
 البدني  المجيود عقب ىادئ بإيقاع مستمر حركي نشاط أداء ىو:   االستشفاء
 يعمل الذي العضالت في المتراكم الالكتيك حامض وكثافة ، كمية تخفيض بفرض
)  حوالي أن بالذكر والجدير.  اآلتية األيام خالل التعب ظيور من التقميل عمى
 صـورة في تشكيمو يعـاد البدني المجيـود عن الناتج الالكتيك حامض من% ( 85

 أوكسيد ثاني إلى فيتحول% ( 55)  فيو المتبقي أما والكميتين ، الكبـد في كاليكوجين
 منو الفاقد لتعويض األوكسجين إلى يحتاج بالتالي وىذا…  والماء ، الكاربون
 عقب التقمصات حدوث منع أجل من الالكتيك حامض من التخمص عمى لممساعدة
 التعب إلى يؤدي العضالت في الالكتيك تراكم أن إذ اآلتية األيام خالل أو ، التمرين

. 
 بيا البأس نسبة من لمتخمص قصيرة ليست زمنية فترة يأخذ الالكتيك حامض إن    
)  بمعدل القمب عمل ظل في واليادئ ، البطء الركض خالل من ؛ تدريب كل عقب
 والمرونة ، اإلطالة تمرينات بعض أداء عن فضالً  الدقيقة في(  نبضة521

 من التخمص عمى أيضاً  يعمالن والساونة ، التدليك إن كما.  والتيدئة ، واالسترخاء
 .  العضالت في الالكتيك حامض تراكم

 
 االىتمام إلى وشدتيا التدريب أحمال أحجام في السريع التطور أدى:  أىميتـو -

 جرعة عن الناتج التعب آثار من تخميصو وسرعة ، الرياضي استشفاء بعمميات
 الكبيرة التدريبية األحمال استخدام خطورة وتكمن.  المنافسة عن أو ، السابقة التدريب

 حالتو وتدىور ، الفني مستواه وضعف ، الزائد بالتدريب الرياضي أصابت إمكانية في
 عميو يفترض الذي التحدي ىذا يواجو أن المدرب عمى أصبح لذلك.  الصحية



 ، بدني أو ، صحي ضرر أي يسبب ال نفسو الوقت وفي.  الكبيرة األحمال استخدام
 .  لمرياضي فني أو
 
 
 
 

 مرة حيويتو إلى الشخص إعادة فيو يتم الذي الشفاء استعادة مصطمح إن:   مفيومـو
 الطبيعية الصحية حالتو إلى الشخص إعادة في محسوساً  دوراً  تمعب حيث أخرى
 الجسم أعضاء بين والتوافق ، العمل إعادة في المثال سبيل عمى تظير والتي

 واالستشفاء التدريب بين يحدث الذي التبادل فأن الرياضي المجال وفي ، المختمفة
 يتحدد فالتدريب العالي األداء إلى بالوصول يسمح الذي والميم.  الحاسم العامل ىو
)  أو.  السنة مدار عمى التدريب خالل أو ، الواحدة التدريبية الوحـدة طريق عن

 مابين االستشفاء وسائل وتختمف.  والشفاء ، اإلثارة من مزيج طريق عن(  السنين
 وكذلك ؛ التدريب عمل تخطيط خالل المدرب يستعمميا التي التربوية األساليب
 عمل من يتبعو وما العضمي لمعمل التوازن إعادة بيدف يستعمميا التي الوسائل
 والبايولوجية ، الطبية الوسائل ىنالك النفسية الوسائل عن فضالً  الفسيولوجية األجيزة

. 
 
 
 



 ، تقوية ، استعادة ، تنشيط ، تجديد ، تحسين بأنـو االستشفاء ويعرف:   تعريفــو
 الحمل تعقب التي الزمنية الفترة انو أو ، شفاء ، تعويض ، إنتاج إعادة ، بناء إعادة
 ، تخطيو أو ، الحمل أداء قبل الفرد عميو كان الذي المستوى إلى الوصول حتى

 .جديد من معين حمل أداء عمى واستعداده
 

 االستشفاء عمميات مراحل
 

  أساسية مراحل ثالث في االستشفاء عمميات مراحل Yesis يسيس العالم وصف    
 
  Ongoing Recovery المستمر االستشفاء -5

 المنافسة أو ، التدريبية الجرعة تنفيذ خالل االستشفاء من النوع ىذا ويحدث     
 االوكسجيني النقص من الناتج األوكسجيني الدين يعوض أن لمجسم يمكن إذ ، ذاتيا
 من األوكسجين من أكبر كمية إلى المتسابق يحتاج البداية ففي.  نفسو الركض إثناء
 عمل يتدرج الوقت استمرارية مع ولكن والتنفسي الدوري الجياز يوفرىا التي تمك

 كان ما لتعويض المطموب األوكسجين توفير زيادة في والتنفسي ، الدوري الجياز
 بالعضمة األوكسجين توافر زيادة عند األداء أثناء يمكن كذلك.  المتسابق ينقص

 بالدم األخرى الحيوية المنظمات دور عن فضالً  الالكتيك حامض بعض من لمتخمص
 . منو الزائد إفراز في والكمى ، والجمد ، العضالت ودور ، ذلك تحقيق في
 
 
 



  Quick Recovery السريع االستشفاء -2
 مخمفات من الجسم يتخمص إذ التدريب جرعة نياية في عادة النوع ىذا ويحدث    
 مصادر بعض يعوض أن يمكن كما.  الالكتيك وحامض ، الكاربون أوكسيد ثاني

 فترة تستغرق التي الفوسفاتية المصادر مثل األداء أثناء استيمكت التي الطاقة
 حامض من والتخمص ، السرعة عن المسؤولة وىي دقائق(  5-3)  من تعويضيا
 عدم حالة في(  كاممة ساعة إلى دقيقة 31)  من فترة إلى يحتاج والذي الالكتيك

 كما.  التيدئة تمرينات أداء عدم حالة في المدة ىذه وتتضاعف.  تيدئة تمرينات أداء
 مخزون إعادة سرعة في تساعد األداء بعد مناسبة كاربوىيدراتية مواد تناول سرعة إن

 . دقيقة(  61 – 45)  من تتراوح بفترة األداء أثناء استنفذ الذي الكاليكوجين
 
  Deep Recovery العميق االستشفاء -3

 الرياضي ويصبح.  التكيف عمميات تتم االستشفاء من المرحمة ىذه خالل     
 تحقيق ويعتمد.  والنفسية ، الفسيولوجية الناحية من عميو كان مما أفضل بمستوى
 فيي لذلك.  العميق االستشفاء تحقيق في النجاح عمى التدريبية العممية أىداف

 . الكاليكوجين وتعويض ، العضمة بروتين بناء إلعادة أطول زمنية فترة تستغرق
 
 
 
 
 
 



 لالستشفاء الفسيولوجية والخصائص العوامل
 

 يعتمد أصبح الحديث الرياضي التدريب في التدريبية الجرعات توالي تكرار إن    
 تمت قد االستشفاء عمميات تكون ال بحيث التدريب تكرار توقيت يكون أن عمى

 ، التعب عمميات خصائص وترتبط ، السابقة التدريب جرعة أداء بعد كاممة بصفة
 :  يأتي ما تشمل عدة عوامل والمنافسات ، التدريبية بالظروف واالستشفاء

 . التخصصي الرياضي النشاط نوع -
 . المستخدم العضمي االنقباض نوع -
 . المستخدمة العضالت وكتمة ، حجم -
 . التدريب وشدة ، نوعية -
 . والجنس ، والعمر ، الرياضي إعداد درجة -
 . التدريب جرعة أىداف -

 إلييا الوصول التدريب ييدف التي الفسيولوجي التكيف عمميات نجاح لتحقيق      
 حمل بأستخدام التحميل لعمميتي الفرصة إتاحة التدريب تخطيط خالل يراعى ان

 الجرعة مستوى عمى المتنوعة االستشفاء وسائل بأستخدام واالستشفاء ، التدريب
 المتوسطة الدورة وخـالل ، األسبوعية الحمل دورة مستوى وعمى.  الواحدة التدريبية

 : ذلك لتحقيق ويراعى نسبيـاً  األطول لمفترات أو(  عـدة يعأساب)
 خالل من المختمفة فتراتيا غضون في الرياضي التدريب لعمميات السميم التخطيط

 . المختمفة التدريبي الموسم فترات عمى التدريبية األحمال توزيع
 وأىداف بأتجاه وعالقتيا ، المختمفة االستشفاء وسائل الستخدام الجيد التخطيط
  والمنافسة التدريب وخالل ، الرياضي الموسم مدى عمى التدريبية األحمال



 : االستشفاء وسائل أنواع
 ، التدليك مثل الرياضي جسم عمى لمتأثير المستخدمة الوسائل جميع وىي      
 إضافية مثيرات ذاتيا حد في تعد وىي وغيرىا المائية والجمسات ، الكيربائية والتدفئة

 وسائل:  عمى االستشفاء وسائل تقسيم أمكن الثمانينات وخالل ، الجسم ليا يستجيب
 عمميات سرعة زيادة عمى جميعيا تعمل ، وفسيونفسية( :  العقاقير)  ميدانية

 احجام تنفيذ امكانية عمى وتساعد ، العامة البدنية الكفاءة مستوى وترفع ، االستشفاء
 الخارجية لممؤثرات الفسيولوجي التكيف وتحقيق ، االجياد تجنب مع.  كبيرة تدريبية
 : أنواع أربعة عمى عامة بصفة االستشفاء وسائل تقسيم ويمكن

 : التدريبية الوسائل -5
 عن االستشفاء عمميات بأستخدام لمرياضي البدنية الكفاءة توجيو إلى تيدف    

 . والراحة الحمل بين العالقة تنظيم طريق
 : والبايولوجية الطبية الوسائل -2

 التعب من التخمص وسرعة ، البدنية لالحمال الجسم مقاومة زيادة إلى تيدف    
 ، االستشفاء عمميات سرعة وزيادة ، الطاقة مصادر واستعادة.  والموضعي ، العام
 . والخاصة ، العامة الضغوط مواجية عمى والقدرة ، البدنية الكفاءة ورفع

 : النفسية الوسائل -3
 ، المستيمكة الطاقة استشفاء وسرعة ، النفسي العصبي التوتر خفض إلى تيدف   

 ، بفاعمية االستشفاء وبرامج ، والمنافسة ، التدريب اعمال الداء الرياضي واعداد
 . الفردية المكاناتو األقصى الحد إلى لموصول الرياضي جيود وتعبئة

 
 



 :  واالمراض االصابات حالة في الرياضي التأىيل -4
 في مؤشرات واستعادة ، التدريب حمل لزيادة الجسم بتكيف التدرج إلى تيدف   

 واألعداد.  العام البدني األعداد مستوى واستعادة ، الحركي األداء ظروف  مختمف
 .      الخاص المياري
 (:5) التدريبية الوحدات بين ما االستشفاء الستعادة مراعاتيا يجب خطوات

 بين ما تتراوح لمدة3 لإلسترخاء اإلطالة تمرينات بعمل المدرب قيام أىمية -5
 . المسائية التدريبية الوحدة ختام فى ق 55 -51
 حافى والالعب التدريبية الوحدة ختام فى األسترخاء تمرينات أداء يفضل -2

 فى الطاقة ومصادر القدم بين جداً  اليامة العالقة لتحقيق(  جوراب بدون)  القدمين
 . الجسم

 التدريب عقب المياه خاصة وبصفة السوائل من كبيرة لكمية الالعب تناول -3
 األولى التدريبية الساعة بين فيما التدريب فى المياه تناول أيضاً  ويفضل مباشرة
 . التدريبية الوحدة نياية فى يتناوليا التى من بكثير أقل بكمية ولكن والثانية

 يبدأ وبحيث مباشرة التدريب من اإلنتياء بعد باألستحمام الالعب قيام أىمية -4
 . فقط رأسة فوق بالباردة يختم ثم الفاترة ثم الساخنو بالمياه الالعب

 التدريبية الوحدة انتياء من ساعة بعد العشاء وجبة الالعب يتناول أن يجب -5
 المواد خاصة وبصفة الالزمة الغذائية العناصر عمى الوجبة تحتوى وبحيث

 وسرعة ليضميا االوكسجين من قميمة كمية الى تحتاج أنيا حيث الكربوىيدراتية
 . بالطاقة الجسم يمد جميكوز الى تحوليا



 أو لمموسيقى سماعة مثل واألسترخاء الراحة من وافراً  قسطاً  الالعب أخذ أىمية -6
 إذا البحر او النير مياه الى النظر أو ىادئ مكان فى الجموس أو الخضرة الى النظر
 .ذلك توفر

 ساعات 8 -7 عن يقل ال ليال النوم من وافرأ قسطاً  الالعب أخذ أىمية -7
 ما كل ترسيب عممية أن حيث الناشئ لالعب ساعات 9- 8 و المتقدم لالعب
 خالل جداً  كبير بشكل يتم وأعضائة الجسم داخل التدريب فى الالعب عمية حصل

 . الفترة ىذة
 باستخدام دائماً  ينصح وىنا التدليك استخدام الى الالعبين بعض يحتاج قد -8

 المباريات قبل أما أسبوعياً  مرات 3 التدريب بعد ق 41: 31 من المسحى التدليك
 . يبالى ال الذى لالعب العجنى بالتدليك وينصح ق 51: 6 اليزيد فيكون

 يفضل وىنا(  الجاكوزى أو السونا)  استخدام الى الالعبين بعض يحتاج قد -9
 . االقل عمى أيام 5 – 4 المباريات قبل االستخدام ىذا جعلًً  دائما
 أطول إحماء فترة بإعطاء التالى الصباحى التدريب فى المدرب اىتمام أىمية -51
 فترة من
 


