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بعط انتغيراث انفسهجيت نهعضهت انهيكهيت وعالقتها بتذريب وتحمم انقىة
بكرة انطائرة
بذث تجرٔبٓ
طالب دضٕه دمزي
جامعة كربالء  /مدٔرٔة التربًٕ الرٔاضًٕ
مخهص انبحث
مقذمت انبحث واهميتت
تعدددددد لدددددمة التذمدددددر مددددده الةدددددماة الفرَ ٔدددددة َالمٍمدددددة ضدددددٓ دٕدددددا المدددددر َ الدددددة ضدددددٓ الجاودددددب الرٔاضدددددٓ ٌَدددددٓ
مددددده المُاضدددددٕض الدددددفْ تعرضدددددل ل جدددددد ضدددددٓ ا تةددددداا ضضددددد جة التدددددد ٔب َ لددددد وتٕجدددددة ضدددددع التجدددددا ضدددددٓ
البذددددددُ ضىجددددددد ان البددددددادقٕه تىدددددداَلُ تذمددددددر القددددددُ َاوُالٍددددددا َم دددددداك ٍا َلدددددد ٔت ر ددددددُ ل عال ددددددة بددددددٕه التددددددد ٔب
َضض جة العض ة ٌَىا تكمه اٌمٕة البذث ضٓ أجا العال ة بٕه ضض جة الضع ة َتد ٔبٍا
امدددددا م دددددك ة البذدددددث ت ةدددددل ضدددددٓ َضدددددض مدددددىٍر تدددددد ٔبٓ لت دددددُٔر لدددددمة التذمدددددر لعضدددددالة الدددددرج ٕه َالدددددف الٕه
َمعرضدددددة مددددددِ تدددددالٕر ٌدددددف الةدددددمة ل دددددّ المت ٕدددددراة المضددددد جٕة ل عضددددد ة الٍٕك ٕدددددة َمضدددددتُِ ا اء لددددددِ لبٕدددددٓ
كر ال ائر
ٌَدددددددث البجددددددث الددددددّ التعددددددرث ل ددددددّ تددددددالٕر المددددددىٍر التددددددد ٔبٓ ضددددددٓ لددددددمة تذمددددددر القددددددُ لعٕىددددددة البذددددددث ضددددددٓ
ا تبا ٔه القب ٓ َالبعدْ
اما ضرَض البذث ت ةل ضٓ ضرق ضٓ القٕاصاة المض جٕة بٕه ا تبا ٔه القباْ َالبعدْ
اَتدددددد ت بٕددددددد المددددددىٍر التددددددد ٔبٓ ل ددددددّ لٕىددددددة مدددددده لبددددددٓ وددددددا ْ الٍا ددددددمٕة بكددددددر ال ددددددائر َلددددددد ٌ  20لددددددب
َاجرٔدددددل المذدددددُا ضدددددٓ م تبدددددر ضضددددد جة ا لةدددددا بمضت دددددمّ الكُضدددددة العدددددا امدددددا ا تبدددددا اة البدوٕدددددة اجرٔدددددل
بىا ْ الٍا مٕة َتمل التجربة بتا ٔخ َ 2005/2/1ل أة 2005/5/1
اما البا الىفرْ تىاَ المُاظٕض المتع قة بر البذث
امدددددا البددددددا القالدددددث تىدددددداَ مىٍجٕدددددة البذددددددث َاجرائدددددة المٕداوٕددددددة دٕدددددث اصددددددت د الباددددددث المددددددىٍر التجرٔبدددددٓ َتدددددد
ا تٕا العٕىة بر ال رٔقة العمدٔة َت اجراء تجاوش لعٕىة البذث
اما البا الر ابض تىاَ لرض َتذ ٕر الىتائر َمىا تٍا
ضٓ دٕه جائل ا صىتجاة
ٌىدددددا ضدددددرق معىدددددُْ ل ى ددددداط الكٍربدددددائٓ الع ضدددددٓ دددددال ٕتقتدددددٕه بدددددٕه ا تبدددددا اة القب ٕدددددة َلبعدٔدددددة َلةدددددالخ
المجُلُ التجرٔبة
اما التُلٕاة جاءة ا لتما ل ّ تضجٕر الت ٕراة العةبٕة  -العض ٕة ضٓ َضض المىاٌر التد ٔبة
SearchIntroduction and its importance
Is a recipe endurance qualities and important in the life of the individual, especially in the
sporting side, one of the topics that were controversial in the jurisdiction of the physiology of
training and as a result of poor experiences in research, we find that some researchers has been
don forstamina but we did findany study for relationship between training and physiology of
muscle and here lies the importance of Search for relationship between muscle physiology and
training.
The problem of the research summarized in the development of a training curriculum to develop
the endurance capacity of the muscles of the legs and arms and see the effect of these variables
on the physiological status of the muscle structure and level of disease, but to my players for
volleyball
The goal of study to identify the impact of the training curriculum in the character carrying the
force of the research sample in the pre and posttests
The hypotheses of the research summarized in the difference in physiological measurements
between
the
tests
and
posttests

241

مجهت جامعت كربالء انعهميت – انمجهذ انثامن  -انعذد انثاني  /عهمي 0202 /
The application of the training curriculum on a sample of the players club Hashemite wheel
plane and the 20-player underwent tests in the laboratory of physiology of AL-Kufa, General
Hospital, either physical tests conducted and the Hashemite club has experience on 1/2/2005
until 1/5/2005
The section dealt with the theoretical
The third chapter dealt with research methodology and conducted the field, where the researcher
used the experimental method was chosen as the sample but the way was a deliberate smoothing
of the research sample
The Section Four Floors A presentation and analysis of the results and discussion
While there is results
There is significant difference in the electrical activity during the muscle activity between tribal
and dimensional tests and in favor of experimental group.
The recommendations came to rely on record changes of nerve - muscle in the development of
curricula training program.

انمقذمــــت :
تعد لمة التذمر مه الةماة البدوٕة المٍمدة َالضدرَ ٔة ل مدر ضدٓ دٕاتدة ا لتٕا ٔدة ب دكر لدا َالرٔاضدة الدة كمدا اوٍدا
تد ر جمٕض المٕا ٔه َالمجا ة مىٍا الةذٕة َا جتمالٕة َ ,الىمضٕة َ ,التربُٔدة َتعتبدر مده اٌد لىالدر َمكُوداة ال ٕا دة البدوٕدة
الضرَ ٔة ل مر الرٔاضدٓ دٕدث ٔتُ د ل دّ تذمدر القدُ العضد ٕة ا اء معفد المعالٕداة َا و د ة الرٔاضدٕة َتُاضرٌدا َتذضدىٍا
ٔضمه َلدُ المدر الرٔاضدٓ الدّ ال دّ المضدتُٔاة َا وجداياة الرٔاضدٕة ٌَدفا مدا اكددي اكقدر مده لدال َباددث ضدٓ مجدا ل د
التد ٔب الرٔاضٓ َالمض جة الرٔاضٕة .
ٔعددد مُضددُم تذمددر القددُ العض د ٕة مدده المُاضددٕض المقٕددر التددٓ تعرضددل ل جددد َالىقدداط ضددٓ ا تةدداا ضض د جة التددد ٔب
الرٔاضددٓ َ ل د وتٕجددة ضددع التجددا َالبذددُ ضددٓ طبٕعددة ا ا تٍددا َطرائددد تىمٕددفٌا ممددا الددر ل ددّ وتائجٍددا َكقددر الم دداكر
َالةعُباة المةادبة ل بذُ ال ُٔ ة ا مد َامكاوٕة متابعتٍا كما ان ا صتىتاجاة َا صتقراءاة لىتدائر التجدا ل دّ الذُٕاوداة
َامكاوٕة ت بٕقٍا ل ّ ا وضان َالىتائر لالضرا يٕر المد بٕه جع تٍا اكقر تعقٕدا .
لقد تىاَ الع ماء َالبادقُن تذمر القُ ي م ك تٍا َلعُبتٍا َ ٔزا ٌىا الكقٕر مه المُاضدٕض لرضدة ل جددا ل ىتدائر
المتضا بة التٓ رجُا بٍا  ,اما بظ الىادٕدة التد ٔبٕدة بالىادٕدة المضدُٕلُجٕة بددء بٍدا الع مداء ضدٓ م دض ٌدفا القدرن َتعتبدر ددٔقدة
العٍددد وضددبة ضددٓ م صضدداتٍ ا الرٔاضددٕة دٕددث ت ر ددل المةددا العربٕددة لدده ئددا كمدداء الجٍدداي العض د ٓ ل وضددان جددراء التددد ٔب
الرٔاضٓ المىف َتألٕر التدد ٔب ل دّ تذمدر العضدة ل ذمدر لمتدر طُٔ دة ضدٓ مُاجٍدة التعدب َوتٕجدة لق دة البذدُ َالد اصداة ضدٓ
ا تةدداا ضض د جة التددد ٔب الرٔاضددٓ َ صددٕما ضددٓ روددا كاوددل ادددد اأصددبا المٍمددة ضددٓ تذمٕددز البادددث َ ضعددة وذددُ تىدداَ ٌددفا
المُضُم ٌَكفا ة الربظ بٕه ضض جة العض ة ا لٍٕك ٕة َالبرامر التد ٔبٕة المضت دمة جعر البادث ٔذفَ الّ تىاَ ٌفا المُضُم

انمشكهت
ان او ماض مضتُِ تذمر القُ لىد لبٓ كر ال ائر ٔعد اددِ المعُ اة اأصاصٕة التٓ تعٕد ت ُ صٕر ت ُ ال عبدة مده
ال مالدفة البادث إلددِ ضرق ا وٕة ل كر ال ائر َجد ٌىا او ماض َاضخ ضٓ مضتُِ اأ اء ضٓ الق ث اأ ٕدر مده المبدا ا
صبب ضع مضتُِ تذمر القُ لىد الاللبٕه َلٍفا بد مه ا تٕا ال رٔقة المىاصبة لت ُ ٌفي الةمة .
ا ان طرٔقدة التد د ٔب المتددرْ المدى مل ال دددٔد مده ال رائدد الرئٕضددٕة ل تدد ٔب َ اة طٌمٕددة ضدٓ ت دُٔر لددمة تذمدر القددُ
َطدد ت ٕراة كقٕر َمتىُلة ضٓ طجٍدز الجضد الم ت مدة لمُمدا َل دّ الجٍداي العضد ٓ – َالعةدبٓ الدة دٕدث ٔعتبدر الجٍداي
العةددبٓ – العضدد ٓ الجدددزء الرئٕضددٓ َالمضدد َ ل دددّ تكٕدد الجضددد مددض الجٍددد المبدددفَ مدده ددال اأو ددد ة الرٔاضددٕة  1ضدددٓ
ضُء ما تقد تكمه م ك ة البذث ضٓ َضض مىٍر تد ٔبٓ لت ُٔر لدمة تذمدر القدُِ ضدٓ لضدالة الدرج ٕه َالدف الٕٕه
َبالتالٓ معرضة مدِ تألٕر ٌفي الةمة ل ّ المت ٕراة المض جٕة ل عض ة الٍٕكٕ ة َمضتُِ ا اء لدِ لبٕه كر ال ائر

أهذاف انبحث :
 -1التعرث ل ّ تألٕر المىٍر طلتد بٓ ضٓ لمة تذمر القُ لعٕىة البذث ضٓ ا تبا ٔه القب ٓ َالبعدْ .
 -2التعدددرث ل دددّ تدددألٕر لدددمة تذمدددر القدددُ ل دددّ بعدددل القٕاصددداة المضددد جٕة باصدددت دا جٍددداي الت دددٕظ الكٍربدددائٓ ل عضددد ة
)Electromulacole graph (E.M.G
1
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فروض انبحث :
ٌ -1ىا تالٕر اة لً ادةائٕة بٕه ا تبا اة القب ٕة َالبعدٔة لعٕىة البذث .
ٌ -2ىا ضرق ضٓ القٕاصاة المض جٕة بٕه ا تبا اة القب ٕة َالبعدٔة لعٕىة البذث .

مجاالث انبحث :
 – 1 -5 -1المجا الب رْ  :تضمىل تجربة البذث لٕىة مه لبٓ وا ْ الٍا مٕة بالكر ال ائر َكان لد ٌ (  20لبا ) .
 2-5-1المجا الزماوٓ  :ت اجراء التجربة بتا ٔخ ( َ 2005/2/1ل أة . )2005/5/1
 3-5-1المجا المكاوٓ  :اجرٔل المذُا ضٓ م تبر ضض جة ا لةا ضٓ مضت مّ الكُضة العا اما ا تبا اة البدوٕة ضاجرٔل ضٓ
وا ْ الٍا مٕة .

انفصم انثانــــــــي -:
انذراساث اننظريت :
تحمم انقىة في كرة انطائرة :
تتكُن ٌفي الةمة الرٔاضٕة الذركٕة المركبة مه لمتٕه مدركبتٕه ٌمدا القدُ َالم اَلدة بىضدبة متضدأَة (  %50دُ %50 ,
م اَلة ) َٔعد تذمر القدُ مكدُن ضدرَ ْ لجمٕدض ا و د ة الذركٕدة التدٓ تت دب دد ا اء اة دُ لالٕدة مدض دد لالٕدة ل دّ
مقاَمة التعب َٔمضر ل ماء التربٕة َالرٔاضدة اصدت دا مةد خ التذمدر العضد ٓ كبددٔر لمةد خ تذمدر القدُ َٔعىدٓ مده َجٍدة
وفرٌ مقد المر ل ّ اصتمرا ضٓ بف جٍد تعا ب مض َجُ مقاَمة ل ّ المجمُلداة العضد ٕة المضدت دمة َٔمٕدر لد كدر مده
( مٌُاَس َ ا ٓ الّ اصت دا مة خ التذمدر العضد ٓ بدد مده مةد خ القدُ َٔىفدر مداتمٕ لدا  1963الدّ لىةدر تذمدر
القُ ل ّ اوً العال ة بٕه القدُ َالتذمدر امدا ابجدُ لُوضدكٓ لدا َ 1969صدٕمكه لدا  1970ضٕعرضدا تذمدر القدُ باوٍدا القدد ل دّ
اوجاي لمر لض ٓ لالٓ ال د طُ يمه ممكه )
َلرضا كر مه اصامة َابرإٌ لبد بً باوٍا (( مقد العضالة ل ّ تكرا اوقباضاة متتالٕة ل ت دب ل دّ مقاَمدة اة دد
متُص ة)).
اما اص دضه ضٕعرضٍا باوٍا ( اب ٕة العض ة اَ المجمُلة العض ٕة ضٓ الت ب ل ّ مقُمة ا جٕدة اَ مُاجٍتٍدا طدُ مدد
ممكىة ) .
َٔعد تذمر القُ ضٓ الكر ال ائر اة اٌمٕة ا تالث طبٕعة الذركة مه دٕث الركل َالقمز المتكر َالٍبدُط َالددرجدة
ال مٕة َالجاوبٕة َالضقُط ا مامٓ ال ش َالضر مما ٔجع ٍا تذتاج الّ مكُواة بدوٕة م ت مة اٌمٍا ( القُ  ,الضدرلة  ,التذمدر,
المرَوة ,الر ا ة ,الد ة ,التركٕز ,التُاضد ,صرلة المعر  ,التُاين)
َٔ ٕر الكاتب لقٕر الّ اٌمٕة تذمر القُ ضٓ كر ال ائر (( ان اي ب دركاة لعبة كر ال ائر ٔذاَ الاللب الت ب ل دّ
مقاَمة ا ر مه جضمً مض كر مٕمدة َباصدرم مدا ٔمكده َلمتدر طُٔ دة ٌَدفا ٔعىدٓ اوىدا وتعامدر ضدٓ الكدر ب دكر داا مدض ا وجداي
الذالر مه القُ المقرَوة بالقُ بالضرلة َم اَلة القُ لمتر طُٔ ة َل ّ ٌفا ا صاس بد مه بىاء العض ة بال دكر الدفْ ٔمكىٍدا
مه القٕا بُاجبٍا بكماء لالٕة وجاي المٍا الم ُبة َالتٓ د تضتمر مه صالتٕه الّ لال صالاة ضٓ المبا ٔاة مض ا دماء ٌَفا
ما ٔ كد ل ّ ادتٕاج الاللب الّ م اَلة القُ )).

فسيىنىجيا انعمم انعضهي في كرة انطائرة :
)(Muscle physiology in volley boll
تعتمددد الذركدداة التددٓ ٔقددُ بٍددا ا وضددان ل ددّ مدددِ ضال ٕددة اجٍددز الجض د الم ت مددة كالجٍدداي العض د ٓ َالعةددبٓ َالتىمضددٓ
َالٍضمٓ َكر مىٍما لً َظٕمتة ال الة بً ان مضتُِ ا اء الذركٓ ضٓ كر ال ائر ٔعتمد ل ّ الدَ الذُْٕ ل جٍائه العض ٓ
َالٍضمٓ ال فان ٔقعان تذل تالٕر الجٍاي العةبٓ كما ان ا جٍز الُظٕمٕة ل دّ الجاودب ا در لٍدا َ ضدٓ امددا الجضد بال ا دة
الاليمة لٍفي الذركاة المتمق ة ضٓ الجاوب المدوٓ َالمٍا ْ َمُا ال عب ا رِ .
ضالعضالة ٌٓ المضببة ل ذركة بُاص ة لةب العفا ضٓ اتجاٌاة م ت مة معتمد ضٓ ل ل دّ ودُم الممةدر َكمٕدة ال ا دة
الم زَوة ضٓ الجض َالتٓ تتمر الىاء ا اء المٍا اة الذركٕة ٔعد المةد ا صاصٓ ل ا ة ٌَُ صكر الك ُكُي ضان العض ة تضتٍ
المُا الدٌىٕة مه ال تذُٔ ٍا الّ صكرٔاة َٔت زن الضكر المعد لالصتٍال العضد ٓ ضدٓ الكبدد َضدٓ العضدالة ل دّ ٌٕ دة و دأ
دُٕاوٓ .
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َلىدددما ٔبدددط لددب الكددر ال ددائر بددا اء مٍددا دركٕددة صددُث ترصددر ال الٔددا العةددبٕة الذركٕددة Moter cell neurons
ا ٔعاياة العةبٕة الّ العضالة له طرٔد المذاَ العةبٕة  ٌَٓ Axonsت رج مه اجضا ال الٔا العةبٕة لتةر الّ الجٍاي
العض ٓ .
ضتز ا القُ الدٔىامٕكٕة بقىٓ ممةر القد َ دي َتذرٔكً الّ ا صمر بُاص ة العضالة العام ة ل دّ القدد َالمتمق دة بالعضد ة
التُطمٕة َالىم ٕة .
The Gastrecneemius and the soheus
َبعدد لد ٔبددط الاللدب بمدد العضدالة العام دة ل دّ الركبدة ٌَدٓ العضد ة اة ا بدض َس الم فٔدة the Qaidriceos
َ femovisالتٓ تعمر ل ّ تدَٔر الم ف ل جًٍ الُد ٕة مه الجض َٔت ل مه ال اوقباضدٍا َبمضدالد العضد ة ا لٕدة الكبدرِ
ٔت لم ٕة الُلب لالل ّ اء مٍا الضر الضادد اَ دائظ الةد اَ ا صا الكابش مه دال ا تمالكت دة الجضد العدا لاللبدٓ
الكدر ال ددائر َٔةدر ادٕاوددا مده (90-70صد ) َب ددكر متمٕدز َلىددد دالدة ال ٕددران َبدددء الاللدب بضددر الكدر ت ددا لضددالة
ال رث الع ُْ َالمتمق ة بالعض ة القاوٕة ل رصغ الزودٔدة َ the Tlexor carpi ulnarisالعضدالة القابضدة لاللدابض الضد ذٕة
َ the Flexor Digitorum suGhirnusال دفان ٔعمدالن ل دّ ضدض الكدر بألدابض الٕددٔه َئدا القاب ٕدة الذركٕدة َالتُاضدد مدض
ال رث الضم ٓ ل جض .

انفصم انثانــــــث
منهجيت انبحث وإجراءاته انميذانيت -:
منهج انبحث
اصت د البادث المىٍر التجرٔبٓ الفْ ٔعد مه ا ق اوُام المىاٌر َطكمأٌا ضٓ التُلر الّ وتدائر ٕقدة ُٔلدد بٍدا دٕدث ا دا ( ادمدد
بد ) الّ ان المىٍر التدٔبٓ (( ٌَُ ا ر مىاٌر البذث الع مٓ لذر الم داكر بال رٔقدة الع مٕدة َالتجرٔدب صدُاء ضدٓ المعمدر اَ ضدٓ
الة الد اصة اَ ضٓ اْ مجدا ا در ٌدُ مذُلدة ل دتذك ضدٓ جمٕدض المت ٕدراة َالعُامدر ا صاصدٕة باصدتقىاء مت ٕدر َاددد ,دٕدث ٔقدُ
البادث بت ُٔعً اَ ت ٕٕري بٍدث تذدٔد َ ٕاس تالٕري ضٓ العم ٕة)).
لٕىة البادث -:
ا تا البادث لٕىة بذقً بال رٔقة العمدٔة َكاول لبا له (  )20لب مه لبٓ وا ْ الٍا مٕة بالكر ال ائر مه الدر ( )28
لبا َ د كز البادث ل ّ تجاوش اضرا لٕىة بذقة ضدٓ العدٔدد مده المت ٕدراة لتجىدب تالٕرٌدا ل دّ وتدائر التجربدة َتذقدد مده ٌدفا
التجاوش بعد الذةُ ل ّ وتائر ا تبدا اة القب ٕدة َدضدب الجددَ ( )1المبدٕه ا وداي ل مدا اودً تد تقضدٕ لٕىدة البذدث الدّ ضدمٕه
ضاب ة َتجرٔبٕة َكر مجمُلة لد ٌا ( )10لبٕه َت التقضٕ ب رٔقة القرلة
جذول رقم ()1
مجمُلة
المت ٕراة
ال ُ /ص
الُين/ك
العمر/صىة

الضاب ة
س
3.172
2.68
8.27

التجرٔبٕة
م
2.3
37.3
2.4

س
22.173
8.70
5.26

م
6.2
85.2
5.3

األجهزة واألدواث انمستخذمت -:
 -1رٔظ ٕاس ال ُ اَ المذٕظ .
 -2صالة تُ ٕل ٔدَٔة .
 -3داصبة ل مٕة .
 -4با ددٔد بُين ( 20ك ) .
 -5اَيان بم اة م ت مة .
 -6جٍاي طبٓ لقٕاس الُين .
 -7مضاطب أ اء التما ٔه .
 -8جٍاي الت ٕظ الكٍربائٓ .
 -9كذُ ل تىفٕ مض ه طبٓ .
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الد لة

ٕمة T
المذضُبة
31.1

ٕمة T
الجدَلٕة
23.2

معىُٔة

3.1
6.1

23.2
23.2

معىُٔة
معىُٔة
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(  )4-3االختباراث وانقياساث :
اجرِ البادث بعل ا تبا اة َالقٕاصاة المض جٕة َالبدوٕة المعتمدد َالم تدا لكدٓ تتما دّ مدض مت بداة البذدث َودُم الم دك ة
اجرٔل ا تبا اة القب ٕة بتا ٔخ  2005/2/1بر اجراء المىٍر مه بر المجمُلة التجرٔبٕة  ,ل اجرٔل ا تبا اة البعدٔة بتا ٔخ
َ 2005/5/1بعد اوتٍاء بروامر البذث التجرٔبٓ التد ٔبٓ الفْ اصتمر لع ر اصابٕض  ,لقد طِ البادث ال ا تبا اة َالقٕاصداة
جمٕض الفرَث َومفة ا تبا اة البعدٔة بىمش ال رٔقة َومش الفرَث دٕث صج ل الىتائر ضٓ اصتما اة لدة لٍدفا ال درض كمدا
مبٕه ضٓ الم ذد (. )1
َضٕما ٔ ٓ تض ضر تىمٕف ا تبا اة َالقٕاصاة ....
ٕ -1اس طُ الاللب .
ٕ -2اس َين الاللب .
 -3ا تبا تذمر القُ .
 ال رض مه ا تبا ٕ :اس تذمر القُ ل مجمُلاة العض ٕة العام ة ل ّ الرج ٕه . ا مكاواة َا جٍز  :صالة تُ ٕل  ,مضالد الزمٕر لذضا العد .اجراء ا تبا  :مه َضض الُ ُث – لىٓ ٕر ضٓ ممةر الركبة َمد َالقمز العمُ ْ مه القباة َدضا العد لمد  45لاوٕة .
 التقُٔ لد مراة القمز ال  45لاوٕة م لر لم اَلة القُ . -4الى اط الكٍربائٓ ل عض ة  :جر تضجٕر الى اط الكٍربائٓ ل عض ة الربالٕة ( الم فٔة ) التكمٕر ( ) IEMGبظ الم تبر
بجٍاي الت ٕظ الكٍربائٓ ل عض ة (  ) EMGالفْ كب مض اجٍز ا رِ َالد ل بذث َ ل بُضض مرآ كٍربائٕة ص ذٕة الة
ضُق ب ه العض ة بعد تىفٕ المى قة جٕدا بالكذُ َاصت دا الما المُل ة ل كٍربائٕة ال الة لمقر ٌفي التضجٕالة  ,ل ما ان
تضجٕر الى اط ضٓ دالة ا وقباض العض ٓ المتذر .
( )5-3التذ ٕر ا دةائٓ :
 -1الُصظ الذضابٓ .
 -2ا وذراث المعٕا ْ .
 -3ا تٕا  Tل عٕىاة يٕر المرتب ة .
 -4ا تٕا  Tل عٕىاة المتىاظر .

انفصم انرابع  :عرض وتحهيم اننتائج ومناقشتها .
لرض َمىا ة وتائر ا تٕا مت ٕراة البذث ل مجمُلة الضاب ة .
جذول ( )2يبين نتائج انمجمىعت انضابطت ..
ا تبا
البٕاواة
تذمر القُ
ل رج ٕه
الى اط الكٍربائٓ
ل عض ة ضتر
ا وقباض َ
الى اط الكٍربائٓ
َ  20لاوٕة
الى اط الكٍربائٓ
ضٓ ٕقتٕه

الد لة

ٕمة  Tالمذتضبة

ٕمة
Tالجدَلٕة
2.57

القب ٓ
س
35.63

م
1.7

البعدْ
س
31.3

م
1.7

يٕر معىُْ

2

يٕر معىُْ

0.158

0.20

0.152

0.1

1.5

2.57

126.5

3.6

128.77

2.30

1.68

2.57

يٕر معىُْ

633.8

5.10

635.2

3.7

1.52

2.57

يٕر معىُْ

ٔبٕه الجدَ (َ )2الفْ ٔ ص المجمُلة الضاب ة ضٓ بعل مه مت ٕراة الد اصة دٕث كان الُصظ الذضدابٓ تبدا تذمدر القدُ
ل رج ٕه د ب غ ( َ )35.63ا وذراث المعٕا ْ ( )1.7ضٓ ا تبا القب ٓ بٕىما ب دغ الُصدظ الذضدابٓ ضدٓ ا تبدا البعددْ ( )36.3
َباوذراث معٕا ْ ( )1.7اما ٕمدة  Tالمذتضدبة ضب دل (ٌَ )2دٓ الد ر مده القٕمدة الجدَلٕدة َالبال دة ( )2.57لىدد مضدتُِ لدة
 َ %50جة درٔة  5مما ٔد ل ّ ان المرق يٕر معىُْ ما بٕه ا تبا ٔه القب ٓ َالبعدْ .
 اما ضٓ ٕاس الى اط الكٍربائٓ ل عض ة ضقد ب غ الُصظ الذضابٓ لمتدر َ ا وقبداض  َ )0.20( – )0.158( seeدد ب دغ الُصدظالذضدابٓ با تبدا البعددْ ( )0.1( + )0.152امدا ٕمدة  Tالمذتضدبة ضقدد ب دل (ٌَ )1.5دٓ الد ر مده القٕمدة الجدَلٕدة َالبال دة
( )2.57لىد مضتُِ لة  َ %5جة درٔة ٌَ 5فا ٔد بان المرق يٕر معىُْ بٕه ا تبا ٔه القب ٓ َالبعدْ .
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 اما ضٓ ٕاس الى اط الكٍربائٓ ل عض ة ال  20لاوٕة ا َلّ ضقد ب غ الُصظ الذضابٓ ( )3.6( + )126.5ضٓ ا تبا القب ٓ بٕىماب غ الُصظ الذضابٓ ضٓ ا تبا البعدْ لىمش المت ٕر ( )2.30( + )128.77اما ٕمة  Tالمذتضبة ضب ل ( ٌَٓ )1.86الد ر مده
ٕمة  Tالجدَلٕة َالبال ة ( )2.579لىد مضتُِ لة  َ %5جة درٔة ٌَ 5فا ٔدا بان المرق يٕر معىُْ بٕه ا تبا ٔه القب ٓ
َالبعدْ .
 اما ضٓ ٕاس الى اط الكٍربائٓ ل عض ة ال ٕقتٕه ضقد ب غ الُصظ الذضابٓ ( )5.1(+ )633.8ضٓ ا تبا القب ٓ بٕىما ب غالُصظ الذضابٓ ضٓ ا تبا البعدْ ( )3.7(+ )635.2اما ٕمة  Tالمذتضبة ضب ل ( ٌَٓ )1.52ال ر مه ٕمة  Tالجدَلٕة مما
ٔد ل ّ ان المرق يٕر معىُْ بٕه ا تبا ٔه القب ٓ َالبعدْ لىد مضتُِ لة  َ %5جة درٔة .5
لرض َمىا ة وتائر ا تبا اة مت ٕراة البذث ل مجمُلة التجرٔبٕة .
جـــــــذول ()3
ٔبٕه وتائر المجمُلة التجرٔبٕة
القب ٓ
ا تبا
س
البٕاواة
36.83
تذمر القُ
ل رج ٕه
الى اط الكٍربائٓ 0.156
ل عض ة ضتر
ا وقباض َ
الى اط الكٍربائٓ 128.3
َ  20لاوٕة
الى اط الكٍربائٓ 630.65
ضٓ ٕقتٕه

الد لة

ٕمة  Tالمذتضبة

ٕمة
Tالجدَلٕة
2.57

م
1.17

البعدْ
س
38.73

م
1.60

يٕر معىُْ

1.45

يٕر معىُْ

0.17

0.139

0.12

1.66

2.57

2.23

131.7

3.1

2.20

2.57

يٕر معىُْ

3.13

635.8

1.2

1.85

2.57

يٕر معىُْ

( )3ضٓ ا تبا تذمر القُ لعضالة الرج ٕه ان الُصظ الذضابٓ ضدٓ ا تبدا القب دٓ ( َ )1.17( + )36.83دد
 ٔبٕه الجدَظٍرة ٕمة ٕمة  Tالمذتضبة ٌٓ ا ر مه ٕمة  Tالجدَلٕة َالبال ة ( )2.57لىد مضتُِ لة  َ %5جً درٔدة ٌَ 5دفا ٔدد
ل ّ ان المرق يٕر معىُْ بٕىما ب غ الُصظ الذضابٓ ضٓ ا تبا اة البعدٔة لىمش ا تبا ٌُ ( ٌَ )1.60( + )38.73فا ٔد ل ّ
ان المرَق يٕر معىُٔة
 اما ضٓ ا تبا الى اط الكٍربائٓ ل عض ة ال ضتدر َ ا وقبداض ضقدد ب دغ الُصدظ الذضدابٓ ضدٓ ا تبدا اة القب ٕدة (+ )0.156( )0.17اما ٕمة  Tالمذتضبة ضب ل ( ٌَٓ )1.66ال ر مه ٕمة  Tالجدَلٕة َالبال ة ( )2.57مما ٔد ل ّ ان المرق يٕر معىُْ
بٕه ا تبا ٔه القب ٓ َالبعدْ .
 امددا ضددٓ ا تبددا البعدددْ ضددىالد ان الُصددظ الذضددابٓ ددد ب ددغ (ٌَ )0.12( +)0.139ددفا ٔددد ل ددّ ان المددرق يٕددر معىددُْ بددٕها تبا اة القب ٕة َالبعدٔة ل مجمُلة التجرٔبٕة .
 اما ضٓ ٕاس الى اط الكٍربائٓ ل عض ة ال  20لاوٕدة ا َلدّ ضقدد ب دغ الُصدظ الذضدابٓ ( )2.23( + )128.3ضدٓ ا تبدا القب دَٓ د ظٍرة ٕمة ٕمة  Tالمذتضبة ( ٌَٓ )2.20ا ر مه ٕمة  Tالجدَلٕة لىد مضتُِ لدة  َ %5جدة درٔدة ٌَ 5دفا ٔددا بدان
المرق يٕر معىُْ بٕه ا تبا ٔه القب ٓ َالبعدْ .
َوالد ان الُصظ الذضابٓ لدىمش ا تبدا ضدٓ ا تبدا اة البعدٔدة دد ب دغ ( + )131.7دد (َ )3.1مده دال ٌدفي القدٕ التدٓ تد
الذةُ ل ٍٕا ل ّ اوً ُٔجد ضرق ل ى اط الكٍربائٓ ا َ ( )20بٕه ا تبا اة القب ٕة َالبعدٔة ل مجمُلة التجرٔبٕة .
 امددا ضددٓ ٕدداس الى دداط الكٍربددائٓ ل عض د ة ددال ٕقتددٕه ضقددد ب ددغ الُصددظ الذضددابٓ ( )65.6309ضددٓ ا تبددا القب ددٓ ل مجمُلددةالتجرٔبٕة َبداوذراث معٕدا ْ مقددا ي (َ )13.3ان ٕمدة ٕمدة  Tالمذتضدبة ٌدٓ ( ٌَ )85.1دٓ ا در مده القٕمدة الجدَلٕدة َالبال دة
(  )57.2لىددد مضددتُِ لددة  َ %5جددة درٔددة ٌَ 5ددفا ٔدددا بددان المددرق يٕددر معىددُْ بددٕه ا تبددا ٔه القب ددٓ َالبعدددْ ل مجمُلددة
التجرٔبٕة َبالتبا ٌا مجمُلة د تع مل َتد بل ال َدداة صابقة بٕىما ب دغ الُصدظ الذضدابٓ لال تبدا البعددْ لدىمش المجمُلدة
د (ٔ )3ددد ل ددّ اوددً تُجددد ضددرَق
ٌددُ ( َ )8.635بدداوذراث معٕددا ْ ددد ي ( َ )2.1مدده ددال الىتددائر ا لمضددج ة ضددٓ الجدددَ
معىُٔة بٕه ا تبا اة القب ٕة َالبعدٔة ل مجمُلة التجرٔبٕة لكر ا تبا اة التٓ اجرٔل ل ّ المجمُلة .
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َلمعرضة المرَق ما بٕه المجمُلتٕه الضاب ة َالتجرٔبٕة ضٓ ا
()4
يٕر المتراب ة َكما مبٕه ضٓ الجدَ

تبا اة البعدٔة لمت ٕراة البذث كا البادث الّ ا تبا  Tل عٕىاة

جـــذول رقم ()4
ا تبا
البٕاواة
تذمر القُ
ل رج ٕه
الى اط الكٍربائٓ
ل عض ة ضتر
ا وقباض َ
الى اط الكٍربائٓ
َ  20لاوٕة
الى اط الكٍربائٓ
ضٓ ٕقتٕه

الد لة

ٕمة  Tالمذتضبة

ٕمة
Tالجدَلٕة
23.2

القب ٓ
س
73.38

م
60.1

البعدْ
س
3.36

م
7.1

معىُٔة

2

معىُٔة

139.0

12.0

152.0

1.0

1.4

23.2

7.131

1.3

77.128

30.2

53.2

23.2

معىُٔة

8.635

2.

2.635

7.3

7.3

23.2

معىُٔة

مه ال العرض َالتذ ٕر لىتائر المعالجاة ا دةائٕة المبٕه ضٓ الجدَ ( )4ظٍر ٕمة  Tالمذتضبة ضٓ ا تبا تذمر القُ
لعضالة الرج ٕه ( ٌَٓ )3اكبر مه القٕمة الجدَلٕة َالبال ة ( )2.23لىد مضتُِ لة  َ %5جً درٔة ٌَ 5فا ٔد ل ّ ان
المرق معىُْ ما بٕه ا تبا اة البعدٔة َلةالخ المجمُلة التجرٔبٕة َٔعرضٍا البادث صبب ت ُ المجمُلة التجرٔبٕة ل ّ
دضا المجمُلة الضاب ة الّ تما ٔه القُ باصت دا ا لقا َباَيان م ت مة ( ) 20 , 15 , 10 , 5 , 2.5ا ا كاول اكقر ضال ٕة
ضٓ ت ُٔر ٌفي الةمة لضٍُلة اصت دامٍا .....
اما ضٓ ا تبا ٕاس َ ا وقباض العض ٓ ضقد ب ل ٕمة  Tالمذتضبة ( ٌَٓ )4.1اكبر مه ٕمة  Tالجدَلٕة َالبال ة ()23.2
لىد مضتُِ لة  َ %5جً درٔة ٌَ 5فا ٔد ل ّ ان المرق معىُْ بٕه ا تبا اة البعدٔة َلةالخ المجمُلة التجرٔبٕة
ٔعرضٍا البادث صبب الت ُ ل مجمُلة التجرٔبٕة الّ تما ٔه تذمر القُ دٕث ا ا لماء الّ ان ....
(( تما ٔه تذمر القُ تقُ الّ لم ٕة بىاء دٔد لبرَتٕه العض ة َبالتالٓ الّ ئا كبٕر ضٓ كت ة العض ة َو اط لالْ لعم ٕاة
اوزٔ (  )ATPASEاْ تٍدث الّ تذضٕه ا صش البأُكٕمٕائٕة ل قُ  ,كفل ت كد لىا ضٓ المجا وتائر مجمُلة مه البادقٕه بان ((
ضتر َصرلة ا وقباض العض ٓ تتع د اكقر بت ُ ا لٕاث الضرٔعة ا وقباض اكقر مه ا ٔاث الب ٕ ة ٌَفا ٔرتبظ بقد ت
ا لٕاث ل ّ اصت د ال ا ة الالٌُائٕة ب كر اضضر ٌ ,فا ل ما ان العض ة الربالٕة تمت وضبة ال ّ مه ا لٕاث الضرٔعة ا وقباض
كما ان تذضه القُ العض ٕة َت ُٔرٌا لٍفي ا لٕاث ٔةادبً تذضه اب ٕتٍا ل ّ ا تزا يمه ا وقباض اَ ئا صرلتً )).
 اما بالىضبة لقٕاس الى اط الكٍربائٓ ال  20لاوٕة ا َلّ ضب ل ٕمة  Tالمذتضبة ( ٌَٓ )2.53ال ر مه ٕمة Tالجدَلٕةَالبال ة (ٌَ )23.2فا ٔد ل ّ ان المرق معىُْ بٕه ا تبا اة البعدٔة َالتٓ ٔعرضٍا البادث الّ ان العض ة المد بة تقُ بتجىٕد
لد مه الُدداة الذركٕة لىد ا وقباض ل عض ة بةُ اكبر مه لد الُدداة الذركٕة المجىد مه بر التد ٔب مما ٔزٔد مه
و اط العض ة الكٍربائٓ .
 اما بالىضبة لقٕاس الى اط الكٍربائٓ ل عض ة الربالٕة ضٓ ٕقتٕه ضقد ب ل ٕمة  Tالمذتضبة ( ٌَٓ )3.7اكبر مه ٕمة Tالجدَلٕةَالبال ة ( )23.2لىد مضتُِ لة  َ %5جً درٔة ٌَ 5فا ٔد ل ّ ان المرق معىُْ بٕه ا تبا اة البعدٔة َلةالخ
المجمُلة التجرٔبٕة َالضبب ضٓ ل ٔعرضً البادث الّ َجُ ادتٕاط م مُس ل تى ٕظ العض ٓ ٔمكه تذرٔكة باصت دا طرٔقة
التد ٔب المترْ المى مل ال د مما ٔ ْ الّ تى ٕظ اكقر ل عضالة المذركة الرئٕضٕة َتذضٕه ا وقباض المةادب ل عضالة
المضالد َئا كمٕة تى ٕظ العضالة المضا كما ان الزٔا ضٓ التى ٕظ المتزامه ل ُدداة الذركٕة كفاٌر مع ُمة َمقبتة
ل مٕا ضٓ البذُ َالد اصاة َتعتبر مه ةائص التد ٔب الرٔاضٓ لتذمر القُ .
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انفصم انخامس :
االستنتاجاث وانتىصياث .
االستنتاجاث -:
ٌ -1ىا ضرق اة لة ادةائٕة بٕه ا تبا اة القب ٕة َالبعدٔة َلةالخ المجمُلة التجرٔبٕة ضٓ تذمر القُ َٔعُ الضبب الّ
المىٍر التد ٔبٓ المقترح ل عض ة الربالٕة .
ٌ -2ىا ضرق اة لة ادةائٕة بٕه ا تبا اة القب ٕة َالبعدٔة َلةالخ المجمُلة التجرٔبٕة ضٓ الى اط الكٍربائٓ ل عض ة
َالمتمق ة ضٓ َ ا وقباض العض ٓ .
 -3ظٍُ ضرق معىُْ بٕه ا تبا اة القب ٕة َالبعدٔة َلةالخ المجمُلة التجرٔبٕة ضٓ الى اط الكٍربائٓ ل عض ة ال  20لاوٕة
ا َلّ
ٌ -4ىا ضرق معىُْ ل ى اط الكٍربائٓ العض ٓ ال ٕقتٕه بٕه ا تبا اة القب ٕة َالبعدٔة َلةالخ المجمُلة التجرٔبٕة .

انتىصياث ...
 -1التما المىٍر التد ٔبٓ ضٓ ا ودٔة ل ت ُٔر تجعر القُ لعضالة الرج ٕه
 -2ا لتما ل ّ تضجٕر الت ٕراة العةبٕة – العض ٕة ضٓ َضض المىاٌر التد ٔبٕة
 -3د الذمر المى مل ال رٔقة ا ضضر ضٓ ت ُٔر تذمر القُ العض ٕة .
 -4اجراء بذُ اكقر دُ الى اط الكٍربائٓ ل عضالة ب رائد تد ٔبٕة ََصائر ٕاس ا رِ .
 -5ضتخ م تبراة الة بك ٕاة التربٕة الرٔاضٕة لتضٍٕر مٍماة ال ال ضٓ اجراء مقر ٌفي البذُ
ة

ا ص

()1
م ذد
تذمر القُ ل رج ٕه الى اط الكٍربائٓ ل عض ة الربالٕة
ال
ال 20
َ
لاوٕة
ا وقباض
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 -3اصامة كامر اتب  ,ابرإٌ لبد بة ٕمة  ,الىمُ َالداضعٕة ضٓ تُجًٕ الى اط الذركٓ ل مر َا و ة الرٔاضٕة المد صٕة
,ط ,1القاٌر  ,ا المكر العربٓ 1999ا . 90
 -4ابُ العال ادمد لبد المتاح  :بُٕلُجٕا الرٔاضة َ .ضعٕة الرٔاضٓ  ,القاٌر  ,ا المكر العربٓ  1998ا. 88
 -5الكاتب لقٕر لبد هللا  :الكر ال ائر التد ٔب َال ظ الجمالٕة َال ٕا ة البدوٕة ,جَ ,1يا التع ٕ العالٓ َالبذث الع مٓ
م ابض جامعة ب دا  1980ا .106-101
 -6بض ُٔضٓ ادمد  :اصش َوفرٔاة التد ٔب الرٔاضٓ  ,القاٌر ا المكر العربٓ  ,1999,لص.207
 -7صعد لما الجمٕ ٓ  :كر ال ائر  .تع ٕ  ,تد ٔب  ,تذكٕ  ,ط  , 1مى ُ اة الضابض مه ابرٔر  2000 ,ا . 96
 -8صعد مذمد ب  ,ل صٓ ياو  :الكر ال ائر بٕه الىفرٔة َالت بٕد  ,المُلر مكتبة بضا  1985 ,ا .173
 -9لا لبد البةٕر ل ٓ  :التد ٔب الرٔاضٓ  ,ط ,2القاٌر  ,مركز الكتا ل ى ر  , 1999 ,ا. 99
 -10ل ٓ مة مّ  :الكر ال ائر تا ٔخ  ,تع ٕ  ,تد ٔب  ,تذ ٕر  ,اوُن  ,ط , 1القاٌر  ,ا المكر العربٓ  1999 ,ا . 257
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