
 باشراف االستاذ الدكتور سهاد قاسم الموسوي                      8102-8102 اد طالبات الماجستير لعام اعد
 

 

 

 التهدئه القمية
حيث , ان معظم الرياضيين والمدربين يعرفون االن ما هو معنى مصطلح التهدئه

يستخدم هذا المصطلح بشكل كبير حول العالم بمعنى الرجوع بالحمل في مرحلة 

والسؤال الذي يطرح . التدريب النهائية من الموسم التدريبي والتي تسبق المنافسات

 ه لديهم نفس المفهوم التدريبي؟ هل اللذين يتحدثون عن التهدئ: نفسه هنا هو 

في ( 1991)هورمرد" حيث أظهر . وتشير الدالئل بأن االجابة عن هذا السؤال ب ال

دراسته عن وجود اختالف واضح بين الرياضيون والمدربون عن مفهوم التقليل في 

ويضيف ان تقليل التدريب يجب ان يشمل حجم . االحمال التدريبية خالل هذه الفترة

ومن الممكن ان ( عدد مرات التدريب االسبوعية)وشدته وفترة استمراريته  التدريب

تكون عملية تقليل االحمال تشمل هذه المتغيرات جميعها معًا او بعضها وبمقادير 

 . محددة ومتدرجة 

والغرض من هذا , ويشير العلماء الى ان هذه الفترة تجمع ما بين المهارة والعلم

المتداول حول هذه الفترة في الرياضة الحديثة المعاصرة  التفسير هو تلخيص للتعريف

من اجل مساعدة , ويجب على االبحاث العلمية ان ترتقي بمفهومنا عن هذه الفترة , 

المدربون الرياضيون في تحقيق افضل النتائج في البطوالت المستقبلية االولمبية 

 . والعالمية او حتى المحلية واالقليمية 
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وما تتضمنه من مصطلحات استراتيجية التدريب ومكوناته , الفترة  ولفهم ما هي هذه

كخطوة اساسية في اتجاه تحسين خصائص برامج التهدئة القمية التي يضعها 

والتي تعد نقطة البداية الجيدة لتحقيق افضل ,المدربون ويقوم بتنفيذها الرياضيون 

 . مستويات االداء خالل المنافسات 

 
 :ــــــــــــة التهدئف ـــــــتعري

 ,من خالل المفاهيم المختلفة التي تناول العلماء في ضوئها تعريف التهدئة القمية 
 : ويمكننا ترتيبها زمنيا كما يلي 

هي التدريب التكتيكي المخصص للتدريب العكسي بهدف تقليل التعب بدون فقد  – 1
 . تكيفات التدريب المكتسبة 

 
يوم قبل سباقات  21 – 7هي النقص التدريجي في حجم التدريب لفترة من  – 2

 . البطولة 
 
بهدف , هي النقص التدريجي الغير خطي لحمل التدريب خالل الفترة من الزمن – 3

وذلك للحصول على , تقليل الضغوط الفسيولوجية والسيكولوجية للتدريب اليومي
 . أفضل أداء رياضي

 
ت تقل فيه مقادير حمل التدريب قبل المنافسات كمحاولة هي جزء من الوق – 4

 . للوصول للقمة في االداء اثناء المنافسات المستهدفة 
هي الوقت الذي يقلل فيه حجم التدريب وتزيد فيه الشدة وذلك خالل فترة ما قبل  – 5

 .المنافسات 
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بين هذه  وفي ضوء هذه التعاريف يمكننا ان نقول ان النقاط االساسية المشتركة
والفكرة األساسية في ذلك . انها تشمل اهمية تقليل حمل التدريب, التعريفات المختلفة

هي راحة الرياضيين وتحقيق االستشفاء الجزئي من التعب المتراكم بالجسم حتى 
. وذلك باستخدام شكل واستمرارية التدريب المتناقص تدريجياً . يمكنه تقليل هذا التعب

 . نامج التهدئة هو تعزيز اداء الرياضيين خالل المنافساتوالهدف النهائي لبر 
وهذا المفهوم هام جدًا ألنه يعتبر الضمانات االساسية لتحقيق استراتيجية التهدئة 

 . الفعالة
 

 ةــــــــــــة القميـــــداف التهدئـــاه
 

ان هدف التهدئة القمية هو تقليل التعب المتراكم بالجسم دون فقده للمكتسبات 
وفيها يتم التقليل التدريجي . التكيفية الفسيولوجية من خالل تطبيق البرامج التدريبية

الن , حيث يجب المحافظة عليها حتى يوم السباق, لحجم التدريب وبعض الشدة
كما انها تكتسب , حيث انها تفقد بسرعة , الجسم ال يحتفظ بالسرعة كثيرًا من الوقت

 . بسرعة
 :للتهدئة القمية تتمثل في وهناك اهداف رئيسية 

 .تقليل مقدار التعب الناتج عن تكون حمض الالكتيك -1
 . وانها قد تم تعبئتها, التأكد من ان العضالت أخذت الراحة الكافية -2
 . وتقليل مقدار التعب بها , إعطاء الفرصة للعضالت إلصالح نفسها -3

وهذا يؤدي الى دخول الفرد الرياضي المنافسات وهو يعرف جيدًا بأن جسمه سوف 
 . يستمر في حالة نشاط لفترة طويلة قبل الوصول لنهاية السباق 

ويشير العلماء الى ان الهدف الرئيسي لهذه الفترة هو تقليل التأثيرات الفسيولوجية 
فان التهدئة , بمعنى أخر . ميوالنفسية السلبية الناتجة عن التدريب المستمر اليو 

يجب أن تعمل على التخلص من التعب المتراكم الذي يظهر نتيجة زيادة المجهود 
 . الرياضي المبذول خالل الموسم التدريبي
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 : ة ـــــــــــــة التهدئــــخط
 

يعتمد بناء خطة التهدئة على بعض النقاط االساسية الت يجب ان تأخذ في االعتبار 
 : ند التخطيط للتهدئة القمية وتشمل ما يلي ع

 .تقليل حجم التدريب -1
 .إدارة التعب والتكيفات الفسيولوجية  -2
 .تحديد نوع التهدئة المراد استخدامها  -3
 (.عدد االيام او االسابيع )تحديد فترة استمرارية التهدئة  -4
 . تحديد أهداف التهدئة  -5

 
 

 : ة ـــــــــــــال التهدئــــاشك
 : نذكرها فيما يلي, هناك العديد من اشكال التهدئة 

 (.المستقيمة )التهدئة الخطية  -1
 ( . األسية)التهدئة المتدرجة   -2

 



 باشراف االستاذ الدكتور سهاد قاسم الموسوي                      8102-8102 اد طالبات الماجستير لعام اعد
 

 

 

وهذه ترتبط بسرعة او بطيء , التي يقلل فيها حمل التدريب بشكل منتظم ومتدرج
 . النقص التدريجي المطرد في حمل التدريب ودرجة التهدئة 

بالمقارنة بالتهدئة التدريجية من حيث مدى التغير , زمنها  وترتبط درجة التهدئة او
 . التدريجي الناتج

 (.الثابته)التهدئة المنتظمة  – 3
 . وفيها يقلل حمل التدريب بشكل مفاجئ وبمقدار ثابت

ان الجمع بين التهدئة ( 2007)بوسكوت واخرون " وتشير الدراسات التي أجراها 
ويعتبر بعض الباحثون ان . تدريجية هي األفضل  البطيئة والمستقيمة معًا كتهدئة

التهدئة ذات التقليل السريع تكون اكثر مناسبة لتعزيز االداء خالل المنافسات 
 .بالمقارنة بالتهدئة ذات التقليل البطيء

فأن التهدئة ذات التقليل السريع لحمل التدريب تمنح الفرد , ومن ناحية اخرى 
لب على التعب المتراكم نتيجة التدريب خالل االسابيع الرياضي المزيد من الوقت للتغ

, موجيكا , توماس " ويرى . القليلة االخيرة ذات الشدة العالية التي تسبق فترة التهدئة 
ان الفرد الرياضي النموذجي دائمًا ما يعتقد ان تقليل حمل التدريب ( 2002)بوسو

د فرصة قد تساعد على االداء خالل الفترة الالحقة لفترة زاد فيها حمل التدريب تع
 . االفضل خالل المنافسات 

وفي ذلك , ان الفرد الرياضي يأخذ الفسحة من الوقت لتقليل التعب, وتفسير ذلك 
 . تعزيز لتحمله للتدريب وتحقيق االستجابة الفعالة لهذا التدريب أثناء فترة التهدئة 

 
 : ة ــــــــواع التهدئــــــان
 

التهدئة الى ثالثة انواع من حيث نوع المنافسة وتمثل هذا ( 1993)ماجلشو " صنف 
 : التصنيف فيما يلي 

 : التهدئة الرئيسية  – 1
والهدف منها هو اعداد الرياضيون للبطوالت الرئيسة الهامة مثل بطولة العالم او 

. أسابيع 4 – 2ا بين وغالبًا ما تبلغ فترتها م, الدورة االوليمبية او البطولة المحلية 
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مع مراعاة ان تلك الفترة يتوقف طولها , وهي تعد من اطول فترات التهدئة الثالث
حيث ان العالقة بين تلك الفترة ومستوى الرياضى عالقة , وفقًا لمستوى السباحين

اي انه كلما زاد مستوى كفاءة الفرد الرياضي بدنيًا وفسيلوجيًا زادت تلك الفترة ,طردية 
مع مراعاة ان لكل موسم تدريبي , اسابيع  4-2وذلك من حدود ال , س صحيحوالعك

ومن الممكن يكون هناك اكثر من تهدئة رئيسة في الموسم . فترة تهدئة رئيسية واحدة 
وكأس , بطولة الجمهورية والبطولة العربية )الواحد وذلك مع المنتخبات مثل 

تهدئات رئيسية خالل  3-2ك من أن هنا( 1999)بومبا" ولذلك يرى ( لخ...العالم
مرات خالل  3 – 2وهنا يرى العلماء ان تكرار فترة التهدئة الرئيسة من . الموسم 

الموسم الواحد قد يسبب فقد فترة زمنية تدريبية ال يستهان بها ولها تأثيرها على 
من % 30تطبيق البرامج التدريبي حيث انها قد تصل وفقًا لرأي بعض الخبراء الى 

 . سم التدريبيالمو 
 
 : التهدئة الثانوية  – 2

, عادة ما تكون هذه التهدئة لمدة اسبوع واحد فقط وقد تكون اقل في بعض الحاالت
وقد تنوعت . وتستخدم عندما يصل الرياضيون الى مستوى جيد في منتصف الموسم

حيث يرى البعض انها تتعارض مع التدريب , اآلراء حول هذا النوع من التهدئة 
ل الموسم التدريبي مما يمنع الرياضيون من الوصول الى القمة في االداء عند خال

بينما يرى البعض االخر ان مثل , نهاية الموسم كما هو مخطط في البرنامج التدريبي
هذا النوع من التهدئة في منتصف الموسم تعتبر راحة ايجابية مالئمة من الحمل 

من الجوانب االيجابية فسيولوجيًا  وله, التدريبي الشديد عن منتصف الموسم 
حيث يرون ان اداء سرعات في منتصف الموسم يكون له في بعض , وسيكولوجيًا 

االحيان مردود سيكولوجي ايجابي حيث تتحسن ثقة الرياضيين بأنفسهم ويرفع لديهم 
 . مستوى الدافعية والطالقة النفسية 
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 : اعادة التهدئة  – 3
يستخدم هذا النوع من التهدئة عندما يكون هناك مسابقتان هامتان متتاليتان خالل 

حيث من االهمية بمكان المحافظة او تحسين مستوى . اسابيع  5-3فترة وجيزة من 
. االداء بعد التهدئة الرئيسية التي تليها منافسة اخرى قد تكون رئيسية او ثانوية 

في الموسم الواحد قد زادت بشكل كبير خالل وخاصة ان عدد البطوالت الرئيسية 
ألنه من المعتاد االن ان يجد , السنوات االخيرة لرياضي المستويات العليا والمنتخبات

الرياضيون انفسهم يشاركون في بطوالت متتالية محليه ودوليه وعالمية وذلك خالل 
لممكن ان وهنا يرى العلماء ان استمرار االداء عند قمته من ا. شهر او شهرين

كما يرون انه من الممكن تحقيق قمتين , ايام دون تدريب اضافي  10-7يستمر من 
شهر متعاقبين اذ كان الوقت مناسبًا ألداء  2-1او ثالثة متالحقة خالل فترة من 

مع ذلك يجب على الرياضيون أن يفهموا ان , بعض التدريب بين كل قمة واخرى 
تنفيذ البرام التدريبي تعتبر االساس للمحافظة  التكيفات الناتجة عن التدريب خالل

 . على المستوى العالي من االداء لفترة طويلة وللعديد من االسابيع 
 

 التغريات الفسيلوجية املصاحبة للتهدئة القمية
 
 احلد االقصى الستهالك االوكسجني والتهدئة  – 1

وينتج عن احتراق  ان استخدام الجسم للطاقة كوقود يعتمد على االوكسجين المتاح
وثاني أكسيد الكربون  O2فمقدار االكسجين . الطاقة ثاني اوكسيد الكربون وماء

CO2  يمكن ان يتحدد عن طريق قياس تركيز الغاز في هواء الشهيق الداخل للرئتين
 . والفارق بينهما يحدد لنا حجم االكسجين المستهلك , وهواء الزفير الخارج منها

وبالتالي زيادة االكسجين , للجسم تزيد مع زيادة شدة التمرينأن الطاقة المطلوبة 
وال يقبلها اي زيادة اضافية في , وعندما تزيد شدة التدريب المعطى, المستهلك

فان هذا يشير الى أن الفرد . استهالك االكسجين على الرغم من زيادة شدة التدريب
فأن هذا المقدار من , ةوفي هذه الحال. الرياضي قد وصل الى مستوى قدرته القصوى
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استهالك االكسجين الذي وصل له الفرد يمثل الحد االقصى الستهالك االكسجين 
 . وبالطبع فهو يختلف عن غيره من األفراد, بالنسبة له

ويرتبط نجاح الرياضي في اداء العمل الهوائي في سباقات التحمل بمستوى استهالك 
ًا على قدرته لتحقيق نسبة مئوية عالية ويعتبر مؤشرًا جيد. االكسجين االقصى لديه

 . من اقصى استهالك لألكسجين 
 
 

 أكسجنة العضلة 
م االشعة تحت الحمراء الختبار التأثيرات التي  2005عام " نيرىوزمالئة " استخدم 

تحدثها فترة التهدئة التي تسبق المنافسات على أكسدة العضالت أثناء األداء 
ايام تهدئة شملت  7وقياس الهيموجلوبين والمايوجلوبين قبل وبعد ( كم20)للدراجين 

وأعطى % 20أو %  50, % 30بة نقصًا في حجم التدريب االسبوعي بنس
باإلضافة الى وجود ارتباط دال , االختبار مؤشرًا دااًل على زيادة أكسجنة العضالت 
حيث يعتقد حدوث تغير , كم  20بين التغير في أكسجنة االنسجة وأداء مسافة الــــ

بمعنى أن التهدئة أحدثت زيادة في االكسجين المستخلص , في عملية التمثيل الغذائي
 . وهذا يصاحبه زيادة في مستوى األداء , بالعضالت 

 
 معدالت نبض القلب يف الراحة 

ان القليل من الدراسات التي تناولت تغيرات نبض القلب والتهدئة وأظهرت بعض 
هيكوسكس " حيث قرر, الدراسات تغيرًا في النبض الراحة اثناء فترة التهدئة القمية

توسط نبض القلب في الرحة بعد اسبوعين عدم وجود تغير في م( 1922)وزمالئه
في منطقة اعلى من ( ق بعد التهدئة/ن 59, ق قبل التهدئة /ن 57من)عن التهدئة 

في ( ق بعد التهدئة/ ن 55, ق قبل التهدئة /ن 59)متر و  1242سطح البحر بــــ
 . متر 1050منطقة اعلى من سطح البحر بـــــ 

 51)اسابيع تهدئة  3كان نبض الراحة بعد  وفي دراسة على العبي اختراق الضاحية
 (. ق /ن 52مقابل 
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 نبض القلب االقصى والتهدئة 

اجريت العديد من الدراسات حول تأثير التهدئة على نبض القلب االقصى وأشارت 
نتائجها الى وجود تباين فيما بينها حيث تنوعت ما بين النقص وبقائه ثابتًا أو الزيادة 

" دي أكيوستو وزمالئه " فقد قرر, فعلى سبيل المثال , ئةوذلك بعد فترة التهد
 192ق مقابل /ن127)انخفاض في نبض القلب االقصى لدى السباحين ( 1992)
بعد اربع اسابيع تهدئة ( ق /ن 194ق مقابل /ن125), بعد اسبوعين تهدئة ( ق /ن
. اكولم يحدث تغير لدى العدائين بعد الجري على السير المتحرك حتى االنه. 
 . وكذلك لدى الدراجين ( 1994هومرد واخرون)

بينما في دراسات اخرى اشارت زيادة خفيفة غير دالة بعد اسبوع من التهدئة لدة 
( 1999هوبر واخرون )وبعد اسبوعين لدى السباحين ( 2000,مارتين . )الدراجين 

ن ماك كونل واخرو )واربع اسابيع ( م1990, هومرد واخرون _وثالثة اسابيع , 
 . لدى العدائيين ( 1993

 
 نبض القلب االقل من االقصى والتهدئة 

تشير الدراسات العلمية الى ان هناك تغير طفيف نتيجة وجود االختالف بين 
انه ال يوجد ( 1992دي اكيوستو وزمالئه " االنشطة الرياضية المختلفة حيث يرى 

ن االقصى في مدى تغير في نبض القلب لدى السباحين الذين سبحوا بشدة اقل م
كوستل " بينما قرر. اسابيع من التهدئة  4قبل وبعد اثنين او ( ث/م1,3 – 1,0)من 

سباحة عند ( متر 122)ياردة  200عدم وجود تغير بعد اداء سباق  1925وزمالئه 
 . اسبوع من التهدئة  2,1من افضل اداء للسباح وذلك بعد % 90)سرعة تعادل 

االقصى لم يتغير عند اداء الدراجين التبديل على  كما ان نبض القلب االقل من
وال عند االداء بشدة , من التهدئة ( ايام10)بعد ( وات200)االرجوميتر بشدة 

ريتنجز واخرون )اسابيع من التهدئة  3وات بعد تدريب لمدة  270و, وات155
أن نبض القلب االقل من االقصى لم ( 1995" )ستون واخرون" كما اشار(. م2001

 (.مجموعتين)تغير لدى العبي رفع االثقال بعد تهدئه مقدارها اسبوع واربع اسابيع ي
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 ضغط الدم والتهدئة 

هناك ثالثة تقارير علمية حول تأثير التهدئة على الضغط الدم ُاثناء الراحة وجميعها 
قرروا ان ( 1994" )فالين واخرون . "لم تظهر اي تأثير حقيقي على ضغط الدم

زئبق لدى / ملل متر  114, 112نقباضي قبل وبعد التهدئة تغير من ضغط الدم اال
مل  72, 75, زئبق لدى العدائين / مل متر 115و 112, ثمانية من العدائين 

حدوث نقص ضئيل  1999" هوبر وزمالئه " زئبق لدى السباحين كما قرر /متر
ي اثناء في ضغط الدم االنقباضي واالنبساط% 2,2 -% 3,4لدى السباحين بنسبة 

 . التهدئة 
انه ال يوجد تغير في ضغط دم الراحة خالل  1995" ستون وزمالئه " بينما يشير 

 . فترة التهدئة لدى العبي رفع االثقال 
 

 وظيفة التهوية الرئوية 
ففي . القليل من الباحثون الذي تناول دراسة تأثير التهوية الرئوية على الرياضيين 

ايام من  7أشارت النتائج الى عدم وجود تغير نتيجة  (كم20)دراسة على الدراجين 
وكذلك في دراسة اخرى على %( . 50)التهدئة قلل فيها حجم التدريب بنسبة 

كما ان  Step Taperاسابيع قلل فيها التدريب بأسلوب  4العدائين بعد تهدئة مدتها 
دقائق جري  10التهدئة الرئوية عند عدائي المسافة عند شدة اقل من االقصى لمدة 

 . ايام تهدئة لم يحدث فيها تغير 7على السير بعد 
وقد اجريت دراسة على القدرة الناتجة عند عتبة التهوية الرئوية أشارت الى حدوث 

لدى دراجين أثناء التهدئة بالشدة العالية والحجم ( وات22% )12زيادة بنسبة 
في % 12بنسبة  كما الحظ الباحثون على نفس المجموعة حدوث تحسن. المنخفض

ونفس التحسن حدث . ايام  2أو  4مستوى عتبة التهوية بعد تهدئات استمرت أما 
 (. 2002,دريسند وفر وزمالئه " في دراسة %( 2,9)بنسبة 
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 :نقل االكسجني للعضالت اثناء التهدئة 
ان التغيرات في الجهاز الدوري التنفسي اثناء التهدئة قد تحدث زيادة في 

, وهذا قد يساهم في زيادة المكتسبات االدائية الحادثة نتيجة التهدئة  VO2maxالــــ
فقد يكون .  VO2maxومن الممكن ان يتحسن االداء ايضًا بدون حدوث تغير في 

وهذا يؤدي الى , حدوث انخفاض في مقدار االكسجين المستهلك بعد فترة التهدئة 
االت حدوث ذلك يزيد لدى واحتم, االقتصاد في الحركة مساهما في تحسين االداء

 . الرياضيين االقل وزنًا 
ان نبض القلب في الراحة والنبض االقصى واالقل من االقصى ال يحدث له تغير 

اال اذا اظهر الرياضيون عالمات حالة التجاوز الزائد قبل , خالل فترة التهدئة 
 . التهدئة 

تأثر بالتهدئة بشكل كما ان ضغط الدم والحجم الكلي للقلب ووظائف التنفس ال ت
فأي تغيرات تظهر تبدو انها نتيجة تكيف الرياضيين مع البرامج التدريبي وليس . عام

 .للتهدئة ذاتها 
 

 :تكيفات عملية التمثيل الغذائي
ان تمثيل الطاقة الذي يدعم االداء الرياضي من الممكن ان يتغير اثناء فترة التهدئة 

, مل التدريب يعطي الفرصة الستشفاء اقلان النقص في ح. التي تسبق المنافسات
كما يؤثر على التوازن بين الطاقة المؤثرة , وتقل ايضًا الطاقة اليومية المنفقة 

 . وتركيب الجسم 
 

 : توازن الطاقة 
بدراسة الطاقة اليومية المنفقة والمتناولة ( 2003عام ,مارجريت وزمالئها ) قامت 

العب من العبي الثالثي  20امها وحجم الجسم ودهون الجسم على عينة قو 
اسابيع من التدريب ذو الحمل الزائد تالها فترة تهدئة لمدة  4للمسافات الطويلة خالل 

فأشارت النتائج ان الطاقة المتناولة لم يحدث لها اي تغير في كال من , اسبوعين 
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ر وكذلك اجمالي حجم الجسم لم يتغي, بينما الطاقة المنفقة قلت, مراحل التدريب
 . ولكن نسبة دهون الجسم زادت قليالً , خالل فترة التهدئة

اسابيع قلل فيها التدريب  4كما لوحظ حدوث نفس التغيرات خالل فترة تهدئة مدتها 
الى %  10,4بينما دهون الجسم زادت نسبتها من , على عدائي المسافات الذكور

العبي من  15في دراسة اخرى على ( . 1993,ماك كونل واخرون% )11,2
كوتس )الثالثي المدربين جيدًا ومع فترة تهدئة مدتها اسبوعين زادت نسبة الدهن 

كما تشير النتائج الى أن قدرًا محدودًا من حجم العضالت العاملة ( . 2007,واخرون
ويعتقد ان تهدئة الرياضيون كأعداد جيد للمنافسة يجب . قد يفقد متأثرًا بفترة التهدئة

ن اجل ان تتالئم الطاقة المنفقة مع الطاقة المتناولة وفقًا لمتطلبات العناية بها جيدًا م
 . التدريب خالل الموسم التدريبي

 
 الكتات الدم والتهدئة 

تيلنور واخرون ,1995,شاترد واخرون"قررت دراسات هنا وهناك نتائج متشابهة مثل 
ن قرروا وبعض الباحثي, على تركيز حمض الالكتيك بعد التمرين االقصى " 1922,

( 1990الكور واخرون "ان مقادير حمض الالكتيك بالدم مؤشرًا للقدرة الالهوائية 
 . والبعض االخر اشار الى انها تعد عالمة للتغيرات الفسيولوجية

اضافة الى ان تركيز حمض الالكتيك بالدم بعد التهدئة قد يرتبط بتعزيز قدرات 
ال يحدث , وفي المقابل . والتجذيفاالداء االقصى في السباحة والعدو والدراجات 

تغيرًا ونقص في تركيز حمض الالكتيك عند اداء التمرين بشدة اقل من االقصى بعد 
 . تهدئة فعالة 

 
 متثيل االمالح 

وذلك في البالزما . الكوبلت , الزنك , الحديد, الماغنسيوم, تشمل االمالح الكالسيوم 
 5)وقد درست هذه االمالح عند تسع من العبي الدراجات ( االساسية)القاعدية 

ايام فترة  10,يوم التدريب ذو الشدة الفترية العالية 12, اسابيع تدريب ذو حجم كبير 
والكالسيوم في % 14مستوى الكالسيوم في البول بنسبة  فكانت النتائج نقص( التهدئة
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وفي ضوء . بينما االمالح االخرى بقيت بدون تغير%( 5,1)بالزما الدم زاد بنسبة 
ذلك فان اداء التمرين الرياضي يتحقق وفق متطلبات اجهزة الجسم المختلفة اعتمادًا 

ى استنزاف فوقوع العضالت تحت ضغط التدريب يؤدي ال, على مدى تكيفاتها
ويؤدي ذلك الى تكوين حمض , فيستنزف الجليكوجين , مخزونها من مصادر الطاقة

ولكن مع استخدام ما يسمى بحمل الكربوهيدرات يمكن اعادة تكوين ,الالكتيك 
الجليكوجين وهذا يجعل الرياضي قادرًا على االستمرار في المنافسة بدون ظهور 

لرياضيين بتناول االغذية الغنية وينصح علماء التغذية ا, عالمات التعب
 . دقيقة  30بالكربوهيدرات بعد التدريب بــــــ

 حتسني االداء الناتج عن التهدئة 
. لدى العدائين % 0,9ان التحسينات الضئيلة نسبيًا الناتجة عن التهدئة بلغت 

, لد السباحين ذو المستوى التدريبي العالي %( 1,4), 1999"هوبكنز واخرون 
%( 3)لعدائي اختراق الضاحية واكثر من %( 1,5), (2000" )هوبكنز, ستيورات

 ( .2001" )هيوسون, هوبكنز " لدى عدائيالمارثون
وهناك من االمور الجديرة باالهتمام والتي تمت بالعمل او استخدام االختبارات 

. فسة ذاتهااالدائية في الميدان والتي ترتبط كثيرًا بقياسات االداء بالمقارنة بالمنا
والتي اشارت الى ان النسبة المئوية لتحسين ( 2002" )موجيكا واخرون, دراسة

وبين الذين وصلوا , االداء مع التهدئة كانت متماثلة بين الفائزين بميداليات اولمبية
في السباقات الى النهائيات وقبل النهائيات وبين السباحين المتوافقين مع درجة 

 .سبة للذكورالحرارة وكان ذلك بالن
فقط تحسن االداء مع , ومع ذلك فبين هؤالء الذين سبحوا فقط وتأقلموا مع الحرارة 

% 1,23)مقابل %( 1,57% + 2,24)التهدئة لدى الذكور بدرجة اكبر من االناث 
 +1,44 .)% 

كما درس الباحثون نسبة االختالف في زمن االداء للسباحين األولمبيين للنهائيات 
ومن المركز الثالث حتى المركز الثامن لكل , ول حتى المركز الرابع من المركز اال

من االولى )من سباقات الذكور واالناث فكان االختالف االجمالي في الحالة االولى 
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ولإلناث %( 0,57% + 1,42)وكان للذكور %( 0,20% + 1,52( )حتى الرابع
(1,77 + %0,90 . )% 

 2,02)كان االختالف االجمالي ( لث حتى الثامنمن المركز الثا)وبين الحالة الثانية
%( 0,91+  2,35)لإلناث %( 0,55% + 1,59)للذكور % (  %0,21 + 

 (. 2002)موجيكا واخرون 
 

الن االختالف بين السباح الحاصل على , ويضيف ان هذه النتائج جديرة باالهتمام 
باح الحاصل على وبين الس, الميدالية الذهبية واول سباح لم يحصل على ميدالية

كانت صغر من , الميدالية البرونزية واخر سباح في النهائيات في السباقات االولمبية
, بمعنى اخر . متوسط التحسن في زمن السباحة الذي تم تحقيقه اثناء فترة التهدئة 

فان التهدئة الناجحة جدًا قد تجعل الرياضي ينتقل من اخر فرد في النهائي في نهائي 
أو االنتقال من عدم الفوز بمدالية أوليمبية الن , د للفوز بالميدالية البرونزية االولمبيا

يكون حقيقيًا على المدى البعيد في النهائيات , وهذا بالطبع , يصبح بطاًل اولمبيًا 
 . االخرى ويعد مؤثرًا على االقل على نجاح استراتيجية التهدئة 

 
 

 


