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 إلي من تمنيت أن يكون حاضرا بجانبي في ىذه المنافسة اي أبي رحمة اهلل عليو تغمده برحمتو الواسعة .

سم الذي يخفي الي الحضن الدافئ و القلب الحي الي العين التي قاطعت النوم للسهر علي راحتي الي اإل

 حقيقة نجاحي والتي غرست حنانها في قلبي

 أمي الغالية و العزيزة حفظها اهلل و أطال في عمرىا

 إلي نبع األمل و الحياة و الصبر معي زوجتي و أبنائي اسامة والكتكوتة اية حفظهما اهلل لي

قيقاتي مختاريو فتيحة و خاصة المولودة الجديدة و ش  مثال اإلرادة و العمل شقيقي عيسي و عائلتو إلي

 خديجة

الي عائلة قاضي بحي النصر  و عشاب عبد القادر و موقاس حكيم وموسي الي عائلة طهيري نور الدين 

 خاصة الكتكوت كريم و عائلة دىاني موسي و أبنائو الي عائلة سويح . فرحات والخال العزيز محمد .

،شادلي ،غاني احمد بشارف صحراوي ،يحياوي  -إلي األساتذة عابدين مختار  

إلي مثلي األعلى و القدوة الحسنة ثابتي عبد الرحمن و ضيف علي الي جميع األساتذة وعمال متوسطة عقال 

دحوني، كريم محمد، بلوفو، ،إلي جميع األصدقاء بلهـــــــادي ب بوراشد أنباف ،  محمد و منخرطي 

مراد،  رضا  ،لوط،عدادي، مهناوي  ، جمال  .،ز.اسماعيل، بوحفص، سلوي، زاوي عبد القادر عطا اهلل  

معارف الميلود . -،بوبكر ،عتو  

عية فرسان سعيدة و عين الحجر أللعاب القوي ،إلي رئيس و أعضاء الرابطة الي كل مدربي و مسيري جم
الوالئية المدرسية  أللعاب القوي ، والرابطة الوالئية  العاب القوي  ، و الرابطة الوالئية لذوي االحتياجات 

 الخاصة بسعيدة .
 . إلي جميع األىل و األقارب و األصدقاء الذين يحملهم قلبي و لم يكتبهم قلمي
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 عويمر أحمد
 
 

 

 
 

الحمد هلل علي فضلو في إتمام ىذا البحث و العمل المتواضع يدعونا واجب الوفاء و االعتراف بالجميل أن 

أتقدم بأسمى معاني و عبارات الشكر و التقدير و أخلص االحترام إلي كل من قام بمساعدتي من قريب أو 

 بعيد إلتمام ىذه الرسالة المتواضعة .

و التقدير لألستاذ المشرف رضا دريس خوجة  الذي لم يبخل عليا بنصائحو القيمة طول مدة  خالص الشكر

 البحث ليل نهار .

 إلي األساتذة الكرام زيتوني عبد القادر، حجار محمد ، بن خالد الحاج ، عبد اللطيف ، بليالي عبد القادر .

خاصة علي النصائح في التربص  دور ، براىيمي قإلي األساتذة سي قدور ، ميم مختار  ، حجار محمد 

 التطبيقي .

 إلي أساتذة و عمال معهد التربية البدنية و الرياضة

 إلي كل من وقع نظره من بعيد أو من قريب و سهروا علي إتمام ىذه المذكرة .

 الحمد هلل و الصالة و السالم علي رسول اهلل صلي اهلل عليو و سلم
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 مقدمة:

ان الرياضة يف عصرنا ىي ظاىرة حضارية اجتماعية لتقومي و قياس تقدم االمم و الشعوب و نظرا للدور 

ادلؤثر الدي تلعبو يف اعداد الفرد بشىت اجملاالت فقد زاد االىتمام هبا يف وقتنا احلاضر و تفاعلت العلوم 

 ع األنشطة الرياضية الرياضية ادلتعددة يف سبيل حتقيق االنتصارات الكبرية يف رتي

 تعترب الرياضة فن واسع وشاسع ميارسو العامة سواء كانوا صغارا أو كبارا ،ذكورا او إناثا 

تنقسم الرياضة اىل عدة أقسام ،فهناك رياضة ترفيهية يستعملها كافة الناس فهي رياضة ال تتطلب رلهودات  

التسلية عن طريق االلعاب الرياضية ، و ىناك كبرية سواء كانت من اجل الوقاية من األمراض او الًتفيو و 

النوع الثاين و ىو شلارسة الرياضة من اجل ادلنافسة ،فهده االخرية تتطلب رلهودات كبرية سواء من اجلانب 

البدين أو النفسي او الذىين او ادلادي ،وما جيدر االشارة اليو ان ىناك عدة رياضات تنافسية سلتلفة فمنها 

مثل كرة القدم ،كرة الطائرة ،السلة .....اخل و الرياضات الفردية مثل العاب القوى اليت  الرياضة اجلماعية

.تنقسم بدورىا اىل عدة ختصصات ومنها  ادلسافات النصف الطويلة   

فمن خالل دراسة للعامل ىيل أن مراحل االسًتجاع تنص علي التخلص من الدين األكسجني وىذا يعين  

اع سريع مث بطئ الشكل ادلرحلي ادلزدوج األكثر وضوحا للمرحلة االسًتجاعية يف البداية يكون االسًتج

ميكن ان يتبني بعد عمل مكثف و بعد عمل جديد التخلص من الدين األكسجني يوضح أحادي ادلراحل 

. 

وإن اسًتجاع مؤشر ظريف حيصل طادلا يتوقف الفرد عن العمل و يتغري يف مدتو حسب نوعية الفعالية 

 (.4772و درجة التدريب و كذألك شدة احلمل )هباء الدين سالمة ادلمارسة 

يسعى العداء منذ القدم اىل حتقيق نتائج جيدة يف ىدا االختصاص ،فالعلم دائما يف صدد البحث عن 

االمكانيات و الوسائل اليت تساعد العداء للوصول اىل نتائج جيدة  و رفع من مستواه، فقد اىتم كثريا 
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 ،ولكن ىذا اجلانب لوحده ال يكفي للوصول اىل نتائج جيدة، فععطى ايمية كربى جلانب باجلانب التدرييب

اخر و ىو عملية االسًتجاع الدى يكتمل مع التدريب ،فبدون عملية االسًتجاع ال يستطيع العداء 

ف يف الوصول اىل نتائج جيدة فاصبح ادلدرب يعطي ايمية كبرية ذلدا اجلانب مبا فيو العداء ،و لكن لألس

بلدنا ىناك ايمال كبري من طرف ادلعنيني وىدا راجع لنقص اخلربة يف اجملال و نقص االمكانيات و لذألك 

 صلد نقص يف مستوى العدائني يف بالدنا .

وضمن ىذا السياق هتتم دراستنا مبكانة عملية االسًتجاع لدى عدائي ادلسافات النصف 
.الطويلة يف سلتلف مراحل ادلوسم التدرييب   

(أن دور عمليات االسًتجاع يبدأ بطريقة 4771و يضيف) أبو العال عبد الفتاح و أزتد نصر الدين  

 جزئية أثناء األداء و النشاط العضلي مباشرة .

كما أن اختصاص شلارسيت ينحصر يف العاب القوي خالل مراحل الدراسة من طالب ايل مدرب ايل مسري 

سايمت الًتبصات الوطنية اليت كان يل شرف التواجد فيها يف إثراء مرورا مبراحل التكوين و التعليم .كما 

 جتربيت و االستفادة منها كما و نوعا و منهجا باإلضافة إيل صعوبات اليت تواجهين يف عامل التدريب .

ان البحث عن احلقائق ادلرتبطة بعمليات االستشفاء و التكيف و مستويات التنظيم البيولوجي يف اجلسم 

تعثره بضغوط احلمل التدرييب و قواعد التعويض التابعة من مراحل االستنزاف و ىبوط ادلستوى البشري و 

،حيت  مراحل التعويض ادلتابعة يف استعادة الشفاء تتطلب مزيدا من اجلهود العلمية اليت ال بد ا تستند اىل 

 ية النتائج.الدعم ادلعملي العلمي  و التكنولوجي اذلادف لالرتقاء مبستوى الصدق و موضوع

 فشملت الدراسة بابني : 

من تدليك ) االسًتجاعيث وضعت يف الفصل االول وسائل فصول حب  : يتكون من أربعةالباب االول

، أما الفصل ( االسًتجاعية الرياضية العلمية ادلتنوعة و استشفائي و السونا و األشكال ادلائية و أخريا التغذ
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ألزتال التدريبية و الفصل الثالث اشتمل علي ألعاب القوي و فعاليتها الثاين فكان زلصور فيو التكيف مع ا

 سنة . 46/02،و أخريا الفصل الرابع فكان للفئة العمرية و خصائصها 

 فاشتمل على الدراسة ادليدانية فنعرضها اىل فصلني يما : الباب الثاني 

البحث ادلعتمد يف الدراسة اال و ىو  منهجية البحث و اجراءاتو ادليدانية اليت تضمن منهجالفصل االول :

 –فرسان سعيدة –جلمعية  ادلنهج الوصفي .حيث مشل فيو عينة البحث ذتانية عدائني من فئة االواسط

وميزان طيب  لقياس الوزن  ،دوات االزمة لذلك من عمود قياس طول العداءواستخدامنا األ أللعاب القوي ،

و دراجة ثابتة تستعمل يف اختبار القدرة العملية البدنية  ، (رسم )درج ىارفا 32ودرج يعلو  ، ئنيللعدا

(452 pwc باإلضافة اىل استخدام ادلصادر و ادلراجع و االستمارة االستبيانية  اخلاصة بادلدربني و   )

و مقابالت مع األستاذ ادلشرف وبعض أساتذة ادلعهد ومدربني وطنيني يف العاب  ، اخرى خاصة للعدائني

 ستشارين يف الرياضة وتقنيني سامني ومربني .القوى من م

لعرض و حتليل ومناقشة النتائج من الدراسة ادليدانية توصلت  يف  الفصل الثانيو بعد دلك تعرضنا يف 

، يف و العينة التجريبية باستعمال وسائل االسًتجاع  الضابطةدراسيت اىل ان ىناك فروق معنوية بني العينة 

 ت .صورة استنتاجات و توصيا

القوي و علي  مدار السنني العدة يف رلال ألعابفمن خالل التجربة الشخصية يف ميدان التدريب علي 

 –غرار النتائج احملصل عليها علي ادلستوي احمللي و اجلهوي و اإلقليمي و الدويل لعدائي اجلمعية الرياضية 

 أللعاب القوي . –فرسان سعيدة 
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واجهنا يوميا يف ميدان التدريب و ضعف وتراجع مستوي العاب ومن خالل الصعوبات وادلشاكل اليت ت

القوي اجلزائرية علي ادلستوي الدويل و غياهبا عن مراسيم التتويج بإستثناء بعض النتائج اليت تعترب الشجرة 

 اليت تغطي الغابة .

 وارتكازا علي ىذه ادلعطيات أدي بنا ايل طرح :

 المشكلة :

يف اجلزائر  -العاب القوى–لو كانت حقيقة ما وصلت اليو االلعاب الرياضية إن بذرة و نواة البحث يف او  

 وما زرعتو من فرح و سرور و انتصارات و نكسات 

حيث ان رياضة ادلنافسة يف العاب القوى تتطلب رلهودا كبريا و تدريبات يومية متواصلة دون انقطاع 

ىت فًتتني يف اليوم اي ما يقارب اربعني كيلو فالعداء يكرس معظم وقتو يف التدريبات فهناك من يتدرب ح

 . مًت يف اليوم الواحد

فعامل التدريب لوحده ليس كايف لدا جيب األخذ بعني االعتبار عامل اخر و ىو عملية االسًتجاع فهذه 

 .وعنصر يف حياة الرياضي للوصول اىل حقيقة االصلاز الرياضي  ، االخرية  تعرب اىم مرحلة

ت الشخصية مع معظم مدر ي العاب القوى على ادلستوى الوطين و اجلهوي وتقسيم وعلى ضوء ادلقابال

خاصة عند العدائني و  بعض االستمارات وىا لتشخيص مشكلة البحث اليت تدور حول ايمية االسًتجاع 

لو دور كبري لتحقيق االصلازات و االرقام يف  ٪52دور بنسبة تفوق  لو على  ان االسًتجاعكان جلهم 

 .احملافل احمللية والدولية معظم 

 :بناءا على ىا يطرح الباحث

 : السؤال الرئيسي 
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زتال التدريبية  لدي عدائي ادلسافات النصف ما ىو أثر وسائل االسًتجاع علي سرعة التكيف مع األ

 سنة . 02 -46 –الطويلة  فئة الواسط 

 الثانوية:اإلشكاليات 

 ؟ التكيف مع األزتال التدريبيةما ىو أثر التدليك االستشفائي علي سرعة  -

 ؟ماىي ايمية التغذية علي سرعة التكيف مع األزتال التدريبية  -

 ؟ما ىو دور و مكانة استخدام السونا علي سرعة التكيف مع األزتال التدريبية  -

 ؟ىل توجد فروق معنوية بني العينتني الضابطة و التجريبية  -

 أىداف البحث :

ة أثر وسائل االسًتجاع علي سرعة التكيف مع األزتال التدريبية  لدي عدائي التعرف علي مدي أيمي -

 سنة. 02 -46 –ادلسافات النصف الطويلة  فئة الواسط 

التعرف علي أثر استخدام وسائل االسًتجاع علي سرعة التكيف مع األزتال التدريبية خالل ادلوسم  -

 سنة. 02 -46 –الواسط  التدرييب  لدي عدائي ادلسافات النصف الطويلة  فئة

 التقرير باحلقائق العلمية اليت تساىم يف تطوير رياضة ألعاب القوي . -

 

 

 

 

 الفرضيات

 الفرض العام:
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لعملية االسًتجاع باختالف أنواعها و استعماالهتا ذلا أثر اجيا ي ومكانة ىامة و أساسية علي سرعة 

 الطويلة . زتال التدريبية لعدائي ادلسافات النصفالتكيف مع األ

 :الفرضيات الجزئية

 للتدليك االستشفائي أثر اجيا ي علي سرعة التكيف مع األزتال التدريبية.  -

 للتغذية ادلتنوعة دور اجيا ي علي سرعة التكيف مع األزتال التدريبة . -

 لعملية استخدام السونا دور كبري و ايمية بالغة علي سرعة التكيف . -

 الضابطة و العينة التجريبية . توجد فروق معنوية بني العينة -

 أىمية البحث:

 تكمن أيمية البحث يف اجلانبني 

 الجانب العلمي :

يف تعرفنا علي ايمية وسائل االسًتجاع يف كيفية استعماذلا و استخدامها وعدد تنوعها وعلي شروط 

 استخدامها .

جع يف رلال التدريب الرياضي وعامة كما استفدنا من انواع وسائل االسًتجاع العلمية ادلقننة و تقدميها كمر 

 و العاب القوي خاصة .

 الجانب العملي :

نحصر البحث يف تقدمي طريقة لبعض انواع وسائل االسًتجاع من تدليك استشفائي و التغذية العلمية ي

ادلتنوعة و استخدام السونا يف طرق استخدام كل واحدة منهم خالل ادلوسم التدرييب وبعض استعماالت و 

 ية اختبارات القدرة االسًتجاعية يف كيفية العمل و التنفيذ و احلساب و تطبيقو .ايم
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 أسباب اختيار الموضوع :

لقد قمت باختيار البحث لشعورنا باأليمية اليت تكنها عملية االسًتجاع لعدائي ادلسافات النصف   -

ىو حيب و تعلقي أللعاب لقوي  الطويلة خالل ادلوسم التدرييب فدفعنا ايل ذألك عدة أسباب منها ذايت و 

موضوعي يف زلاولة اثراء البحث العلمي اولة رفع مستوي العدائني وماىو كعداء ومدرب و تقين يف زل

 وزلاولة يف رفع الراية الوطنية بعيدا أكثر و أحسن شلا عليو األن .

 ية .ندعدم إعطاء األيمية ذلذا ادلوضوع من طرف ادلعنيني و ادلختصتني علي مستوي األ -

 معرفة مشكل و سبب نقص مستوي العدائني يف بالدنا و زلاولة اجياد احللول . -

 جامعتنا.إيمال الطلبة ذلذا ادلوضوع ادلهم علي مستوي  -

 

 

 

 

 مصطلحات البحث إجرائيا 

 :عملية االسترجاع 

اليت كان عليها قبل ىي عملية استعاذة الشفاء مبعين أنو العملية العكسية للعودة بعجهزة اجلسم ايل احلالة 

 األداء و ايل حالة أخري تفوق حالة ما قبل األداء يف بعض األحيان.

 كذألك ىي عملية تتدخل بعد اجلهد البدين قصد الوصول ايل استعادة القدرات اجلسمية و الفكرية .

 :التدليك االستشفائي 
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لي أنسجة اجلسم ادلختلفة رلموعة من احلركات اليدوية و تطبق ع التدليك مصطلح علمي يستخدم وصف

 العضلي.هبدف التعثري علي أجهزة اجلسم ادلختلفة و خاصة اجلهاز الدوري العصيب و 

 و كلمة ) مساج ( قد نشعت من الكلمة اليونانية ) ماسني ( و تعين اليدين .

 اجلسم.يف و تعين كذاك عملية تقصري مرحلة التجديد و البناء و سرعة استعادة الشفاء للوظائف ادلختلفة 

  لالسترجاع:التغذية الرياضية 

ىي مساعدة اجلسم يف اجياد توازنو و التخلص من ادلواد السامة ادلفرزة أثناء ادلنافسة و تشمل كل أنواع 

 التغذية باختالف أنواعها و أدوارىا .

 السونا 

بغرض الوصول ايل عبارة عن مكان زلدد ميكن التحكم يف درجة احلرارة اذلواء و نسبة الرطوبة بداخلو 

 احداث تعثريات فسيولوجية اجيابية علي جسم اإلنسان .

 

  التكيف و التأقلم

Anpassung / adaptation 
ايل التغريات احلادثة يف اجلسم و أجهزتو احليوية الداخلية نتيجة التعرض  مصطلحني مًتادفني يف اإلشارة 

 لظروف و متغريات تتباين مع مثيالهتا الطبيعية .

 المسافات النصف الطويلة 

م 622ختص العاب القوي ىي عبارة عن مسافة  جيريها العداء وىي تشمل ادلسافات اليت تنحصر ما بني 

 م .1222/ 

 الفئة العمرية 
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 ( u04سنة )  04سنة للعدائني اي اقل من  02 – 46..... تشمل ادلرحلة العمرية  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 تمهيد :

ماد على الدراسات ادلشاهبة دلوضوع البحث ىو لتحديد ما سبق إدتامو و خاصة اذلدف الرئيسي من االعت

ما يتعلق مبشكلة البحث ادلطلوب دراستها. إىل جانب إتاحة الفرصة أمام الباحث الصلاز حبثو على ضلو 

 أفضل .

هنا تدل ويذكر زلمد حسني و اسامة كامل راتب أن الفائدة من التطرق إىل الدراسات السابقة تكمن" يف أ

الباحث على ادلشكالت اليت مت اصلازىا من قبل أو ادلشكالت اليت الزالت يف حاجة إىل دراسة أو حبث ، 

و ما الذي ينبغي إصلازه كما اهنا توضح للباحث سلتلف اجلوانب اليت تكون البحوث ادلرتبطة قد عاجلتها 

كلة البحث قد عوجلت بقدر كاف بالنسبة دلشكلة البحث احلالية أو توضح للباحث عما إذا كانت مش
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يف ىذه ادلشكلة"   ( 46،45) زلمد حسن العالوي ، ص من قبل ، االمر ايل قد ال يستدعي إجراء ادلزيد من البحث  

و على ىذا االساس عمل الطالبة الباحثة على رتع عدد من الدراسات العلمية  مستفيدة من نتائجها يف 

  از و إصلاح ىذا البحث العلمي . اصل

 ( :1985دراسة على محمد جالل الدين )   -1

  أثر برامج  مقًتح لبعض وسائل الطب البيولوجية على الكفاءة البدنية لدى العيب اجلمبازعنوانها : 

 استخدام الباحث ادلنهج التجرييب دلالئمتو مع طبيعة الدراسة.المنهج : 

 العينة:

سنة ( بنادي احلرس الوطين السعودي  44)  العبني من فريق رتباز حتت سن 42تكونت العينة من 

مبدينة الرياض السعودية مث مت اختبارىم بالطريقة العمدية و كان أىداف الدراسة مرتبطة باقًتاح برنامج 

الرتياد السونا و تناول الفيتامينات ادلركبة باإلضافة إىل االمالح ادلعدنية و بصفة خاصة الكالسيوم و 

 اءة البدنية لدى العيب اجلمباز.الصوديوم على مستوى الكف

 االختبارات: 

 اختبار الكفاءة البدنية بواسطة األرجونومًت -

 النتائج:

 إن النتائج اليت توصل إليها الباحث تضم:

 الربنامج ادلقًتح لو أثر إجيا ي على رفع مستوى الكفاءة البدنية النسيب ألفراد عينة البحث . -

 لية االستشفاء الوظيفي لألجهزة احليوية .أسرع الربنامج الطيب ادلقًتح على عم -

 ( :1995دراسة د.أحمد على حسن إبراىيم )  - 2
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 عنوانها : تأثير التدليك االستشفائي على قياسات الدىون بالدم و خمائر الترانس أمينيز 

 استخدام الباحث ادلنهج التجرييب دلالئمتو مع طبيعة الدراسة.المنهج : 

 العينة: 

  42من ادلنتخب الوطين لالعيب اجليدو ، وعددىم اختبار العينة 

 االختبارات: 

 أخذ القياسات ) الوزن ، الطول ، السن (. -

 أداء احلمل البدين . -

 

 النتائج:

ثالثي غليسرييد  –التدليك اإلستشفائي لو تعثري اجراء على قياسات الدىون بالدم ) كوليستريول  -

 مرتفعة الكثافة (  –الدىون منخفضة الكثافة 

 التعرف على اجراءات التدليك االستشفائي على ستائر ترانس أمينيز  . -

 ( :1996د. عالء الدين محمد عليوة  )  –دراسة د.حسن سيد أبو عبده  - 3

تفاعل بني بعض االعمال التدريبية و بعض الطرق الصحية ادلستخدمة الستعادة الشفاء لناشئ  عنوانها : 

 كرة القدم .

 جريبي لمالئمتو مع طبيعة الموضوع.المنهج : المنهج الت

 العينة: 

 العب . 02سنة (  بعندية اإلسكندرية و بلغ عدد أفراد العينة  44ناشئ كرة القدم حتت سن ) 
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 االختبارات: 

 النبض يف حالة الراحة . -

 الضغط االنضباطي و اإلبساطي . -

 أقصى سعة تنفسية . -

 السعة احليوية . -

 النتائج:

 صحية ادلستخدمة يف الدراسة إىل سرعة استعادة الشفاء لناشئ كرة القدم يؤدي استخدام الطرق ال -

الضغط الدموي و أقصى سعة تنفسية واسعة احليوية  –حدود حتسن يف كل من عودة نبض القلب  -

خالل فًتة استعادة الشفاء بعد استخدام الطرق الصحية و كانت الكدمات ادلتبادلة أفضل طرق 

 التدليك. 

 ( :1998ى محمد فريد  ) دراسة مصطف - 4

عنوانها : دينامية معدل القلب خالل االستشفاء و عالقتها بمستوى اإلنجاز الرقمي لمتسابقي 

 النصف ماراتون  .

 المنهج : استخدام الباحث للمنهج التجريبي لمالئمتو مع طبيعة الموضوع و اجواء الدراسة .

 العينة: 

كون يف سباق نصف ادلاراتون و الذي أقامو اإلحتاد مت إختيار متسابقي النصف ماراتون ادلشًت  -

 ( سنة .02-04متسابق و اعمارىم بني )  04ادلصري أللعاب القوى حيث بلغ عددىم 

 االختبارات: 
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كلم جري مث قياس النبض يف   04و مت اختبارىم بعداء احلمل البدين و ىو سباق النصف ماراتون  -

 حالة الراحة من وضع اجللوس   .

 بض من وضع الوقوف .قياس الن -

 ثا مث بعد كل دقيقة حىت الدقيقة العاشرة . 24قياس النبض بعد هناية السباق مباشرة مث بعد  -

مث قياس النبض بواسطة ساعات خاصة مث حساب النبض يف الدقيقة و كان اذلدف الرئيسي ذلذه  -

 الدراسة  .

 أداء سباق نصف ادلاراتون. التعرف على طبيعة تغريات معدل القلب خالل فًتة االستشفاء بعد -

 النتائج:

 ومن اىم النتائج اليت توصل إليها الباحث :   -

 د إىل احلالة الطبيعية بعد االنتهاء من السباق  42تعود معدالت النبض بعد 

 عند اصحاب اإلصلاز الرقمي االعلى . 4- 3تعود معدالت النبض من 

صلاز الرقمي فكلما زاد مستوى اإلصلاز الرقمي يرتبط معدل نبض القلب و فًتة اإلستشفاء مبستوى اإل

 قصرت فًتة االستشفاء . 

 التعرف على اجراءات التدليك االستشفائي على ستائر ترانس أمينيز  . -

 (  2009دراسة بوعزة عبد القادر و بوطينة خليفة  )  - 5

 . م سباحة حرة 50عنوانها : تحليل مؤشري نبض و التنفس في مرحلة االسترجاع بعد 

 المنهج : التجريبي.

 العينة: 
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 سباحني معاقني حركيا .

 االختبارات: 

 . V.Cاختبار  -

 النتائج:

م  04قدرة اسًتجاع كل من مؤشري نبض القلب و التنفس عند سباحني معاقني حركيا خالل  -

 سباحة حرة سريعة و متقاربني.

 الفرضيات :  

م  04عند سباحني معاقني حركيا خالل  قدرة اسًتجاع نبض القلب مرتفعة و مؤشر التنفس عادية -

 سباحة حرة . 

 ( 2010دراسة بن تميمة رضوان سنة  )   - 6 

(  17- 15عنوانها : أثر التدليك الرياضي على سرعة التكيف عند العبي كرة القدم أشبال ) 

 تيارت .

 التجرييب.المنهج : 

 العينة: 

 أشبال . –عب كرة قدم ال 02

 االختبارات: 

 لرياضي  .التدليك ا -
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 قياس ضغط الدم . -

 قياس النبض . -

 اختبار كوبر . -

 الفرضيات:

 التدليك الرياضي لو أثر اجيا ي على ادلستوى البدين الفسيولوجي لدى الالعبني  -

 التدليك الرياضي لو اثر اجيا ي على قدرة االسًتجاع لدى الالعبني. -

 التدليك الرياضي لو أثر اجيا ي على تكييف الالعبني . -

 االستشفاء ذلا عالقة طردية مع التكيف .سرعة  -

 الهدف الرئيسي :

حتديد أثر التدليك الرياضي يف سرعة االسًتجاع الوظيفي و التكيف مع األزتال البدنية و التدريبية  -

 سلتلفة الشدة لدى العيب كرة القدم أشبال .

 معرفة التدليك الفسيولوجي على سرعة االستشفاء .  -

 السابقة : التعليق على الدراسات  

 لقد تشابهت الدراسات السابقة :

 منهجية البحث : 

أجريت البحوث تقريبا كلها بادلنهج التجرييب و ذلك باعتباره من ادلناىج األكثر استخداما يف البحوث و 

 ذلك دلالئمتو مع طبيعة الدراسة .

 العينة :
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ء االختبارات و تطبيق الربامج لقد مت اختيار العينات حسب طبيعة كل موضوع بطريقة عمدية قصد اجرا

سنة ، حدث أن ىذه الفئة جتمع بني ناشئ  01 – 44ادلقًتحة يف كل موضوع و تراوحت أعمارىم من 

 و كبار شلارسي النشاط ادلقصود لكل دراسة .

 االختبارات :

تشاهبت  لوحظ أن كل دراسة  اىتم باحثها بإجراء اختبارات مناسبة لطبيعة الصف ادلدروس  ، و مبا أهنا 

يف دتحورىا حول اجلانب الفسيولوجي تقريبا فكانت  االختبارات الفسيولوجية ادلختارة مقننة إلجراء 

 البحث و قصد حتقيق أىداف الدراسات . 

حيث اختار الباحث مصطفى زلمد فريد دلوضوعو :" دينامية معدل القلب خالل فًتة اإلستشفاء و 

تبارات ادلناسبة و منها : قياس نبض القلب بواسطة ساعات خاصة عالقتها مبستوى اإلصلاز الرقمي" اإلخ

 بني كل فًتات الالزمة .

أما الباحثان : د.حسن السيد أبو عبده و د. عالء الدين زلمد عليوة يف حبثهما : " التفاعل بني بع 

 تخدمااالعمال التدريبية و بعض الطرق الصحية ادلستخدمة إلستعادة الشفاء لناشئي كرة القدم فاس

 اإلختبارات التالية : 

قياس النبض و قياس الضغط الدموي و أقصى سعة حيوية للرئتني و السعة التنفسية ، وبذلك فعن كل 

 باحث اختار اختبارات مناسبة حسب طبيعة الدراسة اجملراة.

 رابعا : الوسائل اإلحصائية :

 وسائل اإلحصائية التالية :بطبيعة احلال أرتع الباحثون على إجراء اإلحصاءات الالزمة بال
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 –معامل ) تستبودنت(  –معامل االرتباط  –معامل االختالف  –االضلراف ادلعياري  –الوسط احلسا ي 

 .معامل برسون و معامل سيربمان

 األىداف: 

جل الدراسات هتدف إىل زلاولة معرفة الطرق الصحية الستعادة الشفاء عند الرياضيني و العمل هبا  -

عالقة بني استخدام الطرق الصحية الستعادة الشفاء، وسرعة عودة اجلسم للحالة حيث أن ىناك 

 الطبيعية.

 وسكر الدم ( –طرق التدريب ادلستخدمة تساىم يف حتسني ادلعدالت البيوكيميائية )حامض اللنب -

 ختتلف سرعة استعادة الشفاء باختالف الطرق الصحية ادلستخدمة. -

 وسائل التدريب و طرق التدريب و كيفية االستشفاء .تطوير الصفات البدنية لو عالقة ب -

 التعرف على طبيعة تغريات معدل القلب خالل فًتة االستشفاء عند الرياضي. -

 معرفة قدرة اسًتجاع كل من مؤشرات نبض القلب و ضغط الدم و التنفس عند الرياضي.  -

 ياضي .أيمية استخدام وسائل االسًتجاع باختالف أنواعها يف صنع اإلصلاز الر  -

 مدي توافق عملية التدريب مع استخدام وسائل االسًتجاع -

 :  اإلستخالصات

الحظنا أن رتيع الدراسات تتضمن استخالصات ذات إجيابية لطبيعة كل دراسة و ىذا بعن : الطرق  

 السليمة و ادلختلفة للتدريب و لالستشفاء ذات تعثريات اجيابية على سرعة عودة اجلسم للحالة الطبيعية .

بعد ادلرور على نتائج ىذه الدراسات و دراستنا يف حبثنا اليت ترتكز أساسا على اثر وسائل االسًتجاع و 

استخدام كل أنواعها و رلاالهتا على سلتلف األعمار و تعثريىا على سرعة التكيف ضلو الوصول إىل اإلصلاز 
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واضيع د و اإلهبام الذي الزم جل مالرياضي الذي مير على دراسة علمية و عملية مقننة لفك شفرة التعقي

 .  الدراسات العلمية السابقة

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة :

إن جّل الدراسات العلمية السابقة و على الرغم من قلتها توافقت مع البحث العلمي احلايل يف فكرتو 

و العامة ، حيث كانت ىذه الدراسات مرشدا للباحث يف حتديد منهجية البحث و ادوات رتع البيانات 

اختيار أنسب الوسائل اإلحصائية ، كما ساعدت على رسم خطة البحث و تفادي األخطاء ادلرتكبة يف 

الدراسات االخرى و عليو خلص للطالبة عدة أفكار جديدة لكيفية معاجلة موضوع البحث و كذا عرض 

ًتبية البدنية و الرياضية النتائج و كيفية حتليلها و مناقشتها للوصول إىل رتلة من النتائج اليت ختدم رلال ال

 ادلكيفة و البحث العلمي. 
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 المقدمة

أصبحت مشكلة االستشفاء يف التدريب الرياضي احلديث ربتل أعلية ال تقل عن أعلية التدريب نفسو 

اجلرعة حيث أف زيادة محل التدريب من ناحية الشدة واحلجم دوف مراعاة فًتات الراحة البينية سواء خالؿ 

التدريبية ذاهتا او خالؿ األياـ ما بُت اجلرعات التدريبية وبعضها ، كما زبتلف وسائل استعادة االستشفاء 

ما بُت األساليب الًتبوية اليت يستخدمها ادلدرب خالؿ زبطيط محل التدريب وكذا الوسائل الىت يتم 

لألجهزة الفسيولوجية باإلضافة إُف استخدامها هبدؼ إعادة التوازف للعمل العضلي وما يتبعو من محل 

 الوسائل النفسية ىناؾ الوسائل الطبية والبيولوجية .

حيث أف من أىم العمليات الفسيولوجية ادلؤثرة على طبيعة األداء ىى كفاءة الالعب ىف عمليات 

عويض االستشفاء السريعة اليت تتم خالؿ ادلباراة ذاهتا وخالؿ ىذه العمليات ؽلكن أف يقـو اجلسم بت

دقائق كما ؽلكن تعويض األكسجُت  3:  2حيث يستغرؽ ذلك من  PC / ATPفوسفات العضلة 

ابراىيم –) محدي أمحد علي   دقيقة 2:  1ادلخزوف داخل العضلة متحداً مع ادليلوجلوبُت خالؿ فًتة من 

 ( 5ص 2001سعد زغلوؿ 

ة ال يعتمدفقط على تنفيذ محل تدرييب لقد أصبح رفع مستوى االصلاز الرياضي ويف سلتلف األلعاب الرياضي

وإظلا من خالؿ االىتماـ أيضاً بعمليات ¡ وباالعتماد على شدة وحجم ونوعية التمريناتادلستخدمة¡ عاِف

االستشفاء والراحة بينادلؤثرات التدريبية داخل الوحدة التدريبية وبُت الوحدات التدريبيةوالدوائر التدريبية 

 . ادلختلفة

ومن اجل فهم ¡ ل محل التدريب والتكيف لو من قبل الرياضياالستشفاء دوراً مهماً فيتشكًتة إذ تؤدي ف
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عمليةاالستشفاء بالشكل الصحيح ومعرفة تأثَتاهتا على مستوى االصلاز البد لنا منالتطرؽ إُف أىم 

 النظريات اليت تناولت موضوع االستشفاء بالعرض والتحليل

 :recoveryperiodاستعادة االستشفاء  - 1

انو لضماف االرتقاء بقدرات الالعب البدنية والوظيفية فإنو من  1999يذكر " هباء الدين سالمة " 

الضرورى العناية بفًتات الراحة البينية عند تكرار احلمل التدريىب حبيث يقع احلمل التالىفى مرحلة زيادة 

كوجُت بالعضالت ، كما يتم استعادة االستشفاء حيث يتم فىهذة ادلرحلة ذبديد سلازف الفوسفات واجللي

امتالء ادليوجلوبينباالكسوجُت وكذلك يتم التخلص من حامض الالكتيكفى العضالت والدـ  لذلك كاف 

لزاماً  على كل مدرب ضبط فًتات الراحة البينية بُت كل تكرار حلمل التدريب وبُت كل تدريب أخر ) هباء 

                                                                                                                                                                          (               191ص 1999الدين ابراىيم سالمة  

) استعادة االستشفاء ( ىى : استعادة ذبديد مؤشرات احلالة  2003ويعرؼ أمحد نصر الدين 

 ولوجية والبدنية والنفسية للفرد بعد تعرضو لضغوط او مؤثرات شديدة .الفسي

كما يذكر اف سرعة استعادة االستشفاء بالنسبة لالعب ىف رلاؿ التدريب ال تقل أعلية عن برامج تطوير 

لياقتو وإعدادةالبدىن ، وعدـ سبكن جسم الالعب من استعادة مصادر الطاقة خالؿ جرعات التدريب 

 (                                                      139ص 2003 ىبوط مستواه الرياضى     .) أمحد نصر الدين سيد سوؼ يؤدى اُف

 ويذكر كال من وجدى الفاتح وزلمد لطفى السيد أف ادلقصود باستعادة االستشفاء :

هتا الطبيعية أو أقرب ما يكوف استعادة  االستشفاء حالة فسيولوجية تتمثل ىف عودة أجهزة اجلسم اُف معدال

لذلك  وادلقصود أيضاً  بفًتات الشفاء : ىى تلك الفًتات الىت تتخلل فًتات االداء هبدؼ الراحة .) 

 ( . 358ص  2002زلمد لطفي السيد  –وجدي مصطفي الفاتح 
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بطريقة . أف دور عمليات االستشفاء يبدأ  1993ويضيف" أبو العال عبد الفتاح " وأمحد نصر الدين " 

جزئية أثناء أداء النشاط العضلى مباشرة ومثاؿ ذلك عمليات األكسدة الىت تضمن بناء ادلواد الكيميائية 

الغنية بالطاقة غَت انو عندما ػلل التعب فاف عمليات اذلدـ تتغلب على عمليات البناء، وىف فًتة اال 

الكامل دلخزوف الطاقة  )أمحد ستشفاء ػلدث العكس وتتغلب عمليات البناء حىت تصل اُف التعويض 

        (                                                                                                                            117ص  1998فتحي الزيات 

 ويرى الدارس اف من خالؿ التعرؼ على ادلفهـو والتعريف ؽلكن اف نصل اُف انو :

 :يقصد باستعادة االستشفاء 

التبادؿ الصحيح بُت عمليات بذؿ اجلهد واستعادة الشفاء من العوامل األساسية الضرورية لوصوؿ الالعب 

 اُف ادلستويات العالية .

عمليات  التدريب ككل عبارة عن : ) استثارة واستشفاء ( ومن اخلطأ الكبَت اف يفهم ادلدرب أف عملية 

 موعة من ادلثَتات فقط دوف مراعاة استعادة االستشفاء .التدريب عبارة عن رل

 وفًتة استعادة االستشفاء تنقسم اُف فًتتُت :

 مبكرة : تستمر لدقائق -1

 متأخرة : تستمر لساعات وردبا يـو كامل أو اكثر . -2

والطاقة إُف ما كانت علية قبل  الغذائيشكل عودة التمثيل  يفوأسس العودة إُف احلالة الطبيعية تتحدد 

 (.                     5ص  2006بداية استعادة االستشفاء مث سبيل للبطء.) عفت رشاد  يفسريعة جداً  البدنيفهياحلمل 
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 أىمية االستشفاء : - 1-2-

يذكر " أبو العال عبد الفتاح " أف مشكلة االستشفاء أصبحت ىف التدريب الرياضى احلديث ال تقل أعلية 

عن محل التدريب الذى يعد الوسيلة الرئيسية الىت يستخدمها ادلدرب للتأثَت على الرياضى هبدؼ االرتفاع 

لعالية اعتماداً  على زيادة حجم وشدة الوصوؿ اُف النتائج الرياضيةا الرياضيوألؽلكندبستوى االداء واالصلاز 

التدريب فقط بدوف مصاحبة عمليات االستشفاء للتخلص من التعب الناتج عن أثر محل التدريب . ) أبو 

                      (                                      .                                                              53ص  1999العالء عبد الفتاح 

 : الرياضيالمجال  فيفترات االستشفاء  -1-2-1

 عدة مراحل  : يفأثناء التدريب سبر  البدينأف قدرة الفرد على العمل واالداء  1999يشَت هباء سالمو " 

مرحلة استنفاد اجلهد ، فعند قياـ الفرد جبهد بدىن فإنو يستنفذ قدراً من الطاقة  ىيالمرحلة االولى :

 وتنخفض قدرتة على العمل تدرغلياً وتظهر علية عالمات التعب .

وىى مرحلة استعادة االستشفاء أى انو عندما يعقب  اجلهد البدىن توقف عن العمل أى  المرحلة الثانية :

 الفرد تعود تدرغلياً اُف حالتها االوُف الىت بدأت منها. انتقاؿ اُف الراحة فإف قدرة

ىى زيادة استعادة االستشفاء ، اى انو استمرار فًتة الراحة صلد أف الفرد فىهذة ادلرحلة المرحلة الثالثة :

 تزداد فيها قدراتو عما كانت علية ىف البداية وتعرؼ ىذة ادلرحلة بزيادة استعادة االستشفاء

 د ( .) التعويض الزائ

وىى العودة لنقطة البداية أى أنو إذا طالت فًتة الراحة أكثر من الالـز فاف قدرة الفرد  المرحلة الرابعة :

 تعود اُف حالتها االوُف ،
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وتستغرؽ كل من ادلراحل الثالثة االخَتة فًتة معينو تتناسب مع شدة وحجم احلمل ىف ادلرحلة االوُف وىى 

 (. 190- 189ص 1999الدين سالمة  زبتلف من فرد اُف اخر . )هباء

 وسائل استعادة االستشفاء : -1-3

 هتدؼ اُف استعادة الالعب اُف حالتة الطبيعية أو قريباً منها ىف أقل فًتة زمنية شلكنة والوسائل ىى :

 وذلك من خالؿ التنوع ىف شدة وحجم االمحاؿ وتقنُت العالقة بُت االمحاؿ والراحة . تدريبية : -1

الراحة النشطة اإلغلابية وسيلة جيدة لتنشيط الدورة الدموية على أف يراعى أف تكوف فىإذباه مغاير  علما بأف

 الذباه العمل العضلي السابق .

 االسًتخاء واإلػلاء الذايت . النفسية : – 2

 –الفيتامينات  –التنبيو الكهربائي  –التغذية  –السونا  –التدليك  -العقاقَت   الطبية البيولوجية : – 3

التعرض الظاىري لطيف  -استنشاؽ األكسجُت  -احلجرة احلرارية   -محاـ األعشاب   -ادلشروبات 

 (. 5ـ ص2006األشعة فوؽ البنفسجية .)عفت رشاد  -األشعة السينية  

 ة االستشفاء خالل الموسم التدريبي :تنظيم استخدام وسائل استعاد  -1-4

نظراً  لكثرة الوسائل اليت ؽلكن استخدامها الستعادة الشفاء فقد مت تنظيم استخداـ تلك الوسائل ووضعها 

 ضمن الربامج التدريبية كااليت :

  بُت اجملموعات ( : وتقاس الفًتة الزمنية ىنا بالثواين  –داخل الوحدة التدريبية ) بُت التكرارات

الدقائق ويستخدـ الرياضي الوسيلة الىت تسمح لو بأداء عمل أخر مباشرة والوسائل الىت ؽلكن اف و 

بعض سبرينات اإلطالة للعضالت وسبرينات خفيفة للمرونة  -ادلشي   –تستخدـ ىنا ىي التدليك 

 االىتزازات وادلرجحات . –االربطة 
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  وتقاس الفًتة الزمنية ىنا بالساعات ويكوف  بُت األياـ ( –بُت الوحدات التدريبية ) ىف نفس اليـو

االستماع  –اجلاكوزى  –السونا  –التدليك  –النـو  –ادلشروبات  –عبارة عن ) التغذية 

 الكمادات . –للموسيقى 

  بُت الدوائر التدريبية ادلتوسطة والكربى وتقاس الفًتة الزمنية ىنا باالياـ واالسابيع وىى عادة ما

زبطيط طويل  –وزمن من الدوائر التدريبية داخل الربنامج التدريىب ) سنوى تكوف مرتبطة بعدد 

 ادلدى (

وعلى ىذا غلب على ادلدرب أف يضع فىاعتبارة دائماً العالقة بُت شدة التدريب واستعادة الشفاء حىت 

الذى يتمكن من ربسُت مستوى الالعبُت ، ويهتم بضرورة العودة الكاملة حلالتهم الطبيعية بعد التعب 

ينتج عن التدريب وغلب أف يأخذ فىاعتبارة حالة الالعب وطرؽ إعادتة اُف حالتو الطبيعية سواء كاف 

 (.                                   61-60ـ ص 2002من خالؿ الدورة التدريبية الصغرى أو الكربى .) وجدي مصطفي الفاتح 

 : العوامل التى تؤثر فى عملية االستشفاء --1-5

 ذبديد سلازف الفوسفات بالعضالت . .

 . ذبديد سلازف اجلليكوجُت بالعضالت .

 . امتالء ادلايوجلوبينباألوكسوجُت .

 . التخلص من حامض الالكتيك بالعضالت والدـ .

كل عامل من العوامل السابقة يشتمل على عدة نقاط فرعية ويؤثر أو يسهم بدرجة ضعيفة ىف زيادة قدرة 
هد ، شلا يؤثر أيضاً ىف التخطيط لربامج التدريب اليومية واالسبوعية وعلى مدار الالعب على بذؿ اجل

 ادلوسم الرياضي 
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شكل توضيحي يوضح عملية إعادة سلزوف العضلة من ادلركبات الفوسفاتية إما عن طريق النظاـ اذلوائي أو 

 .عن طريق ىدـ ادلواد الكربوىيدراتية ) جلوكوز ينتج عنو حامض الالكتيك (

 (. 61ص 2002)وجدي مصطفي الفاتح يمثل مواد الطاقة و فترات اإلستشفاء 11رقم  دول ج

 فًتات االستشفاء مواد الطاقة أثناء عملية االستشفاء

 احلد األقصى احلد األدىن

 ATPتعويض سلازف الفوسفات بالعضالت 

– PC 

 دقيقة 3 دقيقة 2

 دقيقة 2 دقيقة 1 تعويض سلازف ادلايوجلوبُت باألوكسجُت

ساعات  10 تعويض سلازف اجلليكوجُت بالعضالت

، 

 ساعات 5

 ساعة بعد التمرينات ادلستمرة 46

 ساعة بعد التمرينات ادلتقطعة 24

 دقيقة30 زبلص العضالت والدـ من حامض الالكتيك

 ساعة 1

ساعة باستخداـ التمرينات  1

 اخلفيفة

 ساعة بدوف استخداـ راحة 2

 ساعة 1 دقيقة 30 الالكتيكالدين األوكسجُت حلامض 
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 ومن الوسائل االستشفائية  فى المجال الرياضى ما يلى :

 تناوؿ السكر – 3   التغذية – 2    التدليك  – 1

 البانيو الدافئ – 6   الدش  – 5   محاـ األعشاب  – 4

 الساونا – 9   كمادات   – 8  استنشاؽ األكسجُت  – 7

 األشعة احلمراء – 12 احلجرة احلرارية  – 11 استخداـ ادلستحضرات الطبية  – 10

 التعرض الظاىرى لطيف األشعة السينية . – 14  األشعة فوؽ البنفسجية  – 13
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 مقدمة :

 : التدليك الرياضى1-6

 

واإلجهاد ىف العلم يعطيك إف التدليك عالج كامل للجسم والعقل ، وبعد يـو ملئ من التعب والتوتر 

 التدليك إحساساً بالراحة ، وىناؾ بعض الفوائد اجلسدية والنفسية للتدليك وسنقـو بعرضها .

كما يلعب التدليك الرياضي دوراً ىاماً يف اإلعداد النفسي لالعب يف مرحلة االستعداد للمنافسات من 

اعدة الالعب للوصوؿ ذلدفو وإف لو قيمة خالؿ توضيح الدور اذلاـ للتدليك كوسيلة ىامة ومباشرة دلس

مضاعفة لزيادة وتطوير القدرة البدنية العامة واخلاصة ، باإلضافة اُف االقتناع بأف اإلحساس الناتج عن 

 التدليك يعطي ادلزيد من الثقة بالنفس .

 تعريف التدليك : - 1-6-1

احلركات اليدوية تطبق على أنسجة يعرؼ التدليك على أنة مصطلح علمي يستخدـ لوصف رلموعة من 

 اجلسم ادلختلفة هبدؼ التأثَت على أجهزة اجلسم ادلختلفة وخاصة اجلهاز الدوري والعضلي والعصيب .

وكلمة ) مساج ( قد نشأت من الكلمة اليونانية ) ماسُت ( وتعٍت اليدين وبالطبع فإف االستخداـ األمثل 

  (. 32ص 1999إماـ حسن زلمد –اسامة رياض للمساج يكوف عن طريق استخداـ اليدين . ) 

 تقنيات التدليك: -1-6-2

 :المسح 
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مسحة فالدقيقة،  24يستلـز زلق اليد أو األصابع على اجللد وىي حركة مطولة ومستمرة دلدة 

 ادلسح ىو عبارة عن مرحلة التعارؼ مع اجلسم

 :الضغط 

وتتفرع إُف ثالثة مراحل سلتلفة وىي: يستلـز الضغط على اجلهة ادلراد دلكها باليد أو األصابع 

 اللمس، ادلسح، توقف وسحب اليد.

 :الدعك 

كما يف الضغط ، اليد تبقى على مكاف تطبيق مسخن وبذلك يكوف ربريك اليد إُف مناطق 

 أخرى.

 :العجن 

وىو عبارة عن قبضة األنسجة أصبح اإلهباـ مع األصابع األخرى لليدين، متمركزة على مسافة 

 ، حركة اليدين يف اذباىُت معاكسُت.قصَتة بينهم

 :االىتزازات 

فهي حركة لُت اليدين موضوعتُت فوؽ سطح اجلسم وتنفيذ يف نفس الوقت حركات االىتزازية 

 دبدى قليل الشدة لكن فتتوزع على مجيع أضلاء اجلسم.

 :ذة تنفذ بطريقة يدوية يعٍت أيضاً اجملموعات العضلية أكثر من ادلفاصل منف التمدد المطوع

 PALAU) ثواف. 06-05بفصل ارتفاع أقصى يف كل االذباىات الفسيولوجية بتحكم دلدة 

(J.M) ,op cite, 1985, p247. 
 أنواع التدليك الرياضي :-1-6-3
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 التدليك التدرييب . - 3 التدليك االستشفائي . - 2   التدليك التمهيدي . - 1

 

 التدليك االستشفائي :-1-6-3-1

االستشفائي عقب اجملهود البدين هبدؼ تقصَت مرحلة التجديد والبناء وسرعة استعادة يستخدـ التدليك 

 االستشفاء للوظائف ادلختلفة يف اجلسم .

كما أصبح من ادلالئم القياـ بالتدليك االستشفائي استعماؿ طرؽ وأساليب جديدة لتطبيق أنواع التدليك 

دقيقة شلا يساعد على ارزباء األنسجة العضلية ،  ( 12:  5داخل محاـ السباحة ، محاـ البخار دلدة ) 

وؽلكن إضافة طرؽ التدليك ربت ادلاء والتدليك االىتزازي باإلضافة اُف التدليك بضغط ادلاء .) زينب عبد 

                                             .                                                                                    (. 106ـ ص  2005احلميد العاـ 

إف عملية إعداد ادلستوى العاِف للرياضيُت اليت تتصف بالفًتة و أثره: التدليك االستشفائي-1-6-3-2

الطويلة واحلمل التدرييب العاِف على مرات متعددة يف الدورة األسبوعية ؽلكن ألف تؤدى بدرجة زلسوسة اُف 

التدريب ادلفرط ، ومن ىنا اذبو بعض علماء الرياضة بالبحث عن أقصر الوسائل اليت إجهاد زائد نتيجة 

 سبكن من إعادة وبناء القدرة على العمل البدين يف أقصر وقت شلكن .

كما أثبتت التجارب أف الوسائل احلرارية ذلا تأثَت إغلايب على إعادة القدرة على العمل بعد اجملهود البدين 

اً دلالو من تأثَتات سلتلفة وكثَتة ؽلكن أف يزيل أو ؼلفف ظهور أي توتر وؽلكن أف يقضي أصبح التدليك نظر 

 على التعب ، كما يسرع بعمليات البناء ويرفع قدرة اجلسم على العمل بدوف فقداف لنشاطو احليوي .

يادة مدى ليس ىدؼ التدليك التدرييب فقط ادلساعدة على حل ادلشكالت التدريبية عن طريق التمرينات بز 

احلركة وربسُت مرونة األربطة وكفاءة اسًتخاء رلموعات زلددة من العضالت ، ورفع القدرة على األداء 
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وتنمية اإلمكانيات الوظيفية للجسم ولكن إلعداد اجلسم للحمل التدرييب التاِف ، ويؤثر على تنظيم عمل 

ـ ص 2005ة . ) زينب عبد احلميد العاـ أجهزة اجلهاز العصيب ادلركزي يف ترابط عمليات اإلثارة واإلعاق

103 )                                                                                                                      .

 التأثيرات الرئيسية للتدليك : -1-6-4

 التخلص من نفيات التفاعالت األيضية . -

 ات اليت ربدث باألنسجة الرخوة .زيادة التخلص من اإللتصاق -

 تأثَتات رد الفعل العصبية على األجزاء البعيدة عن منطقة التطبيق ) التدليك ( . -

 تأثَتات رد الفعل العصبية على اجلهاز الدوري . -

 اجملهزة أو ادلسببة يف  لألَف . الكيمائيةالتخلص السريع من ادلواد  -

 والتقلص العضلي. التخلص من التوتر العضلي واآلالـ العضلية -

 الزيادة ادلوضوعية يف زليط الشعَتات الدموية . -

 تنظيم النغمة العضلية . -

 تنشيط اذلرمونات باجلسم . -

 تنشيط الدورة الدموية ورفع درجة احلرارة . -

 زيادة سرعة سرياف الدـ الوريدي وسرعة الدورة اللمفاوية . -

 تأثَتات مسكنة ) التأثَتات العصبية ادلهدئة ( . -

 التئاـ األنسجة ادلصابة خاصة عند تطبيق التدليك على إصابات ادلالعب . -

 اجلسم. يفيقوى ادلناعة  -
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 يعاًف اإلصابات الناذبة عن حركات غَت سليمة . -

 ينشط الدورة الدموية . -

 ؼلفف من ضغط الدـ . -

 ؼلفف من آالـ الرأس والرقبة وآالـ الظهر . -

 مرونة ادلفاصل .ؼلفف التشنج والشد العضلى ويساعد على  -

 يفيد اجللد ويزيد من نعومتو . -

.يعاًف آالـ ادلفاصل وأمراض  -  الروماتيـز

 يعمل على توزيع الشحـو ادلًتاكمة ىف أماكن معينة من اجلسم . -

 ينظم درجة حرارة اجلسم . -

 يساعد على وظيفة اذلضم . -

      يساعد على االسًتخاء                                                 -

 (.34ـ ص 1999إماـ حسن زلمد  -)أسامة رياض

 تبعا للمسابقات : يائاإلستشفالتدليك  -1-6-5

بداية السباؽ و يف ىذه احلالة  ىتاألقصىحتستلـز ادلسافات ادلتوسطة و النصف الطويلة رلهودات دوف 

الطاقة بالعضالت حيث يشعر الرياضي بأنو يف حاجة ماسة لألكسجُت شلا  الستهالؾربدث زيادة كبَتة 

الذي يؤدي بدوره اِف تراكم سللفات استهالؾ الطاقة اليت مت تكسَتىا بالعضالت  األوكسجيٍتيزيد الدين 

 دقيقة 12-10شلا يؤدي بدوره اِف زيادة محوضة الدـ يتم البدء يف التدليك بعد احلمل البدين 

 كل ساؽ.دقائق ل 04 -
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 دقائق لعضالت الفخذ. 04 -

 دقيقة لباقي الساقُت. 02 -

palau (j-m ) op cite 1985 p 247 ) 

 الشروط الصحية للتدليك:- 1-6-6

التدليك الرياضي غلب أف يؤدي يف مكاف مقفوؿ، أما يف ادلباريات وادلسابقات الصيفية  -

 فيسمح بعملو يف اذلواء الطلق.

وتكوف معدة بشكل الوسائل الوقائية، وغلب أف تكوف حجرة التدليك أف تكوف مناسبة  -

 درجة. 20و18دراجة حرارهتا ال تقل عن 

 غلب أف تكوف مزودة باألدوات الالزمة. -

زينب العاَف، مرجع سبق برافاف، كما غلب أف يكوف فيها الدواليب.)  02غلب أف تكوف ىناؾ على األقل 

 .(111،111ذكره، ص

ضدة خاصة، وغلب أف تكوف ثابتة متوسطة ؽلكن رفعها الليونة، يعمل التدليك على من -

 وخفضها.

 ( 27.) زينب العاَف ص غلب أف يوجد وسائد مستديرة وغَتىا الستعماذلا عند احلاجة -

 

 

 الحاالت التي يمنع فيها استخدام التدليك: - 1-6-7

 يف حاالت احلمياف، أو ارتفاع درجة احلرارة الشديدة. -

 يف حالة االلتهاب احلاد. -
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 يف حاالت النزيف. -

 يف حاالت األمراض اجللدية أو حاالت اخلراج أو الدمامل ادلتفتحة. -

 يف حاالت االلتهاب لألوعية الليمفاوية السطحية. -

 يف حاالت التعب الشديد بعد رلهود رياضي عنيف. -

 يف حالة التهاب األوردة، أو يف حالة جلطة دموية يف األوردة أو سبددىا وورمها. -

 األمراض العصبية العقلية.يف حاالت  -

 ( 27.) زينب العاَف ص يف حاالت األوراـ اخلبيثة كالسرطاف -

 

 التدليك الرياضي في مختلف اإلختصاصات الرياضية : -1-6-8

 اِف انواع عدة منها:

:وىو التدليك الذي ؼلضع اليو الرياضي خالؿ ادلوسم التدرييب دلساعدتو يف اإلعداد التدريبي التدليك -أ

 البدين و النفسي للوصوؿ اِف اعلي ادلستويات الرياضية و يبدأ مع بداية ادلنهج التدرييب ادلومسي للرياضي .

 :  التدليك اإلعدادي للمباريات و المنافسات ) اإلحمائي ( -ب -

و ىو التدليك الذي يسبق ادلنافسات و ادلباريات مباشرة و الذي يتميز بقصر مدتو الزمنية و اليت تكوف 

وف أحد اىدافو األساسية خفض وتَتة التوتر النفسي للرياضي و يعد مكمال ومساعدا لإلمحاء البدين تك

 عن طريق اذلرولة و الركض و سبارين اإلطالة .
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: يستخدـ ىذا النوع من التدليك بعد ادلباريات و ادلنافسات التدليك بعد المباريات و البطوالت  -ج

 سرغة عملية ازالة سللفات التمثيل الغذائي للطاقة  يف العضالت و خاصة ذات اجلهد العاِف و يساعد يف

   bahriaal –janabi/oput p33-34.) و العودة للحالة الطبيعية للرياضي  االستشفاءمدة  اختصار

 اءبالسونا:االستشف -1-7

 مفهوم السونا: -1-7-1

ونسبة الرطوبة داخلو، بغرض الوصوؿ  السونا ىو عبارة عن مكاف زلدد ؽلكن التحكم يف درجة حرارة اذلواء

ـ ، 1999أبو العالء أمحد عبد الفتاح، ،  )إُف إحداث تإثَتات فسيولوجية إغلابية على جسم اإلنساف

 ( 11ص

وىو االستحماـ هبواء حار وجاؼ نسبياً، يؤخذ يف غرفة صغَتة مصنوعة من اخلشب شلتص للرطوبة مصدر 

ل اجلسم يتحمل احلرارة، وقبل أداء السونا غلب االستحماـ لتهيئة احلرارة اليت ىي عمومًا الكهرباء ذبع

)اجلسم، فالسونا أحد الوسائل ادلمتازة لعملية االسًتجاع بعد التعب
PALAU (J.M) ,op cite, 1985, 

p246) 

 أنواع السونا: -1-7-2

الؼ ادلصادر ادلسؤولة تنقسم السونا إُف ثالثة أنواع سلتلفة، يرجع سبب اختالفهما إُف عاملُت أحدعلا اخت

عن إنتاج احلرارة أو الرطوبة داخل السونا، والثاين ىو درجة اعتمادىا على درجة احلرارة والرطوبة، وىذه 

 االنواع الثالثة ىي:

 )السونا الروسية ) العادية 
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  السونا اجلافة) التقليدية( وىي اليت تعتمد على ازدياد درجة احلرارة واطلفاض الرطوبة، ومثل ىذا

 النوع ينصح بو الرياضيُت ادلبتدئُت حملاولة التخلص من التعب والتنشيط.

  السونا البخارية أو احلمامات البخارية وىي النوع الثالث، وىي تعتمد على زيادة درجة الرطوبة

)أبو العالء أمحد عبد  ) واطلفاض درجة احلرارة عكس السونا اجلافة، وتعترب أقوى تأثَتاً على اجلسم

 .(197ـ، ص1991، 01، ط الفتاح،

 خصائص السونا:  -1-7-3

 إحداث تغَتات إغلابية يف ادلراكز العصبية العليا.- -

 أحداث تغيَتات بيوكيمائية يف العضالت. -

 ربسُت سرياف الدـ باألنسجة الطرفية. -

 فاعلية كبَتة بالنسبة الرزباء العضالت. -

 سرعة التفاعالت اخلاصة باستعادة االستشفاء. -

 ج نواتج التفاعالت والسمـو مع العرؽ الغزير.فاعلية إخرا  -

 .%5.15درجة، عند نسبة الرطوبة  90درجة احلرارة ادلثلي داخل حجرة السونا بشكل عاـ  -

دقائق يف   10إُف  08التعرض للسونا غلب أف يكوف مرتُت إُف ثالث مرات فقط بفًتة زمنية من  -

 كل مرة.

 وتستخدـ للرياضيُت األصحاء فقط.نبضة  140غلب أف ال تتعدى حدود ضربات القلب  -

 قبل الدخوؿ غلب أخذ دش بادلاء والصابوف وينشف جيداً. -
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حىت ؽلكن إرجاع ما فقد من سوائل وكذلك الشعور  40-30تنتهي إجراءات السونا راحة تصل من 

 .(78، ص0102006باحليوية البيولوجية عن طريق تناوؿ السوائل ) عالء الدين زلمد عليوة ، ط

 القواعد الصحية التي يستخدم فيها السونا:  -1-7-4

 غلب استشارة الطبيب قبل استخداـ السونا. -

 عدـ تناوؿ الكحوليات قبل استخداـ السونا. -

 عدـ استخداـ السونا يف حالة اإلحساس باجلوع أو العطش. -

 عدـ استخداـ السونا يف حالة التعب الشديد. -

 عدـ استخداـ السونا قبل النـو مباشرة. -

يف حالة السونا  100-80درجة ونسبة الرطوبة  60-50تخداـ درجة حرارة مناسبة غلب اس -

 يف السونا اجلافة. % 10إُف  05درجة ونسبة الرطوبة  90-70البخاريةػ وتكوف درجة احلرارة 

غلب مراعاة أف ارتفاع درجة احلرارة اذلواء يف السونا البخارية يؤدي إُف تأثَتات سلبيو بعكس ارتفاعو يف 

سونا اجلافة حيث يؤدي إُف زيادة قوية يف تأثَت السونا على عمليات التبادؿ احلراري ووظائف اجلهاز ال

الدوري والتنفسي، وتصعب عمليات التوصيل احلراري وتؤدي إُف حالة إجهاد لعمليات التنظيم احلراري  

 ( 29)أبو العالء أمحد عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره،ص 

 ا في ألعاب القوى:استخدام السون -5 -1-7

يعٍت استخداـ السونا يزيد طوؿ الوثب، ودقة وقوة ربمل العضالت عند أداء محل بدين مقنن، كما تتم 

 .(20ادلرجع نفسو، ص عمليات االستشفاء بصورة أسرع بعد األمحاؿ الكبَتة . )

 الحمام: – 1-7-6
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أرباع محاـ، ومحاـ كامل، ومحاـ جزئي جلزء تنقسم صنوؼ وأنواع احلمامات ادلائية إُف نصف محاـ، وثالثة 

 من اجلسم فقط مثل )اليدين، القدمُت.. اٍف(، وزبتلف درجة احلرارة ادلستخدمة يف احلمامات وىي:

 الحمام التركي:  -1-7-6-1

 ؼلتلف احلماـ الًتكي عن السونا، حيث يقاـ يف غرفة كبَتة ربتوي على ىواء حار، رطب نسبيا

  عشاب:حمام األ  -1-7-6-2

يستخدـ يف احلماـ أعشاب تساعد على التخلص من الدىوف والعرؽ الزائد، ويقع تأثَتىا على هناية 

 15-10درجة، مدة االستحماـ من  32-03قرصة يف بابيو درجة احلرارة  02-01األعضاب، إذابة 

 .(75دقيقة ويستخدـ بعد اجلهد العنيف. )عالء الدين زلمد عليوة، مرجع سبق ذكره، ص

 حمام براد جداً:  -1-7-6-3

درجة مئوية، ويستخدـ تاليًا حلمامات اذلواء الساخن أو البخار  70يتم يف ما درجة حراراتو أقل من 

 الساخن.

 حمام بارد  -1-7-6-4

 درجة مثل محامات ثاين أكسيد الكربوف. 33-30يتم يف ماء متميز بدرجة حرارة من 

 حمام عادي:   -1-7-6-5

 (PALAU (J.M) ,op cite, 1985', p246ادلاءيتميز بأف يتم يف درجات احلرارة العالية مثل محامات ربت 

 

 حمام فاتر:  -1-7-6-6

 ويستخدـ كوسيلة معاونة غالباً.

 الحمامات المضادة للحرارة: -1-7-6-7
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 وىي احلمامات اليت تًتواح فيها حرارة ادلاء من بارد إُف ساخن.

 الحمامات ذات االرتفاع التدريجي في درجة الحرارة: 1-7-6-8

وتبدأ ىذه احلمامات بدرجة احلرارة ادلعتدلة فسيولوجيًا بالنسبة للجسم مث ترتفع تدرغليًا .)عصاـ حلمي 

 (1070108، ص2008،

 :درجة 45-31الحمام الساخن:   -1-7-6-9

  االثر الفسيولوجي سبيز ما يلي:تعود الفسيولوجي للعضو على ادلياه الساخنة يظهر بسرعة من بُت

 دقيقة. 20خالؿ  36أثر مسكن حلركة مزيلة للتعب بػ  -

 أثر زبدير -

 سبديد اجلهاز القليب -

 زبفيض الضغط يف الشرياف. -

 التخفيض من التقلص العضلي. -

 ربسُت يف بقايا اجللد والعضالت. -

 المرش  -1-7-7

 استعماذلا وىي:سلتلفة ومتعددة بعضها البعض حسب حرارة ادلياه وكيفية 

 

 المرش البارد:  -1-7-7-1

، فعاليتو الفسيولوجية كما يلي: 10مدهتا من   ثواين إُف دقيقة واحدة، ومعدلو ىو مرش يف اليـو

 خفض يف سعة النبضات. -
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 التقلص اجللدي وما ربت اجللدي. -

 المرش الفاتر  -1-7-7-2

فعاليات فسيولوجية تسجل ارتفاع يف درجة تأخذ خالؿ دقيقة إُف دقيقتُت فيها  30-28بدرجة 

 النبضات.

 المرش الساخن: -1-7-7-3

درجة ، إهنا مهيجة عندما تكوف قصَتة ومهدئة عندما تكوف  40-38درجة و  33-28بدرجة  -

 طويلة، وتأخذ ساخنة خالؿ دقيقة أو دقيقتُت وجد ساخنة خالؿ دقيقة 

 

 الوسائل البيداغوجية:-8 -1-8

 البيداغوجية إُف رلموعتُت:تنقسم الوسائل 

 :ربتوي اجملموعة األوُف على عوامل التنظيم العقالين للتدريب أي 

 فردية التدريب. -

 التنظيم العقالين لنظاـ احلياة العامة. -

 تعدد الشروط وإمكانيات التدريب. -

 :اجملموعة الثانية وتعطي تنظيماً عقالنياً لكل وحدة تدريبية أي 

 الفردية يف التسخُت. -

 تنفيذ التمرين حسب مبدأ خفض الشدة، وؽلكن يف ىذه احلالة القياـ هبا يف التدريب حبد ذاتو. -
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كماؿ عبد محيد امساعيل، أبو العالء أمحد عبد   سلوؾ عقالين بعد اجلهد عن طريق العودة إُف اذلدوء.)

 .(49الفتاح، مرجع سابق الذكر، ص

 الوسائل النفسية: -1-8-9

 باسًتخاء وإقصاء كل العوامل ادلؤثرة سلباً مثل )الضغط، القلق...اٍف(. بصفة خاصة تسمح للرياضي

 النوم:  -1-8-11

يعترب النـو من األمور الضرورية لالسًتجاع فاحملافظة على فًتات النـو تساعد اجلهاز العصيب على القياـ 

التمثيل الغذائي العاـ  بوظيفتو بكفاءة عالية على الوجو األمثل، ودلنع حدوث أي تأثَت زائد حيث اف نقص

ليس متواصل بل ؼلضع لتغَتات بيولوجية لذلك غلب أف يتم خالؿ فًتات منتظمة، فإف َف تكن فسوؼ 

)عباس عبد الفتاح الرحل زلمد إبراىيم شحاتة ، تكوف ىناؾ مؤثرات على ميكانيـز وظائف األعضاء.

 (153، ص1991، 01ط

ـ والراحة ىو التوازف اإلغلابىوالصحى بُت فًتات النـو ( أف النو  2001يذكر " زلمد على سليماف " ) 

 والراحة الالزمة وانتظاـ فًتات االسًتخاء لبناء مستوى عاؿ من اللياقة البدنية والصحية للتلميذ

ويتأتى ذلك باحلرص على النـو مدة كافية ال تقل عن ادلعدؿ الطبيعى لعدد الساعات الىت ػلتاجها اجلسم 

 ـ(                                                         2001.    ) زلمد علي سليماف للراحة واالسًتخاء 

ويفهم ربت مصطلح النـو ) حالة الالوعى الطبيعية الضرورية ( الىت يصل اليها االنساف السليم ، وربدث 

صاحب تلك ادلسارات عملية النـو عندما تثبط ادلسارات العصبية ىف منطقة جذع ادلخ ، وأثناء يقظتة ي
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بعض اإلفرازات البيوكيميائيةالىت تنبو القشرة ادلخية وىف حالة النـو تثبط حركة تلك ادلسارات شلا يؤدى اُف 

 ـ (                                                           2002خلود اإلنساف للنـو  . عائشة عبد ادلوِف السيد 

اُف اف تنفيذ الالعب ليـو تدريب رياضى من خالؿ برنامج موضوع  1994 " ويشَت " زلمد السيد األمُت

بوجهة نظر علمية ، يؤدى اُف التعب فىنهايتة ، لذلك غلب أف يكوف لكل رياضى قًتة النـو اخلاصة بو ، 

وأف يأخذ نصيبة كامال من النـو ، وؽلكن أ، تزيد فًتة النـو بصفة خاصة خالؿ فًتات ادلوسم الرياضى ، 

 ـ( 1994خالىت يزداد فيها عبء التدريب الرياضى او فًتة ادلنافسات .) زلمد السيد األمُت 

ساعات، وقد كانت عدد  08وبناء على الدراسة اليت أجريت على العيب باز وجد أف عدد ساعات النـو 

قد زادت حركة ويف النصف الثاين من الليل وجد عدد احلركات  38-15احلركات أثناء النـو من الثبات 

على النصف، عدد ساعات النـو للرجاؿ أطوؿ من السيدات سواء كاف ىادئاً أو عميقاً، والنـو ليس ذات 

 النـو البطيء و النـو السريع . وتَتة واحدة ولكن ىناؾ شكلُت سلتلفُت للنـو وعلا:

 

 اإلستشفاء بالوسائل الغذائية : -1-9

 مقدمــة:

وبلوغ أعلى ادلراتب خالؿ مشواره الرياضي، ولتحقيق ىذا اذلدؼ يسعى كل رياضي لتحقيق نتائج جيدة 

يقود العداء ببذؿ رلهودات إضافية، وتدريبات شاقة الشيء الذي يؤدي بو إُف التعب واإلعياء قد يعيقو 

لبلوغ غايتهػ ويف صميم ىذا ادلوضوع صلد العلم دائمًا بصدد البحث عن الوسائل اليت تساعد على إزالة 

ب، ومن ىذه الوسائل صلد عملية االسًتجاع اليت تعترب من أىم العوامل اليت تؤدي إُف إزالة ظاىرة التع

التعب واإلرىاؽ، واخلفض من شدتو من أجل الراحة واالسًتخاء، وبالتاِف اسًتجاع العداء قدراتو البدنية 
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وادلنافسات، وربقيق  والنفسية واستعادة لياقتو البدنية إُف أحسن حاؿ من أجل االستمرار يف التدريبات

 ألقاب وأرقاـ قياسية لعدائي ادلستوى العاِف.

إف عملية االسًتجاع عامة تساىم يف استعادة الشفاء بطريقة سريعة، وتطبق ىذه العملية بطريقة علمية 

وحديثة ربت إشراؼ ادلدربُت واألخصائيُت، كما أنو يوجد اختالؼ بُت العدائُت يف تطبيقهم لعملية 

فنجد أف ىناؾ عدائُت أذكياء يعرفوف يكف يطبقوف عملية االسًتجاع ومىت يطبقوهنا، وىناؾ  االسًتجاع،

 عدائُت ال يطبقوهنا كما غلب أف يطبقوهنا بطريقة عشوائية، شلا يؤدي إُف صعوبة ربقيق النتائج اجليدة.

إليو يف فصلنا ومن ىنا فإف سلتلف ىذه الوسائل ىي أساس عملية االسًتجاع، وىذا ما سنحاوؿ التطرؽ 

 .ىذا، حبيث سنتطرؽ إُف سلتلف وسائل االسًتجاع، وأعليتها وأىدافها ادلختلفة

 

 التغذية  -1-9-1

ال داعي من البحث يف تغذية األبطاؿ ألهنا تكلف الكثَت فادلطلوب من الرياضي أف يتعرؼ على نوع 

 التغذية وكذا ادلبادئ األساسية التالية:

  الثالثة من التغذية: الدسم، الربوتُت، السكر.إسهاـ متوازف لالنواع 

 .إسهاـ مائي معتدؿ شرب ادلاء قبل، أثناء وبعد اجلهد العضلي 

 إسهاـ من األمالح ادلعدنية(
WEINEK (j, ed. 4. édition vigot, paris, 1997, p186) 

 تعريف التغذية: -1-9-1-1
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الغذائية الالزمة، واالستفادة منها طبقاً ىي علم دراسة مكونات ما يتطلبو جسم اإلنساف من ادلواد 

للعديد من التغَتات اليت قد يكوف يف مقدمتها العمر الزمٍت )السن(، النوع )اجلنس(، الظروؼ اجلوية 

واحلالة االقتصادية واالجتماعية، وطبيعة العمل الذي يؤديو التوازف الكمي والكيفي من العناصر 

 .09ـ،ص1999حلميد إمساعيل، أو العالء أمحد عبد الفتاح، ، كماؿ عبد االغذائية والعالقة بينها.

ؽلكن تعريف أيضًا التغذية أهنا سلسلة من العمليات اليت بواسطتها يستطيع اجلسم امتصاص العناصر 

 الغذائية، بغية النمو وإنتاج الطاقة وكذلك من أجل تعويض األنسجة التالفة وتصدي األمراض.

اء الذين اىتموا بعامل التغذية، حيث عرفها بأهنا " كيمياء احلياة"، وقد ويعترب" منذؿ" من بُت العلم

اعترب العلماء أف مندؿ أكثر مالئمة، بالرغم من أف ىناؾ خطوات لدراسة اذباىات معينة للتغذية من 

 السعر لتقدير قيمة طاقة الغذاء،  إال أنو ؽلكن دراسة اذباىات كثَتة للتغذية.
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 غذية الصحية:قواعد الت  -1-9-1-2

إف الغذاء عنصر أساسي للطاقة، فبدوف غذاء ال ؽلكن ربقيق الطاقة الكافية خاصة بالنسبة للرياضيُت، وإف 

أي خطأ يف تغذية الرياضي يؤدي إُف فقداف ىذه الطاقة، وبالتاِف القابلية العضلية، فمثالً يكفي أف تكوف 

ب ونقصاً للقدرة العضلية، وىذا لو تأثَته الفعاؿ يف نسبة الزالؿ قليلىة يف العظاـ لتؤدي إُف سرعة التع

ألعاب القوى، وذلذا غلب أف ال يقتصر الغذاء على مادة واحدة، بل غلب أف يشمل كل ادلواد الغذائية 

 .MANNO (R, 1989, p86وبنسبة ثابتة حسب اختصاص الرياضي

 .أف يفرض الرياضي يف التغذية بُت غذاء يـو وقبل وبعد السباؽ 

  يراعي يف الطعاـ إضافة إُف فائدتو الغذائية عامل النوعية وادلادية، فالرياضي من ناحية التغَتات أف

غراـ من التمر أو الفيتامينات، إذف ليس الغذاء  56احلرارية وجبة كاملة من حلـو الطيور ب 

 العاِف ىو الغذاء اجليد دائماً.

ذ أف اإلنساف ػلتاج إُف نسبة أكثر من الزالؿ غلب وضع خطة معينة من التمارين مع مالحظة العمر، إ

 BERNARD GREF (A.F)للبناء من اإلنساف الكامل النمو، لذا غلب أف يعوض عن ىذه النسبة.

1978 , p 30 

 تغذية الرياضي  -1-9-1-3

ال إف فوائد النشاط البدي النظم ال ؽلكن فصلها عن التغذية ادلكيفة، ادلتوازنة والبسيطة والوحيدة، وىذه 

ؽلكن أف تتحقق إال بالتعاوف بُت الباحثُت وادلربُت وادلشرفُت وادلختصُت لإلنتاج الغذائي وغلب أف تتضمن 

 التغذية عند الرياضي ما يلي:

 .احلاجة الطاقوية الضرورية للحفاظ على النشاط العضلي 
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  األنواع الثالثة حاجة البالستيك يضمن بعض احلماية والتنفس، تكوين األنسجة العضوية وتشكل

الكربى للتغذية: الغلوسيدات، الليبيدات، والربوتينات، ونشاط طاقوي بالستيكي يف نفس الوقت بينما 

 ال يشكل األمالح ادلعدنية والفيتامينات وادلاء سوى نشاؾ بالستيكي.

  مستمدة حريرة يومياً،فاحلريرات الضرورية للحاجة الطاقوية  3000إُف  2500احلصة الغذائية للبالغ

 من الغلوسيداتوالليبيدات والربوتينات.

 حريرات. 04غراـ من الغلوسيدات تعطي  1 -

 حريرات. 09غراـ من الليبيدات تعطي  1 -

 حريرات 04غراـ من الربوتينات تعطي  1 -

 ولقد أثبتت الدراسات لدى الرياضي أف النتائج اجليدة حصل عليها بتغذية ُمَشَكلة من :

 من الربوتينات. من احلريرات تستخلص 15% -

 من احلريرات تستخلص من الليبيدات. 30% -

 من احلريرات تستخلص من الغلوسيدات. 55% -

أف توفَت احتياجات الرياضى اليومية من العناصر الغذائية يتطلب التخطيط برنامج التغذية ادلختارة دبهارة ، 

 )  (أيضاً لعمليات البناء واالستشفاء باعتبار أف اجلسم ال ػلتاج للغذاء جملرد كونو وقوداً للطاقة ، ولكن

anabolizem واالضربات الغذائية ، وؼلتلف واإلجهاد، حيث ؽلكن أف تؤدى التغذية السيئة اُف التعب

، فادلواد الكربوىيدراتية  الرياضيالتخصصيىف التدريب وادلنافسة تبعاً لنوعية وطبيعة النشاط ي النظاـ الغذائ

تستمر  اليتالرياضية  األنشطةت الرياضية ، ولكنها  تكتسب أعلية خاصة فىتعترب أساسية جلميع التخصصا

أزمنو االداء فيها أكثر من ساعة  ، ولذلك يستخدـ ما يسمى بالتحميل الكربوىيدراتى للوصوؿ إُف أقصى 
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صرىا والكاملة بكافة عنا ادلتوازنةالوجبة الغذائية  إُفقدر من زبزين اجلليكوجُت ، وػلتاج جسم الرياضُت 

الغذائية وخاصة الربوتُت لضرورة االستشفاء للعضالت والوقاية من اإلصابة باالنيميا ) فقر الدـ (  )  هباء 

 (      201ـ ص 2000سالمة 

 يبين الهرم الغذائي للتغذية  11بياني رقم  رسم

 
 (63ـ ، ص  2000يوسف كماش ، دار الفكر العريب  –إبراىيم رمحة )

 

 التدريبتغذية  -1-9-1-4-1

 3500إف التدريب يتماشى مع اجلهد البذين ادلبذوؿ خالؿ احلصة التدريبية اليومية، وػلتاج الرياضي إُف 

 حريرة يف ىذه الفًتة، وىذه الكمية تضمنها العناصر الغذائية األساسية التالية:

 .%55الغلوسيدات  -

 .%30الدىوف  -

 .%15الربوتينات  -
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بأف استهالؾ مقادير كبَتة من السكريات ؽلنح للرياضي قوة وقدرة وعلى عكس ما كاف شائعاً قبل سنوات 

كافية لضماف   %55على ربمل رلهودات العمل العضلي الذي تتطلبو ادلنافسة أو التدريب، فإف النسبة 

أثناء نظاـ غذائي مثاِف، وكذلك بالنسبة للربوتينات اليت ال ؽلكن لكميات كبَتة منها ربسُت مستوى 

 ػلتاج لوسائل أخرى غَت الربوتينيات. االسًتجاع الذي

 وجبة قبل السباق:  -1-9-1-4-1-1

ذبنب أوراؽ السبانخ واخليار، اخلضر اجلافة، حلم اخلروؼ والسمك وكل األغذية الغنية بالدىوف  -

 وادلشروبات الغازية.

 ليس مهم أخذ السكريات السريعة االمتصاص. -

 بة وبداية المنافسة(وجبة االنتظار )بين نهاية الوج  -1-9-1-4-1-2

 عدـ اإلفراط يف الشرب. -

  
من ػلس بالرغبة يف األكل يستطيع تناوؿ بعض الكعك، ماء سكر أو شاي فيو السكر، فواكو جافة  -

 أو غَت جافة) الربتقاؿ، العنب، التفاح...(، العسل أو الشوكوالتة وبدوف كمية كبَتة يف كل مرة.

 : تغذية يوم المنافسة -1-9-1-4-1-3

ىذه التغذية يكوف ذلا ىدؼ مسطر وىو تنشيط اجلسم لتحمل جهد بدين عضلي ونفسي وال يوجد تغيَت 

رئيسي يف الوجبة، لكن التغيَت يكوف يف أوقات الوجبات أو ربضَتىا )احًتاـ قانوف ثالث ساعات 

احاً غلب تغيَت للهضم(، وتكيف يف الكمية مع إضافة أو إلغاء بعض األغذية، فإذا كانت مثاًل ادلنافسة صب

وجبة الفطور وتزويدىا بأطعمة غنية باحلريرات أي الفطور من النوع إصلليزي حىت تتضمن للرياضي الطاقة 
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الكافية ألداء رلهود عضلي كبَت، ولتفادي القلق الذي ػلس بو الرياضي بعض الوجبة األخَتة وبداية 

 بالسكر وادلاء خالؿ كل ساعة، وىذا ما ادلنافسة، نستطيع أف نقدـ ذلم كميات قليلة من العصَت الغٍت

يسمى بوجبة االنتظار ألف مشكلة ادلنافسة ىي مشكلة نفسية، والتغذية يف خدمة نفسية الرياضي اليت 

تكوف مضطربة نتيجة ضغط ادلنافسة، كما صلد لبعض الرياضات فًتات للراحة، وىو ما ؽلنح للرياضيُت 

ل ربتوي على أمالح معدنية وسكريات، وىو ما يؤخذ ذلا الفرصة إلعادة تنمية أجسامهم بشرب سوائ

 .(.WEINEK (j), op cite, 1997, p208)القوىالرياضيُت خاصة يف ألعاب 

 

 

 

 

 ـ ( 2000) إبراىيم رمحة ، يوسف كماش ، الفكر العريب يمثل ىرم غذائي ليوم المنافسة 12بياني رقم رسم 
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 : تغذية االسترجاع  -1-9-1-5

إف اذلدؼ الرئيسي لتغذية االسًتجاع ىو مساعدة اجلسم يف إغلاد توازنو، والتخلص من ادلواد السامة 

ادلفروزة أثناء ادلنافسة، فهو حباجة إُف وجبات ىيدراتية إلعادة ادلاء ادلفقود أثناء اجلهد عن طريق العرؽ، 

ء بكثرة لًتين ونصف خالؿ اليـو أكثر من حاجتو إُف وجبات طاقوية، وعلى ىذا فعلى الرياضي شرب ادلا

، ونشَت يف  ادلواِف للمنافسة، واإلكثار من احلليب ومشتقاتو دلا ربتويو من أمالح معدنية خاصة الكلسيـو

االخَت إال أف ىذه التغذية ادلتوازنة ادلتكيفة وادلتغَتة ربضر بواسطة أطباؽ عالية الذوؽ وسهلة التحضَت مع 

  ,( WEINEEK. (J), op cite, 9p209)الرياضيُتحتياجات وأذواؽ تركيبة غذائية متناسبة مع اال

يمثل عدد المقادير من مجموعات الطعام األساسية التي يحتاجها الرياضي في   13بياني رقم  رسم

 اليوم
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 : أىمية المكونات العامة للتغذية المساعدة على االستشفاء 1-9-2

 .    carbohydratesالكربوىيدرات    -1-9-2-1

أف الكربوىيدرات أكرب  مصدر للحصوؿ على الطاقة بسرعة وىى تتكوف  2002تذكر عائشة عبدادلوُف 

من كربوف وىيدروجُت وأكسجُت وىى تساعد اجلسم على االحدتفاظ بدرجة حرراتة ثابتة ، كما اهنا 

اىم بدرجة كبَتة ىف دقة تساعد على توفَت الطاقة الالزمة لتحريك العضالت اإلرادية والالإرادية وأيضاً تس

بدء وانتهاء ادلثَتات العصبية وتساعد ىف امتصاص وترشيح بعض مكونات وسوائل اجلسم ، ومن الوظائف 
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اذلامة للكربوىيدرات أهنا ربمى الربوتينات من أف تستغل كمصدر للطاقة ، كما أهنا عامل ىاـ ىف عمليات 

 ( 35) نفس ادلرجع  ص .للدىوف  الغذائيالتمثيل 

 تقليديانو يتم تصنيف الكربوىيدرات بشكل   1996يذكر كال من " فاروؽ شاىُت ووفاء موسى " و 

، ويتم  خالؿ أكثر الطرؽ بساطة تقسيمها اُف فئتُت علا الكربوىيدرات البسيطة )  ميائييالكعلى تركيبها 

وىيدرات البسيطة عبارة السكريات ( والكربوىيدرات ادلركبة ) النشويات وااللياؼ ( وبصفة عامة فإف الكرب

عن جزيئات صغَتة جداً  تتكوف من وحدة أو أثنُت من السكر مثل اجللوكوز والفركتوز أما وحدات السكر 

مثل السكروز ) سكر ادلائدة ( والالكتوز ) اللنب ( ، أما الكربوىيدرات ادلركبة فهى تتمثل جزيئات  الثنائي

ت السكر ومعظمها من اجللوكوز الىت تتحد مع بعضها ، اُف عدة آالؼ من وحدا 15أكرب بكثَت ربتوى  

ويشتمل ىذا النوع من النشويات واالميلوز والبولسكريدات غَت النشوية ) االلياؼ الغذائية ( مثل السلولوز 

والبكتُت واذليمسلولوز .                                                               ) فاروؽ شاىُت 

 ( 33/34ص  2001

 أىمية المواد الكربوىيدراتية فى استعادة االستشفاء .-1-9-2-1-1

 ( اعليتها ً 2001يذكر" زلمد على"  )

سعر حرارى كبَت فهى مصدر  4.1تعترب الكربوىيدرات ادلصدر الرئيسى للطاقة ، فاجلراـ الواحد يعطى  -

اف تناوؿ  الرياضيُت للوجبات  السعرات احلرارية أثناء شلارسة االنشطة الرياضية حيث يرى " كروج "

 الغنية بالكربوىيدرات غلعل اجلسم يعمل بطريقة أكثر أقتصاداً او أقل تعباً .

أف األنشطة الرياضية الىت تتطلب مكوف القوة العضمىفى وقت قصَت ، وكذلك مكوف الرشاقة ، السرعة  -

اء الناجح ، بينما يقل مستوى احلركية ػلتاج فيها الالعبُت إُف زيادة مستوى الربوتُت لتحقيق االد
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الكربوىيدرات قليالً ىف االنشطة الىت فيها العدو وسباقات السرعة ىف السباحة والوثب والرمى 

ورياضات االنشطة اجلماعية ) كرة القدـ  ، اليد ، الطائرة ، السلة ( واجلمباز وادلالكمة وادلصارعة 

 ومحل االثقاؿ .

نشطة الرياضية ذات فًتات االداء الطويل واجلهد العضلى تلعب الكربوىيدرات أعلية خالؿ اال -

الذى يتطلب درجة عالية من التحمل والىت منها مسابقات ادلسافات الطويلة ىف أنواع اجلرى 

 الكثَتة وسباؽ الدرجات واالنزالؽ والسباحة وغَتىا وذلك لتوفَت سلزوف اجلليكوجُت باجلسم

دلواد الكربوىيدراتية الزائدة عن اجلسم على ىيئة نشا يستطيع اجلسم البشرى زبزين الفائض من ا -

حيوانىفى الكبد والعضالت لالستفادة من ىذا ادلخزوف عند احلاجة اُف طاقة زائدة ىف اجملهود 

العضلى أو عند تعادؿ كميات سكرية تتناسب مع اجملهود ادلطلوب ولذا يسمى ىذا بادلخزوف 

 (  117السابق ، ص ) نفس ادلرجع جليكوجُت  (     (احليواىن

 

 proteinsالمواد البروتينية .   -3 -1-9-2

أف الربوتينات عبارة عن عدد من   2004" انتيابُت "   1998يتفق كل من " أمحد الزيات " 

االمحاض االمينية بعضها يكوهنا اجلسم والبعض اآلخر ػلصل عليها  عن طريق تناوؿ الطعاـ ، وؽلثل 

خلية ونسيج ىف اجلسم دبا ىف ذلك االنسجة العضلية واالعضاء الداخلية  الربوتُت جزءاً من نسبة كل

 %20واالوتار واجللد والشعر واألظافر ، وىف ادلتوسط ؽلثل الربوتُت حواُف 

من الوزف االمجاُف للجسم وذبدر االشارة اُف أف اجلسم ػلتاج للربوتُت ىف عمليات النمو ، وعند بناء 

نسجة التالفة وتنظيم مسارات عملية االيض ، كما ؽلكن االستعانو األنسجة اجلديدة وإصالح األ

بالربوتينات كمصدر للطاقة للحصوؿ على الطاقة عالوة على ذلك فإف الربوتينات تكوف مطلوبة 
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االنسولُت ( والناقالت  -أيضاً  لتكوين كل أنزؽلات اجلسم وأياً  اذلرمونات الكثَتة مثل ) االدرينالُت  

افة اُف ذلك فإف للربوتينات دور ىف احلفاظ على توازف السوائل ىف االنسجة ىف شكلها العصبية باالض

االمثل ونقل ادلواد الغذائية اُف داخل وخارج اخلاليا ومحل االكسجُت وتنظيم ذبلط الدـ . ) امحد 

 (1998فتحي الزيات 

 أىمية البروتينات فى استعادة االستشفاء : -1-9-3-1

 تركيب اجلزء الضرورى من النواة ومادة الربوتوبالزمفى خاليا اجلسمتدخل الربوتينات ىف  -

اذليموجلوبُت ادلوجود داخل كرات الدـ احلمراء والذى ينقل األكسجُت اُف اخلاليا ألكسدة ادلواد  -

 الغذائية ىو نوع من أنواع الربوتُت .

من نغمتة ، ويساعد  ربسن الربوتينات من الوظائف التنظيمية بالنسبة للجهاز العصىب حيث يزيد -

 على تكوين األنعكاسات العصبية  .

يعتمد اجلسم ىف مجيع أنشطتة على الربوتُت ، حيث يدخل ىف كثَت من العمليات الفسيولوجية  -

سعر حرارى ،  4.1باجلسم ، فعند أكسدة الربوتينات يعطى كل جراـ واحد بروتُت مقدار 

 سم احلركى .باعتبارىا مصدر للطاقة ، كما تزيد من نشاط اجل

ربتوى الربوتينات على احلامض األميٌت ادليثونُت الذى يلعب دوراً ىاما ىف عملية التمثيل الغذائى  -

 للدىوف .

 

 FATSالدىون . -1-9-4

أف للدىوف مركبات تذوب فىمزيبات الدىوف مثل ) األثَت ، البنزين ،  2000يذكر " هباء سالمة " 

الكلوروفوـر ، الكحوؿ ( وىى ال تذوب ىف ادلاء . وتعترب الدىوف والزيوت احليوانية متشاهبة من حيث 
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ىف حالة سائلة الًتكيب الكميائى إُف حد ما ، فمن ادلعروؼ أف الزيوت ىى عبارة عن دىن ، ويكوف 

 ىف درجة حرارة الغرفة ، أما من ناحية قيمتها السعرية فهى متساوية تقريباً 

 أىمية الدىون في استعادة االستشفاء : -1-9-4-1

 على 2001" " زلمد على " 1994يتفق " زلمد السيد 

وغشاء اخلاليا تؤدى الدىوف وظيفة بنائية حيث تدخل يف بناء األنسجة العصبية بروتوبالـز اخللية  -

، كما يساعد وجود الدىوف ادلخزونة ربت اجللد حيث تعمل كعازؿ حرارى للمحافظة على درجة 

حرارة اجلسم ، باإلضافة اُف حفظ اجلسم من الربودة ، كما أف طبيعة الدىوف تساعد على تقليل 

 قوة الضغط عند السقوط والصدمات .

فادة منها وقت احلاجة كمصدر مركزاً للطاقة سبثل الدىوف صورة من صور زبزين الطاقة لالست -

 احلرارية يف اجلسم يساعد على مد اجلسم باحتياجاتو من الدىوف

احتواء الدىوف على الفوسفات الذى ػلتوى على االمحاض الفوسفورية وأعلها احلامض االميٌت  -

عصيب ،  اليبسُت حيث يدخل يف تركيب استثارة قشرة ادلخ والذى يستخدـ ىف حاالت التعب ال

كما يساعد ىف ربسُت عمليات االكسدة يف اجلسم وسرياف الدـ وىو يوجد بكثرة ىف ادلخ 

 والقشرة والكبد وحلم اخلراؼ والبقوليات .

% من كمية الطاقة الالزمة للجسم حيث كل جراـ واحد من الدىوف يعادؿ 20تعطى الدىوف  -

 حًتاؽ .جراـ  من الكربوىيدرات بالنسبة الناذبة من اال 2أكثر من 

 (55ـ ص 2001( .....) زلمد علي سليماف  41/42ـ ص1994) زلمد السيد األمُت
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 Vitaminesالفيتامينات  -1-9-5

أف الفيتامينات عبارة عن مواد عضوية زبتلف من حيث تركيبها  2003يذكر " على جالؿ الدين " 

عمليات التمثيل  يفوػلتاجها اجلسم لتكوين األنزؽلات ، وىف حالة نقص إحداىا ػلدث خلل  الكيميائي

ادلوت ، وتوجد الفيتامينات القابلة  تفضيإُفقد  ىاألمراضالتحوتنخفض القدرة على العمل وتتطور  الغذائي

 وىى تذوب ىف الدىوف النباتية احليوانية    a – d – k    -  eللذوباف ىف الدىوف 

 السمك (  -الزيت النباتى  –) الذبد 

القابلة للذوباف ىف ادلاء فتوجد ىف اخلضروات والفواكو واحلبوب وادلواٌف وغَتىا  p -  cأما الفيتامينات ،    

 (20ص 1999. ) ابو العال امحد عبد الفتاح  

 أىمية الفيتامينات فى استعادة االستشفاء : -1-9-5-1

عموماً تدخل يف تركيب اإلنزؽلات اليت هتيمن على مجيع العمليات الفسيولوجية من ادلعروؼ أف الفيتامينات 

 يف اجلسم وخصوصاً عمليات إطالؽ الطاقة من ادلواد السكرية وادلواد الدىنية .

وزبتص هبذه العمليات فيتامُت ) ب ( ادلركب وفيتامُت ) ج ( ، لذا كاف االعتقاد السائد دائماً أف إعطاء  

 من ىذه الفيتامينات للرياضيُت لو أعلية كربى بالنسبة لألداء العضلي .كميات كبَتة 

 Eو  Cادلركب و  Bوقد أثبتت األحباث اليت أجراىا بعض العلماء أف إعطاء كميات كبَتة من فيتامينات 

للجنود الذين يقوموف بأعماؿ شاقة والذين يأكلوف غذاء كامالً ليست بذات تأثَت على قدرة األداء 

أو األداء الطبيعي عموماً ، ولقد اقًتح بعض العاملُت يف ىذا ادليداف أنة ينبغي إعطاء كميات وافرة  العضلي

ملي جراـ يومياً ألعليتو بالنسبة لتمثيل حامض  2اُف  1.5من فيتامينات ) ب ( لالعيب ألعاب القوى من 

 الالكتيك الذي يسبب التعب العضلي يف حالة تكونو بكميات كبَتة .
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يجة اليت ؽلكن أف نصل إليها من ملخص األحباث العلمية اليت أجريت يف ىذا السبيل أنة ماداـ والنت

الشخص الرياضي يتناوؿ غذاء كاماًل وافياً من الناحية الوقودية فليس ىناؾ حاجة ملحة لزيادة الفيتامينات 

التأثَت النفسي فقط  ) هباء الدين بدرجة كبَتة يف الغذاء ، وإذ كاف ذلذه الزيادة أي أثر فإظلا يرجع ذلك اُف 

 (102ـ ص2000سالمة 

 تأثير األمالح المعدنية وحموضة الدم :-1-9-6

من ادلعروؼ أنة عقب اجملهود العضلي العنيف تزيد نسبة محوضة الدـ نتيجة لتكوين كميات كبَتة من 

ضلي ، وتظل دقيقة من العمل الع 15:  5حامض الالكتيك غي العضلة ،ويتكوف ىذا احلامض بعد 

 نسبتو مرتفعة أثناء الراحة العضلية لفًتى أخرى .

لذلك جلأ الكثَتوف اُف التفكَت يف طريقة للتغلب على ىذه الظاىرة ، وذلك عن طريق تناوؿ أمالح قلوية 

إلزالة التأثَت احلمضي يف الدـ ، ولقد ثبت علمياً أف إعطاء بيكربونات الصوديـو أو سًتات الصوديـو 

لذي يؤدي رلهوداً عضلياً شاقاً إظلا يزيد من قوة احتماؿ العضلية ، وذلك ردبا لتأثَته على معادلة للرياضي ا

 حامض الالكتيك ادلتكوف يف العضلة وإزالة تأثَته الذي يسبب اإلجهاد العضلي .

العنيف فإف  وشلا ىو معروؼ أنة حينما يقال ادلخزوف من ادلواد الكربوىيدراتية أثناء القياـ باجملهود العضلي

اجلسم يبدأ يف سبثيل ادلواد الدىنية ادلخزونة ، ويؤدي ذلك اُف أكسدة كميات كبَتة من األمحاض الدىنية 

شلا يزيد من تكوين أمحاض أخرى ) كيتونية ( وىي تزيد من محوضة الدـ ، لذلك فإف تعاطي األمالح 

 بَت ، القلوية مثل السًتات لو فائدة يف إزالة ىذه احلموضة اُف حد ك

ومن ادلواد الطبيعية اليت ربتوي على مواد وافرة مكن السًتات ىي ادلواٌف والليموف خصوصاً .  )هباء الدين 

 ( 103ـ ص 2000سالمة 
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 أىمية المعادن للرياضيين في استعادة االستشفاء : -1-9-6-1

نو يوجد متحداً صمع ( أف احلديد أىم ادلعادف للرياضيُت كو 1998يذكر " يذكر فاروؽ عبد الوىاب " ) 

اذليموجلوبُت واذليموجلوبُت ليعمل على محل االكسجُت ىف الرئتُت اُف العضالت العاملة وخاليا اجلسم ، 

عدـ القدرة على القياـ باجملهود  وبالتاِفلذا نقص احلديد يؤثر سلباً على قدرة الفرد على إنتاج الطاقة 

ناء بذؿ اجملهود العنيف أو ىف حالة الدورة الشهرية لإلناث ، وػلتاج اجلسم إُف زيادة نسبة تناوؿ احلديد أث

، وكذلك فإف النقص الشديد للحديد يؤدى اُف  األكسجُتلضماف عدـ نقص احلد االقصى الستهالؾ 

تستمر دلدة  اليتاألنشطة اذلوائية  لالعبيومتسابقيومن ادلمكن إضافة نسبة احلديد خاصة  باألنيميااالصابة 

 ( 113ـ ص 1994طويلة  'زلمد السيد األمُت 

 waterالماء  -1-9-7

 أىمية الماء فى استعادة الشفاء للرياضيين .

على  2003" زلمد زلمود "   2002" زلمد احلمامحى "   1980يتفق كال من " زلى الدين زلمود " 

دلشروبات بكميات تتناسب مع احتياجاهتم أنو بوجة خاص غلب على الرياضيُت االىتماـ بتناوؿ ادلاء أو ا

 منها وذلك لألسباب التالية .

عندما يبذؿ الرياضيُت رلهوداً بدنياً ػلدث ذلم زيادة ىف معدؿ التنفس وزبرج كميات من ادلاء ىف  -

شكل خبار ىف ىواء الزفَت أو العرؽ شلا يؤدى إُف نقص السوائل ادلوجودة ىف األنسجة واخلاليا 

ض كفاءة عمل تلك اخلاليا لعدـ كفاية السوائل ادلوجودة بداخلها للقياـ بوظائفها العضلية واطلفا

 بطريقة جيدة .
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أف  فقد اجلسم  لكميات من ادلاء يعد العدو االكرب للرياضيُت النة قد يؤدى للجفاؼ ،  -

واطلفاض مستوى االداء البدىن والتقليل من درجة التحمل وخفض حجم وكفاءة العمل البدىن 

 ضُت .للريا

ػلدث اطلفاض ىف مستوى إنتاجية الرياضيُت أثناء النشاط البدىن إذا َف ػلصلو على احتياجتهم  -

من ادلاء فيناؿ منهم التعب ويفقدوف كميات كبَتة من ادلعادف كالصوديـو والبوتاسيـو ، ويتعرضوف 

 لالصابات ادلتعددة .

اجملهود عن طريق العرؽ الذى يؤدى غلب على الرياضُت التخلص من احلرارة الناذبة عن مواصلة  -

إُف فقد اجلسم لكميات من ادلاء لذلك غلب على الرياضيُت تعويض ذلك الفقد من ادلاء أثناء 

 اللعب . او أثناء فًتة الراحة بعد التدريب أوادلنافسة .

ية حصوؿ الرياضيُت على أحتياجاهتم من ادلاء ىف أوقات التدريب أو ادلنافسة يتيح ذلم فرص الوقا -

من التقلصات والشد العضلى ومن اإلصابة بضربة الشمس أو بضربات احلرارة . ) زلي الدين 

 97ـ ص 2003(.......... ) زلمد زلمود عبد القادر  22ـ ص 1980زلمود حسن ر /د 

) 

 بعض المتغيرات الكميائيةالتى تساعد على استعادة الشفاء: -1-9-8

   : الجلوكوزGlucose 

 120 -80اف اجللوكوز " ىو سكر الدـ يصل مستوى تركيزة ما بُت  1999سالمة " يذكر " هباء 

ملليًت  دـ 100/  140 -120ملليًت دـ . ويكوف ثابتاً ىف الصباح ويزيد تركيزة اُف  100ملليجراـ / 

 ( 245ـ ص 2003زلمد زلمود عبد القادر )         خالؿ الساعات االوُف من تناوؿ الطعاـ .
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 وز فى الدم :سكر الجلوك 

يعترب نقص اجللوكوز ىف الدـ اخلطر الرئيسى الذى غلب ذبنبة خاصة خالؿ االنشطة الىت تستمر لفًتة 

طويلة ، وذلك عن طريق تناوؿ الرياضيُت للجلكوز أو غَتة من ادلشروبات احملتوية على الكربوىيدرات ، 

ادلخ من السكر شلا يسبب التعب وترجع خطورة نقص سكر اجللكوز بالدـ اُف تأثَتة على احتياجات 

 (  202ـ ص 2002ادلركزى أو تعب اجلهاز العصىب  ) مجاؿ حسن النادي  

  : الفوسفات phosphate. 

أسرع مصدر للطاقة      pc – Atpأف   2003تعويض الفوسفات : يشَت " ابو العال عبد الفتاح " 

دقائق وتكوف  5 – 3 حبواِفخالؿ فًتة قصَتة تقدر  ومن حيث زمن التعويض ، حيث يتم تعويض

% من 70الفًتة حيث يتم تعويض حواُف   ىذهمن  األوؿعمليات التعويض ىف قمة سرعتها خالؿ اجلزء 

السرعة اُف عدـ احلاجة اُف االكسجُت خالؿ ىذا اجلزء  ىذهثانية ، ويرجع سبب  30الفوسفات خالؿ 

دبهاـ أخرى  األكسوجُتفيهيقـو  الذيىف الوقت ي ض اجلزء ادلتبقلتعوي األكسجُت، بينما يعتمد على 

مثل تعويض سلزوف اجلسم من االكسجُت وتلبية حاجة عضلة القلب وعضالت التنفس .وىذا اجلزء من 

ـ ( يعرؼ دبصطلح استشفاء 1994االكسجُت ادلستخدـ إلعادة بناء الفوسفات   ) زلمد السيد األمُت 

أف كاف يسمى الدين االوكسجيٌت بدوف االكتيك ، وكلما زاد استنفاذ الفوسفات  ادلكونات السريعة ، بعد

 زاد استهالؾ االكسجُت خالؿ االستشفاء .

ولذلك يزيد مقدار سلزوف اجلسم الفوسفات نتيجة التكيف لتدريب الالىوائي ، وبالتاِف يستطيع الرياضي 

ن أداء شغل أكثر وربسُت مستوى االداء السريع ، توليد كمية أكرب من الطاقة الالىوائية السريعة سبكنو م

 6 إُفيقـو بتعويض كمية أكرب من الفوسفات ، وػلتاج لذلك كمية أكرب من األكسجُت تصل  وبالتاِف
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لًتات   3 – 2ال يزيد أكسجُت استشفاء ادلكونات السريعة لدى غَت ادلدربُت عن  الذيلًتات ىف الوقت 

 (                                                              294ـ ص 1999') ابو العال أمحد الفتاح 

واحلقيقة أف عملية ذبديد الفوسفات تسَت بإيقاع سريع جداً كل ثانية تقريباً وقد مت قياس سرعة التجديد 

، وذلك يعٌت تكوف فيها سرعة التجديد أعلى بكثَت من الفًتات التالية ذلا  ىياليتاألوُف  الثواينواتضح أف 

ثانية من وقت  30% خالؿ  50أف عملية ذبديد الفوسفات بعد التمرينات مباشرة تبلغ حواُف 

 3% خالؿ  98% من وقت االستشفاء وتصل حواُف  60% خالؿ  75االستشفاء مث تزداد إُف 

 دقائق بعد انتهاء التمرينات .

 

 

ـ 1999) هباء الدين ابراىيم سالمة يوضع سرعة تجديد الفوسفات ونسبة المئوية . 12رقم  جدول

 (                       174/175ص 

 

 تكوين الفوسفات بالعضالت وقت االستشفاء

 قليل جداً  ث 10أقل من 

 % 50 ث30

 % 75 ث60

 % 87 ث 90

 % 93 ث 120

 % 97 ث 150

 % 98 ث 180

 

 حامض الالكتيكlacticacid: 
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" حسُت حشمت ، نادر  2003أبو العال عبد الفتاح   1990يتفق كل من " هباء الدين سالمة " 

بأف ادلقصود حبامض الالكتيك ىو التجمع الغَت عادى للحامض ىف االنسجة وسوائل  2003شليب 

سكر اجلسم ، حيث يتم إنتاج الالكتات بالعضالت من ادلواد السكرية أثناء زبمرىا اللبٌت بسبب ربلل ال

مع نقص األكسجُت الوارد للعضالت ، وتزداد نسبتةىف العضالت أثناء القياـ جبهد عضلىالىوائى حيث 

تعدد االنقباضات يؤدى النقباض األوعية الدموية شلا يؤدى اُف زيادة إنتاج الالكتات ويعترب ذلك أحد 

 ، ويتأكسد اجلزء األخر العوامل ادلؤدية للتعب العضلى ، وعند الراحة يتحوؿ جزء منو اُف جليكوجُت

( نفس ادلؤلف  203ـ ص  1999) هباء الدين ابراىيم سالمة  ( H2 o & co2  ) متحوال اُف  

 (                  .                                                         227ـ ص 2003

ثناء احلد االقصى من التمرينات نقال عن كاتس أف انتاج الكتات الدـ ا 1990ويضيف " هباء سالمة " 

يرجع اُف توفر زلدود من االكسجُت عند مستوى ادليتوكوندريا ويفًتض أف جزء من اجلدؿ الذى يدور 

حوؿ إنتاج الالكتات أثناء التمرينات يرتبط بنقص األكسجُت على ادلستوى اخللوى ادلمكن ربليلة على 

 االقل بطريقتُت :

 جلزئىلالكسجُتيتأثر التنفس اخللوى بالضغط ا -

 يتأثر االيض اخللوى بالضغط اجلزئىلثاىن أكسيد الكربوف . -

كما يرى أف توافر االكسجُت ليس ىو العامل احملدد إلنتاج الالكتات ادلتزايدة أثناء التمرينات ، حيث 

) هباء معدؿ إنتاج الالكتات أثناء التمريناتيتمتحديدة عن طريق شدة التمرين وعمليات اجللكزة الالىوائية .

 ( 210ـ ص 1990الدين ابراىيم سالمة 

 10أف حامض الالكتيك يوجد ىف حالة الراحة بنسبة تزيد عن  1999ويشَت " رضواف صدقى " 

ملليجرامات ) حواُف ملى موؿ / لًت ( إال أف النسبة تزيد عند األنشطة الرياضية ذات الشدة العالية وىذة 
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الدـ ونسبة تركيز حامض   p h)دـ بُت احلمضية والقلوية ) الزيادة ذلا تأثَتىا على درجة توازف ال

 الالكتيكفى الدـ تتأثر بعاملُت 

 سرعة خروج الالكتيك من العضالت إُف الدـ -

سرعة سرعة إزالة احلامض من الدـ ، وبصفة عامة فإف سرعة خروج الالكتيك اُف الدـ ترتبط دبقدار  -

 (153. ص1990الدين سالمة ارة من خالؿ اخلاليا اُف الدـ. ) هباء انتش

كما يزيد إنتاج الالكتيكفى بداية النشاط البدىن بصرؼ النظر عن شدة ىذا النشاط ىف العضالت العاملة 

ويرجع سبب ذلك إُف بطء عمليات إنتاج الطاقة اذلوائية وعدـ كفاية توصيل األكسجُت اُف العضالت 

باستهالؾ اجلليكوجُت بدوف وجود األكسجُت شلا العاملة بالقدر ادلطلوب ، وبذلك تقـو ىذة العضالت 

 يتسبب ىف زيادة حامض الالكتيك ، وتتوقف كمية الالكتيكالىت تنتجها العضالت على ثالث عوامل :

.) زلمد السيد األمُت  حجم العضالت العاملة   -حجم احلمل البدىن       -شدة احلمل البدىن      -

 .(25.ص 1994

اُف انو يتحوؿ جزء كبَت من حامض الالكتيك الناتج عن أداء النشاط  2001ويذكر " زلمد على " 

البدنىالالىوائى إُف حامض بروفيك مرة أخرى مث ينكسر ىف وجود االكسجُت داخل ادليتوكندرياليعطى طاقة  

حرة باإلضافة اُف ثاىن اكسيد الكربوف وادلاء  ، كما ؽلكن أف ينفذ حامض الالكتيك خارج العضلة لكى 

تخدمة عضالت أخرى إلنتاج الطاقة ، وكذلك ؽلكن أف ينتقل حامض الالكتيك  عن طريق الدـ اُف تس

الكبد حيث يتم ىناؾ ربويلة اُف جليكوجُت وىذا اجلليكوجُت ؽلكن اف يتحوؿ اُف جلوكوز وينتقل مرة 

وتسمى ىذة إنتاج الطاقة اذلوائية أو الالىوائية  تستخدمهفيأخرى عن طريق الدـ اُف العضالت لكى 

احلالة دائرة كورى وىى ىامة أثناء أداء األنشطة الرياضية لفًتات طويلة وكذلك أثناء استعادة االستشفاء 

 .(36ص 35ص 2001) زلمد سليماف حيث تساعد على ازالة حامض الالكتيك ادلسبب للتعب . 
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 قواعد التغذية الصحية:-1-9-11

 ؽلكن ربقيق الطاقة الكافية خاصة بالنسبة للرياضيُت، إف الغذاء عنصر أساسي للطاقة، فبدوف غذاء ال -

وإف أي خطأ يف تغذية الرياضي يؤدي إُف فقداف ىذه الطاقة، وبالتاِف القابلية العضلية، فمثاًل يكفي 

أف تكوف نسبة الزالؿ قليلة يف العظاـ لتؤدي إُف سرعة التعب ونقص القدرة العضلية، وىذا لو تأثَته 

لقوى وذلذا غلب أف ال يقتصر الغذاء على مادة واحدة، بل غلب أف يشمل كل ادلواد الفعاؿ يف ألعاب ا

 (MANNO (R), op cite, 1989, p86)الغذائية وبالنسبة الثابتة حسب اختصاص الرياضي

 أف يفرؽ الرياضي يف التغذية بُت غذاء يـو وقبل وبعد السباؽ. -

 عامل النوعية.أف يراعي يف الطعاـ إضافة إُف فائدتو الغذائية  -

يف التغذية غلب أف نالحظ ظروؼ الفرد الرياضي االجتماعية وادلادية، فالرياضي من ناحية التغَتات  -

غراـ من التمر أو الفيتامينات، إذف ليس الغذاء العاِف ىو  50احلرارية وجبة كامل من حلـو الطَت ب 

 اجليد دائماً.

ر إذ أف اإلنساف ػلتاج إُف نسبة أكرب من الزالؿ غلب وضع خطة معينة من التمارين مع مالحظة العم -

.للبناء من اإلنساف الكامل النمو، لذا غلب أف يعوض عن ىذه النسبة
GREF, (A.F) Bernard, op 

cite, 1978, p30) 

 

 إرشادات عامة في التخطيط الغذائي الصحي: -1-9-11

والوزف والطوؿ ونوع العمل مراعاة احتياجات اجلسم من العناصر الغذائية حسب العمر، اجلنس  -

 والظروؼ اجلوية واحلالة الفيسيولوجية.
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 االسًتشاد باجملاميع الغذائية، غلب أف ربتوي الوجبة على صنف واحد على األقل من كل اجلموع. -

مراعاة أف يكوف الطعاـ شهياً، ومظهر جذاب ومتزف بكميات ربقيق التغذية ادلثلى الصحية، وذو قيمة  -

 غذائية.

يف الطعاـ ألنو يساعد احلصوؿ على ادلواد الغذائية الالزمة وينتج الشهية، والتنويع يكوف يف أنواع التنويع  -

 الغذاء.

اإلكثار من األطعمة الطازجة وخاصة اخلضر والفواكو واإلقالؿ من السكريات واحللويات واألغذية  -

 واحملفوظة ومراعاة إرشادات الطبيب إذا وجدت.

نات واألمالح ادلعدنية أثناء التدريبات األساسية للوقاية من نقص اي منهما أثناء االىتماـ بزيادة الفيتامي -

عمليات التمثيل الغذائي، حيث أف ذلك يؤدي إُف التأثَت السيء على األداء شلا يتطلبو عدة أسابيع 

واد لعالج ىذا النقص، ويفضل أف الفيتامينات واألمالح ادلعدنية يف صورهتا الطبيعية أي مكونات ادل

 الغذائية وليس يف شكل عقاقَت.

 أكواب يومياً. 04-03غلب أف يتناوؿ الرياضي احلليب ومشتقاتو دبقدار  -

 غراـ يومياً باإلضافة إُف السمك والكبد. 280إُف  170تناوؿ الرياضي اللحم األمحر  -

 ت السكر.مرات يومياً عن احللويات ذا 06يفضل تناوؿ الفواكو الطازجة وعصَتىا يف شكلو الطبيعي  -

 مرات يومياً. 03تناوؿ اخلضروات اخلضراء والصفراء  -

 .(109ـ، ص2000إبراىيم رمحة،يوسف ) أكواب ماء يومياً  04يتناوؿ الالعب  -

 خطوات يجب مراعاتها الستعادة االستشفاء ما بين الوحدات التدريبية : -1-9-11
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ؽ ىف ختاـ  15 -10تًتاوح ما بُت دلدة 3أعلية قياـ ادلدرب بعمل سبرينات اإلطالة لإلسًتخاء  -1

 الوحدة التدريبية ادلسائية .

يفضل أداء سبرينات األسًتخاءىف ختاـ الوحدة التدريبية والالعب حاىف القدمُت ) بدوف جوراب (  -2

 لتحقيق العالقة اذلامة جداً بُت القدـ ومصادر الطاقة ىف اجلسم .

ادلياه عقب التدريب مباشرة ويفضل أيضاً تناوؿ الالعب لكمية كبَتة من السوائل وبصفة خاصة  -3

يتناوذلا  اليتالتدريب فيما بُت الساعة التدريبية األوُف والثانية ولكن بكمية أقل بكثَت من  يفتناوؿ ادلياه 

 هناية الوحدة التدريبية . يف

من التدريب مباشرة وحبيث يبدأ الالعب بادلياه  االنتهاءبعد  باالستحماـأعلية قياـ الالعب  -4

 فقط . رأسومث الفاترة مث ؼلتم بالباردة فوؽ  الساخنة

غلب أف يتناوؿ الالعب وجبة العشاء بعد ساعة من انتهاء الوحدة التدريبية وحبيث ربتوى الوجبة  -5

على العناصر الغذائية الالزمة وبصفة خاصة ادلواد الكربوىيدراتية حيث أهنا ربتاج اُف كمية قليلة من 

 ربوذلا اُف جليكوز ؽلد اجلسم بالطاقة . االوكسجُت ذلضمها وسرعة

أعلية أخذ الالعب قسطاً وافراً من الراحة واألسًتخاء مثل مساعة للموسيقى أو النظر اُف اخلضرة  -6

 أو اجللوس ىف مكاف ىادئ أو النظر اُف مياه النهر او البحر إذا توفر ذلك.

- 8ساعات لالعب ادلتقدـ و  8 -7أعلية أخذ الالعب قسطاً وافرأ من النـو ليال ال يقل عن  -7

ساعات لالعب الناشئ حيث أف عملية ترسيب كل ما حصل علية الالعب ىف التدريب داخل  9

 اجلسم وأعضائة يتم بشكل كبَت جداً خالؿ ىذة الفًتة .
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قد ػلتاج بعض الالعبُت اُف استخداـ التدليك وىنا ينصح دائماً باستخداـ التدليك ادلسحى من  -8

ؽ وينصح  10: 6مرات أسبوعياً أما قبل ادلباريات فيكوف اليزيد  3تدريب ؽ بعد ال 40: 30

 بالتدليك العجٌت لالعب الذى ال يباُف .

قد ػلتاج بعض الالعبُت اُف استخداـ ) السونا أو اجلاكوزى ( وىنا يفضل دائماً  جعل ىذا  -9

 أياـ على االقل . 5 – 4االستخداـ قبل ادلباريات 

  التدريب الصباحى التاُف بإعطاء فًتة إمحاء أطوؿ من فًتةأعلية اىتماـ ادلدرب ىف -10

) نفس ؽ فقط ( وحسب ظروؼ ادلناخ  10:  5اإلمحاء اخلاصة بالوحدة التدريبية ادلسائية ) الفرؽ من 

 (  5ادلرجع السابق ، ص

 

 

 

 االسترجاع والمبادئ الفسيولوجية للتدريب:-1-11

 تمهيد:

، ةوالرياضػي بصػفة خاصػة  خػالؿ حياتػو إُف رلموعػة تػأثَتات مورفولوجيػيتعرض جسم اإلنسػاف بصػفة عامػة 

بيولوجيػػة وتغػػَتات وظيفيػػة شػػىت، وذلػػك مػػن خػػالؿ ظلػػو اجلسػػم ، فنجػػد ىنػػاؾ اخػػتالؼ وظيفػػي بػػُت سلتلػػف 

الفئػػات العمريػػة وكػػذا متغػػَت اجلػػنس  وىػػذا ال يعػػود إُف عػػدـ تكامػػل وتسلسػػل النمػػو لػػديهم، ألف كػػل مرحلػػة 

تعترب تامة للمرحلة اليت تليها ولكن قد يؤدي التدريب إُف تقارب يف ادلستوى الػوظيفي بػُت  من مراحل النمو

نػػوع الرياضػة ونقتصػػر علػى ذكػػر  وكفاءهتابػاختالؼزبتلػػف وظػائف اجلسػػم مػرحلتُت عمػريتُت متقػػاربتُت. كمػا 

 .الوظائف اليت ذلا عالقة مباشرة ومهمة خالؿ النشاط الرياضي
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 :االسترجاعتعريف  - 1-10-1

االسػػػًتجاع ىػػػو العػػػودة اُف حالػػػة الراحػػػة الغػػػَت تامػػػة او الرجػػػوع اُف حالػػػة الػػػيت سػػػبقت العمػػػل ويػػػتم دالػػػك يف 

 مرحلتُت:

 ثانية واذلدؼ منها استعادة احتياط الفوسفات و األوكسجُت . 30األوُف سريعة: -

 الثانية بطيئة ويتم فيها سد الدين األكسجيٍت -

لفسيولوجية يتمثل فيمػا يسػمو بظػواىر متتاليػة يف األنسػجة و اجلهػاز العصػيب ادلركػزي االسًتجاع من الناحية ا

ىػػػػػػػػده ادلواصػػػػػػػػل سبثػػػػػػػػل ميػػػػػػػػزة ىامػػػػػػػػة دلختلػػػػػػػػف ىياكػػػػػػػػل اجلسػػػػػػػػم وبتنظػػػػػػػػيم األنسػػػػػػػػجة العضػػػػػػػػلية و العصػػػػػػػػبية 

(.J.sherrer :P44.) 
َت إحصػػائيا يػػرى العػػاَف "فيدسػػكي" نظرياتػػو حػػوؿ العتبػػة القصػػوى ال ؽلكػػن تأكيػػد مػػن أف مػػدة التعػػب تسػػ -

ات علػػى أف اجلهػػاز ادلركػػزي العصػػيب يوجػػد شػػكل بػػاسػػًتجاع القػػوة االنقباضػػية للعضػػالت كمػػا انػػو يوجػػد باإلث

ربريضي يؤمن الظواىر متعلقة بالثوابت الضرورية سللوقػة مػن قبػل لػدالك غلػب أف تأخػذ يف اخلصػائص التاليػة 

: 

 ادلدة الغَت ادلنتظمة لظواىر االسًتجاع .-* 

 رحلي السًتجاع القدرة العضلية العملية.الطابع ادل-*

الطػػابع الغػػَت متجػػانس السػػًتجاع الوظػػائف األعضػػاء مػػن جهػػة و القػػدرات العمليػػة للعضػػالت مػػن جهػػة -*

 (.Vopkouv.m :1977)أخرى .

يػػػرى العػػػاَف الروسػػػي "سػػػكنوؼ" يف اختصاصػػػو رد الفعػػػل الػػػذىٍت انػػػو لػػػو َف يوجػػػد الظػػػاىرة ادلتتاليػػػة فػػػاف  -

 دوف اثر ربسُت أالؼ ادلرات بنفس الطريقة األوُف وشرح ردودحساسية حقيقة 



 الول                                                                وسائل اإلسترجاعالفصل ا

 

 
70 

 

 الفعل مع نتائجها بطريقة عامة , النمو النفساين يصبح مستحيال. 

 إف عملية اسًتجاع الراحة تبدأ يف احلقيقة أثناء العمل نفسو وذلك بإعادة بناء ادلواد ادلنتجة للطاقة  -

الفػػػرد عػػػن العمػػػل ويتغػػػَت يف مدتػػػو حسػػػب نوعيػػػة الفعاليػػػة إف اسػػػًتجاع مؤشػػػر ظػػػريف ػلصػػػل طادلػػػا يتوقػػػف  -

 (1994)هباء الدين سالمة. ادلمارسة ودرجة التدريب وكذلك شدة احلمل. 

 دور االسترجاع: -1-11-2

يظهػػر الػػدور الكبػػَت لالسػػًتجاع يف النشػػاطات البدنيػػة ذات العمػػل ادلرحلػػي جليػػا وبوضػػوح فهػػو يسػػتطيع أف 

أنػػػو حسػػػب نػػػوع النتػػػائج و احلالػػػة االسػػػًتجاعية نسػػػتطيع أف ضلػػػدد شػػػروط  يوقػػػف أو يقلػػػل مػػػن العمػػػل دبعػػػٌت

العمل حسب نػوع النشػاط ويػتم تقييمػو علػى أسػاس رد الفعػل العضػلي عنػد التوقػف عػن العمػل و التػأثَتات 

 .(S.djillali. 1994)الزمنية القصَتة والطويلة على التمارين البدنية.

 

 أنواع االسترجاع : -1-11-3

 السريع: االسترجاع -

إف العػػػاملُت األساسػػػيُت اللػػػذاف ؽلكنػػػا مػػػن اسػػػتخالص االرتػػػداد الفسػػػيولوجي للتمػػػارين علػػػا عنصػػػرا العمػػػل   

 والراحة.

فتبػػدأ الظػػواىر البيوميكانيكيػػة يف مرحلػػة الراحػػة يف التمػػارين ادلتواصػػلة وتؤخػػذ الشػػدة وادلػػدة بعػػُت االعتبػػار يف 

ارين ذات الشػػػدة ادلرتفعػػػة أف نقػػػل األكسػػػجُت اُف اخلاليػػػا ادلسػػػتوى التػػػدرييب ادلطلػػػوب ومػػػا يالحػػػظ يف التمػػػ

 يصبح غَت كاؼ 
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ويصػػل اُف الشػػدة القصػػوى يف منتصػػف ىػػده التمػػارين وتػػتم األكسػػدة بواسطةاألكسػػجُت.يف كػػل سبػػرين ويػػتم 

 التعويض مند البداية أثناء التمارين ذات اجلهد الضعيف.

الطلػػب ادلؤقػػت للتهويةوالعضػػلة القلبيػػة كمػػا أنػػو ىنػػاؾ وعليػػو إف تعػػويض الػػدين األكسػػوجيٍت مػػرتبط دبسػػتوى 

فائض من الطاقة ينتج من القضاء على احلرارة ادلؤكسدة أثناء مرحلة التعػويض فيجعػل مػن األكسػجُت دائمػا 

 مرتفعا للرجوع اُف التوازف االبتدائي .

 االسترجاع البطيء: -

للمػدخرات الطاقويػة وذلػده األخػَتة أولويػة  أثناء جهد عضلي لو شدة واستمرارية ؽلكػن مالحظػة تػدرج جزئػي

 أثناء التعويض إلعادة ربللها وبالتاِف ربقق لنا ظاىرتاف.

 تسرب الطاقة ادلستهلكة 

 تركيب جزء من الطاقة حىت يسمح بتجاوز ادلستوى االبتدائي.

وإعػػادة ذبديػػد بفضػػل مقػػاييس درجػػة النشػػاط الػػيت سبيزىػػا اسػػتمرارية العمػػل وفػػًتة الراحػػة تعػػاًف بتفػػوؽ تركيػػب 

 ادلدخرات دبستوى عاِف من االبتدائي ويستمر دلك بسهولة وبدقة 

ومػػن ىػػدا فػػإف النتيجػػة احملصػػل عليهػػا يف ىػػده الفػػًتة يػػرتبط التعػػويض بنوعيػػة األساسػػيات أثنػػاء التمػػرين وعلػػى 

 .(S.djillali. 1994)القدرات الشخصية على تعويض ادلوضوع .

 ومراحلو: آلية لالسترجاع -1-11-4

 :آليات االسترجاع 

 استهالك األكسجين: -أ
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ي ػلػػػدث بعػػػد النشػػػاط ذأثنػػػاء االسػػػًتجاع ربػػػدث تغػػػَتات وظيفيػػػة أساسػػػها ىػػػو االسػػػتهالؾ األكسػػػجيٍت, الػػػ

العضلي الكثيف ويسمى بالدين األكسجيٍت الذي يربط بإعادة اخلزينة الطاقوية النافػذة وربطػيم محػض اللػنب 

 الناتج أثناء التدريب.

األكسدة تغطية مجيع االحتياجات الطاقوية الضرورية أثناء النشاط العضلي ادلرىق فينتج عندئػذ فال تستطيع 

الػػػػدين األكسػػػػجيٍت والػػػػدي يعػػػػرؼ بػػػػاالختالؼ بػػػػُت كميػػػػة األكسػػػػجُت ادلسػػػػتهلكة أثنػػػػاء مرحلػػػػة التعػػػػويض 

 واستهالؾ أكسجُت الراحة.

 تشكيل حمض اللبن: -ب

حلجػم الراحػة متغػَتة حسػب كثافػة العمػل, فكلمػا كػاف ينتج محػض اللػنب عػن عمػل عضػلي حيػث أف عودتػو 

محػض اللػنب تكػػوف سػريعة, وقػػد توصػل العلمػػاء اُف أف ربطػيم محػػض اللػنب يكػػوف أسػرع عنػػدما تنجػز العمليػػة 

مػػػػػػػػػػػػػػن حجػػػػػػػػػػػػػػم األكسػػػػػػػػػػػػػػجُت األقصػػػػػػػػػػػػػػػى.    %(60اُف 50االسػػػػػػػػػػػػػػًتجاعية بكثافػػػػػػػػػػػػػػة مالئمػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػن )

(Vopkouv.m :1977). 

 :المراحل اآللية لالسترجاع 

إف العػػػودة إُف االسػػػتهالؾ العػػػػادي اُف األكسػػػجُت ػلتػػػػاج إُف سػػػتُت دقيقػػػػة أو أكثػػػر بعػػػػد أداء سبػػػرين مرتفػػػػع 

 الشدة نسبيا وظليز ثالث مراحل 

ثانيػػة حيػػث يتنػػػاقص اسػػتهالؾ األكسػػػجُت  30سبثػػل ىػػده ادلرحلػػػة نصػػف ادلرحلػػة الكليػػػة وىػػي تقػػػارب  -1

جاع االحتياطػات العضػوية لألكسػجُت ) ىيموغلػوبُت ( بسرعة أو يف الواقع ىػي رلتمعػة إلعػادة تزويػد واسػًت 

 خالؿ الدقائق األوُف لالسًتجاع نالحظ إعادة سريعة لًتكيب الفوسفات  الغٍت بالطاقة.
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مػػن جهػػة والعجػػز األكسػػجيٍت وتعويضػػو السػػريع للػػدين األكسػػجيٍت  CPو ATPتوجػػد عالقػػة زلػػدودة بػػُت

 من جهة أخرى.

 15معقػد يف نصػف ادلرحلػة الػيت تلػي سبػرين بشػدة قصػوى ويقػارب بعد ذلك يتبعهػا تعػويض بطػيء جػد -2

دقيقػة,  اجلػزء األكػػرب مػن الطاقػة اإليضػػية ادلنتجػة تتحػػوؿ دومػا اُف حػرارة مػػع ارتفػاع درجػة حػػرارة اجللػد وىػػدا 

 درجة سنتغراد( 13بدوره يساعد على ارتفاع مستوى األيض ) االزدياد 

 فسية والقلب.ازدياد الطلب على األكسجُت للعضالت التن

كمػػػا سػػػبق وأف أشػػػَت عنػػػد الطلػػػب األكسػػػجُت خػػػالؿ سبػػػرين يتعػػػدى اإلمكانيػػػات ادلألوفػػػة فػػػإف عمليػػػة ىػػػدـ 

الغليكػػوجُت اُف محػػض اللػػُت يتػػدخل للحفػػاظ علػػى األيػػض. التمػػارين ذات الشػػدة القصػػوى وتسػػتغرؽ عػػدة 

 دقائق فإف الكمية األساسية للغليكوجُت قد استهلكت خالؿ االسًتجاع 

 ن محض اللنب يتحوؿ اُف غليكوجُت وىذه العملية ضرورية للطاقة.جزء م

دقػائق يف أغلػب  5استهالؾ األكسجُت خػالؿ مرحلػة االسػًتجاع بعػد سبػارين ذو شػدة قصػوى يػدـو حػواِف 

دقيقػػػة ادلواليػػػة يف الراحػػػة الشػػػخص  60لػػػًت خػػػالؿ  40احلػػػاالت يرتفػػػع اسػػػتهالؾ األكسػػػجُت علػػػى األقػػػل 

 لًت من األكسجُت.  18حواِف يستهلك خالؿ نفس الوقت 

سػػػػاعة  24بعػػػػد سبػػػػرين تػػػػدعيمي توجػػػػد زيػػػػادة ضػػػػئيلة لأليػػػػض الػػػػيت تػػػػدـو عػػػػدة سػػػػاعات علػػػػى األقػػػػل  -3

)فػػػػيالِف خليفػػػػة. األكسػػػػجُت ادلسػػػػتهلك خػػػػالؿ ادلرحلػػػػة مػػػػا فػػػػوؽ البطيئػػػػة سػػػػتكوف حقػػػػا ربفيػػػػز للػػػػدورات. 

1997.) 

 اختالف الظواىر االسترجاعية: -1-11-5
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مراحػػل االسػػًتجاع تػػنص علػػى الػػتخلص مػػن الػػدين األكسػػجيٍت ىػػدا يعػػٍت يف البدايػػة يكػػوف طبقػػا للعػػاَف ىيػػل 

االسًتجاع سريع مث بطيء الشكل ادلرحلي ادلزدوج األكثػر وضػوحا للمرحلػة االسػًتجاعية ؽلكػن أف يتبػُت بعػد 

عمػػػػػػػػػػػػل مكثػػػػػػػػػػػػف وبعػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػل جديػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػتخلص مػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػدين األكسػػػػػػػػػػػػػجيٍت .يوضػػػػػػػػػػػػح أحػػػػػػػػػػػػػادي 

 ( .monophasique.)ادلراحل

ىػػػذا يعػػػٍت أف ذلػػػا واحػػػد يكػػػوف لػػػو مكػػػاف يف مرحلػػػة االسػػػًتجاع السػػػريعة لالسػػػتهالؾ األكسػػػجُت  ىػػػو نتػػػاج 

 دخوؿ عاملُت: 

تعارض بُت طلب األكسجُت أثناء االسًتجاع وكثافة وظائف اجلهاز الدوري حيث أنو بعػد العمػل يكػوف  -

 ىناؾ اسًتجاع سريع للجهاز الدوري.

األكسػػجيٍت فيصػػبح غػػَت مالئػػم مقارنػػة مػػع احتياجػػات اجلهػػاز وبالتػػاِف  وينػػتج عػػن دلػػك الػػتخلص مػػن الػػدين

يتباطأ سلوؾ محػض اللػنب, ادلرحلػة األوُف تكػوف سػريعة ومرتبطػة عفويػا مػع ظػاىرة األيػض احلػامض الالكتيػك 

 )محض اللنب( يف العضالت.

ضػالت فحسػب العػاَف ادلرحلة الثانية تكوف بطيئة ويكوف الػتخلص مػن محػض الالكتيػك ادلػوزع ابتػداء مػن الع

( مرتبطػة A lactiqueىيل فإف قسمي الدين األكسجيٍت علا من طبيعتُت سلتلفتُت فػاألوِف تضػم اللبػٍت )

(, أمػػػا الثانيػػػة والػػػيت تضػػػم اللبػػػٍت فتنػػػتج عػػػن الػػػتخلص مػػػن CP-ATPبإعػػػادة صػػػنع مركبػػػات الفوسػػػفات )

 (.Vop ou n.m :1977)لالكتات.

 :مبادئ عامة في االسترجاع 
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التمرينػػػات السػػػابقة علػػػى التمرينػػػات الالحقػػػة وربقيػػػق القياسػػػات والشػػػروط الالزمػػػة لتكػػػرار النشػػػاط إف تػػػأثَت 

العضػػلي يف احلصػػػص وسلتلػػػف التمرينػػات البدنيػػػة دلختلػػػف األفػػراد واألعمػػػار والتخصصػػػات يقػػـو مػػػن خػػػالؿ 

 ربديد الظواىر االسًتجاعية بعد النشاط العضلي ومن بُت أىم ادلبادئ ما يلي: 

 ظائف االسًتجاع تتخلص يف ظواىر متتالية للعمل ادلالحظ يف االنسجة واجلهاز العصيب.طبيعة و  -

ظػػواىر االسػػًتجاع ذات طػػابع غػػَت مػػنظم حيػػث تكػػوف يف األوؿ سػػريعة مث بطيئػػة وذلػػذا فػػإف سبديػػد وقػػت  -

 الراحة يكوف أكثر فعالية خالؿ بداية االسًتجاع من ادلرحلة ادلتأخرة. 

 رة غلب مراعاة التغَتات ادلرحلية للطاقة والعمل يف مرحلة االسًتجاعخالؿ زبطيط أمحاؿ متكر 

 Vop ou)العمل الغَت متجانس لوظائف القػدرة العمليػة سبنػع مػن وجػود معػاير عامػة مهيئػة لتكػرار العمػل  -

n.m :1977 .) 

 دقائق  3اُف 2المتالء سلازف العضالت بالفوسفات غلب أف يتوفر عامل السرعة والفًتة ادلطلوبة ىي من  -

سبتلػػػئ سلػػػازف األكسػػػجُت بػػػاذليموغلوبُت خػػػالؿ عمليػػػة االسػػػًتجاع ومهمتهػػػا ىػػػي تسػػػهيل عمليػػػة انتشػػػار  -

 األكسجُت داخل األنسجة العضلية بواسطة أجساـ ادليتاكوندريا

 ساعة إد تناوؿ  46ت بالغلوكوجُت خالؿ االسًتجاع يستغرؽ حواِف امتالء العضال -

 الرياضي كميات مضاعفة من ادلواد الكربوىيدراتية يف الغداء

 من الغليكوجُت 60ساعات من االسًتجاع سبتلئ العضالت حبواِف  10خالؿ أو -

سلػػازف الغليكػػوجُت وىػػدا  إف مػػا يػػؤدي اُف التعػػب العضػػلي وتكػػرار تػػدريبات التحمػػل لعػػدة أيػػاـ شلػػا يػػنقص يف

 يستمر ما داـ الرياضي ال يتناوؿ كميات كبَتة من الكربوىيدرات.

 سبتلئ األلياؼ العضلية البيضاء بالغلوكوجُت بأكثر سرعة عن األلياؼ العضلية احلمراء -
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تعتمػػد عمليػػة أكسػػيد الالكتيػػك علػػى األكسػػجُت الػػذي يػػدخل اُف الػػرئتُت مث ينتقػػل اُف الػػدـ لػػدلك ينصػػح 

أف تكػػػػوف عمليػػػة التهويػػػػة الرئويػػػة بعػػػػد التمرينػػػات  العميقػػػػة وبفضػػػل االبتعػػػػاد عػػػن التػػػػنفس السػػػطحي قػػػػدر بػػػ

 .(1994)هباء الدين سالمة.  اإلمكاف.

 

 :خصائص االسترجاع بعد النشاط العضلي 

( فػػإف خاصػػيات التغػػَتات الوظيفيػػة ادلتتاليػػة للعمػػل زلػػددة بطػػابع النشػػاط Hill(موافقػة لفرضػػية العػػاَف ىيػػل  

 العضلي ألف العمل يظهر االسًتجاع الدائم خالؿ العمل العضلي وبعد انتهائو 

تقلص العضالت الكهربائية ليس ىو الوحيد الذي يؤدي اُف االسًتجاع بآليات رد فعل األعضػاء احلركيػة يف 

بواسػػطة عمػل عضػػلي مػداىم أي وشػػيك الوقػوع لػػدلك ؽليػز ظػػواىر إسػػًتجاعية  الظػواىر االسػػًتجاعية تكثػف

 عادية وأخرى متعاقبة ومتتابعة   )(

لػػدا فوظػػائف االسػػًتجاع بعػػد العمػػل تتميػػز دبجموعػػة مػػن اخلاصػػيات ادلهمػػة الػػيت ال ربػػدد ظػػاىرة االسػػًتجاع 

تضػػع احتمػػػاالت إعػػػادة العمػػػل ولكػػن تبػػػُت عالقتهػػػا مػػن النشػػػاطات العضػػػلية األساسػػية السػػػابقة والالحقػػػة و 

 (.Vop ou n.m :1977)وإمكانيتو. 

 

 

 الخاتمة:

بعػػدة عوامػػل  لرياضػػي ألعػػاب القػػوى يتػػأثرمسػػتوى األداء ويتضػػح مػػن كػػل مػػا ذكػػر يف ىػػذا الفصػػل أف 

والبعض اآلخر يػرتبط بالعوامػل الوجدانيػة  فسيولوجية ومورفولوجيةسلتلفة منها البيولوجية دبا ربتويو من عوامل 
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لتػػأثَت علػػى مسػػتوى األداء البػػدين بصػػفة لتػػأيت يف مقدمػػة تلػػك العوامػػل  الفسػػيولوجيةوالنفسػػية إال أف العوامػػل 

جلسػم ومقػدرهتا علػى امل التدريب وعمليات التكيف ادلختلفػة ألجهػزة حبحيث يرتبط ذلك  للعدائُتخاصة 

العضػػػلي  االنقبػػػاضالعػػػب علػػػى إصػػػدار اإلشػػػارات العصػػػبية ادلالئمػػػة لنوعيػػػة مقاومػػػة التعػػػب كمػػػا أف قػػػدرة ال

ة يف ربديػد غػتلك اإلشارات العصبية بالدقة وكل ذلك لػو أعليػة بال وارتباطلألداء الذي يتسم بالقوة والسرعة 

 لتحقيػق أداء جيػد فسػيولوجيةذلػا متطلبػات  فعاليػات العػدو واجلػريمستوى لتلك العناصر وككل رياضة فإف 

 .خاصة على ادلستوى البدين
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 مقدمــة:
تعترب قضية تكييف اجلسم البشري و اجهزتو ادلختلفة مع ضغوط احلمل البدين من وجهة نظرنا الشخصية 

واحدة من أىم قضايا البحث العلمي  يف اجملاؿ الرياضي .... ، و تأيت ىذه ادلكانة ، وتلك األمهية 
ادلستوى البدين و الرياضي .. ، و الكربى من واقع كوف احلمل البدين ديثل الوسيلة الرئيسية لالرتقاء ب

بالتحديد فيما يتعلق بتطوير الصفات البدنية و زيادة فعاليتها يف إطار األداء الرياضي ادلتكامل ..، كذلك 
من واقع ادلكانة اإلسًتاتيجية ألمهية تقنُت األمحاؿ التدريبية بالدقة و ادلوضوعية الالزمتُت لكل فرد على 

 قدراتو ، وخصائص السعة التكيفية لديو .على حدة وفق إمكاناتو و 
وتتضاعف ىذه االمهية أيضاً ، نظراً لالفتقار الشديد للبحث العلمي يف ىذا اجملاؿ و الذي واكبو نقص و 
قصور واضح يف ادلراجع ادلتخصصة ، وخاصة على ادلستوى العريب ..، والذي تتصور أنو قد يصل حلدود 

قصوى ..، و ادلكانة االسًتاتيجية حملور التكييف البيولوجي ضمن قضايا الغياب الكامل ..، رغم األمهية ال
 البحث العلمي يف اجملاؿ الرياضي .

وعلى الرغم من التطور الكبَت يف رلاؿ التدريب الرياضي و العلـو ادلرتبطة بو خالؿ العقد االخَت من القرف 
اؿ منطفرة ىائلة أسهمت خالذلا العلـو الطبية العشرين , و بالرغم شلا حققتو البحوث التطبيقية يف ىذا اجمل

بنصيب وافر يف االرتفاع  مبستوى صدؽ و موضوعية  نتائجها .. ، إال انو ال زاؿ ىناؾ العديد من 
اجلوانب اليت حتتاج إىل مزيد من البحث و التجريب لتفسَتىا و الكشف عن ما يكتنفها من غموض و 

عاؿ أجهزة اجلسم البشري ، و توقيتاهتا يف مواجهة ضغوط احلمل أسرار ، وخاصة ما يتعلق منها بردود أف
وما يسمى بػ " السعة التكيفية  –كعمليات حيوية   –التدرييب ...، كذلك طبيعة العالقة بُت ردود االفعاؿ 

 " وىي صفة تتميز بالفردية حيث ختتلف من شخص آلخر.
 مصطلحات التكيف و التأقلم : -2

لتأقلم من ادلصطلحات شائعة االستخداـ يف العلـو الطبية و كذلك يف علـو يعترب مصطلحا التكيف و ا
الًتبية البدنية و الرياضية ، و قد ينحصر ىذا االستخداـ يف اجلوانب العلمية فقط دوف اجلوانب األخرى 

 ادلتعلقة باللغة الدارجة أو العامية ,
– 0691د أف األدلاين نوكر صل( » Anpassung / Adaptation  »وبالبحث عن مصطلح التكيف 

Nocker 1960 )  : قد عرفو من وجهة نظر التدريب الرياضي بأنو 
" التغيَت احلادث يف أجهزة اجلسم ادلختلفة ، والذي يستهدؼ مستوى أعلى من الكفاءة " و الناتج عن 

، شلا يؤدي  التعرض حلمل تتعدى درجتو مستوى التوازف العادية يف جسم الكائن احلي وأجهزتو ادلختلفة
بالتايل إىل اختالؿ حالة التوازف النسيب ادلشار إليها بصورة تعكس تغلب عمليات اذلدـ على عمليات اذلدـ 
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على عمليات البناء ، شلا يتسبب يف حدوث التعب وىبوط ادلستوى ، ويؤدي بالتايل إىل إصلاز رلموعة من 
ة ، سواء البينية أو الراحة بعد االنتهاء من احلمل العمليات الفسيولوجية و البيوكميائية خالؿ فًتات الراح

هبدؼ العودة للحالة الطبيعية ، ومن مث تستمر ىذه العمليات بعد العودة للحالة الطبيعية وحىت الوصوؿ 
دلستوى أعلى من الكفاءة مقارنة مبثيلو قبل التعرض للحمل البدين ) التعويض الزائد ( ويعرؼ 

(Weineck 1994 مصطلح التك ) يف البيولوجي بأنو :" التغَتات العضوية وتلك احلادثة يف النظاـ
 الوظيفي نتيجة للتأثَت البدين و النفسي لألنشطة الرياضية " 

ويعترب مصطلحا التكيف و التأقلم مصطلحُت مًتادفُت يف اإلشارة إىل التغيَتات احلادثة يف اجلسم و 
تغَتات تتباين مع مثيلتها الطبيعية ، وبالبحث عن أجهزتو احليوية الداخلية نتيجة التعرض لظروؼ وم

 مصطلح التأقلم 
«Akklimatisation «    صلد انو يرجع للغة الالتينية ، ويًتجم على أنو :" ذلك التغَت ادلؤقت

احلادث كرد فعل لتغَتات اجلو و البيئة اليت يعيش فيها الفرد " ، ويعٍت ذلك أف عملية التعرض للتغَتات 
مًت ( تدخل ضمن مفهـو  0011ادلوجودة يف ادلرتفعات ) األماكن ادلرتفعة عن سطح البحر بػ  الفيزيائية

التأقلم ، اما عملية التعرض ذلذه الظروؼ لفًتات طويلة فتدخل حتت مفهـو التكيف ، مبعٌت أف عملية 
خل حتت مفهـو اإلقامة يف ادلرتفعات مثال لفًتات طويلة تؤدي إىل حدوث تغَتات فسيولوجية مرتبطة ،تد

 عمليات التكيف ادليكانيكية .
أي اف الفرؽ بُت ادلصطلحُت ينحصر ؼ  الفًتة الزمنية اليت يتعرض ذلا الكائن احلي و أجهزتو احليوي 

وكذلك الفًتة الزمنية اليت تستمر فيها ىذه التغَتات ، ويتطلب التأقلم ىنا عدة أياـ بينما يتطلب التكيف 
 ف التدريب يف ادلرتفعات يستهدؼ احلصوؿ على التكيف وليس التأقلم.أسابيع ، شلا يؤكد على أ

 التوازن بين عمليات الهدم و البناء : -2-1
يرى علماء الطب الرياضي أف قدرة الكائن احلي على التكيف دتثل يف نفس الوقت قدرتو على االستمرار  

ويؤثر سلبيا يف قدرتو على  يف احلياة يف احلياة ، ويعٍت ذلك أف غياب ىذه القدرة يعيق عملية استمراره
على أف التكيف ديثل أىم قوانُت احلياة ، كما   Weineck 1994مقاومة  األمراض و التغلب عليها ويؤكد  

يضيف أف اإلنساف يتمتع يف االحواؿ العادية حبالة من التوازف بُت عمليات اذلدـ وعمليات البناء  ، 
امة النسبية ، و اليت تتحقق عن طريق سلتلف النظم ادليكانيكية اليت وتسمى يف بعض األحياف حالة االستد

 تعمل على تغيَت ؾ العوامل الداخلية و اخلارجية للوصوؿ حللة االتزاف الداخلي .



 التكيف مع األحمال التدريبية                                                     الثانيالفصل 

 

 
80 

 

ويستخدـ مصطلح االتزاف النسيب  تعبَتاً عن االتزاف الداخلي أيضاً ، وىو ذلك االتزاف احلادث يف سلتلف 
من اخللية إىل االتزاف احلادث بُت الفرد و البيئة احمليطة ، كما ديثل ىذا االتزاف عملية العمليات البيولوجية 

 (hollman / hettinger 1989)احملافظة على كل مستويات التنظيم البيولوجي من اخلاليا و حىت احمليط .
 
 
 األساس البيولوجي للتوازن الداخلي :  -2-2 

الرياضي على اف استمرارية وجود الكائن احلي على األرض تستند يتفق عدد غَت قليل من علماء الطب 
 إىل ثالثة عوامل رئيسية على النحو التايل : 

 
 
 

، حبيث يؤدي  59وحىت  5867أما فيما يتعلق بدرجة حرارة اجلسم فتتميز بالثبات عند درجة  -
ر ، فإذا ما تعرض ىبوط أو ارتفاع درجة احلرارة عن ىذا ادلستوى ادلثايل إىل تعرض صاحبو للخط

ولفًتة طويلة يكوف معرضا للوفاة ، وعلى العكس من  68الفرد الرتفاع  درجة احلرارة دلستوى 
 ذلك ديكن للجسم مقاومة التعرض للربودة لفًتة طويلة ) لعدة ساعات ( .

 من الوزف الكلي لو .  %68وبالنسبة لكمية السوائل يف اجلسم فتمثل حوايل  -

رجة تنظيم و تقنُت مستوى احلمضية و القلوية يف اجلسم ، حيث تشكل د pHوتعٍت قيمة الػ  -
(  وسطا حياديا ) متعادؿ ( ، مبعٌت أف ىناؾ توازنا تاما بُت الوسطُت  967)   pHقيمة الػ 

، أي  966و حىت  965احلمضي و القلوي ، وتصل تلك القيمة بالنسبة لإلنساف عند حدود 
ل خفيف إىل الوسط القلوي ، ويف حالة ىبوط ىذا ادلستوى إىل اهنا تقع يف مستوى التوازف مع مي

 ( تكوف ىناؾ سيطرة للوسطى احلمضى 967أقل من ) 

( يف الدـ الشرياين ولفًتة  :965- 9667ويف حالة ىبوط ، او زيادة ىذا ادلستوى عن حدود ) 
 )( Grosser / zimmermanm 1961 u.aطويلة يتعرض الفرد للخطورة.

 

 االستشفاء من وجهة نظر الطب الرياضي : عمليات -2-3

  ثبات في درجة حرارة الجسم(Isothermie) 

  ثبات كمية السوائل في الجسم( Isohydrie ) 

  ثبات في قيمة الـpH 
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دلعرفة وجهة نظر الطب الرياضي يف عمليات االستشفاء و التكيف الناجتة عن استخداـ احلمل البدين ، 
وجب علينا التعريف الطيب لعملية التدريب الرياضي وىو : " عبارة عن عملية انقباضات عضلية متكررة 

ا إىل حد معُت خيتلف من فرد آلخر " حىت ديكن اف تصاحبها عمليات وىادفة ، يشًتط أف تصل شدهت
االستشفاء و التكييف ادلستهدفة يف أجهزة اجلسم ادلختلفة ) تكيف عضوي ووظيفي ( وهتدؼ يف النهاية 

 hollman / hettinger) 1990لرفع ادلستوى.
مل البدين ، فعلى سبيل ادلثاؿ إف معرفة ىذه احلقيقة توضح لنا ما حيدث داخل جسم اإلنساف أثناء احل

حتت تأثَت محل بدين موجو لتحسُت عناصر التحمل لدى أحد الالعبُت ، تكوف يف ىذه احلالة اجملموعات 
العضلية ادلستخدمة واقعة حتت تأثَت احلمل شلا يؤدي إىل بالتايل إىل ىدـ واحًتاؽ يف كمية اجلليكوجُت 

الة عملية اذلجـو احلادث على جسم اإلنساف ادلشار إليها ، واليت ادلخزوف ، وديثل احلمل البدين يف ىذه احل
يتم اكتشافها من خالؿ أجهزة ادلراقبة شديدة احلساسية ) ادلستقبالت( ، حيث يتم اإلخالؿ حبالة التوازف 
الداخلي اليت حتدثنا عنها فيما سبق ، شلا يؤدي إىل تغلب عمليات اذلدـ على عمليات البناء ، شلا يؤدي 

عد ذلك غلى اختاذ مجيع اإلجراءات الفورية و الالزمة إلعادة ىذا التوازف ، وسد النقص الناتج من خالؿ ب
 إصلاز رلموعة من العمليات الفسيولوجية و البيوكيمائية  غَت اإلرادية اذلادفة للعودة للحالة الطبيعية.

Nachgrosser 1987 
 

 األسس البيولوجية لعمليات التكيف :  -2-4
د حياة الكائن احلي على بعض العمليات احليوية األساسية مثل عمليات التمثيل الغذائية ) األيض( ، تستن

 والتكيف ،و التكاثر الوراثي .
وتًتكز أمهية عمليات األيض ) التمثيل الغذائي ( يف بناء ادلواد األساسية يف اجلسم من ناحية ، و إمداده 

بوأ مصطلح التكيف نفس األمهية من واقع كونو ديثل القدرة على بالطاقة الضرورية من ناحية اخرى ، ويت
مواجهة الظروؼ و البيئة احمليطة و التغَتات احلادثة هبا ، حيث تتوقف العملية التدريبية ككل على ىذه 

 الظاىرة .

 

 االستشفاءتحت تأثير األحمال المختلفة. مواصفات عمليات - أ

 توقيتات حدوث عمليات التكييف و ترتيب أولوياتها بالنسبة ألجهزة الجسم المختلفة  - ب

 التوقيتات المقترحة لتطبيق مبدأ الزيادة التدريجية في حمل التدريب على مدار السنة. - ت

 مواصفات الحمل التدريبي المؤثر و درجته . - ث

 الراحات المستخدمة . تحديد أنواع و مواصفات - ج
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و ( وتؤكد ىذه القواعد أيضا على ضرورة استخداـ ادلثَت ذي الفاعلية ، أي ادلثَت الذي تصل درجتو ) شدت
إىل حد معُت يؤمن حدوث ردود األفعاؿ ادلستهدفة يف اجلسم ، اما ادلثَت الضعيف فال يؤدي إىل حدوث 

رد الفعل ادلطلوب ، كما تؤدي عملية تكرار ادلثَت ذى الفاعلية ) احلمل ( إىل تامُت استمرارية التأثَت يف 
 العملية التدريبية 

 يلي :  وتؤدي ردود أفعاؿ العملية التدريبية إىل ما
 استشارة و تنشيط مصادر بناء الطاقة يف اخللية . -

 زيادة و مضاعفة تركيبات أمحاض الربوتُت النووي ) مواد نواة اخللية و الصفات الوراثية ( -

 زيادة مضاعفة بناء الربوتينات ) زيادة ادلقطع الفسيولوجي (  -

دلبتدئُت فًتى آثار التكيف وتظهر نتائج ضغوط األمحاؿ التدريبية بصورة واضحة و سريعة لدى ا
ادلورفولوجي  و الوظيفي واضحة لديهم ، بينما تشكل ىذه الظاىرة صعوبة واضحة لدى العيب ادلستوى 

 hollman / hettinger 1989)العايل و األبطاؿ العادلُت .

 
 توجيه عمليات التكيف : -2-5

التكيف يبدأ من حتت سرير ادلخ ، او يرى كل من " ىودلاف" و " ىتنجر" أف الطريق الذي تتخذه عمليات 
حتت ادلهاد البصري ) وىو اجلزء ادلوجود حتت ادلهاد البصري ، ويكوف ارضية و بعض جدراف 

Thirdventricle   يف ادلخ و اذليبوثاالمات ، وىي رلموعة من اخلاليا العصبية حدثت هبا
،حيث   Neuro secretorycellsحتوراتسيتولوجية حبتة و أصبحت ذلا القدرة على اإلفراز و تسمى 

دتر بعد ذلك بالغدد ادللحقة من منطقة ادلخ ، إىل الغدة النخامية ،مث إىل الغدة الدرقية و منها إىل الغدة 
 الكظرية )فوؽ الكلية (.

ويرى "ىودلاف" تأكيداً على نتائج التجارب اليت أجريت على احليوانات أنو يف حالة حجب دور الغدة 
الكلية( فإف عمليات التكيف اخلاصة بالتحمل ال تتأثر ، بينما تؤدي عملية حجب دور الكظرية ) فوؽ 

الغدة الدرقية إىل التأثَت السليب يف عمليات التكيف ، ويف حالة توفَت كمية بسيطة من ىرمونات الغدة 
ى التحمل ، الدرقية تتحسن عملية إفراز اإلنزديات الداعمة لعمليات التمثيل اذلوائي ، كما يتحسن مستو 

ويضيف العامل األدلاين بأف عملية حجب ىرمونات الغدة الدرقية تؤدي بالتايل إىل عدـ حدوث الزيادة 
دـ االرتقاء بادلستوى ، شلا يؤكد على العالقة ادلتوقعة العادية يف إعداد ادليتوكوندريا ادلنتجة للطاقة ومن مث ع

الوثيقة بُت وظائف الغدة الدرقية ، وبُت عمليات التكييف الناجتة عن اخلضوع لألمحاؿ البدنية  ادلوجهة 
 لتطوير التحمل .
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وتعمل ىرمونات الغدة الرقية على زيادة و تنشيط عمليات إنتاج الطاقة من خالؿ مضاعفة احًتاؽ 
، وتًتكز توقعات العلماء يف عدـ كفاية الطاقة ادلتوفرة دليكانيكية عمليات التكيف يف حالة  الكربوىيدرات

 حجب دور الغدة الدرقية .
 خطوات التكيف : -2-6

ختضع عملية التكيف احلادثة للنظاـ الوظيفي لنظاـ و خطوات معينة تبدأ بالتعرض للحمل البدين ) 
ازف الداخلي ذلذا الوظيفي ، ويؤدي ذلك بطبيعة احلاؿ إىل استنزاؼ التدرييب ( ادلؤدي لإلخالؿ حبالة التو 

للطاقة و زيادة يف السعة الوظيفية ، وعلى سبيل ادلثاؿ يالحظ ارتفاع معدؿ ضربات القلب وعدد مرات 
التنفس بغرض تأمُت احلصوؿ على حجم األكسجُت ادلطلوب ، وتعكس ىذه الظاىرة ما يسمى بالتنظيم 

عن جروتلر (، و" عمليات التمثيل التكيفي "  )8811عن نيوماف  (التغيَت " الفوري  مصطلح "
، ومن وجهة نظرنا الشخصية نعتقد اف مصطلح التعويض ادلؤقت قد يكوف مناسبا ، ويعود ) 8811

النظاـ الوظيفي و الذي مت التأثَت عليو من خالؿ ضغوط احلمل البدين إىل حالتو الطبيعية يف اعقاب  
الضغوط ، وخالؿ فًتات زمنية متباينة ) سلتلفة ( ، وتتوقف تلك الفًتة الزمنية بصورة عامة على  انتهاء تلك

 نوعية و درجة الضغوط ادلستخدمة و مواصفات السعة التكيفية لدى  الفرد ادلتدرب .
 مبادئ أساسية في التعامل مع حمل التدريب : -2-7

صيب و النفسي الواقع على أجهزة اجلسم ادلختلفة كرد فعل يعرؼ محل التدريب بأنو : " اجلهد البدين و الع
دلمارسة االنشطة الرياضية " ، كما يعترب محل التدريب الوسيلة الرئيسية ادلستخدمة لإلخالؿ حبالة التوازف 

الداخلي ادلشار إليها فيما سبق ، وديثل محل التدريب أيضا شكل وىيكل الربنامج التدرييب من حيث 
و الراحات ، و الكثافة ادلستخدمة ،كما يعكس أيضا الفاعلية الناجتة عن ادلثَتات احلركية  احلجم و الشدة

 على الوظائف اجلسمانية و النفسية .
ويرتبط احلمل التدرييب ارتباطا أساسيا بظاىرة التكيف ، حيث يعترب االداة و الوسيلة ادلستخدمة للحصوؿ 

يضاً مبجموعة كبَتة من ادلبادئ اذلامة اليت لن نتطرؽ إليها على ىذا التكيف ، كما يرتبط محل التدريب أ
 بالتفصيل ، وسنكتفي بالتطرؽ إىل ثالثة  مبادئ أساسية منها ىي :

 الوثبات يف احلمل . -

 التغيَت يف احلمل . -

 

 الزيادة التدريجية في الحمل على مدار السنة : -2-7-1
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لية التدريبية وىو حتقيق عمليات التكيف من الواضح ىنا وجود عالقة قوية بُت اذلدؼ االساسي من العم
بصفة متكررة و متتابعة خالؿ الربنامج التدرييب ، وبُت نوعية األمحاؿ ادلستخدمة نتيجة الرتفاع ادلستوى ، 

ومن مث ثباتو يف مستوى معُت ، حيث تصبح ىناؾ ضرورة ملحة لتطبيق مبدأ الزيادة التدرجيية يف محل 
لية يف ىذا الشأف إىل ضرورة االلتزامباالرتفاع التدرجيي للحمل ،وحىت الوصوؿ التدريب ، وتشَت اخلربة العم

 لدرجة معينة يف هناية ادلوسم التدرييب .
 الوثبات في الحمل : -2-7-2

أما العالقة بُت عمليات التكيف و مبدأ الوثبات يف احلمل فيمكن أف تؤكدىا اخلربة العملية و اليت تشَت 
 نتائجها إىل :

محاؿ التدريبية ذات الطبيعة الواحدة خالؿ الربنامج التدرييب على فًتات طويلة فيو تؤدي يف أف استخداـ األ
النهاية إىل حدوث ثبات يف ادلستوى ،كذلك أظهرت نتائج  التجارب أيضاً أنو يف عدد غَت قليل من 

الزمن إىل ثبات احلاالت تؤدي عملية الزيادة التدرجيية يف محل التدريب ادلستخدمة على فًتات طويلة من 
يف ادلستوى بعد فًتة طويلة من االستخداـ ، وىنا تتضح أمهية اللجوء إىل مبدأ الوثبات يف احلمل والذي 

 يؤمن لنا الطريق الوحيد يف ىذه احلالة الذي يؤدي إىل حدوث التكيف و بالتايل ارتفاع ادلستوى .

ئة ديكن تأمُت حدوث اخللل ادلستهدؼ بُت فمن خالؿ اللجوء إىل ىذا النوع من االمحاؿ البدنية ادلفاج
 ( .8881عمليات اذلدـ و عمليات البناء داخل اجلسم.)زلمد عثماف و أخروف 

 التغيير في الحمل :  -2-7-3

أما بالنسبة للعالقة بُت عمليات التكييف ومبدأ التغيَت يف محل التدريب ادلستخدـ  فَتى "جروسر"  أنو يف 
ث عمليات التكيف ( بالرغم من اتباع كل من مبدأ الزيادة التدرجيية حالة عدـ تقدـ ادلستوى ) عدـ حدو 

 و ادلستمرة يف احلمل.
كذلك مبدأ الوثبات يف احلمل ، فإنو جيب اللجوء دلبدأ التغيَت يف احلمل لضماف االرتفاع يف ادلستوى ، 

 وىذا يعٍت إمكانية اتباع النظاـ التايل :
  يادة و الوثبات يف احلمل .التغَت يف احلمل ما بُت التدرج يف الز 

  التدريب الفًتي (. –التغيَت يف طرؽ التدريب ادلستخدمة يف الربنامج ) طريقة اجلمل ادلستمر 

  ( . التغَت يف زلتويات احلمل نفسوosman 1994/ nachharre 1975 ).  

 

 العوامل المؤثرة على عمليات التكيف : -2-8
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اضح على عمليات التكيف الناجتة عن استخداـ احلمل من ادلعروؼ أف ىناؾ عوامل كثَتة ذلا تأثَت و 
التدرييب ، ومن ادلعروؼ أيضاً أف استخداـ احلمل التدرييب مع رلموعة من األفراد حىت لو تشاهبت ظروفهم 

و مواصفاهتم يف العديد من اجلوانب لن يؤدي إىل نفس التأثَت مع اجلميع ، وسنتطرؽ ألىم العوامل 
 الداخلية و اخلارجية .

 
 الداخلية: العوامل -2-8-1

 ونقصد هبا عوامل مثاللسن،اجلنس، الفروؽ الفردية و احلالة التدريبية.
ختتلف درجات االستجابة للخضوع للحمل البدين اخلاص بتطوير الصفات البدنية وفقاً  السن : - أ

صر للمرحلة السنية ، وعلى سبيل ادلثاؿ تؤكد التجربة العملية على اف نتائج عمليات التكييف يف عن
التوافق العضلي العصيب تظهر بصورة واضحة لدى الطفل خالؿ مرحلة سنية معينة ،مبعٌت أف 

 االستجابة لتطوير ىذه القدرة تكوف يف اعلى مستوى ذلا خالؿ مرحلة سنية معينة .

ف وفيما يتعلق بالتوقيتات ادلثالية لالرتقاء مبستوى الصفات البدنية ، تشَت نتائج التجربة العلمية إىل ا
مرحلة ادلراىقة ىي ادلرحلة ادلناسبة بصورة عامة لتحقيق أكرب استفادة شلكنة يف ىذا اجملاؿ ، حيث 

 تستمر ىذه االستجابة فيو قبل بلوغ ىذه ادلرحلة السنية .
 
تؤدي االختالفات اذليكلية و الوظيفية بُت الذكور و اإلناث إىل اختالفات أخرى  الجنس : - ب

التكيف الناجتة عن استخدـ احلمل البدين ، وعلى سبيل ادلثاؿ فقد ثبت مبا  مرتبطة فيما يتعلق بعمليات
ال يدع رلاال للشك أف تأثَت استخداـ تدريبات القوة العضلية يكوف متواضعا لدى اإلناث مقارنة بالذكور 
 ، و يعّزي السبب يف ذلك للفروؽ الواضحة يف مستوى ىرموف التستسًتوف ) ىرمونات اخلصية الذكرية (

 أو اذلرمونات ادلذكرة بُت اجلنسُت .

إف معدالت التطور يف عناصر اللياقة البدنية تكوف يف مستوى أعلى يف حالة  الحالة التدريبية : - ت
التعامل مع ادلبتدئُت عنها يف تدريب ادلستويات العليا ، ويرجع السبب الفسيولوجي يف ذلك إىل احلمل 

ملية اإلخالؿ بالتوازف الداخلي للجسم لالعب ادلستوى العايل ادلطلوب ، ومنحٌت الشدة الالـز لتحقيق ع
دوف اإلنزالؽ يف دائرة احلمل الزائدة ، حيث تشَت التجربة العملية لصعوبة كبَتة يف حتقيق النجاح يف 
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التعامل مع ىذه القضية ، إضافة إىل أف السعة التكيفية لالعب ادلستوى العايل تكوف ضئيلة بصفة عامة 
 (.  7;;0ين أؾ .) راجع فا

 العوامل الخارجية : -2-8-2

 نقصد هبا مواصفات األمحاؿ البدنية ادلستخدمة مثل : التغذية ، البيئة احمليطة ، ...... إخل 
من ادلعروؼ أف مواصفات االمحاؿ البدنية ادلستخدمة من ناحية  األحمال البدنية المستخدمة : - أ

ة ، الكثافة ( ......إخل ، تؤثر بصورة مباشرة يف ) اذلدؼ ، احلجم ، الشدة ف مدة دواـ ادلثَت ، الراح
مستوى  ونوعية عمليات التكيف ادلرتبطة ، وعلى سبيل ادلثاؿ تؤدي عملية استخداـ أمحاؿ بدنية 

منخفضة ال ترقى دلستوى إخالؿ حالة التوازف الداخلي بُت عمليات اذلدـ ، وعمليات البناء إىل عدـ 
كما تؤدي عملية االستعانة باألمحاؿ البدنية القصوى بصورة حدوث عمليات التكيف ادلستهدفة ،  

 غَت علمية ال تتفق و احلالة التدريبية لالعب إىل حدوث ظاىرة احلمل الزائد ، وىكذا .

تعترب ادلواد الغذائية ذات تأثَت واضح يف عمليات التكيف الناجتة عن  نوعية الغذاء : - ب
وثيق مبستوى قدرة الفرد ادلتدرب على حتمل استخداـ احلمل البدين ، وذلك الرتباطها ال

 مثَتات احلمل البدين .

 
 
 
 
 
 

 عوامل أخرى : -2-8-3

 

 ( 0691) فاين راؾ يبين العوامل المؤثرة في المستوى الرياضي كما يراها  40شكل بياني رقم 
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 .(8881) ىودلانوىتنجر ات التكيف الرياضي العوامل المؤثرة في مستوي عملييبين  55شكل بياني رقم 
 

 المستوى

 الرياضي 

القدراث البدنيت و التوافقيت ) القوة 

 التحمل ، السرعت ، المرونت  ، الرشاقت (

 العوامل الخاصت بالنواحي الصحيت 

القدراث التكنيكيت 

 و التكتيكيت

المكوناث الشخصيت و 

 العقليت و اإلجتماعيت
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 الخاتمـة :
أف البحث عن احلقائق ادلرتبطة بعمليات اإلستشفاء و التكيف و مستويات التنظيم البيولوجي يف اجلسم 

تابعة من مراحل اإلستنزاؼ و ىبوط ادلستوي حيت البشري و تأثر بظغوط احلمل التدرييب وقاعد التعويص ال
مراحل التعويض وادلثالية يف استعادة الشفاء و يتطلب مزيدا من اجلهود العلمية اليت البد و اف تسند ايل 

 الدعم العلمي ادلعملي ادلخربي

 

 

 عملياث التكيف

 نوع الحمل و تغيير مواصفاته

 نوع الحمل

 

 الحالة التدريبية

 

 الجنس

 

 عوامل إعاقة االستشفاء

 

 السن

 

 طرق التدريب

 
 

 وسائل التدريب

 
 

العوامل اإلجتماعية المصاحبة 
 للوظيفة

 العائلية و األحمال المترتبة عليها .

 

 يبعمر التدر 

 

 العوامل النفسية المصاحبة

 عوامل متعلقة باإليقاع الحيوية 

 

 السنوي التوقيت

 
 عوامل مناخية 

 
 

 التغذية

 نظام الحمل) األجهزة الحيوية  و اجهزة 
 الجسم الحركية اإليجابية و السلبية (
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 التكنولوجي اذلادؼ ايل اإلرتقاء مبستوي اإلصلاز الرياضي ومستوي صدؽ وموضوعية النتائج .
شَت نتائج الدراسات اخلاصة بظاىرة التكيف إىل اف العمليات البيوفسيولوجية الناجتة عن ضغوط االمحاؿ ت

التدريبية تتأثر  فرديا هبيكل  و مواصفات الًتكيب ادلورفولوجي و الوظيفي للفرد ، وخاصة ما يتعلق مبصادر 
ف كعملية طبيعية تعتمد على مبدأ إنتاج الطاقة يف جسم اإلنساف ، و تؤكد ىذه احلقيقة على أف التكي

اخلصوصية و الفردية ، و نعٍت بذلك أف السعة التكيفية ، لألفراد سلتلفة وفقا لعوامل فطرية و اخرى مرتبطة 
 الشخصي لألفراد. االستعدادقوية مع ما يطلق عليو  تبنوعية اجلينات أي اهنا ترتبط بعالقا
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 :تمهيد

العاا ا الىاااح ةامااال شااا اللراا ي   الدمي  ااث  الىاباا  مثاا  دتأاا   حللراا ل حلااا   راا  شاا  ا ثاا ل ال  دمياا     

الا  ة  تعاا العا ا الىااح شاا الدمي  ا   العدميىا  ةاللرا ي   الأىلثاميا  لضدةرته يف تلك العصاار ماا  لإل س ن

ةباادةا ا لعاا ا ا ةلقثاا  ا امي اا  مااا   ةهااع بصاال ا لعاا ا ا ةلقثاا  الىاباا  ،ش رساا   اس ساا ن شلاا  ا   

يف ال اادا الأم شاا   لاا لدمي  اا   ا ىاادح، ةتىا ا ضاا  ا ضاا را  ةالرااعاا فضاا بااا  لااك ف  ا  ختل أمتعأا  

الل سااع ةا ىا ااع ، ة ااا ابأاا   ألعاا ا الىاااح شلاا  الىااام الدمي  اا  ا س سااث  ا ة  يف ، ال اا ر ، القااا 

 بلى السأاح الع لع.

 :   ف ألعاب القوىتعري -3-1

مب  ام العصد ف ن ألع ا الىاح تراا  الراع،الدمو ةاياد ، الى ال ةالااال، الدشاع ةالااف ، حل س ا ف       

إ  شس حلى   الألا ف  العرا رمي  للدلا   ةالساق بث  لللسا ش، ةميرا را يف شسا حلى ي  العامياا شاا الأل فساٌن شاا  

   ةشأ ش يف الابال الللىا  ةال أاما ، ةتىا م طا  حل اا   ما ايلسٌن، ما  ا   تلاة  بلى شاار الع م صث

حملثاااا ، إ لثاثاااا ، اةلثاااا ،   رمياااا ، ب لثاااا  ةأةلقثاااا ، ةميعأاااا  حلد اااا شمج العاااا ا الىاااااح شااااا أةساااا  الاااا اشمج  يف  ثاااا  

ا لعااا ا، مااااا  أن شسااا حلى ي  باميااااال ةشألابااا  مثاااا  ميىاااا م حلعضااا   يف الضااااا ر ةالاااقعو ا ىااااد يف الثاااااان 

اخل ثاال.  اللاا ر)هراا م ةالىاا .،... ةبلثااه أيلىاه بلث اا  تساااث  ألعاا ا السا م  ةالثاااان.  اخلا   ماا لدشع

 48) 

ال ع لثاا   ةالساا حلى  ،  شأعاااالا ن شااا ىااا  هاا ا الأعدميااب مياادح الق ماا  حل لعاا ا الىاااح هااع رمي  اا       

 يف الابل ال أام  اة يف الى ب  .     ب رس   ما ايلسٌن صث   ةشأ ش، سااش
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 م(.5002)ما    ث  الدحلصع.   لالعبي العاب القوى: األساسيةالصفات  -3-2

 :  م, ةا اااالل ةالأأاا حل  000م, 500م, 000ميأصااب  باال الساا ف   الىصااًنل  فعاليااات الاار

 العضلع  –حل شم ط  حلسث دل الابل بلى العا  العصيب 

 ال راان  مم ا 00مم, 2م, 0200م, 000أش   بل الس ف   الأاس   ةال اميل  

الأل ساااع ةالااا  تعأااااا بلاااى الىاااال ةالأهاااا  اطااااا ع ةالاهااااا ع حللسااال  –بأااا   حلساااث دل العاااا  الىلااايب 

( ميا ايف يف الاساا الصا    ا س ساث  0ر ام) ايااة تأل سل ش  الس ف  ةالسدب  ما  هاا شا ايف يف 

  ا الىاح الص ار با ا حت ا الاةيل  لع ا الىاح.عال يف ايد لس حلى   

 الصفات األساسية لعدائي العاب القوي  يمثل 33 لجدول رقما

 

 حتا  هاا ع  حتا    هاا ع  السدب  ال ع لث 

 م000

 م500

 م000

 م0200 -م000

2000- 00000 
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 : ةال اااااع حلساااث دل العاااا  ميأصاااب  بااال فع لثااا   الى ااال العااا يل ةاللا ااا  ةال اميااا   فعالياااات القفااا

  حلاا لأااف  ةساادب  را ال عاا  ةالىااال ةيااا  اخل ااال ةالااااا ة ااال ا رتىاا ش العضاالع ةالأا اا –العصاايب 

الس لى ةالعلث , ةتااا ن  ساق   اال الابال ا  ة ن لسااه,  ا فدااالعااا  ةالىال ا   ج رمي  ة ال 

 ةالدة   ةالدش   .

 :ل العاا  ميأصب  بل فع لث   الدشاع, رشاع الادشيف ةايلا  ةالىاد  ةال د ا  حلساث د  فعاليات الرمي

ةالىااال ةالساادب  الاااةران ةا  اال  , ة ااال  لث عاا العضاالع ةالأا اا  يف الأاافاا  ةساادب  را  -العصاايب 

السا لى ةالعلثا  شاا الابال ةالىااال ا   ج رميا  ةالدة ا  ةالدشا   , مجام لساا  ةبضاالع   ا يادا.

 مقًنميا ةالىارل بلى ا رخت ش.

 تاريخ العاب القوى  3 -3

 ديم: في العصر الق - 3-3-1 -

 ظدًا  بأق ر ه ه الدمي    شا أ ام أ ااع الدمي     ال  ش رس   اس س ن ما   تأضاا فدةبً  شأعاال ش   

( بدف   أما اىأص صع ال ل الدمي  ع ا تا أثكالرع، ايد ، الى ل، الاال، الدشع، ةالاف  ) اسم فا 

 لقه ف  ه ميص  إ  هافه حل م  ه...حلىاله: إ ا م ن اس س ن برع حلعضاته ةجيد  حلد أثه ةميسدع حلى

ا أرد  رمي    ألع ا الىاح يف ا ض را  الىاب  حبث  بدفأ   الصٌن ةاطلا ةحلاا ش  حلٌن الل دميا ةللميدل  

مدميه شل  اااٌن  د ً  أة أم د، ةمت اشأى   تساثأ   شا اللل  الثا   ث  الىاب ، ةأيل  بلى جمااع ألع ا 

 .(00م،  0111أشث  حلامي  )ميعىاا(،  )سأعا   ةالا ل .الىاح ماص ليف رمي  ع ش    ا 
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ال    ا الث  .م يف      ا لع ا  3541ة ا لد  أة  شس حلى   ألع ا الىاح يف حلاا الثا  ن سل  

م  ه يلثع  الاةرا  ا ةلقث ، ةم  ه ه ه الدمي    دت را ىا  ا مأ     الاميلث ، ةم  ه أس ا 

   ال  ا أصد  يف اةرا  م ًنل بلى ألع ض  ةماه .ا لع ا ا ةلقث  الىاب

لما ش  جتار اسش رل إلثه أ ه مل تما ألع ا الىاح يف  لك اللشا دت را بلى اللها ال    عدفه الثام، 

فاس حلى   الس ف   يف ايد  م  ه تى ا حلعاا الدا  ال  جيأ   العااش فث   اللعل  ه حل ً ةإمي حل ً، ةأ صد 

 .م ةالىصاا هل  يا  اللعل، أش  الاال ال امي  فم ن  3391    ايد  م  ه سل  شس ف  يف سق 

حلثاميه حيا  أاى ً    تلميا ا دم  صعاحل ، ةم ن الىد  ميى .  الأس حل ب را بلى أ ل م اللش ر، ة ا م ن 

أر ث   شا فا  شلص  شا الااا ميعلا  لثًا با ا رض، أش  الدشيف فم ن ميصاا رما أهاا. ب لث  أة

 ةالع ل يف إص حل  اطا.   يف الس ف  ال  ميأج ة ه  الدشيف.

ةبلاش  اسأا  الدةش ن بلى حلاا اسغدمي ، م  اا أ   تىاشً  ةشسأاح مض ر  شا اسغدمي ، فلىلاا ال ى ف  

 الثا   ث  ةاماشاا ال ى ف  الدمي  ث  م ًناً،  ن ألع ا الىاح تقىن حلص   أس سث  حل لس م ايلاا مث 

تس باهم بلى الىأ   حلرم  لثا، ةاسأاد  ألع ا الىاح ة شثاي  شا ا لع ا الدمي  ث  ا ىدح، إ  

" حل ميى . ا لع ا سثاا  مياا .م بدفه مااً  شأاثلًا مٌن   م الىثصد الدةش  "  3391أ ه سل  

السثهث ، ةأميضً  ل  ا ةلقث  حلسقل ش  م ن ميدافى   شا شع  د ةب اا  ةالث ،   تأ   ش  أصا  الامي    

دت له ه ه ا لع ا شا دتجثا للىال، ةم ا ل  مي ا  دتجثا الدس  ةالىاميسٌن، حل س  ف  إ  ما   ةسثل  شا 

ةس    الأارميل العسمد  الق ب  للهدةا ةالسقل للخداا ف       حل لك الرعل  ا ةلقث  ةرما  

هد ةتلأرد شا لاميا يف العصار الاس ى، شعأاال بلى بلى إاده  ه ه الدمي    ياميًا، لأعاا فثا  حلعا فألا

جمأا  ال دةسث  ال   س اه ا شدا.، فلاه ةأصقهه هافً  أس سثً  ما  ص ر  ألع ا الىاح للًش شا 
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الاحلث  الع ش  للرق ا، ال   تارحلاا يف ايد  ةالاال ةالدشع، ةا حلدةا يف ه ه ا لع ا أال ش شس حلى   

 (.http, forum, Amerbaled ,net ) . فدةسث 

إن ألع ا الىاح م  ه دت را يف الاةرا  ا ةلقث   ق   ر   ا لع ا ايا بث  مبال ياميل ، ةم  ه تى م 

يف ه ه الاةرا  سق   )سأ ا( بلى شس ف  سأ ا ش  ميع ا  ش    شا، مث م ن هل ا سق   ) اميا ( بلى 

ميل ، ةها مخ  مثلاشاا ، ةهل ا أميض ً شا، ةسق   ) الامياا( ةها ميرقه الس ف   ال ا  544شس ف  

سق   ) القأل الان( ، ةهع تأمان شا مخ  شس حلى   ةهع: الى ل، الأس حل ، الص رب  ، رشع الدشيف 

 .(17م،  0101فأهع رشض ن، ،) .ةالىد 

 في العصر الحديث: 3-2 -3

شلعه رش مي   3914ب م حلاأ ظ ار ألع ا الىال يف اذملاا حل يد  ةالى ل ةرشع ا اى  ، ةيف  3345ب م 

ا اى   مبدسام شا اللك" أاةارا ال  ل "     تؤاد يف رش مي  الىاا ةاللر حل ، ة ا تسقل ه ا الدسام يف 

 تع ث  ألع ا الىاح بااش ً لمل   أب ثه شله ةا أصد بلى رشع ا اى   حل ل ا  حلعا  لك.

ن لثا" حلللان ما  أاىله ملث  أ ر  أة    ا  مامي   لع ا الىاح حل سم "  ثمأا  3231يف ب م 

 م.3251إميأان سق   الاا    لع ا الىاح ب م 

أ ثاه أة  سق      لع ا الىاح حل لملث  ا دحلث  اللمث  )اذملاا( ما  أ ر   حلملث "  3253يف ب م 

، ما  صار أة  مأ ا يف ألع ا الىاح  3243شس حلى  يف اللا الع يل ةال امي  ب م  حل ذملااأمساا" 

 م.3244ب م   ذملااحل 
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ةظ  مي ثئ الرق ا  3204ش ميا  40أ ر  أة    ا   لع ا الىاح ا" س ن فدا سثسما( حل شدميم  ميام 

 م.3211مىت ظ د ضم يف الس حلى   ا هلث  ب م 

 افأأيف   ا  الأج ميب حلىدا شا للان  سا ً إ  فث ً  لع ا الىاح. 3203يف ب م 

 ع ا الىاح يف  ثاميارا.حلاأ إ ر ش أة    ا   ل 3202ةيف ب م 

 " أ ىدا.رمياجأ ر  شضا ر ألع ا الىاح يف "  3203ةيف ب م 

  ى  ال لق  اسذملثل ألع ا الىاح للرعل ا ل  . 3251ةيف ب م 

اي شع    لع ا الىاح حل شدميم ، ةأ ثاه أة  شس حلى  لق ال  أشدميم   اجت همت ت سث   3210ةيف ب م 

م ت سث   3222، ةيف ب م 3224 ا ا  ىد   لع ا الىاح ب م ، ةت سث  ا حت3211لل اال ب م 

 احت ا ألع ا الىاح ا شدميمع.

اىاع ةاسأعا  أة  ل     قا الا ه الم دحل  ع يف اذملاا، ةأة  شس حلى  ل شعث   3239ةيف ب م 

أة  م أ ثاه 3234، ةيف ب م 3231ظ د  فث   شس حلى   الأأ حل  يف ل شع " حل  س   ث " حل شدميم  ب م 

إحلداهثم شد ة  ،  )سقأا  ةف   فث     ا   ثاميارا. 93شس حلى  حلٌن   ا  للان ة  ا   ثاميارا حل شدميم  

  00،00). 

 تاريخ مسابقات النصف الطويلة: - 3-4

( ةال مي  245405شا شل ا  مت اسأخداج شس حلى    صب ال مي )  3444شا، شس ف   244إن شس ف  

يف اذملاا، ة ا مت إاى   ه ه الس حلى    ة  شدل يف الأ رميخ  3244(، أ ثاه ب م 3043415) 
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ة ا م ة  ال مي   ثٌن إاى   ه ه الس حلى    3230ة لك يف ا لع ا ا ةلقث  ال  أ ثاه يف أالث  ب م 

شا ميأس حلىان مل م يف     اخلا، ةلىا  244م ن باا ع   3342ى رج إي ر ا لع ا ا ةلقث  ، مىت 

لث  الع لث  يف ا ى  حل لىث س   ة در  أن يف الس حلى   الى اش  سأى م حلسأ   بقٌن ة  أم د   شه ال ثارا

فا   ا  مت تلةميا الضا ر  3319، ىا  ب م 3310شا  لك ةم ن  لك يف " شا امي " حل د س  ب م 

 ل فس   الل   ث  حل ا  ث  باا ٌن.حل ا  ث  أرة  ، ةأاح  لك حلاةره إ  إلداش ال

" ص مل الد م الىث سع ةالق   Paavo Nurmiشا ا س ارل"  3444يف اىأص   ةم لك 

 Saouidا  ث  شا يد. العااش اللديب"  94م، مث م م الد م مبال 3344ا ةليب يف سلاا  

Aouita  شا ظ د حل   أس ار  آىد العااش الأرثماسلاف مع 3444" ةيف شس ف  "        Emil 

Zatopek م3345 الىث سع الع لع ب م الد م" ال   م م)Jean-Louis(H),Michel(P) 

1996 )) 

 Rouza"  ما  تالا أميض ً بااشا  شا صلب إ  ث، شأخصص   يف شس حلى   ال راتان ش   ال تل لث 

Motta " مث  جتأ   الس ف  يف ة ه أ   بلى ال   مى  الق   ا ةليب ال د سع "Alain 

Mimoun ا أ ى الأ ار. " يف ألع ا " شثلقارن" أ 

 ميالد وتطور ألعاب القوى في الج ائر: -3-5

سل  شا ت رميخ ألع ا الىاح ايلا دمي  ال    م حلسداه  الل فسٌن الىاش ش ال ميا ش  الاا بلى  ثا  11حلعا 

ا ث ل، تظ د ألع ا الىاح يف الاسا ا لأا بع ايلا د  لألسب مدمي    أ   شعقثه إ ا ش    ر  ه  

الىام رغم أ   غ لث  ةبلميلل بلى  لاا أيلا دميٌن ال   ميعدفان  ثاأ   فثع ا   ا ماام حلدمي    مدل 
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ةاجمل ااا  ةا با   ةاسراال ةالعلب  ال  أظ ده  دم رسع ه ه الدمي    أب ه  أ  مج مسل  بلى الصعثا 

 الل ريب ةالاةيل، ةمل تسأ ث  ىا  اااٌن سل  احمل فظ  بلى الالاه الاشع .

مثب  لسى شىاش  ا امي  با أس ارل ال راتان " الاايف" ال   اسأ  ع ىا  ا لع ا ا ةلقث  سل  ة 

أن ميأ ا  بلى تسع  شل فسٌن يف سقع  مثلاشا ا ىًنل لثل ع السق   شأ ا  ً فم ن  لك أة  فا   3392

هلسلمع حل للا"، ال     شا شأهصًا بلى الدتق  اخل شس  يف " 3444حتىىه ألع ا الىاح ايلا دمي  يف 

م ن مىثى  سق   ا لم، ةمثب    أ مد ا مس ش ال  ا ا ه حل لم  ح ةالأضهث  شا أل  ا سأىا  

ةا دمي ، ما    مي اتل   مد أمس ش  شع  ش  " ال ثل العل " العااش الاهاا، ةاللظم لالاامي  ايلا د، 

صلع للدمي    ةللدمي  ع ألع ا الىاح ايلا دمي ، سااش م  ه ةاسىال" ةا لا " ةه ا ش  ميا  بلى الأ رميخ ا 

أال ش ا سأعا ر أة يف ة ه ايلا د السأىل ، ش   اشأه لل  فثارالث  ألع ا الىاح، ميعأ   ث  شا ت رميخ ه ه 

م، 00/00/0110جمل  ألع ا الىاح ايلا دمي ، ال ثاميدالث  ايلا دمي   لع ا الىاح، الص ارل يف ( .الدمي   

 50( 

 لقاءات ألعاب القوى: -6 -3- 

جتدح الم ًن شا اللى شا  يف ميام ةاما، ةلما سق     ا لع ا ا ةلقث  ةالق ا   الع لث  تا ع بلى 

شاح أم د شا أسقاع، ةتضم الق ا   المقًنل باااً مث اً شا الابقٌن ال     ميسأ ثعان الأل ف   ثع ً 

حلى   الثاان الأا ثامي  تىل  باا الر رمٌن يف الل   ث   إ  ااين يف إي ر تلظثم شق رمي  ، ةشعظم شس 

 ).02م،  5002،  05فداج بقا ا اثا)تافث (، شاساب  ألع ا الىاح( برد شر رم ً.
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 :الصفات المسيطرة في المسافات النصف الطويلة 7 -3

 القوة: --3-7-1

أىا القعو أ   جمدا ا  ىق ض الىا  الىال هع  ارل ايسم أة أما أللاشه بلى إىداج الىال، ةميع

 للعضا ، غًن أ   ترا  بلى ااث بااش  جمأاع  ةهع:

 .) ا  ىق ض الىا  يف العضا ، ةال   ميسقل ا دم  ) العضا  الرام 

    الىارل بلى الأااف  حلٌن العضا  الؤامي  للهدم  ةحلٌن العضا  الض ال أة الع مس  حل ق

 ةاتلان.

 الدةاف .  سق  اسأخاام 

 السرعة: 3-7-2

 هل ا بال أشم   خمأل   للسدب  ةهع:

 سدب  مدم  أللاش ايسم -3

 ايد  الألاميا السدب . -9

 سدب  ايد  الىصاح. -1

 ةحلسقل ه ه ا شم   فاا الصعل أن  صب شخص ً ش  ةرممم بلثه حل  ه سدمي  أة حل عش حلرم  ش ل 

 )11بقا ا اثا ما  ، مس  ٌن حماا صقهع،   .(
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 المرونة: 3-7-3

شا العدة. أن  ىص الدة   ا دمث  يف ش ص  ال خ ، ةم لك ال  يث  يف بضا  ىلب ال خ  سا. 

ميىل  شا السدب  بلا العاة، ةم لك  ن  ىص الدة   سا. ميؤا  إ   مي ال الى ةش  شا العضا  الى حلل  

سا. تلميا حللمي ال الدة   با  دا   مي  الاح ا دمع، ةش   لك   ميالا الث  بلاع بلى أن السدب  

 )12الدل    سه،   ( .الىار العىا  أة ال قثعع

 المداومة: 3-7-4

هع الص   ا س سث  لس حلى   اللصب ال اميل  ةال اميل ، فهسل " ةميلثك" هع الىارل القاميل  الل سث  

الى ةش   يا  ة ه  للدمي  ع لى ةش  الأعل، أش " فدا " الاةاش  الل سث  ترًن إ   ارل الدمي  ع بلى

دمما ي ا ش  اةن ا ى  ع يف   مي  الأادميا، أش  الااةش  القا ث  ف ع  ارل ايسم أة   مث  شله بلى 

 شى ةش  الأعل.

 خصائص عدائي المسافات النصف الطويلة:  3-8

 الخصائص المورفولوجية: 3-8-1

اللاا العضلع اللهثب اخل يل شا الرهم،  ميأاثل باا ع الس ف   اللصب ال اميل  حل ا  الى ش ، ةالث  إ 

 ملغ.  00سم، حلثلا  شأاسا الا ن  312مث  ميااةح ال ا  يف 
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 الخصائص الفسيولوجية:3-8-2

ميأاثل باا ع شس ف   اللصب ال اميل  حل لىارل بلى الأها  الاةر  الأل سع، ةميدتقا  لك حلساش  اي    

أل سع ) الد أٌن ةالسع  ا ثامي (، ةلمع تأم ه ه العالث  الاةر  ) الىلل ةا ةبث  الاشامي ( ةاي    ال

حلم  شل جيل تأآ ر  ث  ا ل لل ا ثامي ، مث  ميأ لل م  شل يف با  اي    اطضاع لا ايسم حل ل     

الا ش  سذم   العا ، ةم لك إفدا  اطدشا    ال  حت ل الىلل للعا  ةحل   اي ا ما  أن باا ع شس ف   

ل  حيأ لان إ   ال بضلث ، ةلا حياث  لك إ  مبا العضل  حل ل     ةبا يدمي  الأا ث  اللصب ال امي

 الل ا ع ايثا.

 الخصائص النفسية: 3-8-3

بااش شس ف   اللصب ال اميل  جيل أن ميأاثل حلىال اسراال بلى الأصاثم ةالعلب ، مىت بما الأللل بلى 

الس ف ، ة ث  الأس حلىٌن ميرعدةن حل لأعل، ةلما الأعل ةاسل  ا ال   ميأعدض له الابل ىا  لد  

حلارل   شأ  ةت  تأا ب بلى شسأاح تارميل العااش، ةشا شل م ميأاأ  حلىال اسراال ةالأصاثم يف الأللل 

بلى الأعل ال   حي  حله، بما أن ميل ع السق   مبسأاح لثا، ما  أن الىارل بلى الأ مًن ال مع يف 

فداج بقا ا اثا ،  ). عل صد الأاثل لاح باا ع الس ف   اللصب ال اميل الأللل بلى الل ف  شا أهم ال

 (11م،  5000

 والعالقة الجدلية بينهما:الرياضي بألعاب القوى  اإلعدادأنواع  -3-9

ترااًن ا  أةثاا   ةا ساا ما بااااا الدمي  ااع حل لعاا ا الىاااح ةالعا اا  ايالثاا  حلثل اا   أ ااااع ( ميا اايف0الراام  )

   ىد.ارتق ل الاامال حل
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 يبين أنواع اإلعداد بالعاب القوى والعالقات الجدلية. 30الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنواع اإلعداد 
بالعاب القوى 

 والعالقات الجدلية
 بينها

اإلعداد 
 الخلقي 

 

اإلعداد 
 البدني

 

اإلعداد 
 النفسي 

 

اإلعداد 
 التكتيكي 

 

اإلعداد 
 النظري 

 

اإلعداد 
يكي نالتك  
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 خاتمة:

أن دم رسااا  رمي  اا  ألعااا ا لىااااح تدفااا  شااا م ااا شل ةباااا  ا ل ااالل للااا  فاااا ىاااا  هااا ا ال صاا   ميأضااايف      

  حلم ااا شل ب لثااا ، فاا رسااا  ا ثاميااا  الااىلثااا  مبااا  ميعااااا بلاااى الأسااا حل  حل  ثاميااا  ةاللرااا ل ةالىاااارل بلاااى العاااا

حلصا   ب شا , يف ماٌن  شس حلى   ألع ا الىاح تأ لل ل ااا مقاًنا لاساأادار يف الأاارميل ةحتىثا  ا ذما  ا 

دت رميل ا  ةشساا حلى ي  تاؤا  إ  اقا   ةاساأادار اللراا ل ا دماع لل ادا، ماا  تساا هم يف فع لثا   العااة ةاياد  

لألل ااالل العضاااامي  ة تظ اااد الىاااارل ا دمثااا  لل ااادا  أفضااا حللثااا  حللااا ش ال ااا را  ا دمثااا  بلااااه، ةحلااا لك حتصااا    

الدمي  اع ةتأم شاا ، ةحل لأاا يل تااؤا  إ  ما  لرااماته ا دمثاا  يف ا ثاا ل الثاا ثا  حلصااارل ا أصاا امي  ةفاا   اااا ٌن 

شا ااابث  ى صاا . مااا  تعااا  بلااى ت اااميد الل مثاا  ال مدمياا  ةالأعاااا بلااى شعدفاا  الأملثااك ةالأمأثااك ةالأل مياا  

ةحل لك ميأ لال تل ثا  أ  مدما  ا  لا  إ  العدفا  ةالىاارل بلاى الا رسا  الدمي  اث ، إ ن ف اع ةساثل  ايثال، 

 لأهىث  اسراال ةالص    الاحلامي  ىا  شدام  الأارميل ةالل فس  .  
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 تمهيد:

من األمهية أف يعرؼ ادلدرس مراحل النمو و التطور البدين و احلركي و االجتماعي و االنفعايل الذي حيدث 

للمراىقُت و الشباب حىت يستطيع أف خيطط و ينفذ برامج التدريس و التدريب طبقا للسمات و 

 اخلصائص ادلميزة لنموىم .

أف العالقة بُت األنشطة البدنية و النمو "    ( 38ويل صويقوؿ 5 جيمس أوليفر ) زلمد احلمامي، أمُت اخل

الفكري و النمو االنفعايل و النمو االجتماعي ىي عالقة وثيقة بل يف الواقع من ادلستحيل الفصل بينهما 

ومن جهة أخرى فقد ثبت أف العقل و اجلسم متداخالف ، يعٍت أف حالة اجلسم تتأثر بسلوؾ العقل و 

(  كما يتفق  531العقل يتأثر حبالة اجلسم " . ) فكري حسن رياض  ، ص خرباتو كما أف سلوؾ 

ادلهتموف بًتبية النشأ على أية عملية تربوية ال تراعي الشروط اإلمنائية السائدة للناشئة الذي تنصب عليهم 

ف يؤدوه و العملية الًتبوية و ال ربقق األىداؼ . لذا البد للمدرسُت من إدراؾ وفهم ما يستطيع ادلراىقُت أ

 ( 33ذلك الستثمار قدراهتم )أسامة كامل راتب  ، ص  فما يستطيعو 

إف كل مرحلة ذلا خصائص اليت سبيزىا عن خصائص ادلرحلة السنية األخرى يف سلتلف جوانب النمو و 

 (35مرحلة ادلراىقة ادلتأخرة تتميز ىي األخرى خبصائص سبيزىا على ادلراحل األخرى ) سعد جالؿ ، ص 
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 لغة: -أ

جاء على لساف العرب البن منظور، راىق الغالـ أي بلغ الرجاؿ فهو مراىق ،وراىق الغالـ إذ قارب 

االحتالـ، وادلراىق الغالـ الذي قارب احللم ،ويقاؿ جارية راىقت وغالـ راىق وذألك ابن العشر إىل إحدى 

 (7991)منظور،  عشر.

قًتاب أو الدنو من احللم، وبذالك يؤكد علماء الفقو ىذا ادلعٌت يف قوذلم رىق إف ادلراىقة تفيد معٌت اال

 دبعٌت غشي أو حلق أو دىن من احللم، فادلراىق هبذا ادلعٌت ىو الفرد الذي يدنو من احللم، واكتماؿ النضج.

 (492، صفحة 7991)السيد، 

 

 اصطالحا: -ب

ا ؿ وجسمانيا وعقليا من مرحلة البلوغ مث الرشد ىي لفظة وصفية تطلق على الفرد غَت الناضج انفعالي

 (7991)اخلويل،  فالرجولة.

معناىا   ADOLESEREمشتقة من فعل التيٍتADOLESCENCEإف كلمة ادلراىقة 

التدرج ضلو النضج البدين اجلنسي ،واالنفعايل ،والعقلي ،وىنا يتضح الفرؽ بُت كلمة مراىقة ،وكلمة بلوغ وىذه 

احية واحدة من نواحي النمو، وىي الناحية اجلنسية فنستطيع أف نعرؼ البلوغ بأنو نضج األخَتة تقتصر على ن

)فهمي،  الغدد التناسلية، واكتساب معامل جنسية جديدة تنتقل بالطفل من مرحلة الطفولة إىل بدء النضج.

  (719، صفحة 7911

 

 مراحل المراهقة: - 1 - 4
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فػػػكف كثػػػَت مػػػن الدراسػػػات الػػػيت أجريػػػت مػػػع ادلػػػرىقُت تػػػدؿ علػػػى أف ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػن تقسػػػيمات ادلراىقػػػة ، وبػػػذلك 

تقسيم ادلراىقة يكوف إىل مراحل ىذا ال يعٍت الفصل التاـ بػُت ىػذه ادلراحػل وإمنػا يبقػى األمػر علػى ادلسػتوى النظػري 

 فقػػط، ومػػن خػػالؿ التقسػػيمات والػػيت حػػدد فيهػػا العمػػر الػػزمٍت للمراىػػق ، والػػذي كػػاف االخػػتالؼ فيػػو متفاوتػػا بػػُت

 العلماء إال إننا نعترب ىذا التقسيم الذي وضعو "أكـر رضا" والذي قسم فيو ادلراىقة إىل ثالث مراحل5

 5المراهقة المبكرة 1 – 1- 4

سنة ( تغَتات واضػحة علػى ادلسػتوى اجلسػمي، والفيزيولػوجي  79 -74)  يعيش الطفل الذي يًتاوح عمره ما بُت

 (471، صفحة 4002، )فياض والعقلي واالنفعايل واالجتماعي.

فنجػػد مػػن يتقبلهػػا بػػاحلَتة والقلػػق ووخػػروف يلقمو ػػا ،وىنػػاؾ مػػن يتقبلهػػا بفجػػر واعتػػزاز وإعجػػاب فنجػػد ادلراىػػق يف  

ىػػذه ادلرحلػػة يسػػعى إىل التحػػرر مػػن سػػلطة أبويػػو عليػػو بػػتحكم يف أمػػوره ووضػػع القػػرارات بنفسػػو والتحػػرر أيضػػا مػػن 

األعضػػاء اإلداريػػُت( ، فهػػو يرغػػب دائمػػا مػػن الػػتجلص مػػن القيػػود والسػػلطات السػػلطة ادلدرسػػية )ادلعلمػػُت وادلػػدربُت و 

 اليت ربيط بو ويستيقظ لديو إحساسو بذاتو وكيانو.

 سنة(:11إلى15المراهقة الوسطى) 4-1-2

تعتربا دلرحلة الوسػطى مػن أىػم مراحػل ادلراىقػة، حيػل ينتقػل فيهػا ادلراىػق مػن ادلرحلػة األساسػية إىل ادلرحلػة الثانويػة، 

حبيػػل يكتسػػب فيهػػا الشػػعور بالنضػػج واالسػػتقالؿ وادليػػل إىل تكػػوين عاطفػػة مػػع حنػػُت  خػػر ويف ىػػذه ادلرحلػػة يػػتم 

النضػػج ادلتمثػػل يف النمػػو اجلنسػػي، العقلػػي، االجتمػػاعي، االنفعػػايل والفيزيولػػوجي والنفسػػي ،ذلػػذا فهػػي تسػػمى قلػػب 

 ادلراىقة وفيها تتضح كل ادلظاىر ادلميزة ذلا بصفة عامة.

ىقوف وادلراىقػػات يف ىػػذه ادلرحلػػة يعلقػػوف أمهيػػة كبػػَتة علػػى النمػػو اجلنسػػي واالىتمػػاـ الشػػديد بػػادلظهر اخلػػارجي فػػادلرا

وكذا الصػحة اجلسػمية وىػذا مػا صلػده واضػحا عنػد تالميػذ الثانويػة بػاختالؼ سػنهم، كمػا تتميػز بسػرعة منػو الػذكاء، 
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الطفولػػػة وادلراىقػػػة،،ب ط، -، علػػػم الػػػنفس النمػػػو)زىػػػراف لتصػػػبح حركػػػات ادلراىػػػق أكثػػػر توافقػػػا وانسػػػجاما ومالئمػػػة.

7914) 

 سنة(:21إلى11المراهقة المتأخرة )-4-1-3

ىػػذه ادلرحلػػة ىػػي مرحلػػة التعلػػيم العػػايل ، حيػػل يصػػل ادلراىػػق يف ىػػذه ادلرحلػػة إىل النضػػج اجلنسػػي يف  ايتػػو ويػػزداد 

اجملتمػع وقيمػو الػيت يعػيش يف كنفهػا  الطوؿ زيادة طفيفة عند كل من اجلنسُت فسيحاوؿ ادلراىق أف يكيف نفسو مع

 لكي يوفق بُت ادلشاعر اجلديدة اليت اكتسبها، وظروؼ البيئة االجتماعية والعمل الذي يسعى إليو.

 كما يكتسب ادلراىق ادلهارات العقلية وادلفاىيم اخلاصة بادلواظبة ويزداد إدراكو ، للمفاىيم والقيم األخالقية 

على التحصيل والسرعة يف القراءة على مجيع ادلعلومات واالذباه ضلو االستقرار يف ادلهنة  وادلثل العليا فتزداد القدرة

 (7914الطفولة وادلراىقة، -)زىراف، علم النفس النمو ادلناسبة لو.

 ( 22-81خصائص المراهق المتأخرة ) - 4-2

تتطلب مستوى عايل من  يف ىذه ادلرحلة صلد أف ادلراىقُت دييلوف إىل أداء احلركات و الفعاليات اليت

) مفيت القدرات البدنية ، وكذلك  األنشطة اليت تتطلب قدرا كبَتاً من الشجاعة و االعتماد على النفس 

كما تعترب  مرحلة ادلراىقة ادلتأخرة مرحلة جيدة لقابلية التعلم السريع حيدث نادرا    ( 511إبراىيم محاد ، ص

)  إلصلاز يعمل على تعلم سَت احلركات الرياضية بسرعة نسبية ولكن الًتكيز و التفاين يف احلصوؿ على ا

 ( 132كورت مانيل  ، 

يقوؿ عبد ادلقصود يف ىذا اجملاؿ " يكوف األفراد قادرين يف ىذه ادلرحلة على تعلم التكوينات احلركية 

عند تسلم الصعبة و أداءىا بدرجة عالية من القوة و بتوجيو دقيق لألطراؼ و على سبيل ادلثاؿ ما حيدث 

اإلرساؿ الساحق يف الكرة الطائرة ، وديكن استجالص أف أحسن مرحلة ديكن استثمارىا للتعليم احلركات 
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) فؤاد الرياضية اجلديدة و ادلعقدة و اليت تتطلب مستوى عايل من القدرات البدنية و احلركية يف ىذه ادلرحلة 

 (122البهي السيد ،ص 

 النمو الجسمي  :  -4-2-8

ه ادلرحلة بالبطء  يف معدؿ النمو اجلسماين كما يالحظ استعادة الفىت التناسق لشكل اجلسم كما تتميز ىذ

تظهر الفروؽ ادلميزة يف تركيب اجلسم يف صورة واضحة ، ويزداد منو عضالت اجلذع ، الصدر و الرجلُت 

من  % 28العضلية  ، حيل تزداد الكتلة (524) زلمد حسن عالوي  ، ص بدرجة كبَتة و يتحسن شكل القواـ 

كلغ خالؿ ادلرحلة )    83وزف اجلسم يف  اية مرحلة ادلراىقة األوىل ، و ينجفض معدؿ زيادة يف الوزف إىل 

، و تتأثر األجهزة الدموية و العصبية و احلركية و   ( 521) زلمد حسن عالوي ، ص ( سنة 53-18

راىقة ادلتأخرة و تبدو أثار جهاز الدموي يف منو سلتلف األجهزة األخرى الداخلية دبظاىر النمو يف مرحلة ادل

   ( 122) فؤاد البهي ، ص القلب و منو الشرايُت 

وخيتلف منو اجلهاز العصيب على األجهزة األخرى و ذلك ألف اخلاليا العصبية تولد مع الطفل مكتملة يف 

ولعل ذلذه احلقيقة العلمية أمهية  عددىا و ال تؤثر يف النمو دبراحل سلتلفة إال يف زيادة ارتباطها باأللياؼ

قصوى يف مظاىر منو الذكاء و يكتمل منو أجزاء  الدماغ دبا فيها القشرة الدماغية ) اللحاء ( و مناطق 

 يف ىذه ادلرحلة من ادلراىقة . سربت اللحائية اذليب وتالم

األفراد إىل صورة قريبة  يقوؿ تركي رابح 5 " تتميز مرحلة ادلراىقة باكتماؿ نسيب للنمو ووصوؿ ىيئة جسم

    ( 124) فؤاد البهي السيد ، ص من جسم الراشد 

 النمو الحركي  -4-2-2
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يف ىذه  ادلرحلة يظهر االتزاف تدرجييا يف نواحي االرتباط و االضطراب احلركي و تأخذ ادلهارات احلركية يف 

 لدرجة كبَتة . حيل يقوؿ التحسن و الرقي ، كما يالحظ ارتقاء يف مستوى التوافق العضلي و العصيب

عبد ادلقصود يف ىذا الصدر " يصبح السلوؾ احلركي أكثر استمرارية و توازنا و ثباتا " و يقوؿ كرت مانيل 

سنة متمكنوف من الصفات احلركية ادلهمة ، وإف تكاملها و ثباهتا يتم يف السنوات  53" إف شباب أعمار 

ادلراىقوف يف ىذه ادلرحلة اكتساب و تعلم سلتلف احلركات  و يستطيع ( 123.) عبد ادلقصود ، صالتالية 

و إتقا ا و ثباهتا باإلضافة إىل ذلك فكف عامل زيادة قوة العضالت اليت يتميز هبا يساعد كثَتا على شلارسة 

أنواع عديدة من األنشطة الرياضية اليت تتطلب ادلزيد من القوة العضلية ، كما أف زيادة مرونة مفاصل 

 تساىم يف قدرتو على شلارسة بعض األنشطة اليت تتطلب ادلرونة.  ادلراىق

ويضيف حامد عبد السالـ " إف يف ىذه ادلرحلة تصبح حركات ادلراىق أكثر انسجاما و توافقا، ويزيد 

نشاطو و قوتو و تزداد عنده سرعة زمن الرجع و ىذا الزمن الذي ديضي بُت مثَت و وبُت االستجابة ذلذا 

 (  321حامد عبد السالـ زىراف ، ص ) ادلثَت ". 

 النمو النفسي :  -4-2-3

( سنة يعتمد الطالب على نفسو كما جيب أف يعامل كطفل صغَت حيتفظ 18 -53يف ىذه ادلرحلة ) 

باألحقاد ولو رغبة يف االنتقاـ و العنف، و بتقدمو يف السن يتحسن مزاجو ويقل عنو القلق و اخلوؼ و 

ا يبكي. كذلك دييل إىل الفرح و التسلية و الضحك و يراعي مواقف اوخرين ، يتحكم بأعصابو و نادرا م

 (  15) قاسم ادلندالوي و  خروف ، ص حيب العمل و ادلناقشة و العالقات مع اوخرين.

إف كثرة التناقضات كعدـ االستقرار العاطفي و احلساسية الزائدة تؤدي بادلراىق إىل ادلرور بفًتة تأثر و صراع 

، حيل يضيف ليفُت " ىذه الفًتة دير الفرد باضطراب يف السلوؾ كما دييل إىل الفرح و التسلية ، نفسي 
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زيادة على ظهور اإلعجاب باألفكار و اوراء الفلسفية و السياسية . أما العواطف فهو أكثر أمهية عند 

 اإلناث و تظهر االستقاللية و احلرية إىل جانب القلق ادلميز." 

 االجتماعي : النمو  -4-2-4

احلياة االجتماعية يف ادلراىقة أكثر اتساعا و مشوال و تباينا و سبيزا من حياة الطفولة ادلتطورة النامية يف إطار 

األسرة و ادلدرسة ، وذلك ألف ادلراىقة ىي الدعامة األساسية للحياة اإلنسانية يف رشدىا و اكتماؿ 

 نضجها .

ن ادلراىقة على ادلراحل األخرى ىو االتصاؿ الذي يعترب من أىم ولعل ما دييز ىذه ادلرحلة ادلتأخرة م

 خصائص النمو االجتماعي للمراىقة يف ىذه ادلرحلة .

ومن مظاىر ىذه ادلرحلة األساسية ىي التمرد على األسرة وتأكيد احلرية الشجصية لذا تتغَت  نظرة األب 

اؽ يف ادلراىقة ادلتأخرة و يذكر فؤاد البهي السيد يف البنو وتتحوؿ عالقات اوباء بأبنائهم يف النزاع إىل الوف

ىذا الصدد " إف احلياة االجتماعية للمراىقة تتأثر يف تطورىا دبدى ربررىا من قيود األسرة ، ودبدى 

    ( 314) فؤاد البهي السيد ، ص خضوعها للجماعة و استقالذلا عنها" 

 ونستجلص

 

يتجاوز حدود عادلو اخلاص إىل العامل اخلارجي حيل يتحرر  من ونستجلص شلا سبق أف ادلراىق يف ادلرحلة 

 قيود األسرة و يصبح خاضعا للجماعة كما يبدأ باالىتماـ دبستقبلو و الشعور بادلسؤولية و حبو للعمل .

 النمو العقلي :  -4-2-5
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عداد الفرد للتكيف الصحيح تتطور احلياة العقلية ادلعرفية للمراىق تطورا ينمو هبا منو التمايز و التباين يوطئو 

  ( 133.) فؤاد البهي السيد ، ص لبيئتو ادلتغَتة ادلعقدة

سنة. أما  52 -52يقوؿ فرنوف " إف الذكاء العاـ عند الفتياف يتناقص يف سرعتو بالتدرج فيما بُت 

وىا نوعا ما القدرات العقلية األخرى تضل يف منوىا و تباينها ، وخاصة القدرات ادليكانيكية ، حيل يهدأ من

) فؤاد البهي السيد ، ص يف أوؿ ىذه ادلراىقة مث يهدأ سباما يف منتصفها مث يستقر استقرار تاما  يف الرشد." 

)  سنة ، وتظهر الفروؽ الفردية  بدرجة عالية من الوضوح و التمايز. 53حيل يثبت الذكاء عند  (  145

قلية من الطفولة إىل ادلراىقة ، حيل يتأثر إدراؾ ، تتطور العمليات الع(    145فؤاد البهي السيد ، ص 

الفرد بنموه العاـ ويؤدي ىذا النمو  بالفرد ضلو التطور الذي يرقى بو ادلستوى احلسي ادلباشر إىل ادلستوى 

ادلعنوي البعيد ، ويربط ذلك كلو بتطور قدرة الفرد على الًتكيز العقلي و االنتباه الطويل يقوؿ أرنوؼ يف 

"يصبح الشاب قادراً على فهم ادلفاىيم اجملردة ، كما يستطيع التعميم من موقف وخر ، ىذا الصدد 

 وديكنو استجداـ الفروض القًتاح أو التنبؤ دبا ديكن أف حيدث ." 

ومن جهة أخرى تنمو عملية التذكر ىي األخرى يف ادلراىقة ، حيل يستطيع النمو بالتذكر ادلباشر حىت 

ة عشر دليالد الفرد مث تضعف و ينحدر يف سرعتو و قوتو و مداه ، و يظل يبلغ ذروتو يف سن اخلامس

التذكر ادلعنوي يف منوه طواؿ ادلراىقة و الرشد ، وترتبط عملية التذكر بنمو قدرة الفرد على الفهم العميق و 

 االنتباه ادلركز دلا يتعلمو .

ثَت من األخطاء اليت كاف يقع فيها من حيل يف ىذه ادلرحلة تزداد قدرتو على التعلم فيؤدي إىل حذؼ الك

كما يتأثر تفكَت ادلراىق بالبيئة لذا فكف اخلربة (  543) قاسم حسن حسُت، عبد العايل نصيف ، ص قبل 

 الواسعة و العريضة ، ذلا أمهية كبَتة يف منو تفكَت ادلراىق .
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الطفل و أكثر معنوية ، وذلذا  ويرى فؤاد البهي السيد" إف العامل الفكري للمراىق أكثر تناسقا من عامل

  "يستمع ادلراىق بالنشاط العقلي و يلزمو أف ديضي وقت طويل يف فهمو الفكري العميق لكل ما حييط بو

كما يرتبط التجيل بالتفكَت ارتباطا قويا خالؿ مرحلة النمو ادلجتلفة و يزداد ىذا االرتباط كلما اقًتب الفرد 

فكف ادلراىق دييل إىل وصف مشاعر و انفعاالت الظواىر بينما دييل  من الرشد و اكتماؿ النضج ، وذلذا

 الطفل إىل الوصف و األفعاؿ فقط .

وترتبط القدرات العقلية و الذكاء دبيوؿ ادلراىق ، ويذكر فؤاد البهي السيد يف اجملاؿ " تتضح يف ادلراىقة 

و العقلية الطائفية و تنشأ يف جوىر من سبايز ادليلو العقلية للفرد ، وتتأثر ىذه ادليوؿ دبستوى ذكاءه و بقدرات

 ىذه القدرات ، وهتدؼ بو إىل األمناط العملية اليت سيسلكها يف حياتو العقلية و ادلهنية ادلقبلة .

ونستنتج شلا سبق أف الذكاء العاـ ينمو خالؿ الطفولة وتبدأ سرعتو تتناقص بالتدرج ، أما القدرات العقلية 

اىقة ، كما تتطور سلتلف العمليات العقلية كاإلدراؾ و التجيل ، التفكَت و التذكر ، فتنمو خالؿ مرحلة ادلر 

 حيل يستطرد منوىا حىت يبلغ ذروهتا خالؿ مرحلة ادلراىقة ادلتأخرة. 

 

 

 سنة  و الممارسة الرياضية :  22-81المرحلة العمرية من  -4-3

تنمية بعض عناصر األداء البدين ، ويؤكد ذلك قاسم  دلرحلة ادلراىقة الثانية أمهية خاصة يف التعلم احلركي و

حسن حسُت و عبد العايل نصيف حيل يذكراف " إف مرحلة ادلراىقة الثانية أحسن مرحلة لتعلم ادلهارات 

 احلركية و تنمية القوة " 
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) قاسم حسن حسُت، عبد العايل ويبُت فأيناؾ " إف رفع إمكانية تدريب القوة يكوف أقوى شلا ديكن 

، ومن جهة أخرى يضيف ىاره حيل يقوؿ " سبثل مرحلة ادلراىقة ادلتأخرة   ( 542 -543يف ، ص نص

الفًتة ادلساعدة لبناء مجيع الظواىر البدنية و احلركية و الشجصية ويؤكد نفس إمكانية تنمية القابليات 

فيت إبراىيم محاد حيل و يوافق يف ذلك م ( 542)مفيت إبراىيم محاد ، ص احلركية خاصة القوة و ادلداومة 

 يذكر " استجابة الناشئُت و ادلراىقُت لتمرينات ادلداومة اذلوائية تشبو تلك اليت ربدث لدى البالغُت". 

وخبصوص تنمية الرشاقة و السرعة ويؤكد فأنياؾ فيذكر " بيدي ادلراىق القدرة اجليدة للتعلم و تسمح ىذه 

مية  السرعة تشبو إىل حد كبَت تنميتها بالنسبة للبالغُت و لكن ادلرحلة بتنمية الرشاقة و السرعة كما أف تن

، كما أف يف ىذه ادلرحلة من ادلراىقة ىي   ( 142، ص  ل) كورت ما نياالختالؼ يكمن يف العمل" 

 بداية دلرحلة ادلستويات الرياضية العالية بالنسبة لبعض الفاعليات 

" يف ىذه ادلرحلة تعترب ادلماسة الرياضية ؿيذكر كورت ما نيا حيل أ ا  تتميز بالتدريب ادلستمر و ادلنتظم .

ىي األساس يف احملافظة على ادلستوى اجليد للقدرات البدنية ففي ىذه ادلرحلة تتميز بثبات النمو ووصوؿ 

 قدرات الرياضي إىل أقصى مستوى ذلا".

مرحلة الناشئُت و ادلراىقة تتزايد على وىذا ما يؤكده إبراىيم محاد يف قولو " إف أرقاـ ادلمارسُت للرياضة يف 

 (133-131) أسامة راتب ، ص  مستوى العامل ."

( سنة ىي مرحلة مناسبة لتنمية الصفات البدنية و 18-53وشلا سبق نستنتج أف مرحلة ادلراىقة الثانية )

 احلركية و تعلم ادلهارات الرياضية ادلجتلفة وذلك الكتماؿ النضج.

و العضلي  ومعظم اجلاىزة العضوية تقًتب كلها من حالة التطور النهائية ىذا من حيل أف اجلهاز العظمي 

 جهة وقصد احملافظة على ادلستوى البدين و احلركي الناجم عن عملية النمو من جهة أخرى.
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 حاجات المراهق: -4-4

حيقػق توازنػو النفسػػي و احلاجػة أمػر فطػري يف الفػػرد أودعهػا اج عػز وجػل فيػػو ليحقػق مطالبػو ورغباتػو، ومػػن أجػل أف 

االجتمػػاعي، وحيقػػق لنفسػػو مكانػػة وسػػط مجاعتػػو، و يف الوقػػت نفسػػو تعتػػرب احلاجػػة قػػوة دافعػػة تػػدفع الفػػرد للعمػػل و 

اجلد و النشػاط و بػذؿ اجلهػد و عػدـ إشػباعها يوقػع الفػرد يف عديػد مػن ادلشػاكل. وعليػو فاحلاجػة تولػد مػع الفػرد و 

ف من فرد وخر و من مرحلة زمنية ألخػرى، وعلػى الػرغم مػن تنػوع احلاجػات تستمر معو إىل و فاتو، وتتنوع و زبتل

إال أ ا تتداخل فيما بينها فال ديكن الفصل بُت احلسية، النفسية ، االجتماعيػة والعقليػة، ودلػا كانػت احلاجػة زبتلػف 

 باختالؼ ادلراحل العمرية فكف دلرحلة ادلراىقة حاجات ديكن أف نوضح بعضها فيما يلي5

 الحاجة إلى الغذاء والصحة: -4-4-1

احلاجة إىل الغذاء ذات تأثَت مباشر على مجيػع احلاجػات النفسػية واالجتماعيػة والعقليػة، وال سػيما يف فػًتة ادلراىقػة، 

حيػػل تػػرتبط حيػػاة ادلراىػػق وصػػحتو بالغػػذاء الػػذي يتناولػػو،  جيػػب علػػى األسػػرة أف ربػػاوؿ إشػػباع حاجتػػو إىل الطعػػاـ 

عد الصحية السليمة أل ا السبيل الوحيد لضػماف الصػحة اجليػدة، وعلػم الصػحة حيػدد كميػات والشراب وإتباع القوا

ادلػػػواد الغذائيػػػة الػػػيت حيتػػػاج إليهػػػا اإلنسػػػاف مػػػن ذلػػػك،  أف الغػػػذاء الكامػػػل للشػػػجص البػػػالغ جيػػػب أف يشػػػمل علػػػى) 

 غ( مواد بروتينية.700غ( مواد دىنية حيوانية ونباتية، و)10غ(مواد كربوىيدراتية،)290

ودلػػػا كانػػػت مرحلػػػة ادلراىقػػػة مرحلػػػة النمائيػػػة السػػػريعة، فػػػكف ىػػػذا النمػػػو حيتػػػاج إىل كميػػػات كبػػػَتة ومتنوعػػػة مػػػن الطعػػػاـ 

 (81، صفحة 7914)موسوعة،  لضماف الصحة اجليدة

 الحاجة إلى التقدير والمكانة االجتماعية:  -4-4-2

تمعػػو يبوئػػو مكانػػة اجتماعيػػة مناسػػبة للنمػػو إف شػػعور ادلراىػػق وإحساسػػو وبالتقػػدير مػػن طػػرؼ مجاعتػػو ، وأسػػرتو ، ورل

ذات تػػػأثَت كبػػػَت علػػػى شجصػػػيتو وعلػػػى سػػػلوكو ، فػػػادلراىق يػػػرد أف يكػػػوف شجصػػػا ىامػػػا يف مجاعتػػػو، وأف يعػػػًتؼ بػػػو  
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كشجص ذا قيمة، إنو يتوؽ إىل أف تكوف لو مكانة بُت الراشػدين، وأف يتجلػى علػى موضػوعو كطفػل، فلػيس غريبػا 

 (81)عقلة، ب س، صفحة  الراشدين متبعا طرائقهم وأساليبهم. أف نرى أف ادلراىق يقـو هبا

إف مرحلػػة ادلراىقػػة مرحلػػة زاخػػرة بالطاقػػات الػػيت ربتػػاج إىل توجيػػو جيػػد، لػػذا فاألسػػرة احلكيمػػة واجملتمػػع السػػليم ىػػو 

 الذي يعرؼ كيف يوجو ىذه الطاقات لصاحلو ويستثمرىا أحسن استثمار.

 تبتكار:الحاجة إلى النمو العقلي واال -4-4-3

 وتتضمن احلاجة إىل االبتكار وتوسيع القاعدة الفكر السلوؾ، وكذا ربصيل احلقائق وربليلها وتفسَتىا.

وهبػذا يصػبح ادلراىػق حباجػة كبػَتة إىل اخلػربات اجلديػدة وادلتنوعػػة، فيصػبح حباجػة إىل إشػباع الػذات عػن طريػق العمػػل 

جاتػػػو إىل التعبػػػَت عػػػن الػػػنفس واحلاجػػػة إىل ادلعلومػػػات والنجػػػاح والتقػػػدـ الدراسػػػي، ويػػػتم ىػػػذا عػػػن طريػػػق إشػػػباع حا

 والًتكيز ومنو القدرات.

 

 الخاتمة : 

إف أي عملية تربوية تعتمد على نوع خصائص البدنية و النفسية و االجتماعية ، و إ ا زبتلف من مرحلة 

ادلدرب أف يلم  عمرية إىل أخرى ، إال فلن تتحقق األىداؼ ادلرجوة منها . وعلى ىذا األساس ال بد على

بكل اخلصائص البدنية و احلركية و االجتماعية ، و النفسية و العقلية أي يدرس كل التطورات يف ادلراحل 

العمرية ادلجتلفة ألف ذلك يعطي دفعات كبَتة لتحقيق أغراض الربامج التدريبية ومن مث أىداؼ التدريب 

 الرياضي .

تماؿ التعلم أو البحل و السيطرة على ادلعلومات ىي مرحلة وحسب نظرنا فكف مرحلة العمرية ادلناسبة الك

( سنة اليت تتميز  عموما باكتماؿ نسيب للنمو العاـ للفرد ، وىذا ما جيعل 18-53ادلراىقة الثانية ) 



 سنة 02 – 81 خصائص المرحلة العمرية                                     رابعالفصل ال

 

 
115 

 

ادلراىقُت أكثر قابلية لالستقباؿ ادلعلومات و ادلعارؼ وكذا ادلهارات احلركية ادلعقدة و اليت تتطلب قدرات 

 عقلية ادلستوى. بدنية و

لذلك تعترب ىذه ادلرحلة فًتة زمنية مناسبة لتطبيق معارفهم سواء من حيل ادلهارات ادلكتسبة أو ادلعارؼ 

السابقة من قوانُت وقواعد اللعب وىذا لوجود عالقة قوية و متبادلة بُت النمو البدين و العقلي فانو 

 باإلمكاف تطوير العامل البدين و العقلي لألفراد.

 

 

 

 

 



 

 

 البــاب الثاني  
 الدراسة الميدانيـــــــة
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 تمهيد

إن البحوث العلمية مهما كانت اذباىاهتا وأنواعها ربتاج اىل منهجية علمية للوصول اىل أىم نتائج البحث قصد 

ادلنهج ادلناسب دلشكلة البحث وادلالئمة  اختيارإن و  الدراسة وبالتايل تقدمي وتزويد ادلعرفة العلمية بأشياء جديدة,

يشًتط على الباحث يف البحوث النفسية والًتبوية وكذا يف فلذا  حثذلا ولطبيعتها  يهدف للوصول إىل أىداف الب

، حيث اادلنهجية ادلتبعة يف دراستو وىذا قبل الشروع يف عرض نتائجه اجملال الرياضي توضيح وكشف الطريقة أو

ن ىناك ادلتبعة، واألدوات والوسائل ادلستعملة، وىذا حىت يكو  والطرق  يتوجب عليو شرح وتوضيح كافة اإلجراءات

 تسلسل يف البحث، وكذا لكي يسهل على القارئ فهم البحث أكثر وتقبل نتائجو.

 منهج البحث:  -1-1

ار ادلنهج ادلناسب حلل مشكلة ما على طبيعة ادلشكلة نفسها، وذلذا زبتلف ييعتمد اختيف رلال البحث العلمي   

 األىداف اليت يود الباحث التوصل إليها. ادلناىج تبعا للمشكالت أو

أن نتناول يف ىذه الدراسة ادلنهج وبغية التوصل إىل حل ذلذه ادلشكلة، كان ال بد  حبثنا,انطالقا من مشكلة و 

 الوصفي عن طريق الدراسة اإلرتباطية وادلقارنة.

 (.م2002. مروان عبد اجمليد إبراىيم): .المنهج الوصفي1

 ىذه البيانات دبشكلة الدراسة. تباطار ىو إجراء من أجل احلصول على حقائق وبيانات وتفسَتىا بكيفية 

 .الدراسة المقارنة:1-1-1

بُت الظواىر لكي حيدد أي العوامل تلعب دورا فيها ودبعٌت آخر  واالختالفهتدف إىل ادلقارنة بُت جوانب التشابو 

نة ذلذا تصف العوامل اليت تكمن وراء الظاىرة فالدراسة ادلقارنة تبدأ بأثر أو نتيجة وتبحث عن األسباب ادلمك

 األثر أو النتيجة.

 .الدراسة اإلرتباطية:1-1-2
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تستخدم لتحديد إىل أي حد تتفق التغَتات يف عامل معُت مع التغَتات يف عامل آخر وأيضا التعرف على حجم 

تاما أو جزئيا موجبا أو سالبا وعن  ارتباطاونوع العالقات القائمة بُت ادلتغَتات وقد ترتبط ادلتغَتات مع بعضها 

ومن مزاياىا أهنا تساعد الباحث على  االرتباطيق الدراسة اإلرتباطية ديكننا تقدير العالقة بُت متغَتين دبعامل طر 

 م(.0222)إخالص زلمد عبد احلفيظ.  فهم طريقة التفاعل بُت ادلتغَتات.

 عينة البحث: -1-2

 ري فيو الباحثون كل حبوثهمتعترب عينة البحث أساس عمل البحث وأساس عمل الباحث وىو النموذج الذي جي 

 م(.6891)عبد العزيز فهمي. 

 .(ذكور )(عدائُت اواسط 08) وقد مشلت العينة بطريقة مقصودة، لطبيعة وىدف البحث مت اختيارو 

 : مجتمع البحث 
سنة أواسط ادلنطوين ضمن رابطة العاب القوي  18/20مت اختيار عينة رلتمع  البحث علي عدائي العاب القوي 

 . عداء فئة األواسط 18ة سعيدة اليت تضم ستة مجعيات رياضية اختصاص العاب القوي  دبجموع لوالي

 مجاالت البحث: -1-3

 . عدائُت  29يتمثل يفالمجال البشري:  -1-3-1

 فئة األواسط من النادي اذلاوي لفرسان سعيدة القوي 

 المجال المكاني:  -1-3-2

 بـ :أجريت مجيع القياسات واالختبارات 

 بسعيدة . 1957أبريل  13ادلركب الرياضي  -

 ملعب اإلخوة براسي بسعيدة . -

 بسعيدة . مالقاعة ادلغطاة للفوفينا -

 ادلركز الصحي اجلواري بعُت احلجر والية سعيدة . -
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 احلمام ادلعدين محام ريب بسعيدة . -

إىل  11/02/2013 :نمث إجراء القياسات واالختبارات يف ادلدة الزمنية ادلمتدة مالمجال الزمني:  -1-3-3

 .05/04/2013 :غاية

و بعض ادلدربُت الوطنيُت اإلستبيانية من طرف بعض اساتذة ادلعهد دبستغاًل  االستمارةقيامي بتحكيم  -

 ادلختصيُت يف العاب القوي و مستشاريُت يف الرياضة بالوطن و الوالية .

 مع اساتذة ادلعهد و ادلشرف القدير . قمنا بتحكيم اإلختبارات -

 القبلية : االختباراتراء اج -

 :البعدية  االختباراتاجراء  -

 متغيرات البحث :

 المتغير المستقل :

 المتغير التابع :

 المحرجة ) المشوشة (: المتغيرات

 اإلجرائي لمتغيرات البحث : الضبط

و للنتائج دون أن يضبط ادلتغَتات  ادلوضوعيةسباب احلقيقية و ي ان يتعرف علي أيصعب علي الباحث عل

رلموعة من متغَتات البحث قصد التحكم فيها وكانت كما  بضبطقمنا اإلجراءات الصحيحة و علي ىذا الساس 

 يلي :

ادلوجو للمدربُت و العدائيُت قمنا بالتحكم يف متغَت الوقت يف كل من الًتبصات الوطنية  االستبيانفيما خيص  -

اجلزائرية أللعاب القوي وكل ذالك كان صعبا  االرباديةة ومراكز مجع العدائيُت النخبة وبعض ادلسابقات حسب أجند

. 
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والعمل معهم طيلة السبوع لعدم  العدائُتكان صعب ذبميع   االسًتجاعيةللقدرة  تاالختبارااما فيما خيص  -

 اإلخالل بالربنامج التدرييب .

  قلة ادلراكز ادلتخصصة . االستشفائيونا و التدليك صص السح -

 أدوات البحث:-1-4

وىي عملية سرد وربليل ادلعطيات النظرية اليت ترتبط ارتباطا مباشرا دبوضوع البحث،  تحليل المادة: -1-4-1

وتتناسب مع أىدافو، حيث اعتمدنا على ادلصادر وادلراجع دبختلف أنواعها سواء عربية أو أجنبية، إضافة إىل 

  .الدراسات السابقة وادلرتبطة

حبوث الًتبية البدنية وىي من أىم الطرق أو الوسائل استخداما يف  واالختبارات: القياسات -1-4-2

 علمية مقننة  ، باعتبارىا أساس التقومي ادلوضوعي، وأىم أو أصلع الطرق للوصول إىل نتائج دقيقةوالرياضية

تساعدنا يف تلخيص النتائج وترتيبها هبدف وصفها وربليلها وتفسَتىا، من  الوسائل اإلحصائية: -1-4-3

فهم العوامل األساسية اليت تؤثر يف الظاىرة ادلدروسة، علما أن لكل حبث وسائلو اخلاصة، اليت تتناسب مع  أجل

  .نوع ادلشكلة وخصائصها، وكذا ىدف البحث

 :اتواالختبار  اتالقياسخاصة بال األدوات -1-4-4

 استخدمناها فيها:و قياسات  -

 . ــــــــــ لقياس الوزن.ميزان طيب

 ـــــــــ لقياس نبض القلب. مساعة طبيب.

 للتسجيل. . ــــــــــــ استمارات

 ساعة     ـــــــــ لتسجيل نبض القلب .

 ــ لضبط القياسات.من اساتذة و مدربُت  ـــــ مساعدين
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 مدربُت إخصائيُت يف العاب القوي . -

 اختبارات ميدانية ووظفنا فيها: -

 .اإلبعادشواخص. ــــــــــــ لتحديد 

 . ـــــــــــــ  إلعطاء اإلشارات.رةصاف

 حلساب الوقت.. ـــــــــــــ وميقاتي

 .للصعود و النزول درج ىارفاد ــ. ــسم 50درج او صندوق بعلو 

 للتسجيل. . ــــــــــــ استمارات

 مساعدين. ــــــــــــ لتسهيل ادلهمة وضبط القياسات.

 pwc 170 لالختبار  ----- دراجة ثابتة 

 .خاص للتدليك سرير 

 .االىتزازكرسي ادلساج و 

  :الدراسة االستطالعية -1-5

الباحث يعرض ويصف القياسات  حبيث ذبعليف البحث العلمي الدراسة االستطالعية من أىم ادلراحل  تعترب

 .واالختبارات اليت يوظفها خالل دراستو

ة إلجراء قة الوصول إىل أفضل طريتعد إحدى الطرق التمهيدية للدراسة الرئيسية للبحث وذلك بغيكما 

 صول على نتائج صحيحة ومضبوطة.االختبارات، واليت بدورىا تؤدي إىل احل

الصعوبات اليت تواجو  لىويف حبثنا ىذا قمنا بإجراء ذبربة استطالعية على عينة وقد مت ذلك بغرض الوقوف ع

ل طريقة إلجراء االختبارات، وبدرجة أوىل للتأكد الباحث وإعادة النظر فيها، واخذ ذبربة ميدانية والتوصل إىل أفض

  من صدق وثبات وموضوعية القياسات واالختبارات ادلستخدمة.
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الشكر  –حيث بصفيت اختصاصي يف العاب القوي يف ادلرحلة الدراسية ومدرب أللعاب القوي يف احلياة العملية 

كانت التجربة علي مر السنوات ادلاضية اليت   حيث –ايل من علمٍت و ساىم يف معرفيت من قريب و بعيد  اجلزيل

 ساعدتٍت علي تقلد عدة مناصب رياضية منها:

 ادلدير الفٍت للرابطة الوالئية لرياضة ادلعوقُت لوالية سعيدة . -

 ادلدير الفٍت للرابطة الوالئية للرياضة ادلدرسية سعيدة . -

 دة .التقنية للرابطة الوالئية لرياضة العاب القوي سعي ةعضو اللجن -

 مدرب وطٍت يف العاب القوي . -

الرياضية للعدائُت ادلزاولُت  االختصاصاتوكل ذالك كانت احلصول علي عدة ميداليات وطنية اقليمية  يف سلتلف 

 .تدريباهتم ربت اشرايف 

 منها كما ونوعا ومنهجا  االستفادةكما سامهت الًتبصات الوطنية اليت حضرهتا يف اثراء ذبربيت و 

 م ايل التطرق ايل موضوع البحث ادلتداول بُت ايدينا امال يف الوصول ايل اذلدف ادلنشود .كل ىذا ساى

 :لالختبارات والقياسات األسس العلمية  -1-6

لكي تكون القياسات واالختبارات ادلطبقة ذات مصداقية يف استعماذلا كان ال بد علينا أن طلضعها إىل األسس 

 العلمية التالية:

قياس ما على عينة ما، مث بعد أسبوع أعيد  ثبات االختبار يعٍت أنو إذا مت تطبيق اختبار أو: ثباتال -1-6-1

 نفس االختبار وعلى نفس العينة، وربت نفس الظروف، وجب ربقيق نفس النتائج كما يف األول.

ق إن االختبار الصادق ىو الذي ينجح يف قياس ما وضع ألجلو فعال، وللتأكد من صدصدق: ال -1-6-2

االختبارات والقياسات ادلستعملة يف البحث، استخدم الباحث معامل الصدق الذايت باعتباره أصدق الدرجات 

 التجريبية بالنسبة للدرجات احلقيقية.
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القائمُت باالختبار، وبعبارة  ادلوضوعية تعٍت عدم تأثر االختبار بتغَت الفاحصُت أو موضوعية:ال -1-6-3

 حكيم لالختبار، فإن االختبار يعطي نفس النتائج إذا ما أجري على نفس العينة.أخرى مهما كان القائم بالت

واالختبارات والقياسات اليت ازبذىا الباحث كلها واضحة، سهلة وبسيطة، وغَت قابلة للتأويل، وبعيدة كل البعد 

 عن التقومي الذايت.

 مواصفات القياسات واالختبارات: -1-7

 الوزن: -1-7-1

 زن اجلسم.قياس و  الغرض:

 ميزان طيب.األدوات: 

 عاري من يف القدمُت وشبوحاادلفحوص فوق ادليزان،   يصعدمث( 0يثبت ادلؤشر عند الصفر ) طريقة القياس:

 .(م1999مروان عبد اجمليد إبراىيم، ). دلعرفة الوزن ادلؤشر األلبسة ) أي دبالبس خفيفة (، مث يقرأ الباحث

 الطول:  -1-7-2

 اجلسم ) طول القامة (.قياس طول  الغرض:

 شريط القياس أو جهاز االستاديومًت. األدوات:

نقطة يف  باستقامة صحيحة، ويتم قياس ادلسافة بُت أعلى يقف ادلفحوص يف وضعية شاقولية طريقة القياس:

 الرأس ومساحة االرتكاز للقدمُت.

لشعر كما يتم القياس وادلفحوص حايف يتم ضغط احلافة العلوية على الرأس قليال وبلطف لتجنب تأثَت امالحظة: 

 .(م1987. زلمد صبحي حسنُت).القدمُت

 :معدل ضربات القلب -1-7-3
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ونتمكن من التعرف على النبض يف الشرايُت السطحية بواسطة اجلس باألصابع اليت ربسر الشرايُت بينها وبُت 

ريان الكعربي وذلك بالضغط لألصابع العظم الذي دير عليو الشرايُت كما يف قياس النبض يف الساعد حيبس الش

 (.496ص.)قيس إبراىيم الدوري.فوق الرسغ عندما دير الشريان الكعربي فوق النهاية السفلى للعظم الكعربي

 الختبارات الوظيفية :ا

  STEP TESTاختبار القدرة االسًتجاعية ، اختبار الدرج  (1

 PWC 170اختبار القدرة العملية البدنية  (2

 السترجاعية :اختبار القدرة ا -1

 أو اختبار الدرج ذلارفــر  ( STEP TEST de HARVARD)تيست  –اختبار ستيب 

 يعترب ىذا االختبار واحد من بُت االختبارات ادلستعملة يف ادلخرب لتقييم االسًتجاع.

عضلي  تكمن أمهية ىذا االختبار يف معرفة قدرة الرياضي من ناحية كيفية اسًتجاعو لوظائفو بعد عملأهميته : 

معُت خاصة إذا كان ىذا العمل نوعا ما كبَتاً أو شاذ ، ىذه ادلعرفة تساعد الرياضي بالدرجة االوىل على القيام 

دبجهود عضلي ثاين دون عناء ، و بالدرجة الثانية تسمح للمدرب  أن يربمج عدة لقاءات ارتكاز على قدرة 

 الرياضي على االسًتجاع .

  قصَتة .يف الرياضات القتالية مثل اجليدو حيث إعادة ادلنافسة بعد فًتات راحة أمهية االسًتجاع كبَتة خاصة 

 

 

 خصائص هذا االختبار : 

بفضل ىذا االختبار ديكن تقييم التسلسالت اإلسًتجاعية بعد عمل عضلي مكثف ، وكلما اسًتجع نبض القلب 

 مؤشر ستيب تيست ذلارفر أكرب. ( ISTH )بسرعة كلما كان عامل أو مؤشر 
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ض/د ) يف  175ىذا العمل العضلي ادلكثف يتميز بوصول نبض القلب يف الدقيقة اخلامسة يف ادلعدل حوايل 

 ض/د ، وىذا يف حبوث شخصية مل تنشر ( 205بعض األحيان وصل نبض القلب إىل غاية 

ن االستهالك األوكسيجيٍت وصل يف ادلعدل إىل من بُت ادليزات االخرى اخلاصة هبذا العمل العضلي ادلكثف صلد ا

حسب األشخاص ، و أعلى قيمة    ISTHل / د ، خيتلف مؤشر 75ل/د  و التهوية الرئوية إىل  03حوايل 

 صلدىا عند شلارسي ادلطاولة . 

 كالتايل :   ISTHعدد األشخاص ادلصحُت الغَت رياضيُت نرى تقييم مؤشر 

 ISTH يمثل تقييم مؤشر    44دول رقم ج

 التقييم  ISTHمؤشر 

 سيء 55أقل من 

 دون ادلتوسط  64 – 55

 متوسط 79 – 65

 حسن 89 – 80

 جيــد و أكثر  90

 تقوم العينة بعمل الطلوع و النزول من و على درجة سلم زبتلف حسب األشخاص .طريقة العمل : 

يقة . مدة العمل كذلك زبتلف حسب طلوع و نزول يف الدق 30مدة العمل زلددة خبمس دقائق برمت يقدر بـ 

 األشخاص .

إذا كان من ادلستحيل للعينة إكمال ادلدة ادلقررة للعمل فيتم إيقافها بأمر من ادلشرف و حيسب الوقت الذي 

 استغرقتو العينة يف العمل .
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وىل من الدقيقة ثانية اال 30بعد اإلنتهاء من العمل ترتاح العينة دلدة دقيقة واحدة مث حيسب ذلا نبض القلب يف 

د فياليل خليفة دليل ادلخرب الوظيفي  (الثانية و الثالثة و الرابعة من ادلرحلة اإلسًتجاعية وىذا يف حالة اجللوس .

 (15/ص14ص 1999مستغاًل 

 كالتايل :   ISTHويعرب عن نتائج ىذا االختبار بواسطة حساب مؤشر 

ISTH =  

 أي : 

T وقت العمل بالثواين =  

f1  f2 + F3   من ادلرحلة   4 .3،  2ثانية االوىل من الدقيقة  30= نبض القلب ادلسجل خالل

 .االسًتجاعية 

 ( KARPMAN 1987 ) يبين اختالف علو درجة السلم و مدة العمل المقررة حسب األشخاص   45الجدول رقم 

 ادلادة ادلقررة للعمل )د( علو درجة السلم )سم( العينة
 05 50 سنة ( 18كثر من الرجال ) أ

 05 43 سنة ( 18النساء ) أكثر من 
 04 50 (2م1.85سنة ودبساحة جسمية أكثر من  18 - 12األوالد  ) 
 04 45 (2م1.85سنة ودبساحة جسمية أقل من  18 - 12األوالد  ) 

 04 40 سنة ( 18 - 12البنات ) 
 03 35 سنة ( 11 - 08األوالد و البنات ) 

 02 35 سنة ( 08لبنات )لغاية األوالد و ا
 

 حساب شدة العمل خالل ىذا االختبار يتم بواسطة النظرية التالية :

K × f × h × p = w 
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W.شدة العمل بالكلغ  م/د : 

P.وزن العينة بالكلغ : 

H.علو درجة السلم بادلًت: 

F.عدد الطلوع والنزول يف الدقيقة: 

Kحسب البعض اآلخر. 1.5حسب بعض الباحثُت ، و 1.25: ثابت يقدر بـ 

 : ( PWC170اختبار القدرة العملية البدنية )

 ( 17/ص16) نفس ادلرجع السابق الذكر ص PWC170ديكن ربديد ىذه القدرة بواسطة استعمال اختبار  

PWC  تعٍت :( Physical Working Capacity )   ض/د  170نقطة نبض القلب  170أما 

 أهميته : 

 العملية البدنية خاصة عند الرياضي . مهم جدا دلعرفة القدرة

من خالذلا ديكن للمدرب أن يربمج تدريبات خاصة و فقا لقدرة الرياضي . وىذا تفاديا لبعض االخطاء اليت ديكن 

أن تدىور الرياضي و تؤدي بو على سلاطر ، كما ديكن تتبع الرياضي أثناء الدورات التدريبية ادلختلفة ، من ناحية 

 ىي ديكن اختيار الرياضي و توجيههم بصفة عقالنية .ومن ناحية  أخر 

 خصائص االختبار :

 170يعرب عن القدرة العملية البدنية بقيمة قوة الشحنة البدنية اليت تصادف نبض القلب    PWC170اختبار   

 ضربة يف الدقيقة.

 حلالتُت :  170و قد اختَت نبض القلب 

 ض/د  200- 195إىل  170يف مرحلة نبض القلب ما بُت  يعمل اجلهاز التنفسي و الدموي بصفة فعالة
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ض/د بعد ىذه النقطة  170عند أغلبية الرياضيُت صلد تزايد منتظم ما بُت الشدة ادلعطاة و نبض القلب لغاية 

 خيتل ىا النظام .

ض/د ربدث تغَتات يف عمل جهازي التنفس و الدوران الدموي لدى  170عند وصول نبض القلب إىل 

 بقدر من التغَتات القصوى. % 80-75ُت الرياضي

 طريقة العمل : 

دقائق  عمل ،  5تقوم العينة بعمل عضلي على الدراجة الثابتة أو البساط ادلتحرك يف مرحلتُت . كل مرحلة تدوم 

 دقائق راحة.شدة العمل يف ادلرحلة األوىل تًتكز على وزن العينة  و االختصاص الرياضي . 03بينهما 

)نفس .ىل وشدة العمل يف ادلرحلة االوىل ادلرحلة الثانية تًتكز على نبض القلب يف هناية ادلرحلة األو شدة العمل يف

 (18ادلرجع السابق ص

دورة  75- 60إذا كان االختبار يتم على الدراجة الثابتة فعدد دوران عجالت الدراجة يلزم أن يكون مالحظة : 

 يف الدقيقة 

 التالي :  يتم بواسطة الشكل  PWC170حساب 

 بالرسم البياني PWC170يمثل كيفية حساب   47شكل رقم 

 

 

 

 

 

 :أي
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  2و  1: نبض القلب ادلسجل يف هناية ادلرحلة 

    2و  1: شدة العمل للمرحلة   و    

 بواسطة الشكل :    PWC170كيفية الحصول على قيمة 

ة العمل و الىخر لنبض القلب و نضع النقاط اخلاصة بالشدة االوىل و الثانية و نقابلها نأخذ زلورين واحد لشد

بنقطيت نبض القلب االوىل و الثانية . مقابلة الشدة االوىل بالنبض االول تعطينا "أ" و نفس الشيء مع الشدة  

ط بُت النقطتُت  "أ" و "ب"  و نسقطها على اخلط الراب 170الثانية و النبض الثاين "ب" ، بعد ىذا نأخذ نبض 

 للعينة ادلختربة .   PWC170و نتحصل على "ج" ، إسقاط ىذه االخَتة زلور الشدة يعطينا النقطة أو القيمة 

 حساب   يتم كذلك بواسطة النظرية التالية  التي تعتبر أكثر دقة : 

 

 

 

 

 (21/ص20الذكر ص) نفس ادلرجع السابق  

 مالحظة : 

 كلغ.م/د  2112واط =  11إما بالواط و إما بالكلغ.م/د حيث   PWC170ديكن حساب   -

 %10تسخُت العضالت قبل البدء يف ىذا اإلختبار ينقص من القيمة احلقيقية حبوايل  -

  ( Step – Test)تيست  –إذا مت اإلختبار باستعمال درجة السلم ادلستعملة يف اختبار ستيب  -

 فانتيجة تكون كذلك ناقصة .

 يبين شدة العمل للمرحلة األولى بالكلغ. م/د   46رقم  جدول 

 

 : شدة العمل خالل المرحلت االولى 

 : شدة العمل خالل المرحلت الثانيت 

 : نبض القلب المسجل مع نهايت المرحلت االولى 

 : نبض القلب المسجل في نهايت المرحلت الثانيت 

PWC =  + 
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 رلموعات التخصص الرياضي

 وزن اجلسم ) كلغ(

55-

95 

60-

64 

65-

69 

70-74 75-79 80-

84 

و  85

 أكثر

 600 600 500 500 500 400 300 اجملموعات ادلتميزة بالقوة و السرعة 

 800 800 700 600 500 400 300 رلموعة االلعاب اجلماعية و ادلصارعة

 1000 900 900 800 700 600 500 رلموعة  ادلطاولة

 

 اإلحصائية: المعالجة -1-8

هتدف ادلعاجلة اإلحصائية إىل الوصول إىل مؤشرات كمية تساعدنا على التفسَت والتحليل والتأويل مث احلكم. 

 سائل اإلحصائية التالية:ولذلك اعتمدنا على الو  باختالف نوع ادلشكلة وتبعا للدراسة ادلأخوذة. وزبتلف خطتها

 النسبة المئوية: -1-8-1

 الفرق بُت القياسُت                                
 . 100×                        =  للزيادة النسبة ادلئوية     

 القياس القبلي                                  
(Stéphane.2004) 

 

مقاييس النزعة ادلركزية، وىو األكثر استعماال من بُت الوسائل  ىو أحدالمتوسط الحسابي:  -1-8-2

)وديع مسَت  :ىي اإلحصائية األخرى، وىو حاصل قسمة رلموع القيم على عددىا، وصيغتو الرياضية

 (1997أسعد.

 نمج س         س =                                            

 ن    
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               ادلتوسط احلسايب. حبيث أن:  س: 

 : رلموع القيم.نمج س           

 ن: عدد األفراد ) القيم (.           

يعد من أىم مقاييس التشتت، إذ يبُت مدى ابتعاد درجة ادلفحوصُت أو االنحراف المعياري:  -1-8-3

 ادلختربين عن ادلتوسط احلسايب، وحيسب من خالل القانون التايل:

  = ع                                                      

 ع: االضلراف ادلعياري. بحيث أن:

 القيم اليت ربصلت عليها العينة. :نس          

 : ادلتوسط احلسايب.              س           

 ( 1991)عبد القادر حلمي. عدد العينة ) القيم (. ن:           

 التايل: حيسب من خالل القانونمعامل االرتباط بيرسون:  -1-8-4

      

 =  ر                           

 

 ر: معامل االرتباط بَتسون. بحيث أن:       

 .لقيم االختبار األو  س:                 

 قيم االختبار الثاين. ص:                 

 ادلتوسط احلسايب لالختبار األول. س:                 

 (1996)زلمد صبحي حسنُت. سايب لالختبار الثاين.ادلتوسط احل ص:                 

س ( –ن مج ) س
2

 

 1 -ن         

 ص ( –س ( ) ص  –مج ) س      

 

س ( –مج ) س     
2

ص ( –) ص  
2 
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 معامل صدق اختبار ما حيسب من خالل اجلذر الًتبيعي دلعامل ثباتو. معامل الصدق: -1-8-5

 معامل الصدق =   معامل الثبات

  ستيودنت: "T"اختبار الداللة اإلحصائية  -1-8-6

القياس القبلي والقياس البعدي للمتغَتات  ُتالفرق ب ىذا االختبار للكشف عن مدى الداللة أوستخدم ي 

  الفسيولوجية.

 مج ف                              
 ت = 
  0)مج ف( -  0مج ف xن            

                       6 –ن            
 

 رلموع الفروق مج ف:

 مربع رلموع الفروق. : 2)مج ف(

   (PARLEPAS.P .6880).رلموع مربعات الفروق :2مج ف

تستخدم دلعرفة مدى التباينات القائمة بُت اجملموعات وداخلها أو مدى التباين بينها تحليل التباين:  -1-8-7

 ودرجة ذبانسها.

 

 

 G-1 n(x-x1)       Σ) / (بُت اجملموعات          التباين        

F ــــــــــــ = ــــــــــــــ = 
(x-x1)     التباين داخل اجملموعات 

2
/ (n-G) ΣΣ  
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 x   .ادلتوسط احلسايب لكل فئة = 

x1     (= ادلتوسط احلسايب ادلرجح )ادلوزون. 

G      .عدد اجملموعات أو الفئات = 

   n .العدد الكلي للعينة = 

 صعوبات البحث: -1-9

قد يكون ذلا أثر سليب  ، كماإن أي حبث ال خيلو من الصعوبات، وىذه الصعوبات ىي اليت تعرقل عمل الباحث

 على البحث، وعليو سنحاول ذكر أىم الصعوبات اليت واجهتنا طيلة فًتة اصلاز ىذا البحث:

 .قلة الدراسات السابقة وادلشاهبة دلوضوع حبثنا 

  ارتباطات العدائُت مع رزنامة اإلربادية اجلزائرية أللعاب القوي و صعوبة بررلة اإلختبارات ضمن الربنامج

 التدرييب .

 . غلق ادلسبح الشبو اودليب بالوالية مدة زمنية معينة 

 . قلة و انعدام ادلصحات اخلاصة بالتدليك الرياضي و اإلستشفائي للعدائيُت 

 . امتناع ادلختصُت ادلشاركة بالصورة و الصوت يف اإلختبارات و القياسات و خاصة النساء منهم 

 ألخرالوالئية والوطنية من حُت  تزامن مواعيد إجراء القياسات مع مواعيد ادلنافسات. 

 

 :خاتمة

من خالل ىذا الفصل وادلتمثل يف منهجية البحث وإجراءاتو ادليدانية، حاولنا بقدر اإلمكان توضيح وشرح      

أىم عناصر وخطوات الدراسة الرئيسية للبحث، وكذا الوسائل واألدوات، كما تناولنا أيضا فيو الدراسة 
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، حيث كانت دبثابة تقومي جلميع القياسات واالختبارات ادلوظفة يف الدراسة األساسيةاالستطالعية واليت سبقت 

   البحث، ويف األخَت طرحنا رلموعة من الصعوبات اليت واجهتنا يف اصلاز ىذا البحث.
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 تمهيد : 

إف ادلعطيات ادلنهجية و االسلوب العلمي يقتضي منا عرض و حتليل سلتلف النتائج اليت توصلنا إليها من 
خالؿ الدراسة ادلنهجية و التجريبية باإلضافة إىل التعقيب عليها و عرضها يف جداوؿ خاصة و دتثيلها بيانيا  

. 

 :عرض و تحليل نتائج -2
 : ( STEP-TEST )درج هارفارإختبار القدرة اإلستراتيجيةإلختبار 

 الضابطة للعينة  ( STEP-TEST )يمثل نتائج درج هارفار 70جدول رقم 
  إختبــــار بعـــدي إختبــــار قبلي 

جريبية
العينــــة الت

 

 مؤشر 3س  2س  1س  مؤشر 3س  2س  1س  العدائين
 ت

 محسوبة

 ت

 جدولية

 الداللة

 اإلحصائية

01 151 142 136 35,14 141 136 131 36,94 

1
1
,2

6
 

 

1
2
,3

5
 

غير دال 

 إحصائي

عند 

 مستوى

 الداللة

1,15 

02 154 141 148 36,41 151 141 136 35,21 

03 144 136 124 37,12 156 158 141 32,39 

04 156 144 121 48,17 142 136 132 36,58 

 

 قبلي ال االختبارنالحظ قيمة مؤشر   79و  78 رقم   البيانٌن ٌنوالشكل  77من خالؿ اجلدوؿ رقم 
، أكرب من قيمة مؤشر  4 – 3 -2ثانية األوىل من الدقيقة  37الضابطة ) نبض القلب خالؿ للعينة 

 7.75عند مستوى الداللة 71.26احملسوبة بلغت   Tقيمة  البعدي معينة نفسها حيث أف  لالختبار
وىذا ما يدؿ على  وجود  فرؽ   72.35يت قدرت بػػ ال اجلدوليةر من نظًنهتا صغىي أ  25ودرجة احلرية 

( يف 2991وىذا ما يعتمد عليو) السعيد اجلياليل عشوائي بٌن ادلؤشرات وىذا الفرؽ غًن داؿ إحصائي 
دراستو حيث يظهر الدور الكبًن لالسرتجاع يف النشاطات البدنية وذات العمل ادلرحلي جليا وبوضوح فهو 

العمل مبعين أنو حسب نوع النتائج واحلالة االسرتجاعية نستطيع أف ضلدد  يستطيع أف يوقف او يقلل من
 شروط العمل و التأثًنات الزمنية القصًنة و الطويلة علي التمارين البدنية .

 الضابطة  ) اإلختبار القبلي( للعينة  ( STEP-TEST )يمثل نتائج درج هارفار 70رقم  رسم بياني
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 الضابطة ) اإلختبار البعدي( للعينة  ( STEP-TEST )يمثل نتائج درج هارفار  70 رقم رسم بياني

 

 
 

 

25

28

31

34

37

40

43

46

49

 اإلختبار القبلي للعينة الضابطة

 1مؤشر 

 2مؤشر 

 3مؤشر 

 4مؤشر 

30

33

36

39

42

45

48

 اإلختبار البعدي للعينة الضابطة

 1مؤشر 

 2مؤشر 

 3مؤشر 

 4مؤشر 
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 :   عرض و تحليل نتائج  2-1

 ( STEP-TEST )إختبار القدرة اإلستراتيجيةإلختبار درج هارفار

 يمثل نتائج درج هارفار  للعينة التجريبية  70جدول رقم 

  إختبــــار بعـــدي إختبــــار قبلي 

جريبية
العينــــة الت

 

 ت مؤشر 3س  2س  1س  مؤشر 3س  2س  1س  العدائين

 محسوبة

 ت

 جدولية

 الداللة

 اإلحصائية

01 141 131 116 38,86 131 124 118 45,21 

1
2
,4

3
 

 

1
2
,3

5
 

دالة 

 إحصائي

عند 

 مستوى

 الداللة

1,15 

02 152 141 121 36,41 146 131 122 43,36 

03 144 136 111 38,46 138 131 121 44,46 

04 141 136 112 38,65 128 121 121 49,98 

 

القياسي  االختبارنالحظ قيمة مؤشر   11و  17رقم   البيانٌن ٌنوالشكل 78من خالؿ اجلدوؿ رقم  
احملسوبة بلغت   Tالبعدي للعدائٌن األربعة، فحيث أف قيمة  االختبارللعينة التجريبية أصغر من مؤشرات 

اجلدولية اليت قدرت بػػ    Tىي أكرب من نظًنهتا   25ودرجة احلرية  7.75عند مستوى الداللة  72.43
وىذا مع ما يتفق مع دراسة د أزتد علي حسٌن  .وىذا ما يدؿ على  وجود  فرؽ داؿ إحصائي  72.35
 .حتت عنواف تأثًن التدليك االستشفائي علي القياسات  2991ابراىيم 

حتت عنواف أثر التدليك الرياضي علي سرعة 1222وكذألك من خالؿ دراسة بن دتيمة رضواف سنة 
 التكيف عند العيب كرة القدـ.

 
) إختبار قبلي   STEP-TEST )إختبار القدرة اإلستراتيجيةإلختبار درج هارفاريبين  17رسم بياني رقم 
 العينة التجريبة
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  بعدي) إختبار  STEP-TEST )القدرة اإلستراتيجيةإلختبار درج هارفارإختبار يبين  11رسم بياني رقم 

 العينة التجريبة

 
 

 : عرض و تحليل نتائج  2-2

 بعدي (  –على العينة الضابطة ) قبلي  (PWC 170 )العمليةالبدنيةالقدرة  اختبار

36

36.5

37

37.5

38

38.5

39

 اإلختبار القبلي للعينة التجريبية

 1مؤشر 

 2مؤشر 

 3مؤشر 

 4مؤشر 

42

42.5

43

43.5

44

44.5

45

45.5

 اإلختبار البعدي للعينة التجريبية

 1مؤشر 

 2مؤشر 

 3مؤشر 

 4مؤشر 
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 بعدي ( –على العينة الضابطة) قبلي  (PWC 170 )إختبار القدرة العملية البدنية يمثل نتائج  70جدول رقم 
العينــــة 

طة
ضاب

ال
 

 ت 2ف.2 ف2 ف  2س  1س  العدائين

 محسوبة

 ت

 جدولية

 الداللة

 اإلحصائية

01 1266,66 1611 333,34 - 3898,88 977913,43 

1
2
,3

5
 

 

1
1
,8

4
 

غير دال 

 إحصائي  

عند 

 مستوى 

 الداللة 

1,15 

02 7811 2438,88 5361,12 2593,34 622347,43 

03 1311 7911 6611- 2367,78- 12345,43 

04 2141 4711 2661- 1572,22 312511 

الفرؽ بٌن االختبارالقبلي و البعدي للعداء األوؿ قيمة  أف نالحظ   12والشكل البياين رقم   79من خالؿ اجلدوؿ رقم 
 89( و العداء الرابع )  857( والعداء الثالث بلغ الفرؽ ) 57-( بينما العداء الثاين بلغت )   257-بلغت قيمتها ) 

 89 -( بينما العداء الثاين )  988،  89 -( يف حٌن بلغ اضلراؼ الفرؽ عن متوسطها احلسايب للعداء األوؿ ) 188، 
احملسوبية   T( ، يف حٌن عن  557 -( و أخًنا العداء الرابع بلغت )  111،  11( بينما العداء الثالث )  788، 

  25درجة احلرية  7.75عند مستوى الداللة  2.35وىي أصغر من نظًنهتا اجلدولية اليت بلغت  71.84بلغت قيتمها 
وىذا ما ما يؤكده و ينطبق علي دراسة العامل ) مندؿ وفاروؽ  وىذا مايدؿ على وجود فرؽ عشوائي عرب داؿ إحصائي .

( يف تعريفو ودراسة علي اسس ومبادئ االسرتجاع حيث يعتربىا بأهنا) كيمياء احلياة 33-33ص  1222شاىٌن 
 (وىناؾ عدة خطوات لدراسات و اجتاىات ووسائل االسرتجاع يف استعماؿ كفي وكمي ومنهجي ذلا .

 –) قبلي على العينة الضابطة (PWC 170 )إختبار القدرة العملية البدنية نتائج ل يمث 12 رسم بياني رقم

 ب –) قبلي على العينة الضابطة (PWC 170 )إختبار القدرة العملية البدنية نتائج يمثل  12 رسم بياني رقم

 : عرض و تحليل نتائج  2-3
 للعينة التجريبية (PWC 170 )العمليةالبدنيةالقدرة  اختبار

 على العينة التجريبية (PwC 170 )إختبار القدرة العملية البدنية يمثل نتائج  17جدول رقم  

0

500

1000

1500

2000

2500

 1العداء 
 2العداء 

 3العداء 
 4العداء 

1850 

1400 

1900 

1350 

2100 

1450 

1050 1116.11 

 2س  1س 
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العينــــة 
طة

ضاب
ال

 
 ت 2ف.2 ف2 ف  2س  1س  العدائين

 محسوبة

 ت

 جدولية

 الداللة

 اإلحصائية

01 1266,66 1611 333,34 - 3898,88 15211265,25 

1
2
,6

7
 

 

1
2
,3

5
 

دال 

 إحصائي  

عند 

 مستوى 

 الداللة 

1,15 

02 7811 2438,88 5361,12 2593,34 6725412,35 

03 1311 7911 6611- 2367,78- 5616382,12 

04 2141 4711 2661- 1572,22 2471875,72 

 

(  2( و البعدي )س1الفرؽ بٌن االختبارالقبلي )سقيمة  أف نالحظ 13والشكل البياين رقم  17من خالؿ اجلدوؿ رقم 
( يف حٌن بلغت قيمة الفرؽ  5361،  12( بينما العداء الثاين بلغت)   333،  34-للعداء األوؿ بلغت قيمتها ) 

( ، يف حٌن بلغ اضلراؼ الفرؽ عن متوسطها 2667 -( و أخًنا  العداء الرابع) 6677 -للعداء الثالث بلغ الفرؽ )
( و  2367،  78 -( أما العداء الثالث ) 2593،  34( بينما العداء الثاين )  3898،  88للعداء األوؿ ) احلسايب 

وىي أكرب من قيمة نظًنهتا  72.67احملسوبية بلغت قيتمها   T( ، يف حٌن أف 1572،  22أخًنا العداء الرابع بلغت )
 .وىذا مايدؿ على وجود فرؽ داؿ إحصائي  25رية درجة احل 7.75عند مستوى الداللة  2.35اجلدولية اليت بلغت 

وىذا ما يتوافق مع نظرية العامل ىيل فإف خاصيات التغًنات الوظيفية ادلتتالية للعمل زلددة بطابع النشاط 
 العضلي ألف العمل يظهر االسرتجاع الدائم خالؿ العمل العضلي .

عنواف أثر برنامج تدرييب مقرتح لبعض حتت  2991وكذألك ما يتفق مع دراسة علي زلمد جالؿ الدين 
وسائل الطب البيولوجي علي الكفاءة البدنية لدي العيب اجلمباز حيث كانت أىداؼ الدراسة مرتبطة 

 الرتياد السونا و الفيتامينات ادلركبة .

 ( بعدي  قبلي) على العينة التجريبية (PWC 170 )إختبار القدرة العملية البدنية يمثل نتائج  13رقم  رسم بياني
 نتائج االستبيان الموجه للمدربين وقراءة عرض 2-4

 ادلوجهة للمدربٌن :سنتطرؽ يف ىذا الفصل لقراءة و حتليل النتائج االستبياف 
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سنتطرؽ يف ىذا الفصل لقراءة و حتليل النتائج االستبياف ادلوجو للمدربٌن و ادلتعلقة بعملية االسرتجاع لدي 

 الطويلة .عدائي ادلسافات النصف 

سؤاؿ ادلوجو للمدربٌن ادلختصٌن يف ادلسافات  41وعليو قمنا حبساب النسب ادلئوية ادلتعلقة باألجوبة علي 

 النصف الطويلة .

لغرض حساب الداللة اإلحصائية اليت نقارف هبا التوزيعات الظرفية ادلستهدفة  x2قمنا حبساب وكذالك

 بواسطة كيفية واحدة أو أخري دلتغًنين.

رض تسهيل حتليل نتائج االستبياف ادلوجهة للمدربٌن و كذا التدقيق يف األجوبة قمنا بتقسيم أسئلتنا و لغ

 زلاور ىي : ثالثةإلي( 41األربعة عشر )

 لدي عدائي ادلسافات النصف الطويلة . االسرتجاع:أمهية  المحور األول 

 يف النوادي . االسرتجاع:حالة وسائل  المحور الثاني 

  االسرتجاع:العوائق اليت يصادفها العداء يف تطبيق عملية  الثالثالمحور . 

 

 

 

 

 

 أمهية االسرتجاع لدى عدائي ادلسافات النصف الطويلة. المحور األول: 2-4-1

 ماذا ديثل االسرتجاع بالنسبة لكم ؟ (:1السؤال)
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 معرفة مفهـو االسرتجاع بالنسبة للمدربٌن.الغرض منه: 

 االسترجاع بالنسبة للمدربينيمثل معرفة مفهوم 11رقم جدول 

 النسب التكرارات األجوبة

العملية العكسية للعودة أجهزة اجلسم إىل حالتها 

 الطبيعية أو أكثر من ذلك

10 50% 

ىي من الوسائل اذلامة اليت حيتاج إليها العداء يف سلتلف 

 ادلراحل اليت دير فيها خالؿ ادلوسم التدرييب

07 35% 

 %15 03 لتحقيق ادلستوى اجليدىي من الوسائل اخلفية 

 %411 20 اجملموع

X
2

 7.3 
 9.55 2درجة احلرية = 

 ليست لو داللة الداللة

 

 

 

 

 

 

( الحظنا أف ىناؾ تقارب اآلراء يف ما خيص 44بعد حتليل النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم )

توحي إىل نفس ادلعىن ,وىي عامة  األجوبة ادلعطاة من طرؼ ادلدربٌن, فقد أعطوا تعريفات متشاهبة, فهي



عرض و تحليل و مناقشة النتائج           الثاني                              الفصل   
 

 
142 

 

على الصيغة التالية : "ىو استعادة الشفاء مبعىن أهنا العملية العكسية للعودة أجهزة اجلسم إىل حالتها 

الطبيعية أو أكثر من ذلك, وىي تعد من الوسائل اذلامة اليت حيتاج إليها العداء يف سلتلف ادلراحل اليت دير 

فالعداء يتعرض خالؿ ’ ؼ ىي من الوسائل اخلفية لتحقيق ادلستوى اجليد" ’فيها خالؿ ادلوسم التدرييب 

’ و عملية االسرتجاع ىي اليت تقضي على ىذا التعب واإلرىاؽ’ األزتاؿ التدريبية إىل اإلرىاؽ و التعب 

 فبدوف عملية االسرتجاع ال يستطيع العداء مواصلة مشواره الرياضي .

لقوؿ أف عملية االسرتجاع ىي فرتة مهمة خالؿ كل مرحلة جيتازىا انطالقا من ىذه ادلفاىيم نستطيع ا

 p   0.05والفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ :العداء خالؿ مشواره الرياضي, ال ديكن االستغناء عنها, 

 يمثل مفهوم اإلسترجاع بالنسبة للمدربين 14رسم بياني رقم 

 
 

 كيف يعد االسرتجاع؟  (:2السؤال)

 

 معرفة أمهية االسرتجاع الغرض منه :

53% 37% 

10% 

 العملية العكسية للعودة إلى حالها الطبيعي

 الوسائل الهامة التي يحتاج إليها

 الوسائل الخفية
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 أهمية االسترجاع بالنسبة للمدربين. يمثل  12 الجدول رقم 

 

 

 النسب التكرارات األجوبة

 100% 20 مهم

 0% 0 غًن مهم

 0% 0 مكمل

 100% 20 اجملموع

X
2

 11 
 9.55 2درجة احلرية = 

 ليست لو داللة الداللة

 

 

 

 

 

 

نالحظ أف ادلدربٌن ادلستجوبٌن أكدوا على ضرورة وأمهية  42من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ 

 .% 100عملية االسرتجاع لدى عدائي ادلسافات النصف الطويلة ودتثل نسبتهم 
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مدريب نوادي اجلزائر على دراية باألمهية البالغة لعملية االسرتجاع بالنسبة لعدائي  كلفبالتايل نستنتج أف  

 p   0.05: و الفارؽ بينهما لو داللة لػػ  ادلسافات النصف الطويلة .

 أهمية االسترجاع بالنسبة للمدربين. يمثل  15رسم بياني رقم

 

 
 

 

 ماىي الوسائل األكثر األمهية لكم؟ ( :3السؤال )

 معرفة وسائل االسرتجاع األكثر أمهية. الغرض منه :

 اإلسترجاع مهم

 غير مهم
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 وسائل االسترجاع األكثر أهمية. يمثل13دول رقمج

 

 النسب التكرارات االجوبة

 % 10 2 الطبية

 % 0 0 النفسية

 % 0 0 البيداغوجية

 % 10 2 الطبية والنفسية

 % 80 16 الطبية والنفسية البيداغوجية

 % 100 20 اجملموع

X
2

 14 
 5.14 1درجة احلرية = 

 داللة ذو الداللة

 

 

 

 

% من ادلدربٌن يؤكدوف أف الوسائل االكثر أمهية لدى عدائي  80نالحظ أف  47من خالؿ اجلدوؿ رقم 

ادلسافات النصف الطويلة ىي الوسائل الطبية النفسية و البيداغوجية وال ديكن االستغناء على أي منها, 

% ادلدربٌن يؤكدوف علي 41ىي األكثر أمهية, آما نسبة  الطبية% يقولوف أف الوسائل النفسية و 10بينما 
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ليس ىناؾ أي نسبة و نفس الشيء بالنسبة  النفسيةىي االكثر أمهية , أما الوسائل  الطبيةاف الوسائل 

 p   0.05والفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ :  للوسائل البيداغوجية.

 ومن خالؿ ىذه النسب نستنتج أف ادلدربٌن عامة يفضلوف رتيع الوسائل االستكماؿ عملية االسرتجاع 

 وسائل االسترجاع األكثر أهمية. يمثل16رقم رسم بياني

 

 
 

 

؟ ( :4السؤال )  ىل تنصحوف العدائٌن بالنـو

 معرفة مدى نصح ادلدربٌن عدائيهم باستعماؿ النـو كوسيلة لالسرتجاع الغرض منه :

80% 

10% 
10% 

 الطبية و النفسية و الغذائية

 الطبية

 النفسية و الطبية
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 عدائيهم باستعمال النوم كوسيلة لالسترجاع.لنصح المدربين  يمثل14جدول رقم 

 

 النسب التكرارات األجوبة

 % 100 20 نعم

 % 0 0 ال

 % 100 20 اجملموع

X
2

 21 
 7.41 4درجة احلرية = 

 ذو داللة الداللة

% من ادلدربٌن نوادي اجلزائر 411نالحظ أف  41من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

 p   0.05والفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ :  ينصحوف عدائيهم الستعماؿ النـو كوسيلة لالسرتجاع .

ادلسافات النصف  منو نستنتج أف النـو تعد وسيلة من وسائل اذلامة لالسرتجاع اليت يعتمد عليها عدائي

 الطويلة.

 

 

 

 اذا كاف نعم. فما ىي عدد الساعات ؟ ( :1.4السؤال )

 

 معرفة عدد ساعات النـو ادلقدمة كنصيحة للعدائٌن . الغرض منه :



عرض و تحليل و مناقشة النتائج           الثاني                              الفصل   
 

 
148 

 

 التي ينصح بها المدربين عدائيهم . عدد ساعات النوم يمثل15دول رقم ج

 

 النسب التكرارات األجوبة

 % 0 0 ساعات 4أقل من 

 % 20 4 ساعات 4

 % 80 16 ساعات 4أكثر من 

 % 100 20 اجملموع

X
2

 21.4 
 9.55 2درجة احلرية = 

 ذو  داللة الداللة

 

 

. 

 

% من ادلدربٌن ينصحوف عدائيهم ب 21نالحظ أف  49من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

والفارؽ بينهما  ساعات. 4بأكثر من % من ادلدربٌن ينصحوف عدائيهم 41ساعات من النـو , بينما  4

 p   0.05ليس لو داللة لػػ : 
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 4أكثر من  منو نستنتج أف معدؿ النـو لالسرتجاع بالنسبة لعدائي ادلسافات النصف الطويلة والطويلة ىو

ساعات إىل أكثر نظرا للمجهودات البدنية والنفسية الشاقة اليت يتعرض إليها العداء خالؿ التدريبات 

 .اليومية

 التي ينصح بها المدربين عدائيهم . عدد ساعات النوم يمثل17رقم رسم بياني 

 

 
 

 ىل تنصحوف العدائٌن بالقيلولة ؟ ( :5السؤال )

 باستعماؿ القيلولة كوسيلة لالسرتجاع.معرفة مدى نصح ادلدربٌن عدائيهم  الغرض منه :

20% 

80% 

 ساعات  70

 ساعات 70أكثر من 
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 القيلولة كوسيلة لالسترجاع.عمال باستعدائيهم لمدى نصح المدربين يمثل 16جدول رقم 

 

 النسب التكرارات االجوبة

 % 100 20 نعم

 % 0 0 ال

 % 100 20 اجملموع

X
2

 21 
 7.41 4درجة احلرية = 

 ذو  داللة الداللة

 

% من ادلدربٌن ينصحوف عدائيهم 411( نالحظ أف 4من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم )

 p   0.05والفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ :  لالسرتجاع . الستعماؿ القيلولة كوسيلة

منو نستنتج أف القيلولة أيضا تعد من الوسائل اذلامة لالسرتجاع اليت يعتمد عليها عدائي ادلسافات النصف 

 الطويلة.

 

 

 

 نوادي.اليف  االسرتجاعحالة وسائل :المحور الثاني 2-4-2

 ما ىو الوقت الذي يستفيد فيو العداء لوسائل االسرتجاع بكثرة؟ ( :6السؤال )
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 معرفة الوقت الذي يستفيد فيو العداء لوسائل االسرتجاع بكثرة. الغرض منه :

 الوقت الذي يستفيد فيه العداء لوسائل االسترجاع بكثرة.يمثل  17 الجدول رقم

 النسب التكرارات األجوبة

 % 55 11 يف التدريبات العادية

 % 45 9 يف الرتبصات

 % 0 0 يف ادلنافسات

 % 100 20 اجملموع

X
2

 41.7 
 9.55 2درجة احلرية = 

 ذو داللة الداللة

% من ادلدربٌن ادلستوجبٌن قالو أف 99نالحظ أف  43من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

’  دريبات العاديةوسائل االسرتجاع أثناء التن عدائي ادلسافات النصف الطويلة لنوادي اجلزائر يستفيدوف م

دتثل  لرتبصاتن وسائل االسرتجاع أثناء ابينما نسبة ادلدربٌن الذين أكدوا على أف العدائٌن يستفيدوف م

 pوالفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ : للمنافسات الحظنا أف عملية االسرتجاع ال هتم  .لنسبة با% أما 19

منو نستنتج أف معظم عدائي ادلسافات النصف الطويلة لنوادي اجلزائر العاصمة يستفيدوف من 0.05  

من األوقات اليت يستفيدوف فيها  التدريبات العاديةوسائل االسرتجاع بالتفاوت يف سلتلف األوقات وتعد 

 بكثرة.

 ما ىي ادلرحلة اليت تستعمل فيها وسائل االسرتجاع بكثرة ؟ ( :7السؤال )

 معرفة ادلراحل اليت تستعمل فيها وسائل االسرتجاع بكثرة. رض منه :الغ
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 سائل االسترجاع بكثرة.المراحل التي تستعمل فيها و  يمثل 18الجدول رقم 

 

 النسب التكرارات االجوبة

 % 90 18 ادلرحلة التحضًنية

 % 10 2 مرحلة ادلنافسة

 % 0 0 ادلرحلة االنتقالية

 % 100 20 اجملموع

X
2

 25.2 
 9.55 2درجة احلرية = 

 ذو داللة الداللة

 

 

 

 

% من ادلدربٌن ادلستوجبٌن يؤكدوف 51نالحظ أف  44من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

أف عدائي ادلسافات النصف الطويلة لنوادي اجلزائر العاصمة يستعملوف وسائل االسرتجاع خالؿ ادلرحلة 

,أما  دلنافسةيستعملوف وسائل االسرتجاع خالؿ مرحلة ا% منهم يقولوف أف العدائٌن 41بينما ’ التحضًنية

 p   0.05والفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ : فعملية االسرتجاع ال هتم. االنتقاليةدلرحلة  النسبةب
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كوهنا مرحلة فبالتايل إف ادلرحلة التحضًنية تعد من ادلراحل ادلهمة اليت تستعمل فيها وسائل االسرتجاع ,  

 ’مث تتبعها مرحلة ادلنافسة كوهنا ادلرحلة ادلهمة اليت تتحقق فيها النتائج ’ اجلهد البدين ادلستمر

 المراحل التي تستعمل فيها وسائل االسترجاع بكثرة يمثل 18رقم رسم بياني            

 

 

 

 

 

 ىل وسائل االسرتجاع ادلتواجدة  على مستوى ناديكم ؟( :8السؤال )

 .على مستوى أندية اجلزائر  معرفة مدى  توفر وسائل االسرتجاع الغرض منه :

10% 

90% 

 المرحلة التحضيرية

 مرحلةالمنافسة 
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 ترجاع على مستوى أندية الجزائر .وسائل االس يمثل  19دول رقم ج

 النسب التكرارات االجوبة

 % 9 1 كافية

 % 39 15 الناقصة

 % 21 1 منعدمة

 % 411 21 اجملموع

X
2

 5.4 
 7.41 2درجة احلرية = 

 ذو  داللة الداللة

يؤكدوف  % من ادلدربٌن ادلستوجبٌن39نالحظ أف  45من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

ال حتتوي  % منهم يقولوف أف ىذه النوادي21بينما  االسرتجاعناقصة من حيث وسائل  أف نوادي اجلزائر

 لديها وسائل كافية لالسرتجاع. ىذه النوادييقولوف أف %9على وسائل االسرتجاع أي منعدمة بينما 

 p   0.05والفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ : 

من ىنا نستطيع القوؿ أف معظم نوادي اجلزائر تفتقر للوسائل االسرتجاع .إال أف ىناؾ نسبة ضئيلة جدا 

 من النوادي اليت لديها وسائل االسرتجاع الكافية.

 

 

 ىل لديكم طبيب خاص يف ناديكم ؟ ( :9السؤال )

 األطباء األخصائيٌن على مستوى نوادي اجلزائر. معرفة مدى  توفر الغرض منه :
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 األطباء األخصائيين على مستوى نوادي الجزائر. توفر يمثل 21دول رقمج

 

 النسب التكرارات االجوبة

 % 49 7 نعم

 % 49 43 ال

 % 411 21 اجملموع

X
2

 5.4 
 7.41 2= درجة احلرية 

 ذو  داللة الداللة

 

% من ادلدربٌن ادلستوجبٌن يؤكدوف 49نالحظ أف  21من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

% يقولوف أف ىذه النوادي لديها 49أف نوادي اجلزائر ليس لديها أطباء أخصائيٌن يف اجملاؿ الرياضي,بينما

 أطباء أخصائيٌن يف اجملاؿ الرياضي.

ليس لديها أطباء أخصائيٌن يف اجملاؿ الرياضي, إال أف ىناؾ  وؿ أف معظم نوادي اجلزائرنستطيع الق من ىنا

 نسبة ضئيلة جدا من النوادي اليت لديها طبيب أخصائي يف اجملاؿ الرياضي.

 

 

 إذا كاف نعم , كم مرة خيضع العداء للمراقبة الطيبة؟( :1.9السؤال )
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معرفة عدد مرات اليت خيضع إليها العداء للمراقبة الطيبة يف العاـ بالنسبة للنوادي اليت لديها  الغرض منه :

 طبيب أخصائي.

 العداء للطبيب.زيارة  عدد مراتيمثل  21دول رقمج

 النسب التكرارات األجوبة

 % 1 1 مرة واحدة

 % 44.44 2 أكثر من مرة

 % 77.77 4 فقط عند الضرورة

 % 411 7 اجملموع

X
2

 4.39 
 9.55 2درجة احلرية = 

 ليست لو داللة الداللة

 

% 44.44ف أف و ادلدربٌن ادلستوجبٌن يقول أفنالحظ  24من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم

أكثر من مرة. أما نسبة من العدائٌن الذين تتوفر أنديتهم على طبيب أخصائي خيضعوف للمراقبة الطبية

 p   0.05والفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ : فقط عند الضرورة . يقولوف77.77%

فمن الرغم من وجود طبيب أخصائي يف بعض األندية إال أف العدائٌن خيضعوف للمراقبة الطبية فقط عند 

 الضرورة. 

 

 ىل لديك يف ناديكم سلتص يف التدليك؟ ( :11السؤال )
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 معرفة مدى توفر األخصائيٌن يف التدليك على مستوى نوادي اجلزائر  الغرض منه :

 معرفة مدى توفر األخصائيين في التدليك على مستوى نوادي الجزائريمثل  22دول رقم ج

 

 النسب التكرارات االجوبة

 % 79 3 نعم

 % 49 47 ال

 % 411 21 اجملموع

X
2

 4.4 
 7.41 4درجة احلرية = 

 داللةليست لو  الداللة

 

يؤكدوف  % من ادلدربٌن ادلستوجبٌن49نالحظ أف  22من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

% يقولوف أف ىذه النوادي لديها 79ليس لديها أطباء أخصائيٌن يف التدليك, بينما  أف نوادي اجلزائر

 p   0.05والفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ :  أخصائيٌن يف التدليك.

ليس لديها أخصائيٌن يف التدليك, إال أف ىناؾ نسبة ضئيلة  وؿ أف معظم نوادي اجلزائرىنا نستطيع القمن 

 جدا من النوادي اليت لديها أخصائي يف التدليك.

 

 

 يعترب الصونا واحلمامات من الوسائل ادلهمة لالسرتجاع فهل يوجد يف ناديكم ؟ ( :11لسؤال )ا
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 معرفة مدى توفر الصونا واحلمامات على مستوى النوادي اجلزائرية الغرض منه :

 مدى توفر الصونا والحمامات على مستوى النوادي الجزائرية يمثل  23دول رقم ج

 

 النسب التكرارات االجوبة

 % 71 4 نعم

 % 31 41 ال

 % 411 21 اجملموع

X
2

 7.2 
 7.41 4درجة احلرية = 

 ليست لو داللة الداللة

 

 

 

 

 

% من ادلدربٌن ادلستوجبٌن يؤكدوف 31نالحظ أف  27من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

% منهم  71أف نوادي اجلزائر ليس لديها السونا و احلمامات اليت من الوسائل اذلامة لالسرتجاع , بينما

 p   0.05لػػ :  والفارؽ بينهما ليس لو داللة يقولوف أف نواديهم لديها السوناو احلمامات.
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من ىنا نستطيع القوؿ أف معظم نوادي اجلزائر ليس لديها السونا و احلمامات اليت من الوسائل اذلامة   

 .لالسرتجاع بالنسبة لعدائي ادلسافات النصف الطويلة 

 ونا والحمامات على مستوى النوادي الجزائريةسمدى توفر ال يمثل  19رقم  رسم بياني

 

 
 

 

 ىل يتمتع العدائٌن بالنظاـ الغذائي الكايف ؟( :12السؤال )

 

 معرفة ىل يتمتع العدائٌن بالنظاـ الغذائي الكايف الغرض منه :

30% 

70% 

 متوفـــــرة

 غيــــر متوفــــرة
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 متع العدائين بالنظام الغذائي الكافيتمدى  يمثل 24دول رقم ج  

 

 النسب التكرارات االجوبة

 % 71 4 نعم

 % 31 41 ال

 % 411 21 اجملموع

X
2

 7.2 
 7.41 4درجة احلرية = 

 ليست لو داللة الداللة

 

  

 

 

 

 

% من ادلدربٌن ادلستوجبٌن يؤكدوف 31نالحظ أف  21من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

% منهم  71أف عدائي ادلسافات النصف الطويلة لنوادي اجلزائر ليس لديهم نظاـ الغذائي الكايف, بينما

 p   0.05والفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ :  الكايف.يقولوف أف عدائيهم لديهم نظاـ الغذائي 
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من ىنا نستطيع القوؿ أف معظم عدائي نوادي اجلزائر ليس لديهم نظاـ الغذائي الكايف, وما جيدر اإلشارة 

إليو أف النظاـ الغذائي تعترب من الوسائل ادلهمة لالسرتجاع بالنسبة لعدائي ادلسافات النصف الطويلة ألهنا 

 اقة.مصدر الط

 متع العدائين بالنظام الغذائي الكافيتمدى  يمثل 21رقم  رسم بياني

 
 

 إذا كاف النظاـ الغذائي غًن الكايف. فهل يلجؤوف إىل مكمالت غذائية أخرى ؟  (1. 12السؤال )  

 معرفة ىل يلجئ العداء إىل مكمالت غذائية أخرى الغرض منه :

 أخرى مكمالت غذائيةالعداء إلى مدى لجوء  يمثل 25الجدول رقم 

 النسب التكرارات االجوبة

30% 

70% 

 نعم يتمتع

 ال يتمتع
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 % 52.49 47 نعم

 % 3.41 4 ال

 % 411 41 اجملموع

X
2

 41.24 

 7.41 2درجة احلرية = 

 داللة ذو الداللة

 

% من ادلدربٌن ادلستوجبٌن 52.49نالحظ أف  29من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

يؤكدوف أف عدائي ادلسافات النصف الطويلة والطويلة لنوادي اجلزائر يلجؤوف إىل مكمالت غذائية أخرى , 

والفارؽ بينهما ليس لو % منهم يقولوف أف عدائيهم اليلجؤوف إىل مكمالت غذائية أخرى. 3.41بينما 

 p   0.05داللة لػػ : 

يلجؤوف إىل مكمالت غذائية أخرى, وذلك راجع إىل عدـ توفرىم لنظاـ غذائي  إف الكثًن من العدائٌن 

كايف يساعدىم السرتجاع طاقتهم بعد اجملهود البدين , وىم على دراية مبدى أمهية العناصر الغذائية 

 لالسرتجاع.

 إذا كاف نعم فما ىي؟  ( :2. 12السؤال )

 جىء إليها العداء.معرفة نوع ادلكمالت الغذائية اليت يل الغرض منه :

 إليها العداء. جأالغذائية التي يلالمكمالت يمثل  26دول رقم ج
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 النسب التكرارات االجوبة

 % 97.41 4 مواد كيميائية

 % 14.49 3 مواد طبيعية

 1 1 اخرى

 411 47 اجملموع

X
2

 4.44 
 9.55 2درجة احلرية = 

 ذو  داللة الداللة

 

% من ادلدربٌن ادلستوجبٌن 97.41نالحظ أف  24من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

يؤكدوف أف عدائي ادلسافات النصف الطويلة لنوادي اجلزائر يلجؤوف إىل مكمالت كيماوية, بينما 

 % منهم يقولوف أف عدائيهم يلجؤوف إىل مكمالت طبيعية.14.49

 ف إىل ادلكمالت الغذائية يفضلوف ادلواد الكيماوية على ادلواد األخرى . إف معظم العدائٌن الذين يلجؤو 

 

 

 

 من يقـو بإعطائهم الوصفة؟ كيميائيوذا كانت  إ( :3. 12السؤال )

 معرفة من يوجو العداء لشراء ادلكمالت الغذائية الكيميائية. الغرض منه :

 الكيميائية.موجه العداء لشراء المكمالت الغذائية يمثل  27دول رقم ج
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 النسب التكرارات االجوبة

 % 411 4 ادلدرب

 % 1 1 الطبيب

 % 1 1 تصرؼ ذايت

 % 411 4 اجملموع

X
2

 42 
 9.55 2درجة احلرية = 

 ذو  داللة الداللة

% من ادلدربٌن ادلستوجبٌن يؤكدوف 411نالحظ أف  23من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

 أف ادلدرب ىو الذي يوجو العداء لشراء ادلواد الغذائية الكيماوية, 

 p   0.05والفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ :

يف نوادي اجلزائر ادلدرب ىو الذي يوجو العداء لشراء ادلواد الغذائية الكيماوية, وذلك راجع إىل عدـ توفر 

 اخلاصٌن بالنوادي. األطباء األخصائيٌن

 

 

 المحور الثالث العوائق التي يصادفها العداء في تطبيق عملية االسترجاع. 2-4-3

 ىل تساعد األندية العدائٌن ماديا؟( :13السؤال )

 معرفة مدى مساعدة األندية العدائٌن ماديا.الغرض منه :
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 مساعدة األندية العدائين ماديا. يمثل مدى  28دول رقم ج

 

 النسب التكرارات االجوبة

 % 39 5 نعم

 % 29 44 ال

 % 411 21 اجملموع

X
2

 1.2 
 7.41 4درجة احلرية = 

 ليست لو داللة الداللة

 

ادلستوجبٌن يؤكدوف % من ادلدربٌن 39نالحظ أف  24من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

منهم يقولوف أف ىذه النوادي تساعد عدائيها % 29 أف نوادي اجلزائر ال تساعد عدائيها ماديا, بينما

 p   0.05والفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ :  ماديا.

إف معظم نوادي اجلزائر العاصمة ال تساعد عدائيها ماديا,إال أف ىناؾ نسبة قليلة تساعدىم نواديهم, 

 وىذه الفئة ىي رلموعة من العدائٌن ذو ادلستوى العايل.

 

 العوائق اليت تصادفوهنا يف تطبيقكم لعملية االسرتجاع؟ما ىي ( :14السؤال )

 معرفة ما يعيق العداء لتطبيق عملية االسرتجاع. الغرض منه :

 عوائق تطبيق عملية االسترجاع.يمثل 29الجدول رقم 
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 النسب التكرارات األجوبة

 %51 44 نقص ادلواد ادلادية

االعتماد على الكم ال على 

 الكيف

1 1% 

 %41 2 الغًن احملكمالتوزيع 

 %411 21 اجملموع

X
2

 25.2 
 9.55 2درجة احلرية = 

 ذو داللة الداللة

 

% من ادلدربٌن ادلستوجبٌن يؤكدوف 51نالحظ أف  25من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

% يؤكدوف أف 41أف نقص الوسائل ادلادية ىو العائق الذي يصادفو العداء لتطبيق عملية االسرتجاع ,أما 

 .و العائق لتطبيق عملية االسرتجاعالتوزيع الغًن احملكم ى

 .إف العوائق اليت يصادفها العداء يف تطبيقو لعملية االسرتجاع ىي نقص الوسائل ادلادية 

 

 

 مناقشة نتائج االستبيان الخاص بالمدربين : 2-4-4

على ما قيل حوؿ االسرتجاع أنو عملية استعادة انطالقا من عرض وحتليل نتائج االستبياف ادلوجو للعدائٌن 

الشفاء, مبعىن أهنا العملية العكسية للعودة أجهزة اجلسم إىل حالتها الطبيعية أو أكثر من ذلك , وىي تعد 
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من الوسائل اذلامة اليت حيتاج إليها العداء يف سلتلف ادلراحل اليت دير فيها خالؿ ادلوسم الرياضي , فهي من 

 ية لتحقيق ادلستوى اجليد.الوسائل اخلف

( الذين يعاجلوف أمهية 43(,)44(,)49(,)41(,)47(,)42(,)44من خالؿ نتائج اجلدوؿ ) -

االسرتجاع لدى عدائي ادلسافات النصف الطويلة, نستنتج أف برنامج االسرتجاع لو أمهية كبًنة لدى ىذه 

بنسبة كبًنة لتحسٌن مستوى عدائيهم , الفئة من العدائٌن, حبيث أف ادلدربٌن يروف ىذه العملية تساىم 

 لو أثر اجيايب علي سرعة التكيف . االستشفائياألويل ، أف التدليك وىذا ما يؤكد صحة الفرضية 

( نستطيع القوؿ أف 29(,)21(,)27(,)22(,)24(,)21(,)45(,)44و انطالقا من نتائج اجلدوؿ )

اصة هبا, وىذا الذي أكده ادلدربٌن خالؿ معظم  نوادي اجلزائر تعاين من نقص وسائل االسرتجاع اخل

 .االستجوابات 

أما فيما خيص العوامل ادلعيقة لتطبيق عملية االسرتجاع فنجد أف ادلدربٌن أكدوا أف العوائق تتمثل يف نقص 

 (. 25(,)24دية و التوزيع الغًن احملكم ,ىذا ما يؤكده اجلدولٌن )ااإلمكانيات ادل

ادلدربٌن على دراية تامة بأمهية عملية االسرتجاع إال ىناؾ نقص واضح يف ىذا و بصفة عامة نستنتج أف 

 اجملاؿ على مستوى األندية.

 

 االستبيان الموجه للعدائين: 2-5

 أمهية االسرتجاع لدى عدائي ادلسافات النصف الطويلة.    :لالمحور األو  2-5-1

 ماذا ديثل االسرتجاع بالنسبة لكم؟ :( 1)السؤال 

 مفهـو االسرتجاع بالنسبة للعدائٌن.معرفة الغرض منه:
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 عوائق تطبيق عملية االسترجاع. يمثل 31دول رقمج

 األجوبة التكرارات النسب

 ىي العملية اليت تساىم يف رفع ادلستوى و حتقيق النتائج 21 92.47%

 اجليدة.

 ىي تلك العملية اليت يستعيد هبا العداء لياقتو البدنية ليعود 44 %.12.41

 الطبيعية اىل احلالة

 ىي الفرتة اليت تتبع دائما األزتاؿ التدريبية 12 9.24%

 اجملموع 74 411%

41.41 X
2

 

 2درجة احلرية =  9.55

 الداللة ذو داللة

استنتجنا أف ىناؾ اختالؼ االراء فيما خيص األجوبة  71بعد حتليل النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

رغم ىذه االختالفات اال أف مل ينكر أي منهم أمهية و دور عملية و ٬ادلعطاة من طرؼ العدائٌن 

ىي تلك العملية اليت تساىم  ״أما فيما خيص التعريفات فهناؾ من قاؿ أهنا:٬االسرتجاع لتحسٌن ادلستوى

ىي تلك العملية اليت يستعيد هبا العداء  ״و ىناؾ من قاؿ أهنا: ״يف رفع  ادلستوى و حتقيق النتائج اجليدة 

ىي  ״و ىناؾ أيضا من قاؿ أهنا: ״اقتو البدنية ليعود اىل احلالة الطبيعية فبالتايل مواصلة التدريبات ادلقبلة لي

الفرتة اليت تتبع دائما األزتاؿ التدريبية و العالقة بٌن التدريبات و عملية االسرتجاع ىي عالقة تكاملية 

والفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ  من التعريفات,...اخل ״فالتدريبات بدوف عملية االسرتجاع ال يساوي شيء

 :p   0.05 
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انطالقا من ىذه ادلفاىيم نستطيع القوؿ أف عملية االسرتجاع بالنسبة للعدائٌن ىي عملية ضرورية للوصوؿ 

 كما أهنا عملية مهمة ال ديكن االستغناء عنها.  ٬اىل نتائج جيدة

 االسترجاع.عوائق تطبيق عملية  يمثل 21رقم رسم بياني

 

 
 

 

 

 

 ىل يعد االسرتجاع بالنسبة لكم؟:( 2)السؤال 

 معرفة أمهية االسرتجاع.الغرض منه:

العملية التي 
; تساهم
52.63%  

العملية التي 
; يستعيد بها

42.10%  

الفترة التي تتبع 
; األحمال
5.26%  
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 أهمية االسترجاع بالنسبة للعدائين.يمثل   31جدول رقم 

 

 األجوبة          التكرارات      النسب    

 

 مهم          23 34.19%

 

 مكمل          41 24.72%

 

 ثانوي          14           2.47%

 

 اجملموع          74 411%     

23.92 X
2

 

 2درجة احلرية =  9.55

 الداللة ذو داللة

 

 

% من العدائٌن ادلستجوبٌن 34.19نالحظ أف  74من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

و نسبة  عملية االسرتجاع ما ىو اال مكمل.% منهم قالوا أف 24.72بينما  ٬أكدوا على أمهية االسرتجاع

   pوالفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ : من العدائٌن أكدوا أف االسرتجاع ماىو إال ثانوي. 2.47%

0.05 
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فبالتايل ديكن القوؿ أف معظم عدائي نوادي اجلزائر ختصص ادلسافات النصف الطويلة على دراية بأمهية و 

 ضرورة االسرتجاع.

 أهمية االسترجاع بالنسبة للعدائين.يمثل   22رقم رسم بياني 

 

 
 

 

 ما ىي الوسائل األكثر أمهية بالنسبة لكم ؟ : ( 3)السؤال 

 معرفة وسائل االسرتجاع األكثر أمهية لالسرتجاع. الغرض منه:

 وسائل االسترجاع األكثر أهمية لالسترجاع.يمثل  32دول رقمج

 %71,05; مهم

%26.32; مكمل  

%2.63; ثانوي  
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 األجوبة التكرارات النسب

 الوسائل الطبية 17 3.45%

 الوسائل النفسية 13 44.1%

 الوسائل البيداغوجية 14 12.47%

 الوسائل الطبية و النفسية 41 24.72%

 الوسائل الطبية و النفسية و البيداغوجية 43 11.13%

 اجملموع 74 411%

21.51 X
2

 

 1درجة احلرية =  

 الداللة ذو داللة

% من العدائٌن يؤكدوف أف 11.31نالحظ أف  72من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

 ٬حبيث ال ديكن االستغناء على أي منها  ٬الوسائل  الطبية و النفسية و البيداغوجية أي رتيع الوسائل

دلدربٌن ا من  %44.1أما نسبة ٬النفسية ىي األكثر الطبية % يقولوف أف الوسائل  24.72بينما 

و  ٬%3.45الطبية فتمثل للوسائل أما بالنسبة ٬يؤكدوف على اف الوسائل النفسية ىي االكثر أمهية 

و من خالؿ ىذه  p   0.05والفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ : ٬البيداغوجيوالنسبة للوسائل ب2.47%

 النسب نستنتج أف العدائيٌن عامة يفضلوف استعماؿ رتيع الوسائل الستكماؿ عملية االسرتجاع.

 ما ىو رد فعلكم من نظاـ االسرتجاع ؟ :(4)السؤال 

 معرفة ردود أفعاؿ العدائيٌن من نظاـ االسرتجاع يف سلتلف ادلراحل. الغرض منه:

 خالؿ التدريبات ؟:(1.4)السؤال
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 الغرض منو: معرفة ردود أفعاؿ العدائيٌن من نظاـ االسرتجاع خالؿ التدريبات. 
 ردود أفعال الرياضيين من نظام االسترجاع خالل التدريبات. يمثل 33جدول رقم

 
 األجوبة      التكرارات         النسب          

 جيدة          79 52.44%

 سيئة          17 3.45%

 اجملموع      74 411%

24.51 X
2

 

 4درجة احلرية =  7.41

 الداللة ذو داللة

% من العدائيٌن ادلستجوبٌن 52.44نالحظ أف  77من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

% يؤكدوف 3.45بينما  ٬يؤكدوف أف ردود أفعاذلم من نظاـ االسرتجاع خالؿ التدريبات تكوف جيدة

   pوالفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ :  ردود من نظاـ االسرتجاع تكوف سيئة.عكس ذلك و يقولوف أف 

0.05 

 و من ذلك نستنتج أف ردود أفعاؿ العدائٌن عامة من نظاـ االسرتجاع تكوف جيدة خالؿ التدريبات.  

 

 بٌن احلصص التدريبية ؟:(2.4)السؤال

 معرفة ردود أفعاؿ العدائيٌن من نظاـ االسرتجاع بٌن احلصص التدريبية . الغرض منه:

 ردود أفعال الرياضيين من نظام االسترجاع بين الحصص التدريبية يمثل 34دول رقمج



عرض و تحليل و مناقشة النتائج           الثاني                              الفصل   
 

 
174 

 

 

 األجوبة      التكرارات         النسب          

 جيدة          79 52.44%

 سيئة          17 3.45%

 اجملموع      74 411%

24.51 X
2

 

 4درجة احلرية =  7.41

 الداللة ذو داللة

% من العدائيٌن ادلستجوبٌن 52.44نالحظ أف  71من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

من  %3.54عكس  يؤكدوف أف ردود أفعاذلم من نظاـ االسرتجاع  بٌن احلصص التدريبية تكوف جيدة.

فبالتايل نستنتج أف ردود أفعاؿ رتيع عدائي p   0.05: والفارؽ بينهما ليس لو داللة ؿ العدائٌن.

 ادلسافات النصف الطويلة تكوف جيدة من نظاـ االسرتجاع بٌن احلصص التدريبية .

 

 

 

 

 أثناء ادلنافسة ؟:(3.4) السؤال

 معرفة ردود أفعاؿ العدائيٌن من نظاـ االسرتجاع أثناء ادلنافسة. الغرض منه:
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 ردود أفعال الرياضيين من نظام االسترجاع أثناء المنافسة. يمثل 35دول رقمج

 

 األجوبة التكرارات النسب

 جيدة 77 44.4%

 سيئة 9 47.44%

 اجملموع 74 411%

21.47 X
2

 

 4درجة احلرية =  7.41

 الداللة ذو داللة

 

% من العدائيٌن ادلستجوبٌن 44.4نالحظ أف 79من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

% منهم يؤكدوف 47.44يؤكدوف أف ردود أفعاذلم من نظاـ االسرتجاع أثناء ادلنافسة تكوف جيدة بينما 

 p   0.05والفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ :  العكس .

 عدائي ادلسافات النصف الطويلة من نظاـ االسرتجاع فبالتايل نستنتج أف ردود أفعاؿ

 أثناء ادلنافسة ختتلف من عداء ألخر اال أف النسبة الكبًنة تكوف ردود أفعاذلم جيدة.

 

 بعد ادلنافسة ؟:(4.4) السؤال

 معرفة ردود أفعاؿ العدائيٌن من نظاـ االسرتجاع بعد ادلنافسة . الغرض منه:

 ردود أفعال الرياضيين من نظام االسترجاع بعد المنافسة يمثل  36الجدول رقم 
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 األجوبة التكرارات النسب

 جيدة 27 41.97%

 سيئة 49 75.9%

 اجملموع 74 411%

4.44 X
2

 

 4درجة احلرية =  7.41

 الداللة داللة ليست لو 

 

% من العدائيٌن ادلستجوبٌن 41.97  نالحظ أف 74من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

% يقولوف بأف ردود 75.9يؤكدوف أف ردود أفعاذلم من نظاـ االسرتجاع بعد ادلنافسة تكوف جيدة بينما 

 أفعاؿ العدائٌن بعد ادلنافسة تكوف سيئة .

 فبالتايل نستنتج أف ردود أفعاؿ عدائي ادلسافات النصف الطويلة من نظاـ االسرتجاع

 عداء ألخر. اال أف النسبة الكبًنة تكوف ردود أفعاذلم تكوف جيدة. بعد ادلنافسة ختتلف من

 

 ىل تطبقوف النصائح ادلقدمة لكم عن ساعات النـو ؟    :(5)السؤال

. الغرض منه:   معرفة مدى تطبيق العدائٌن نصائح ادلدربٌن فيما خيص النـو
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 مدى تطبيق العدائين نصائح المدربين فيما يخص النوم. يمثل37 الجدول رقم

 

 األجوبة      التكرارات         النسب          

 نعم 74 44.94%

 ال 13 44.12%

 اجملموع 74 411%

49.49 X
2

 

 4درجة احلرية =  7.41

 الداللة ذو داللة

% من العدائيٌن ادلستجوبٌن  44.94نالحظ أف 73من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

% منهم ال يطبقوهنا و ذلك نظرا  44.12يقولوف أهنم يطبقوف النصائح ادلقدمة ذلم فيما خيص النـو بينما 

 p   0.05والفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ : ألسباب شخصية .

 منو نستنتج أف العدائٌن عامة على دراية مبدى أمهية النـو السرتجاع قدراهتم البدنية و العقلية و النفسية 

 

 

 

 

 فما ىو عدد الساعات ؟ ٬اذا كاف نعم (:1.5السؤال)
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 معرفة عدد ساعات النـو ادلطبقة من طرؼ العدائٌن. الغرض منه:

 عدد ساعات النوم المطبقة من طرف العدائين. يمثل 38 دول رقمج

 

 األجوبة      التكرارات         النسب          

11% 

 

 ساعات 4أقل من  11

29.41% 

 

 ساعات 4 14

 ساعات 4أكثر من  27 31.45%

 

 اجملموع 74 411%

24.47 X
2

 

 2درجة احلرية =  9.55

 الداللة ذو داللة

 

% من العدائيٌن ادلستجوبٌن 29.41نالحظ أف 74من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

 ساعات. 4% منهم يستعملوف أكثر من  31.45ساعات من النـو لالسرتجاع بينما  4يستعملوف 

 p   0.05والفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ :
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ساعات  4منو نستنتج أف معدؿ النـو لالسرتجاع بالنسبة لعدائي ادلسافات النصف الطويلة يكوف ما بٌن 

 اىل أكثر نظرا للمجهودات البدنية و النفسية الشاقة اليت يتعرض اليها العداء خالؿ التدريبات اليومية . 

 عدد ساعات النوم المطبقة من طرف العدائين. يمثل23رقم رسم بياني

 

 
 

 ىل تستعملوف القيلولة كوسيلة لالسرتجاع ؟ (:6السؤال)

 معرفة مدى استعماؿ القيلولة كوسيلة لالسرتجاع. الغرض منه:

 مدى استعمال القيلولة كوسيلة لالسترجاع. يمثل 39دول رقمج

71,05% 

26% 

 (نوم )ساعات   08

 (نوم )ساعات   08أكثر من 
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 األجوبة      التكرارات         النسب          

 نعم            72 41.24%

 

 ال            14 49.45%

 

 اجملموع      74 411%

43.35 X
2

 

 4درجة احلرية =  7.41

 الداللة ذو داللة

% من العدائيٌن ادلستجوبٌن 41.24( نالحظ أف41من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم )

ال  %49.45أما يؤكدوف على أهنم يستعملوف القيلولة كوسيلة لالسرتجاع و يعتربوهنا من الوسائل اذلامة.

منو نستنتج أف p   0.05والفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ :لالسرتجاع  ةيستعملوف القيلولة كوسيل

 القيلولة أيضا تعد من الوسائل اذلامة لالسرتجاع اليت يعتمد عليها  لعدائي ادلسافات النصف الطويلة.

 .الجزائــــرالمحور الثاني: حالة وسائل االسترجاع في نوادي :  2-5-2

 ما نوع االسرتجاع الذي تستعملونو؟ ( :7السؤال)

 معرفة نوع االسرتجاع الذي يستعملو العداء.الغرض منه:

  نوع االسترجاع الذي يستعمله العداء. يستعمله 41دول رقمج

 األجوبة التكرارات النسب
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 جيد 44 24.59%

 متوسط 24 44.12%

 ضعيف 14 2.47%

 اجملموع 74 411%

29.11 X
2

 

 2درجة احلرية =  9.55

 الداللة ذو داللة

% من عدائي نوادي اجلزائػػر  44.12نالحظ أف 11من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

% منهم نوع 24.59ختصص ادلسافات النصف الطويلة نوع االسرتجاع الذي يستعملونو متوسط بينما 

والفارؽ بينهما ليس  .ضعيف% يستعملوف االسرتجاع 2.47أما نسبة  جيداالسرتجاع الذي يستعملونو 

 p   0.05لو داللة لػػ :

يرتاوح بٌن  منو نستنتج أف نوع االسرتجاع ادلستعمل من قبل العدائٌن ختصص ادلسافات النصف الطويلة

 .واجليدادلتوسط 

 

 بكثرة؟ما ىو الوقت الذي يستفيد فيو العداء لوسائل االسرتجاع (:8السؤال)

 

 معرفة الوقت الذي يستفيد فيو العداء لوسائل االسرتجاع بكثرة. الغرض منه:

  معرفة الوقت الذي يستفيد فيه العداء لوسائل االسترجاع بكثرة. يمثل 41دول رقمج

 



عرض و تحليل و مناقشة النتائج           الثاني                              الفصل   
 

 
182 

 

 األجوبة      التكرارات         النسب          

 

 يف التدريبات العادية 14 24.19%

 

 الرتبصاتيف  23 34.19%

 

  يف ادلنافسات  17 3.45%

 

 اجملموع 74 411%

29.72 X
2

 

 2درجة احلرية =  9.55

 الداللة ذو داللة

 

% من العدائيٌن ادلستجوبٌن 34.19نالحظ أف 14من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

% منهم يقولوف بأهنم 24.19بينما  ٬يؤكدوف على أهنم يستفيدوف من وسائل االسرتجاع أثناء الرتبصات

والفارؽ بينهما  . ادلنافسة% الباقية يستفيدوف منها أثناء 3.45أما  ٬التدريبات العاديةيستفيدوف منها يف 

 p   0.05ليس لو داللة لػػ : 

 منو نستنتج أف معظم عدائي ادلسافات النصف الطويلة لنوادي اجلزائػػػػر يستفيدوف من وسائل االسرتجاع

 واديهم. نؿ قيامهم بالرتبصات مع أكثر خال
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  معرفة الوقت الذي يستفيد فيه العداء لوسائل االسترجاع بكثرة. يمثل 24رقم رسم بياني

 
 ما ىي ادلرحلة اليت تستعمل فيها وسائل االسرتجاع بكثرة؟ (:9السؤال رقم)

 معرفة ادلرحلة اليت يستعمل فيها  العداء وسائل االسرتجاع بكثرة. الغرض منه:

 المرحلة التي يستعمل فيها  العداء وسائل االسترجاع بكثرة. يمثل 42دول رقم ج

 

 األجوبة التكرارات         النسب          

 ادلرحلة التحضًنية 71 34.59%

71% 

8% 

21% 

 التربصات 

 المنافسات

 التدريبات العادية



عرض و تحليل و مناقشة النتائج           الثاني                              الفصل   
 

 
184 

 

 مرحلة ادلنافسة 14 49.35%

 ادلرحلة  االنتقالية 12 9.24%

 اجملموع 74 411%

74.24 X
2

 

 2درجة احلرية =  9.55

 الداللة داللةذو 

% من العدائيٌن ادلستجوبٌن  34.59نالحظ أف 12من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

% يقولوف  أهنم 49.35بينما  ٬يؤكدوف على أهنم يستعملوف  وسائل االسرتجاع خالؿ ادلرحلة التحضًنية

والفارؽ بينهما ليس  االنتقالية.ادلرحلة % يستعملوهنا خالؿ 9.24أما ٬يستعملوهنا خالؿ مرحلة ادلنافسة 

  p   0.05لو داللة لػػ :

فبالتايل اف ادلرحلة التحضًنية تعد من ادلراحل ادلهمة اليت تستعمل وسائل االسرتجاع كوهنا مرحلة اجلهد 

و من ذتة تليها مرحلة ادلنافسة كوهنا مرحلة النتائج و الوصوؿ اىل األىداؼ ادلسطرة و من  ٬البدين ادلستمر 

 ذتة تليها ادلرحلة االنتقالية كوهنا مرحلة اسرتجاع اللياقة البدنية لالستعداد للفرتة ادلوالية للتدريبات.

 ىل ختضعوف دلراقبة طبية ؟(:11السؤال رقم)

 ائٌن للمراقبة الطبية.معرفة ىل خيضع العد الغرض منه:

 مدى خضوع العداء للمراقبة الطبية.يمثل  43الجدول رقم 

 

 األجوبة      التكرارات         النسب          



عرض و تحليل و مناقشة النتائج           الثاني                              الفصل   
 

 
185 

 

 نعم 22 93.45%

 ال 44 12.44%

 اجملموع 74 411%

1.59 X
2

 

 4درجة احلرية =  7.41

 الداللة ليست لو داللة

  

% من عدائي نوادي اجلزائػػر  93.45نالحظ أف 17من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

خيضعوف ال % من العدائٌن 12.44بينما  ٬ختصص ادلسافات النصف الطويلة خيضعوف للمراقبة الطبية

 p   0.05والفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ :  للمراقبة الطبية.

الكثًن من العدائٌن ال خيضعوف للمراقبة الطبية و ذلك راجع لعدـ توفر النوادي بالتايل ديكن القوؿ أف 

 لألطباء األخصائيٌن.

 

 

 ىل هتتموف بالتدليك ؟ (:11السؤال رقم )

 

 معرفة مدى اىتماـ العدائٌن بالتدليك. الغرض منه:

  مدى اهتمام العدائين بالتدليك.يمثل  44دول رقم ج
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 األجوبة      التكرارات         النسب          

 

 نعم 24 37.45%

 

 ال 41 24.72%

 

 اجملموع 74 411%

4.97 X
2

 

 4درجة احلرية =  7.41

 الداللة ذو داللة

 

  

% من العدائيٌن ادلستجوبٌن 37.45نالحظ أف 11من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

والفارؽ بينهما ليس لو  يقولوف أهنم ال  يهتموف بالتدليك.% منهم 24.72بينما  ٬يهتموف بالتدليك

 p   0.05داللة لػػ :

 من ىنا نستنتج أف عدائي ادلسافات النصف الطويلة على يقٌن بأمهية التدليك يف احملاؿ الرياضي.

  مدى اهتمام العدائين بالتدليك.يمثل  25رقم  رسم بياني
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 اذا كاف نعم من طرؼ من ؟:1.11السؤال

 معرفة من طرؼ من يتم التدليك. الغرض منه:

 الذي يعتمد عليه العداء للتدليك.طرف يمثل ال 45دول رقمج

  

 األجوبة      التكرارات         النسب          

74% 

26% 

 (نعم ) إهتمام 

 (نعم ) ال إهتمام 
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 أخصائي 21 49.34%

 طرؼ اخر 11 41.25%

 اجملموع 24 411%

41.25 X
2

 

 4درجة احلرية =  7.41

 الداللة ذو داللة

 

ستجوبٌن من العدائيٌن ادل% 49.34 نالحظ أف 19ها من اجلدوؿ رقم النتائج احملصل علي من خالؿ

% يقولوف أف 41.25أما البقية اليت دتثل نسبة  ٬يتم عن طريق سلتص يف التدليك أجابوا على أف التدليك 

 p   0.05والفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ : يتم عن طريق سلتص يف اجملاؿ.ال التدليك 

يديها أخصائييٌن يف  العدائٌن يهتموف بالتدليك على فعلى أساس ىذه النتائج ديكن القوؿ أف معظم 

 التدليك

 

 

 ما ىي الفرتة اليت يتم فيها التدليك؟: 2.11السؤال 

 معرفة الفرتة اليت يتم فيها التدليك.الغرض منه:

 الفترة التي يتم فيها التدليك. يمثل  46دول رقم ج
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 األجوبة التكرارات         النسب          

 يف هناية األسبوع 14 24.14%

 عند التعب ادلرىق 11 41.25%

 حسب زتل الرتتيب 44 41.25%

 اجملموع 24 411%

42.25 X
2

 

 2درجة احلرية =  9.55

 الداللة ذو داللة

نالحظ أف أغلبية العدائٌن ادلستجوبٌن أجابوا على  14من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

% منهم 41.25بينما٬% 41.25أهنم يستعملوف التدليك حسب زتل التدريب و دتثل نسبتهم  

% يقولوف بأهنم 24.14أما النسبة الباقية اليت دتثل  ٬يقولوف بأهنم يستعملوف التدليك عند التعب ادلرىق 

 p   0.05والفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ : األسبوع .يستعملوف التدليك كل هناية 

فبالتايل ديكن القوؿ أف عدائي ادلسافات النصف الطويلة عامة يستعملوف التدليك حسب االزتاؿ التدريبية 

 ادلختلفة من حيث احلجم و الشدة و كذلك عند شعورىم بالتعب ادلرىق.

 

 لكايف؟ىل دتتعوف بالنظاـ الغذائي ا (:12السؤال رقم )

 معرفة ىل يتمتع العدائٌن بالنظاـ الغذائي الكايف . الغرض منه:

  مدى تمتع العدائين بالنظام الغذائي الكافي . يمثل  47دول رقم ج
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 األجوبة      التكرارات         النسب          

 نعم            45 91%

 ال            45 91%

 اجملموع      74 411%

11 X
2

 

 4درجة احلرية =  7.41

 الداللة ليست لو داللة

% من العدائيٌن ادلستجوبٌن يؤكدوف 91نالحظ أف 13من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

عكس النصف األخر من العدائٌن  أف ليس لديهم النظاـ الغذائي الكايف الستكماؿ عملية االسرتجاع.

   pوالفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ :  و يتمتعوف بنظاـ غذائي كايف. %91ادلستوجبٌن واليت نسبتهم 

0.05 

و ما  ٬عدائي نوادي اجلزائػػر ليس لديهم النظاـ الغذائي الكايف نصفمن ىنا نستطيع القوؿ أف 

صف أف النظاـ الغذائي يعترب من الوسائل ادلهمة لالسرتجاع بالنسبة لعدائي ادلسافات الن باإلشارةإليوسجدر 

 الطاقة. رالطويلة ألهنا مصد

 

 

 ىل تلجئوف اىل مكمالت غذائية أخرى؟ ٬اذا كاف النظاـ الغذائي غًن كايف(:1.12السؤال رقم )

 معرفة ىل يلجئ العداء اىل مكمالت غذائية أخرى. الغرض منه: 

 مدى لجوء العداء الى مكمالت غذائية أخرى.يمثل 48دول رقم ج
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 األجوبة      التكرارات         النسب          

 نعم            44 41.24%

 ال            17 49.79%

 اجملموع      45 411%

4.45 X
2

 

 4درجة احلرية =  7.41

 الداللة ذو داللة

% من العدائيٌن ادلستجوبٌن 41.24نالحظ أف 14من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم 

% منهم يقولوف أهنم ال يلجئوف 49.79بينما  ٬يلجئوف اىل مكمالت غذائية أخرىيؤكدوف  على أهنم 

 p   0.05والفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ :  مكمالت غذائية أخرى . إىل

عدـ توفرىم لنظاـ غذائي   إىلو ذلك راجع  ٬مكمالت غذائية أخرى إىلالكثًن من العدائٌن يلجئوف  إف

دى أمهية العناصر الغذائية جملهود البدين و ىم على دراية مبكايف يساعدىم السرتجاع طاقتهم بعد ا

 لالسرتجاع

 

 

 اذا كاف نعم فما ىي؟(:2.12السؤال رقم )

 معرفة نوع ادلكمالت الغذائية اليت يلجئ اليها العداء. الغرض منه:

 المكمالت الغذائية التي يلجئ اليها العداء. يمثل  49دول رقم ج
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 األجوبة التكرارات         النسب          

 مواد كيمياوية 19 74.29%

 مواد طبيعية 41 42.91%

 أخرى 14 4.29%

 اجملموع 44 411%

3.47 X
2

 

 2درجة احلرية =  9.55

 الداللة ذو داللة

 

% من العدائيٌن ادلستجوبٌن 42.66( نالحظ أف15اجلدوؿ رقم )من خالؿ النتائج احملصل عليها من 

% منهم يقولوف أهنم يلجئوف اىل 74.29بينما  ٬طبيعيةيؤكدوف  على أهنم يلجئوف اىل مكمالت غذائية 

والفارؽ بينهما ليس لو  يلجؤوف إىل مواد أخرى.%4.29أما النسبة الباقية . كيميائيومكمالت غذائية  

 p   0.05داللة لػػ :

 يفضلوف ادلواد الطبيعية على ادلواد الكيميائية. اف معظم العدائٌن الذين يلجئوف اىل ادلكمالت الغذائية.

 

 اذا كانت كيميائية من يقـو باعطائكم الوصفة ؟ (:3.12السؤال رقم )

 معرفة من يوجو العداء لشراء  ادلكمالت الغذائية الكيمياوية . الغرض منه:

 موجو العداء لشراء  ادلكمالت الغذائية الكيمياوية .(: 51الجدول رقم )
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 األجوبة التكرارات النسب

 ادلدرب 5 100%

 الطبيب 0 00%

 تصرؼ ذايت 0 00%

 اجملموع 9 411%

41 X
2

 

 2درجة احلرية =  9.55

 الداللة ذو داللة

 

% من العدائيٌن 411 ( نالحظ أف91من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم )        

والفارؽ  .الكيماويةادلستجوبٌن يؤكدوف  على أف ادلدرب ىو الذي يوجههم لشراء  ادلكمالت الغذائية 

 p   0.05بينهما ليس لو داللة لػػ : 

و ذلك راجع  الكيماويةيف نوادي اجلزائر ادلدرب ىو الذي يوجو العداء لشراء  ادلكمالت الغذائية        

 .عدـ توفر األطباء األخصائيٌن اخلاصٌن بالنوادي  إىل

 المحور الثالث :العوائق التي يصادفها العداء في تطبيق عملية االسترجاع.  2-5-3

 ىل تساعد األندية العدائٌن ماديا؟ (:13السؤال رقم )    

 معرفة مدى مساعدة األندية العدائٌن ماديا . الغرض منه:

 مساعدة األندية العدائٌن ماديا .مدى (: 51الجدول رقم )
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 األجوبة      التكرارات         النسب          

 نعم            42 74.94%

 ال            24 44.12%

 اجملموع      74 411%

9.45 X
2

 

 4درجة احلرية =  7.41

 الداللة ذو داللة

 

% من العدائيٌن ادلستجوبٌن  44.12 أف ( نالحظ94من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم )

% منهم يقولوف أف نواديهم تساعدىم 74.94 يؤكدوف  على أف نوادي اجلزائر ال تساعدىم ماديا بينما  

 p   0.05والفارؽ بينهما ليس لو داللة لػػ :  ماديا .

و ىذه الفئة ىي  ٬أف ىناؾ نسبة قليلة تساعدىم  إال٬معظم نوادي اجلزائر ال تساعد عدائيها ماديا إف

 رلموعة من العدائٌن ذو ادلستوى العايل .

 

 

 ما ىي العوائق اليت تصادفوهنا يف تطبيقكم لعملية االسرتجاع؟ (:14السؤال رقم )

 معرفة  ما يعيق الداء لتطبيق عملية االسرتجاع.الغرض منه:

 عوائق تطبيق عملية االسرتجاع.(: 52الجدول رقم )
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 األجوبة التكرارات         النسب          

 نقص الوسائل ادلادية  79 52.44%

 االعتماد على الكم ال على الكيف 12 19.24%

 التوزيع غًن احملكم 14 2.74%

 اجملموع 74 411%

95.44 X
2

 

 2درجة احلرية =  9.55

 الداللة ذو داللة

% من العدائيٌن ادلستجوبٌن  52.44 ( نالحظ أف92من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ رقم )

 19.24بينما  ٬يؤكدوف  أف نقص الوسائل ادلادية ىو العائق الذي يصادفونو لتطبيق عملية االسرتجاع 

% منهم يقولوف أف االعتماد على الكم ال على الكيف ىو العائق الذي يصادفونو لتطبيق عملية 

والفارؽ  احملكم ىو العائق لتطبيق عملية االسرتجاع. % يؤكدوف أف التوزيع غًن 2.74بينما  ٬االسرتجاع 

العوائق اليت يصادفها العداء يف تطبيقو عملية االسرتجاع ىي  إف،p   0.05بينهما ليس لو داللة لػػ : 

نقص الوسائل ادلادية و التوزيع غًن احملكم من طرؼ ادلعنيٌن و زيادة على ذلك البحث عن الكم الذي 

 يستلـز بدوره توفر الوسائل ادلادية

 مناقشة نتائج االستبيان الخاص بالعدائين :-2-5-4



عرض و تحليل و مناقشة النتائج           الثاني                              الفصل   
 

 
196 

 

نتائج االستبياف ادلوجو للعدائٌن على ما قيل حوؿ االسرتجاع أنو العملية اليت انطالقا من عرض و حتليل  ●

 إىلتساىم يف رفع ادلستوى و حتقيق النتائج اجليدة و اليت يستعيد هبا العداء لياقتو البدنية و النفسية ليعود 

 و ىي الفرتة اليت تتبع دائما األزتاؿ التدريبية . ٬احلالة الطبيعية فبالتايل مواصلة التدريبات 

( الذين 73) ٬(74) ٬(79) ٬(71) ٬(77) ٬(72) ٬( 74) ٬(71من خالؿ نتائج اجلدوؿ ) ●

نستنتج أف برنامج االسرتجاع لو أمهية   ٬ادلسافات النصف الطويلة  أمهية االسرتجاع لدى عدائي  يعاجلوف

يث اف يف نظرىم ىذه العملية تساىم  بنسبة كبًنة لتحسٌن حب ٬كبًنة لدى ىذه الفئة من العدائٌن

أف للتدليك االستشفائي كنوع من وسائل االسرتجاع لو و ىذا ما يؤكد صحة الفرضية األوىل  ٬مستواىم 

 أثر اجيايب علي سرعة التكيف .

( نستطيع القوؿ أف معظم  نوادي اجلزائر 17) ٬(12) ٬( 14) ٬(11و انطالقا من اجلداوؿ رقم ) ●

 .و ىذا الذي أكده العدائٌن خالؿ االستجوابات  ٬تعاين من نقص وسائل االسرتجاع اخلاصة هبا 

بأف ذلك يعود اىل نقص  أصرواأما فيما خيص العوامل ادلعيقة لعملية االسرتجاع فنجد أف العدائٌن  ●

 (.92) ٬(94م من طرؼ ادلعنيٌن و ىذا ما يؤكده اجلدولٌن  )ادلادية و التوزيع الغًن احملك اإلمكانيات

أف ىناؾ نقص واضح يف ىذا اجملاؿ  إالو بصفة عامة نستنج أف العدائٌن على وعي بأمهية االسرتجاع    

 على مستوى األندية .

 

 

 

 

 الفرضيات : مناقشة -2-6
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 الفرضية األولى :  -

للتدليك اإلستشفائي أثر إجيايب على سرعة التكيف مع األزتاؿ التدريبية خالؿ ادلوسم التدريبيلدى عدائي 
 سنة  27 – 18ادلسافات النصف الطويلة 

حيث أف  13الحظنا وجود فرؽ يف معرفة وسائل اإلسرتجاع االكثر امهية من خالؿ اجلدوؿ رقم  (1
( )  4نظًن الوسائل االخرى حبيث درجة ) احلرية =   % 80الوسائل الطبية و النفسية بلغت نسبتها 

 (  عند ادلدربٌن حبيث انو توجد داللة إحصائية . 9.48احملسوبية = 
الذي ديثل معرفة مدى توفر االخصائيٌن يف التدليك على مستوى األندية  22من خالؿ اجلدوؿ رقم  (2

ىذا ما أدى إىل عدـ وجود داللة و   % 35عكس توفرىم بػػ  % 65حبيث اف عدـ التوفر كاف بنسبة 
 إحصائية بٌن الفوارؽ . يف حٌن لوكاف توفرىم أكثر من عدمو لكاف الداؿ إحصائي.

الذي ديثل مدى إىتماـ العدائٌن بالتدليك  24و الرسم البياين رقم  44من خالؿ اجلدوؿ رقم  (3
(  % 26.32) ( يف حٌن نسبة ال إىتماـ بلغت نسبة  % 73.69فنالحظ أف نسبة نعم بلغت ) 

و ىذا ما ادى إىل وجود فرؽ داؿ إحصائي ذو داللة إحصائية  و من خالؿ النتائج احملصل عليها 
( حتت 1995تتضح أف الفرضية االوىل حتققت وىذا ما يتفق مع دراسة د. أزتد على حسن ابراىيم )

 عنواف تأثًن التدليك اإلستشفائي على قياسات الدىوف بالدـ و اخلمائر 
حتت عنواف أثر التدليك الرياضي على سرعة  2717من خالؿ دراسة بن دتيمة رضواف سنة وكذلك 

 التكيف عند العيب كرة القدـ أشباؿ 
 حيث أف سرعة اإلستشفاء ذلا عالقة طردية مع التكيف .

 
 
 
 
 
 :  الثانية و الثالثةالفرضية  -
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للتغذية ادلتنوعة و استخداـ السونا و األشكاؿ ادلائية دور ىاـ و أمهية بالغة على سرعة التكيف مع االزتاؿ 
 سنة  27-18التدريبية خالؿ ادلوسم التدرييب لدى عدائي ادلسافات النصف الطويلة 

نظاـ الغذائي اللذاف ديثالف مدى دتتع العدائٌن بال 24و الرسم البياين رقم  24من خالؿ اجلدوؿ رقم  ( أ
شلن ال يتمتعوف بتغذية كاملة و متنوعة وىذا ما أدى إىل   %70الكايف أف أغلب الرياضيٌن بنسبة 

 عدـ وجود فرؽ غًن داؿ إحصائيا .
نالحظ أف إحتياجات العداء من الغذاء تلزمو و جتربه على  26و   25ومن خالؿ اجلدوؿ رقم  ( ب

( و أخرى طبيعية )   % 53.84كيمياوية  بنسبة )   اللجوء إىل مكمالت غذائية أخرى و منها مواد
46.15 %   ) 

الذي ديثل دتتع العدائٌن فإف جل إجابات الرياضيٌن كانت عكس  47ومن خالؿ اجلدوؿ رقم  ( ت
( نظًن إنعدامها بػػ )  % 57اليت وصل إليها ادلدربٌن يف اجلدولٌن السابقٌن الذكر .أف نسبة التمتع ) 

 ميزانية النوادي و أىدافها خالؿ ادلواسم الرياضية .(  وذلك يتجلى يف  % 57
من ادلدربٌن يؤكدوف أف   % 70نالحظ أف  18و الرسم البياين رقم  23من خالؿ اجلدوؿ رقم  (1

النوادي ليس لديها السونا و احلمامات اليت ىي من الوسائل اذلامة و األساسية لإلسرتجاع شلا إنعكس 
 على النتيجة أف الفرؽ غًن داؿ إحصائي .

ومن خالؿ النتائج احملصلة عليها يتضح أف الفرضية الثانية و الثالثة حتققت وىذا ما يتفق مع دراسة علي 
( حتت عنواف أثر برنامج مقرتح لبعض وسائل الطب البيولوجي على  1985جالؿ الدين )  زلمد

الكفاءة البدنية لدى العيب اجلمباز حيث كانت أىداؼ الدراسة مرتبطة إلرتياد السونا و تناوؿ 
 الفيتامينات ادلركبة باإلضافة إىل األمالح ادلعدنية بصفة خاصة الكالسيـو و الصوديـو .

 
 
 
 
 
 رضية الرابعة : الف -
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 توجد فروؽ معنوية بٌن العينية الضابطة و العينية التجريبية 
اللذاف يوضحاف إختبار القدرة  11و رقم  17و الرسم البياين رقم  78من خالؿ اجلدوؿ رقم  (1

اجلدولية    Tأكرب من نظًنهتا  (  2.43احملسوبة )   Tاإلسرتجاعية ستيب سات التجريبية حيث أف 
 وىذا ما دؿ على وجود فرؽ داؿ إحصائي.  25درجة احلرية  7.75د مستوى الداللة ( عن 72.35)

احملسوبة اليت قدرت بػ )  Tنالحظ أف قيمة   13و الرسم البياين رقم  17من خالؿ اجلدوؿ رقم  (2
( 7.75( عند مستوى الداللة )  72.35اجلدولية اليت قدرت بػ )  T( أكرب من قيمتها  72.67

 و ىذا ما يدؿ على وجود فرؽ داؿ إحصائي  25ودرجة احلرية 

 ومن خالؿ النتائج احملصل عليها يتضح أف الفرضية الرابعة حتققت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتـــمة-2-7
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لقد أدتمنا ىذا البحث ادلتواضع لتواضع الوسائل واإلمكانيات والوقت ادلستغرؽ ذلك لكي يتم إصلازه،    

و أثرىا علي سرعة التكيف مع األزتاؿ  فقد حاولنا من خالؿ دراستنا ىذه إظهار مكانة عملية االسرتجاع

 ديروف هبا، ودور ىذه العملية يفلدى عدائي ادلسافات النصف الطويلة يف سلتلف ادلراحل اليت  التدريبية 

حتسٌن مستوى العدائٌن الشيء الذي يؤدي بدوره إىل تطوير وحتسٌن ألعاب  الوصوؿ ايل اإلصلاز الرياضي و

القوى اجلزائرية، فالعداء دير يف مواسم تدريبية شاقة ومرىقة تدخل فيو عدة عوامل، فبدوف عملية 

ة والوصوؿ إىل ادلستوى العايل، كما أف ىذه العملية يف غاية االسرتجاع ال يستطيع حتقيق األىداؼ ادلرجو 

األمهية فهي تعتمد على علـو التدريب والعلـو الفيزيائية من أجل صياغة برنامج مدروس تكوف لو فعالية 

آمن هبا كل ادلدربٌن وأكد عليها مسًنو ألعاب  وتأثًن إجيايب على مستوى العداء وىي حقيقة ملموسة

 .ةاجلزائريالقوى

فمن خالؿ حبثنا تبٌن لنا أناستعماؿ و استخداـ وسائل االسرتجاع ذلا أثر اجيايب و فعاؿ يف عملية التكيف 

مع األزتاؿ التدريبية للعدائيٌن و أف ادلدربٌن يعانوف معانات كبًنة يف أنديتهم وىذا يف وضع برامج ونظاـ 

التغذية  –ستشفائيإلااعها ) التدليك االسرتجاع الالئق والالـز لتحقيق أىدافهم، علي اختالؼ أنو 

ادلتوفرة على مستوى النوادي اجلزائرية،  اإلمكانياتالسونا ( وىذا لنقص –الرياضية ادلدروسة و ادلتنوعة 

وكذا ضعف تكوين ادلدربٌن ذوي الكفاءة العالية وىذا نظرا لنقص الدراسات يف ىذا اجملاؿ وعدـ ختصيص 

الالزمة من أجل الوصوؿ إىل ادلستوى العايل وتسهيل مهمة ادلدربٌن وتوفًن  اإلمكانيةميزانية خاصة وتوفًن 

 الظروؼ ادلالئمة للعدائٌن .

فحوصلة حبثنا تدعوا إىل االعتماد على نظاـ االسرتجاع الفعاؿ لكن ذلك بدوره يستدعي وجود إمكانيات 

وف سبباً يف تراجع مستوى العدائيٌن مادية، وأخصائيٌن يف ىذا اجملاؿ بعيداً عن اإلمهاؿ الفردي الذي قد يك

 يف بالدنا.
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 التوصيات : -2-8

وكتوصيات مستقبلية ومن أجل احلفاظ على صحة العدائيٌن جيب تكييف برنامج تدرييب يشمل سلتلف 

 القواعد ادلتصلة بوسائل االسرتجاع وبناء على ىذا نقرتح التوصيات التالية:

  تغذية متنوعة علمية مقننة  –) التدليك استشفائي تعويد العدائٌن على االسرتجاع بوسائل سلتلفة

الروتٌن أي مراعاة أحدث الوسائل وتغيًن مكاف االسرتجاع للقضاء على السونا و األشكاؿ ادلائية ( –

. 

 ( جييب أف يتلقى العدائيٌن مراقبة طبية رياضيةCMS يف مرحلة التدريبات ).للمنافسات 

 .إبالغ العدائٌن بالتقدير الكمي والكيفي لعملية االسرتجاع 

 .االىتماـ مبحتوى التحضًن البدين العاـ واخلاص واحلرص على تطبيق وسائل االسرتجاع فيها 

 .جتنب أعراض التدريب ادلرىق وىذا بالنقاش بٌن ادلدربٌن والعدائٌن 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -يسزغبَى-جبيعخ عجذ انحًيذ ثٍ ثبديس  

 انجذَيخ وانشيبضيخانزشثيخ  يعهذ 

 انزذسيت انشيبضيقسى 

 وانزحضيش انجذَي

 

.استمارة استبيانيه موجهت للمدربين   

 

نإلرًبو عًهُب في اطبس انجحث انعهًي نُيم شهبدح يسشَب أٌ َضع ثيٍ أيذيكى هزِ االسزًبسح 

 يبسزش في انزشثيخ انجذَيخ و انشيبضيخ رحذ عُىاٌ :

أثش وسبئم االسزشجبع عهي سشعخ انزكيف يع األحًبل انزذسيجيخ نعذائي انًسبفبد انُصف 

 سُخ. 02 – 81انطىيهخ 

انزي سىف ركىٌ وفقب  ونكى يُب جزيم انشكش و انزقذيش عهي يسبعذركى نُب عٍ طشيق اجبثزكى

 األسئهخ :

 . اسئهخ يغهقخ و انجىاة ثُعى أو ال 

 . في انخبَخ انًىافقخ إلجبثبركى )+ ْْ ْْ  أسئهخ يزعذد اإلجبثبد ثىصع عاليخ )ْ

 .أسئهخ يفزىحخ و اإلجبثخ ركىٌ ثكزبثخ قصيشح ورأنك نزسهيم عًهيخ جًع اإلجبثبد 

 

 

رحذ إششاف :                                                                     انطبنت :  

دسيس خىجب سضب -             عىيًش أحًذ                                                  

 

 

 

 



 إستمارةاإلستبيان الموجهة للمدربين : 

 الرجاء منكم اإلجابة بدقـة :

  السن 

  الدراسي :المستوى 

 ليسانس                                        مستشار                                   آخر 

 أذكــره : 

  : المهنـة 

 مدرب                                   مدرس                                                  آخر  

 أذكــره : 

  : األقدميـة 

 سنوات فما فوق 6                سنوات           6-4سنوات                             1-3

 

 بالنسبة لعدائي المسافات النص الطويلة :  االسترجاعالمحور األول : أهمية عملية 

 :  11السؤال 

 ما ذا يمثل اإلسترجاع بالنسبة لكم ؟  -

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 



 :  10السؤال 

 كيف يعد اإلسترجاع ؟  -

  : مهم 

  : غير مهم 

  : مكمل 

 :  13السؤال 

 ماهي الوسائل األكثر أهمية بالنسبة لكم ؟  -

 : الوسائل الطبية 

  : الوسائل النفسية 

  : الوسائل البيداغوجيا 

  : الوسائل الطبية و الوسائل النفسية 

  : الوسائل الطبية و الوسائل النفسية للوسائل البيداغوجيا 

  

 :  43السؤال 

 هل تنصحون العدائني بالنوم ؟  -

  : نعم 

    : ال 

 : إذا كان نعم ، فما هي عدد الساعات ؟  4.3السؤال 

  ساعات :  47أقل من 

 47  : ساعات 

  ساعات :  47أكثر من 

 



 :  44السؤال 

 هل تنصحون العدائني بالقيلولة ؟  -

  : نعم 

  : ال 

 

 لدى ناديك :  االسترجاعالمحور الثاني : حالة وسائل 

 :  45السؤال 

 بكثرة ؟ االسرتجاعماهو الوقت الذي يستفيد فيه العداء من وسائل  -

  : يف الرتبصات العادية 

  : يف الرتبصات 

  : يف ادلنافسات 

 :  46السؤال 

 بكثرة ؟ االسرتجاعماهي ادلرحلة اليت تستعمل فيها وسائل  -

 : ادلرحلة التحضريية 

 : مرحلة ادلنافسة 

  : ادلرحلة اإلنتقالية 

 :  47السؤال 

 ادلتواجدة على مستوى ناديكم ؟  االسرتجاعهل وسائل  -

  : كافية 

  : ناقصة 

  : منعدمة 



 

 :  48السؤال 

 هل لديكم طبيب خاص يف ناديكم ؟  -

  : نعم 

  : ال 

 إذا كان نعم ، كم مرة خيضع العداء للمراقبة الطبية ؟  – 4.8السؤال 

  : مرة 

  : أكثر من مرة 

  : فقط عند احلاجة 

 :  44السؤال 

 هل لديكم يف ناديكم خمتص يف التدليك ؟  -

  : نعم 

  : ال 

 :  44السؤال 

 و احلمامات من الوسائل ادلهمة لالسرتجاع فهل يوجد يف ناديكم ؟  يعترب السونا -

  : نعم 

   : ال 

 :  41السؤال 

 هل يتمتع العدائني بالنظام الغذائي الكايف ؟  -

  : نعم 

 : ال 



 إذا كان النظام الغذائي غري كايف ، هل يلجئون إىل مكمالت غذائية أخرى ؟  – 4.41السؤال 

  : نعم 

  : ال 

 إذا كان نعم فما هي ؟  – .1.1السؤال 

 : مادة كميائية 

 : مواد طبيعية 

  : أخرى 

 إذا كانت كيميائية  من يقوم بإعطائهم الوصفة ؟ – 2.41السؤال 

  : ادلدرب 

  : الطبيب 

  : تصرف ذايت 

 المحور الثالث : العوائق التي تصادف العداء في تطبيق عملية االسترجاع 

 :  42السؤال 

 هل تساعد األندية العدائني ماديا ؟  -

  : نعم 

  : ال 

 :  43السؤال 

 ماهي العوائق اليت تصادفوهنا يف تطبيقكم لعملية االسرتجاع ؟  -

  : نقص الوسائل ادلادية 

  : االعتماد على الكم و ليس على الكيف 

 : نقص اخلربة يف اجملال 



 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

 -يسزغبَى-جبيعخ عجذ انحًيذ ثٍ ثبديس  

 انجذَيخ وانشيبضيخانزشثيخ  يعهذ 

 انزذسيت انشيبضيقسى 

 وانزحضيش انجذَي

 

لعدائيين لاستمارة استبيانيه موجهت   

 

يسشَب أٌ َضع ثيٍ أيذيكى هزِ االسزًبسح نإلرًبو عًهُب في اطبس انجحث انعهًي نُيم شهبدح 

 يبسزش في انزشثيخ انجذَيخ و انشيبضيخ رحذ عُىاٌ :

أثش وسبئم االسزشجبع عهي سشعخ انزكيف يع األحًبل انزذسيجيخ نعذائي انًسبفبد انُصف 

 سُخ. 02 – 81انطىيهخ 

ونكى يُب جزيم انشكش و انزقذيش عهي يسبعذركى نُب عٍ طشيق اجبثزكى انزي سىف ركىٌ وفقب 

 األسئهخ :

 جىاة ثُعى أو ال .اسئهخ يغهقخ و ان 

 . في انخبَخ انًىافقخ إلجبثبركى )+ ْْ ْْ  أسئهخ يزعذد اإلجبثبد ثىصع عاليخ )ْ

 .أسئهخ يفزىحخ و اإلجبثخ ركىٌ ثكزبثخ قصيشح ورأنك نزسهيم عًهيخ جًع اإلجبثبد 

 

 

 انطبنت :                                                               رحذ إششاف :

دسيس خىجب سضب -أحًذ                                                  عىيًش  

 

 

 



 الموجهة للعدائين :  االستبياناستمارة 

 الرجاء منكم اإلجابة بدقة :

 : السن 

 : اجلنس 

 : ادلستوى الدراسي 

  : ادلهنة 

 احملور االول أمهية عملية االسرتجاع بالنسبة لعدائي ادلسافات النصف الطويلة : 

 :  44السؤال 

 ماذا ميثل االسرتجاع بالنسبة لكم ؟ -

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
...................................................................................................... 

 : 41السؤال الثاين 

 هل يعد اإلسرتجاع بالنسبة لكم ؟  -

  : هام 

  : مكمل 

   : ثانوي 

 :  42السؤال 

 ماهي الوسائل األكثر أمهية بالنسبة لكم ؟  -

 : الوسائل الطبية 



  : الوسائل النفسية 

  : الوسائل البيداغوجيا 

  : الوسائل الطبية و الوسائل النفسية 

  : الوسائل الطبية الطبية و الوسائل النفسية و الوسائل البيداغوجيا 

 :  43السؤال 

 ماهو رد فعلكم من نظام االسرتجاع ؟ 

 خالل التدريبات ؟ – 4.3السؤال 

  : جيدة 

  : سيئـة 

 بني احلصص التدريبية ؟ – 1.3السؤال 

  : جيدة 

  : سيئة 

 أثناء ادلنافسة ؟ – 2.3السؤال 

  : جيدة 

 يئة : س 

 بعد ادلسافة ؟ – 3.3السؤال 

  : جيدة 

  : سيئة 

 :  44السؤال 

 هل تطبقون النصائح ادلقدمة لكم عن ساعات النوم ؟  -

  : نعم 



  : ال 

 إذا كان نعم ، فما هي عدد الساعات ؟  – 4.4السؤال 

  ساعات :  47أقل من 

 47  : ساعات 

  ساعات :  47أكثر من 

 :  45السؤال 

 هل تستعملون القيلولة كوسيلة لإلسرتجاع ؟  -

  : نعم 

  : ال 

 احملور الثاين : حالة وسائل اإلسرتجاع لدى ناديك  

 :  46السؤال 

 مانوعاإلسرتجاع الذي تستعملونه ؟  -

  : جيد 

  : متوسط 

  : ضعيف 

 :  47السؤال 

 ماهو الوقت الذي يستفيد فيه العداء من وسائل االسرتجاع بكثرة ؟ -

  : يف الرتبصات  العادية 

  : يف الرتبصات 

  : يف ادلنافسات 

 



 :  48السؤال 

 ماهي ادلرحلة اليت تستعمل فيها وسائل االسرتجاع بكثرة ؟  -

 : ادلرحلة التحضريية 

 : مرحلة ادلنافسة 

  : ادلرحلة اإلنتقالية 

 :  44السؤال 

 هل ختضعون دلراقبة طبية ؟  -

  : نعم 

  : ال 

 :  44السؤال 

 هل هتتمون بالتدليك ؟  -

  : نعم 

  : ال 

 إذا كان نعم من طرف من ؟  – 4.44السؤال 

  : خمتص 

  : طرف آخر 

 ماهي الفرتة اليت يتم فيها التدليك ؟  – 1.44السؤال 

  : يف هناية األسبوع 

  : عند التعب ادلرهق 

  : حسب محل التدريب 

 



 :  41السؤال 

 هل تتمتعون بالنظام الغذائي الكايف ؟  -

  : نعم 

  : ال 

 إذا كان النظام الغذائي غري كايف ، هل يلجئون إىل مكمالت غذائية اخرى ؟  – 4.41السؤال 

  : نعم 

  : ال 

 إذا كان نعم فما هي ؟  – 1.41السؤال 

 ةمادة كيميائي : 

 : مواد طبيعية 

  : أخرى 

 كانت كيميائية من يقوم بإعطائهم الوصفة ؟  إذا – 2.41السؤال 

  : ادلدرب 

 : الطبيب 

  : تصرف ذايت 

 احملور الثالث : العوائق اليت تصادف العداء يف تطبيق عملية اإلسرتجاع

 هل تساعد األندية العدائني ماديا ؟  -

  : نعم 

  : ال 

 

 



 :  43السؤال 

 االسرتجاع ؟ماهي العوائق اليت تصادفوهنا يف تطبيقكم لعملية  -

 : نقص الوسائل ادلادية 

  : االعتماد على الكم و ليس على الكيف 

  : نقص اخلربة يف اجملال 



 

 

Programme d’entrainement 
Du01/02/2013au30/04/2013 

Spécialités Demi  fond 

Objectif : championnat national hiverna le 30 avril 2013 

 

 
300m ------------------37-42 

600m---------------1.28-1.36 

800m---------------1.55-2.05 

1000m----------------2.54-3.06 

3000m---------------8.30-9.09 

 
 

Entraineur : Aouimeur Ahmed   

date La charge d’entrainement  

ven01/02/2013 Footing 40’ 

02 Matin Echeuf +force naturel (4x20 rép) 8LD  

a. Midi Footing 30’+abdo+lombaire 

03 Echeu+(8x300m) rec 3’ 

04 Matin Echeu+ ABC général long sur 80m 
 

a. Midi Footing 30’+abdo+lombaire 

05 Travail de rythme  (10x400m)  +  (8x300m)  + 

(6 x 200m) 

06 Repos total 

07 Musculation avec Charge/demi sequoite 

(4x80kg+banc)(4x20répx50kg+)Font 

(4f20repx30kg)+saut(4x20répx50kg)-4LD entre 

chaque exercice 

08 Matin Echeu+  ABC général long sur 80m 

A.midi Footing 30’+abdo+lombaire 
09 Echeu+(8f150m) Réc 250m 

10 Matin Echeu +force naturel (4f20 rép) 8LD  

a.midi Footing 30’+abdo+lombaire 

11 Footing 50’ 

12 15x (400m )(Rec 3’) 

13 Repos total+ massage 



 

14 Matin Echeu +force naturel (4x20 rép) 8LD  

a.midi Footing 30’+abdo+lombaire 

15 Echeuf+ (600m)+ 2x(400m)+ 3x(300m) 

16 Natation  

17 Footing 50’ 

18 Musculation avec Charge*demi sequoite 

4*90kg+banc  / 4*20rép*50kg+Font 

4*20rep*40kg+saut / 4*20rép*50kg-              

4LD entre chaque exercice 

19  Echeu+ ABC général long sur 80m 

20 Echeuf+300m+2x(200m+3x150m) 60% 

21 Sprint Coure  10x(40m ) + 8x(60m) + 8x(60m) 

22 Repos total+ hammam Rabi relaxation 

La semaine de Relâchement  

Du 22 au 28/02/2013 

Footing – étirement – relâchement-souna 

Ven01/03/2013 Footing 40’relâchements +iterment 

02 Echeu+ ABC général long sur 40m 

03 Sprint long 3x(150m) + 3x(120m) 

04 Natation  

05 Footing 30’+abdo+lombaire 

06 Sprint Coure  (6x40m )+ (4x60m ) + (2x60m) 

07  Repos total  

08 Echeuf+(300m )+ (2x200m )+ (3x150m) 60% 

09 Sprint Coure(10x40m ) + (8x60m ) + (8x60m) 

10 Relâchement 

11 Test de 600 m 



 

 
 

 

 

Repos total 

13 Footing 40’relâchements +iterment 

14 Echeu+ ABC général long sur 80m 

15 Sprint long (3x150m )+ (3x120m )+ (2x100m) 

16 Natation  

17 Footing 30’+abdo+lombaire 

18 Sprint Coure  (6x40m ) + (4x60m )+ (2x60m) 

19 Repos total 

20 Echeuf+  (300m)+ (2x200m )+ (3x150m) 60% 

21 Sprint Coure  (10x40m )+ (8x60m )+ (8x60m) 

22 Repos total+ hammam Rabi relaxation 

  

La semaine de Relâchement  

Du 23 au 31/03/2013 

Footing – étirement – relâchement- souna 

Ven01/04/2013 Footing 40’relâchements +iterment 

02 Echeu+ ABC général long sur 80m 

03 Sprint long (3x150m)+(3x120m)+(2x100m) 

04 Natation  

05 Footing 30’+abdo+lombaire 

06 Sprint Coure  (6x40m)+(4x60m)+(2x60m) 

07 Repos total 

08 Echeuf+(300m)+(2x200m)+(3x150m) 60% 

09 Sprint Coure (10x40m)+(8x60m)+(8x60m) 

10 Relâchement 

11 Test de 1000 m 

Ven01/04/2013 Footing 40’relâchements +itère mt 

02 Echeu+ ABC général long sur 80m 

03 Sprint long (3x150m )+ (3x120m) 

04 Natation  

05 Footing 30’+abdo+lombaire 

06 Sprint Coure  (6x40m))+(4x60m)+(2x60m) 



 

 

300m ------------------37-42 

600m---------------1.28-1.36 

800m---------------1.55-2.05 

1000m----------------2.54-3.06 

3000m---------------8.30-9.09 

 

 

 

 

 

 

 

07 Repos total 

08 Footing 30’relâchements +iterment 

09 Relâchement 

10 Compétions régional hivernal a Oran 

11 Repos total+ massage 

12 Footing 40’+abdo+lombaire 

13 Sprint Coure (6x400m)+(4x300m)+(2x200m) 

14 Echue+ ABC général long sur 80m 

15 Footing 30’relâchements +iterment 

16 Repos total 

17 Footing 50’+abdo+lombaire 

18 Musculation avec Charge*demi sequoite 

4f80kg+banc / 4*20rép*50kg+Font 

f20rep*30kg+saut  / 4*20rép*50kg-4LD entre 

chaque exercice 

19 Echue+ (8x600m ) Rec. 250m 

20 20  lin. Droit   

21 Sprint Coure (6x40m )+ (4x60m )+ (2x60m) 

22 Repos total 

23 Echeuf+((300m)+(2x200m)+(3x150m) 60% 

24 Sprint Coure(10x60m)+(8x80m)+(6x60m) 

25 Echue+ ABC général long sur 80m 

26 Footing 30’relâchements +iterment 

27 Repos total+ massage léger  

28 Footing 20’ 

29 relâchements 

30/04/2013 National hivernal 

300 m   - 600m    -1000m   - 3000 m 



 ملخص البحث بالفرنسية

Le sujet que nous traitons vise la connaissance de l’influence des moyens de récupération sur 

le vitesse d’adaptation avec les entrainements pour les athlètes ( coureurs ) des distances 

demi-fond âgés entre 18-20 ans . 

Le développement de l’athlétismes connait plusieurs étapes et bases scientifiques et objectives 

, parmi lesquelles : la sélection , l’entrainement et les moyens de récupération .Ces étapes voit 

plusieurs formes et moyens :   

 Massage . 

 Alimentation diverse. 

 Douche , Souna . 

Le choix de l’échantillon visé entre 08  athlètes de l’association du club sportif : Forsane 

Saida et fait . Et ceci à partir de plusieurs tests de la capacité de récupération de «  Harvard »   

( Step test ) et aussi le test sont des examens : «  teste » et « reteste »  par l’échantillon ajuste ( 

contrôlé)  et l’échantillon expérimentale , plus les formulaires pour les entraineur et les 

athlètes en visant plusieurs objectifs :  

1) Connaitre l’influence des moyens de récupération. 

2) Vitesse d’adaptation avec les entrainements dans les jeux d’athlétisme.  

3) Présence d’une différence entre les deux indications- recensées     

 

 ملخص البحث باإلنجليزية

The subject , that we discuss , aims to know the effect of recuperation means on the adaptation 

speed with the training of the middle distance runners aged 18 years old – 20 years old . 

The  development of athletics depends on scientific and objective periods and principles such as ; 

selection , training and recuperation means which relies on many kinds like :  

 Thérapeutique massage . 

 Varied alimentation  

 Soner* , shower , bath …….. 

The sample , comound of 8 runners , has been selected from the hobbyist sportive club «  Forsane 

Saida » through the recuperative capacity test of Havard Step-Test and the practical capacity test ( 

170PWC)  both of them are test and retest for the prominent sample and the experimental sample . 

In addition to the questionnaire form of the trainers and the runners , this research aims to know : 

-  the effect of the recuperation  means.  

- The speed of adaptation with the training tasks in the athletics . 

- The difference between the two terms*   



علي سرعة التكيف مع األمحال التدريبية لعدائي املسافات النصف الطويلة  االسرتجاعأثر وسائل  العنوان :
 سنة 81-02

 

جماالهتا علي  اختالفيف استخدامها مبختلف أنواعها و  االسرتجاعايل املعرفة و اليقني بأثر وسائل  تهدف الدراسة
 سنة خالل املوسم التدرييب . 81/02سرعة التكيف مع األمحال التدريبية  علي عدائي املسافات النصف الطويلة 

ان البحث عن احلقائق املرتبطة بعمليات الشفاء و التكيف و مستويات التنظيم البيولوجي يف اجلسم البشري و 
دراستنا علي العينة اليت مت  لو. مشلت و أس  التعوي  التابعة مدي تأثره اجيابا و سلبا بضغوط احلمل التدرييب

( عدائني من فئة األواسط لفريق النادي الرياضي اهلاوي فرسان 21منظمة مشلت مثانية )مقصودة بطريقة  اختيارىا
 سعيدة أللعاب القوي .وجلمع املعلومات استخدمنا األدوات األتية للقيام بالقياسات و تسجيل النتائج و

محام  -صفارة   –دراجة ثابتة  –ميزان طيب  –مساعة طبية  –: ميقايت   االسرتجاعيةالبدنية للقدرة  االختبارات
موجهة للمدربني و أخري  استبيانيواستمارة  –جهاز قياس القامة  –ىارفرددرج  –مسبح  –محام صونا  –معدين 

 املصادر باللغة العربية و اللغة الفرنسية . –للعدائني 

املشرف و بعض اساتذة املعهد و بعض املدربني الوطنيني يف الرتبصات و  األستاذاملقابالت الشخصية مع 
 الوسائل اإلحصائية . اعتمدناالعاب القوي أما عند التحليل  الختصاصمستشاري الرياضة 

و أثرىا  االسرتجاعائل و العينة التجريبية يف استخدام وس الضابطةىناك فروق معنوية بني العينة  : استنتاجأهم 
 علي سرعة التكيف مع األمحال التدريبية .

 .لدي عدائي املسافات النصف الطويلة بصفة خاصة  استخدامهاأمهية و اثر اجيايب يف  االسرتجاعلوسائل 

مع األمحال سرعة التكيف  و أثرىا علي أنواعها باختالف االسرتجاعالبد من استخدام وسائل  أهم توصية :
 التدريبية لعدائي ألعاب القوي من أجل الوصول ايل اإلجناز الرياضي و رفع مستوي النخبة يف بالدنا .
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