
 

 .أستاذ السباحة ورئیس قسم المنازالت والریاضات المائیة ـ كلیة التربیة الریاضیة ـ جامعة مدینة السادات* 
 .المنازالت والریاضات المائیة ـ كلیة التربیة الریاضیة ـ جامعة مدینة السادات أستاذ مساعد بقسم** 

  .مدرس بقسم المنازالت والریاضات المائیة ـ كلیة التربیة الریاضیة ـ جامعة مدینة السادات*** 

  ملخص البحثملخص البحث
  علي بعض المتغیراتعلي بعض المتغیرات  ))العقلي ـ العضليالعقلي ـ العضلي((  السترخاءالسترخاءالعمیق واالعمیق واالتنفس التنفس   تأثیر تدریباتتأثیر تدریبات

  لدي مالكمي وسباحي الدرجة األوليلدي مالكمي وسباحي الدرجة األولي) ) البدنیة ـ الفسیولوجیة ـ النفسیةالبدنیة ـ الفسیولوجیة ـ النفسیة((
  مني مصطفي محمد عليمني مصطفي محمد علي  //د د ..أأ* *         
  أحمد سعید أمین خضرأحمد سعید أمین خضر  //د د ..مم..أأ** ** 

  هبة اهللا عصام الدین الدیاسطىهبة اهللا عصام الدین الدیاسطى  //د د *** ***     
  ::یهدف البحث إليیهدف البحث إليـ ـ 

  ))العقلي ـ العضليالعقلي ـ العضلي((  السترخاءالسترخاءالعمیق واالعمیق واالتنفس التنفس   تصمیم برنامج تدریبي مقترح یعتمد على تدریباتتصمیم برنامج تدریبي مقترح یعتمد على تدریبات
وسباحي وسباحي لدي مالكمي لدي مالكمي   ))النفسیةالنفسیةـ ـ   الفسیولوجیةالفسیولوجیةالبدنیة ـ البدنیة ـ ((بعض المتغیرات بعض المتغیرات على على   ههتأثیر تأثیر علي علي بهدف التعرف بهدف التعرف 
وذلك وذلك   ،،تین ضابطتین واثنتین تجریبیتینتین ضابطتین واثنتین تجریبیتینات اثنات اثنمجموعمجموعألربعة ألربعة المنهج التجریبي المنهج التجریبي ستخدام ستخدام بابا  ،،الدرجة األوليالدرجة األولي

مالكم وسباح تم اختیارهم بطریقة عمدیه من مجتمع البحث ومسجلین مالكم وسباح تم اختیارهم بطریقة عمدیه من مجتمع البحث ومسجلین ) ) ٦٤٦٤((علي عینة بلغ قوامها علي عینة بلغ قوامها 
ـ ـ   تینتیناستطالعیاستطالعی((تین تین مجموعمجموع  إليإلي  ااوتم تقسیمهوتم تقسیمه  باالتحاد المصري للمالكمة واالتحاد المصري للسباحةباالتحاد المصري للمالكمة واالتحاد المصري للسباحة

) ) ١٠١٠((  ،،سباحسباح) ) ١٠١٠((  ،،مالكممالكم) ) ١٠١٠((  ،،سباحسباح) ) ١٢١٢((  ،،مالكممالكم) ) ١٢١٢((ا ا ممكل منهكل منه  قوامقوام  ))تینتینتجریبیتجریبیضابطتین ـ ضابطتین ـ 
  ..باستخدام اختبارات بدنیة وفسیولوجیة ونفسیةباستخدام اختبارات بدنیة وفسیولوجیة ونفسیة، ، علي التواليعلي التوالي  سباحسباح) ) ١٠١٠((  ،،مالكممالكم

  ::التالیةالتالیة  النتائجالنتائج  إليإلي  ونونوقد توصل الباحثوقد توصل الباحثـ ـ 
مجموعتین المالكمین والسباحین مجموعتین المالكمین والسباحین دي دي اعتماد علیها البرامج التدریبیة الُمتبعة لاعتماد علیها البرامج التدریبیة الُمتبعة ل  ـ استخدام التدریبات التيـ استخدام التدریبات التي١١

  ).).البدنیة ـ الفسیولوجیة ـ النفسیةالبدنیة ـ الفسیولوجیة ـ النفسیة((بعض المتغیرات بعض المتغیرات وتنمیة وتنمیة   من شأنها تطویرمن شأنها تطویر  ابطة كانابطة كانالضالض
الصحیح التي اعتماد علیها البرنامج الصحیح التي اعتماد علیها البرنامج ) ) العقلي ـ العضليالعقلي ـ العضلي((واالسترخاء واالسترخاء   العمیقالعمیقالتنفس التنفس ـ استخدام تدریبات ـ استخدام تدریبات ٢٢

قدرة قدرة بإجمالي زمني بإجمالي زمني ) ) قق٤٥٤٥((وزمن الوحدة وزمن الوحدة ، ، وحدة تدریبیةوحدة تدریبیة) ) ٤٢٤٢((بواقع بواقع   ععو و أسبأسب) ) ١٢١٢((مدة مدة المقترح لالمقترح ل
والمنفذ وحداته التدریبیة بعد وحدات البرامج الُمتبعة للمجموعتین التجریبیتین لكل من والمنفذ وحداته التدریبیة بعد وحدات البرامج الُمتبعة للمجموعتین التجریبیتین لكل من ، ، ))قق١٨٩٠١٨٩٠((

  ::مراحله الثالثة أدي إليمراحله الثالثة أدي إلي  المالكمین والسباحین وموزعة بالتساوي عليالمالكمین والسباحین وموزعة بالتساوي علي
عملیة دفع عملیة دفع الصحیح عن طریق الصحیح عن طریق   االسترخائي العمیقاالسترخائي العمیقالتنفس التنفس ـ تهیئة وتأسیس المالكم والسباح للقیام بـ تهیئة وتأسیس المالكم والسباح للقیام ب

  ..تمدد ودخول كمیة أكبر من الهواءتمدد ودخول كمیة أكبر من الهواءتتلحجاب الحاجز ألسفل لكي یتیح مساحة أكبر للرئتین للحجاب الحاجز ألسفل لكي یتیح مساحة أكبر للرئتین لاا
القدرة علي تخزین هواء الشهیق القدرة علي تخزین هواء الشهیق   االسترخائي العمیق للمالكم والسباح من خاللاالسترخائي العمیق للمالكم والسباح من خاللالتنفس التنفس ـ ضبط إیقاع عملیة ـ ضبط إیقاع عملیة 

  ..الزفیرالزفیر  والتحكم في كمیة هواءوالتحكم في كمیة هواء  تنفستنفسالالالسیطرة على السیطرة على لتوسیع الرئتین وزیادة كمیة األوكسجین مع لتوسیع الرئتین وزیادة كمیة األوكسجین مع 
االسترخائي العمیق للمالكم والسباح من االسترخائي العمیق للمالكم والسباح من التنفس التنفس عملیة عملیة   والتحكم في عمل الجهاز العضلي أثناءوالتحكم في عمل الجهاز العضلي أثناءالتركیز التركیز ـ ـ 

خالل القدرة على خفض التوتر والشد العضلي عن طریق التمییز بین االنقباض واالنبساط والذي یتضمن خالل القدرة على خفض التوتر والشد العضلي عن طریق التمییز بین االنقباض واالنبساط والذي یتضمن 
تام مع االنتقال من مجموعة تام مع االنتقال من مجموعة   سلسلة من االنقباضات العضلیة لمجموعة عضلیة یتبعها استرخاءسلسلة من االنقباضات العضلیة لمجموعة عضلیة یتبعها استرخاء  ءءأداأدا

  ..عضلیة إلى آخري حتى یتم االسترخاء في جمیع المجموعات العضلیةعضلیة إلى آخري حتى یتم االسترخاء في جمیع المجموعات العضلیة
تحمل المجهود تحمل المجهود ـ التأثیر المباشر على كفاءة الجسم الفسیولوجیة عمل علي زیادة قدرة العضالت علي ـ التأثیر المباشر على كفاءة الجسم الفسیولوجیة عمل علي زیادة قدرة العضالت علي ٣٣
متغیرات قید متغیرات قید االنقباض بمعدل أسرع وأكثر مما ساعد علي تطویر مستوي الحالة النفسیة وتحسن كل الاالنقباض بمعدل أسرع وأكثر مما ساعد علي تطویر مستوي الحالة النفسیة وتحسن كل الو و 

تحمل السرعة ـ التحمل العضلي ـ التحمل الدوري التنفسي ـ معدل النبض ـ السعة تحمل السرعة ـ التحمل العضلي ـ التحمل الدوري التنفسي ـ معدل النبض ـ السعة ((البحث والمتمثلة في البحث والمتمثلة في 
مجهود ـ الحد األقصى الستهالك لألكسجین ـ الكفاءة البدنیة مجهود ـ الحد األقصى الستهالك لألكسجین ـ الكفاءة البدنیة ) ) قق٢٢((الحیویة في الراحة ـ السعة الحیویة بعد الحیویة في الراحة ـ السعة الحیویة بعد 

ملیات الكف ـ دینامیكیة العملیات العصبیة ـ االستثارة ملیات الكف ـ دینامیكیة العملیات العصبیة ـ االستثارة النسبیة ـ مؤشر الطاقة ـ قوة عملیات االستثارة ـ قوة عالنسبیة ـ مؤشر الطاقة ـ قوة عملیات االستثارة ـ قوة ع
  ..لصالح المجموعتین التجریبیتینلصالح المجموعتین التجریبیتینلكل من المالكمین والسباحین لكل من المالكمین والسباحین ) ) االنفعالیةاالنفعالیة

  


