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تحػػػػي ال اػػػػ و ب قػػػػي ي يػػػػؿه الػػػػب مػػػػايعرؼ بعػػػػافرع التعػػػػ   الػػػػ   تتضػػػػ  معالمػػػػ  فػػػػي اػػػػ رع 
 انخفاض في مست و كفاءع العمؿ 

الخااو ب د لػ حع  جػ د اتجػافيف لتفسػير  لمتعرؼ عمب عافرع التع  الميكانيكي   الفسي ل جيا 
فػػػػ ظ العػػػػافرعد الػػػػبعض يػػػػرو اف االتجػػػػاظ اال ؿ لمتعػػػػ  يكمػػػػف داخػػػػؿ الجهػػػػا  العاػػػػبي المركػػػػ   
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ظ الثػاني لمتعػ  يكمػف داخػؿ بما يؤد  الب عه ر حالو التع د اما البعض االخر فيرو اف االتجػا
 العضمو العاممو نفسها ا  تتجمع ن ات  االحتراؽ خالؿ العمؿ البدني.
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حتػػػػب يمكػػػػف الػػػػتخمل مػػػػف التعػػػػ  النػػػػات  عػػػػف التػػػػدري  ا  المنافسػػػػو  تحديػػػػد  سػػػػيمو االستدػػػػفاء 
المناسػػبو يجػػ  التعػػرؼ عمػػب انػػ اع التعػػ  المختمفػػود فالتعػػ  لػػيع مجػػرد عػػافرع مػػف نػػ ع  احػػد 
التتغير معافرظ ا  اسباب  مف ندػاي رياضػي الػب اخػرد  لكػف عمػب العكػع مػف  لػؾ فػاف التعػ  

    االسػبا د فكمػا اف اندػيو االنسػاف تتنػ ع   االعمػاؿ التػي تػرتبي بدرجػو عافرع متعػددع اال جػ
عاليػػػو مػػػف التركيػػػ  الحسػػػي   يرفػػػاد تختمػػػؼ ايضػػػا اسػػػبا  حػػػد   التعػػػ  تبعػػػا لمتيمبػػػاي االداء 

 البدنيو  الفسي ل جيو  التي تختمؼ تبعا ليبيعو النداي المستخدـ  ات : 
  
 التعب الذهني  -1

تعػػػ  الػػػ   يدػػػعر بػػػ  العػػػامم ف فػػػي االعمػػػاؿ ال فنيػػػو ا  الفكريػػػو  فػػػي  مثػػػاؿ عمػػػب  لػػػؾ ال     
المجػػاؿ الرياضػػي العػػ  الدػػيرن د  فنػػا يكػػ ف التعػػ  اساسػػا فػػي الجهػػا  العاػػبي المركػػ   ا  

 المخ بافو اساسيو. 
 التعب الحسي  -2

 يحػػػد  فػػػ ا النػػػ ع مػػػف التعػػػ  فػػػي حالػػػو االندػػػيو التػػػي تتيمػػػ  درجػػػو عاليػػػو مػػػف التركيػػػ       
سيد بمعنب درجو عاليو مف نداي الح اع بالجسـ  المسػت بالي الحسػيو التػي يتخػ  المػخ فػي الح

ض ء المعم ماي ال اردع منهػا ال ػرار المناسػ  لػالداءد  يعهػر  لػؾ م ضػ ح فػي رياضػو الرمايػود 
حيػػػ  تمعػػػ  الحػػػ اع المختمفػػػو د را فامػػػا فػػػي تح يػػػؽ دقػػػو االداءد فالتاػػػ ي  يتيمػػػ  اف تكػػػ ف 

ب اعمػب درجػو مػف التركيػ   كػ لؾ حاسػو السػمع لعػ ؿ ت  مػ ثراي تدػتي انتبػاظ حاسو البار عمػ
الرامػػيد  كػػ لؾ اعضػػاء الحػػع بالعضػػالي   اال تػػار  المفااػػؿ  د رفػػا فػػي ت جيػػ  الحركػػاي ا  

 االن باضاي الميم بو بال در الميم    المدو  الت قيي الميم  . 
  
 التعب االنفعالي  -3

باالندػػيو التػػي تاػػاحبها درجػػو عاليػػو مػػف االنفعػػاالي  التػػ ترايد  كػػ لؾ  يػػرتبي فػػ ا النػػ ع      
  لعدـ  ج د عنار التغيير في اداء النداي البدني  ات   االحساع بالممؿ في بعض االنديو. 



 التعب البدني  -4
 يحد  ف ا الن ع مف التعػ  كنتيجػو لالن باضػاي العضػميو الميم بػو الداء االندػيو البدنيػو      
تمفػػود  قػػد قسػػم  العممػػاء تبعػػا لعػػدد العضػػالي المدػػاركو فػػي العمػػؿ الػػب التعػػ  الم ضػػ عي المخ

  التع  الج ئي  التع  الكمي. 
 التعب الموضوعي  -أ

 فػػ  التعػػ  الػػ   يحػػد  فػػي حالػػو مدػػاركو اقػػؿ مػػف ثمػػ  حجػػـ عضػػالي الجسػػـ مثػػؿ تعػػ      
 في الرمايو. عضالي ال راعيف عند التا ي  في كرع السمود ا  عند التا ي  

 التعب الجزئي  -ب
 فػػ  التعػػ  الػػ   يحػػد  فػػي حالػػو مدػػاركو اقػػؿ مػػف ثمثػػي حجػػـ عضػػالي الجسػػـ مثػػؿ تعػػ       

عضالي الرجميف في تػدريباي السػباحو مػثالد ا  فػي تػدريباي االث ػاؿ ا  تعػ  عضػالي اليػرؼ 
 العم   عند التركي  في الرمي ا  االث اؿ. 

 التعب الكمي  -ج
 ف  التع  ال   يحد  عند مداركو اكثر مف ثمثي عضالي الجسػـ فػي العمػؿد  ياػاح       

 لؾ ددع عمؿ االجه ع الحي يو كالجهػا  الػد ر   الجهػا  التنفسػي   لػؾ مثػؿ الجػر  ا  السػباحو 
 الكميو ا  االداء في مبارع لاللعا    يرفا. 

 ع مػػف االنػػ اع الثالثػػو السػػاب و  السػػؤاؿ الهػػاـ فنػػا فػػ  فػػؿ يػػرتبي تحمػػؿ م اجهػػو التعػػ  فػػي ت  نػػ
بػاالن اع االخػروو  االجابػػو عػف فػ ا السػػؤاؿ: ال حيػ  ي جػػد ارتبػاي بػيف االنػػ اع الثالثػو: فالم ػػدرع 
عمػب م اجهػو التعػ  الم ضػ عي فػي جػ ء مػػف عضػالي الجسػـ التعنػي تػ افر نفػع الم ػدرع عمػػب 

 عضالي الجسـ كمها. م اجهو التع  النات  مف عمؿ في ج ء اخر مف عضالي الجسـ ا  كؿ 
كمػػػا يجػػػ  مالحعػػػو اف فنػػػاؾ ت سػػػيماي اخػػػرو النػػػ اع التعػػػ  تبعػػػا لن عيػػػو االن بػػػاض العضػػػميد 
فالتعػػػػ  النػػػػات  عػػػػف العمػػػػؿ العضػػػػمي الثابػػػػي يختمػػػػؼ عػػػػف التعػػػػ  النػػػػات  عػػػػف العمػػػػؿ العضػػػػمي 

 المتحرؾ. 
 



 :اهمية التعب العضمي 
مػب تيػ ير ال ابميػو لمفػرد الرياضػي ا  تكمف عافرع التع  العضمي فػي افميػو امكانيتهػا ع        

مف الضر ر  اف ياؿ الحمؿ البدني في التدري  الػب حػد د التعػ  لكػي يحػد  تغيػراي ايجابيػو 
فػػػي تكيػػػؼ اجهػػػ ع الجسػػػـد  يعػػػد فػػػ ا التكيػػػؼ العامػػػؿ الرئيسػػػي فػػػي تيػػػ ر ال ابميػػػو خا اػػػا فػػػي 

الػػب حالػػو التعػػ   لػػيع  الفعاليػػاي التػػي تػػرتبي بتنميػػو التحمػػؿد لػػ ا فػػاف التػػدري  يجػػ  اف ياػػؿ
االنهاؾ "االجهاد" الحدا  التاثير المر    في  عمب االعضاءد  ا  ا لـ ياؿ الب احدا  التػاثير 

 الفعاؿ فاف ف ظ التغيراي ال قتيو ت  ؿ ب  اؿ اثر التدري   ال تحد  ت  تي ر. 
االعضاء مف يعد التع  عافرع فسي ل جيو عمب درجو عاليو مف االفميو في حمايو         

تخيي حد د م درتها ال عيفيو  يك ف عبارع عف االدارع الحاسمو بعدـ االستمرار في اداء الجهد 
 ال ا ؿ الب مرحمو االنهاؾ  التي تؤد  الب تحييـ فرل االستدفاء  الع دع الب الحالو 

حاالي اليبيعيود ا  يؤد  االنهاؾ الب انخفاض مست و الحالو التدريبيو لمفرد الرياضي  في 
  ليسي قميمو امكاف حد   مداكؿ في الجها  الد ر   العابي.
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   Fatigueالتعب البسيط  -1
حالػػػو الرياضػػػي بعػػػد اداء الحمػػػؿ التػػػدريبي مػػػنخفض الدػػػدعد  يكػػػ ف فػػػي دػػػكؿ دػػػع ر           

 بسيي بالتع  مع عدـ انخفاض الكفاءع البدنيو. 
   Acute Fatigueالتعب الحاد  -2

حالػػػو الرياضػػػي التػػػي تعهػػػر بعػػػد اداء الحمػػػؿ االقاػػػب  لمػػػرع  احػػػدعد  فػػػي فػػػ ظ الحالػػػو         
يالحع ضعؼ االداء  انخفاض حاد في الكفاءع البدنيو  ال  ع العضميود  تعهر ف ظ الحالػو  البػا 
لدو الرياضييف  ير المدربيف عمب درجػو عاليػود  مػف افػـ المعػافر العامػو لهػ ظ الحالػو دػح   

 64 -44  يػػادع معػدؿ ضػػرباي ال مػػ   ارتفػاع الضػػغي السيسػت لي ش االن باضػػيه بم ػػدار  ال جػ 
مػػػـ  ئبػػػؽ مػػػع انخفػػػاض حػػػاد لمضػػػغي الدياسػػػت لي ش االنبسػػػاييه  فػػػي مػػػاييمؽ عميهػػػا شش عػػػافرع 
ال مػػو بػػال نهايػػوه  يالحػػع عمػػب رسػػـ ال مػػ  الكهربػػائي اخػػتالؿ عمميػػاي التمثيػػؿ الغػػ ائي لعضػػمو 

 لكرياي البيضاء في الدـد  في بعض االحياف  ج د  الؿ في الب ؿ. ال م    يادع عدد ا
   Exhaustionاالجهاد  -3

تعهػػر فػػ ظ الحالػػو بدػػكؿ حػػاد بعػػد تنفيػػ  الحمػػؿ التػػدريبي ا  حمػػؿ المنافسػػو االقاػػب لمػػرع       
 احػػدعد   لػػؾ عنػػدما يتػػدر  الرياضػػي فػػي  قػػي المػػرض حينمػػا تكػػ ف الحالػػو ال عيفيػػو منخفضػػود 

 لػػؾ ايضػػا الػػب مراكػػ  العػػد و الم منػػو مثػػؿ التهػػا  المػػ   ا  تسػػ ع االسػػناف   يرفػػاد   قػد يرجػػع
  البػا مػػا تعهػػر فػػ ظ الحالػػو لػػدو بعػض الرياضػػييف الػػ يف يتميػػ  ف ب يػػادع حماسػػهـ الداء احمػػاؿ 
تدريبيػو كثيػرع  كبيػرع د ف الػتخمل مػػف التعػ  النػات  عػف فػػ ظ االحمػاؿ ا ال بػا ؿد  يالحػع عمػػب 

عػػػػاـ  د ار الػػػػراع  دػػػػع ر بالغثيػػػػاف فػػػػي بعػػػػض االحيػػػػافد  اخػػػػتالؿ الت افػػػػؽ  الرياضػػػػي ضػػػػعؼ
الحركيد  اختالؿ في ضغي الدـ الدرياني  اختالؿ في اي ػاع ضػرباي ال مػ    اعػراض امػراض 
الكمب  عدـ ت افػؽ  عػائؼ الجهػا  الػد ر  لمحمػؿد  تسػتمر فػ ظ الحالػو مػف التعػ  مػف عػدع ايػاـ 

مػػف فػػ ظ الحالػػو مػػف التعػػ  مػػف عػػدع ايػػاـ الػػب عػػدع اسػػابيعد  الػػب عػػدع اسػػابيعد  يتيمػػ  الػػتخمل
  يتيم  التخمل مف ف ظ الحالو عمال تعا نيا بيف المدر   اليبي . 

 



  Overtrainingالتدريب الزائد  -4
 في الحالو التي تعهر عمب الرياضي نتيجو عدـ التخيػيي السػميـ لمتناسػ  مػابيف الراحػو        

ت قيػي اداء الحمػؿ التػدريبيد ا  االعتمػاد عمػب اسػتخداـ يري ػو  احػدع   العمؿد   إساءع استخداـ
مػػف يػػرؽ ا   سػػائؿ التػػدري  ا  عػػدـ االلتػػ اـ بالتػػدرج فػػي  يػػادع حمػػؿ التػػدري د ا  عػػدـ اعيػػاء 
الراحو الكافيو ا  كثرع المداركو في المنافساي  خااو في حالو  ج د البؤر الاديديو ا  بعػض 

   االمراض.
 


