الثابتة. 

 111× عدد الثوانً الذي ٌستغرقها المختبر فً األداء                    
 ( =مؤشر الكفاءة البدنٌة)

 عدد مرات النبض فً العودة إلى الحالة الطبٌعٌة×   2                   

 111× عدد الثوانً الذي ٌستغرقها المختبر فً األداء                    
 ( =مؤشر الكفاءة البدنٌة)

 فً نصف دقٌقة عدد مرات النبض ×  5,5               
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  ترقية وتطوير معدؿ القلبHR وبالتارل صحة القلب واألوعية الدموية. 

 : مستوى السن والجنس

 .سنة من اعبنسُت 69سنة حىت  15لعمرية من يستخدـ االختبار بالنسبة للفئات ا

 : األدوات واألجهزة الالزمة

تتباين األدوات اليت تستخدـ يف تطبيق اختبار أسًتاف على الدراجة األرجو مًتية وفقا لؤلغراض البحثية اليت 

فمثبل يبكن استخداـ السماعات الطبية بدال . يسعى الباحث إذل ربقيقها وكذا مستوى خربة القامت على تطبيق االختبار

 . من ذلك

 : دوات اآلتيةوعموما فإف تطبيق ىذا االختبار يتطلب األ

 دراجة مونارؾ األرجومًتية  .6

 .ظباعة طبيب .7

 ساعة إيقاؼ معملية  .8

 (جهاز تنظيم التبديل)مًتونـو  .9

 .آلة حاسبة .10

 : إجراءات تنفيذ االختبار

ؽ ىي اؼبدة الزمنية اؼبقررة لؤلداء على الدرجة األرجومًتية، ويقـو احملكم خبلؿ ىذه  6يتفرؽ اختبار أسًتاف 

ويبكن إهباز تلك . وتقدير مستوى القدرة وتعديلو، ومبلحظة اؼبخترب  HRالفًتة الزمنية بقياس وتسجيل معدؿ القلب 

 .اػبطوات يف اآليت

 Metronomeالبدء يف تشغيل جهاز اؼبًتونـو  .9

 .يف نفس الوقت يطلب من اؼبخترب أف يبدأ التبديل على الدراجة األرجومًتية .10

عندما يصل اؼبخترب إذل معدؿ األداء البلـز لتنفيذ االختبار، يبدأ احملكم يف زيادة مستوى القدرة وذلك عن  .11

 .اؼبوجود بالدراجة األرجومًتية Force Krobeطريق إدارة مفتاح القوة 
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غبظة أف يصل اؼبخترب إذل معدؿ التبديل اؼبطلوب ألداء االختبار،  The clockلساعة اؼبعملية يبدأ تشغيل ا .12

 .وغبظة الوصوؿ إذل مستوى القدرة البلزمة للتشغيل

للقلب، وتسجيل ( ضربة. )نبضة 30حبساب الزمن الذي يستغرقو ( القائم على تنفيذ االختبار)يقـو احملكم  .13

ؽ . ويبلحظ أف ىذا اإلجراء يتم عند ث. ختبار اليت أعدت ؽبذا الغرضىذا الزمن يف بطاقة تسجيل اال

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 ىذا القياس من طبس مرات وحبيث يؤخذ آخر قياس خبلؿ الدقيقة السادسة

نبضة  30على الزمن الذي تستغرقو  1800بقسمة الرقم  HRساب معدؿ القلب يف الدقيقة يقـو احملكم حب .14

 .مث يقـو بتسجيل ىذا اؼبعدؿ يف بطاقة التسجيل( ضربة)

ووبدث يف أثناء الفًتات البينية بُت قياسات النبض ( 2: 5اؼبعادلة )مع اؼببلحظة أف ىذا اإلجراء يتم باستخداـ 

 .لدرجة األرجو مًتيةأثناء أداء اؼبخترب على ا

إذل اؼبستوى  HRيتم تعديل مستوى القدرة أ بعد مرور دقيقتُت من بدء االختبار، إذا دل يصل معدؿ القلب  .15

 .احملدد كهدؼ االختبار

مث يطلب من ( ينوتن 5)كحجم   5دقائق يتم وضع القوة أ يف الدراجة األرجومًتية عند مستوى  6بعد مرور  .16

وبأف يستمر يف األداء حىت يصل ( العودة إذل اغبالة الطبيعية)التبديل الستعادة الشفاء اؼبخترب أف يستمر يف 

يف الدقيقة حينئذ ينتهي االختبار، ويتوقف اؼبفحوص عن األداء ويوجو لو ( ضربة)نبضة  100معدؿ القلب إذل 

 .الشكر على حسن تعاونو

 : طريقة حساب النتائج

كسجُت اؼبستخدـ يف اعبسم بداللة اغبمل البدشل على الدراجة األرجومًتية يتمكن أسًتاندورودامل من تقرير األ

 : باستخداـ اؼبعادلة التالية

  30022  PVO 
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 : بالنسبة للرجال

 61

)61220(
max 22






HR

age
VOVO 

 بالنسبة للسيدات

 72

)72220(
max 22






HR

age
VOVO 

 : حيث أف

max2VO : األكسجُتاغبد األقصى الستهبلؾ. 

2VO   :األكسجُت اؼبستعمل أثناء األداء على الدراجة األرجومًتية. 

HR  : معدؿ القلب أثناء األداء يف اختبار اسًتاند يف القياسُت األخريرين 

Age   :العمر الزمٍت بالسنوات. 

 مقدار ثابت:  220

P   : ((ؽ/دل مًت)العبء اؼبستخدـ يف األداء )العمل البدشل 

 مقدار ثابت:  72

 .مقدار ثابت:  61

 Step testاختبار شاركي للخطوة 

 الغرض من االختبار 

 ( التحمل الدوري التنفسي) aerobic fitnessيستهدؼ االختبار بدرجة رئيسية قياس اللياقة اؽبوائية  .1

إمكاناهتم واستعداداهتم البدنية للقياـ ببعض الوظائف اليت تتطلب اللياقة  تصفية اؼبستخدمُت والعماؿ يف ضوء .2

 .اؽبوائية
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 : مستوى السن والجنس

  صندوؽ خشيبbox  بالنسبة ( سم 40)بوصة  15.75أو مقعد أو مدر يف صالة أو استاف ارتفاعو

 .بالنسبة للسيدات( سم 33)بوصة  13للرجاؿ، 

 أو ساعة معملية أو ساعة حائطساعة إيقاؼ : جهاز غبساب الزمن. 

 ويبكن االستعانة بشريط كاسيت ومسجل: مًتونـو لتنظيم إيقاع اػبطو. 

 ميزاف طبلية: جهاز لقياس الوزف. 

  (  ويبكن قياس الطوؿ بالوقوؼ يف مواجهة حائط)أنثروبومًت أو استاديومًت لقياس الطوؿ 

 :إجراءات االختبار

 .صندوؽ اػبشيبيقف اؼبخترب يف مواجهة اؼبقعد أو ال .1

 .شربة يف الدقيقة 90بتشغيل اؼبًتونـو على إيقاع يساوي ( الباحث)يقـو القائم بالقياس  .2

 .طلب الباحث من اؼبخترب أف يبدأ اػبطو عند أي ضربة من ضربات اؼبًتونـو .3

 .عندما يبدأ اؼبخترب يف اػبطو يقـو اؼبيقايت بتشغيل الساعة على الفور يبدأ زمن االختبار .4

 دبساعدة اؼبخترب على تنظيم معدؿ اػبطو يف البداية  ( الباحث)قائم بالقياس يقـو ال .5

 : طريقة حساب النتائج

مللًت من األكسجُت لكل  كيلو جراـ من  max2VOاستخداـ شاركي قيمة اغبد األقصى الستهبلؾ األكسجُت

وزف اعبسم يف الدقيقة كوحدة قياس لنتائج اختباره وقد اشتقت قيم اغبد األقصى االستهبلؾ األسُت من استجابات 

 .اليت ربدث أثناء أراء االختبار HRمعدؿ القلب 
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 الملحق الثاني
 
 
 

 إستمارة إستطالع الرأي
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 ةــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجزائرية الديمقراطيالجمهورية 
 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

يشرفٍت أف أضع بُت أيديكم ىذه االستمارة االستبيانية راجيا منكم اإلجابة عن األسئلة بكل جدية نظرا ألنبية 

ؾباؿ تدريب اختصاص رياضة اعبيدو وذلك من أجل إقباز حبث علمي ميداشل وتكونوا قد شاركتم يف خربتكم اؼبيدانية يف 

 .اقبازه والذي يندرج ربت عنواف

 ".تأثير الراحة اإليجابية في تحسين االستشفاء لدى مصارعي الجيدو"      

 .كر واالمتنافولكم منا فائق عبارات التقدير واالحًتاـ والش                            

 

 

 

 ربت إشراؼ                            من إعداد الطالب الباحث 

 د رياض علي الراوي .أ                                                       نغاؿ ؿبمد    
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 األحوال الشخصية:لمحور األول ا

  ا فوؽسنة فم 46من     سنة 45إذل  31من    سنة 30أقل من         :العمــــر: 1س

  شهادة ليسانس في التربية البدنية:المؤىل العلمي: 2س 

    شهادة ليسانس يف التدريب الرياضي  

     شهادة تدريب   

   تقٍت سامي يف الرياضة  

    مستشار يف الرياضة  

 عدد سنوات الخبرة في مجال تدريب الجيدو:3س

  سنوات 5من سنة إذل    

  سنوات 10إذل  6من    

  سنوات فما فوؽ 10من    

 درجة الحزام المتحصل عليها: 4س

  داف 1)درجة أوذل . حزاـ أسود      

  داف 2)درجة الثانية. حزاـ أسود      

  (داف 3)درجة ثالثة . حزاـ أسود      

  (داف 4)درجة الرابعة.حزاـ أسود     

  (داف 5)درجة اػبامسة.حزاـ أسود    

 ( داف 6)درجة سادسة . حزاـ أسود   

 التدريب في رياضة الجيدو : المحور الثاني

 األصناف التي تشرفون على تدريبها : 1س

   أواسط  أصاغر  أكابر     أشباؿ   براعم 
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 كم عدد الحصص التدريبية في األسبوع؟ : 2س

  حصص    4 حصتُت 

 أو كثر  حصص    6 حصص  3 

 في رأيكم الصفات الخاصة بالعب الجيدو؟ما ىي :3س

....................................................................................... 

 اإلستشفاء في رياضة الجيدو:المحور الثالث

 ال     نعم  ىل حضيتم بتكوين في مجال فسيولوجيا الجهد البدني:1س

  ال     نعم    اء خالل التدريببىل تستخدم وسائل لإلستشف: 2س

 :إذا كاف نعم

 ما نوع وسائل اإلستشفاء التي تستخدمها خالل التدريب : 3س

....................................................................................... 

 ىل تكون وسائل اإلستشفاء ؟: 4س

  بعد اغبصة التدريبية  أثناء اغبصة التدريبية يف بداية اغبصة التدريبية

 ما ىي نوع الراحة التي تستخدمها أثناء الحصة التدريبية ؟ : 5س

   (يسًتيح اؼبصارع بعد اعبهد ويبق ساكنا)راحة سلبية 

  (يقـو اؼبصارع بعد اعبهد بتمارين بشدة منخفضة)راحة إهبابية 

 التمارين المستخدمة؟إذا كان  الراحة اإليجابية فما نوع :6س

 ..............أخرىسبارين اؼبشي سبارين اؼبرونة سبارين اإلسًتخاء

  ال     نعم     ىل توظيف فترات الراحة يكون وفق المجهود المبذول ؟: 7س

  ال     نعم    ىل للراحة االيجابية دور في تحسين سرعة اإلستشفاء؟: 8س
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 الملحق الثالث

 

 ة اإليجابيةــــــــــــــــــــــــــتمارين الراح
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 ةػػػػػػػػػػػػػػػهرية اعبزائرية الديبقرااطية الشعبيػػػػػػػػػػػػػػػاعبم
 ىػػمػػػػػػػػػػػػػػػوالبحث العل الػػػػػػػػػيوزارة التعليم الع

 جامعة عبد اغبميد بن باديس مستغازل
 معهد الًتبية البدنية و الرياضية

 الرياضيقسم التدريب 
 

 استمارة ترشيح تمارين الراحة اإليجابية
 :موجهة إلى 

 المدربين/الدكاترة/األساتذة
 
 

نرجو من سيادتكم احملًتمة إختيار بعض اليت تروهنا مناسبة من ؾبموع التمارين اؼبقًتحة يف إطار حبثنا ربت 

 :عنواف

 -تأثير الراحة اإليجابية في تحسين اإلستشفاء لدى مصارعي الجيدو -

 .لذا وجب علينا القياـ انتقاء سبارين الراحة اإلهبابية

 ويف األخَت لكم منا جزيل الشكر واالحًتاـ و التقدير

 
 
 
 

 :ربت إشراؼ:                                       من إعداد الطالب الباحث
 د رياض علي الراوي/أ  -نغاؿ ؿبمد                                                                -
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 : تمارين الراحة اإليجابية

 تمارين المرونة

 .دوراف الذراعُت مع زيادة ؿبيط الدائرة( الذراعاف جانبا. وقوؼ) -1

 .دوراف الذراعُت( ذراع مائبل أماما عليا واألخرى مائبل خلفا عاليا. وقوؼ) -2

 .ثٌت الرقبة أماما( الرقبة تقوس خلفا. وقوؼ. )أ -3

 .تبادؿ ثٌت الرقبة جانبا( وقوؼ. )ب

 .دوراف الرأس( وقوؼ. )ج

 .قذؼ الذراعاف عاليا وتقوي اعبذع خلفا مع تبادؿ مرجحة الرجلُت خلفا( وقوؼ الذراعاف أماما) -4

ثػٌت اعبػذع أمامػا أسػفل وتبػادؿ لػف اعبػذع جانبػا للمػس مشػط القػدـ باليػد ( وقوؼ فتحا ميػل الػذراعاف جانبػا) -5

 .العكسية

 .ثٌت اعبذع أماـ أسفل لتمرير الذراعُت بُت الفخذين( الذراعاف عاليا. وقوؼ فتحا) -6

 .ثٌت اعبذع أماما أسفل مع قذؼ الذراعُت خلفا( جلوس اعبثو، الذراعُت خلف اعبسم تشبيك) -7

 .تبادؿ مرجحة الرجل أماما عاليا مع لف اعبذع جانبا( وقوؼ) -8

 .ل أماـ عاليا بالذراعُترفع الرج( الكتفُت أسفل إحدى الساقُت تشبيك. جلوس طويل) -9

 تبادؿ وضع الرجلُت مع تقوس اعبذع خلفا ( الذراعُت خلف الرأس تشبيك. جثو) -10

 .تبادؿ ثٌت الركبة مع ثٌت اعبذع جانبا أسفل للمس مشط القدـ باؼبرفق( الذراعُت انثناء عرضا. وقوؼ فتحا) -11

 .تبادؿ قذؼ القدـ أماما مع تقوس اعبذع خلفا( انبطاح مائل) -12

 .الطعن أماما مع قذؼ الذراعُت جانبا( الذراعُت أماما. القدـ اليسرى أماماجثو ) -13

 .تبادؿ مرجحة الرجلُت أماما عاليا( وقوؼ) -14

 .تبادؿ ثٌت اعبذع أماما أسفل غبمل الزميل على الظهر( ظهرا لظهر الذراعُت عاليا تشبيك. جلوس طويل) -15

 (  الكتفُت حوؿ ركبتُت الزميل تشبيك. جثو أفقى. )أ -16



~ 249 ~ 
 

 ( وقوؼ ميل مواجهة الكفُت أعلى ظهر الزميل تشبيك. )ب

 الضغط بالكفُت أعلى ظهر الزميل ثٌت اعبذع أماما أسفل

 ( الذراعاف عاليا. انبطاح الظهر مواجهة. )أ -17

 ( وقوؼ على أربع الكتفُت على قدمى الزميل تثبيت. )ب

 رفع اعبذع عاليا تثبيت قدمى الزميل

 ( 9.الرجلُت. الرقود. )أ -18

 (الكفُت على عضدى الزميل. وقوؼ على أربع فتحا مواجو). ب

 .وضع الدمُت جانبا بالتبادؿ تثبيت قدمى الزميل

 ( الذراعاف انثناء عرضا° 45رقود فتحا اعبذع . )أ -19

 ( جثو أفقى مواجو الكفُت على قدمى الزميل تثبيت. )ب

 .تثبيت قدمى الزميل. لف اعبذع جانبا بالتبادؿ

 الوثب مع تبادؿ وضع القدمُت( الذراعُت أماما تشبيك. اليمٌت أماما اقعاء مواجو الرجل) -20

 تمرينات االسترخاء

مث مػد الػركبتُت مػع  -ثٍت اعبذع أماـ أسفل مع ثٌت الػركبتُت قلػيبل مػع اىتػزاز كػل عضػبلت اعبػذع والػذراعُت(: 1)سبرين رقم 

 .التقوس للخلف

 .ثٌت اعبذع أماـ أسفل مع ارزباء عضبلت اعبذع والذراعُت( الذراعُت مائبل عاليا. وقوؼ فتحا(: )2)سبرين رقم 

 .خفض الذراعُت أماما أسفل خلفا مع ثٌت الركبتُت قليبل( وقوؼ الذراعُت عاليا(: 3)سبرين رقم 

أمػاـ أسػفل مػع ثػٍت الػركبتُت خفيػف ثػٌت اعبػذع ( الذراعُت عاليا اعبػذع ملفػوؼ جهػة اليمػُت. وقوؼ فتحا(: )4)سبرين رقم 

 .القدـ اليسرى باليدين وؼبس

 .دوراف اعبذع ي مينا ويسارا( الذراعُت جانبا. وقوؼ انثناء(: )5)سبرين رقم  

 .ثٌت الركبتُت قليبل مع تقاطع الذراعُت أماـ اعبسم( الذراعُت جانبا. وقوؼ فتحا(: )6)سبرين رقم 



~ 251 ~ 
 

 .دوراف الركبتُت مع ارزباء اعبسم( وقوؼ(: )7)سبرين رقم 

 .خفض الذراعُت أماما أسفل مع إرزباء اعبسم والذراعُت( الذراعُت عاليا. وقوؼ فتحا) (:8)سبرين رقم 

 .رفع الرجل جانبا قليبل مع االرزباء وىز العضبلت( ثبات الوسط. وقوؼ(: )9)سبرين رقم 

 .مرجحة الرجل للداخل واػبارج( وقوؼ(: )10)سبرين رقم 

 .ا مع مراعاة ارزبائها وثٌت الركبةمرجحة الرجل أماما خلف( وقوؼ(: )11)سبرين رقم 

 .ثٌت الركبتُت لرفع الساقُت عن األرض وىز العضبلت( انبطاح، استناد على الساعدين(: )12)سبرين رقم 

 .ثٌت الركبة مع ارزباء الرجل( رفع الرجل ألعلى. رقود على الظهر(: )13)سبرين رقم 

 .ىز الرجلُت( قاء القدمُت على األرضثٍت الركبتُت مع ب. رقود على الظهر(: )14)سبرين رقم 

 .ىز الرجلُت( الكفُت خلف اؼبقعدة. فتحا. جلوس طوال(: )15)سبرين رقم 

 .ىز الرجلُت مع ارزباء البطن( ثٌت الركبتُت مع بقاء القدمُت على األرض. جلوس طوال(: )16)سبرين رقم 

 .رجلُتىز ال( سند الظهر باليدين. وقوؼ على الكتفُت(: )17)سبرين رقم 

 .رفع الرجل مع اؽبز والنزوؿ هبا للمس األرض على اعبهة األخرى( رقود على الظهر والذراعُت جانبا(: )18)سبرين رقم 
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 الملحق الرابع
 
 

 النتائج الخام للتجربة االستطالعية و األساسية
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 التجريبيةجدول يوضح نتائج االختبارات اإلنتوبومترية للعينة 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

سنوات  الوزن الطول السن
 التدريب

          الحزام
إختبارات 
 وضيفية

 

 

 رقم المصارع

 20 بٍت 4 64 1,7 19

 20 أزرؽ 3 61 1,62 17

 27 أزرؽ 3 60 1,64 18

 23 بٍت 4 62 1,7 18

 29 أزرؽ 4 64 1,6 17

 21 بٍت 4 62 1,68 19

 23 أزرؽ 3 66 1,61 18

 21 بٍت 4 66 1,65 19

 25 بٍت 4 62 1,7 19

17 1,65 61  
4 

 02 بٍت
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 ة الدراسة اإلستطالعيةجدول يوضح نتائج اإلختبارات األنتربومترية لعين

 
 
 
 

 
 
 

 

 الوزن الطول السن
 

 

سنوات 
 التدريب

 
 
 
 
 

 

 إختبارات وضيفية الحزام
 
 

 رقم المصارع

 10 أزرؽ 3 60 1,62 17

 10 بٍت 4 65 1,7 19

 10 بٍت 4 60 1,64 18

 10 أزرؽ 3 5 1,62 17

 10 أزرؽ 4 65 1,66 18

 10 بٍت 4 62 1,7 18

 10 أزرؽ 3 65 1,6 17

 10 أزرؽ 4 66 1,6 18

 10 أزرؽ 4 63 1,66 19

 01 أزرؽ 4 61 170 19
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 جدول يوضح نتائج اإلختبارات القبلية والبعدية لعينة الدراسة اإلستطالعية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وينجات  وينجات قبلي
 بعدي

                 استراند بعدي استراند قبلي

 إختبارات وضيفية
 

 

 رقم المصارع

4,7 4,8 2,38 2,96  20 

5,3 5,1 2,9 2,81   20 

4,8 4,9 3,8 3,81 27 

5,4 5,2 2,9 2,9 23 

4,9 4,8 2,96 2,9 29 

5,1 5,4 3,22 3,25 21 

4,7 4,8 3,21 3,2 23 

4,2 4,5 3,9 3,7 21 

5,7 5,6 3,8 3,5 25 

5,7 55 3,2 3,13 02 
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التجريبيةجدول يوضح نتائج اإلختبارات النتربومترية للعينة   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سنوات  الوزن الطول السن
 التدريب

إختبارات  الحزام
 وضيفية

 الرقم
 01 بٍت 4 66 1,7 19

 02 بٍت 4 60 1,64 18

 03 ازرؽ 3 61 1,62 18

 04 بٍت 4 60 1,68 17

 05 بٍت 4 62 1,62 19

 06 ازرؽ 3 64 1,65 17

 07 بٍت 4 66 1,64 18

 08 ازرؽ 3 65 1,65 19

 09 ازرؽ 3 63 1,7 19

 10 بٍت 4 61 1,69 17
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 جدول يوضح نتائج اإلختبارات القبلية والبعدية لعينة الدراسة اإلستطالعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وينجات  وينجات قبلي
 بعدي

                 استراند بعدي استراند قبلي

 إختبارات وضيفية

 

 

 رقم المصارع

4,7 4,8 2,38 2,96  20 

5,3 5,1 2,9 2,81   20 

4,8 4,9 3,8 3,81 27 

5,4 5,2 2,9 2,9 23 

4,9 4,8 2,96 2,9 29 

5,1 5,4 3,22 3,25 21 

4,7 4,8 3,21 3,2 23 

4,2 4,5 3,9 3,7 21 

5,7 5,6 3,8 3,5 25 

5,7 55 3,2 3,13 02 
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 نتائج العينة الضابطةفي إختبار وينجات النظام الالىوائي بالنسبة للنبض
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

أوقات 
 القياس

رقم 
 المصارع

أثناء 
 الرحة

بعد 
 الجهد

بعد  د1بعد 
 د2

بعد 
 د3

بعد 
 د4

بعد 
 د5

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 
06 40 80 70 70 60 50 50 
07 40 80 70 60 70 50 50 
08 40 80 70 70 50 40 40 
09 40 80 70 70 50 40 40 
10 40 80 70 70 50 40 40 
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 النظام الالىوائي بالنسبة لضغط النبضفي إختبار وينجات  نتائج العينة الضابطة
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

أوقات 

 القياس

رقم 

 المصارع

أثناء 
 الرحة

بعد 
 الجهد

 د5بعد  د4بعد  د3بعد  د2بعد  د1بعد 

16 40 80 60 60 50 40 40 
10 40 80 70 60 60 40 40 
13 40 80 80 70 60 40 40 
10 40 80 80 70 70 50 50 
10 40 80 60 50 60 50 50 
11 40 80 70 70 60 50 50 
12 40 80 70 60 70 50 50 
13 40 80 70 70 50 40 40 
14 40 80 70 70 50 40 40 
61 40 80 70 70 50 40 40 
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 في إختبار وينجات النظام الالىوائي بالنسبة لحامض الالكتيك نتائج العينة الضابطةجدول يوضح 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أوقات القياس
 المصارعرقم 

 د8بعد  د4بعد  د2بعد بعد الجهد أثناء الرحة

01 1,9 13,6 13,6 13,6 6,5 
02 2,1 12,1 12,1 12,1 5,5 
03 1,9 12,2 12,2 12,2 6,9 
04 1,9 10,9 10,9 10,9 5,5 
05 1,8 12,4 12,4 12,4 6,4 
06 1,7 10,9 10,9 10,9 5,2 
07 1,8 10,6 10,6 10,6 5,2 
08 1,9 11,1 11,1 11,1 6,2 
09 2 10,6 10,6 10,6 5,6 
10 1,8 10,9 10,9 10,9 6,2 
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 للنبض بالنسبة الهوائي النظامإستراند  إختبار في الضابطة العينة نتائج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

أوقات 
 القياس

رقم 
 المصارع

أثناء 
 الرحة

بعد 
 الجهد

بعد 
 د1

بعد 
 د2

بعد 
 د3

بعد 
 د4

بعد 
 د5

01 68 153 130 120 101 90 80 
02 65 154 129 119 100 91 79 
03  68 152 130 118 101 90 78 
04 65 155 128 119 104 89 77 
05 68 150 129 118 103 90 80 
06 67 153 131 121 101 91 77 
07 69 151 130 119 104 92 78 
08 70 154 130 117 101 90 80 
09 70 155 131 122 120 94 79 
10 66 153 129 114 100 90 80 
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 نتائج العينة الضابطةفي إختبار إستراند النظام الهوائي بالنسبة لضغط النبض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 أوقات اقياس
 رقم المصارع

     

أثناء 
 الرحة

بعد 
 الجهد

 د5بعد  د4بعد  د3بعد  د2بعد  د1بعد 

10 40 80 70 70 60 60 50 
10 40 80 70 70 60 60 40 
10 30 80 70 70 60 60 40 
10 40 80 70 70 70 60 50 
10 40 80 80 70 70 70 50 
10 40 80 70 60 60 50 40 
10 50 80 70 70 70 70 50 
10 40 80 80 70 60 60 50 
10 40 80 80 60 60 50 40 
01 40 80 80 70 60 70 40 
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 إختبار إستراند النظام الهوائي بالنسبة لحامض الالكتيكفي  نتائج العينة الضابطة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أوقات القياس
 

 رقم المصارع

بعد  أثناء الرحة
 الجهد

 د8بعد  د4بعد  د2بعد

10 1,9 13,5 13,5 13,5 8,5 
10 1,9 12,5 12,5 12,5 7,2 
10 1,7 10,1 10,1 10,1 6,5 
10 2 12,4 12,4 12,4 7,9 
10 2,1 10,3 10,3 10,3 6,9 
10 2,1 11,5 11,5 11,5 7,7 
10 1,9 11,2 11,2 11,2 8,4 
10 1,8 10,2 10,2 10,2 7,4 
10 1,9 11,1 11,1 11,1 8,4 
01 1,7 10,5 10,5 10,5 7,6 
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 الملحق الخامس
 

 
 قـائمة األساتذة والدكاترة المحكمين وفريق العمل
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 والدكاترة المحكمينقائمة األساتذة 

 اعبامعة  معهد /كلية التخصص  الدرجة العلمية  االسم واللقب  الرقم

طرؽ ومناىج  دكتور  بن سي قدور اغببيب 01
 التدريس 

الًتبية البدنية 
 والرياضية 

–مستغازل 
 اعبزائر 

طرؽ ومناىج  دكتور  بلكبيش قادة  02
 التدريس 

الًتبية البدنية 
 والرياضية 

 –مستغازل 
 اعبزائر 

. أستاذ مهيدي  03
 دروس.ـ

فيسيولوجيا 
 الرياضة 

الًتبية البدنية 
 والرياضية 

 اعبزائر  -وىراف

فيسيولوجيا  دكتور  زياد عيسى زايد 04
 الرياضة

الًتبية البدنية 
 والرياضية 

 -الرياض
 السعودية 

فيسيولوجيا  دكتور  ضياؼ زين الدين  05
 الرياضة

الًتبية البدنية 
 والرياضية 

 -الرياض
 السعودية

التدريب  دكتور  أضبد آدـ أضبد ؿبمد 06
 الرياضي 

الًتبية البدنية 
 والرياضية 

 -اػبرطـو
 السوداف

. أستاذ إدريس فوجة  07
 دروس.ـ

التدريب 
 الرياضي

الًتبية البدنية 
 والرياضية 

–مستغازل 
 اعبزائر

 التدريب دكتور  منصور الزبوف 08
 الرياضي

الًتبية البدنية 
 والرياضية 

 األردف
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 فريق العمل

 اؼبكاف  اؼبهنة  االسم واللقب  الرقم 

معهد الًتبية البدنية والرياضية  طالب  حكيم عبد الكرصل  01

 مستغازل 

معهد الًتبية البدنية والرياضية  طالب  بن شناف أمُت   02

 مستغازل

الًتبية البدنية والرياضية معهد  طالب  بلخوخ أضبد  03

 مستغازل

معهد الًتبية البدنية والرياضية  طالب  بعزي أضبد  04

 مستغازل

مدرب جيدو ومدرس تربية  شعيب ؿبمد  05

 بدنية ورياضية 

 ملعب الرائد فراج مستغازل

معهد الًتبية البدنية  والرياضية  طالب بلعباس حياة  06

 مستغازل

0

07 

معهد الًتبية البدنية  والرياضية  طالب بلعباس لعجاؿ

 مستغازل

0

08 

معهد الًتبية البدنية  والرياضية  طالب مبلح مدشل

 مستغازل
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 الملحق السادس

 
  

 اإلداريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالوثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائق  
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Résumé :  

La pratique du sport de haut niveau exige de l’athlète une grande habileté 

de supporter des charges d’entrainement et de compétition très intenses et 

explosives pour atteindre le niveau le plus élevé de la performance 

sportive. Cependant avec l’apparitions de nouvelles méthodes 

d’entrainement très poussées vers la sollicitation maximales des capacités 

physiques, techniques et mentales du sportif, ce dernier est devenu une 

véritable machine de production de telle ou de telle performance. Alors du 

a ce niveau très élevé des charges internes et externes que le sportif subit 

durant le processus de son entrainement il y a le phénomène de la 

récupération qui intervient pour optimiser la performance et qui joue un 

rôle très important dans la préparation des sportifs notamment pour éviter 

le surentrainement et les blessures sportives qui peuvent êtres fatales dans 

certains cas ou le sportif serait obligé de s’arrêter de s’entrainer pour des 

longues périodes ou arrêter carrément sa carrière sportive. C’est pour cela 

que la nouvelle orientation de l’entrainement moderne est beaucoup plus 

portée vers les meilleures méthodes de la récupération chez les sportifs 

pour réaliser les meilleures performances.  

En se basant sur cette théorie de la récupération l’étudiant chercheur a posé 

sa problématique qui est la suivante : « impact de la méthode du repos actif 

sur le processus de la récupération chez les judokas (17-19 ans) ». 

Le but de cette étude est de voir l’influence de la méthode du repos actif 

après un effort sur l’amélioration de processus de la récupération chez les 

judokas. On a mets une hypothèse qui dit que l’utilisation de la méthode du 

repos actif après un effort a un impact positif sur le processus de la 

récupération. L’échenillage a été effectué 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 de questionnaire et des tests d’évaluation des processus 

anaérobie et aérobie en fonction de la récupération de la fréquence 
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cardiaque, la tension artérielle et de la lactatémie. Après cette étude on est 

arrivé a une conclusion qui confirme notre hypothèse ca veux dire que 

l’utilisation de la méthode du repos actif après un effort durant les séances 

de l’entrainement a la place de la méthode du repos passif 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 ceci afin de toucher 

l’ensemble des paramètres de la récupération et l’utilisation des déférentes 

méthodes et outils de la récupération pour permettre une meilleure 

performance sportive de nos sportifs judokas.     

Mots clés : 

Repos actif- 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 in improving the 

treatment of wrestlers Judo (17.19) years. 

This study aimed to identify the impact of the use of comfort 

positive after the effort to improve the treatment of wrestlers, judo 

was the opportunity of the study that the use of comfort positive 

after the effort a positive impact in improving the healing and was 

the study sample in wrestlers, judo and male-type. where she was 

chosen the way intentional folk (20 ) wrestlers from the state of 

Mostaganem. 

 The researcher used the form  to collect data and tests that 

measure the anaerobic and the antenna to determine the recovery 
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index and pulse pressure, lactic acid and the study found that the 

use of comfort positive means to restore healing better than using 

the convenience of negative to remove the effects of fatigue. 

The study recommended that to encourage students and 

researchers to enrich the subject more and more accurate and the 

need to use the means to restore the variety of healing during rest 

periods, intra-positive, including the comfort of their positive impact in 

getting rid of the effects of fatigue. 

Keyword: 

Comfort positive - Hospitalization - judo wrestlers 
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  ملخص البحث

إف االرتفاع الكبَت يف مستوى االقباز واألداء الرياضي لؤللعاب الرياضية كافة خبلؿ العقود األخَتة، جاء نتيجة 

الستخداـ األضباؿ التدريبية الكبَتة جدا ومن خبلؿ الزيادة الكبَتة جدا يف حجـو التدريب مع مستوى عارل طبيعية جدا 

من الشدة فضبل عن استخداـ األجهزة والوسائل وطرائق التدريب اغبديثة فبا زاد وبشكل كبَت جدا األعباء الواقعة على  

ة لذى وجد أف االذباه اعبديد يف العملية التدريبية يعتمد على كاىل الرياضي وزيادة نسبة اإلصابات الرياضية اؼبختلف

االىتماـ الكبَت يف استخداـ وسائل استعادة الشفاء اؼبختلفة وعلى ىذا األساس يلجأ الباحث يف ىذه الدراسة إذل 

 . » سنة( 19، 17)تأثَت الراحة اإلهبابية يف ربسُت االستشفاء لدى مصارعي اعبيدو « معرفة

ذه الدراسة التعرؼ على تأثَت استخداـ الراحة اإلهبابية بعد اجملهود يف ربسُت االستشفاء لدى استهدفت ى

مصارعي اعبيدو فكاف الفرص من الدراسة أف استخداـ الراحة اإلهبابية بعد اجملهود يؤثر إهبابيا يف ربسُت االستشفاء 

( 20)يث مت اختيارىا بالطريقة العمدية قومها وسبثلت عينة الدراسة يف مصارعي اعبيدو وذكورا من صنف األواسط ح

مصارعا من والية مستغازل ولقد استخدـ الباحث االستمارة االستبيانية عبمع البيانات واختبارات تقيس النظاـ البلىوائي 

ة  واؽبوائي لتحديد استشفاء مؤشر النبض والضغط وحامض البلكتيك وتوصلت الدراسة إذل أف استخداـ الراحة اإلهبابي

 .كوسيلة استعادة الشفاء أفضل من استخداـ الراحة السلبية يف إزالة آثار التعب

وأوصت الدراسة بتشجيع الطلبة والباحثُت للقياـ بإثراء اؼبوضوع بصورة أكرب وأكثر دقة وضرورة استخداـ وسائل 

 .َتىا اإلهبايب يف التخلص من آثار التعباستعادة الشفاء اؼبختلفة أثناء فًتات الراحة البينية ومنها الراحة اإلهبابية لتأث

 : الكلمة المفتاحية

 مصارعي اعبيدو -االستشفاء -الراحة اإلهبابية
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