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ىل تغيريات فس يولوجية يف اكفة ال هجزة اجلسمية لتعمل بشلك اكرث كفاءه ,  ن التدريب املس متر يؤدي اإ اإ

 ومعوما عند ممارسه الامترين الرايضية أ و التدريب مير اجلسم بثالث مراحل يه :

 ب:مراحل التدري

 أ ول : مرحةل التحضري ) الإعداد ( 

 اثنيا : مرحةل العمل ) اجلهد (

  (ا بعد اجلهد ) الراحة والاستشفاءرحةل ماثلثا : م

عادة ما تكون هذه املراحل متداخةل مع بعضها ومرتابطة , ومن املعلوم أ ن عند أ داء أ ي هجد راييض تتغري 

, وحيدث  وظائف اجلسم وفقا لنوع اجلهد املامرس, حيث تظهر اس تجاابت خمتلفة قبل بدء العمل واثنائه

تداخل العمل العضيل مع نشاط ال هجزة اخملتلفة يف اجلسم , وعندما يس متر العمل العضيل لفرتة طويةل تظهر 

حاهل الاس تقرار , حيث تتوازن مكية ادلين ال وكسجيين مع مكيه ال وكسجني املس هتلكة يف اجلهد ذو الشده 

حيدث اخنفاض يف القابلية الوظيفية مما  دون القصوى , أ ما عند أ داء نشاط عضيل قصوي )عايل الشده(

ىل مرحهل الإرهاق .  يسبب التعب , وحاهل التعب تعد حاهل وقائية ل هنا حتافظ عىل اجلسم ومتنع الوصول اإ

بعد انهتاء العمل العضيل تبدا مرحهل تعويض ما فقد من الطاقة الاحتياطية , أ ي بدء مرحةل الاستشفاء لتعود 

ىل حالهتا الطبيعية , وقد تطول فرته الاستشفاء عندما يكون التعب شديدا , كام أ ن القابلية  وظائف اجلسم اإ

الوظيفية للراييض تبقي دون املس توى املطلوب ولفرتة طويةل . تظهر مراحل اجلسم املشار أ لهيا )التحضري , 

 اجلهد , الاستشفاء( بشلك اكرث وضوحا يف املنافسات اليت تتطلب نشاط عضيل عنيف. 

  : مرحةل التحضري) الإعداد (أ ول 

يف هذه املرحةل حتدث تغريات وظيفية عديدة يف اجلسم , ففي البداية تظهر بعض التغيريات وبشلك مبارش 

عند أ داء أ ي نشاط عضيل , حيث تظهر عند الراييض تغريات عىل شلك رد فعل انعاكيس , وتتغري وظائف 

التأ قمل عىل حاهل جديده  ويبدأ  ت عن حاهل النشاط املؤدي , اجلسم اس تجابة خملتلف احلوافز اليت تعطي مؤرشا

, حيث يرتفع مس توى نشاط أ هجزة اجلسم وتتكيف املواد املنتجة للطاقة للحاةل هذه لالس تجابة الرسيعة ) بدا 



 

 

العمل العضيل (, وختتلف هذه التغريات يف املرحةل التحضريية تبعا للخصوصيات الفردية لالعب ومس توى 

ماكنيات املنافسة .املنافسة   , وكذكل مس توى التدريب واإ

 ـ التغيريات الوظيفية يف مرحةل التحضري :

آتية يف هذه املرحةل :  ميكن مالحظة التغيريات الوظيفية ال

 ارتفاع التحفزي يف اجلهاز العصيب واجلهاز احلريك . -

ىل )  -  ( رضبه / دقيقه . 140 – 130زايدة نشاط القلب والمتثيل الغذايئ ) تزداد رضابت القلب اإ

ىل )  - ( لرت / دقيقة وتزداد احلاجة لل وكسجني )  30 – 20يزداد نشاط اجلهاز التنفيس )هتويه الرئة تزداد اإ

 ( لرت اكرث من احلاةل الاعتيادية . 2.5 - 2

 يرتفع الضغط ادلموي ودرجة حرارة اجلسم ويزداد التعرق . -

ر هذه التغيريات بوضوح اكرث . ختتلف الاس تجابة عند الرايضيني يف لكام زادت شدة النشاط العضيل لكام تظه

مرحةل التحضري حيث يتوقف ذكل عىل حاهل اجلسم الوظيفية وخصوصيات املنافسة, و تظهر هذه التغريات 

 عند الرايضيني ذوي املس توايت املتقدمة يف بداية النشاط فقط .

 رحهل التحضري) التحضري القتايل , القلق واخلامل ( وبشلك عام هناك ثالث أ نواع من الاس تجاابت يف م

 ـ أ نواع الاس تجاابت يف مرحهل التحضري :

آتية : -  التحضري القتايل : تالحظ عنده التغيريات ال

جيابيا عىل حتسني سري املباراة ونتاجئها , حيث يكون  - ارتفاع حتفزي اجلهاز العصيب املركزي , واذلي هل تأ ثريا اإ

 ي العصيب متوازن .ال داء الوظيف

 زايدة نشاط الوظائف احلركية للجسم وفقا لرتفاع النشاط العضيل وشدته . -

ىل الفوز , ويمتكن من  يف حاهل التحضري القتايل يكون الراييض هميأ  للعمل بشلك اكرث ثقة للتنافس والوصول اإ

ماكنيات منافسه بشلك حصيح . وهذا ما يوفر هل فرصه كب ماكنياته واإ ريه للفوز يف املباراة , ولكن النتاجئ ل تقيمي اإ

جيابية يف مجيع حالت التحضري القتايل .   تكون اإ

يمتزي هذا التحضري بكرثة الانفعالت والتحفزي العايل , وحيدث ارتفاع يف الوظائف  التحضري القلق : -

يؤدي ويف بعض  الفس يولوجية للجسم قبل بدء النشاط حبيث يفقد الراييض الكثري من طاقته , مما قد

ىل فقدان التوافق احلريك , واىل ظهور أ خطاء تكتيكية , وهذا ما يسبب تأ ثريا سلبيا عىل النتاجئ  ال حيان اإ

ىل رفع القابلية الوظيفية عند الرايضيني وخاصة ذوي  الرايضية . يف بعض احلالت يؤدي فهيا التحفزي القلق اإ

 وه اجلهاز العصيب . املس توايت الرايضية العليا واذلين يمتزيون بق

يمتزي هذا النوع من التحفزي ابرتفاع واحض للعرقةل يف الوظائف اجلسميه وخللها , .ويظهر  التحضري اخلامل : -

التحفزي اخلامل نتيجة لتحفزيات شديدة ومس مترة لفرتة طويةل قبل بداية النشاط مما يسبب العرقةل وعدم 

ىل نتاجئ رايضية فاشةل التوازن يف الوظائف العصبية , كام تظهر ح الت شد وتوتر وضغط نفيس , مما يؤدي اإ



 

 

. يف هذا النوع من التحضري يؤدي الراييض نشاطه بدون مبالة , وهذه الظواهر بسبب ردود الفعل ادلفاعية 

, عندما يكون الراييض غري واثق من قدراته وتكون هل رغبه شديدة لالنسحاب وعدم املشاركة يف املباراة , 

ذكل يكون الراييض غري مس تعد للعمل , ويس يطر عليه اخلوف , وهذا مما يزيد من قوه خصمه ويف عند 

 النتيجة يكون معهل سلبيا .

 ـ تنظمي حاهل التحضري :

 تنظم مرحةل التحضري عند الراييض بشلك اكرث مالمئة ونوع النشاط املامرس عن طريق ما يأ يت :

 تلفة وبشدد خمتلفة .التدريب عىل الامترين الرايضية اخمل  -

خضاع الراييض ملنافسات مس مترة أ ثناء التدريبات وعند الإعداد للمنافسات قبل بدايهتا , وذكل  - رضورة اإ

 ليك يمت التكيف عىل اجلهد النفيس والبدين العايل أ ثناء املنافسة .

جراء الإحامء قبل بداية املنافسة بشلك يتناسب وجحم املباراة واجلهد املبذول  - اثناؤها , ولكام اكنت الامترين اإ

املس تخدمة أ ثناء فرته الإحامء مشاهبة للامترين املس تخدمة يف املباراة وكثرية , لكام ازداد حتفزي اجلهاز العصيب 

وبقيه ال هجزة املشرتكة يف النشاط , وبعكس ذكل فان الامترين البعيدة عن طبيعة املباراة واملؤداة ملده طويةل 

 حتفزي أ هجزة جسم الراييض .تسبب اخنفاض يف 

ىل تقويه احملفزات  - اس تخدام املساج للتخلص من الانفعالت الغري مطلوبة يف املباراة حيث يؤدي املساج اإ

حامء .  احلركية ويؤثر عىل اجلدل ويزيد من التأ ثري الإجيايب لالإ

 ملنافسة .أ داء الامترين التنفس ية ) حراكت الشهيق والزفري( عده مرات وبعمق قبل بدء ا-

اتباع نظام خاص يف أ ايم املنافسات , حبيث يكون يوم راييض مطابق وحسب الإماكنيات املتوفرة حلاهل  -

ضايف عىل  ىل اخنفاض القابلية الوظيفية للراييض وحيدث ضغط اإ املنافسة , لن أ ي خلل يف ذكل يؤدي اإ

 ال هجزة اجلسمية عند التأ قمل عىل احلاةل الوظيفية اجلديدة .

ب عىل الراييض توجيه انفعالته وبشلك جيعهل يس تخدم مجيع الوسائل املؤثرة مثل ) التحليل الصحيح جي -

ماكنية خصمه ( .  للعمل املقبل عليه وتقومي اإ

 الإحامء ودورة الفس يولويج يف مرحةل التحضري :

ال سايس يف حالت يقصد ابلإحامء النشاط العضيل اخلاص واملؤدى قبل املنافسة أ و التدريب و يعد العمل 

( دقيقة و  30 - 3التدريب . وخيتلف الإحامء حسب نوع الرايضة و شدة النشاط و اس متراره ويرتاوح بني) 

 أ حياان أ كرث من ذكل .

 ـ أ مهية الإحامء :

 يساعد عىل ترسيع مرحةل معل ال هجزة اجلسمية . -

ىل حاةل العمل .  -  ينقل اجلسم برسعة من حاةل الهدوء اإ

 لإحامء من مجموعة متارين خمتلفة ذات أ جزاء عامة وخاصة :يتكون ا



 

 

حامء :  ـ هدف اجلزء العام لالإ

 رفع مس توى المتثيل الغذايئ وتبادل املواد . -

 رفع درجة حرارة اجلسم . -

 حتسني التنفس وادلورة ادلموية . -

 حتفزي اجلهاز العصيب املركزي واجلهاز احلريك . -

 ارين ذات صفه وتأ ثري عام واليت تشلك اجلزء العام من الإحامء . ذكل يمت عن طريق اس تخدام مت

حامء :   ـ هدف اجلزء اخلاص لالإ

 تقوية املهارات واخلربات احلركية واليت تدخل مضن متطلبات النشاط املؤدى . -

 تنظمي العالقة بني نشاط اجلهاز احلريك وأ عضاء المنو يف اجلسم . -

ن متارين اجلزء اخلاص جيب أ ن   تتناسب مع خصوصية احلراكت ال ساس ية املس تخدمة يف النشاط املامرس .اإ

حامء ترتبط مبس توى التحضري العام واخلاص للراييض .   العالقة بني اجلزء العام واخلاص لالإ

 ـ تأ ثريات الإحامء الفس يولوجيه عىل اجلسم :

ىل رفع التحفزي وعدم اس تقرار املراكز العصبية و العضالت .  -  يؤدى اإ

 يعمل عىل الاس تجابة الرسيعة جتاه احملفزات . -

يعمل الإحامء يف حاةل النشاط العضيل الشديد عىل تنش يط الوظائف القلبية والتنفس ية وينشط اس تخدام  -

 ال وكسجني وتوزيعه بني ال نسجة .

ىل منو نشاط ال نزميات واليت تساعد عىل سري التغريات البيوكاميئية بشلك رسيع وخاص - ة يف ال نسجة يؤدى اإ

 العضلية . 

 يقلل الإحامء من تصلب العضالت ويزيد مطاطيهتا وحيمهيا من الإصاابت اخملتلفة . -

 يعمل عىل منو التوافق يف أ داء احلراكت الرايضية . -

 يعمل الإحامء عىل التكيف وفق التغيريات البيئة اليت يتعرض لها الراييض . -

 تعمل عىل التبادل احلراري والغذايئ . يزيد من نشاط الغدد الفرعية اليت -

يسبب الإحامء تعرقا شديدا , وعند ذكل جيب التوقف عن أ داء الامترين , وذكل ل ن عند هذا احلد يكون 

فرازه بشلك كبري تأ ثريا  اجلسم هميأ  لإحداث تغريات فعاهل , وخاصة عندما يتكون حامض اللبنيك اذلي يسبب اإ

 سلبيا عىل العمل الراييض .

 فرتة الراحة ) الفرتة بني الإحامء و بداية النشاط ال سايس ( :ـ 

يبقى تأ ثري الإحامء لفرتة معينة تتوقف عىل جحم ومدة اس مترار العمل اذلي هييأ  هل , وكذكل تبعا خلصوصية 

 النشاط الراييض وفرتة اس متراره وشدته وكذكل اخلصوصيات الفردية واس تعداد الراييض وحالته الوظيفية . 

ب أ ن تكون فرتة الراحة بني الإحامء وبداية النشاط ليست كبرية جدا , ل ن ذكل خيفض كثريا من تأ ثريه أ و جي



 

 

طاةل فرتة الراحة ما بعد  15 – 3حىت يفقد تأ ثريه , والفرتة املثالية للراحة ترتاوح ما بني )  ( دقيقة وىف حاةل اإ

عادته قبل بدء النشاط .  الإحامء من الرضوري اإ

حامء ومعرفة مدى اس مترار الإحامء الفردي , وكذكل  يس تطيع لك من املدرب والالعب تقدير الفرتة الالزمة لالإ

مقدار الراحة بني الإحامء وفرتة بدء النشاط . وعادة تنظم متارين الإحامء قبل فرتة التحضري, وتس تخدم متارين 

دم متارين بس يطة يف حاةل حتفزي ذات حتفزي واطئ للوظائف اجلسمية عندما تكون احلركة مفاجئة , وتس تخ

 وظائف اجلسم الغري اكيف , ول جيوز تغيري نوع الإحامء قبل بدء اجلهد ,


