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جامعة الموصؿ  /كمية التربية األساسية

جامعة الموصؿ  /كمية التربية الرياضية

ملخص البحث

تتحػػدد ملػػكمة البحػػث فػػي د ارلػػة انتقػػاؿ اثػػر التػػدريب مػػف راع إل ػ ا ػػر و لػػؾ
بالػػت داـ لػػدد وفت ػرات تحفيػػز كهربػػائي دوف الػػت داـ الػػتقمص ا راد  ،لمعرفػػة ت ػ ثير ػ ا
التػػدريب فػػي كػػؿ مػػف القػػوة العضػػمية القاػػو ومطاولػػة القػػوة العضػػمية الثابتػػة فض ػ عػػف

محػيط وطيتػي الجمػد ال مفيػة وا ماميػة لمػ راع المتدربػة راع اليمػيفر والػ راع الػيػر متدربػػة
راع اليلارر.

الػػتممت العينػػة عمػ

ملػػة م تبػريف و اػػحة جيػػدة .وطبػػؽ البرنػػامت التػػدريبي

لمتحفيػػز الكهربػػائي العضػػمي لمػػدة ثمانيػػة الػػابيي بوا ػػي وحػػدتيف فػػي ا لػػبوع .و ػػد أجريػػت
القيالػػات ال ااػػة بمتػي ػرات الد ارلػػة بػػؿ وبعػػد البرنػػامت التػػدريبي عم ػ ال ػ راعيف اليمن ػ
واليل ػػر  ،ولػ ػػرض معالج ػػة البيان ػػات احا ػػائيا ت ػػـ ال ػػت داـ الول ػػط الحل ػػابي وا نحػ ػراؼ
المعيار و تر لمعينات المرتبطة ونلبة التػيػر ،ومػف ػ ؿ عػرض النتػائت ومنا لػتها تػـ

التواؿ إل ا لتنتاجات اآلتية :

 ك ػػاف ن ػػاؾ انتق ػػاؿ بل ػػيطا ث ػػر ت ػػدريب الػ ػ راع اليمنػ ػ بال ػػت داـ التحفي ػػز الكهرب ػػائي
العض ػػمي و الل ػػدد وفتػ ػرات ال ارح ػػة المتنوع ػػة عمػ ػ الػ ػ راع اليل ػػر ف ػػي ا ػػفتي الق ػػوة

العضمية القاو ومطاولة القوة العضمية الثابتة.

 ل ػػـ يك ػػف لمبرن ػػامت الت ػػدريبي بال ػػت داـ التحفي ػػز الكهرب ػػائي العض ػػمي و الل ػػدد وفتػ ػرات
الراحة المتنوعة تاثي ار ممحوظا في محيط ال راع وفػي طيػة الجمػد ا ماميػة لمػ راع الػيػر
مدربة اليلر ر.
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 -1التعريؼ بالبحث :
 1-1المقدمة وأهمية البحث :

تعد درالة مبدأ انتقاؿ أثر التدريب إحػد المبػادئ المهمػة التػي الػت ثرت با تمػاـ

البػػاحثيف والمعنيػػيف فػػي المجػػاؿ الرياضػػي بهػػدؼ الواػػوؿ إل ػ افضػػؿ الطػػرؽ التػػي مػػف

لػ نها تطػػوير الملػػتو الرياضػػي حيػػث ػػاـ Petersen et al.ر بد ارلػػة تػ ثير م تمػػؼ
التقماػات العضػمية فػي الػتقمص العضػمي المتحػرؾ ،كمػا ػاـ Hansen, 1967ر بد ارلػة
ت ػ ثير الت ػػدريبات المتحركػػة ف ػػي المطاولػػة الثابت ػػة لمػػد مفا ػػؿ المرفػػؽ
420

1977,

Rodahl,ر ،أم ػػا Jay

&

& Astrand

Timر فق ػػد ام ػػا بد ارل ػػة تػ ػ ثير ث ث ػػة

بػ ػ ػرامت تدريبي ػ ػػة لمقاوم ػ ػػات م تمف ػ ػػة عمػ ػ ػ الق ػ ػػوة العض ػ ػػمية والمطاول ػ ػػة المطمق ػ ػػة والنل ػ ػػبية
Tim & Jay, 1983, 1ر ،أمػا د ارلػة Komi et al.ر فقػد درلػوا تػ ثير طػرؽ تػدريبات

القػوة القاػو وا نفجاريػة عمػ مظػا ر ا داي الميكانيكيػة والوظيفيػة وا يضػية

Komi

et al., 1982, 90ر.

إف ػ ا الد ارلػػات تركػػزت فػػي د ارلػػة انتقػػاؿ أثػػر التػػدريب بػػيف عنااػػر بدنيػػة أو
مػػف اػػفة بدنيػػة إل ػ ا ػػر  .ولكػػف نػػاؾ فائػػدة ا ػػر نلػػتطيي مػػف

لهػػا ا لػػتفادة مػػف

مبػدأ انتقػاؿ اثػر التػدريب والتػي يطمػؽ عميهػا التػدريب العػػابر Cross-Trainingر أو Cross-
Educationر ويلير

ا الماطمح إل أف تدريب احد ا طراؼ يلبب زيػادة ػوة الطػرؼ

المع ػػاكس والػي ػػر م ػػدرب Uh et al., 2000, 568ر والت ػػي وا ػػفت اوؿ مػ ػرة م ػػف ب ػػؿ
Scripture et al.ر و لػػؾ فػػي عػػاـ ٜٗٔٛر Scripture et al., 1894, 114-

119ر.

دا ت

ا الظػا رة ا تمػاـ العديػد مػف البػاحثيف ،و لػؾ لمػا لهػا مػف ا ميػة فػي

معالج ػػة ا ا ػػابات الت ػػي تح ػػدث ل ػػد الرياض ػػييف ،إ م ػػف ػ ػ ؿ ػ ػ ا الظ ػػا رة يل ػػتطيي

ال عب اف يبدأ بالتمريف بعد فترة ميمة مػف إاػابته و لػؾ مػف ػ ؿ تدريبػه لمعضػو الػيػر
ما ػػاب ،و ػػد ال ػػت دمت آلي ػػات ع ػػدة لػ ػػرض تط ػػوير العضػ ػو الػي ػػر ما ػػاب ،فق ػػد ك ػػر
Shaverر اف تػػدريبات المقاومػػة الثابتػػة تػػؤثر فػػي ػػوة ثنػػي المرفػػؽ لم ػ راع الػيػػر مدربػػة
Shaver, 1970, 165ر ،فػػي حػػيف وجػػد Houshر وجماعتػػه فػػي بحػػثهـ عم ػ
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ِ
ِ
بالطرؼ ِ
ثـ في نهايػة التػدريب
غير
ألابيي
ل ص يؤدوف مقاومةَ متحركة لثمانية
ِ
المهيمف ّ
ِ
ِ
المتَػ َػدّر ِب ز َاد تقريبػػا ٕٗ  .%فػػي
يلػػت القػ ّػوةَ لك ػ الطػػرفيف .ف َوجػػدوا أف القػ ّػوة فػػي الطػػرؼ ّ
ِ
ِ
ػدر ِب ايض ػ ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػ ػ ػ
ح ػ ػ ػ ػػيف زادت الق ػ ػ ػ ػ ّػوِة ف ػ ػ ػ ػػي ػ ػ ػ ػ ػ ا اإلل ػ ػ ػ ػػموب ف ػ ػ ػ ػػي الط ػ ػ ػ ػػرؼ الػي ػ ػ ػ ػػر م ػ ػ ػ ػ ّ
٘ٔ %ر Housh et al., 1996, 338ر .كمػا درس Uh et al.ر تػ ثير الػػت داـ
تدريبات القوة إلحد القدميف بالت داـ تماريف و لد ايزوكيناتيكي في القدـ الػيػر ممرنػة
Uh et al., 2000, 568ر ،كما اـ Munn et al.ر بدرالة ت ثير اربػي برنػامت تػدريب
وة م تمفة اللرع والتك اررات في وة ال راع الػير مدربة.

Munn et al., 2005, 1880ر

فػػن حظ مػػف ػ ؿ عرضػػنا لمد ارلػػات اللػػابقة انهػػا ا تمفػػت فػػي تقػػديمها لمب ػرامت

التدريبية وت ثيراتها فمنها مػف الػت دـ تمرينػات ثابتػة ليجػد ت ثير ػا فػي الػ راع الػيػر متدربػة
أو ال ػػت دـ برن ػػامت تمرين ػػات متحرك ػػة ليج ػػد ت ثير ػػا ف ػػي الػ ػ راع الػي ػػر متدرب ػػة ومنه ػػا م ػػف
الػػت دـ برنػػامت بتمرينػػات ملػػتركة ،ولكننػػا ومػػف ػ ؿ اط عنػػا عم ػ الد ارلػػات اللػػابقة

وجدنا مة فػي الد ارلػات التػي تناولػت تػ ثير التػدريب بالػت داـ التحفيػز الكهربػائي فػي مثػؿ
ا النوع مف الدرالات
 2-1مشكمة البحث:

تتحػػدد ملػػكمة البحػػث فػػي د ارلػػة انتقػػاؿ اثػػر التػػدريب مػػف راع إل ػ ا ػػر و لػػؾ

بالػػت داـ لػػدد وفت ػرات تحفيػػز كهربػػائي دوف الػػت داـ الػػتقمص ا راد  ،لمعرف ػة ت ػ ثير ػ ا
التػػدريب فػػي كػػؿ مػػف القػػوة العضػػمية القاػػو ومطاولػػة القػػوة العضػػمية الثابتػػة فض ػ عػػف

محػيط وطيتػي الجمػد ال مفيػة وا ماميػة لمػ راع المتدربػة راع اليمػيفر والػ راع الػيػر متدربػػة
راع اليلارر.

 3-1هدؼ البحث :
 يهػػدؼ البحػػث الحػػالي إل ػ الكلػػؼ عػػف أثػػر انتقػػاؿ التػػدريب مػػف رع اليمػػيف إل ػ ال ػ راعالمعاكلة في القوة القاو ومطاولة القوة الثابتة وبعض القيالات المورفولوجية.
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 4-1فرض البحث :

 عػػدـ وجػػود فػػروؽ ات د لػػة معنويػػة بػػيف ال ػ راعيف اليمن ػ واليلػػر فػػي القػػوة القاػػوومطاولة القوة الثابتة وبعػض القيالػات الموروفولوجيػة نػاتت عػف تػ ثير التػدريب بػالتحفيز

الكهربائي.

 5-1مجاالت البحث:
 1-5-1المجاؿ البشري :عينة مف طمبة المرحمة ا ول بكمية التربية ا لالية – جامعة المواؿ.
 2-5-1المجاؿ المكاني  :القاعة الدا مية في كمية التربية ا لالية.
 3-5-1المجاؿ الزماني  ٕٓٓٙ/ٖ/ٕٙ :ولػاية ٔ.ٕٓٓٙ/ٙ/

 -2االطار النظري :
 1-1-2انتقاؿ أثر التدريبTransfer of Training :

يعػ ػػد مبػ ػػدأ انتقػ ػػاؿ أثػ ػػر التػ ػػدريب أحػ ػػد المبػ ػػادئ المهمػ ػػة التػ ػػي تناولتهػ ػػا الماػ ػػادر

وا بحػػاث فػػي مجػػاؿ التػػدريب الرياضػػي لمػػا لػػه مػػف أ ميػػة فػػي عمميػػة تطػػوير المهػػارات
والقدرات البدنية والحركيػة .حيػث يعػرؼ ػ ا المبػدأ ب نػه "التػدريب الػ

يهػدؼ إلػ تطػوير

اػػفة أو ااػػية معين ػػة ػػد يػػؤد إلػ ػ تطػػوير ا لػػس البايوكيميائي ػػة لاػػفة أو اا ػػية
أ ر " المرعب ،ب تٜٚ ،ر ،كما عرفه مجيدر ب نه "التػيػرات الفلػيولوجية التػي تحػدث
في أجهزة وأعضاي الجلـ الدا مية والتي تؤد إل التكيؼ ا لالػي نتقػاؿ أثػر التػدريب

غير المبالر" .مجيدٔٚ٘ ،ٜٔٛٛ ،ر

مما تقدـ نلتطيي أف نلتنتت أف ػ ا اللػكؿ مػف انتقػاؿ أثػر التػدريب يهػتـ باػورة

رئيلػ ػػية فػ ػػي التكييفػ ػػات التػ ػػي تحػ ػػدث فػ ػػي ا جه ػ ػزة الوظيفيػ ػػة فػ ػػي دا ػ ػػؿ الجلػ ػػـ نتيجػ ػػة
التػ ػ ػ ػػدريب .ونلػ ػ ػ ػػتطيي أف نطمػ ػ ػ ػػؽ عميػ ػ ػ ػػه ماػ ػ ػ ػػطمح الت ػ ػ ػ ػ ثير غيػ ػ ػ ػػر المبالػ ػ ػ ػػر لمتػ ػ ػ ػػدريب
Indirect Effect of Trainingر محمد توفيؽٚ ،ٜٜٔٛ ،ر.
واف مػػف أكثػػر ألػػكاؿ انتقػػاؿ أثػػر التػػدريب أ ميػػة ػػو انتقػػاؿ الاػػفات البدنيػػة مػػف
طرؼ إل آ ر ) ،(Cross-Trainingحيث أثبتت ا بحاث أنه عنػد تػدريب المجموعػات
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العضمية عم أحد جانبي جلـ اإلنلاف بالت داـ ا ثقػاؿ كتلػاب القػوة العضػمية بطريقػة
التػػدريب بالحمػػؿ ا ا ػ ممػػا تعػػودت عميػػه تمػػؾ العض ػ ت المتدربػػة لػػتزداد وتهػػا وفػػي
نفػػس الو ػػت لتكتلػػب العض ػ ت المماثمػػة عم ػ الجانػػب اآل ػػر مػػف الجلػػـ بعػػض القػػوة

العضمية ولكف بدرجة ا ؿ مما تكتلبه العض ت المتدربة حليف٘٘ ،ٜٜٔٓ ،ر.
وبه ا ف ننا نلتطيي أف نعرؼ

ا النوع مف ا نتقاؿ ب نه " ابمية الجهػاز العاػبي

لنقؿ بعػض التػ ثيرات الحااػمة بوالػطة التػدريب حػد أطػراؼ الجلػـ إلػ الطػرؼ المقابػؿ
له أو المعاكس".

إف ػ ا النػػوع مػػف ا نتقػػاؿ يلػػتفاد منػػه فػػي إعػػادة ت يػػؿ )(Reconditioning

العضػػو الماػػاب بو ػػت مبكػػر مػػف ػ ؿ تػػدريب العضػػو المقابػػؿ لػػه أو المعػػاكس عم ػ

لػػرط أف يكػػوف العضػػو الماػػاب اليػػا مػػف القيػػود التػػي تػػؤثر فػػي حركتػػه ،وب ػ لؾ يؤ ػػؿ
الرياضي لمرجوع إل الحالة الطبيعيػة بطريقػة ألػرع مػف أف يقػوـ بانتظػار

ػاب ا لػـ مػف

المنطقة الماابة ومف ثـ البدي بعممية إعادة الت يؿ Carl & Daniel, 1979, 72ر

 -3إجراءات البحث :
 1-3منهج البحث  :تـ استخداـ المنهج التجريبي لمالءمته وطبيعة البحث.
 2-3عينة البحث:

تكونت عينة البحث مف ط ب المرحمة ا ول بكميػة التربيػة ا لالػية فػي جامعػة

المواػػؿ ،لمعػػاـ الد ارلػػي ٕ٘ٓٓ ٕٓٓٙ-والبػػالع عػػدد ـ ٘ر ط ػ ب تػػـ ا تيػػار ـ باػػورة
علػوائية مػػف و الاػػحة الجيػػدة ومػػف غيػػر الممارلػػيف لأنلػػطة الرياضػػية ،والجػػدوؿ ٔر
يعطي بعض المعمومات عف عينة البحث.

جدوؿ ( : )1الوصؼ االحصائي لبعض المعمومات عف أفراد عينة البحث
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المتغيرات

آ ار ٕٓٓٚر
س

-

+ع

الوزف – كغـ

ٚٚ.ٛ

ٕٕٔٔ.

الطوؿ – سـ

ٔٚٙ

ٕٙ.ٛ

العمر – سنة

ٕٓ

ٕٕٔ.

 3-3التكافؤ بيف الذراع :

ػػاـ الباحث ػػاف ب ػػاجراي التك ػػافؤ ب ػػيف الػ ػ راعيف ب ػػؿ اجػ ػراي البرن ػػامت الت ػػدريبي لعين ػػة

البحػػث فػػي المتػي ػرات البحػػث المدرولػػة و لػػؾ لػػػرض التعػػرؼ عم ػ الفػػروؽ بػػيف ال ػ راعيف

ولػرض عزؿ عامؿ الفروؽ بػيف الػ راعيف وعػدـ انلػحاب نتػائت الفػرؽ فػي القيالػات القبميػة
إل القيالات البعدية ل

تبار وال نتيجة البرنامت التدريبي .والجدوؿ ٕر يبيف في.

الجدوؿ ( : )2يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) غير المرتبطة بيف
الذراعيف اليميف واليسار في متغيرات البحث
ت
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
٘

المتغيرات

االختبار

س

+ع

يميف

ٓٓٔٛ.ٙ

ٖٗ.ٖٜ

ممـر

يلار

ٖٓٓٔ.ٙ

٘ٙ.ٗٙ

طية الجمدية ا مامية

يميف

ٜٓٓٓ.

٘ٙ.ٕٛ

ممـر

يلار

ٓٓٚ.ٙ

ٕ.ٗٓٛ

المحيط

يميف

ٓٓٙ٘.ٛ

ٜٓ.ٙٛ

يلار

ٕٓٓ٘٘.

ٖٗٔ.ٓٛ

يميف

ٕٓٔ.٘ٛ

ٖٖٗٚ.

كػـ .واطر

يلار

ٕٓ.ٕٓٙ

ٓ٘.ٖٛ

مطاولة القوة الثابتة

يميف

ٖٓٔ.ٓٛ

٘.ٛٚٙ

يلار

ٕٖٓٓ.ٜ

ٕٕٔ٘.

(وحدة القياس)
طية الجمدية ال مفية

لـر

القوة القاو

ثانيةر

قيمة (ت)
المحسوبة

االحتمالية

ٖٗٔ.

ٓٓ.ٜٔ

٘ٓ.ٗٙ

ٗ٘ٓ.ٙ

ٔ.ٗ٘ٙ

ٖٓ.ٔٛ

ٓ.ٖٖٛ

ٗٗٓ.ٚ

ٓ.ٓٗٙ

٘ٓ.ٜٙ

** معنو عند ملتو د لة ٘ٓٓ.ر

ن حظ مف الجدوؿ ٕر عدـ وجود فروؽ ات د لػة معنويػة بػيف الػ راعيف اليمنػ
واليلر في المتػيرات المقالة و ا يدؿ عم تكافؤ ال راعيف.
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 3-3التصميـ التجريبي :

تمثػ ػؿ التاػػميـ بػػءجراي ا تبػػار بمػػي لممجموعػػة التجريبيػػة ومػػف ثػػـ إد ػػاؿ المتػيػػر

الملتقؿ عم المجموعػة ،ول اواػية البحػث تػـ الػت داـ تاػميـ المجموعػة الواحػدة ات
ا

ػار بعػػديا وب ػ لؾ
تبػػار القبمػػي والبعػػد  ،وبعػػد لػػؾ تػػـ ا تبػػار المجموعػػة التجريبيػػة ا تبػ ا

يكػوف فػػرؽ النػػاتت مػػف تػ ثر المجموعػػة التجريبيػػة بػػالمتػير الملػتقؿ .ويمكػػف تمثيػػؿ التاػػميـ
التجريبي لممجاميي الث ث عم النحو التالي :
المجموعة التجريبية ا تبار بمي ػ ػ المتػير الملتقؿ ػ ػ ا تبار بعد ر
 4-3أداة البحث :

الػت دـ الباحثػاف ا

ا

تبػػار المنالػػب الػ

ا

تبارات اآلتية:

تبػارات والقيالػات كػ دوات لجمػي البيانػات ،ومػف أجػؿ تحديػػد

يقػػيس القػػوة القاػػو ومطاولػػة القػػوة الثابتػػة ،وكػ لؾ محػػيط عضػػمة

العضػ ػػد ػ ػػاـ الباحثػ ػػاف بتحميػ ػػؿ محتػ ػػو الماػ ػػادر العمميػ ػػة ،ومػ ػػف ػ ػ ؿ ػ ػ ا تػ ػػـ تحديػ ػػد

 1-4-3اختبار القوة القصوى (اختبار قوة القبضة) :
يلػت دـ فػي ػ ا ا

تبػار جهػاز Grip Dynamometerر ،ويهػدؼ الػ

يػاس

الق ػػوة العض ػػمية القا ػػو الثابت ػػة ل ا ػػابي ،والي ػػد ،والل ػػاعد .يمل ػػؾ الم تب ػػر الجه ػػاز بي ػػدا
بحيػث يكػوف اتجػاا المؤلػر باتجػاا ا اػابي ويلػتند الجهػاز فػي ارحػة الكػؼ .يقػوـ الم تبػػر

بثن ػػي المرف ػػؽ بزاوي ػػة ْْٓ ٜر بحي ػػث تك ػػوف ال ػ راع حػ ػرة وغي ػػر مل ػػتندة عمػ ػ أ ج ػػزي م ػػف
الجلػـ .ثػػـ يضػػػط بضػته عمػ الجهػػاز بقػوة محػػاو تلػػجيؿ ا اػ ػػوة ممكنػػة .التكريتػػي،
ومحمد عمئ٘ٚ ،ٜٔٛٙ ،ر
و ػػد الػػار deVries, 1980ر اف ا تبػػار ػػوة القبضػػة لػػه ع ػػة ارتبػػاط عاليػػة
ٓ.ٜٙر بقياس وة ٕٕر عضمة في الجلـ Adams, 1998, 50ر
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 2-4-3اختبار مطاولة القوة الثابتة :
يلػت دـ فػي ػ ا ا

تبػار جهػاز Grip Dynamometerر ،ويهػدؼ الػ

يػاس

مطاولة القوة العضمية الثابتة ل اابي ،واليد ،واللاعد.

يملػػؾ الم تبػػر بالجهػػاز بيػػدا بحيػػث يكػػوف اتجػػاا المؤلػػر باتجػػاا ا اػػابي ويلػػتند

الجهاز في راحة الكؼ.
يقوـ الم تبػر بثنػي المرفػؽ بزاويػة ْْٓ ٜر بحيػث تكػوف الػ راع حػرة وغيػر ملػتندة
عم أ جػزي مػف الجلػـ .ثػـ يضػػط بضػته عمػ الجهػاز بقػوة محػاو تلػجيؿ ا اػ ػوة
ممكن ػػة و ط ػػوؿ فتػ ػرة ممكن ػػة .يق ػػوـ المؤ ػػت بحل ػػاب ال ػػزمف الكم ػػي لم ػػتقمص الثاب ػػت ،م ػػي
م حظة اف التو يت ينتهي عند بوط ملتو القوة في جهاز الدايناموميتر.

WWW.brianmac.demon.cou.uk\GripStrengthTest.htmر
 2-4-3قياس محيط الذراع :

ويقػاس بمػؼ لػريط يػاس حػػوؿ محػيط العضػد عنػد الع مػة ا نثروبومتريػػة

المنافة له ،و ػي ع مػة تناػؼ الملػافة بػيف النتػوي ا

رمػي للػوكة عظػـ المػوح

Process Acromionر وأ ا ػ نقطػػة تقػػي عم ػ عظػػـ العضػػد Humerusر

بعيدا عف الع مة ا

رمية .رضوافٔ٘ٚ،ٜٜٔٚ،ر

 4-4-3قياس الطية الجمدية:

ويػػتـ لػػؾ مػػف ػ ؿ يػػاس لػػمؾ الثنايػػا الجمديػػة بالػػت داـ جهػػاز الملػػماؾر

Skinfold Caliperر ،ا تـ ا

ياليف لمنطقة اللاعد.

وفي أثناي القياس تـ مراعاة النقاط اآلتية :

 إجراي القياس ث ث مرات متتالية عم كؿ منطقة ويؤ
 إجراي القيالات للمؾ الثنايا الجمدية

رب ٘ ٓ.ممـر.

متولط القيالات الث ثة.

*ر الملماؾ :و عبارة عف جهاز عميه تدرج يقيس لمؾ طبقة اللحوـ تحت الجمد.
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 ملؾ الجهاز باليد اليمن مف المكاف الم اص وفتحه إل أ ا حد ممكف.
 وضػػي طرفػػي الجهػػاز برفػػؽ عمػ جػػانبي الثنيػػة الجمديػػة الملػػحوبة بولػػاطة إبهػػاـ ولػػبابة

الي ػػد اليل ػػر واطػ ػ ؽ الجه ػػاز ليل ػػتقر طرف ػػاا ممل ػػكا بج ػػانبي الثني ػػة الجمدي ػػة ث ػػـ ػ ػراية

المؤلر.

 بعد ا نتهاي مف راية المؤلر يبعد طرفا الجهاز عػف الجمػد برفػؽ ويلػحب لم ػارج بػبطي
لتجنب دش الجمد ثـ تلجؿ القراية.
 و د تـ ا

ياس المنطقتيف اآلتيتيف :

 .1سمؾ الطية الجمدية لممنطقة العضػدية الخمييػة :يػتـ القيػاس عنػد العضػمة ات الث ثػة
رؤوس العضػػدية مػػؼ العضػػد فػػي ال ػػط الولػػط لموجػػه ال مفػػي لم ػ راع فػػوؽ العضػػمة

ا

ات الث ثػػة رؤوس العضػػدية عنػػد نقطػػة منتاػػؼ اللػػاعد بػػيف البػػروز الجػػانبي لمنتػػوي
رمػ ػي لعظ ػػـ الم ػػوح والنت ػػوي المرفق ػػي لعظ ػػـ الزن ػػد .وي ػػتـ القي ػػاس بحي ػػث يك ػػوف الق ػػائـ

بالقيػػاس وا فػػا مػػؼ المفحػػوص ك ػ لؾ يجػػب اف يكػػوف المفحػػوص وا فػػا واليػػد ممػػدودة
بدوف تامب وم اقة لمجلـ ويكوف القياس طوليا.
 .2سػػػمؾ الطيػػػة الجمديػػػة لممنطقػػػة العضػػػدية األماميػػػة :ي ػػتـ القي ػػاس عن ػػد العض ػػمة ات
ال أرلػػيف العضػػدية ،أمػػاـ العضػػد فػػي ال ػػط الولػػط لموجػػه ا مػػامي لمػ راع فػػوؽ العضػػمة
ات ال أرل ػػيف .وي ػػتـ القي ػػاس بحي ػػث يك ػػوف الق ػػائـ بالقي ػػاس وا ف ػػا أم ػػاـ المفح ػػوص كػ ػ لؾ
يجػػب اف يكػػوف المفحػػوص وا فػػا واليػػد ممػػدودة بػػدوف تاػػمب وم اػػقة لمجلػػـ ويكػػوف

القياس طوليا.

Macardle, et al., 1981,377-378ر رضوافٕٓٛ-ٔٛٛ،ٜٜٔٚ،ر
 5-3األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث :

 جهاز تحفيز كهربائي نوع AB Gymnicر لاعة تو يت نوع Adanc 3000ر اينية المنل جهاز لقياس الطوؿ والوزف نوع Detectoر أمريكي المنل -جهاز Grip Dynamometerر ايني المنل
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 الملماؾ Skinfold Caliperر لريط ياس مرف 6-3وصؼ لجهاز  AB Gymnicالمستخدـ في البحث :
يعد

ا الجهاز مف ا جهزة الحديثة الملت دمة لتطوير القوة العضمية فض عف
ا الجهاز عم

ملا مته في إ ابته لملحوـ في المنطقة الملتعمؿ فيها ،يحو
أزرار تحكـ كما موضح في اللكؿ ٔر و ي كما
يمي :

ث ث

ON/HI
MODE

 : On/Hi .1يعمؿ

ا الزر عم تلػيؿ الجهاز

OFF/LOW

فض عف يامه بزيادة لدة الحافز حيث يحو

كؿ حافز عم ٓٔ درجات مف اللدة.
 : Off/low .2يقوـ

ا الزر باطفاي الجهاز كما

 :Mode.3يلتعمؿ

ا الزر في ا تيار احد

يمكف مف

له انقاص لدة الحافز.

الشكل ()1

الحوافز اللتة الموجودة دا ؿ الجهاز ،و ا ا

تيار يتـ مف

ؿ م حظة الموف

ومو عه في الضوئيف الموجديف اعم زر الػ Modeر ،كما في الجدوؿ ٖر
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الجدوؿ ( : )3يعطي وصيا لمحوافز الستة واأل لواف التي ستظهر في الضوئيف فوؽ زر
الػ ()Mode
الضوء

الحافز

األيسر

الضوء

وصؼ الحافز

األيمف

ملة نبضة لكؿ ثانيةر

ٔ

احمر

منطفئ

نبضات لريعة جدا

ٕ

منطفئ

احمر

حافز لريي نبضة/ثانيةر

ٖ

احمر

احمر

حافز عاـ نبضات عميقةر

ٗ

ا ضر

منطفئ

برنامت تدريبي كامؿ مي نبضات تحفيزية لريعة وبطيئة

٘

منطفئ

ا ضر

برنػػامت تػػدريب متقػػدـ ،طػػور م ػػتمط مػػي العديػػد مػػف النبضػػات

ٙ

ا ضر

ا ضر

اللريعة
تردد واطئ ثابت.

و نػػاؾ عػػدة منػػاطؽ يمكػػف تحفيز ػػا و لػػؾ بوضػػي الجهػػاز عم ػ تمػػؾ المنطقػػة ،ا

يق ػوـ بتطػػوير العضػػمة التػػي وضػػي عميهػػا ،و ػػد ػػاـ الباحث ػاف اثنػػاي البرنػػامت التػػدريبي بمػػؼ
الجه ػػاز ح ػػوؿ منطقػ ػة العض ػػد ،وتحدي ػػدا عمػ ػ العض ػػمة ات ال أرل ػػيف العض ػػدية Bicepsر
كموضي ابتدائي له(ABGymnic, p.1-6) .
 7-3التجربة االستطالعية :

بعػػد الػػتكماؿ ا ج ػرايات المطموبػػة ػػاـ الباحث ػاف بتجربػػة الػػتط عية عم ػ عينػػة

عل ػوائية مكونػػة مػػف طػػالبيف مػػف ال ػ يف لػػـ يلػػتركوا فػػي إج ػرايات البحػػث ا لالػػية ،وكػػاف
الهدؼ منها :

طاي التي يمكف اف تحدث في أثناي تطبيؽ ا

تبارات.

-

ت في ا

-

لػرض التاكد مف الحوافز واللػدد الملػتعممة فػي الجهػاز وبنػاي البرنػامت التػدريبي عمػ

الالها.
-

تدريب الملاعديف عم اجراي ا

تبارات والوحدة التدريبية.
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-

حلاب الو ت ال زـ لتنفي الوحدة التدريبية.

-

التعرؼ عم مد ا حية ا دوات الملت دمة.

 8-3سير التجربة النهائية :

لتحديػد ملػػتو أداي عينػػة البحػػث فػػي ا تبػار القػػوة القاػػو وا تبػػار مطاولػػة القػػوة

الثابتة اـ الباحثاف بءجراي القيالات وا

تبارات عم عينة البحث وكما ي تي:

 1-8-3االختبار القبمي :
ت ػػـ إجػ ػراي ا

تب ػػارات والقيال ػػات القبميػ ػة عمػ ػ أفػ ػراد عين ػػة البح ػػث ب ػػؿ الب ػػدي بتنفيػ ػ

البرنامت التدريبي و لػؾ لتحديػد ملػتو القػوة القاػو ومطاولػة القػوة الثابتػة وكػ لؾ محػيط
العضد ولمؾ الطيتيف الجمديتيف ا مامية وال مفية لم راعي عينػة البحػث اليمػيف واليلػارر
بػػؿ اداي البرنػػامت التػػدريبي ،و لػػؾ لػػػرض إج ػراي التكػػافؤ بػػيف ال ػ راعيف اليمػػيف واليلػػارر
فراد عينة البحث .و د تـ إجراي

اا

تبار في يوـ .ٕٓٓٙ/ٖ/ٕٜ

 2-8-3االختبار البعدي:
تػػـ إجػراي ا

تبػػارات والقيالػػات البعديػػة عمػ أفػراد عينػػة البحػػث بعػػد ا نتهػػاي مػػف

تنفي ػ البرنػػامت التػػدريبي و لػػؾ لتحديػػد ملػػتو القػػوة القاػػو ومطاولػػة القػػوة الثابتػػة ل ػ راع
اليميف واليلار ك لؾ محػيط العضػد ولػمؾ الطيتػيف الجمػديتيف ا ماميػة وال مفيػة لػد عينػة
البحث بعد تنفي البرنامت التدريبي .و د تـ إجراي
تػػـ م ارعػػاة إج ػراي القيالػػات وا

نفس الظروؼ مف حيػث مكػاف وو ػت ا

اا

تبػػارات فػػي ا

تبار في يوـ ٕ.ٕٓٓٗ/ٙ/

تبػػاريف القبمػػي و البعػػد ر تحػػت

تبػارات ومػف حيػث ا جهػزة واآل ت الملػت دمة،

كما حرص الباحثاف عم أف يكوف فريؽ العمؿ و نفله في ا

 9-3البرنامج التدريبي باستخداـ التحييز الكهربائي:

ٕٔٗ

تباريف.

اثر التحفيز الكهربائي العضمي في انتقاؿ اثر بعض أوجه القوة العضمية وبعض...
ـ .د .محمد توفيؽ عثماف محمد توفيؽ  /ـ .د .أحمد عبد الػني طه الدباغ

تػ ػػـ تاػ ػػميـ البرنػ ػػامت التػ ػػدريبي اعتمػ ػػادا عم ػ ػ

ب ػ ػرة الباحث ػ ػاف وحاػ ػػر الماػ ػػادر

العمميػػة ،إ تضػػمف البرنػػامت تػػدريبات لتطػػوير القػػوة القاػػو ومطاولػػة القػػوة الثابتػػة ل ػ راع

اليمػيف لمػدة ثمانيػػة ألػابيي وبوا ػي ٔٙر وحػػدة تدريبيػة وحػدتيف تػػدريبيتيف فػي كػؿ ألػػبوعر،
عممػػا أف زمػػف الوحػػدة التدريبيػػة ٖٓ د يقػػةر ،و ػػد تػػـ تاػػميـ البرنػػامت التػػدريبي عم ػ وفػػؽ
مبادئ عمـ التػدريب والنظريػات الفلػمجية فػي التػدريب .و ػد تػـ تحديػد كػؿ مػف معػدؿ الدفقػة

الكهربائي وفترة التقمص العضمي وفترة الراحة وعدد التك اررات.
وكػػاف الهػػدؼ مػػف البرنػػامت ػػو تطػػوير القػػوة القاػػو ومطاولػػة القػػوة الثابتػػة ل ػ راع

اليم ػػيف .و ػػد ب ػػدأت عين ػػة البح ػػث بتطبي ػػؽ البرن ػػامت الت ػػدريبي بت ػػاري  ٕٓٓٙ/ٖ/ٕٜوت ػػـ
ا نتهػػاي منػػه بتػػاري ٖٓ ،ٕٓٓٙ/٘/ولػػػرض ا ط ػ ع عم ػ مفػػردات البرنػػامت التػػدريبي

بلكمها النهائي انظر الممحؽ ٔر.
 11-3الوسائؿ اإلحصائية :
-

الولط الحلابي

-

ا نحراؼ المعيار

-

ا تبار Tر لمعينات غير المرتبطة

-

معادلة التػير المطمؽ

-

معادلة التػير النلبيPercentage Change=(Post test-Pre test/Pre test)×100

Absolute Change = Post test - Pre test
Dimitriou et al., 2002, 261-262ر

تػػـ الػػت داـ معادلػػة التػيػػر المطمػػؽ عنػػد مقارنػػة ا

تبػػارات البعديػػة مػػي بعضػػها

الػػبعض ،و لػػؾ كػػي نعبػػر عػػف الفػػرؽ الحقيقػػي بد لػػة القيمػػة ا لالػػية لممتػيػػر فػػي ظػػرؼ
الراحة القياس القبمير .و د تمت معالجة البيانػات بالػت داـ الحزمػة اإلحاػائية SPSS,
11.5ر.

 -4عرض النتائج ومناقشتها :
ٕٕٗ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنلانية
المجمد ٗٔر

آ ار ٕٓٓٚر

العدد ٕر

 1-4عرض النتائج:
 1-1-4عػػرض النتػػائج الخاصػػة بنسػػب التغيػػر بػػيف الػػذراعيف اليمنػ واليسػػرى لمقيػػاس البعػػدي فػػي
متغيرات البحث :
الجدوؿ ( : )4يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب التغير لالختبار
البعدي لمذراعيف اليمن واليسرى لمتغيرات البحث المقاسة
المتغيرات

االختبار

س

+ع

طية الجمدية ال مفية

يميف

ٓٓٔٙ.ٛ

ٕٔٗ.ٚ

ممـر

يلار

ٕٓٓٔٛ.

ٚ.ٖٜٙ

طية الجمدية ا مامية

يميف

ٓٓٛ.ٙ

ٕٔ.ٛٛ

ممـر

يلار

ٓٓٚ.ٙ

ٕ.ٗٓٛ

المحيط

يميف

ٕٓٚ.ٖٙ

ٕ.ٖٚٛ

يلار

ٕٕٓٔٚ.

ٕٔ.ٚٛ

يميف

ٓٓٚٚ.ٙ

ٖ٘ٔ.ٛٛ

كػـ .واطر

يلار

ٓٓٚ٘.ٙ

ٖٖٔ.ٗٛ

مطاولة القوة الثابتة

يميف

ٕٜ.ٖٔٛ

ٕٔ٘.ٛ

ثانيةر

يلار

ٕ٘.ٕٚٙ

٘.ٙ٘ٙ

(وحدة القياس)

لـر

القوة القاو

يتبيف مف الجدوؿ ٗر ما ي تي :



وجود ان فاض في نلب التػير بيف ال راعيف اليمن

نسبة التغير
()%

ٙ.ٗٔٛ 
ٛ.ٓٔٚ- 
ٓ.ٜٙٓ- 
ٔ.ٜٓٔ- 
ٔٗ.ٜٔٚ- 

واليلر في القياس البعد

لمتػير لمؾ الطية الجمدية ا مامية ومحيط العضد ال راع ا بمػت نلبة التػير
له يف المتػيريف ٓ.ٜٙٓ- ،ٛ.ٓٔٚ-ر عم التوالي.



وجود ارتفاع في نلب التػير بيف ال راعيف اليمن واليلر في القياس البعد لمتػير

لمؾ الطية الجمدية ال مفية ا بمػت نلبة التػير ٙ.ٗٔٛر.

ٖٕٗ

اثر التحفيز الكهربائي العضمي في انتقاؿ اثر بعض أوجه القوة العضمية وبعض...
ـ .د .محمد توفيؽ عثماف محمد توفيؽ  /ـ .د .أحمد عبد الػني طه الدباغ



وجود ان فاض في نلب التػير بيف ال راعيف اليمن

واليلر في القياس البعد

لمتػير القوة القاو ومطاولة القوة الثابتة ا بمػت نلبة التػير له يف المتػيريف -

ٔٔٗ.ٜٔٚ- ،ٔ.ٜٓر.

الجدوؿ ( : )5يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب التغير لالختباريف
القبمي والبعدي لمذراعيف اليمن واليسرى لمتغيرات البحث المقاسة
(وحدة القياس)

االختبار

س

+ع

طية الجمدية ال مفية

بمي

ٓٓٔٛ.ٙ

ٖٗ.ٖٜ

طية الجمدية ا مامية

بمي

ٜٓٓٓ.

٘ٙ.ٕٛ

المحيط

بمي

ٖٓٔ.ٓٛ

٘.ٛٚٙ

القوة القاو

بمي

ٓٓٙ٘.ٛ

ٜٓ.ٙٛ

مطاولة القوة الثابتة

بمي

ٕٓٔ.٘ٛ

طية الجمدية ال مفية

بمي

ٖٓٓٔ.ٙ

٘ٙ.ٗٙ

طية الجمدية ا مامية

بمي

ٓٓٚ.ٙ

ٕ.ٗٓٛ

المحيط

بمي

ٕٖٓٓ.ٜ

ٕٕٔ٘.

القوة القاو

بمي

ٕٓٓ٘٘.

ٖٗٔ.ٓٛ

بمي

ٕٓ.ٕٓٙ

ذراع اليميف

ممـر
ممـر
لـر

كػـ .واطر
ثانيةر

ذراع اليسار

ممـر
ممـر
لـر

كػـ .واطر

مطاولة القوة الثابتة
ثانيةر

بعد
بعد
بعد
بعد
بعد
بعد
بعد
بعد
بعد
بعد

ٓٓٔٙ.ٛ
ٓٓٛ.ٙ

ٕٓٚ.ٖٙ
ٓٓٚٚ.ٙ
ٕٜ.ٖٔٛ
ٕٓٓٔٛ.
ٓٓٚ.ٙ

ٕٕٓٔٚ.
ٓٓٚ٘.ٙ
ٕ٘.ٕٚٙ

ٕٗٗ

ٕٔٗ.ٚ
ٕٔ.ٛٛ
ٕ.ٖٚٛ
ٖ٘ٔ.ٛٛ
ٖٖٗٚ.
ٕٔ٘.ٛ
ٚ.ٖٜٙ
ٕ.ٗٓٛ
ٕٔ.ٚٛ

ٖٖٔ.ٗٛ
ٓ٘.ٖٛ
٘.ٙ٘ٙ

نسبة التغير
()%

ٜ.ٙٚٚ- 
ٗ.ٗٗٗ- 
ٔٔ.ٜٜٙ- 
ٔٚ.ٜٖٖ 
ٖ٘.ٛ٘ٚ 
ٖٖ.ٕٛٗ 
ٓٓٓٓ.
ٕٔ.ٕٜٓ- 
ٖٙ.ٜ٘ٚ 
ٕ٘.ٜٕٓ 

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنلانية
المجمد ٗٔر

آ ار ٕٓٓٚر

العدد ٕر

يتبيف مف الجدوؿ ٘ر ما ي تي :


وجود ان فاض في نلب التػير بيف القياليف القبمي والبعد

لمتػيرات طية الجمدية

ال مفية ،وطية الجمدية ا مامية ل راع اليميف ،وك لؾ محيط ال راع نفلهار ا بمػت
نلبة التػير له ا المتػيرات ٔٔ.ٜٜٙ- ،ٗ.ٗٗٗ- ،ٜ.ٙٚٚ-ر عم التوالي.


وجود ارتفاع في نلب التػير بيف القياليف القبمي والبعد

الثابتة ،القوة القاو ر لم راعيف اليمن

لمتػير

واليلر ا بمػت نلب التػير ٖٖ،ٔٚ.ٜ

ٕ٘.ٜٕٓ ،ٖٙ.ٜ٘ٚ ،ٖ٘.ٛ٘ٚر عم التوالي.


مطاولة القوة

وجود ان فاض في نلب التػير بيف القياليف القبمي والبعد

محيط ال راع اليلر ا

بمػت نلبة التػير ٕٔ.ٕٜٓ-ر.
 2-1-4عرض النتائج الخاصة بقيمة (ت) غيػر المرتبطػة بػيف الػذراعيف اليمنػ

واليسػرى لمقيػاس

البعدي في متغيرات البحث :
الجدوؿ ( : )6يبيف ا ألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) غير المرتبطة
بيف الذراعيف اليميف واليسار لقيـ التغير المطمؽ لمتغيرات البحث المقاسة
المتغيرات
(وحدة القياس)
طية الجمدية ال مفية
ممـر
طية الجمدية ا مامية
ممـر
محيط العضد
لـر
القوة القاو
كػـ .واطر
مطاولة القوة الثابتة
ثانيةر

االختبار

س

+ع

يميف
يلار
يميف
يلار
يميف
يلار
يميف
يلار
يميف
يلار

ٓٓٔ.ٛٓٓٗ.ٙ
ٓٓٗٓ.ٓٓٓٓ.
ٕٖٓ.ٖٚٓٓ.ٛٓٓٔٔ.ٛ
ٕٓٓٗٓ.
ٚ.ٖٚٛ
ٓ٘.ٓٚ

ٕ.ٜٓٗ
ٗ.ٜٜٓ
ٕٕٗ.ٚ
ٔٔ.ٛٚ
ٖ٘.٘ٙ
ٕ٘.ٖٚ
ٔٗ٘٘.
ٚ.ٙٙٛ
٘.ٓٗٛ
ٚ.ٖٓٛ

* معنو عند ملتو د لة ٘ٓٓ.ر

ٕ٘ٗ

قيمة (ت)
المحسوبة

االحتمالية

* ٖ.ٕٔ-

ٗٔٓٓ.

ٓ.ٔٚٙ-

٘ٓ.ٛٙ

ٕٗٓٓ.

ٓ.ٜٙٛ

ٕ.ٖٖٓ-

ٓ.ٓٚٚ

ٓ.ٜٙٛ

ٓٔ٘ٓ.

اثر التحفيز الكهربائي العضمي في انتقاؿ اثر بعض أوجه القوة العضمية وبعض...
ـ .د .محمد توفيؽ عثماف محمد توفيؽ  /ـ .د .أحمد عبد الػني طه الدباغ

يتبيف مف الجدوؿ ٙر ما ي تي :


وجود فروؽ ات د لة معنوية بيف ال راعيف اليمن واليلر في يـ التػير المطمؽ

لمتػير طية الجمد ال مفية ،ا كانت يمة تر غير المرتبطة ٖ.ٕٔ-ر تقابمها يـ
احتمالية ٗٔٓٓ.ر.


عدـ وجود فروؽ ات د لة معنوية بيف ال راعيف اليمن

واليلر في يـ التػير

المطمؽ لمتػير طية الجمد ا مامية ومحيط العضد ،ا كانت يمة تر غير
المرتبطة ٓ.ٕٓٗ ،ٓ.ٔٚٙ-ر عم التوالي تقابمها يـ احتمالية ٘ٓ.ٜٙٛ ،ٓ.ٛٙر
عم التوالي.



عدـ وجود فروؽ ات د لة معنوية بيف ال راعيف اليمن

المطمؽ لمتػير القوة القاو

واليلر في يـ التػير

ومطاولة القوة الثابتة ،ا كانت يمة تر غير

المرتبطة
ٓ.ٜٙٛ ،ٕ.ٖٖٓ-ر عم

التوالي.

التوالي تقابمها يـ احتمالية ٓ.٘ٔٓ ،ٓ.ٓٚٚر عم

 2-4مناقشة النتائج:

يتبػيف مػف الجػدوؿ ٙر عػدـ وجػود فػروؽ معنويػة فػي ػيـ التػيػر المطمػؽ لمتػيػر

القػػوة القاػػو ومطاولػػة القػػوة الثابتػػة ل ػ راع اليلػػار النػػاتت عػػف التػػدريب بالػػت داـ التحفيػػز
الكهربائي ل راع اليميف.
و د يعز

ا ال

ار فترة البرنامت الملت دـ حيث اف فترة ٛر الابيي د

تكوف كافية لتطوير القوة القاو
Uh et al.ر في بحثه ال

ومطاولة القوة لم راع المعاكلة فقد اوضح

اجراا لمدة ٛر الابيي باف احد المحددات التي اادفت

الدرالة ي ار فترة البرنامت التدريبي ،فقد حظ زيادة معنوية في العزـ المّي البالع

ال روة Peak Torqueر ،ولكنه لـ يمحظ مثؿ
ال اف

ا الزيادة في القوة والمطاولة ،و د فلر ا

ا الافات تحتاج ال فترة تدريب اطوؿ مف افة Peak Torqueر Uh et

al., 2000, 571ر.

ٕٗٙ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنلانية
المجمد ٗٔر

كمػػا يعػػز

العدد ٕر

لػػؾ الػ

آ ار ٕٓٓٚر

مػػة ػػوة الحػػافز المعطػ أثنػػاي التػػدريب أو اػػر فتػرة دوامػػه،

حيػث يلػير كػؿ مػف Hortobagyi et al., 1999ر و Oakman et al., 1999ر الػ

اف ػ ػػوة الح ػ ػػافز وط ػ ػػوؿ فترت ػ ػػه ت معب ػ ػػاف دو ار رئيل ػ ػػا ف ػ ػػي تط ػ ػػوير الق ػ ػػوة لمػ ػ ػ راع المعاكل ػ ػػة
Hortobagyi et al., 1999,217ر و Oakman et al., 1999, 400ر

ولكػػف مػػف ػ ؿ م حظػػة الجػػدوؿ ٘ر يتبػػيف اف نػػاؾ تطػػور بلػػيط فػػي متػيػػر

القوة القاو ومطاولة القػوة الثابتػة لػ راع اليلػار ا بمػػت نلػبة التػيػر  ،ٖٜ.ٓٙٔ 
ٗ٘%ٖٓ.ٙر عم التوالي.

باورة عامة ناؾ درالات عدة أثبتت الت ثير المعاكس لمعضو المتدرب و د

دعمت

تفلير

ا البحوث عدة نظريات لتفلير

ا الظا رة ،واف اكثر النظريات ليوعا في

عضميٕ ،ر
ا الظا رة ي ٔر تعزيز التلهيؿ العابي ال
ِ

التثبيطية المركزية إل

فض اإللارات

الطرؼ الػير مدربٖ ،ر تقماات آيزومترية غير محلولة

لمطرؼ الػير مدرب اثناي تماريف القوة.

بالنلػػبة لمتبريػػر ا وؿ  :فقػػد دعػػـ مػػف بػػؿ Komi et al.ر وال ػ

حػػظ مػػف

ػ ؿ بحثػػه عم ػ مجمػػوعتيف ضػػابطة وتجريبيػػةر وبعػػد تطبيقػػه برنامج ػا لمتػػدريب العضػػمي

المتح ػػرؾ لم ػػدة ٕٔر ال ػػبوعا وبوا ػػي ارب ػػي وح ػػدات ال ػػبوعية ،أف ن ػػاؾ تط ػػو ار ف ػػي الق ػػدـ
المدربػة والقػػدـ الػيػػر مدربػػة لممجموعػة التجريبيػػة ،فػػي حػػيف لػػـ يحػدث مثػػؿ ػ ا التطػػور فػػي

المجموعػػة الضػػابطة ،والػػتنتت مػػف ػ ؿ لػػؾ أف التػػدريب العضػػمي الثابػػت يعمػػؿ عم ػ

زيػػادة تحفيػػز الوحػػدات الحركيػػة الموجػػودة ،ويلػػبب فػػي زيػػادة القػػوة والفاعميػػة لكػ الط ػرفيف.
و ػد حػظ الباحػػث نفلػه اف نػاؾ تطػػو ار فػي اػفة مطاولػػة القػوة بػالرغـ مػػف الػت داـ القػػوة

ا رادية المتحركة ،واف
عينػػة البحػػث وال ػ

ا النتيجة دعمت عف طريؽ ا ػ

زعػة مػف النلػيت العضػمي مػف

حػػظ فيهػػا اف نػػاؾ دعػػـ لأيػػض ا وكلػػجيني

demonstrated

enhanced oxidative metabolismر لعض ػ ت العينػػة المتدربػػة ،ولكػػف مثػػؿ ػ ا
التعزيز لـ ي حظ في العينة الضابطةKomi et al. 1978, 45 .ر
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و د الار Munn et al.ر ال أف اآللية المقترحة لزيادة القوة مف جراي تدريب
العضو المعاكس ي اآللية العابية المركزية المتضمنة تحفيز جزي مف القلرة الدماغية

في أثناي التقمص اإلراد لم راع المدربة يعتقد انه ينتت تلهي ت معاكلة.

Munn et al., 2004, 1865ر

وكدعـ له ا الميكانيكية الار Herbert et al.ر ال
اإلرادية يااحبها فعالية في لرة الدماغ لمعضو المعاكس"
368ر ،وعم ا ؿ لعض ت اليد الدا مية .ا اف

اف "الحركة المفردة

Herbert et al., 1998,

ا العض ت لها تحفيز إراد

اؿ

مف با ي العض ت ،و ا يجعمها ابمة لمعوامؿ العابية المركزية أكثر مف غير ا مف

العض تKristeva , et al., 1990, 297 .ر.

و د الار كؿ مف Hortobagyi et al., 1999ر و

Oakman et al.,

1999ر ال انه "بما أف الت ثير المعاكس يحدث مي التدريب العضمي ال اراد بالت داـ
التحفيز الكهربائي ،فءف الميكانيكية اللوكية د يكوف لها دور ايضا.

Hortobagyi et al., 1999, 217ر و Oakman et al., 1999, 400ر

و ا يدعـ ما الار اليه Mirkin, 2006ر في اف تدريب دـ او راع واحدة

يعمؿ عم تطوير القوة والمطاولة والقدرة لمقدـ او ال راع المعاكلة ،وال

عمؿ

ا الزيادة

في القوة ال ت ثير الجهاز العابي ،ا اف كؿ عضمة تحو م ييف ا لياؼ وكؿ ليؼ

يحفز بوالطة عاب مفرد ،فعندما يتدرب الفرد ،فاف الدماغ يرلؿ إلارات عم
ا ا لياؼ وانه فقط حوالي ٘%ر مف

طوؿ

ا ا لياؼ يتقمص بالو ت نفله ،ومي التمريف،

فاف دماغ الل ص المتدرب يتعمـ كيؼ يقمص نلبة اكبر مف ا لياؼ العضمية
Mirkin, 2006, 1-2ر

و د كر Houston et al.ر اف الميكانيكية مؼ ت ثير تدريب ال راع المدربة

في ال راع المعاكلة بقيت غير واضحة ولكف أثبت اف الحاوؿ عم القوة المعاكلة
تنتت مف تػيرات مورفولوجية في العضمة Houston et al., 1983, 25ر.

و ا يدعـ نتيجة بحثنا ا انه لـ يحدث تػير في محيط ونلبة لحوـ اليد اليلر

ولكف بالعكس حدث ناؾ زيادة معنوية في ياس طية الجمد ال مفية ا بمػت نلبة التػير
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بيف القيالييف القبمي والبعد

العدد ٕر

آ ار ٕٓٓٚر

ٖٗ.ٖٖٚ ر ،ا يلير Eriksonر اف التحفيز الكهربائي

د يؤد ال تنمية ال اائص التقمص العضمي دوف اف يحدث تض ـ عضمي Erikson,

1981, 18-22ر.

قوِة
أما بالنلبة لمتبرير الثاني  :فقد اوضح Ikai & Steinhausر في درالة ل ّ
ِ
ِ
ِ
القابضة أف ناؾ عو ِ
قص اللحب القاو
اللاعد
عضمة
َف تَ ِز َ
امؿ عدة ّي ْمك ّف أ ْ
يد أَو تَْن َ
ا
بمقدار ٕ٘  %إل ٖٓ ،%و د ع از لؾ ال فض الارات التثبيط المركزية ،وعم
ا لاس فاف العضمة لتتقمص باورة أ و

Ikai & Steinhaus, 1961, 162ر.

أما بالنلبة لمتبرير الثالث  :فقد اوضح Uh et al.ر ب ف ناؾ تقماات ثابتة

غير مل اة لمعضو الػير مدرب مف المحمؿ تعمؿ عم تعزيز القوة في العضو الػير

مدرب ،واف

ا التقماات يمكف اف تل ص بوالطة جهاز Electromyography-

EMGر اثناي اداي الوحدات التدريبية Uh et al., 2000, 571-572ر.
و ا ما يؤكد ما ا ترحه Hellebrandt et al.ر في اف ال راع المعاكس تتقمص

اثناي تدريب العضو المفرد لتلاعد في ثبات الجلـ ،وله ا فءف العضو الػير المدرب و
ليس غير ممرفر Hellebrandt et al. 1947, 75-85ر.

لكػػف الػػار Munn et al.ر ال ػ اف ػ ا الظػػا رة تكػػوف ا ػػؿ فػػي المجموعػػات

الاػيرة مث العض ت الثانية لمفاؿ المرفؽ Munn, et al., 2004, 1865ر.
كما الار Uh et al.ر ال

اف التقماات ا يزمترية الػير محلولة لمطرؼ

غير المدرب تعتمد وتتنالب مي مقدار ومدة القوة الملمطة عم الطرؼ المدرب ،واف
التقماات

ا

يمكف اف تح ؼ أو تقمؿ ،ولكنها تحتاج إل فترة طويمة لكي يظهر ت ثير ا.

Uh et al., 2000, 572ر
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 -5االستنتاجات والتوصيات :
 1-5االستنتاجات:

 ك ػػاف ن ػػاؾ انتق ػػاؿ بل ػػيطا ث ػػر ت ػػدريب الػ ػ راع اليمنػ ػ بال ػػت داـ التحفي ػػز الكهرب ػػائي
العض ػػمي و الل ػػدد وفتػ ػرات ال ارح ػػة المتنوع ػػة عمػ ػ الػ ػ راع اليل ػػر ف ػػي ا ػػفتي الق ػػوة

العضمية القاو ومطاولة القوة العضمية الثابتة.

 ل ػػـ يك ػػف لمبرن ػػامت الت ػػدريبي بال ػػت داـ التحفي ػػز الكهرب ػػائي العض ػػمي و الل ػػدد وفتػ ػرات
الراحة المتنوعة تاثي ار ممحوظا في محيط ال راع وفػي طيػة الجمػد ا ماميػة لمػ راع الػيػر
مدربة اليلر ر.

 لػ ػػوحظ اف نػ ػػاؾ زيػ ػػادة معنويػ ػػة فػ ػػي لػ ػػمؾ طيػ ػػة الجمػ ػػد ال مفيػ ػػة لم ػ ػ راع الػيػ ػػر مدربػ ػػة
اليلر ر.

 2-5التوصيات :
 اعادة الدرالة الحالية ،مي م حظة زيادة الفترة الزمنية لمبرنامت التدريبي.
 اجراي درالات ا ر عم اجزاي ا ر مف الجلـ

 اج ػراي د ارلػػات ا ػػر بالػػت داـ لػػدد تحفيزيػػة أ ػػو وفت ػرات دواـ أطػػوؿ فػػي البرنػػامت
التدريبي.
 اج ػراي د ارلػػات ملػػتقبمية يػػتـ فيهػػا مقارنػػة انتقػػاؿ اثػػر التػػدريب القػػوة العضػػمية بالػػت داـ
التحفيز الكهربائي مي تدريبات التقمص اإلراد التقميدية.
املصادر

ٔ .حليف ،الـ حلف :الفليولوجيا مبادئها وتطبيقها في المجاؿ الرياضي ،مطبعة دار
الحكمة ،المواؿ.ٜٜٔٓ ،

ٕ .مجيد ،ريلاف

ريبط :التدريب الرياضي ،مديرية دار الكتب لمطباعة والنلر،

.ٜٔٛٛ
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Effects of electromyostimulation on Gross Transfer of
some aspects of muscular strength and anthropometric
variables
Dr. Mohammed Tawfik U.
College of Basic Education

Dr. Ahmed A. Taha
College of Physical Education

Abstract:
The argument of this study was restricted by studding
transfer the effect of training from arm gross other by using various
intensities and durations of electromyostimulation without using
voluntary contractions to reveal this effect on maximal muscular
strength and static muscular endurance in addition to some
anthropometric measurements (circumference and skinfold thikness)
of the right trained arm and left untrained arm.
The sample included 5 healthy subjects. The training
program of electromyostimulation was applied for 8 weeks with 2
sessions a week. The measurements of study variables were
conducted by using the pre and the post tests for the right and left
arms. The arithmetic mean, standard deviation, paired "t" test, and
percentage change were used to process the data statistically. After
discussing the results, the study concluded that:
 There was training transfer of trained right arm by using
electromyostimulatio with various intensities and interval rest
periods to the untrained left arm related to maximal muscular
strength and static muscular endurance
 The training program of electromyostimulatio with various
intensities and interval rest periods had no effect on
circumference and skinfold thickness of the untrained left arm.

ٕ٘ٗ

