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 أقرار المشرف
 

دراسة العزوم العضمية بداللتي شيد أن اعداد ىذه الرسالة الموسومة بـ )ا 
( لبعض عضالت الساعد وعالقتيا بدقة التصويب في كرة MRI) و (EMGالـ)
( قد جرت تحت  ورس نجيب احمد حسنوالمقدمة من طالبة الماجستير )ن (اليد

جامعة ديالى ، وىي جزء من متطمبات نيل  –في كمية التربية الرياضية  يإشراف
ماجستير في عموم التربية الرياضية وانيا قد استوفت خطتيا استيفاًء تامًا  شيادة

. 
 
 
 

 التوقيع
 عبد المطيف عارف ماىر أ.م.د

 2015/   /    التاريخ
 
 
 
 

 التوقيع
 ثائر رشيد حسن.م.د أ

الدراسات لمشؤون العممية و معاون العميد 
 العميا

 جامعة ديالى –كمية التربية الرياضية 
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 إقرار المقوم المغوي
 

دراســــــة العــــــزوم العضــــــمية بــــــداللتي اشـــــيد أن ىــــــذه الرســــــالة الموســــــومة بــــــ )
( بدقـة التصـويب فـي كـرة اليـد( لبعض عضالت الساعد وعالقتيا MRI(و)EMGالـ)

قد تمت مراجعتيا من الناحية المغوية بإشرافي  بحيث أصبحت بأسموب عممي سـميم 
 جمو وقعت .خاٍل من االخطاء والتعبيرات المغوية غير الصحيحة وأل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوقيع
 سعد خضير عباس .دم.أ                                             

كمية  –جامعة ديالى 
 الرياضيةالتربية

 /     /2015 
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 إقرار لجنة المناقشة والتقويم
 

 نحن أعضاء لجنة المناقشة والتقويم  نشيد أننا قد اطمعنا عمـى الرسـالة الموسـومة 
ـــ ) ـــ)ب ــداللتي ال ــبعض عضــالت الســاعد MRI(و)EMGدراســة العــزوم العضــمية ب ( ل

 ورس نجيب احمد حسن( وقد ناقشنا الطالبة )ناليدوعالقتيا بدقة التصويب في كرة 
( في محتوياتيا وفيما لـو عالقـة بيـا وكانـت جـديرة بـالقبول لنيـل درجـة الماجسـتير 

 التربية الرياضية.  عموم في
 : التوقيع

 أ.د صريح عبدالكريم الفضمياالسم :                           
  رئيساً                           

 
 

 التوقيع                    التوقيع         
                 سوزان خميفة جوديد م.أ.االسم :         ميا محمد صالح         أ.داالسم : 
 عضواً                  عضواً  

 
 

                           
 جامعة ديالى بجمسـتو المنعقـدة  –صدقت الرسالة من مجمس كمية التربية الرياضية 

 . 2015بتاريخ       /      / 
 

 التوقيع     
 أ.د ماجدة حميد كمبش

 عميد كمية التربية الرياضية      
 جامعة ديالى

         /        /2015 
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 اإلهداء
 الى وطني العراق...... طيبا وعنفوانا

 الى شيداء العراق...... الخالدين في الجنان 

 الى من جرع الكأس...... فارغا ليسقيني قطرة حب

 الى من كمت اناممو ......ليقدم لنا لحظة سعادة

الى من حصد االشواك عن دربي ليميد لي طريق العمم ......والدي 
 العزيز 

 الى من ارضعتني .........الحب والحنان

 الى القمب الناصع بالبياضالى رمز الحب وبمسم الشفاء...... 

 والدتي العزيزة

 الى القموب الطاىرة البريئة الى الرياحين ......اخوتي أمل حياتي 

 الى المواتي لن انسى فضمين عمي...... صديقاتي

 الى كل من عممني حرفا اساتذتي االعزاء...... اليكم جميعا 

 ي .....اخالصا وعرفانااىدي ما وفقني اليو رب

 اىدي ثمرة جيدي المتواضع             

          نورس                        
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  ثناءشكر و 
لو  آالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى نبينا محمد صمى اهلل عميو و    

 وصحبو وسمم . 
فمن واجب الوفاء والعرفان  ،بعد ان يسر اهلل سبحانو وتعالى لي اعداد ىذه الرسالة  

جامعة ديالى  - الى عمادة كمية التربية الرياضية ثناءبالجميل ان اتقدم  بالشكر وال
ن أ ولجنة الدراسات العميا لما قدموه من دعم لي طوال مدة الدراسة وعرفانًا بالجميل

عمى ما ماىر عبد المطيف عارف االستاذ المساعد الدكتور  المشرف ستاذيأ رشكأ
وجيد كبير الغناء الرسالة بالمعمومات  ذلو من مساعدة عممية قيمة ومتابعة وتوجيوب

ودعم متواصل طوال مدة أشرافو وأتمنى لو الصحة والعطاء الدائم فجزاه اهلل  العممية
 خير الجزاء . 

 اسماعيل المساعد الدكتور صفاء عبد الوىاب واالحترام الى الثناءتقدم بالشكر و أو    
من رعاية عممية من خالل الرأي السديد والمشورة العممية ، ولما بذلو من  لما أبداه

جيود في مرحمة إجراءات البحث الميدانية وتذليل الصعوبات التي واجيت الباحثة ، 
 فجزاه الميم عني خير الجزاء وأمدىو بالعطاء الدائم

عمي بأي يبخل  الذي لمممدرس المساعد رافد حبيب قدوري لاتقدم بالشكر والثناء و    
 .معمومة ومشورة  فجزاه اهلل تعالى عني خير الجزاء

واتقدم بالشكر والثناء واالعتزاز الى المدرس المساعد ىناء ابراىيم محمد لما قدمتو 
 اهلل خير الجزاء .  افجزاىلي من دعم معنوي وعممي طول فترة دراستي 

االستاذ الدكتور نبيل عمي بكر من قسم الفيزياء  الشكر واالمتنان الى تقدم بوافرأو  
في كمية العموم جامعة ديالى لما ابداه من مساعدة متواصمة في جانب الفيزياء فمو 

 منا جزيل الشكر.
االمتنان إلى السيد مؤيد االصيل تخصص وافر وال يسع الباحثة األ أن تتقدم ب     

 الطبي  فريقميمي، وكذلك الاشعة ورنين مغناطيسي في مستشفى  بعقوبة التع

 . المساعد في اتمام االختبارات
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المكتبة جميع موظفي أن تتقدم الباحثة بالشكر والتقدير إلى  لواجبكما أن من ا    

 المركزية ومكتبة الكمية لتقديم المساعدة لمباحثة .

ء فجزاىم اهلل خير الجزا كما اتقدم بالشكر والتقدير الى فريق العمل المساعد    

 الى عينة البحث. واتقدم بالشكر واالمتنان

كريم و رعد و حيدر اتقدم بالشكر والتقدير الى زمالئي من طلبة الماجستير)كما     

ونبراس واشراق وتغمب  ومحمد وىجوم ورعد ابراىيم وعبد الكريم وعبدالرحمن وعالء

 وصابرين(.

كما اتقدم بالشكر والتقدير الى والدي العزيز لمساعدتو لي في كل خطوات البحث    

والى والدتي الغالية التي كانت شمعة دربي في كل  عنايتو بي طيمة فترة الدراسةول

ان يحفظيما لي وان يمدىما بطول  (عز وجل)سني دراستي فأتمنى من الباري 

 العمر.

عتزاز الى صديقاتي )مروة و رسل و داليا ونور واية كما اتقدم بالشكر والتقدير واال

 وريام(

وختاما التمس العفو إلى كل من لم تسعني ذاكرتي بذكرىم واالعتراف بفضميم     
  واهلل ولي التوفيق.
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 مستخمص الرسالة بالمغة العربية
 عنوان الرسالة

 ساعد( لبعض عضالت الMRIو) (EMGالـ)دراسة العزوم العضمية بداللتي 
 وعالقتيا بدقة التصويب في كرة اليد

 شرافباالباحثة                                                       
 نورس نجيب احمد حسن                            أ.م.د ماىر عبدالمطيف عارف

                                                                
حلث االىتماملات العمميلة التلي اخلذ البتعد دراسة العزوم العضلمية المسلببة لمحركلة ملن 

ىللذه الدراسللة كمحاولللة  تئللوجاواىر الحركيللة عممللي يسللمط الضللوء عمييللا كتفسللير لمظللال
عمللى الجانللب التشللريحي والللوظيفي  جللادة لوضللع قلليم رقميللة لمعللزوم العضللمية معتمللدين

جيل النشللللاط سلللللمعضللللالت مللللن خللللالل اسللللتخدام جيللللاز الللللرنين المغناطيسللللي وجيللللاز ت
الكيربللللائي حيللللث تركللللزت مشللللكمة البحللللث عمللللى دراسللللة تللللأثير ىللللذه العللللزوم عمللللى دقللللة 

 التصويب ومقدار ترابطيا مع النشاط الكيربائي لعضالت الساعد .
 -ىدفت الدراسة الى :

بدالللة جيلاز اللرنين  لبعض عضلالت اللذراع العزوم العضمية التعرف عمى قيم .1
 (.  MRIالمغناطيسي )

 (EMG)بداللللة  لللبعض عضللالت الللذراعالتعللرف عمللى قمللة النشللاط الكيربللائي  .2
 في اثناء اداء التصويب بكرة اليد.

والعللللزم العضللللمي بقمللللة النشللللاط الكيربللللائي  القصللللو  ايجللللاد العالقللللة بللللين القللللوة .3
 .لمعضالت  ودقة التصويب

والعلللللزم العضلللللمي بدالللللللة جيلللللاز اللللللرنين القصلللللو  ايجلللللاد العالقلللللة بلللللين القلللللوة  .4
 ( بدقة التصويب بكرة اليد.MRIالمغناطيسي )

العبلللين  8 قلللواميموشلللممت عينلللة البحلللث العبلللي نلللادي ديلللالى بكلللرة اليلللد فئلللة الشلللباب 
( كغلللللم وتلللللم اعتملللللاد 7.5±، 75( وكتملللللة)6±، 172(سلللللنة واطلللللوال)4±، 26عملللللار)أب

 -بأسموب العالقات االرتباطية وتم اعتماد اربع عضالت ىي: المنيج الوصفي
 العضمة ثالثية الرؤوس العضدية. -1
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 العضمة العضدية الكعبرية. -2
 العضمة باسطة الرسغ الكعبرية الطويمة. -3
 العضمة مثنية الرسغ الزندية. -4

معللللادالت طبيلللة تشللللريحية مسلللبقة موثقلللة بالمصللللادر تؤكلللد حسللللاب واعتملللدت الدراسلللة 
ة باالعتماد عمى الجثث والتشريح معتمدة عمى عدد ملن القياسلات منيلا العزوم العضمي

:- 
 طول العضمة -1
 المقطع العرضي لمعضمة -2
 زاوية التريش لمعضمة -3
 طول الوتر -4

كما تم اعتماد مؤشر قمة النشاط الكيربائي من خالل تسجيل نشاط العضلمة القصلوي 
مللي كللرة طبيللة البعللد معبللرا عللن اقصللى قللوة تصللدرىا العضللمة فللي اثنللاء تنفيللذ اختبللار ر 

 مسافة ممكنة وتم استخدام المعالجات االحصائية المالئمة لموصول الى نتائج البحث
 -وتوصمت الباحثة الى اىم االستنتاجات:

الخللللط البيلللللاني لقمللللة النشلللللاط الكيربللللائي اللللللذي يعبللللر علللللن القللللوة القصلللللو   .1
 لمعضالت قيد البحث كان مرتبطا بمتطمبات الواجب الحركي.

 خطيللة بصللورة يتجللو لمعضللمة المسللتيدفة المتوقللع العضللمية القللوة مقللدار ان .2
 العضمة. ىذه بو المكمفة العمل خالل الكيربائي النشاط مستو  مع طردية

تبين ان العالقة الموضوعية ظيرت بين العزم والنشاط الكيربائي كتعبير  .3
 .عن الحمل الواقع عمى المفصل او العضمة

 وان الكيربائي النشاط وقمة الناتج العضمي العزم بين قوية عالقة وجود .4
 ووضعيتيا العضمة لطول بالنسبة يختمف العضمي العزم او القوة مستو 
 . االستثارة قبل

 -واوصت الباحثة بعدد من التوصيات :
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التللي يمكللن الحصللول عمييللا مللن خللالل  ضللرورة اسللتخدام القياسللات البارامتريللة .1
( لمحصول عمى قياسلات  MRIاستخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي ) 

تشلللريحية حقيقيلللة التعتملللد عملللى التخملللين عنلللد اجلللراء الدراسلللات المسلللتقبمية فلللي 
  المجال الرياضي.

اجلللراء دراسلللة مشلللابية باسلللتخدام تقنيلللات اللللرنين المغناطيسلللي عملللى عضلللالت  .2
ي حالة االنقباض لحساب عزوم القوة  وعالقتيا بالقوة المنتجة بدنيا مستيدفة ف

 من خالل جياز الداينموميتر.
تقنين التمرينات البدنية والميارية عمى وفق نتلائج البحلوث الميدانيلة والمختبريلة  .3

 بناء عمى المردودات التي تحتوييا ىذه البحوث.
جللذع مجللاميع عضللمية لمضللرورة اجللراء بحللوث مشللابية وميدانيللة يللتم اسللتيداف  .4

ملد  التلرابط  او االطلراف السلفمى لمتعلرف عملىاو مجاميع لمعضالت الصلدرية
 الحركي في نقل القوة بين االجزاء.
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 الباب االول
 التعريف بالبحث -1

 املقدمة وأهمية البحث: 1-1
ان ما شيده التقدم السريع في المجال الرقمي او االداء في المجال الرياضي كان     

نتيجة الدراسات المستفيضة والمتداخمة بين عموم الرياضة بشكل عام يوفر فرص 
والضعف. ومن بين ىذه حقيقية لموقوف عمى دقائق االمور وتحديد امثل لنقاط القوة 

العموم عمم الفسيولوجيا والتشريح المذان يوفران قاعدة اساسية في التعرف عمى الجوانب 
االعتماد عمى اجيزة الوظيفية والحركية الجزاء الجسم . وماتقدم من توضيح يتطمب 

تكون متوافقة وموضوعية العمل بحيث تؤدي الى تحقيق اليدف الجديد الموضوع من 
 (1)اسة"اجل الدر 

وتعد لعبةة كةرة اليةد واحةدة مةن ا لعةاب الجماعيةة التةي القةت انتشةارًا جماىيريةًا واسةعًا    
  اضةةةيةب فخةةةال السةةةنوات القميمةةةة المعمةةةى الةةةرحم مةةةن حداثةةةة المعبةةةة مقارنةةةًة ببقيةةةة ا لعةةةا

إزداد انتشةةةار المعبةةةة بسةةةب التطةةةور الحاوةةةل فةةةي تكنيةةةك وقةةةوانين المعبةةةة والتةةةي تعةةةد مةةةن 
رئيسةةة التةةي جعمةةت لعبةةة كةةرة اليةةد تخطةةو خطةةوات جيةةدة نحةةو التقةةدم . وىةةذا ال العوامةةل ال

المعبةةةةة و ارتباطيةةةةا بةةةةالعموم ا خةةةةر  ومنيةةةةا ) عمةةةةم متطمبةةةةات يةةةةتم إال  مةةةةن خةةةةال دراسةةةةة 
 و التعمم الحركي وحيرىا من العموم ا خر (.،والبايوميكانيك  ،الفسيولوجيا

دراسةةةةة عةةةةزوم العضةةةةات العاممةةةةة  اىميةةةةة جةةةةاءت مةةةةن الدراسةةةةة وتجمةةةةت اىميةةةةة         
 لتوةةةويبحققةةةة لمةةةذراع عنةةةد اتبالسةةاعد عنةةةد اداء ميةةةارة التوةةةويب وعاقتيةةةا بالسةةةرعة الم

اعتماد وسيمتين حديثةة تم من حيث  وويبحققة لمذراع عند التتوبين عاقة  السرعة الم
وجيةةةةاز التخطةةةةيط الكيربةةةةائي لمعضةةةةات  MRIلمقيةةةةاس ىما)جيةةةةاز الةةةةرنين الم ناطيسةةةةي 

                                                 
(1)

صفاء عبذ الوهاب اسماعيل : التغيراث في النشاط الكهربائي لبعض المجاميع العضليت العاملت في اثناء اداء رفعت الخطف ، رسالت  

 20، ص 2002ى ،سنت ماجستير غير منشورة ، جامعت ديال
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EMG  نسةجة( حيث يوفر جياز الرنين الم ناطيسي القياسةات الموروفولوجيةة الدقيقةة  
(  (EMGالجسم الداخميةة وبشةكل دقيةق جةدًا، امةا جيةاز التخطةيط الكيربةائي لمعضةات 

فانةةةو يعكةةةس النشةةةاط الكيربةةةائي لمعضةةةات والتةةةي تعةةةد مةةةن االسةةةاليب الميمةةةة فةةةي دراسةةةة 
داء ،اذ يعتمةد ىةذا االسةموب عمةى تسةجيل اثنةاء ا فةي خوائص نشاط الجياز العضمي 

النشةةةةةاط الكيربةةةةةائي لمعضةةةةةات خةةةةةال انقباضةةةةةيا مةةةةةن عمةةةةةى سةةةةةطح الجمةةةةةد والتةةةةةي تةةةةةوفر 
المعمومةةةات التةةةي تتعمةةةق فيمةةةا اذا كانةةةت العضةةةمة فةةةي حالةةةة نشةةةاط ام ال طةةةوال فتةةةرة ىةةةذا 
النشاط وفترة الراحة لمعضةات المشةتركة فةي ا داء ومةن خاليمةا يمكةن لنةا مةن التعمةق 
فةةةي دراسةةةة مت يةةةرات البحةةةث وايجةةةاد العاقةةةات واالرتباطةةةات والقةةةيم الحقيقيةةةة لكةةةل مؤشةةةر 

 داخل الجسم , من ىذا تبمورت فكرة البحث في التقوي وراء الحقيقية االكثر دقة.

 : مشكلة البحث 1-2

وجميع ىذه ىناك العديد من الميارات والحركات التي تتضمنيا لعبة كرة اليد       
العب كرة اليد بمستو  بدني عالي يستطيع  يتمتع انمن يارات تتطمب الحركات والم
واىم قدرة بدنية ىي القوة  ، ان ينفذ ىذه الحركات والميارات بأداء فني عاليمن خاليا 

عن كفاءة الجياز العوبي والقوة  الحركات ، فضا مختمف المسؤولة عن ظيور
مية والتي ترتبط قيميا بمقادير المسؤولة عن تطبيق ىذه الحركات ىي العزوم العض

اذا  بنظام العتات وربح السرعة وربح القوةوالتي ترتبط الجياز العوبي العضمي  كفاءة
مع ما مطموب من دقة عند اداء  حققحققة من ىذا النظام يجب ان تتتان السرعة الم

التوويبات المختمفة في ىذه المعبة ليذا جاءت ىذه الدراسة لتبين حقيقة العاقة بين 
عزم القوة في عضات الساعد ودقة التوويب بكرة اليد والتي لم تدرس سابقا وعن 
طريق قياس العزم وما يمكن ان يؤثر تطبيق الحركات الدورانية في الذراع ويحقق 

 . وويبسرعة المطموبة عند التال
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 أهداف البحث : 1-3

بداللةةة جيةةاز الةةرنين  لةةبعع عضةةات الةةذراع التعةةرف عمةةى قةةيم العةةزوم العضةةمية .1
 (.  MRIالم ناطيسي )

فةي  (EMG)بداللةة  لبعع عضات الةذراعالتعرف عمى قمة النشاط الكيربائي  .2
 اثناء اداء التوويب بكرة اليد.

والعةةةةةزم العضةةةةةمي بقمةةةةةة النشةةةةةاط الكيربةةةةةائي  قوةةةةةو ال ايجةةةةةاد العاقةةةةةة بةةةةةين القةةةةةوة .3
 .لمعضات  ودقة التوويب

والعةةةةةةزم العضةةةةةةمي بداللةةةةةةة جيةةةةةةاز الةةةةةةرنين القوةةةةةةو  ايجةةةةةةاد العاقةةةةةةة بةةةةةةين القةةةةةةوة  .4
 ( بدقة التوويب بكرة اليد.MRIالم ناطيسي )

 جماالت البحث : 1-4
 نادي ديالى بكرة اليد . والعب -: اجملال البشري .1

 2014/  1/9ول اية   2014/ 1/ 30ن  م -: اجملال السماني. 2
مستشفى بعقوبة التعميمي ) مختبر اشةعة الةرنين  الم ناطيسةي  -: انيكاجملال امل .1

MRI مختبةر  -القاعة الم مقة –لتربية الرياضية كمية ا -، ماعب جامعة ديالى
 .(كمية التربية الرياضية–الفسمجة 
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 : حتديد املصطلحات 1-5

ي القوة الميكانيكية التي تعمل عمى تدوير الجسم عندما ى  -: العسوم العضلية .1
تسمط مسافة معينة عن محور الدوران اذا كان الجسم بذراع واحدة او 

 .(1)ذراعين

وىو عبارة عن الحافز الذي يرسل عمى شكل  -:النشاط الكهربائي للعضالت .2
االلياف  موجات كيربائية إلى االلياف العوبية إلثارتيا وىذه االثارة تنتقل إلى

العضمية مسببة االستجابة االساسية لمحركة )الشد العضمي(، مكونة اخيرًا 
 .(1)المتطمبات االساسية لانقباع العضمي

التووير بالرنين الم ناطيسي ىو جياز   -: MRIجهاز الرنني املغناطيسي  .3
ولكن يستخدم المجال الم ناطيسي  CTتووير مثل اشعة اكس و جياز 

لمحوول عمى وور دقيقة وتفويمية وثاثية االبعاد تمكن وامواج الراديو 
 .المتخوص من مشاىدة االجزاء الداخمية لجسم االنسان

 
 

 

                                                 
(1)

 .20/2/2012كليت التربيت الرياضيت /جامعت بغذاد /مقابلت شخصيت بتاريخ  صريح عبذ الكريم الفضلي ؛ 

البايةومترك والبايةومترك عمةةى النشةاط الكيربةائي لمعضةةمة  –( موةطفى حسةن عبةد الكةةريمي تةأثير اسةموبي التحفيةةز الكيربةائي1)
 .22(، ص2009لمنتخب الشباب بمعبة المبارزة. )اطروحة دكتوراه ، جامعة ب داد، وبعع القدرات العضمية والميارية 



 الباب الثاني

 :املرتبطةالدراسات النظرية والدراسات  - ٢

 :الدراسات النظرية ١-٢

 .البايوميكانيك ١-١-٢

 .أقسام البايوميكانيك ٢-١-٢

 .الكينماتيك ١-٢-١-٢

 .الكينتيك ٢-٢-١-٢

 . العزم ۳-٢-١-٢
 .القوة امليكانيكية وعزم القوة ٤-۱-۲-٢

 .القوة امليكانيكية ۱-٤-٢-١-٢

 .عزم القوة ۲-٤-٢-١-٢

 .العزوم العضلية يف جسم االنسان ٥-٢-١-٢

   .العضالت اهليكلية ٣-١-٢

 .الرتكيب البنائي للعضالت اهليكلية ۱-٣-١-٢

 .اشكال العضالت ۳-٣-١-٢

 .الوحدة احلركية ٤-٣-١-٢

 .)اخليوط املنزلقةنظرية االنزالق ( ٥-۱-۳-٢

 .العضالت العاملة بالذراع ٦-٣-١-٢

 

 .العضدية ثالثية الرؤوسالعضلة  ۱-٦-٣-١-٢

 .العضلة العضدية الكعربية ۲-٦-٣-١-٢



 .باسطة الرسغ الكعربية الطويلةالعضلة  ۳-٦-٣-١-٢

 .العضلة مثنية الرسغ الزندية٤-٦-۱-۳-٢

 .التخطيط الكهربائي لنشاط العضالت ٤-١-٢

 .EMGتسجيل اشارة  ۱ -٤-١-٢

 .جهد الفعل(اجلهد الكهربائي) ۲-٤-١-٢

 .فرق اجلهد الكهربائي للغشاء يف حالة الراحة ۳-٤-١-٢

 . جهد فعل االستقطاب ٤-٤-١-٢
  .املراحل املتعاقبة جلهد الفعل ٥-٤-١-٢

 .مرحلة الراحة  ۱-٥-٤-١-٢

  .مرحلة زوال االستقطاب ۲-٥-٤-١-٢

 .مرحلة عودة االستقطاب   ۳-٥-٤-١-٢

 .)MRIجهاز الرنني املغناطيسي ( ٥-١-٢

 .اجلهازمكونات ۱-٥-١-٢

 .الية عمل جهاز الرنني املغناطيسي ۲-٥-١-٢

 .التصوير بتقنية الرنني املغناطيسي  ۳-٥-١-٢

 .دالئل تكوين الصورة ٤-٥-١-٢

 .تعريف كرة اليد ٦-١-٢

 .املهارات االساسية يف كرة اليد ۱-٦-١-٢

 .مهارة التصويب ۲-٦-١-٢

 .انواع التصويب ۳-٦-١-٢

 .من فوق مستوى الكتف التصويب ٤-٦-١-٢



 .العوامل املؤثرة يف عملية التصويب ٥-٦-١-٢

 .قوة التصويب يف كرة اليد ٦-٦-١-٢

 .الدقة يف اال الرياضي ۷-٦-١-٢

  .الدقة يف كرة اليد  ۸-٦-١-٢

 

 .شابهةالدراسات امل ٢-٢

 Tomas A correaدراسة  .١-٢-٢

 

 JUN SAKUMA دراسة ۲-۲-٢
 
واالختالف بني الدراسة احلالية والدراسات أوجه التشابه  ٣-٢-٢

 .املرتبطة
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 : زتثغحانذراساخ انُظزيح وادل -انثاب انثاَي -2
 : انذراساخ انُظزيح 2-1
 :انثايىييكاَيك2-1-1

بوصفو عممًا من عموم التربية الرياضية قد تطور خالل العشررين  البايوميكانيك 
سنة الماضرية . نتيةرة لتطرور الب روث لرر التربيرة الرياضرية ب او لمبايوميكانيرك عالقرة 
أساسررية مررم عمررم التشررريل وعمررم ال ركررة ب وىرروا العمررم لررو عرردة تسررميات لررر العديررد مررن 

  ( ولرررررررر أمريكرررررررا          Biomechanikالررررررردول لمرررررررتاًل يسرررررررم) لرررررررر ا ت ررررررراد السررررررروليتر   
  Kinesiologie  (( عمم ال ركرة ولرر لرنسرا يسرم) الت ميرل ال ركرر. ولرو رةعنرا إلر

( وتعنررررر  Biosت ميررررل كممررررة بايوميكانيررررك لوةرررردناىا تتكررررون مررررن كممتررررين مررررركبتين   
( وتعنر اإللة أو األداة ويعرر   البايوميكانيرك( كرل  Mechaneباإلغريق ال ياة و   

لقرررروانين والمعمومررررات     او   عبررررد عمررررر نصرررري  ( "بانررررو تطبيررررق كيرىررررا روليررررر ( مررررن   
الميكانيكيرررة عمررر) سرررير ال ركرررات الرياضرررية ت رررت شرررروط بيولوةيرررة معينرررة   تشرررري ية 

 (1 لسمةية ونفسية ( ألةيزة ةسم اإلنسان"
ويعرلرررررو  صرررررريل الفضرررررمر( ب نرررررو "العمرررررم الرررررو  يب رررررث لرررررر تررررر تير القرررررو  الداخميرررررة    

( "ب نرو 8978ب ويعرلرو  ىوخمروثب  (2 والخارةية عم) األةسام البايوميكانيكيرة ال يرة"
تطبيررررق القرررروانين والمبررررادئ الميكانيكيررررة عمرررر) سررررير ال ركررررات الرياضررررية ت ررررت شررررروط 

نبايادعبررردالر من( بانرررو "العمرررم الرررو  ييرررتم ب ويعرلرررو   سرررين مردا (3 بيولوةيرررة معينرررة"
بت ميل ال ركة ولقرا لموضرم التشرري ر لمعضرالت العاممرة ويعمرل عمر) تشرخيص نقراط 
القرررروة والضررررع  بمرررررض تقويمررررو او وضررررم القرررروانين المناسرررربة لت ديررررد ىررررد  ال ركررررة 

 (5)وتطويرىا " 

                                                 
 .  8-7ب ص 2:83ب بمداد ب مطبعة الميناء ب  البايوميكانيكعبد عمر نصي  ب كيرىا ردلير ؛ (1  

  اب بمدادب مطبعة عدتطبيقات البايوميكانيك لر التدريب الرياضر واألداء ال ركرصريل عبد الكريم الفضمر؛ (3)
 .85ب ص2007العكيمرب 

 .95ب ص8978كمال عبد ال ميد(ب القاىرةب دار المعار ب ترةمة ب  الميكانيكا الحيويةةيردىوخموث؛ (3)
 
 .24بص3122بالنة  ا شر ب2بطالبايوميكانيك لر ال ركات الرياضية سين مردانب اياد عبد الر من؛  (5)



 44 الدراسات النظرية والمشابهة –الباب الثاني 

 اقساو انثايىييكاَيك: 2-1-2

وىو عمم السكون والبيوديناميرك والرو  بيوستاتك قسمين الويقسم عمم البايوميكانيك إل) 
 (2)بدوره يقسم إل) قسمين رئيسين ىما الكينماتيك والكينتيك  

 :  انكيًُاتيك 2-1-2-1

بدراسة العالقة بين  ركة ةسم ما وبين زمنيرا ومكانيرا  عن)ىو المادة العممية التر ت  
دون الب ررث عررن القررروة التررر تسررربب ىرروه ال ركررة ليرررر تعنرر) بوصررر  أنررواع ال ركرررات 
المختمفرررة وولرررك لمسررراعدة اصرررطالح السررررعة والتعةيرررل والتميررررات الخاصرررة بيرررا والترررر 

ة والررزمن قيرراس المسررال تررربط مقرردار انطالقررة الةسررم باتةرراه ال ركررة وتقرردم عمرر) أسرراس
ويعرلرررو بسطويسرررر (3)بدراسرررة الصرررفات والخصرررائص الوضرررعية لم ركرررة  عنررر)أ  انرررو ي

 (4)عالقة زمنية مكانية ب تة بمض النظر عن القو  المسببة ليوه ال ركة(ا مد بانو  

 : انكيُتيك 2-1-2-2

عمرررم يعنررر) بدراسرررة أسرررباب ال ركرررة والقرررو  المصرررا بة سرررواء أكانرررت ناتةرررة عنيرررا أو  
م دتررة ليررا ب ويب ررث لررر مسررببات ال ركررة ونتررائل ا نقبرراض العضررمر وعالقتررو بمتاليررة 

العمرم الرو  يردرس القرو  الترر تنرتل او تميرر ال ركرة وانرو  . ويعر  ايضا بانرو(4 األداء
والكتمررة والررزخم والقرروة والشررمل والطاقررة بوقررد يصرر   ركررة ا ةسررام مررن ةوانررب الرروزن 

                                                 
ن عمان ب دار الفكر  2ب ط طرق الب ث لر الت ميل ال ركرقاسم  سن  سين ب إيمان شاكر م مود :  (2)

 . 25م ب ص 9::2العربر ب 

ب عمان ب  موم الرياضية: الموسوعة الرياضية والبدنية الشاممة لر األلعاب والفعاليات والعقاسم  سن  سين  (3)
 . 641م ب ص 9::2دار الفكر لمطباعة   والنشر   ب 

 .25, ص7::2القاىرة ,دار الفكر العربر , 2, ط أسس ونظريات ال ركةبسطويسر أ مد:  (4)

يمان شاكر : (5) ب عمان : دار الفكر  2ب ط مبادئ األسس الميكانيكية لم ركات الرياضيةقاسم  سن  سين وا 
   9::2لمطباعة والنشر ب 

 39ب ص      
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خرررط مسرررتقيم يسرررم)  الكينتيرررك المسرررتقيم( او دائريرررا يسرررم)  الكينتيرررك يكررروان الكينتيرررك 
 . (8 او الزاو (ورانر الد

 -ويشمل البايوكينتيك ماي تر :

 كينتيك مستقيم              كينيك زاو                
 قرررروة عرررزم
 خطر دلرررم زاو  عزم خطر

 زخم خطر زخم زاو 
 قصور واتر عزم قصور واتر
 طاقة  ركية طاقة  ركية زاوية

 قدرة خطية ةزاوي قدرة
 

 انعشو:  2-1-2-3

القو  التر تؤتر عم) اةسام  رة ل نيا تتسبب ب ركة خطية ليوه ا ةسام ,اما اوا ما تم 
قوة لان ىوه القوة ستسبب ب ركة تتبيت ىوا الةسم ال) م ور او نقطة تتبيت واترت عميو 

دورانية ليوا الةسم عم) ان   تمر ىوه القوة بم ور ال ركة او نقطة التتبيت وتسم) ىوه 
( وتسم) المسالة ما بين نقطة ت تير القوة وبين م ور Torqueالقوة المؤترة بالعزم  

لعزم المسمط او القوة ال ركة بوراع العزم او وراع القوة وبزيادة ىوه المسالة يزداد تاتير ا
 .((  المسالة العمودية((┴ dالمسببة لم ركة الدورانية ويرمز ليوه المسالة بر   

 

 

                                                 
 25 سين مردانبايادعبدالر من؛المصدرالسابقبص (2)
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 (:1انقىج ادليكاَيكيح وعشو انقىج ) 2-1-2-4

 انقىج ادليكاَيكيح : 2-1-2-4-1

ىر مقياس الت تير الميكانيكر لةسم عم) ةسم اخرب وىر تعنر  سابيا  Fالقوة 
 ( المكتسب نتيةة ىوه القوة :             aتعةيمو   m )xكتمة الةسم    اصل ضربل اناتة

F    =m       x        a 
 

وقياس القوة ب متميا لر ولك الكتمة ب يت سس عم) القانون التانر لنيوتن ب لالقوة 
الطبيعة لر ةسم معين ب تتسبب لر اكسابو التعةيل ب اما مصدر ىوه القوة  واتيا 

 سم اخر ب وبالتالر ي دث ت تير او  تفاعل ( متبادل بين ةسمين .ليكون من ة

ونظرا  ن الفعل ورد الفعل مطبقان عم)  ةسمين  مختمفين  و  يمكن ةمعيما 
 يث ينص قانون نيوتن التالث عم) ان " او كقوتين ب لوا يةر  ا الليما بم صمة .

لوا يكون ت تير ةسمين  لكل لعل رد لعل مساو لر المقدار ومضاد لو لر ا تةاه "
 كل منيما عم) ا خر دائما مساو ومضاد لر ا تةاه .

 :(2) عشو انقىج 2-1-2-4-2

ينطبق لقط عم) ابسط ال ركات ا نتقالية لمةسم اما  ركات  إن القوة ونتيةة ت تيرىا
ا نسان كمةموعة اةزاء يتكون منيا ب  يث تكون ةميم  ركات اةزاء ةسمو 

 التمير لر ال ركة الدورانية   يتعمق بالقوة بل بعزم القوة.دورانية ب لان 

                                                 
ب بمدادب مطبعة دار تطبيقات البايوميكانيك في التدريب الرياضي واألداء الحركيصريل عبد الكريم الفضمر؛ (2)

 .246بص2080دةمةب 

 
 .379صدر نفسوب ص المصريل عبد الكريم الفضمر؛ (3)
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وعزم القوةررر ىو مقياس الت تير  او الفعل (الدورانر لمقوة عم) الةسم ب ويعين كناتل 
 ل اصل ضرب متةو  القوة لر وراع ىوه القوة :

 ذراعها )بعدها عن مركزالدوران(Xعزم القوة =القوة
 

عندما تسبب القوة دوران الةسم لر اتةاه عقرب الساعة  سالباوي سب عزم القوة    
عند دورانو عكس اتةاه عقرب الساعة    مركز (  من ةانب وموةبا  مركز ( 

 الفرد القائم بالمال ظة ( .

إن عزم القوة  كمية متةية ليا نفس موصفات القوة الميكانيكية  ا  لو مقدار واتةاه 
لو بعد  ا  مسالة عمودية بين نقطة ت تير القوة ونقطة ت تير وزمن ( ا  ان العزم 

 وم ور الدوران ( وتسم) بوراع القوة  لر  الة المقاومة تسم) بوراع المقاومة(.

 : (8 اما العوامل التر يتوق  عمييا عزم القوة او عزوم المقاومة ىر

 مقدارالقوة او مقدار المقاومة . -8
و البعد العمود  بين نقطة ت تير وراع القوة او وراع المقاومة والو  يعر  بان -2

 القوة او المقاومة عن م ور الدوران .

 :(2)انعشوو انعضهيح يف جسى االَساٌ 2-1-2-4
ىو ليم امكانية تطبيقيا لر  ان اليد  من دراسة العزوم لر البايوميكانيك    

ال ركات الرياضية وةسم ا نسان بشكل خاص او ان ةميم  ركات ا نسان تعتمد 
عم) مبدأ عزوم العضالت وان ةميم تدريبات القوة بوزن الةسم او ب ستخدام اوزان 
مضالة أنما تعتمد لر مبدئيا عم) العزوم المت ققة لر عضالت الةسم او كما ىو 

                                                 
 79.ص بة كميات التربية الرياضية صريل الفضمربوىبر عموان؛ البيوميكانيك ال يو  الرياضر لطم(2)

 91-:8 نفسوبص المصدر عموان؛ الفضمربوىبر صريل (3)
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اندغام العضالت لر ةسم ا نسان تابتة لوا ليمكن الت كم بتدريب  معموم ان نقاط
قوة العضالت لزيادة عزم القوة لييا و  يمكن الت كم ببعد ىوه المداغم والتر تعتبر 

 نقاط ت تير قوة تابتة ا  ان ىناك زوايا .

تعطر الضمية لر  90يمكن ان تنتل العضمة لييا اكبر عزم قوة او ان زاوية  
عم) اكبر وراع لممقاومة ولر ىوه ال الة تتةو القوة لر ىوه الزاوية كميا  ال صول

درةة ل ن القوة تتةو ال) مركبتين  90لمتدوير اما اوا قمت الزاوية او زادت عن 
تضمن تطوير القوة  90ا داىما لمتدوير وا خر  لتتبيت وبيوا ل ن زاوية العمل بر 

 لمقاومة التر يةابييا عزم العضمة .العضمية لمتممب عم) اكبر قيمة لعزوم ا

 انعضالخ اذليكهيح  : 2-1-3
 

ميت العضالت الييكميةبالعضالت المخططة ألنيا مخططة طوليا وعرضياب إو س
بيوا الوص  ب وسميت إرادية ألنيا تنقبض إراديا لر الكائن  تظير ت ت المكرسكوب

ال رب كولك سميت ىيكمية ألنيا تتصل بعظام الةسم وىر مسؤولة عن  ركة الةسم 
وشكمو وىيكمةب أما شكميا لير اما مفمط ة كالعضمة الظيرية أو اسطوانية طويمة 

وتتكون ىوه العضالت  (2)متل العضمة الخياطية أو ممزلية متل العضمة الصدرية 
وعم) رأ    أبو العال وأ مد نصر الدين ( من مةموعة من ال زم العضمية وىوه 
ال زم تتكون من ا ليا  العضمية وىوه ا ليا  أيضا تتكون من المويفات العضمية 

 وكما موض ة لر الشكل (3)التر تتكون ىر األخر  من لتائل األكتين والمايوسين

                                                 
 .65( ص:311) بغداد ، 2،ط بيقات في علم الفسلجة الرياضية: نظريات وترافع صالح فتحي ، حسين علي  (1)

 
  القاىرة ب دار الفكر العربر  2ب ط فسيولوجيا الياقة البدنيةأبو العال ا مد عبد الفتاح وا مد نصر الدين :  (3)
 . 48بص 4::2ب 
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 (1)ب الميف العضمييوضح تركي( 1شكل)

 (2)انرتكية انثُائي نهعضالخ اذليكهيح 2-1-3-1
المكون الضام : تتركب العضمة الييكمية من عدد من ا ليا  العضمية تتراوح بين عدة 
مئات ال) عدة ا  ب والمي  العضمر الوا د ىو خمية وا دة نش ت من اندماج عدة 
خاليا مولدة لمعضالت اتناء التطور الةينر وي تو  عم) عدد كبير من ا نوية وتعمل 

العضمر الوا د بمشاء بالزمر ي اط بمال  من نسيل  وظيفيا كمدمل خمو  يمت  المي 
رابط ليفر يدع) دعامة ال زمة العضمية ويشكل ممرين لألوعية الدموية وا ليا  
العصبية الواصمة ال) المي  العضمر كما يعطر متانة لمي  العضمر اليش ويمنل 

عم) ىيئة  المي  العضمر مطاطتيو الطبيعية ب وتتةمم ا ليا  العضمية بشكل متواز
 زم وت اط ال زمة الوا د بنسيل ضام ليفر يدع) غال  ال زمة العضمية وىوا المال  

                                                 
منتي) م مد مخم ؛ ت تير تمرينات القوة العضمية الخاصة لر بعض المتميرات البدنية والبيوكيميائية  (2)

(ص 3123دكتوراهبكمية التربية الرياضية لمبناتبةامعة بمدادبوكيربائية العضالت لالعبات كرة اليد. اطرو ة 
42. 

 
-2:3بص 3123بدار المسيرة لمنشر والتوزيم والطباعةب 2ب ط عمم وظائ  ا عضاءشتيو  العبداهلل ؛  (3)

2:6. 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Muscle_fiber-extra_structure.jpg
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يشكل ممرا لألوعية الدموية الكبيرة ولألعصاب بين ال زم العضمية تمت  مةموعة ال زم 
المكونة لمعضمة بدورىا بمال  من نسيل ضام ليفر يدع) غال  العضمة من ةانب 

لخارةر ي اط ىو بدورة بنسيل ضام ليفر اكتر خشونة يدع) اخر ل ن غال  العضمة ا
الضمادة  المفالة( العميقة  سميت بالعميقة لوةود لفالة سط ية اخر  تقم ت ت الةمد( 
وتقوم الضمادة العميقة بربط العضالت بعضيا لبعض وتفصميا ال) مةموعات وظيفية 

ش  منو اغمفة العضالت تعمل معآ ويمكن اعتبار الضمادة العميقة المصدر التر تن
التالتة السابقة الوكر ويمتد غال  العضمة الخارةر ا يانآ ليتصل بشكل مباشر مم 
سم اق العظم  طبقة من نسيل ضام ليفر متين ي يط بالعظم( مما يشكل منطقة اتصال 
العضمة بالعظم  بالمضرو  بنفس الشكل( ولر ا يان اخر  وىو ا غمب تمتد ا ليا  

ة البيضاء من اغمفة العضمة التالث ال) ما بعد نياية ا ليا  العضمية الكو  ةيني
وتر الو  يربط من ةانبة ا خر بسم اق  )شكل تركيبآ مسط آ يشبو ال بل يدعوت

العظم او المضرو  كما يتصل بالمفالة العميقة لعضالت اخر  او بالةمد.وتعتبر ال الة 
مةاورة تمكن ا وتار مةموعة العضالت ا خيرة اتصاآل غير مباشر لمعضمة بتراكيب 

من ان ترتبط بالعظام الواقعة بعد المفصل او ان ا وتار اكتر متانة وقادرة عم) ت مل 
التم  الو  قد يصيبيا من ةراء مرورىا لوق نتؤات العظام الخشنة كما ان  ةم ا وتار 

 توالراخر تالصميرة نسبيآ يمكن من مرور عدة اوتار لر مكان وا د ضيق من ةانب 
بين ا وتار والعظام او بين العضالت والعظام  و ت) بين ا ربطة والعظام والعظام 
والةمد( تراكيب كيسية يتكون ةدارىا من نسيل ضام وتمتأل بسائل شبيو بالسائل 

 المفصمر تقمل من ا  تكاك الو  سينش  عن  ركة العضالت وا وتار لوق العظام .
يرررر  العضررررمر خميررررة عضررررمية متعررررددة ا نويررررة ت تررررو  معظررررم المكررررون العضررررمر: يعررررد الم

عضيات الخمية وان كانت بعض العضيات كالشبكة ا ندوبالزمية والميفرات العضرمية يبمر  
ميكرومترررا ولكررن طولررو يصررل ا يانررآ عرردة سررنتمترات  800-80قطررر الميرر  العضررمر بررين 

د انممرادات ليرو ن رو ي يط المي  بمشاء بالزمر يمتاز عن غيره مرن اغشرية الخاليرا بوةرو 
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بيبرات الداخل تمتد بشركل عرضرر او م يطرر عمر) الم رور الطرولر لمير  تردع) لرولك اني
بالنسربة لمتراكيرب الداخميرة وسريمة لمتفريرق برين  يبيبراتمكران وقروع ىروه ا ن دمستعرضة ويع

العضرالت الييكميررة والقمبيررة كررولك يمترراز الميرر  العضررمر عررن برراقر خاليررا الةسررم بررا تواءه 
اركوبالزم الخراص برو عمر) صربمة بروتينيرة  مرراء المرون مشرابية لييموكمروبين الخاليررا السر

ال مرررررراء تررررردع) ميكمررررروبين وىررررروه تشررررربو الييموكمررررروبين مرررررن  يرررررث قررررردرتيا عمررررر) ا رتبررررراط 
با وكسررةين الضرررور  ةررد  لعمررل العضررالت وعمرر) خزنررو  طالقررة وقررت ال اةررة ولكنيررا 

سررمة ببتيديررة وا رردة يرررتبط بيررا ال ديررد برردآل مررن تختمرر  ىيموكمرروبين لررر انيررا مؤلفررة مررن سم
اربم سالسل ببتيدية لر ىيموكموبين اما الميزة التالتة لمي  العضمر لتتمتل لر ان  روالر 

ميكرومترررا  2-8% مررن  ةررم الخميررة مممررؤ بمييفررات عضررمية يتررراوح قطررر الوا رردة منيررا 80
توازيررة متراصررة تمتررد تشرربو الميفررات العضررمية مةموعررة مررن العصررر المرتبررة بشرركل  ررزم م

بطررول الخميررة العضررمية وبسرربب تررراص ىرروه المييفررات ل نيررا ت صررر بينيررا وبشرركل مضررموط 
 تقريبآ المايتوكوندريا الضرورية  طالق الطاقة الالزمة لالنقباض او ا نبساط .

 :(8 اشكال انعضالخ 2-1-3-3
وىرررروا  تقسررررم العضررررالت  سررررب تنظرررريم واتةرررراه الياليررررا العضررررمية الرررر) اشرررركال مختمفررررة

ا خرررتال  وو اىميرررة بالنسررربة لوظيفرررة العضرررمة لاتةررراه ا ليرررا  العضرررمية يكرررون موازيرررا 
لخررط سرر ب العضررمة او مررائال او ممتويررا عمررة خررط سرر ب العضررمة وىرروه ا شرركال ىررر 

:- 

تتةرررو الياليرررا بصرررورة متوازيرررة مرررن ا صرررل الررر) الممررررز وباتةررراه خرررط -: ادلتىاسيةةةح -
س ب العضمة وشكميا رباعر الشكل  العضمة الدرقيرة الالميرة ( او عمر) شركل شرريط 

                                                 
 342ب ةامعة ديال) ب المطبعة المركزية ب ص  عمم التشريلقيس ابراىيم الدور ؛  (2)
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شررركل طويرررل كالعضرررمة الخياطيرررة  يرررث تمترررد اليرررا  العضرررمية غالبرررا ع طرررول العضرررمة 
 طوليا . والعضمة البطنية المستقيمة التر تقسم بقطاعات الوترية عم)

تشبو تنظيم الريشة ويدل اسميا عم) اتةاه الياليا العضمية  يث تمتد  -: انزيشيح -
من ا صل ال) الممرز بصورة مائمة عم) خظ سر ب العضرمة ان موضرم الروتر لريس 
لر نياية العضمة بل يمتد عم) طول ةزء العضمة .تتصل اليا  العضمية برالوتر مرن 

كالعضرررمة متنيرررة ا بيرررام الطويمرررة او مرررن ةيترررين ةيرررة وا ررردة وتسرررم) و يررردة الريشرررة 
لتسم) تنائية الريشة كالعضمة المسرتقية الفخويرة والعضرالت برين العظميرة الظيريرة او 
متعددة الريشة  يث تتصرل ا ليرا  العضرمية مرن عردة ةيرات برالوتر وىرر عبرارة عرن 

 مةموعة تنائية الريشة كالعضمة الدالية .

تشبة المرو ة اليدوية متال ولرك العضرمة الصردغية ىر عضمة مسط ة  -:ادلثهثح  -
 يث تتةمم وتتقارب الياليا من اصميا ال) ممرزىا بشكل يشبو يد المرو ة كالعضرمة 

 المقربة العظمية والعضمة الصدغية والعضمة الصدرية .

ويردل اسرميا عمر) انيرا تشربة الممرزل  يرث تتباعرد الياليرا عنرد ا صرل  -: ادلغشنيح -
 ن وسط العضمة ن و الممرز كالعضمة وات الرأسين العضدية . تم تتقارب م

ان شكل العضمة ي دد شكل الوتر لالعضالت الشريطية والمتمتة غالبا ما يكرون وترىرا 
مسرررطل يشررربو الشرررريط والعضرررالت الممزليرررة وترىرررا مررردور الشررركل والعضرررالت الواسرررعة 

 والمسط ة والمير سميكة ينشر وترىا عم) شكل صفاق.

 انىحذج احلزكيح : 2-1-3-4

تتررر ل  الو ررردة ال ركيرررة مرررن الميفرررة العضرررمية والخميرررة العصررربية الترررر تمررروييا. وبررردخول 
المي  العصبر  ال ركر ( الميفة العضمية يتفرع إل) عدد كبير مرن الفرروع العصربية . 

(  850-5وكل لي  عصبر   ركر ( يمو  عددا من األليا  العضمية يتراوح برين  
تفرعاترررو النيائيرررة الترررر يتصرررل كرررل وا رررد منيرررا بالميفرررة العضرررمية ليررر  عضرررمر بواسرررطة 
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بالصرررفي ات النيائيرررة ال ركيرررة . ويسرررم) الميررر  العصررربر الوا رررد ومةموعرررة األليرررا  
 . (8 العضمية التر يتصل بيا الو دة ال ركية

ويرروكر  م مررد ةاسررم و  يرردر لياض(إن"عرردد األليررا  لررر الو رردة ال ركيررة مختمفررة إو 
خمسرررو مرررتاًل لرررر بعرررض الو ررردات بينمرررا يصرررل إلررر) إلررر  ليفرررو لرررر  نةرررد عررردد األليرررا 

 .(2 و دات أخر  وخاصة لر العضالت الكبيرة التر  ت تاج إل) دقة األداء ال ركر

ويوكر مينرررد  سرررين وا مرررد م مرررود( إن عررردد المييفرررة العضرررمية المسرررتقمة لرررر الةيررراز 
يرراز العضررمر بينمررا ( مميررون ليفررو وىررر تشرركل العمررل الرررئيس لمة250العضررمر تقريبررًا  

( إلررر  420األليرررا  العصررربية الترررر تررردخل لرررر العضرررالت األليا  العضرررمية( تقريبرررًا  
ليفو عصبية ونظرًا لكتررة عردد األليرا  العضرمية عرن عردد األليرا  العصربية الموةرودة 
بالةيرراز العصرربر ب لانررو كرران  زمررًا إن يكررون لكررل ليفررو عصرربية إن تتفرررع بررداخل تمررك 

ل) أليا  عصبية صميرة موزعة عم) األليرا  العضرمية لضررورة تمرك الميفة العضمية إ
 (.2كما موضل لر الشكل  ( ب3 األليا  العصبية لر عممية ا نقباض العضمر

 

                                                 
 .372بص 3116ب عمانبدار الشروق لمنشر ب 4بيولوةيا اإلنسانب ط –م  ياة اإلنسان عايش زيتون ؛عم(2)

. العررراق :مطبعررة النةرر  ا شررر   اساسرريات البايوميكانيرركم مررد ةاسررم م مررد راضررر و  يرردر ليرراض  مررد ؛(3)
 ب  3122لمطباعة والنشر ب

 . :9ص    
بعمرررران دار وائررررل لمنشررررر 2بطالترررردريب البرررردنرلسرررريولوةيا مينررررد  سررررين البشررررتاو  و ا مررررد مةمررررود اسررررماعيل؛  (4)
 .76بص3117ب
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 (2)الو دة ال ركية وتفرعاتيا واتصاليا باألليا  العضميةيوضل ( 2شكل 
 

 :(2)َظزيح االَشالق )اخليىط ادلُشنقح( 2-1-3-5
ان العممية العامة لالنقباض العضرمر يمكرن أن ترتمخص لرر أن األليرا  العضرمية     

(الخاصرة بيرا نتيةرة ا كترين المنزلرق لروق  Myofibrilsتنقبض بواسطة قصر لرر إل 
.  يررث رؤوس Zعررن خررط  Aالميوسررين وينررتل عررن ولررك نقررص لررر المسررالة بررين خررط 
ن  يررررث تنزلررررق بعضرررريا عبررررر الةسررررور المتقاطعررررة الميوسررررين مواةررررو إلرررر) ةررررزء ا كترررري

الرررربعض األخررررر أتنرررراء ا نقبرررراض العضررررمر نظرررررا ل ركررررة الةسررررور المتقاطعررررة الممترررردة 
كرراألورع مررن الميوسررين وتتصررل بررا  كتررين لررر  الررة ربررط قويررة. وكرران يعتقررد سررابقا أن 
القنطرررة الواصرررمة الميوسرررين غيرررر متصرررمة ا كتررين عنررردما  تنقررربض  العضرررمة الييكميرررة 

دلررررة ال ديتررررة تبررررين أن ةسررررور التقرررراطم الواصررررمة لممايوسررررين دائمررررا ,ومررررم ولررررك لرررران األ
متصررمة بررا كتين ولكررن قرروة ا رتبرراط تتنرروع مررن ارتبرراط ضررعي   رتبرراط قررو  , وىاترران 
ال التررران  رتبررراط ا كترررين والمايوسرررين يشرررار إلييمرررا ب الرررة ا رتبررراط الضرررعي  و الرررة 

مر القررررو  لقررررط لررررر  الررررة ا رتبرررراط القررررو  , وي رررردث تطررررور القرررروة وا نقبرررراض العضرررر
ا رتباطررات القويررة وىرروا السرر ب ا كتررين عبررر ةررز ء الميوسررين ينررتل عنررو قصررر لررر 

 العضمة وتوليد القوة  .

وتعد نظرية ا نز ق تفسير اخر لعممية ا نقباض العضمر او تنزلق خيوط ا كتين 
ة وبسبب لمتقارب مم بعضيا البعض لر المسالات البينية ألةزاء المايوسين السميك

( Cross Bridgesوةود زوائد عم) سطل خيوط المايوسين  الةسورالمستعرضة

                                                 
رالد  بيب قدور ؛ النشاط الكيربائر لمعضمة المستقيمة الفخوية والتوأمية والشمل بد لة الطاقة ال ركية  ( (2)

لمر مة األقتراب وعالقتيما بقوة الدلم ل ظة األرتقاء بالضرب السا ق لر الكرة الطائرةبرسالة ماةستير غير 
 .51بص3123ورةب ةامعة ديال) ب منش

 
بدار الفكر العربرب 2بطالخصائص الكيميائية ال يوية الفسيولوةيا الرياضةبياء الدين إبراىيم سالمة؛ (3)

 .68-67بص3119القاىرةب
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تساعدىا لر اتمام ولك التر تتصل بخيوط ا كتين وتكون متةو ال) الخارج لر 
اتةاىيا قبل ا نقباض العضمر وعندما ت رر الطاقة الكيميائية لتت ول ال) الطاقة 

تؤد   ال) ت ريك تمك الةسور المتقاطعة ال) ال رارية والميكانيكية ل ن ىوه الطاقة 
الداخل لر اتةاه مركز المايوسينب وبولك تةوب تمك الةسور المتقاطعة معيا لر 
اتناء  ركتيا لمداخل خيوط ا كتين المتشابية اما ا رتخاء العضمر ليو ي دث بعودة 

ايوسين خيوط ا كتين ال) وضعيا ا ول وتخرج من المسالات التر بين اةزاء الم
وتتةو الةسور المستعرضة ال) الخارج لر الوضم الو  كانت عمية قبل ا نقباض 
العضمر وتتم ىوه العممية بعد توق  العصب ال ركر عن توصيل ا شارة العصبية 
ال) العضمة تتةو لولك بتوق  انتاج الطاقة المسببة  لالنقباض بتوق  انشطار 

 (AdenosineTriphosphateتالتر ادينوسين الفوسفات  
وقد تقابل عممية ا رتخاء العضمر بعض المشاكل التر تعوق اتماميا لي دث 

 التقمص العضمر وقد يرةم سبب ولك ال) بعض التميرات الكيمائية 
تركيز الصوديوم والبوتاسيوم  ول ةدار الخمية وما  لر العضمة متل تميرالمستو 

يتبم ولك من ت تير لر توصيل ا شارات العصبية كما أن زيادة نشاط الكالسيوم 
داخل ا ليا  العضمية يؤد  ال) استمرار ا نقباض العضمر عند عدم القدرة عم) 

 . (8 استعادتو ال) الساركو بالزم لر اتناء ا رتخاء العضمر

 :(2)انعضالخ انعايهح تانذراع 3-6 2-1
 انزؤوص انعضذيح : ثالثيح انعضهح 2-1-3-6-1

تربط العضمة  زام الطر  العمو   الرأس الطويل من عظم الكت ( وعظم العضد 
 الرأسان الكبيران لمعضمة ا نسر والو شر( وعظم الزند . تقم ىوه العضمة لر القسم 

 الخمفر من الوراع وىر عضمة كبيرة .

                                                 
ب المكتب ا قميمر لمشرق  :ب ا صدار  لسيولوةيا ةسم ا نسانغايتون وىول ترةمة صادق الياللر ؛ (2)

 .2:8بص 8::2مة الص ة العالمية با وسط ب منظ

 
 :43-412قيس ابراىيم الدور  المصدر السابقبص (3)
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ا صل : ليا تالث رؤوس من اسميا وتكون ىوه الرؤوس التالتة طبقتين ىما 
 سط ية من الرأس الطويل والرأس الو شر وطبقة عميقة من الرأس ا نسر كالتالر :

الرأس الطويل :ينش  بوتر مسطل من الدرنة ت ت ال فرة ال قانية لعظم الكت  وتمتد -8
 فل ن و بقية الرؤوس.ا ليا  العضمية من ىوا الوتر ال) ا س

الرأس الو شر : ينش  من  الة مائمة طولية الشكل تقم عم) السطل الخمفر لةسم -2
عظم العضد لر قسمو العمو  تمتد ا ليا  العضمية ال) ا سفل لتنتير بالوتر 

 المشترك لمعضمة .

 ىوان الرأسان يكون الطبقة السط ية لمعضمة .

لسمفر لمسطل الخمفر لةسم عظم العضد اسفل الرأس ا نسر : ينش  من النص  ا-3
ا خدود الكعبر  وىو اكبر الرؤوس التالث ويمطر من نا يتو ا نسية بالرأس 
الطويل ومن نا يتو الو شية بالرأس الو شر ويقم اماميما وىو   يصل لر اصمو 
ة ال) ال فرة المرلقية عند السطل الخمفر لةسم العضد ب ويكو الطبقة العميقة لمعضم
 تمتد ا ليا  العضمية ال) ا سفل لتنتير بالوتر المشترك ب خم  المفصل المرلق .

المفرز : تتةمم الرؤوس التالث بصفاق اسفل منتص  السطل الخمفر لةسم عظم 
العضد  يث ينفرز لر القسم الخمفر لمسطل العمو  لمنتوء المرلقر لعظم الزند وقسم 

 ليساعد لر بسط الساعد . منو يفرز لر المفالة العميقة لمساعد

( الو  ينش  من Radial  Nerveالتةييز العصبر : تةيز بالعصب الكعبر   
 الشبكة العضدية .

 الفعل :
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ىر العضمة الرئيسية والقوية التر تبسط الساعد عم) الوراع عند مفصل المرلق 
 وخاصة الرأس ا نسر .

 المنكب  الس ب لمخم ( يساعد الرأس الطويل لر بسط الطر  العمو  عند المفصل

 يساعد الرأس الطويل لر تقريب العضد لمةوع .

  ال قانية . بالقعرةيساعد الرأس الطويل لر تتبيت رأس العضد 

 انعضهح انعضذيح انكعربيح : 2-1-3-6-2

بالطويمة نسبيا عظم الكعبرة وىر العضمة السط ية  الساعد بالرس تربط ىوه العضمة
لر مةموعة عضالت القسم العمو  الو شر لمساعدب ويمكن مشاىدة معظميا لر 
النا ية ا مامية الو شية من الساعد وتعتبر من عضالت المةموعة السط ية 

 لعضالت الساعد الخمفية .

لو شر لعظم العضد وتنزل ا صل : تنش  من التمتين العمويين لم ر  لوق القمة ا
ا ليا  العضمية ال) ا سفل عند النا ية الو شية من المفصل المرلق ن و الممرز 

. 

الممرز: يبدا وتر العضمة قرب منتص  الساعد وينمرز لر النا ية الو شية لمنياية 
 السفم) لعظم الكعبرة لوق النتوء ا بر  .

 الكعبر  من الشبكة العصبية العضدية .التةييز العصبر : تةيز العضمة بالعصب 

 الفعل :

تنر مفصل المرلق ويتم ىوا التنر بصورة تامة وةيدة عندما يكون الساعد واليد لر 
 وضعية كابة ونص  باسطة  لر وضم بين الطرح والكب ( .
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ا  انيا ت رك الساعد من  تساعد الساعد لر  ركتو ل د الوضم النص  الكابة
وضم الطرح التام ال) الكابة ول د وضعية منتص  الكابة ب وبالعكس ت رك الساعد 
من وضعية الكابة التامة ال) البسط ول د نفس الوضعية النص  الكابة باو بمعن) 
اخر انيا تطرح الساعد المكبوب ال) وضم متوسط  بين الكب والبسط ب كما وتكب 

 ال) وضم متوسط بين الكب والبسط كولك .الساعد المطروح 

 انعضهح تاسغح انزسغ انكعربيح انغىيهح : 2-1-3-6-3

وهً عضلة تربط عظم العضد بالسنع الثانً وتقع فً القسم العلوي 

 الوحشً للساعد .

االصل : تنشأ  العضلة باسطة الرسغ الكعبرٌة الطوٌلة من الثلث السفلً 

لعضد وتتجه الٌافها الى االسفل وتنتهً فوق اللقمة الوحشً لعظم اللحرف 

بوتر اعلى منتصف الساعد ٌمر من داخل )امام( قٌد العضالت الباسطة 

 نحو المغرز .

المغرز : ٌنغرز الوتر بالسطح الخلفً )الظهري( لقاعدة عظم المشط 

 الثانً .

االصل : تنشأ من فوق اللقمة الوحشً لعظم العضد من الوتر المشترك لها 

 لعضالت الباسطة تتجه الٌافها العضلٌة الباسطة نحو المغرز .ولبقٌة ا

 التجهٌز العصبً : تجهز بفرع من العصب الكعبري .

 الفعل : 

تبسط الٌد عند المفصل الرسغ ومفاصل ما بٌن عظام الرسغ بالعمل  -1

 مع العضلة باسطة الرسغ الزندٌة.

 الكعبرٌة.تبعد الٌد عن الجسم ، بالعمل مع العضلة مثنٌة الرسغ  -2

تعمل العضلتان بالتعاون مع فعل العضالت مثنٌة االصابع السحٌة  -3

 والعمٌقة فً القبض على االجسام والمسك باحكام بقبضة الٌد.
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 انعضهح يثُيح انزسغ انكعربيح : 2-1-3-6-4

تقم ىوه العضمة عند الةية ا نسية لمساعد و ال)  النا ية  ا نسية من العضمة 
المدورة لمساعد تربط عظم العضد بعظام السنم لميد وىر عضمة طويمة كبيرة  الكابة

 نسبيا .

ا صل : تنش  العضمة من لوق المقمة ا نسر لمعضد بوتر مشترك مم بقية 
العضالت المتنية تتةو ا ليا  العضمية ال) ا سفل وتكون عضمة ممزلية الشكل 

ل ت ت ضمن قيد المتنيات تمتد ال) منتص  طول الساعد لتنتير بوتر طوي
  Flexor Retlnaculum . ن و الممرز ) 

الممرز : تنمرز العضمة لر السطل ا مامر  الرا ر( لقاعدة عظم السنم التانر مم 
 قسم منو ينمرز بقاعدة السنم التالث .

 التةييز العصبر : تةيز بالعصب الوسطر .

 انتخغيظ انكهزتائي نُشاط انعضالخ : 2-1-4

( مرررن Electromyography  )EMGيعرررد تخطررريط رسرررم العضرررالت الكيربرررائر     

ا ساليب الميمرة لدراسرة خصرائص النشراط العصربر العضرمر او يعتمرد ىروا ا سرموب 

اساسرررا عمررر) تسرررةيل النشررراط الكيربرررائر لمعضرررالت خرررالل انقباضررريا ويعتمرررد اسرررموب 

مررررن الةيرررراز تخطرررريط رسررررم العضررررالت الكيربررررائر عمرررر) تسررررةيل العالقررررة بررررين عمررررل 

العصبر و العضرمر ومرن خرالل تسرةيل التميررات الكيربائيرة الترر ت ردث لرر العضرمة 

لررررر اتنرررراء ا نقبرررراض لمررررن المعرررررو  ان ا نقبرررراض العضررررمر ي رررردث نتيةررررة  سررررتتارة 
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الةيازالعصربر الرر) الةيراز العضررمر بواسرطة ا عصرراب ال ركيرة التررر بردورىا توصررل 

لررررق الةيرررد عمررر) طرلرررر المشررراء نتيةرررة ا شرررارة الررر) سرررطل العضرررمة ومرررن ترررم ي ررردث 

النفاويرة لررر المشرراء بويتمترل ىرروا التميررر لرر شرركل مقرردار ا سرتقطاب الررو  يظيررر لررر 

شكل خط يتةو ألعمر) بمقردار درةرة التميرر الكيربرائر ترم يعرود ىروا الخرط لرر الرةروع 

وا ال) المستو  ا عتياد  عنردما تعرود  الرة الخميرة الر)  التيرا الطبيعيرة وبيروا لر ن ىر

.( والترانر msecالمخطط ي دد بمتميرين ا ول  السينر( الزمن وبو ردة الممرر تانيرة  

 .(uV) 8 الصاد ( قوة ا شارة وبو دة المايكرو لولت 

الكيربررائر ىررر طريقررة  وأشار صررريل عبررد الكررريم ووىبررر عمرروان ألبيرراتر( إلرر) أن التقرريم

واسررعة ا نتشررار نسرربيًا لررر قيرراس الةيررد الكيربررائر لمعضررمة والتررر تمكررن البررا تين مررن 

الت ميل والتفسير  تخاو القرار المناسب....وا لتراض السائد لر العديد مرن الدراسرات 

ىو وةود عالقرة موةبرة برين قروة الرتقمص العضرمر والفعاليرة الكيربائيرة المسرةمة والترر 

   .(2)ا عالقة مباشرة بعدد األليا  العضمية التر  فزتلي

                                                 
ب لسيولوةيا ومورلولوةياالرياضر وطرق القياس لمتقويم ابو العال ا مد عبد الفتاح وم مد صب ر  سانين؛ (2)
 315بص8::2بدار الفكر العربربالقاىرةب2ط

موسوعة الت ميل ال ركر الت ميل التشري ر و تطبيقاتو ال ركية ؛صريل عبد الكريم و وىبر عموان البياتر  (3)
 . 63ب ص  3118بمداد : مطبعة عد  العكيمر ب ب 2والميكانيكية بج 
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(لر  تشخيص EMGكمااشير ايضا ال) اىمية التخطيط الكيربائر لمعضمة   
ا صابات لر ا عصاب الم يطة ب وعدم تعصيب العضمة ب ونقطة تقويم درةة 

 .(8)الةيد العضمر والتقاط نشاط الو دات ال ركية بشكل دقيق

EMGج تسجيم اشار 2-1-4-1
(2): 

ألةل ان تستخدم البيانات التر ةمعت من العضمة يةب ان تكون ا شارة "واض ة" 

مما يعنر ان ا شارة يةب ان تكون خالية من الضوضاء و ا شارات ا صطناعية 

( نقال عن صفاء عبد الوىاب بان ىناك عدة 8990Winterو التشويش ويوكر  

 مصادر لمضوضاء و التر تصدر:

 العضالت القريبة او من عضمة القمب.من  -8

 .EMGاشارات من ا ةيزة القريبة وبشكل خاص ةياز  -2

 موةات الراديو. -3

 خطوط التيار الكيربائر.-4

 مصابيل الفموريسنت.-5

ا شارات ىر اشارات كاوبة تولدىا او تسببيا التوصيالت الكيربائية و  ىوة    

السمكية ببعضيا من الصعب تمييزه من ا شارة ال قيقية الصادرة من العضمة بينما 

ا خر  يمكن تميزىا بسيولةب وتقم ىوة ا شارات ا صطناعية عند ال دود الواطئة 
                                                 

موسوعة الت ميل ال ركر الت ميل التشري ر و تطبيقاتو ال ركية صريل عبد الكريم و وىبر عموان البياتر ؛ (2)
 . 63ب ص  3118العكيمر ب  بمداد : مطبعة عد ب 2والميكانيكية بج 

 
 .51المصدر السابقبصرسالة ماةستيربصفاء عبد الوىاب اسماعيل؛  (3)
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 high pass filterن خالل الترشيل    و العميا لمد  التردد وبا مكان ازالتيا م

and law بما ان اشارة )EMG  ىر اشارة واطئة ل نيا ب اةة ال) التضخيم قبل ان

تخزن او تظير عم) شاشة المراقبةب والميم ىنا ان تضخم بالشكل نفسة ا  عدم 

تعالل بالشكل المالئم لكر يتم  EMGتمير طي  ا شارة بعد ان يتم تضخيم اشارة 

يا اوربطيا مم اشارات بيولوةية او بيوميكانيكية اخر ب ىنا يمكن استخدام مقارنت

من المعالةات تنفو  ا عدةال اسوب ليوا المرض ومن الميم معرلة ان ىناك  انواع

 عم) ا شارة الخام قبل انتاج البيانات النيائية.

 (1):جهذ انفعم)اجلهذ انكهزتائي( 2-1-4-2

عنردما تصرل ال روالز إلر) القروة الكاليرة لموصرول إلر) غشراء تنش  المعمومات العصربية 
العصررررب ولررررتل بوابررررات الصرررروديومب التررررر تسررررمل أليونررررات الصرررروديوم بالنفرررراو خررررالل 
العصرربب ممررا يةعررل الم رريط الررداخمر أكتررر إيةابيررة  خميررة مسررتقطبة ( وعنرردما يصررل 

ل بوابرررات تفرررت Thresholdا سرررتقطاب إلررر) القيمرررة ال رةرررة الترررر تررردع) برررر "العتبرررة"   
الصررررروديوم بشررررركل أوسرررررم ويتكرررررون ةيرررررد الفعرررررل أو الررررردالم العصررررربرب وكمرررررا موضرررررل 
لر الشرركل(  و المررا ينشرر  لعررل الةيررد تظيررر سمسررمة مررن تبررادل األيونررات عمرر) طررول 
الم ور من الخمية العصبية لينقل ال رالز العصربرب ويظيرر ىروا التبرادل لرر األيونرات 

( .وبعرد Nodes Of  Ranvierنفيرر  عم) طول العصب ب سموب تعاقبر لر عقرد را
أزالررة  ررالز ا سررتقطاب تممررق بوابررات الصرروديوم خررالل غشرراء الخميررة ويصرربل دخررول 
 الصوديوم بطيئا لوا يعود ةيد المشاء ال)  الة الرا ة وال) الش نة السالبة ا صمية.

 
                                                 

( لعضررررالت الرررررةمين لمر متررررر ال ةمررررة والخطرررروة   EMGوىبررررر عمرررروان البيرررراتر؛ دراسررررة النشرررراط الكيربررررائر   (1)
وا نةرراز لررر الوتبررة التالتيررة ب أطرو ررة دكترروراه ب غيررر منشررورةب  وعالقتيررا برربعض المتميرررات البيوكينماتيكيررة

 .:4-49بص :311كمية التربية الرياضية بةامعة بمداد ب
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 يبين ةيد الفعل(3الشكل 

المشراء لرر  -ج -ا سرتقطابالمشراء لرر  الرة -ب -المشاء لرر  الرة الرا رة, - أ
  الة إزالة ا ستقطاب.

 فزق اجلهذ انكهزتائي نهغشاء يف حانح انزاحح : 2-1-4-3
 

يبمررر  لررررق الةيرررد الكيربرررائر لمشررراء الخميرررة العصررربية لرررر  الرررة عررردم ا سرررتتارة أو     
( مممرر لولرت بالسرالب ويرةرم ولرك إلر)    زيرادة 70-انتقال اإلشارة العصبية  والر  

+( داخل الخمية والعكس زيرادة  تركيرز ايرون Kتركيز ايون البوتاسيوم الموةب الش نة 
+( خارج الخمية ويتم ولك عندما يقل لرق الةيرد Na الصوديوم الموةب الش نة ايضاً 

مممر لولت  تر) يصرل إلر) الصرفر ويزيرد لقرد ا سرتقطاب  تر) يصرل إلر)  70-عن 
 Hyperمممررر لولررت وىنررا ت رردث  الررة زيررادة لقرررد ا سررتقطاب            85-20

Polarization          وتصبل الخمية لر  الة لرق الةيد عند ا سرتتارة )Action 
Potential  إ  تتميرررررر الشررررر نة ويصررررربل سرررررطل المشررررراء الخرررررارةر سرررررالب الشررررر نة )
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والعكررررس يصرررربل السررررطل الررررداخمر موةررررب الشرررر نة نتيةررررة زيررررادة دخررررول   الصرررروديوم 
 .  (8 موةب الش نة إل) داخل الخمية كما موضل لر الةدول لر أدناه

 

 (1الجدول )
 (2))التركيز مممول/لتر(تركيز االيونات خالل غشاء الخمية العصبية اثناء الراحة

 

 داخل الخمية خارج الخمية االيون
 Na+ 151 15الصوديوم
 Cl - 111 11الكمور    
 K + 5 151البوتاسيوم 

 

 

  (4)جهذ فعم االستقغاب 2-1-4-4
تنقل اإلشارة العصبية بةيود الفعل وىر تميرات سريعة لر ةيد المشاء ويبدأ 

الرا ة السو  لممشاء إل) ةيد غشائر موةب كل ةيد لعل بتمير مفاةئ من ةيد 
سريم تم ينتير بالسرعة نفسيا تقريبًا ليعود إل) ةيد سمبر . ولكر ينقل اإلشارة 

 العصبية يت رك ةيد الفعل عم) طول المي  العصبر .
 ادلزاحم ادلتعاقثح جلهذ انفعم كاآلتي : 2-1-4-5
 يزحهح انزاحح: 1 -2-1-4-5

وىر ةيد الرا ة لممشاء قبل بدء ةيد الفعل ويقال ان المشاء مستقطب  
Polarized  لر أتناء ىوه المر مة بسبب ةيد المشاء السمبر الكبير ةدًا
 الموةود ليو .

 

                                                 
 .251أبو العال ا مد عبد الفتاح ؛المصدر السابق ب ص(2)

 .46رالد  بيب قدور ؛المصدرالسابقبص(3)

ات النشاط الكيربائر لمعضالت و القياسات صفاء عبد الوىاب اسماعيل؛ دراسة العالقة بين  بعض متمير  (4)
-29الةسمية و المتميرات الميكانيكية وأترىا لر مسار التقل لر الرلعات ا ولمبية لمرباعين ب عمار  

 .52-51بص3123(سنةباطرو ة دكتوراهبةامعة بمدادبكمية التربية الرياضيةب31
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 يزحهح سوال االستقغاب  : 2-1-4-5-2
الصوديوم ليسمل ألعداد  يصبل المشاء لر ىوه المر مة شديد النفووية  يونات   

وتفقد  الة ا ستقطاب المتمتمة    Axonكبيرة منيا بالتدلق إل) داخل الم ور 
ممر لولت ( مم صعود سريم لمةيد ن و ا تةاه الموةب ويسم)  90-بكمية   

ولر الواقم يتةاوز ةيد لعل المشاء لر  Depolarizationزوال ا ستقطاب 
لصفر ويصبل موةبًا قمياًل ولكنو لر بعض األليا  األليا  العصبية الكبيرة  د ا

الصميرة ولر الكتير من عصبونات الةياز العصبر المركز  يصل الةيد ال)  د 
 الصفر لقط و  يتةاوز إل) الةيد الموةب .

 يزحهح عىدج االستقغاب :   2-1-4-5-3
أةزاء وبعد ان أصبل المشاء عالر النفووية  يونرررات الصوديرروم وبضعررة   

من التانية ( تبدأ قنوات الصوديوم با نمالق وتفتل قنوات البوتاسيوم  8000من 
ألكتر من  التيا ا عتيادية ومن تم يعيد ا نتشار السريم  يونات البوتاسيوم 

 لمخارج ويسم) ولك إعادة استقطاب المشاء.
 

 (8 (MRIجهاس انزَني ادلغُاعيسي ) 2-1-5
ةياز التصوير بالرنين الممناطيسر ىو ةياز تصوير متل اشعة اكس و      
ولكن يستخدم المةال الممناطيسر وامواج الراديو لم صول عم) صور  CTةياز 

دقيقة وتفصيمية وتالتية ا بعاد تمكن المتخصص من مشاىدة ا ةزاء الداخمية 
ة الدقيقة (  يث يمكن لةسم ا نسان من  مفاصلبعظامبدمب باألضالة ال) ا نسة

من خاللو اكتشا  التميرات التر قد تطرأ عم) بعض اةزاء الةسم نتيةة لمرض او 
( ودراستيا و مقارنتيا مم Pathology , Physiologyلممارسة نشاط بدنر معين  

بعض ا عضاء السميمة لمةسم ب وقد ةاء اكتشا  ىوا الةياز لر التالث من يولو 
تم اةراء أول ل ص ب ستخدام الرنين الممناطيسر وقد لر ىوا التاريخ  8977

ساعات ولم تكن الصورة واض ة مقارنة  5استمرقت عممية التصوير اكتر من 
بالصورة التر ن صل عميو لر ايامنا ىوه ويرةم التطور لر تكنولوةيا التصوير 

                                                 

http://ar.wikipedia.org/wiki/MRI
 (2) 
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و بو بالرنين الممناطيسر ال) ةيود سبم سنوات لمعمماء ريموند دالادينبو ر  مانك
 .مايكل ةولد سميث

 

 : (8 يكىَاخ اجلهاس 2-1-5-1
( او عم) شكل انبوبة  Cيتكون الةياز من انبوبة كبيرة اسطوانية عم) شكل  ر   

 260ال) 860cm(وطولو مابين  65cmال) 55cmمفتو ة ويتراوح عرضو من  
cm  ) 

 ويتكون الةياز الممناطيسر من ا ةزاء ا تية :

 تكوين مةال ممناطيسر قو  تابت ومتةانس .ممناطيس قادر عم)  -8
 مولد لموةات كيروممناطيسية وات ترددات راديوية . -2
 مستمم لموةات كيروممناطيسية وات ترددات راديوية . -3
 تقنية لمسل الطي  ضمن مد  تردد راديو  قصير ةدا . -4

ل بعد ت ديد عينة النويات كالبروتونات متال او نويات ورات اخر  (لان لشدة المةا
الممناطيسر التابت اىمية لر ال صول عم) ت ميل ةيد لطي  ا متصاص لمعينة 
عند ا شعة الراديوية ب وي تر دور المولد لإلشارة الراديوية ليولد ىوه ا شعة بالتردد 
المناسب الو  ت د مداه قيمة شدة المةال الممناطيسر الخارةر بوىوا التردد 

 ص طاقة ىوا ا شعاع ألتارة نويات العينة .ضرور  أل داث ظاىرة الرنين  متصا

اما دور المستمم ليو كاش  عن ص ة ما يةر  ب ولتتبيت قيمة  التردد المعين 
لالمتصاصب ليوا يكون ىناك  اةة ألةراء عممية مسل او ةرد لمعتور عم) التردد 
المناسب بويتم ىوا المسل اما عن طريق تمير شدة المةال الممناطيسر الخارةر 

                                                 
بعمانبدار المناىل 2بط التطبيقية لر عالمنا المعاصربتينة عبد المنعم ابراىيم؛ الفيزياء (2)

 .61-58بص3121لمنشرب
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ن مد  صمير من الترددات  ول قيمة التردد الرنينر ب واما عن طريق تمير ضم
تردد المولد لالشعاع الراديو  ضمن مد  صمير ايضا ب وان مقادير ىوه المديات 

 معرولة عمميا وت دد قدرة الت ميل لممطيا  المستخدم لدراسة الظاىرة .

 :(8 انيح عًم جهاس انزَني ادلغُاعيسي 2-1-5-2

والتر لر   MRI ))Magnetic Resonance Imagingتعنر مختصر      

ال قيقة تعتمد عم) الظاىرة الفيزيائية المعرولة بالرنين الممناطيسر النوو  لوا ل ن 

اساس عمل الةياز ىو المةال الممناطيسر والو  يعتبر العنصر الرئيسر لعمل 

الةياز ويشكل اكبر ةزء لر تركيبة وتصل شدة المةال الممناطيسر المستخدم لر 

بو التسال ىر و دة قياس شدة المةال الممناطيسر و ( تسال2الةياز ما يزيد عن  

( كاوس ولمرض ا يضاح تبم  شدة المةال الممناطيسر 80000التر تساو   

( كاوس وىوا د لة عم) ضخامة المةال الممناطيسر المستخدم لر 0.5لألرض 

ا  ان المةال الممناطيسر لمةياز اكبر من الةاوبية ا رضية  MRIةياز 

ة وعند الف ص لر ةياز الرنين يوضم المختبر داخل الةياز او ( مر 30000ب 

داخل المةال الممناطيسر و من المعموم لان ةسم ا نسان يتكون من باليين الورات 

المختمفة ونواة ىوه الورات تت رك  ركة دورانية  ول الم ور  يث تشكل ىوه 

ن من ا نوية ال ركة شكل مخروط  ول م ور الدوران ولنتخيل ان ىوه الباليي

                                                 

John R.,Haag A. Charles, others; CT and MR Imaging of whole body, 4th (1)ed. 

U.S.A. 2004.P.37-45 
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عشوائية لر  ركتيا  يث ان كل نواة تت رك  ول م ورىا بصورة مستقمة عن النواة 

ا خر  بوكما نعمم ان الةسم مكون من مواد مختمفة وبالتالر من ورات مختمفة ولكن 

سيركز لقط عم) ورة الييدروةين  يث انيا الورة المتالية  ن النواة MRIةياز 

ولو عزم ممناطيسر كبير نسبيا وىوا يعنر انو عندما ت تو  عم) بروتون وا د 

تتعرض ورة الييدروةين ال) مةال ممناطيسر خارةر ل نيا تت تر بو ب يث يصبل 

العزم الممناطيسر لر اتةاه المةال الممناطيسر الخارةر او لر عكسو كما ي دث 

لر  لإلبرة الممناطيسية لر المةال الممناطيسر  يث تدور  ول م ورىا وتستقر

النياية لر اتةاه المةال الممناطيسر كما يمكن اةبارىا عم) ان تستقر لر عكس 

تسال( والموةو لر اتةاه م ور التةوي  الو   2اتةاه المةال الممناطيسر الكبير  

وبالتالر ل ن بروتونات ورة الييدروةين المكونة  MRIيكون المختبر بداخمة لر ةياز 

ال الممناطيسر وتترتب كما شر نا سابقآ ب يث لةسم المختبر سو  تت تر بالمة

يكون اتةاه عزميا الممناطيسر اما لر اتةاه القدمين او لر اتةاه الرأس ب وليوا ل ن 

اغمب ىوه العزوم سو  تمقر بعضيا البعض ولكن ليس كل العزوم تمقر بعضيا 

مفردة البعض لقد تبق) بعض العزوم مفردة وتقدر نسبة ىوه البروتونات التر تبق) 

ببروتون وا د لكل مميون بروتون ب وقد يبدو ىوا العدد قميل ولكن ىوا يكفر لتكوين 

الصور المطموبة وبدقة عالية كما ان كل بروتونات ورة الييدروةين تترتب لر اتةاه 

المةال او لر عكس اتةاه المةال و  يمكن ان يكون ىناك ترتيب اخر. ووظيفة 



 69 الدراسات النظرية والمشابهة –الباب الثاني 

توةيييا عم) شكل امواج  نبضات( عم) الةزء المراد ا مواج الراديوية التر يتم 

ل صو من ةسم ا نسان بتردد مناسب  ستقطاب ورة الييدروةين لقط وتستةيب لو 

لقط البروتونات المفردة التر وكرتيا من قبل وىوا الةزء يسم) الرنين 

 resonance يث تةعل امواج الراديو تمك البروتونات ت خو اتةاه م دود وتدور  )

( وىو تردد الرنين  ن تردد امواج Lamoure frequencyبتردد يسم) تردد  مور 

الراديو تم اختيارىا لر مد  استةابةالبروتونات لورة الييدروةين ويتم توليد امواج 

الراديو باستخدام ممفات مشكمة باشكال خاصة  سب العضو المراد ل صة وا ن 

 و  يكون داخل المةال الممناطيسر المنتظمياتر دور المةال الممناطيسر المتمير ال

وظيفة ىوا المةال الممناطيسر المتمير ىو اختيار الةزء المراد تصويره بدقة عن 

طريق تشري ة ال) مقاطم دقيقة لتكوين الصورة المةسمةب عندما تتوق  امواج 

عيا الراديو لان بروتونات ورات الييدروةين التر ت ترت بامواج الراديو تعود ال) وض

ا صمر قبل تشميل النبضات  امواج الراديو م ررة الطاقة التر اكتسبيا ب ويتم 

التقاط ىوه الطاقة بواسطة مم  توليد امواج الراديو وترسل ال) الكمبيوتر الو  يقوم 

 Fourierبت مييا باستخدام معاد ت رياضية تعر  باسم  ت ويالت لورير 

transformورة .( وىكوا تتم ترةمتيا ال) ص 
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 :(8 انتصىيز تتقُيح انزَني ادلغُاعيسي   2-1-5-3
ان التصوير بتقنية الرنين الممناطيسر ىو ال صول عم) التوزيم المكانر لمنويات 

لمنواة والو   وات الصفات الممناطيسية لنسيل ما ب ويعتمد ىوه عم) التردد الرنينر
بدوره يعتمد عم) شدة المةال الممناطيسر الخارةر لر موقم النواة ب ليوا يوضم 
النمووج ت ت ت تير مةال ممناطيسر يمكن تميير مقداره خطيا لر ا بعاد التالتة 

 لنمووج .

ان التعبير المكانر لشدة المةال الممناطيسر ىوا يدع) بان دار المةال الممناطيسر 
زة التصوير بيوه التقنية تعتمد عم) استخدام متل ىوا ا ن دار لر وةميم اةي

المةال ب ولمرض ال صول عم) صورة واض ة لمنسيل لال بد ان يمر بالمرا ل 
 التالية :

الت ريض : ينةم عن التمير الخطر لشدة المةال الممناطيسر ب تمير خطر لمتردد  -8
مير لر التردد عم) مقدار التمير النوبات الواقعة عم) امتداده ب ويعتمد مد   الت

ال ادث لر شدة المةال ب  ويزداد بزيادة ان داره ب ولمرض التصوير الموضعر يتم 
الت ريض الموضعر لمعينة او  باستخدام النبضة الراديوية ب ويتم الكش  عنيا 
باستالم ا شارة الراديوية لر ولك الموضم ب ان امد ىوه النبضات يتعين بمد  

الو  يةب ان تعطيو النبضة لتتم عممية الت ريض ب لوا يرتب امد النبضة التردد 
بشكل يالئم شدة المةال المستخدم وان داره و بشكل  يناسب  ةم العينة المطموب 
ت ريضيا ب وليوه يعتمد تردد كل نوبة عم) موقعيا داخل النمووج وبالتالر يتم 

 لك الموضوع لر تكوين الصورة .ت ديد الةزء الو  ساىم بو البروتون الواقم لر و
 

                                                 
 .65-64المنعم ابراىيم؛ المصدر السابقبصبتينة عبد (2)
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 :(8 دالئم تكىيٍ انصىرج  2-1-5-4
تعتمد عممية التصوير بتقنية المةال الممناطيسر عم) كتالة البروتوناتبلير 
 تمطر لقط المعمومات من الكيمياء العضوية لمنسيل ايضا المعمومات التشري ية لو 

ل ا د المقومات ا ساسية ب لير  ساسة ةدا لمستو  الماء لر النسيل والو  يشك
% من ةسم لقط بل ىو وسط لمعظم 60عم) ةسم ا نسان ب ليو يشكل  والر 

العمميات البايولوةية والتفاعالت الكيميائية وبيوا يكون مصدرا لممعمومات  ول 
 الخمفية الكيميائية لنسيل الةسم .

استخدام تقنية وان وةود البروتونات بولرة لر ةسم ا نسان اعط) اىمية كبيرة لر 
الرنين الممناطيسر لر التشخيص ب وتتمتم ىوه التقنية بوةود د ئل متعددة يمكن 
استمالل ا دىا او عدد منيا مةتمعة لر عممية التصوير التشخيصر ب وىر ميزة 
تتمتم بيا ىوه التقنية عن غيرىا ب لمتال نر  ان الصورة المتخوة باستخدام ا شعة 

ل وا د لر تكوينيا وىو كتالة ا لكترونات وتوزيعيا التابت لر السينية تعتمد عم) دلي
 النسيل .

اما لر تقنية الرنين الممناطيسر لضال عن كتالة البروتونات لان بناء الصورة يت تر 
بصفتين او تالث اضالية بوىر صفات غير تابتة بل تعتمد عم) شدة المةال 

عممية ت ريض النمووج ب وايضا الخارةر وعم) النبضة الراديوية التر تساىم لر 
 كيفية توظيفيا .

كما يمكن ان تعتمد نوبات ممناطيسية اخر  لضال عن نوبة ورة الييدروةين 
لر التصوير التشخيصر  23 -والصوديوم 38- البروتون( كنوبات ورات الفوسفور 

ات ايضا ب نظرا ل ساسية ىوه النوبات لتقنية الرنين الممناطيسر بلكن وةود ىوه الور 
                                                 

 66-65بتينة عبد المنعم ابراىيم؛المصدر السابقبص (2)
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وولرتيا لر اعضاء الةسم المختمفة لالنسان ىر اقل بكتير من ولرة ورة الييدروةين 
 لر ىوه ا عضاء ب مما يةعل دراسة متل ىوه النوبات اكتر صعوبة .

 تعزيف كزج انيذ: 2-1-6
كرة اليد ىر من ا دث ا لعاب الةماعية التر مارسيا العالم ويعدىا الكتير من       

الناس لعبة مشتقة عن كرة القدمب وىر لعبة السرعة وا تارة  معا لر وقت وا د ب 
تةمم بين الةر  والقفزواستالم الكرة وتمررييا لر اقل وقت ممكن وتسةيل ىد  لييا 

الخصم وت تاج ممارستيا ال) لياقة بدنية عالية وقوة عن طريق قو  الكرة لر مرم) 
ةسمانية عم) الرغم من  داتة المعبة ا  انيا اةتوبت الكتير من الةماىير لر ةميم 
بمدان العالم  يث انيا اصب ت وات الشعبية التالتة لر العالم بعد لعبتر كرة القدم 

ات الدولية والقارية ب اما وكرة السمة وتةر  مسابقاتيا لر صا ت مممقة لر المسابق
 .(8 اليواة ليمكن ان يمعبوىا لر مالعب مفتو ة ب ولر اليواء الطمق

تعد لعبة كرة اليد من ا لعاب التر تت تر كتيرا بالصفات البدنية ب لعم) مستو     
ىوه الصفات تتوق  النتائل التر ي صل عمييا الفريق لر البطو ت لولك تتطمب 

ا رتقاء بمستو  ىوه الصفات ب لضال عن ا رتقاء بمستو  ممارسة ىوه المعبة 
 .(2 النوا ر الفنية والوظيفية والخططية والنفسية

 ادلهاراخ االساسيح يف كزج انيذ: 2-1-6-1
تعد الميارات ا ساسية لر كرة اليد مةموعة ال ركات اليادلة وا قتصادية التر 

يؤدييا الالعب بشكل قانونر لر المواق  المتعددة التر تتطمبيا لعبة كرة اليد لموصول 
 .(4)ال) ا سن النتائل

                                                 
ب مكتبة المةتمم العربر لمنشر 2بط  اصابات( -تدريبات –تدريب  –كرة اليد  ميارات صب ر ا مد قبالن ؛ (2)

 :بص3123والتوزيمب

. 

ب القاىرة  مركز الكتاب لمنشر ب  تطبيقات-ليد نظرياتا سس الفسيولوةية لتدريب كرة اكمال دروش واخرون؛ (3)
 .6:ب ص 9::2

سة) شكر ياس؛ اتر استخدام التمارين الميارية التطبيقية لر تطوير اليةوم السريم الةماعر وعالقتيا بدقة  (4)
 .:5بص3117بعض انواع التصويب بكرة اليدبرسالة ماةستيربةامعة بمدادبكمية التربية الرياضية لمبناتب
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 -وتقسم الميارات ال ركية األساسية بكرة اليد إل):
 مسك الكرة.-8
 استالم الكرة.-2
 اولة الكرة.من-3
 الطبطبة.-4
 التصويب-5
 (2)الخداع-6.

سو  تتطرق البا تة إل) شرح تفاصيل ميارة التصويب ألنيا مرن الميرارات األساسرية 
 األىم لر كرة اليد وىر موضوع الدراسة ال الية.

 يهارج انتصىية: 2-1-6-2
ميارة التصويب من أىم وأةمل الميارات األساسية بكرة اليد لدورىا الرئيس لر ت ديد 
نتائل المباريات ب وىر ميارة  ركية أساسية بكرة اليد وىر ال ركة النيائية لمةيود 

 الميارية والخططية كالة  التر استخدمت لوصول الالعب إل) وضم التصويب.

( إن اليد  األساسر لمباراة 2008م مد   ويوكر كل من ضياء الخياط ونولل    
كرة اليد ىو إصابة اليد  ب لوا تعد ميارة التصويب من الميارات الميمة واألساسية 
لر لعبة كرة اليد بل أن كل الميارات والخطط تصبل عديمة الفائدة إوا لم تتوج لر 

المرض  النياية بالتصويب الناةل ب وعم) الرغم من تعدد أنواع التصويب إ  أن
 (3)وا د وىو إدخال الكرة بنةاح إل) داخل اليد 

(" ىو الوسيمة  8995ويعرلو كل من م مد عبد القادر  مودة وياسر دبور        
الو يدة إل راز األىدا  وبالتالر ت ديد نتيةة المباراة سواء بالفوز أو الخسارة ... إو 

                                                 
 .71ب ص:2:9ببمدادب بيت ال كمةب كرة اليدكمال عار  و سعد م سن ؛  (2)

 .71ب ص:2:9ببمدادب بيت ال كمةب كرة اليدكمال عار  و سعد م سن ؛  (3)
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إوا لم تنتِو بالتصويب  أن ةميم الميارات الخاصة بالمعبة تصبل عديمة الةدو 
 .(8 الناةل عم) المرم) "

لولك ل ن اداء التصويب يةب ان يتم بالسرعة والمباغتة والقوة وبتوقيت يفوق 
استعداد الالعب المنالس عن طريق اختزال الفترة الت ضيرية والتنويم والتمير لر 

رس زوايا التصويب الراة ة التر تفشل سعر المدالعين لر صد الكرة او  ا
 .(2 مرماىم

 :(3 اَىاع انتصىية 2-1-6-3
 التصويبة السوطية  8-
 من لوق الرأس -أ   
 من لوق مستو  الكت  -ب  
 .من مستو  ال وض والركبة  -ةر  
 التصويب من القفز  2-
 التصويب من السقوط  3-

وسرررو  تقررروم البا ترررة بشررررح ميرررارة التصرررويب مرررن لررروق مسرررتو  الكتررر  وولرررك ألنيرررا 
 .موضوع الدراسة 

 
 انتصىية يٍ فىق يستىي انكتف: 2-1-6-4

ان ىرروا النرروع مرررن التصررويب مشررابو إلررر)  ررد كبيرررر لعمميررة المناولررة مرررن لرروق مسرررتو  
اليرد  بقروة  الكت  من نا يرة األداء ال ركررب إ  أن الكررة لرر التصرويب تردلم باتةراه

وسرعة أكبر من المناولةب ويؤد  ىوا النروع مرن التصرويب لرر  الرة اليةروم الخراط  

                                                 
( ص  6::2‘ :  اإلسكندرية ب منش  المعار   اليةوم لر كرة اليدم مد عبد القادر  مودة وياسر دبور ؛ (2)

228 . 

رشيد؛ت تير منيل تدريبر مقترح لر تطوير صفة مطاولة القوة المميزة بالسرعة لر دقة اداء عمار درويش (3)
 ب47بص3115بعض الميارات ا ساسية لد   عبر كرة اليدباطرو ة دكتوراهبةامعة بمدادب

 .:23المصدر السابقبصكمال عار  و سعد م سن ؛(4)



 75 الدراسات النظرية والمشابهة –الباب الثاني 

وعررردم وةررررود مرررردالعين وكررررولك لررررر  الررررة وةررررود تمرررررة واسررررعة بررررين المرررردالعين يسررررتمميا 
 .(8 المياةم بالتصويب من لوق مستو  الكت 

 انعىايم ادلؤثزج يف عًهيح انتصىية : 2-1-6-5
 كان التصويب من المنطقة المواةية لميد  كمما نسبة نةا ة اكبر  :كممازاوية التصويب -8

المسالة :كمما قصرت المسالة بين الرامر واليد  كمما ساعد ولك عم) دقة التصويب واصابة 
 اليد .

كمما كانت الكرة موةو ال) الزوايا ال رةة بالنسبة ل ارس المرم) كمما صعب  التوةيو: -2
 لر توةيو الكرة. صدىا ويسيم رس  اليد كتير 

 .(2 كمما كان ا عداد سريعا كمما كان التصويب اكبر ا تماآل لمنةاح السرعة: -3

 :(3 قىج انتصىية يف كزج انيذ 2-1-6-6
القوة من القدرات البدنية التر ينبمر ان تميز التصويب لر كرة اليد وبنسب متفاوتة الشدة     

و سب نوع التصويب وموقعو من المرم) وتظير وروتيا لر التصويب من الخط الخمفر لكنيا 
 اضرة لر ةميم أنواع التصويب ومن أ  موقم تتم ليوب وبولك لان قوة التصويب لر كرة اليد 

ان يمتمكيا  عب كرة اليد ليكون قادرًا عم) تسةيل ا ىدا  التر ىر الماية النيائية من ينبمر 
أداء باقر ميارات المعبةب وولك بيد  انسةام القوة المبوولة عند التصويب مم الشكل ال ركر 
واتةاه وتسمسل العضالت المشتركة بالتصويب خالل األداء الفعمر لر المباراة لموصول ال) 

وة ممكنة لمتصويب وىوا من المبادئ الخاصة لر المعبة او ان القوة لر كرة اليد ممزوةة اعم) ق
بعامل السرعة لتمام لعاليتيا وت قيق اليد  منيا لتتوج بالنةاح باقر الميارات ا ساسية لر كرة 

                                                 
 . 52، ص 9::2الطا ، شركة الجا ، ، م كرة اليد وعناصرها األساسيةاحمد عريبي عودة ؛(2)

 
بعمانبمؤسسة الصفاء  موسوعة كرة اليد العالميةةمال قاسم م مد وا مد خميس راضر؛ (3)

 .217بص3122لممطبوعاتب
لٌث ابراهٌم جاسم؛ تأثٌر تمارٌن السوبرسٌت لتطوٌر القوة الخاصة على قوة ودقة التصوٌب خالل الجهد (4)

 .11، ص2221( سنة،) اطروحة دكتوراه( جامعة بغداد، 22 -11باب باعمار )المختلف لالعبً كرة الٌد الش
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ةة اليد او ان ميارات اليةوم والدلاع السريعة ينبمر انيائيا بميارة التصويب بقوة وبقوة ممزو 
 بسرعة. 

 انذقح يف اجملال انزياضي: 2-1-6-7
تعنر كممة الدقة بالعامية  التنشين(ومعناىة العممر "القدرة عم) توةيو ال ركات ا رادية التر 

 .(8 يقوم بيا الفرد ن و ىد  معين"
ويعر  رشد  الدقة ب نيا "قدرة الفرد لر السيطرة عم) ال ركات ا رادية ن و ىد  معين وقد 

وا اليد  مسالة ما وقد يكون متصال"بةزء من الةسم مباشرة ب وعنصر الدقة يةمم يكون ى
 (2 بين التوالق العضمر والعصبر وسالمة العينين والةياز اتر كبير لر نةاح ىوا العنصر"

و تعد الدقة بمتابة عامل اساس وميم لر بعض ا لعاب متل كرة اليد وكرة القدم والمبارزة   
 والمالكمة...الخ .

لوا تكون الدقة "ىر المعيار ا ساس لالنةاز وان التطور لر ىوه ا لعاب يعتمد عم) زيادة   
 .(3 الدقة"

 .(4 ت سميم بما يتناسب واليد "والدقة" ىر قابمية الرياضر عم) تمير اتةاىو وسرعتو وتوقي  
 
 انذقح يف كزج انيذ:  2-1-6-8
تعد الدقة عامال اساسيا ميما لر اغمب الفعاليات الرياضية وليا الدور الفعال لر عممية   

 التصويب الناةل.
ظرو  المباراة من مواق  مختمفة  لولك  "ان  عب كرة اليد ي تاج ال) الدقة وولك لما تتطمبو

يةب عميو ربط ةميم  ركاتو بدقة عالية وىو ما ي تاةو لر عممية التصويب او يمكن ان 
يتطمب موقفا معينا التممب عم) مدالم او اكتر تم توةيو الكرة ال) اليد  بشكل يصعب عم) 

                                                 
بج!بمطبعة دار الفكر 4ب ط القياس والتقويم لر التربية البدنية والرياضيةم مد صب ر  سانين؛ (2)

 .5:6بص6::2العربرب

 .41بص2:93بالمنش ة العامة لمنشر والتوزيمبطرابمسب3ب ط اسس التدريب الرياضرم مد عادل رشد ؛ (3)

 .47.ص3113بمكتب الصخرة لمطباعةببمدادب التعمم ال ركر بين المبدأ والتطبيقيعرب خيون؛ (4)

 .28بص :2:7ابراىيم سالمة ؛ المياقة البدنية_اختبارات_تدريب ب القاىرة ب نبم الفكرب(5)
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يم ال ركات لان التصويب ال ارس المرم)  صد الكرة لاوا لم يمكن لالعب الدقة لر اداة ةم
 (8 سو  ينتير بالفشل"

ويؤكررد "كمررال و سررانين" ان الدقررة تتطمررب "توالقررًا عضررميًا عصرربيًا وت كمرراً كرراماًل لررر الةيرراز     
العضرررمر العصررربر لمفررررد, ولرررر اغمرررب األ ررروال لررران اسرررتخدام القررروة اسرررتخدامًا لعررراً  يكرررون عمررر) 

اسررتتناًء مطموبررًا بدرةررة كبيرررة   وىررو مررانراه لررر   سرراب الدقررةب وىرروا يعنررر ان توالرىمررا معررًا يعررد
الالعبررين الرروين يصررمون الرر) مسررتو  متقرردم برردنيًا ومياريررًا(ب لارتبرراط القرروة بالدقررة تبررت  يويتررو و 
يتوقرر  عميررو مكاسررب كبيرررةب والدقررة مررن المكونررات اليامررة والضرررورية لررر كرررة اليرردب وقررد   نكررون 

ارتباطرًا قويرًا برا راز النصرر متمرتاًل لرر ا رراز ا ىردا  ب  مبالمين اوا قمنا ان ىروا المكرون يررتبط
 . (2 لالتصويب ميارة تعتمد عم) ىوا المكون بدرةة عالية"

ويعردىا م مررد صرب ر  سررانين أنيرا ا ررد عوامررل نةراح التصررويب ويقصرد بيررا" وصرول الكرررة الرر) 
ة مررتال   ررد مكرران ييررد  الالعررب اليررو ويعررد عمرر) ال ررارس الوصررول الييررا لتكررون الكرررة مالصررق

 .(3 زوايا المرم) او تكون مصوبة بدقة لر اتةاه قدم تابتة ل ارس المرم)
ليررر بررولك تعتمررد عمرر) قرردرة الفرررد لررر اداء  ركررة معينررة تةرراه ىررد  م رردد تتطمررب توالقررا عضررميا 

 .عصبيا لنةاح ىوا العنصر
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
التدريبر المقترح لر تطوير بعض انواع التصويب ودقتة لر كرة اليد برسالة  يلالمن يدر شاكر مزىر؛ أتر ا(2)

 .24بص 3115ماةستير بةامعة ديال) ب

 .79ب ص 3112. القاىرة :مطابم  مونب2رباعية كرة اليد ال ديتةب جكمال عبد ال ميد وم مد  سانين؛ (3)

 .491م مد صب ر  سانين ؛المصدر السابقبص (4)
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 : شاتهحانذراساخ ادل 2-2
 Tomas A correaدراسح   2-2-1
بالقواعد الوظيفية  في اثناء المشي  تنبؤمبناء نموذج شامل لالدقة في  

 (8  (لمعضالت والعظام

لت ديد القياسات ال ركية لموظائ  العضرمية او كران  2088لر سنة دراسة اةريت    
يمكررن انةازىررا مررن خررالل اسررتخدام النمرراوج العامررة لمةيرراز ال ركررر والمسررتخرةة مررن 

صررول عمييررا مررن الةتررث لفيررم لائرردة اسررتخدام ىرروه القياسررات التشررري ية التررر يمكررن ال 
النمرراوج لررر دراسررة ال ركررات البايوميكانيكيررة والتررر قررد تكررون غيررر دقيقررة وخاصررة اوا 
 استخدمت ىروه النمراوج لت ميرل ال ركرة بالنسربة لالشرخاص المصرابين بالخمرل ال ركرر

ظيفرة ا نيرة ان اليد  من ىوه الدراسة كان لتقييم صردق ىروه النمراوج لرر تقيريم االو ب 
لالطرا  العميا وكولك بالنسربة لعضرالت ا طررا  السرفم) خرالل النيروض ب وان ىروه 
القواعرررد الوظيفيرررة لمعضرررالت لانيرررا قرررد وضرررعت مرررن خرررالل ابترررداء السررررعة لرررر  ركرررة 

وقرررد عرلرررت زيرررادة سررررعة ب المفاصرررل او مرررن خرررالل زيرررادة  ركرررة الةسرررم بشررركل عرررام 
ق مةموعررة عضررمية م ررددة بوان الت فيررز العضررالت بانيررا التسررارع ال اصررل عررن طريرر

( اطفررال 4ال ركررر لممشررر لررر ىرروه الدراسررة قررد وةيررو عررن طريررق عينررة مكونررو مررن  
( خمسة اطفال من نفس العمر كمةموعة ضرابطة 5مصابين بالشمل الدماغر مقابل  

وان كل  الة مرن ىروه العينرة قرد شربيت بنمرووج  موديرل( مشرابو وكرولك نمرووج معرين 
ا  صرررائيات او البيانرررات الترررر ترررم ال صرررول عمييرررا مرررن النمررراوج ب  MRIعرررن طريرررق 

المراخووة قررد قيمررت عرن طريررق المقارنررة مرم النمرراوج المرراخووة مرن الرررنين الممناطيسررر 
 MRI ب وقرررد وةرررد ىنالرررك لرررروق لرررر ال ركرررة العضرررمية ليمرررا يتعمرررق برررا طرا  العميرررا )

                                                 

(1)Correa TA, at.etal; Accuracy of generic musculoskeletal models in predicting the 

functional roles of muscles in human gait , Elsevier ltd, 

J.Biomech.2011.Jul28;44(11):2096-105    
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اةرررراء ا  صرررائيات  سررربت باسرررتخدام النمرررووةين ب وىررروه الفروقرررات اخررروت مرررن اةرررل 
ل ركة العضمة التسارعية تكنيكيا بين الموديمين او النمووةين وعموما ان النترائل الترر 
ترررم ال صرررول عمييرررا كانرررت مشرررابيو لنترررائل الررررنين ا  برررين النترررائل التشرررري ية ونترررائل 

وه الدراسررة قررد اعطررت ىررالرررنين بالنسرربة لم ررالتين لررر النيرروض الطبيعررر والمرضررر . و 
عنرد المقارنررة  MRIدقررة النترائل التررر يمكرن ال صرول عمييررا مرن خررالل مؤشرر واضرل ب

 مم النتائل التشري ية .

   JUN SAKUMAدراسح  2-2-2
 
السموك الحركي لمجموعة )العضمة،الوتر(لمعضمة التوأمية والضنبوبية  

 (8  (العاممة عمى مفصل الكاحل باستخدام تمرينات مختمفة التردد الحركي
 

ىرررردلت ىرررروه الدراسررررة لت ديررررد ترررر تير ترررررددات  2082دراسررررة اةريررررت لررررر سررررنة 

( الررراد نفررووا تمرينررات اسررتيدلت 7ال ركررة عمرر) اداء العضررمة وظيفيررآ . شررممت العينررة  

مفصل الكا ل والركبرة ضرمن المرد  ال ركرر لممفصرمين ترم قيراس القروة العضرمية لكرل 

القياسرررات لمعضرررمة ب سرررتخدام  مرررن العضرررالت التوأميرررة السررراقية والضرررنبوبية ترررم ت ديرررد

-8,33الموةات لوق الصوتية . وتم  ساب العرزم العضرمر بتررددات  ركرة مختمفرة  

( ىرترررررررز ترررررررم ت ديرررررررد زاويرررررررة الترررررررريش ولاعميرررررررة النشررررررراط الكيربرررررررائر 8,67-8,84-2

 بخصوصية المقارنة بين العضالت .
                                                 

(2)  jun sakama. Hiraki kanehisa , fascicle –tendon behavior of the gastrognemus and soleuand 

others darinj ankle bendinj exercise at different movement frequencies. Eur J –appl physidojy. 

2012.p887-898 
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توصررررمت الدراسررررة الرررر) ان العضررررمة تخضررررم بفاعميررررة عاليررررة لررررر طررررور التقصررررير وقررررد 

وا طالررررة ووةررررود ارتبرررراط كبيررررر لررررر المكونررررات ا نقباضررررية وتررررردد ال ركررررة . اقتر ررررت 

الدراسررررة ان تررررردد ال ركررررة يعتمررررد عمرررر) ا داء الرررروظيفر المقررررارن لتراكيررررب ا نقباضررررية 

 لمعضمة .

سح احلانيةح وانذراسةاخ أوجه انتشاته واالختالف تني انذرا 2-2-3

 -ادلزتثغح:

(  عبررين ليمررا اختمفررت 8اسررتخدمت الدراسررة ال اليررة عينررة مررن الالعبررين بعرردد   -8

عينررة الب ررث عررن عينرررة الدراسررة ا ولرر)  المرضررر) المعرراقين بالشررمل الررردماغر 

 .  (والدراسة التانية من ا سوياء 

يرررررراز ( وةMRIاسررررررتخدمت الدراسررررررة ال اليررررررة ةيرررررراز  الرررررررنين الممناطيسررررررر   -2

( ل سررررررراب العرررررررزوم العضرررررررمية ليمرررررررا EMGالتخطررررررريط الكيربرررررررائر لمعضرررررررالت 

اسررتخدمت الدراسررات المرتبطررة ا ولرر) نمررووج مرر خوو مررن خررالل ةيرراز الرررنين 

الممناطيسررر لممقارنررة التشررري ية واسررتخدمت الدراسررة المرتبطررة التانيررة ةيرراز  

 ا مواج لوق الصوتية  السونار( لت ديد العزوم العضمية.

الدراسة ال الية عضالت ا طرا  العميا ل ساب العزم العضمر لر  استخدمت -3

ة ا ولرر) ا طرررا  العمويررة وا طرررا  السررفمية مرتبطرر ررين اسررتخدمت الدراسررة ال

نا يرررة التشرررري ية مرررن خرررالل نمرررووج مررر خوو مرررن ةيررراز الررررنين لممقارنرررة مرررن ال
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الصروتية مت الدراسة المرتبطة التانيرة ةيراز ا مرواج لروق دالممناطيسر واستخ

 السررونار( لم صررول عمرر) نتررائل رقميررة ت سررب بمعادلررة لم صررول عمرر) العررزوم 

 العضمية.

 



 الباب الثالث                         
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 انثاب انثانث
 ينهج انثحث وإجراءاته امليذانيح-3

العالقات االرتباطية   استخدمت الباحثة المنيج الوصفي بأسموب
 لمالئمتة وطبيعة مشكمة البحث.

 جمتًع وعينح انثحث : 2- 3
قامت الباحثة باختيار عينة البحث من العبي نادي ديالى ومن المشاركين بالدوري 

( العبين , تم اختيارىم بالطريقة العمدية من العبي 8الممتاز بكرة اليد بعدد )
د واالرتكاز لتمثيميم نموذج االداء لمتصويب البعيد بصورة دقيقة. كما اعالس يمراكز 

 ( مواصفات العينة وتجانسيم من حيث الطول والوزن والعمر.2يبين الجدول )
 لعمر( يبين مواصفات العينة وتجانسيم من حيث الطول والوزن وا2جدول )

 المتغير
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

 الداللة

 عشوائي 0.452 6 172 الطول
 عشوائي 0.366 7.5 75 كتمةال

 عشوائي 0.723 4 26 العمر
 

 االجهسج واالدواخ و انىسائم املستخذيح :   3-3
 االجهسج واالدواخ املستخذيح يف انثحث: 3-3-1
 MRIلمغناطيسي جياز الرنين ا -    

    كندي المنشأ  Myo Traceنوع  EMGجياز التخطيط الكيربائي لمعضالت  -    
 رباعي االقطاب.      

 (  مطابقة لمواصفات عمل الجيازElectrodesالقطات ) -   
 ص/ثا 25بسرعة   Sonyكاميرا رقمية نوع  -    
 شريط قياس -    

 غم 1000كرة طبية بوزن  -
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 يزان طبيم -
  Dellحاسوب نوع  -
 شريط الصق ممون  -
 قطن طبي  -
 بالستر طبي -
 كحول  -
 شفرات حالقة -
 ممعب كرة يد قانوني -
 6كرات يد عدد  -
 سم 50×  50مربعات حديدة بأبعاد  -

 

 انثحث:يف انىسائم املستخذيح  3-3-2
 المصادر العممية العربية واالجنبية.  ـ 
 شبكة المعمومات )االنترنيت(.ـ 
 )*(. ممحق ب لعينة البحثالتصوي ستمارة تسجيل دقةا.

 )**(الكرة الطبية. ممحق  رمي ـ استمارة تسجيل اختبار
 

 -حتذيذ يتغرياخ انثحث : 3-4
 يتغرياخ اننشاط انكهرتائي 3-4-1
 Peakقًح اننشاط انكهرتائي نهعضالخ 3-4-1-1

لعضمة عن من اويمثل المخطط مجموع جيد الفعل لموحدات الحركية الواصمة "
بواسطة مكثفات خاصة  الى الالقطاتالجمد ويتم تكبير اإلشارة الواصمة  طريق

( يبين قمة 4والشكل ) .1ويظير مخطط الذبذبة بين المحورين الموجب والسالب"
 النشاط الكيربائي ضمن مخطط التسجيل المأخوذ من الجياز.

 
                                                 

)*(
 (1انظر ملحق ) 
)**(

 (2انظر ملحق )
 .44صفاء عبذالىهاب ؛المصذر السابق ، ص 1
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 مخطط النشاط الكيربائي لمعضالت وضح( ي4شكل ) 
 

 انقياساخ انثارايرتيح نهعضهح: 3-4-2
تم حساب القياسات البارامترية لمعضمة من خالل استخدام تقنية التصوير     

والمتضمنة ما  *وبمساعدة المختص في الرنين المغناطيسي المغناطيسي لمعضمة
 ياتي:

 طىل انعضهح:3-4-2-1
ل الخاص بو تم  من خالل تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي وبرامجيات التشغي

استخراج طول العضمة وبدقة متناىية مقدرة بالمميمتر من خالل تحديد بداية 
العضمة بعد وتر العضمة الذي يرتبط بالمنشئ ونياية العضمة قبل الوتر الذي 

يرتبط بالمدغم اذ يتم ايصال خط مستقيم بين النقطتين وتظير االرقام بالمممتر  
 (. 5وكما موضحة بالشكل )

 
 
 

 
 
 

                                                 
*
هنذست طبُت, اختصاصٍ بالعمل علً جهاز الرنُن المغناطُسٍ فٍ مستشفً  شالسُذ مؤَذ االصُل / بكالىرَى 

 بعقىبت التعلُمٍ
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الحدى العضالت المستيدفة لدى احد افراد طول العضمة  صورة توضح( 5شكل ) 
 (MRIعينة البحث مستخمصة من تطبيقات جياز الرنين المغناطيسي)

 املقطع انعرضي نهعضهح: 3-4-2-2
وتم حسابو من اعرض منطقة لحمية لمعضمة اذ تم ايصال الخطوط المستقيمة بين 

 ( .6يدىا لتظير نتائج رقمية  وكما موضحة في الشكل ) النقاط التي تم تحد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المقطع العرضي لمعضمة صورة توضح( 6شكل ) 

الحدى العضالت المستيدفة لدى احد افراد عينة البحث مستخمصة من تطبيقات جياز الرنين  
 (MRIالمغناطيسي)



 77 منهج البحث وإجراءاته الميدانية -الباب الثالث

 
 زاويح انرتيش نهعضهح  3-4-2-3
ف العضمية عن المحور الطولي ليا اذ تظير تقنيات ويقصد بو زاوية ميل االليا  

الصور التي تم الحصول عمييا من جياز الرنين المغناطيسي اتجاه التريش 
مطابقة التجاه التريش العضمي يتم ط لمعضالت المستيدفة ومن خالل وضع خطو 

 رسم زاوية ليذا التريش بدقة عالية وبنتائج رقمية تمثل زاوية التريش لتمك العضمة
 ( يوضح ذلك.7والشكل ) 

 
الحدى العضالت المستيدفة لدى زاوية التريش لمعضمة  صورة توضح (7شكل ) 

 (MRIاحد افراد عينة البحث مستخمصة من تطبيقات جياز الرنين المغناطيسي)
  

 :  طىل انىتر  -3-4-2-4
من خالل استخدام تطبيقات برنامج الرنين المغناطيسي استطاعت الباحثة من 

يد بداية وتر العضالت المستيدفة ونيايتيا ومن ثم استخراج طول الوتر مقاسًا تحد
 ( .8بالمميمتر وكما موضح بالشكل )
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الحدى العضالت المستيدفة لدى احد طول الوتر لمعضمة صورة توضح (8شكل ) 
 (MRIافراد عينة البحث مستخمصة من تطبيقات جياز الرنين المغناطيسي)

 جى انعضهح:ح 3-4-3
تــــم اســــتخراج حجــــم العضــــمة مــــن خــــالل اســــتخدام معادلــــة رياضــــية تتعامــــل مــــع 
ــــتظم  االجســــام الغيــــر منتظمــــة لمحصــــول عمــــى حجــــم كــــل  جــــزاء الجســــم الغيــــر المن
)العضـــمة( وبالتـــالي يكـــون المجمـــوع التكـــاممي لمجـــزاء يمثـــل الحجـــم الكمـــي لمعضـــمة  

 :(1)والمعادلة ىي
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

(1)Chapman SHala (2008), CRC concise Encyclopedia of mathematics, second Edition wolfram 

Research,lnc  
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 نهعضهح:انقىج انقصىي  3-4-4
اعتمدت اغمب البحوث والدراسات في تحديد مقدار القوة القصوى لمعضمة من 
خالل اختبارات بدنية ضد مقاومة معينة ويتم التعبير عنيا اما بمقدار الوزن 

حساب   طة )نت(, وفي دراستنا الحالية تمالمرفوع )كغم( او بمقدار القوة المسم
حية والقياسات البارامترية لمعضمة وحسب مقدار القوة استنادًا لممواصفات التشري

 المعادلة التالية:
 

 
 حيث ان:

Fmax القوة القصوى = 
PCSA  المقطع العرضي الفسيولوجي لمعضمة = 

Vol      حجم العضمة = 
Cos θ      جيب تمام زاوية التريش = 
L0        طول العضمة = 
σ       (1)= الشد االمثل والتوتر العضمي 

 

 عسو انعضهي:ان 3-4-5
بعد استخراج مقدار القوة العضمية ومن خالل توفر طول الوتر المستخرج من 
خالل صور الرنين والذي يمثل ذراع القوة يمكن لنا من خالل ذلك حساب مقدار 

 : (2)تيةن خالل تطبيق المعادلة االالعزم العضمي المتولد عمى المفصل وم

 
 

 حيث ان:
Tm  مي= يمثل مقدار العزم العض 

                                                 

(1)Tamas A.correa ,Marcus G.pandy; Amass-length law  for modeling muscle strength in lower limb . 

Department of mechanical Engineering . the University of Melbourne, Australi , Journal of Biomechanics 

44(2011)2782-2789
 

 
(2)

 268صرَح عبذ الكرَم ؛ مصذر سبق ركره،ص 
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Fm القوة العضمية  = 
+ dالمسافة العمودية = 
 حتذيذ اهى انعضالخ انعايهح 3-5

بعد االطالع عمى الدراسات السابقة والبحوث ذات العالقة والدراسة المستفيضة 
وبعد االتفاق بين  وبعد االخذ بر ي المجنة العممية ألدبيات التشريح والعمل العضمي
د  ربع عضالت لمذراع مستيدفة بإجراءات البحث الباحثة واالستاذ المشرف تم تحدي

 وىي:
 

 العضمة ثالثية الرؤوس العضدية.  -1
 العضمة العضدية الكعبرية. -2
 العضمة باسطة الرسغ الكعبرية الطويمة. -3
 العضمة مثنية الرسغ الزندية. -4
 -اجراءاخ انثحث امليذانيح: -3-6
 انتجرتح االستطالعيح: 3-6-1

عمى عينة من غير عينة البحث مؤلفة  االستطالعيةقامت الباحثة باجراء التجربة 
 -من العب واحد وكما يمي:

( في مستشفى بعقوبة MRIتم اجراء اختبار بجياز الرنين المغناطيسي ) -
صباحا ساعة حاديو عشر    17/3/2014بتأريخ   يوم االثنينالتعميمي 

يانات لمحصول عمى القياسات البارامترية لمتأكد من سالمة الحصول عمى الب
 وطريقة احتسابيا.

تم اجراء اختبار النشاط الكيربائي لمعضالت في القاعة المغمقة لنادي  ومن -
 الساعة العاشرة صباحا  18/3/2014يوم الثالثاء بتاريخ  ديالى الرياضي

 وكان الغرض من التجربة االتي:
 التعرف عمى إمكانية تنفيذ اختبار الدقة في التصويب. -
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يذ اختباري تسجيل النشاط الكيربائي ورمي الكرة الطبية التعرف عمى الية تنف -
 وتزامنيما معًا.

 تعريف فريق العمل المساعد عمى طبيعة العمل وتوزيع الميام. -
 حساب الزمن الالزم لتنفيذ االختبارات. -
محاولة تسجيل الصعوبات التي قد تواجو الباحث ومحاولة معالجتيا ووضع  -

 الحمول الكفيمة ليا.
 انتجرتح امليذانيح  3-6-2

 اختثاراخ انرنني املغناطيسي 3-6-2-1 
الستخدام تقنية التصوير بالرنين  )*(بعد استحصال الموافقات األصولية والرسمية   

( قامت الباحثة بتنظيم جدول لفحص عينة البحث بحيث تم اختبار MRIالمغناطيسي )
 -19/3لمفترة من جمسات افراد العينة تباعًا إذ كان اجمالي جمسات الفحص اربع 

 ( الماني المنشأ .Philips)  نوع .وتم اعتماد جياز  30/3/2014

 
 الرنين المغناطيسيجياز ( يوضح تقنية التصوير ب9شكل )

 

                                                 
)*(
 (.4انظر ملحق ) 
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 تسجيم اننشاط انكهرتائي نهعضالخ 3-6-2-2
بإجراء اختبارا تسجيل النشاط  يوم الثالثاء 8/4/2014 قامت الباحثة بتاريخ  

تنفيذ اختبار رمي الكرة الطبية ألبعد مسافة.  اثناءلمعضالت قيد البحث و الكيربائي 
بواسطة البموتوث نوع  عن بعد حيث تم استخدام جياز تسجيل النشاط الكيربائي

(Myo Trace400كندي المنشأ ذ )يسجل النشاط ربعة اقطاب والذي يمكن ان ا ي
 الجياز وممحقاتو. ( يبين9ربع عضالت في  ن واحد. والشكل ) أل الكيربائي

 ويتألف الجياز من :
 غم250جياز استالم وبث االشارة بواسطة البموتوث قابل لمشحن وزن -
 كيبالت توصيل بين االقطاب والجياز  -
 (  Electrodeاقطاب سطحية )  -
 جياز استالم االشارة عن بعد متحسس لنفس تردد الجياز المرسل   -
       ( مـدعوم مـن قبـل الشـركة المصـنعة  Softwareبرنـامج تطبيقـي لمجيـاز )  -

ـــد بو  ـــائي عـــن طريـــق الجم ـــى يســـجل النشـــاط الكيرب  اســـطة مجســـات خاصـــة   توضـــع عم
   المناطق الموصى بيا من قبل الشركة عمى العضالت المفحوصة.

 

 
 لمعضالت ( يوضح جياز تسجيل النشاط الكيربائي10شكل)

لتنفيذ االختبار واخذت بعين  *ساعدوقد قامت الباحثة باالستعانة بفريق العمل الم
 :1االعتبار الشروط والواجبات الالزم اتباعيا خالل تنفيذ االختبار ومنيا

                                                 
*
 ( 3أنظر ملحق )  

 .82صفاء عبذالىهاب إسماعُل: مصذر سبق ركره , ص 1
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التحضير: بعد تحديد المجاميع العضمية االربع المستيدفة من العمل .لتثبيت الالقط  - 
عمى سطح العضمة يثبت في منتصف الثمث االعمى من العضمة وحسب ما مبين في 

(, يتم ازالة الشعر والجمد المتقرن Electrodesالتشريحي لمواقع الالقطات ) الدليل
الموجود فوق المنطقة المراد تثبيت الالقط عمييا لضمان توصيل جيد ثم تدعك بالشاش 

 والكحول قبل تثبيت الالقط.
تثبيت الالقط: بعد تنظيف المنطقة يتم تثبيت الالقط عمى العضمة المستيدفة وتغذية  -ب

ت عمى الجياز, لكل عضمة قابس مزدوج يثبدر االشارة الى الحاسوب لتنظيم عمل مص
قطبي الالقط عدا القابس الرئيسي يحتوي عمى قطب تفريغ ثالث لتقميل اشارات التشويش 

 الناجمة من مقاومة الجمد.
تأمين االتصال : بعد الربط والتثبيت والتأكد من حرية الحركة يحمل الجياز عمى  -ج

بواسطة حزام ويتم تأمين اتصال االشارة بين الجياز والحاسوب ويفحص لممرة  الجسم
 االخيرة قبل االختبار حسب العضالت المحددة.

لالداء يتم تسجيل النشاط  الالعبمن تأمين االتصال و  التسجيل والتحميل: بعد التأكد -د
يتم بعد ذلك تنقيح الكيربائي في الحاسوب في اثناء االداء وتصل االشارة بشكميا الخام 

وي يد( ومن خالل التصوير الفSmoothing( وصقميا )Rectifyاالشارة وتيذيبيا )
ضمن  المتزامن يتم تحديد المراحل المستيدفة لمتعرف عمى مقادير نشاط العضالت العاممة

 ات عمى ذراع الالعب.( يوضح تثبيت الالقط 10. والشكل ) مراحل االداء
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ت جياز والقطات تسجيل النشاط الكيربائي عمى ذراع ( يوضح تثبي 11شكل ) 

 الالعب
                                        )1(اختثار ريي كرج طثيح التعذ يسافح ممكنح.3-6-2-3
 .البعد مسافة )اقصى قوة(الغرض من االختبار: قياس قوة التصويب  -

حجم كرة اليد القانونية  غم( بنفس1000كرتين طبيتين زنة ) -األدوات المستخدمة :-
 م.40مساحة ارض مستوية اليقل طوليا عن  شريط قياس 

ت: يقف الالعب عمى خط البداية لمجال التصويب دون مس الخط والقدمين ااالجراء-
بمستوى واحد ممسكًا بالكرة بكمتا يديو  وعند إشارة البدء يقوم المختبر بتحريك الكرة الطبية 

يد واحدة )نفس طريقة مسك كرة اليد( مع اخذ خطوة بالقدم إلى ذراع الرمي ومسكيا ب
المعاكسة و رمي الكرة الطبية إلى ابعد مسافة ممكنة في مجال الرمي عمى ان تصوب 

 م عن نقطة ارتكاز الالعب اثناء ادائو لمرمية .4الرمية عمى خط عرض يبعد 
محاولتين سم  ويعطى المختبر  10تحتسب مسافة الرمي ألقرب -حساب الدرجات:

 تحتسب  عالىما  عمى ان يكون سقوط الكرة ضمن المجال المحدد لمرمي.
مالحظة :توضع الكرتين الطبيتين عمى خط يبعد متر واحد عن خط بداية التنفيذ ليتسنى 

 اداء المحاولتين بالتتابع. لممختبر

                                                 

  .537(، ص2001،)المصذر السابق(. ضُاء الخُاط ونىفل الحُالٍ؛ 1)
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 (.1)اختثار دقح انتصىية3-6-2-4  
 كرة اليدالغرض من االختبار : قياس دقة التصويب ب -
االدوات المستخدمة:مرمى كرة يد قانوني  خمسة كرات يد قانونية  مربعات الدقة بقياس  -

 سم عدد اثنين يعمقان في الزاويتين العمويتين لممرمى.50×50
يتم التصويب من نقطة قائمة مع منتصف خط المرمى مبتعدًا عنو  -مواصفات االداء: -

م عن خط 2اخذ الكرة الموضوعة عمى خط يبعد ( م  عمى ان يسبق التصويب 9بمقدار )
التنفيذ ومن ثم يقوم باخذ خطوة واحدة والقفز لمتصويب بحيث اليعبر الخط المرسوم لمتنفيذ 

(  ويكون التصويب عمى 11محاواًل إدخال الكرة داخل المربعات  كما موضح بالشكل )
 لخامسة اختيارية .المربع االيمن مرة وعمى المربع االيسر مرة وتكون المحاولة ا

التسجيل :تحتسب كل كرة داخل المربع المعمق في المرمى اصابة ويسجل عدد مرات 
 التصويب الناجح لكمى المربعين من تمك المحاوالت الخمسة.

 دقائق. 5مالحظة: تعطى راحة لممختبر بين االختبار ) ( و)ب( التقل عن 

 

 قة التصويب( يوضح اختبار د 12شكل )                    

                                                 

(
1

 ىَر صفت مطاولت القىة الممُسة بالسرعت فٍ دقت اداء(. عمار دروش النذاوٌ؛ تاثُرمنهج تذرَبٍ مقترح فٍ تط

  .67، ص2004االساسُت لذي العبٍ  كرة الُذ)اطروحت دكتىراه/جامعت بغذاد(، بعض المهاراث
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 انىسائم االحصائيح : 3-7
استخدام تطبيقات الحقيبة عمى وصل الى نتائج البحث تالباحثة في ال اعتمدت

 ( وتم اعتماد القوانين المالئمة وىي :SPSSاإلحصائية لمعموم االجتماعية )
 الوسط الحسابي -
 االنحراف المعياري -
 الوسيط -
 المنوال -
 التفمطح -
 معامل االلتواء -
 اط البسيط )بيرسون(معامل االرتب -

 



 الباب الرابع

 .عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها       - ٤

 .عرض النتائج وحتليلها  ١-٤

تـائج الوصـف االحصـائي ملتغـري (حجـم العضـلة) ن وحتليـل عرض ١-١-٤

 للعضالت قيد البحث.

تـائج الوصـف االحصـائي ملتغـري (زاويـة الـرتيش) ن وحتليل عرض ٢-١-٤

 للعضالت قيد البحث.

تـائج الوصـف االحصـائي ملتغـري (طـول العضـلة)  ن وحتليـل عرض ٣-١-٤

 للعضالت قيد البحث.

) املسـافة العموديـةتائج الوصف االحصائي ملتغري(ن وحتليل عرض ٤-١-٤

 للعضالت قيد البحث.

تـائج الوصـف االحصـائي ملتغري(املقطـع العرضـي ن وحتليل عرض ٥-١-٤

 للعضلة)  للعضالت قيد البحث.

الوصـف االحصـائي ملتغـري القـوة العضـلية تـائج ن وحتليـل عرض ٦-١-٤

 .القصوى للعضالت قيد البحث

تـائج الوصـف االحصـائي ملتغـري العـزم العضـلي ن وحتليل عرض ٧-١-٤

 للعضالت قيد البحث.

 

تــائج الوصــف االحصــائي ملتغــري قمــة النشــاط ن وحتليــل عــرض ٨-١-٤

 الكهربائي للعضالت قيد البحث.

      

 مناقشة النتائج     ٢-٤



معامل االرتباط ومستوى اخلطأ و داللة االرتباط نتائج  مناقشة ١-٢-٤

ثالثية الرؤوس ملتغري القوة العضلية بقمة النشاط الكهربائي للعضلة (  

 .)العضدية

معامل االرتباط ومستوى اخلطأ و داللة االرتباط نتائج  مناقشة ٢-٢-٤

العضدية ملتغري القوة العضلية بقمة النشاط الكهربائي للعضلة (  

 .)الكعربية

معامل االرتباط ومستوى اخلطأ و داللة االرتباط نتائج   مناقشة ٣-٢-٤

باسطة الرسغ ملتغري القوة العضلية بقمة النشاط الكهربائي للعضلة (  

 .)الكعربية الطويلة

معامل االرتباط ومستوى اخلطأ و داللة االرتباط نتائج  مناقشة ٤-٢-٤

مثنية الرسغ ملتغري القوة العضلية بقمة النشاط الكهربائي للعضلة (  

 .)الزندية

معامل االرتباط ومستوى اخلطأ و داللة االرتباط نتائج  مناقشة ٥-٢-٤

ثالثية الرؤوس بقمة النشاط الكهربائي للعضلة (   ملتغري العزم العضلي

 .)ةالعضدي

معامل االرتباط ومستوى اخلطأ و داللة االرتباط نتائج  مناقشة ٦-٢-٤

العضدية بقمة النشاط الكهربائي للعضلة (   العزم العضليملتغري 

 .)الكعربية

معامل االرتباط ومستوى اخلطأ و داللة االرتباط نتائج  مناقشة ٧-٢-٤

باسطة الرسغ بقمة النشاط الكهربائي للعضلة (   العزم العضلي ملتغري

 .)الكعربية الطويلة



معامل االرتباط ومستوى اخلطأ و داللة االرتباط نتائج  مناقشة ٨-٢-٤

مثنية الرسغ ملتغري القوة العضلية بقمة النشاط الكهربائي للعضلة (  

 .)الزندية

معامل االرتباط ومستوى اخلطأ و داللة االرتباط نتائج  مناقشة ٩-٢-٤

دقة التصويب للعضلة(ثالثية ب والعزم العضلي القوة العضلية يملتغري

 الرؤوس العضدية).

معامل االرتباط ومستوى اخلطأ و داللة االرتباط نتائج  مناقشة ١٠-٢-٤

دقة التصويب للعضلة بوالعزم العضلي  لقوة العضليةا يملتغري

 (العضدية الكعربية).

الرتباط معامل االرتباط ومستوى اخلطأ و داللة انتائج  مناقشة ١١-٢-٤

دقة التصويب للعضلة (باسطة الرسغ الكعربية بقوة العضلية ملتغري ال

 الطويلة).

معامل االرتباط ومستوى اخلطأ و داللة االرتباط نتائج  مناقشة ١٢-٢-٤

 .)مثنية الرسغ الزندية(   دقة التصويب للعضلةب لقوة العضليةملتغريا

اخلطأ و داللة االرتباط معامل االرتباط ومستوى نتائج  مناقشة ١٣-٢-٤

دقة التصويب للعضلة (باسطة الرسغ الكعربية ب العزم العضلي ملتغري

 الطويلة).

معامل االرتباط ومستوى اخلطأ و داللة االرتباط نتائج  مناقشة ١٤-٢-٤

 دقة التصويب للعضلة (مثنية الرسغ الزندية).ب العزم العضلي ملتغري
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 :عرض اننتائج وحتهُهها ويناقشتها -4
 عرض اننتائج وحتهُهها  4-1
تاائج انىفاا اصائاائٍ دلت)اج  الاى ان  اه   ن وحتهُم عرض 4-1-1

 نه  الت قُد انبحث.
  3اجلدول 

ادل ُارَ  واقم واعهً قًُ  وانىسُط وادلنىال َبني اصوساط احلسابُ  واصحنرافات 
 وانتفهطح وي ايم اصنتىاء دلت)ج الى ان  ه  نه  الت قُد انبحث

العضالت 
 المعنٌة

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 اقل قٌمة
اعلى 
 قٌمة

 الداللة االلتواء التفلطح المنوال الوسٌط

ثانٌة الرسغ 
 الزندٌة

 
;7.>? 

 
 عشوائي ;>;.7 -1.063 8>.8: 7?.@: 52.40 31.51 98.?

الكعبرٌة 
 الطوٌلة

 عشوائي 7.899 -2.528 89.>: 8;.8; 51.20 35.12 <=.< ?9.9;

العضدٌة 
 الكعبرٌة

 عشوائي 7>:.7 -1.701 ?8.:: <?.@: 50.30 33.18 89.< 7?.7;

ثالثٌة 
الرؤوس 
 العضدٌة

 عشوائي ;9=.7 -804. 9>.;: =<.7; 51.60 34.52 <=.= 8@.8;

 

 ( ان قيمة الوسط الحسابي لمعضمة ثانية الرسغ الزندية:يتبين من الجدول )
(واعمى 8>.8:( وبمغت اقل قيمة )98.?( وبانحراف معياري قدره )?<.7;بمغ)

( 8>.8:( والمنوال بمغت قيمتو )7?.@:(وبمغت قيمة الوسيط)7;.9>قيمة)
( وبداللة عشوائية اما ;>;(وبمغت قيمة االلتواء بمغت ):=8.7-والتفمطح بمغ)

( ?9.9;لحسابي )العضمة باسطة الرسغ الكعبرية الطويمة بمغت قيمة الوسط ا
(واعمى 89.>:( وبمغت اقل قيمة )<=.<وبانحراف معياري قدره )

( 89.>:( والمنوال بمغت قيمتو )8;.8;(وبمغت قيمة الوسيط)8.98>قيمة)
( وبداللة عشوائية اما العضمة 899(وقيمة االلتواء بمغت )?9>.9-والتفمطح بمغ)

( 89.<اف معياري قدره)( وبانحر 7?.7;العضدية الكعبرية بمغ الوسط الحسابي)
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( <?.@:(وبمغت قيمة الوسيط)7:.7>(واعمى قيمة)?8.::وبمغت اقل قيمة )
( 7>:(وقيمة االلتواء بمغت )78<.8-( والتفمطح بمغ)?8.::والمنوال بمغت قيمتو )

وبداللة عشوائية اما العضمة ثالثية الرؤوس العضدية بمغ الوسط 
(واعمى 9>.;:( وبمغت اقل قيمة )<=.=(وبانحراف معياري قدره )8@.8;الحسابي)

( 9>.;:( والمنوال بمغت قيمتو )=<.7;(وبمغت قيمة الوسيط)7=.8>قيمة)
 ( وبداللة عشوائية.9;=.(وقيمة االلتواء بمغت );7?-والتفمطح بمغ)

تائج انىفا اصائائٍ دلت)ج  زاوَ  انرتَش  ن وحتهُم عرض 4-1-2
 نه  الت قُد انبحث.

  4اجلدول 
َبني اصوساط احلسابُ  واصحنرافات ادل ُارَ  واقم واعهً قًُ  وانىسُط وادلنىال 

 وانتفهطح وي ايم اصنتىاء دلت)ج زاوَ  انرتَش نه  الت قُد انبحث
العضالت 

 المعنٌة
الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 اقل قٌمة
اعلى 
 قٌمة

 الداللة االلتواء التفلطح المنوال الوسٌط

ثانٌة الرسغ 
 الزندٌة

 عشوائي -1.075 -517. 81.40 84.75 85.70 81.40 1.78 84.15

الكعبرٌة 
 الطوٌلة

 عشوائي -787. -816. 54.90 78.80 89.70 54.90 13.93 75.55

العضدٌة 
 الكعبرٌة

 عشوائي 815. -857. 81.40 83.00 86.80 81.40 2.18 83.55

ثالثٌة 
الرؤوس 
 العضدٌة

 عشوائي -1.039 -362. 70.80 80.70 84.40 70.80 5.40 79.15

 
 ( ان قيمة الوسط الحسابي لمعضمة ثانية الرسغ الزندية;يتبين من الجدول )

(واعمى 7;.8?( وبمغت اقل قيمة )?<.8( وبانحراف معياري قدره )>8.;?بمغ)
( 7;.8?( والمنوال بمغت قيمتو )><.;?(وبمغت قيمة الوسيط)7<.>?قيمة)

( وبداللة عشوائية اما ><8.7-.(وبمغت قيمة االلتواء بمغت )<8>-والتفمطح بمغ)
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( >>.><الحسابي ) العضمة باسطة الرسغ الكعبرية الطويمة بمغت قيمة الوسط
(واعمى 7@.;>( وبمغت اقل قيمة ):@.:8وبانحراف معياري قدره )

( 7@.;>( والمنوال بمغت قيمتو )7?.?<(وبمغت قيمة الوسيط)7<.@?قيمة)
.( وبداللة عشوائية اما العضمة <?<-.(وقيمة االلتواء بمغت )=8?-والتفمطح بمغ)

( ?9.8انحراف معياري قدره)( وب>>.:?العضدية الكعبرية بمغ الوسط الحسابي)
( 77.:?(وبمغت قيمة الوسيط)7?.=?(واعمى قيمة)7;.8?وبمغت اقل قيمة )

.( >8?.(وقيمة االلتواء بمغت )<>?-( والتفمطح بمغ)7;.8?والمنوال بمغت قيمتو )
وبداللة عشوائية اما العضمة ثالثية الرؤوس العضدية بمغ الوسط 

(واعمى 7?.7<( وبمغت اقل قيمة )7;.>) (وبانحراف معياري قدره>8.@<الحسابي)
( 7?.7<( والمنوال بمغت قيمتو )7<.7?(وبمغت قيمة الوسيط)7;.;?قيمة)

 ( وبداللة عشوائية.@:8.7-.(وقيمة االلتواء بمغت )9=:-والتفمطح بمغ)

تائج انىفا اصائائٍ دلت)ج  طىل ان  ه    ن وحتهُم عرض 4-1-3
 نه  الت قُد انبحث.

  5اجلدول 
َبني اصوساط احلسابُ  واصحنرافات ادل ُارَ  واقم واعهً قًُ  وانىسُط وادلنىال 

 وانتفهطح وي ايم اصنتىاء دلت)ج طىل ان  ه  نه  الت قُد انبحث
 العضالت المعنٌة

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الداللة االلتواء التفلطح المنوال الوسٌط اعلى قٌمة اقل قٌمة

 عشوائي -1.041 -1.041 123.50 175.40 234.10 123.50 42.78 177.10 ثانٌة الرسغ الزندٌة

 عشوائي -2.158 -2.158 182.40 199.05 211.20 182.40 12.52 97.928 الكعبرٌة الطوٌلة

 عشوائي -205. -205. 136.40 143.85 175.20 136.40 16.01 149.82 العضدٌة الكعبرٌة

ثالثٌة الرؤوس 
 العضدٌة

 عشوائي -733. -733. 176.70 187.15 204.90 176.70 10.94 188.97
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 ( ان قيمة الوسط الحسابي لمعضمة ثانية الرسغ الزندية>يتبين من الجدول )

(واعمى 7>.:89( وبمغت اقل قيمة )?<.9;( وبانحراف معياري قدره )87.<<8بمغ)
( 7>.:89( والمنوال بمغت قيمتو )7;.><8(وبمغت قيمة الوسيط)87.;:9قيمة)

( وبداللة عشوائية اما 8;8.7-(وبمغت قيمة االلتواء بمغت )8;8.7-والتفمطح بمغ)
( 9@.<@8ة الوسط الحسابي )العضمة باسطة الرسغ الكعبرية الطويمة بمغت قيم

(واعمى 7;.9?8( وبمغت اقل قيمة )9>.89وبانحراف معياري قدره)
( 7;.9?8( والمنوال بمغت قيمتو )>7.@@8(وبمغت قيمة الوسيط)988.97قيمة)

( وبداللة عشوائية اما ?>9.8-(وقيمة االلتواء بمغت )?>9.8-والتفمطح بمغ)
( وبانحراف معياري قدره 9?.@;8ابي)العضمة العضدية الكعبرية بمغ الوسط الحس

(وبمغت قيمة 97.><8(واعمى قيمة)7;.=:8( وبمغت اقل قيمة )78.=8)
.(وقيمة >97-( والتفمطح بمغ)7;.=:8( والمنوال بمغت قيمتو )>?.:;8الوسيط)

.( وبداللة عشوائية اما العضمة ثالثية الرؤوس العضدية بمغ >97-االلتواء بمغت )
( وبمغت اقل قيمة ;@.87(وبانحراف معياري قدره )<@.??8الوسط الحسابي)

( والمنوال بمغت >8.<?8(وبمغت قيمة الوسيط)7@.;97(واعمى قيمة)7<.=<8)
.( وبداللة ::<-(وقيمة االلتواء بمغت )::<-( والتفمطح بمغ)7<.=<8قيمتو )
 عشوائية.

تائج انىفا اصائائٍ دلت)ج طىل وتر ان  ه   ن وحتهُم عرض 4-1-4
 نه  الت قُد انبحث.

  6اجلدول 
َبني اصوساط احلسابُ  واصحنرافات ادل ُارَ  واقم واعهً قًُ  وانىسُط وادلنىال 

  نه  الت قُد انبحثادلساف  ان ًىدَ وانتفهطح وي ايم اصنتىاء دلت)ج 
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العضالت 
 المعنٌة

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 اقل قٌمة
اعلى 
 قٌمة

 الداللة االلتواء التفلطح المنوال الوسٌط

ثانٌة الرسغ 
 الزندٌة

 عشوائي -562. -1.380 7:.97 =@.97 21.80 7:.97 39.69 =@.97

الكعبرٌة 
 الطوٌلة

 عشوائي 1.157 2.86 14.90 15.75 16.20 14.90 4.81 15.75

العضدٌة 
 الكعبرٌة

27.05 35.78 26.10 27.90 27.05 26.10 1.85 1.439- 
 عشوائي

 

الرؤوس ثالثٌة 
 العضدٌة

 عشوائي 067-7. 0.186 7>.:: =<.>: 37.20 7>.:: 19.94 =<.>:

 

( ان قيمة الوسط الحسابي لمعضمة ثانية الرسغ الزندية =يتبين من الجدول )
(واعمى 7:.97( وبمغت اقل قيمة )@=.@:( وبانحراف معياري قدره )=@.97بمغ)

( 7:.97بمغت قيمتو )( والمنوال =@.97(وبمغت قيمة الوسيط)7?.98قيمة)
.( وبداللة عشوائية اما 9=>-(وبمغت قيمة االلتواء بمغت )7?:.8-والتفمطح بمغ)

( ><.>8العضمة باسطة الرسغ الكعبرية الطويمة بمغت قيمة الوسط الحسابي )
( واعمى 7@.;8( وبمغت اقل قيمة )8?.;وبانحراف معياري قدره )

( 7@.;8لمنوال بمغت قيمتو )( وا><.>8(وبمغت قيمة الوسيط )97.=8قيمة)
( وبداللة عشوائية اما العضمة <>8.8( وقيمة االلتواء بمغت )=?.9والتفمطح بمغ)

( ?<.>:( وبانحراف معياري قدره )>7.<9العضدية الكعبرية بمغ الوسط الحسابي)
( >7.<9(وبمغت قيمة الوسيط)7@.<9(واعمى قيمة)87.=9وبمغت اقل قيمة )

-( وقيمة االلتواء بمغت )>?.8( والتفمطح بمغ)87.=9والمنوال بمغت قيمتو )
( وبداللة عشوائية اما العضمة ثالثية الرؤوس العضدية بمغ الوسط @:;.8

( وبمغت اقل قيمة ;@.@8(وبانحراف معياري قدره )=<.>:الحسابي)
( والمنوال بمغت قيمتو =<.>:(وبمغت قيمة الوسيط)97.<:(واعمى قيمة)7>.::)
 .( وبداللة عشوائية.<=7-(وقيمة االلتواء بمغت )=?7.8ح بمغ)( والتفمط7>.::)
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تائج انىفا اصائائٍ دلت)ج ادلقطع ان رضٍ ن وحتهُم عرض 4-1-5
 نه  ه    نه  الت قُد انبحث.

  7اجلدول 
َبني اصوساط احلسابُ  واصحنرافات ادل ُارَ  واقم واعهً قًُ  وانىسُط وادلنىال 

 دلت)ج ادلقطع ان رضٍ نه  ه  نه  الت قُد انبحثوانتفهطح وي ايم اصنتىاء 
العضالت 

 المعنٌة
الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 اقل قٌمة
اعلى 
 قٌمة

 الداللة االلتواء التفلطح المنوال الوسٌط

ثانٌة الرسغ 
 الزندٌة

 عشوائي 1.220 -286. 28.50 30.55 39.60 28.50 4.62 32.30

الكعبرٌة 
 الطوٌلة

 عشوائي 837. -1.039 20.40 21.65 26.20 20.40 2.51 22.47

العضدٌة 
 الكعبرٌة

25.27 2.95 20.90 27.80 26.20 20.90 1.031- .835- 
 عشوائي

 

ثالثٌة 
الرؤوس 
 العضدٌة

 عشوائي -893. -920. 30.70 36.00 37.50 30.70 2.90 35.05

 

( ان قيمة الوسط الحسابي لمعضمة مثنية الرسغ الزندية <يتبين من الجدول )
(واعمى 7=.?9( وبمغت اقل قيمة )9=.;( وبانحراف معياري قدره )7:.9:بمغ)

( 7>.?9( والمنوال بمغت قيمتو )>>.7:(وبمغت قيمة الوسيط)7=.@:قيمة)
( وبداللة عشوائية اما 8.997.(وبمغت قيمة االلتواء بمغت )-=?9والتفمطح بمغ)

( <;.99عضمة باسطة الرسغ الكعبرية الطويمة بمغت قيمة الوسط الحسابي )ال
(واعمى 7;.97( وبمغت اقل قيمة )8>.9وبانحراف معياري قدره )

( 7;.97( والمنوال بمغت قيمتو )>=.98(وبمغت قيمة الوسيط)97.=9قيمة)
ضمة .( وبداللة عشوائية اما الع<:?(وقيمة االلتواء بمغت )@:8.7-والتفمطح بمغ)

( >@.9( وبانحراف معياري قدره )<9.>9العضدية الكعبرية بمغ الوسط الحسابي)
( 97.=9(وبمغت قيمة الوسيط)7?.<9(واعمى قيمة)7@.97وبمغت اقل قيمة )
.( >:?(وقيمة االلتواء بمغت )8.7:8-( والتفمطح بمغ)7@.97والمنوال بمغت قيمتو )
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عضدية بمغ الوسط وبداللة عشوائية اما العضمة ثالثية الرؤوس ال
(واعمى 7<.7:( وبمغت اقل قيمة )7@.9(وبانحراف معياري قدره )>7.>:الحسابي)

( 7<.7:( والمنوال بمغت قيمتو )77.=:(وبمغت قيمة الوسيط)7>.<:قيمة)
 .( وبداللة عشوائية.:@?-.(وقيمة االلتواء بمغت )97@-والتفمطح بمغ)

ج انقاى  ان  اهُ  انقئاىي تاائج انىفاا اصائاائٍ دلت)ان وحتهُم عرض 4-1-6
 .نه  الت قُد انبحث

  8اجلدول 
َبني اصوساط احلسابُ  واصحنرافات ادل ُارَ  واقم واعهً قًُ  وانىسُط وادلنىال 
 وانتفهطح وي ايم اصنتىاء دلت)ج انقى  ان  هُ  انقئىي نه  الت قُد انبحث

العضالت 
 المعنٌة

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 ةاقل قٌم
اعلى 
 قٌمة

 الداللة االلتواء التفلطح المنوال الوسٌط

ثانٌة الرسغ 
 الزندٌة

 
77.62 

 
 عشوائي 815-0. 3760. 76.00 77.50 91.00 56.00 11.59

الكعبرٌة 
 الطوٌلة

 عشوائي 112-0. -1.324 29.00 39.50 49.00 29.00 7.11 39.62

العضدٌة 
 الكعبرٌة

 عشوائي 8660. 254-0. 17.00 20.00 28.00 17.00 3.97 20.87

ثالثٌة 
الرؤوس 
 العضدٌة

 عشوائي 0050. -1.215 55.00 68.50 79.00 55.00 8.77 67.25

 

 ( ان قيمة الوسط الحسابي لمعضمة ثانية الرسغ الزندية?يتبين من الجدول )
(واعمى 77.=>( وبمغت اقل قيمة )@>.88( وبانحراف معياري قدره )9=.<<بمغ)

( 77.=<( والمنوال بمغت قيمتو )7>.<<(وبمغت قيمة الوسيط)8.77@قيمة)
.( وبداللة عشوائية اما >8?-.(وبمغت قيمة االلتواء بمغت )=<:والتفمطح بمغ)

( 9=.@:الحسابي )العضمة باسطة الرسغ الكعبرية الطويمة بمغت قيمة الوسط 
(واعمى 77.@9( وبمغت اقل قيمة )88.<وبانحراف معياري قدره )

( 77.@9( والمنوال بمغت قيمتو )7>.@:(وبمغت قيمة الوسيط)77.@;قيمة)
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.( وبداللة عشوائية اما العضمة 889-(وقيمة االلتواء بمغت );9:.8-والتفمطح بمغ)
( <@.:نحراف معياري قدره)( وبا<?.97العضدية الكعبرية بمغ الوسط الحسابي)

( 97.77(وبمغت قيمة الوسيط)77.?9(واعمى قيمة)77.<8وبمغت اقل قيمة )
.( ==?.(وقيمة االلتواء بمغت );>9-( والتفمطح بمغ)77.<8والمنوال بمغت قيمتو )

وبداللة عشوائية اما العضمة ثالثية الرؤوس العضدية بمغ الوسط 
(واعمى 77.>>( وبمغت اقل قيمة )<<.?)(وبانحراف معياري قدره >9.<=الحسابي)

( 77.>>( والمنوال بمغت قيمتو )7>.?=(وبمغت قيمة الوسيط)77.@<قيمة)
 .( وبداللة عشوائية.>77(وقيمة االلتواء بمغت )>8.98-والتفمطح بمغ)

 

تائج انىفا اصائائٍ دلت)ج ان سو ان  هٍ ن وحتهُم عرض 4-1-7
 نه  الت قُد انبحث.

  9اجلدول 
اصوساط احلسابُ  واصحنرافات ادل ُارَ  واقم واعهً قًُ  وانىسُط وادلنىال َبني 

 وانتفهطح وي ايم اصنتىاء دلت)ج ان سو ان  هٍ نه  الت قُد انبحث
العضالت 

 المعنٌة
الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الداللة االلتواء التفلطح المنوال الوسٌط اعلى قٌمة اقل قٌمة

ثانٌة الرسغ 
 الزندٌة

5009.9 
 

841.53 
 

3488.8 6051.50 5175.1 
 

3488.80 
 

 عشوائي 700-0. -003.

الكعبرٌة 
 الطوٌلة

 عشوائي 014-0. -854. 635.10 1033.6 1344.20 635.10 241.94 993.45

العضدٌة 
 الكعبرٌة

 عشوائي 1.518 2.629 2131.20 2501.4 3651.20 2131.2 493.88 2600.5

ثالثٌة 
الرؤوس 
 العضدٌة

 عشوائي -2.140 5.222 896.50 10442.4 12758.5 896.50 3700.2 9455.8

 

( ان قيمة الوسط الحسابي لمعضمة ثانية الرسغ الزندية @يتبين من الجدول )
( 7?.??;:( وبمغت اقل قيمة ):>.8;?( وبانحراف معياري قدره )7@.@77>بمغ)
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والمنوال بمغت قيمتو  (>8.><8>(وبمغت قيمة الوسيط)7>.8>7=واعمى قيمة)
( وبداللة -700.(وبمغت قيمة االلتواء بمغت ):77-( والتفمطح بمغ)7?.??;:)

عشوائية اما العضمة باسطة الرسغ الكعبرية الطويمة بمغت قيمة الوسط الحسابي 
( واعمى 87.>:=( وبمغت اقل قيمة );@.8;9( وبانحراف معياري قدره )>;.:@@)

( والمنوال بمغت قيمتو 7=.::87الوسيط)( وبمغت قيمة 97.;;:8قيمة)
.( وبداللة عشوائية ;78-.( وقيمة االلتواء بمغت );>?-( والتفمطح بمغ)87.>:=)

( وبانحراف معياري 7>.77=9اما العضمة العضدية الكعبرية بمغ الوسط الحسابي)
( وبمغت قيمة 8.97>=:(واعمى قيمة)98:8.97( وبمغت اقل قيمة )??.:@;قدره)

(وقيمة @9=.9( والتفمطح بمغ)98:8.97( والمنوال بمغت قيمتو )7;.78>9الوسيط)
( وبداللة عشوائية اما العضمة ثالثية الرؤوس العضدية بمغ ?8>.9االلتواء بمغت )

( وبمغت اقل قيمة @77.9<:(وبانحراف معياري قدره )=?.>>;@الوسط الحسابي)
( والمنوال 7;.9;;87(وبمغت قيمة الوسيط)7>.?><89(واعمى قيمة)7>.=@?)

( 7;9.8-(وقيمة االلتواء بمغت )999.>( والتفمطح بمغ)7>.=@?بمغت قيمتو )
 وبداللة عشوائية.

تااائج انىفااا اصائااائٍ دلت)ااج قًاا  اننشاااط ن وحتهُاام عاارض 4-1-8
 انكهربائٍ نه  الت قُد انبحث.

  11اجلدول 
وانىسُط وادلنىال َبني اصوساط احلسابُ  واصحنرافات ادل ُارَ  واقم واعهً قًُ  

 وانتفهطح وي ايم اصنتىاء دلت)ج قً  اننشاط انكهربائٍ نه  الت قُد انبحث
 

 العضالت المعنٌة
الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

اقل 
 قٌمة

اعلى 
 قٌمة

 الداللة االلتواء التفلطح المنوال الوسٌط

ثانٌة الرسغ 
 الزندٌة

 
131.16 

 عشوائي 1.385 1.511 90 118.50 222 90 39.55
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الكعبرٌة 
 الطوٌلة

 عشوائي 609. -471. 198 213 311 156 48.99 227.25

العضدٌة 
 الكعبرٌة

220.75 70.84 115 337 232.50 115 .695- .0630 
 عشوائي

 

ثالثٌة الرؤوس 
 العضدٌة

 عشوائي 1820. 220. 221 477.50 755 221 157.76 476.58

 

( ان قيمة الوسط الحسابي لمعضمة ثانية الرسغ الزندية 87يتبين من الجدول )
( وبمغت اقل قيمة >>.@:وبانحراف معياري قدره ) مايكروفولت(=8:8.8بمغ)

( والمنوال بمغت 7>.?88(وبمغت قيمة الوسيط)999.77(واعمى قيمة)7.77@)
( وبداللة >?:.8(وبمغت قيمة االلتواء بمغت )88>.8( والتفمطح بمغ)7.77@قيمتو )

عشوائية اما العضمة باسطة الرسغ الكعبرية الطويمة بمغت قيمة الوسط الحسابي 
( وبمغت اقل قيمة @@.?;وبانحراف معياري قدره ) مايكروفولت(>9.<99)
( والمنوال بمغت 77.:98(وبمغت قيمة الوسيط)88.77:(واعمى قيمة)77.=>8)

.( وبداللة @7=.(وقيمة االلتواء بمغت )8<;-( والتفمطح بمغ)77.?@8قيمتو )
 مايكروفولت(><.997عشوائية اما العضمة العضدية الكعبرية بمغ الوسط الحسابي)

(واعمى 77.>88( وبمغت اقل قيمة );?.7<وبانحراف معياري قدره)
( 77.>88( والمنوال بمغت قيمتو )7>.9:9(وبمغت قيمة الوسيط)77.<::قيمة)

وبداللة عشوائية اما العضمة .( :=7.(وقيمة االلتواء بمغت )>@=-والتفمطح بمغ)
وبانحراف مايكروفولت (?>.=<;ثالثية الرؤوس العضدية بمغ الوسط الحسابي)

(وبمغت 77.>><(واعمى قيمة)998.77( وبمغت اقل قيمة )=<.<>8معياري قدره )
.(وقيمة 997( والتفمطح بمغ)998.77( والمنوال بمغت قيمتو )7>.<<;قيمة الوسيط)

 عشوائية.وبداللة .( 9?8االلتواء بمغت )
 
 
 يناقش  اننتائج    4-2
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ي ايم اصرتباط ويستىي اخلطأ و دصن  اصرتباط دلت)ج انقى  نتائج  يناقش  4-2-1
 . ثالثُ  انرؤوش ان  دَ ان  هُ  بقً  اننشاط انكهربائٍ نه  ه     

 الداللة مستوى الخطأ معامل االرتباط المتغٌر

العضلة ثالثية 
 الرؤوس العضدية

 معنوي 08099 08999

 

( يتبين لنا ان معامل االرتباط ومستوى الخطأ لمتغير القوة العضمية 88من الجدول)
بقمة النشاط الكيربائي لممجموعة العضمية قيد البحث )ثالثية الرؤوس العضدية( 

( عمى التوالي وقد كانت داللة االرتباط معنوية كون ;;787( و)9?=78بمغت قيمتو )
 (. >787مستوى الخطأ اصغر من )

زو الباحثة ىذه العالقة الى ان العضمة ثالثية الرؤوس العضدية تمثل العضمة وتع
االكثر اىمية في مد مفصل المرفق والتي تساىم بشكل كبير في حركات الرمي 
والقذف ونجد ان مقدار القوة العضمية المحسوبة من خالل معطيات التصوير بالرنين 

لمعتمدة ان مقدار القوة العضمية المغناطيسي اظيرت ومن خالل خصائص المعادلة ا
المتوقع ليذه العضمة ىو يتجو بصورة خطية طردية مع مستوى النشاط الكيربائي 
خالل العمل المكمفة بو ىذه العضمة. ولما كانت ليذه العضمة الخصوصية الكبيرة 
في العمل الموضوعي في االداء الحركي لمرمي نجد ان نوع التحشيد والتجنيد 

فق مبدأ الحجم،)حيث ان الواجب الحركي يعرض نوع استثارة العضمي عمل و 
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االلياف وحسب حجميا، يبدأ العمل باأللياف العضمية والوحدات الحركية الصغيرة ثم 
 (8).(الكبيرة ثم االكبر طبقا لمواجب الحركي المكمف بو العضو في االداء

حجما واكثر  ونجد ان الواجب الحركي االصعب واالقوى يتطمب تحشيد وحدات اكبر
عددا. وقد ضحيا وىبي ان))ان االلياف السريعة تظير قوة اكبر مقاومة مع االلياف 

 (9)البطيئة ليذا السبب يؤثر ايضا انواع الوحدات الحركية المجندة في انتاج القوة((

ي ايم اصرتباط ويستىي اخلطأ و دصن  اصرتباط دلت)ج انقى  نتائج  يناقش  4-2-2
 . ان  دَ  انك ربَ اننشاط انكهربائٍ نه  ه     ان  هُ  بقً  

 الداللة مستوى الخطأ معامل االرتباط المتغٌر

العضلة العضدية 
 الكعبرية

 معنوي 08099 08909

(تبين لنا ان معامل االرتباط او مستوى الخطأ  لمتغير القوة 89من الجدول )
 8(;7<.7بمغت قيمتو) العضمية بقمة النشاط الكيربائي لمعضمة العضدية الكعبرية

(ويتضح لنا ىنا ان العالقة بينيما دالة احصائيا او معنوية الن مستوى الخطأ ?:.7)
( وتعزو الباحثة ذلك الى ان ىذه الداللة المعنوية ليذه العضمة >7.7كان اصغر من)

تبين ان مقدار العمل العضمي الذي تبذلو ىذه العضمة كان  موازيا لمواجب الممقى 
الجانب التشريحي حيث ان الواجب الحركي ليا ووظيفتيا تشتمل عمى  عمييا من

"ثني الذراع عند مفصل المرفق عندما تكون الذراع بوضعية الكب اي متجيو نحو 
االرض_ وتميل العضمة الى عمل الحركة المضادة اال وىي حركة بسط الذراع حيثما 

                                                           

Winter,D.Biomechauics of Human movement.(John wiley Sons,1979)p111. 
(1)  

 57وهيب علوان؛ مصدر سبق ذكره ، ص (2)
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عمل الحركة العكسية التي تكون مثنية. اما في حركة بسط الذراع تميل العضمة الى 
 .(8)ىي كب الذراع حيثما تكون مثنية ايضا"

"وتعد ىذه العضمة من العضالت القوية وىي تقوم بثني الذراع عند مفصل المرفق 
عندما تكون الذراع في الوضع الوسطي اي بين حركتي الكب والبسط عند المفصل 

الكب مع ثني مفصل الكعبري الزندين، وتكون العضمة اكثر نشاطا في وضعية 
 (9)المرفق الن العضمة العضدية ذات الرأسين في وضعية غير مالئمو ميكانيكيا"

سمطة عمى اليد في اثناء موبذلك يتضح ان ليذه العضمة دور كبير في مقدار القوة ال
اداء رمي الكرة الطبية ألبعد مسافة وىنا نالحظ ان العبئ الواضح عمى العضمة بقي 

ا تعمل في عدة اتجاىات، منيا عممية الكب في حال معين ومنيا لفترة اطول كوني
في حالة البسط في حال آخر، ويكون نتيجة االرتباط المعنوي مع قمة النشاط 
الكيربائي موضوعية ومنطقية نوعا ما خصوصا وان عينة البحث كانت ذات مستوى 

قيقة تتأثر تدريبي جيد، كما وأن "مجمل القوة المتولدة داخل العضمة ىي بالح
بخصائص العضمة الميكانيكية والتي يمكن توضيحيا بعالقة الطول بالشد، وعالقة 
الحمل )المقاومة( بالسرعة، وعالقة القوة بالزمن لمعضمة بشكل عام او حتى يمكن ان 

.يكون لخصائص تراكيب العضمة بشكل اكثر دقة"
(9)

 

 

 

                                                           
(1)Valerie C. sconlon ,Tina sanders ;Essantial of Anatomy and physiology.5

th
 ed. Davis 

company.2007.p251
 

 
     (2) Josepf E .muscolino ;the muscle and Bone palpation manual, with trigger points,Referral 

patterns , and stretching.ELSVIER.Mosby.Isbn 978-323-05171-2.p317  
 .49صفاء عبد الوهاب؛ املصدر السابق، ص  (1)
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ي ايم اصرتباط ويستىي اخلطأ و دصن  اصرتباط دلت)ج انقى  نتائج   يناقش  4-2-3
 . باسط  انرسغ انك ربَ  انطىَه ان  هُ  بقً  اننشاط انكهربائٍ نه  ه     

 الداللة مستوى الخطأ معامل االرتباط المتغٌر

باسطة الرسغ 
 الكعبرية الطويلة

 غير معنوي 08999 08991

( يتبين لنا ان معامل االرتباط ومستوى الخطأ لمقوة العضمية بقمة :8ومن الجدول)
النشاط الكيربائي لمعضمة باسطة الرسغ الكعبريو الطويمة. حيث بمغت قيمتو 

(عمى التوالي .ومن الناحية االحصائية فيي داللة غير معنوية ;>=78( و)@?788)
الباحثة ىنا ىذه الداللة غير (وتعزو >787الن مستوى الخطأ كان اكبر من )

 بالرنين التصوير البارامترية معنوية بين قوه العضمة المستخرجة من خالل قياساتال
المغناطيسي وبين قمة النشاط الكيربائي لنفس المجموعة العضمية الى ان موضع 
العضمة من حيث الواجب الحركي في اثناء تسجيل النشاط الكيربائي خالل اختبار 
رمي الكرة الطبية ألبعد مسافة ىو يحتم عمييا اخذ وضع العضمة المضادة او المثبتة 

مية الواجب ظيورىا ىنا لم يكن بالمقدار العالي لممفصل وبالتالي فأن قيمة القوة العض
نسبة لحجم ىذه العضمة وطوليا، اي ان العضمة كانت توفر واجب عضمي اخر 
بعيد االنقباض العضوي او بعيد عن اظيار اقصى قوة ممكنة خالل االختبار، مع 

ية التنويو الى ان المعادلة المستخدمة تعتمد في اساسياتيا الى تخمين القوة العضم
القصوى المرجو انتاجيا من ىذه العضمة وبالتالي ولما كان واجب العضمة االساس 

ظيور ىذه العالقة الغير معنوية في االرتباط. وقد  من المنطقيىو التثبيت واالسناد 
بينت المصادر ان موضع ىذه العضمة ىو" الى الجية االنسية من العضمة الكعبرية 
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تعمل في مساعدة عضالت ثني الرسغ والتي اعد العضدية والى جية الخمف من الس
. باالضافو الى المساعدة في ثني المرفق وتزيد في لفافة راحة اليد

(9)
 

ي ايم اصرتباط ويستىي اخلطأ و دصن  اصرتباط دلت)ج انقى  نتائج  يناقش  4-2-4
 . يثنُ  انرسغ انسندَ ان  هُ  بقً  اننشاط انكهربائٍ نه  ه     

 الداللة مستوى الخطأ امل االرتباطمع المتغٌر

العضلة مثنية 
 الرسغ الزندية

 غير معنوي 08991 08999

( يبين لنا معامل االرتباط ومستوى الخطأ المتغير القوة العضمية ;8من الجدول )
 ;7.88بقمة النشاط الكيربائي المسجل من عمى سطح الجمد والذي بمغت قيمة )

( وعمى التوالي وبالتالي فان داللة االرتباط ىنا ىي غير معنوية الن @?<.7)،(
الى مقدار القوة ( وتعزو الباحثة ذلك >7.7مستوى الخطأ كان اكبر من )

 بالرنين نتائج التصويرالبارمترية لوبة من خالل القياسات سحالفسيولوجية الم
ة النشاط الكيربائي المأخوذ المغناطيسي لم تكن ذات ارتباط وداللة معنويو مع قيم

من قبل الالقطات الموضوعة عمى سطح الجمد ويعود ذلك الى ان  مستويات التكيف 
العضمي الذي تمتمكو المجموعة العضمية قيد البحث )مثنية الرسغ الزندية(قد تفاوتت 
بين افراد عينو البحث عمى الرغم من تجانس افراد عينة البحث في العمر التدريبي 

الي فأن مقادير النشاط المسجل اخذ بالتباين بين افراد العينة من العب الى اخر وبالت
("ان مراحل صقل ونعومو االشارة الكيربائية المسجمة تعد Clancy.وقد أكد ذلك )

مثاال لممعدل الزمني لمنشاط العضمي المستثار لمسعة المخمنة وتكون النوافذ المتتابعة 

                                                           
 312قيس الدوري؛مصدر سبق ذكرة،ص (1)
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 حدود اوسعة الموجة المسجمة وىي تعتمد عمى  ةمتعبر عن النموذج الحقيقي لقي
االيعاز العصبي الواصل لموحدة الحركية وكمما كان قيمة النشاط العضمي كبير تكون 

التكيف الوظيفي لمعمل العضمي لو "وىذا يعزز ان  قيمة النشاط الكيربائي عالية
(8)"مردود واضح في قيمو النشاط المسجل من قبل العضالت المستيدفة

 . 

 

 

( يوضح معامالت االرتباط ومستويات الخطأ للقوة العضلية بقمة النشاط الكهربائي  99شكل ) 

 للعضالت

 

 

 

 

                                                           
(1)Clancy,E.A"Electromygram amplitude estimatior with adaptive smoothing window length" IEEE 

Trans BME46,717-729(1999).
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دلت)ج ان سو ي ايم اصرتباط ويستىي اخلطأ و دصن  اصرتباط نتائج  يناقش  4-2-5
 . ثالثُ  انرؤوش ان  دَ بقً  اننشاط انكهربائٍ نه  ه      ان  هٍ

 الداللة مستوى الخطأ االرتباطمعامل  المتغٌر

العضلة ثالثية 
 الرؤوس العضدية

 معنوي 08099 08991

( يتبين لنا ان معامل االرتباط ومستوى الخطأ لمتغير العزم العضمي >8من الجدول)
( @>=78بقمة النشاط الكيربائي لمعضمة الثالثية الرؤوس العضدية بمغت قيمتو )

ىنا ان داللة العالقة معنوية الن مستوى الخطأ ( عمى التوالي، ونالحظ 8;787و)
 (.>787سجل قيمة اقل من)

وتعزو الباحثة ىذه المعنوية في عالقة االرتباط بين عزم القوة لمعضمة وبين قمة 
كون ليا التأثير المباشر في لى ان ىناك عوامل عديدة يمكن ان يالنشاط الكيربائي ا

 بيعية في قمة النشاط الكيربائي ومنياA.مقدار العزم العضمي والذي يوثر بصوره ط

 _عدد الوحدات الحركية المنشطة 8

 _قوة انقباض الوحدات الحركية 9

 _التفاعل الميكانيكي بين الياف العضمة :

 _سعة وحدة وشكل جيد الفعل ;

 _استمرارية استثارة الوحدة الحركية >
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غط والتأثير عمى العضمة ولما كان مقدار االستثارة المشار اليو موجودا ومستمر بالض
وبالتالي فانو خالل تنفيذ االختبار يالحظ ان عزم التدوير المسمط عمى مفصل 
المرفق قد ارتبط  وبشكل وثيق مع مقدار قمة النشاط الكيربائي والذي يعبر عن 
مقدار الجيد المبذول من قبل العضمة بما يتالئم ومقدار الجيد او العبئ المسمط 

(9)ة الذراع مضافا الييا الكرهعمييا من قبل كتم
. 

ان سو ي ايم اصرتباط ويستىي اخلطأ و دصن  اصرتباط دلت)ج نتائج  يناقش  4-2-6
 . ان  دَ  انك ربَ بقً  اننشاط انكهربائٍ نه  ه      ان  هٍ

 الداللة مستوى الخطأ معامل االرتباط المتغٌر

العضلة العضدية 
 الكعبرية

 معنوي 08099 08999

( يتبين لنا ان معامل االرتباط ومستوى الخطأ لمتغير العزم العضمي =8من الجدول)
بقمة النشاط الكيربائي لمعضمة قيد الدراسة )العضدية الكعبرية( بمغت قيمتو 

( وبالتالي فأن >787( عمى التوالي مستوى الخطأ كان اقل من);7879( و)<;<78)
حصائيا. وتعزو الباحثة ىذه النتيجة الى ان داللة عالقة االرتباط ىنا معنوية ودالة ا

مقدار العزم العضمي المتولد عمى طرف العضمة في نقطة مدغم الوتر في مفصل 
الرسغ يمثل ناتج واضح لقيمة القوة المدورة لممفصل عند حدود عمل ىذا المفصل ، 

حدات ويتبين لنا ان مقدار النشاط الكيربائي المتمثل بقمتو ىو تعبير عن تحشيد الو 
( Delucaالحركية االمثل لمعمل العضمي حيث بين )صفاء عبد الوىاب( نقال عن )

)ان شكل المنحنى المرسوم لألشارة الكيربائية ىو شكل كمي معالج لألشارة تم صقمة 

                                                           
 86وهيب علوان؛املصدر السابق،ص (1)
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وتشذيبو والذي اسفر عن ارقام تصف وتعبر عن مقدار الطاقة العضمية 
(9)المستيمكة(

. 

النتيجة الى ان قيمة عزم الدوران الناتج ىنا ىو نفسو العزم كما وتعزو الباحثة ىذه 
الحاصل من ضرب القوة في المسافة من المحور الى خط تأثير القوة والذي يمثل 
عزم مضاد لعزوم عديدة منيا مقاومة وزن الكرة ومقاومة عزوم التثبيت المضادة 

ون ىذه العضمة تعد لمعضالت الساندة او المضادة في الجية الثانية من المفصل وك
اساسية في حركة مفصل الرسغ وتوجيو مقدار ثنيو او بسطو نالحظ ظيور عالقة 
قوية بين العزم العضمي الناتج وبين قمة النشاط الكيربائي .كما وان "مستوى القوة او 
العزم العضمي او الشد المتولد داخل العضمة يختمف بالنسبة لطول العضمة 

حيث يكون افضل مستوى لمشد الفعال ىو عندما تكون  ووضعيتيا قبل االستثارة
العضمة في طوليا الطبيعي في وضع االسترخاء ، وعممية تزايد تراكب الجسور 
 المستعرضة داخل الوحدات الحركية يزيد من مقدار القوة الناتجة وبالتالي فأنو يزيد

 من مقدار العزم التدويري المسمط عمى المفصل"
(9)

 

ان سو  ي ايم اصرتباط ويستىي اخلطأ و دصن  اصرتباط دلت)جائج نت يناقش  4-2-7
 . باسط  انرسغ انك ربَ  انطىَه بقً  اننشاط انكهربائٍ نه  ه      ان  هٍ

 الداللة مستوى الخطأ معامل االرتباط المتغٌر

باسطة الرسغ 
 الكعبرية الطويلة

 معنوي 08099 08999

                                                           
 82صفاء عبد الوهاب،املصدر السابق، ص  (2)
 .82ابو العال امحد عبد الفتاح ؛ مصدر سبق ذكره ص  (2)



 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -الباب الرابع
 
 

990 

(يتبين لنا ان معامل االرتباط ومستوى الخطأ لمتغير عزم القوة  <8ومن الجدول )
بقمة النشاط الكيربائي لمعضمة باسطة الرسغ الطويمة كانت 

( وعمى التوالي وتشير لنا المعالجات االحصائية الى ان ?:7.7(و)=:<.7بقيمة)
(. وتعزو >7.7) داللة االرتباط ىنا معنوية وذلك الن مستوى الخطأ كان اقل من

الباحثة ذلك الى ان طول العضمة ىنا كان لو الدور الكبير في تحمل جيد مستمر 
عمى طول الساعدة باالضافة الى ان متوسط طول الوتر كان ليذه العضمة بمغ 
مستويات يشار الييا بالمالحظة وبالتالي فأن العزم العضمي المتولد يؤكد معنويتو مع 

داللة تثبت اكثر من مفصل في اثناء اداء اختبار رمي الكره قمة النشاط الكيربائي ب
الطبية حيث ان ىذه العضمة ومن خالل نوع الواجب الحركي نالحظيا تقع تحت 
تأثير لحمل او الجيد المستمر والطويل نسبيا وحسب طبيعة االداء حيث انيا تساعد 

قاء العضمة في عمل مفصل المرفق باالضافة الى عمل مفصل الرسغ وىذا يؤكد ب
تحت تأثير ىذا الجيد خالل مراحل اداء الرمي المتسمسمة بداية من لحظة ثني الذراع 
في التييؤ والشروع في الرمي مردودا بعممية مد الذراع ووصوال الى لحظة افالت 
الكرة من اليد، خالل ىذه المراحل نالحظ ان عممية التثبت ومساعدة المجاميع 

يور ارتباط وثيق بين عزم القوة العضمية ليذه المجموعة العضمية االخرى ادت الى ظ
مع قمة النشاط الكيربائي المسجل من عمى سطح الجمد، وقد جاءت 

تؤكد عمى "دراسة العزوم العضمية في تحديد القوة  (Luciana and othersدراسة)
العضمية بداللة النشاط الكيربائي لمعضالت واعتماده كمثال تطبيقي لمعادالت 

بية في تخمين مقادير القوة العضمية الناتجة ،فضال عن دعم عممية الحساب حسا
(Matlab) بالتطبيقات الرياضية مثل

(9)
. 

                                                           
Ivsl) Luciano Mencgaldo,Liliam Fernandes, Kin K Minato EMGD-FE:an open graphical user in terface 

for estimating isometric muscle force in the Lower Limb using an EMG-driven  model. Bio medical 
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ان سو ي ايم اصرتباط ويستىي اخلطأ و دصن  اصرتباط دلت)ج نتائج  يناقش  4-2-8
 . يثنُ  انرسغ انسندَ بقً  اننشاط انكهربائٍ نه  ه     ان  هٍ 

 الداللة مستوى الخطأ االرتباط معامل المتغٌر

العضلة مثنية 
 الرسغ الزندية

 معنوي 08099 08199

(يتبين لنا ان معامل االرتباط ومستوى الخطأ لمتغير العزم العضمي ?8من الجدول)
(بمغت قيمتو بقمة النشاط الكيربائي لمعضمة قيد البحث )مثنية الرسغ الزندية

( وعمى التوالي وبذلك فأن داللة االرتباط ومستوى الخطأ ?7879(و)?;@78)
(وتعزز الباحثة ذلك الى ان مقدار العزم العضمي المتولد ىنا ناتج عن >787اقل)

حاصل ضرب قيمة القوة العضمية المسجمة بطول ذراع القوة نفسيا والمتمثل بطول 
قة المعنوية يعود الى طبيعة االداء الفني لمميارة الوتر وىنا نجد ان تفسير ىذه العال

والوضعية التي يتخذىا مفصل الرسغ لحظة التصويب او لحظة اعمى عمل عضمي 
وىنا نجد ان الواجب الحركي لممفصل المعني يمثل اعمى حاالت العبئ المسمط عمى 

 العضمة خالل مراحل االداء، وقد بين ذلك)حسين مروان(

د المتولد عمى المحور بسبب مسافة ابتعاد تأثير القوة المسمطة اي "ان العزم ىو الجي
(9)ان القوة في ذراعيا يعني عزم القوة وكذلك يقال لممقاومة"

 

وىذا االمر يقودنا الى التأكيد عمى ان الجيد المسمط عمى العضمة ىو صاحب 
 التأثير االكبر في قيمة النشاط الكيربائي وليس القوة العضمية الناتجة.

                                                                                                                                                                      

Eneyneering. Bmc. (2014).13:37. )(1)  
 136حسني مردان واياد عبد الرمحن؛ مصدر سبق ذكره،ص (1)



 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -الباب الرابع
 
 

999 

ومن خالل مراجعة كتب الترشيح وادبيات العمل العضمي فأن ىذه العضمة تعد" 
واحدة من اىم العضالت التي تعمل عمى مفصل الرسغ ويقع عبئ الجيد العضمي 

(9)في قوه القبضة عمييا وتعد من اقوى عضالت الساعد"
وبالتالي نالحظ ان قيمة  

ن عينة البحث كانوا بالمستوى الجيد الداللة المعنوية لمعزم العضمي ىنا جاء مؤكدآ ا
من حيث مستوى االداء اومن حيث التكيف الوظيفي العضمي من حيث ظيور ناتج 

 عزام عضمي ليذه المجموعة العضمية يؤكد ما جاء في المصادر النظرية.

 

( يوضح معامالت االرتباط ومستويات الخطأ للعزوم العضلية بقمة النشاط  99شكل ) 

 الكهربائي للعضالت

 

 

 

 

                                                           
 .215،ص1986وظيفي،دار الفكر العريب ، القاهرة،سامل حممد كامل ؛ التشريح ال (2)
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 مستوى الخطأ معامل االرتباط
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ٌ ي ايم اصرتباط ويستىي اخلطأ و دصن  اصرتباط دلت)جنتائج  يناقش  4-2-9
 دق  انتئىَب نه  ه  ثالثُ  انرؤوش ان  دَ  .ب انقى  ان  هُ  وان سو ان  هٍ

 الداللة مستوى الخطأ معامل االرتباط المتغير

العضلة ثالثية 

 الرؤوس العضدية
 غير معنوي 0316. 04.8.

 الداللة مستوى الخطأ معامل االرتباط المتغٌر

العضلة ثالثية 
 الرؤوس العضدية

 غيرمعنوي 08919 08999

 

( يتبين لنا معامالت االرتباط ومستويات الخطأ لمتغيري القوة @8من الجدول )

العضمي بدقة التصويب والعزم العضمي بدقة التصويب بكرة اليد وقد العضمية والعزم 

( عمى التوالي ويالحظ ان ىذه >8>.8،7@7.8(و)?7;.7،=8:.7ظيرت القيم )

القيم ان داللة االرتباط لممتغيرات ظيرت غير معنوية الن مستوى الخطأ اقل من 

تكيفيم الوظيفي حيث ( وتعزو الباحثة ىذه النتيجة الى طبيعة افراد العينة و >7.7)

ان ىناك عوامل عديدة تؤثر في مقدار القوة العضمية منيا)حجم العضمة ، كتمة 

(1)االلياف ، التوصيل العصبي ،العمر( الجسم ، نوع
نالحظ ان ىناك عوامل قد  

                                                           
 37، ص 5..2، دار ام القرى للطباعة ، فسيولوجيا اجلهد البدينهزاع حممد اهلزاع؛  (1)
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تكون متساوية بين االفراد ان لم تكن غالبيتيا اال ان مقدار القوة بالنسبة لمعزم 

لعضمي ، وتفسر الباحثة ىذه النتيجة اال عدم استغالل عينة البحث لمعضمة ثالثية 

الرؤوس استغالال موضوعيا من جانبين االول من الناحية الوظيفية واستغالل القوة 

النوعي ليذه المجموعة العضمية والثاني ىو االداء  والذي يتطمب من العينة التدريب

الفني والمسار الحركي الداء حركات التصويب قد يكون في ذلك بعض نقاط 

الضعف التي يجب الكشف عنيا عن طريق التحميل والذي ظيرت نتيجتو من خالل 

 عدم معنوية العزم العضمي بدقة التصويب.

 ٌستىي اخلطأ و دصن  اصرتباط دلت)جي ايم اصرتباط وينتائج  يناقش  4-2-11
 دق  انتئىَب نه  ه   ان  دَ  انك ربَ  .بوان سو ان  هٍ  نقى  ان  هُ ا

 الداللة مستوى الخطأ معامل االرتباط المتغٌر

العضلة العضدية 
 الكعبرية

 غير معنوي 08999 08900

 الداللة مستوى الخطأ معامل االرتباط المتغير

العضلة العضدية 

 الكعبرية
 غيرمعنوي 0228. 0484.

 

(يتبين لنا معامالت االرتباط ومستويات الخطأ لمتغيري القوة 97من الجدول )
العضمية والعزم العضمي بدقة التصويب والعزم العضمي بدقة التصويب بكرة اليد وقد 
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( عمى التوالي وىي داللة غير ;7899 ;?;78( و )=78:9،  77;78ظيرت القيم )
( وتعزو الباحثة ىاتين العالقتين >787كذلك الن مستوى الخطأ ىنا اكبر )معنوية 

الغير معنوية لمتغيري القوة والعزم ىنا الى ان موقع العضمة وتركيبيا التشريحي 
 يمكن ان يفسر لنا ذلك . وكما يوضحو الشكل )  (.

 
 التصويب( يوضح معامل االرتباط ومستوى الخطأ لمقوة العضمية بدقة >8شكل )  

النيا عضمة تعمل عمى مفصل المرفق باالضافة الى عمميا عمى مفصل الرسغ 
ويالحظ ىنا عدم المعنوية ليست في اتجاه خمول عمى العضمة بل بالعكس، حيث 
نالحظ ان ىذه العضمة تعمل عمى موازنة عمل مفصل المرفق بالتآزر مع العضمة 

وبالوقت نفسو ىي تعمل عمى  ثالثية الرؤوس والعضمة ثنائية الرؤوس العضدية
تثبيت وتدوير مفصل الرسغ باالتجاه الوحشي لمذراع وبذلك فأن ىذه العضمة كانت 
عمى حالة من العمل العالي طول خط الرمي ولم تسجل معنوية بالدقة النيا في 
حاالت التصويب الناجح من عدة كانت تسجل مقدار كبير من القوة والعزم 
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داء حركة الرمي والتي يبدأ زمن تسميط الشد الحقيقي العضمي.كما ان لطبيعة ا
الحقيقي والحمل الكبير عمى الذراع من لحظة االمتداد الكامل لمذراع الى الخمف 
وبداية عممية السحب لمرمي ، خالل ىذا المدى الحركي الحركي الطويل مرورا 

الواجب  بتغيرات في زاوية مفصل المرفق نالحظ بقاء العضمة ضمن فاعميتيا وحسب
المناط الييا مرورا بمحظة المد شبو الكامل لمذراع حتى لحظة افالت الكرة " ان 
الكيفية التي يتحرك بيا جسم او نظام كأستجابة لتأثير قوة وعزم تحدد بشكل نيائي 

او  من القيمة النيائية لمقوة او العزم، ىذا باالضافة الى الخصائص الذاتية لمجسم

(9)"تختلف بين شكل الحركة الخطية والدورانيةالنظام المتحرك والتي 
. 

قى  ي ايم اصرتباط ويستىي اخلطأ و دصن  اصرتباط دلت)ج اننتائج  يناقش  4-2-11
 دق  انتئىَب نه  ه   باسط  انرسغ انك ربَ  انطىَه  .بان  هُ  

 الداللة مستوى الخطأ معامل االرتباط المتغٌر

باسطة الرسغ 
 الكعبرية الطويلة

 غيرمعنوي  08999 08990

 

(يتبين لنا ان معامل االرتباط ومستوى الخطأ لمتغير القوة العضمية 98من الجدول )
( عمى التوالي وبذلك نجد ان داللة ?8=.7،(و)7.987بدقة التصويب بمغت )

( وتعزو الباحثة ذلك الى >7.7االرتباط ىنا غير معنوي الن مستوى الخطأ اكبر )
مما ىو المساىمة بالقوة العضمية  ان واجب العضمة االساس ىنا ىو التوجيو اكثر

                                                           
 ، 9119الميكانيك الحيوية واالسس النظرية والتطبيقية ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، سنة  طلحة حسام الدين؛ (1)

 99ص 
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عمى الرغم من طول العضمة الواضح اال ان موقعيا ووظيفتيا تتم عمى ىذه العضمة 
المحافظة عمة وضع مفصل الرسغ ضمن حدوده وتثبيت العمل كعضمة مساندة او 
مضادة لمعضمة مثنية الرسغ الزندية وتؤكد الباحثة ىذه النتيجة ما حصمت عميو في 

سابقة حيث لم تسجل مستويات القوة العضمية ليذه العضمة لم تسجل عالقة الجدول ال
معنوية بقيمة النشاط الكيربائي بمعنى ان مستوى عمل العضمة ىو في حدود تثبيت 
المفصل والمساىمة في توجيو الحركة وىنا يجدر االشارة الى ان عمل العضالت 

وجي متزامن بحيث ال تؤثر المتقابمة او المتعاكسة يخضع لتنظيم طبيعي وفسيول
الواحدة عمى االخرى بشكل سمبي عمى االخرى وتظير ىذه الموازنة بشكل واضح 

 Martinوجمي عند المستويات المتقدمة ولدى الالعبين الماىرين وىذا ما اشار اليو )
etalوتكييفيا  ( )) ان تطوير القوة تكون نتيجة اشراك اكبر عدد من االلياف المحشدة

لالنقباض من خالل التدريب المستمر واعطاء صفة االغمبية بمشاركة العضالت 
(9)((الرئيسية عمى العضالت الساندة

. 

نقى  ي ايم اصرتباط ويستىي اخلطأ و دصن  اصرتباط دلت)جانتائج  يناقش  4-2-12
 . يثنُ  انرسغ انسندَ     دق  انتئىَب نه  ه ب ان  هُ 

 الداللة مستوى الخطأ ل االرتباطمعام المتغٌر

العضلة مثنية 
 الرسغ الزندية

 معنوي 08099 08099

 

                                                           
Martin L.,etal;Eeffeets of electrical simulation on the contractile charactarstics of the triceps surge 

muscle.CEur.J.Appl. physiology.1993.p457-461.    (1)  
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( يتبين لنا ان معامل االرتباط ومستوى الخطأ لمتغير القوة العضمية 99من الجدول )
( عمى التوالي ويتبين لنا ان داللة 9;7.7( و )=<=.7بدقة التصويب بمغت)

(وتجد الباحثة ىنا ان معنوية >787االرتباط معنوية ومستوى الخطأ اقل من )
الدقة التصويب يصب في صالح  االرتباط ىذه بين متغير القوة العضمية ومتغير

مستوى االداء الفني لعينة البحث الن مقدار القوة العضمية العالية الذي يرافق دقة 
حيدة يعبر عن مستوى جيد الفراد عينة البحث حيث اكد ذلك )ماىر صالح محمد( 
بأن "التصويب لكي يكتسب القوة المناسبة يمزم توفير قدرا مناسبا من القوة العضمية 

"ذراع الالعب لمحصول عمى القوة والسرعة المطموبتين بالتصويبفي 
(9)

 

وتضيف الباحثة الى ان ما تقدم اذا ما تم اقرانو وربطو بدقة جيدة سيؤدي بالتالي 
وبالتأكيد الى مستوى اداء مياري عالي باالضافة الى ان العضمة مثنية الرسغ الزندية 

اضة كرة اليد وليا دور ميم في تعتبر من العضالت الفعالة بشكل كبير في ري
التوجيو وتعزيز قوة اليد . ويجدر بالذكر ىنا ان مقدار االرتباط المعنوي بين متغير 
الدقة والقوة الينصب فقط عمى عامل تسجيل االىداف وحسب بل ايضا ستؤثر 
وبشكل مباشر عمى دقة التمرير واالستالم والذي اليقل اىمية عن التصويب كونو 

 زة الجيدة لمكرة .يمثل الحيا

 

 

 

                                                           
 1.1،ص1971،دار السياسة،الكويت، كرة اليد احلديثةماهر صاحل حممد ؛   (1)
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 ي ايم اصرتباط ويستىي اخلطأ و دصن  اصرتباط دلت)جنتائج  يناقش  4-2-13
 دق  انتئىَب نه  ه   باسط  انرسغ انك ربَ  انطىَه  .ب ان سو ان  هٍ

 الداللة مستوى الخطأ معامل االرتباط المتغٌر

باسطة الرسغ 
 الكعبرية الطويلة

 معنوي 08099 08990

(يتبين لنا معامل االرتباط ومستوى الخطأ وداللة االرتباط لمتغير العزم :9الجدول )
( عمى :;7.7( و)7><.7العضمي بدقة التصويب بكرة اليد الذي ظير بقيمة )

التوالي ونالحظ ىنا ان داللة االرتباط معنوية وذلك الن مستوى الخطأ اقل من 
باط ىنا لطبيعة اداء حركة التصويب ( وتعزو الباحثة ىذه المعنوية باالرت>7.7)

باالضافة الى الطبيعة الفسيولوجية والتشريحية والواجب الحركي ليذه العضمة ، حيث 
نجد ان ىذه العضمة بالترابط مع بقية العضالت العاممة عمى مفصل الرسغ توفر 
مصدر اساس لمقوة العضمية لمعزوم التدويرية لممفصل وحسب الواجب الحركي 

حينيا ويجب القول ان عممية تدوير الرسغ لجية معينة والتغمب من خالل  المستيدف
عزم القوة الصادر عمى عزوم القوة المضادة يجب ان يكون مؤكدا لمجانب الوظيفي 
الداء كل عضمة . ونالحظ ان حركة الرسغ)بسط الرسغ( يكون من اولويات واجب 

ظير لنا ان مقدار عزم القوة العضمة قيد البحث وبالنظر لدورىا في توجيو الحركة 
الصادرة ىو مرتبط بدقة التصويب بمعنى ان العزم ىنا كان موضوعيا في توجيو نوع 

( " ان تحفيز العضالت واستثارتيا لالنبساط Dantmanالحركة . واكد ذلك )
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واالنقباض بقدرة عالية يكون منسجما مع الواجب الحركي لمميارة وعمى وفق الغاية 
"من ىذه الحركة

(9)
 

 

 ي ايم اصرتباط ويستىي اخلطأ و دصن  اصرتباط دلت)جنتائج  يناقش  4-2-14
 دق  انتئىَب نه  ه   يثنُ  انرسغ انسندَ  .ب ان سو ان  هٍ

 الداللة مستوى الخطأ معامل االرتباط المتغٌر

العضلة مثنية 
 الرسغ الزندية

 معنوي 0809 0899

( يتبين لنا معامل االرتباط ومستوى الخطأ وداللة االرتباط لمتغير ;9من الجدول )
العزم العضمي بدقة التصويب بكرة اليد لمعضمة )مثنية الرسغ الزندية( الذي ظير 

( عمى التوالي وداللة االرتباط ىنا معنوية الن مستوى ;7.7( و )=?.7بقيمة )
لعضمي المتولد لتدوير مفصل ( ونالحظ ىنا ان مقدار العزم ا>7.7من )الخطأ اصغر 

الرسغ كان لو عالقة ارتباط وثيقة مع دقة التصويب وتعزو الباحثة الى ان مقدار العزم 
العضمي ناتج عن حاصل ضرب مقدار القوة العضمية بطول ذراع القوة المتمثل بطول 
الوتر وىذا يفسر استخدام الالعب لمتوجيو وثني المفصل لمتصويب بأدق مايمكن من 

ل ماخرجت بو نتائج التحميل ولم يؤثر عمى قوة التصويب من خالل ماتم تفسيره مسبقا خال
في الجدول الماضي وبسبب طبيعة عمل العضمة وفاعميتيا عمى مفصل الرسغ من الناحية 
التشريحية والتي " تعد من اقوى العضالت تأثي في اليد والتي يبدأ وترىا في الثمث السفمي 

                                                           

Dantman,G,B.ward.B.R.Dtl;sposts speed (nd ed) Cham paign . human Kinetics.1998.mp89.
   (1)  
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 ة االمامية لمعضمة ووظيفة العضمة الرئيسية ىو ثني اليد الى الساعدمن الساعد عمى الحاف

"(9). 

واذا ما اخذنا بعين االعتبار محافظة االعبين عمى التصويب بقوة عالية وثبات معدل دقة 
التصويب من الممكن ان يعد مؤشرا تدريبيا لكفاءة عمل العضمة والتراكيب التشريحية 

 االنفجارية لمذراع بل وحتى القدرة الطبيعية لمعمل العضمي.لمذراع وارتباطيا بالقوة 

 

 ( يوضح معامل االرتباط ومستويات الخطأ للعزم العضلي بدقة التصويب99شكل ) 

 

                                                           
 192،ص 1992، االردن،دار النجاة للنشر،  التشريح الوظيفي الفسيولوجيمجال حممد حسني؛  (1)
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االستنتاجات والتوصيات -5  

 :االستنتاجات 5-1

الخط البياني لقمة النشاط الكيرباايي الا ي يربار ااق القاقة القلاقال لمر ا ت  .1
 .قيد البحث كاق مرتبطا بمتطمبات القاجب الحركي

 طردياة خطية بلقرة يتجو لمر مة المستيدفة المتققع الر مية الققة مقدار اق .2
 الر مة. ى ه بو المكمفة الرمل خ ل الكيربايي النشاط مستقال مع

تاايرير برااع الرقاماال الخالااة بالنشاااط الكيربايياااادد القحاادات ققااقة الحاااف   .3
قمااااااادة اساااااااترارة القحااااااادة الحركياااااااة امااااااا  اااااااا ق  القاااااااقة الر ااااااامية لمر ااااااا ت 

الر دية،الر اادية الكربرية،باسااطة الرسااب الكربريااة  المسااتيدفةار رية الاار ق 
 الطقيمة، مرنية الرسب ال ندية(.

تبيق اق لمتركيب التشريحي لمر مة قمققريا مق ال راع كاق لو الدقر في  .4
 تحديد ا قة الدقة بالر   الر مي .

قجقد ا قة ارتباط ققية بيق مستقال التكيف الر مي مع قيمة النشاط  .5
 .الكيربايي المسجل

تبيق اق الر قة المق قاية ظيرت بيق الر   قالنشاط الكيربايي كتربير اق  .6
 .الحمل القاقع ام  المفلل اق الر مة

 قاق الكيربايي النشاط ققمة الناتج الر مي الر   بيق ققية ا قة قجقد .7
 قبل قق ريتيا الر مة لطقل بالنسبة يختمف الر مي الر   اق الققة مستقال"

 . االسترارة
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 الكيربايي النشاط ققمة الر مة ام  المسمط الجيد ا قة ققية بيق قجقد .8
 .الناتجة الر مية الققة قلي 

 :التوصيات 5-2
 مق خ ل االستنتاجات التي تقلمت الييا الباحرة اا ه اقلت بما يمي :

 
 اااارقرة اسااااتخدا  القياسااااات البارامتريااااة التااااي يمكااااق الحلااااقل امييااااا مااااق خاااا ل  .1

( لمحلاااقل امااا  قياساااات  MRIاساااتخدا  تقنياااة التلاااقير باااالرنيق الم ناطيساااي ا 
تشريحية حقيقية الترتمد ام  التخميق اند اجراء الدراسات المستقبمية فاي المجاال 

  الريا ي.
نيق الم ناطيساااااي امااااا  ا ااااا ت اجاااااراء دراساااااة مشاااااابية باساااااتخدا  تقنياااااات الااااار  .2

مسااتيدفة فااي حالااة االنقباااع لحساااب ااا ق  القااقة  قا قتيااا بااالققة المنتجااة باادنيا 
 مق خ ل جيا  الداينمقميتر.

( مقترنااااة MRIاجااااراء دراسااااات مشااااابية باسااااتخدا  تقنيااااات الاااارنيق الم ناطيسااااي ا .3
 بم شاارات اخاارال يمكااق الحلااقل امييااا مااق جيااا  التخطاايط الكيربااايي لمر اا ت

 .(  EMGا
اجااااراء دراسااااات مشااااابية اماااا  فراليااااات ريا ااااية اخاااارال بااااالرمي قالقاااا ف قالقفاااا   .4

 الرمقدي .  
تقناايق التمرينااات البدنيااة قالمياريااة اماا  قفااو نتااايج البحااقث الميدانيااة قالمختبريااة  .5

 بناء ام  المردقدات التي تحتقييا ى ه البحقث.



االستنتاجات والتوصيات -الباب الخامس  

 

125 

اق جاا ع مجاااميع ا اامية لم اارقرة اجااراء بحااقث مشااابية قميدانيااة ياات  اسااتيداف  .6
ماااادال التاااارابط  اق االطااااراف الساااافم  لمتراااارف اماااا مجاااااميع لمر اااا ت اللاااادرية 

 الحركي في نقل الققة بيق االج اء.
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 املصادر :
 القران الكرٌم 
  انماهزج ، َثغ  الليالح الثذًيح_اختثاراخ_تذريةاتزاهُى طاليح ؛ ،

 .9747انفكز،
  8 ٍَ9، ط فضيىلىجيا اليالح الثذًيحأتى انؼال ازًذ ػثذ انفتاذ وازًذ َصز انذ 

 . 9771) انماهزج ، دار انفكز انؼزتٍ ، 

  فضيىلىجيا اتى انؼال ازًذ ػثذ انفتاذ ويسًذ صثسٍ زظاٍَُ؛

،دار انفكز 9، ط وهىرفىلىجياالرياضي وطرق المياس للتمىين

 .9775انؼزتٍ،انماهزج،

 مالطا ، شركة الجا ،  كرة اليد وعناصرها األساسيةاحمد عريبي عودة ؛ ،

9776. 

  اَاد زًُذ رشُذ؛ أثز تزَايح تذرَثٍ يمتزذ نتطىَز يهارتٍ انخذاع

 .9775وانتصىَة تكزج انُذ،رطانح ياخظتُز،
  الفيزياء التطثيميح في عالوٌا الوعاصرتثُُح ػثذ انًُؼى اتزاهُى؛ 

 .0292،ػًاٌ،دار انًُاهح نهُشز،9،ط
  :القاهرر  ,دار الككار البرباً  7, ط أسس ونظرياس اوحركي س بسطوٌسً أحمد

,7991. 

 الخصائص الكيويائيح الحيىيح الفضيىلىجيا  ؛تهاء انذٍَ إتزاهُى طاليح

 .0226،دار انفكز انؼزتٍ، انماهزج،9،طالرياضح

  هىصىعح كرج اليذ العالويحخًال لاطى يسًذ وازًذ خًُض راضٍ؛ 

 .0299،ػًاٌ،يؤطظح انصفاء نهًطثىػاخ،

  االردن،دار النجه   حرتشياحوحرنرافيوحرفسانرنجيجمهل محمد حسٌن؛ ،

 .7992للنشر، 

  ترجمة كمهل عبد الحمٌد(، القهرر ، دار الويكاًيكا الحيىيحجٌردروخموث؛( ،

 .8791المبهرف، 
 حرب انما  ظاكوفيوحركي  اوحريا ضا سٌن مردان عمر،اٌهد عبد الرحمن ؛ ح  

 .2177،بغداد،7، ط

 انتذرَثٍ انًمتزذ فٍ تطىَز تؼض اَىاع  زُذر شاكز يشهز؛ أثز انُتهح

 .0222انتصىَة ودلتح فٍ كزج انُذ ،رطانح ياخظتُز ،خايؼح دَانً ،

  رافذ زثُة لذورٌ؛ انُشاط انكهزتائٍ نهؼضهح انًظتمًُح انفخذَح وانتىأيُح

وانشغم تذالنح انطالح انسزكُح نًززهح األلتزاب وػاللتهًا تمىج انذفغ نسظح 

ظازك فٍ انكزج انطائزج،رطانح ياخظتُز غُز يُشىرج، األرتماء تانضزب ان

 .0290خايؼح دَانً ، 
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  ًٍظرياخ وتطثيماخ في علن الفضلجح : رافغ صانر فتسٍ ، زظٍُ ػه

 (.0227) تغذاد ، 9،ط الرياضيح

  طدً شكز َاص؛ اثز اطتخذاو انتًارٍَ انًهارَح انتطثُمُح فٍ تطىَز انهدىو

ض اَىاع انتصىَة تكزج انُذ،رطانح انظزَغ اندًاػٍ وػاللتها تذلح تؼ

 .0224ياخظتُز،خايؼح تغذاد،كهُح انتزتُح انزَاضُح نهثُاخ،

 ( جهمبة بغداد، 21 -71الشبهب بهعمهر )2111( سنة،) اطروحة دكتوراه. 
  دار انًظُزج نهُشز وانتىسَغ 9، ط علن وظائف االعضاءشتُىٌ انؼثذهللا ؛،

 .0290وانطثاػح، 

  اصاتاخ( -تذريثاخ –تذرية  –اليذ )ههاراخ  كرجصثسٍ ازًذ لثالٌ ؛  

 .0290، يكتثح انًدتًغ انؼزتٍ نهُشز وانتىسَغ،9،ط

  تطثيماخ الثايىهيكاًيك في التذرية الرياضي صزَر ػثذ انكزَى انفضهٍ؛

 .7009ٌ انؼكُهٍ، ا، تغذاد، يطثؼح ػذواألداء الحركي

  في التذرية الرياضي  تطثيماخ الثايىهيكاًيكصزَر ػثذ انكزَى انفضهٍ؛

 .7080، تغذاد، يطثؼح دار دخهح، واألداء الحركي

  صفاء ػثذ انىهاب اطًاػُم 8 انتغُزاخ فٍ انُشاط انكهزتائٍ نثؼض انًدايُغ

انؼضهُح انؼايهح فٍ اثُاء اداء رفؼح انخطف ، رطانح ياخظتُز غُز يُشىرج ، 

 .0227خايؼح دَانً ،طُح 

 ة البالقة بٌن  ببض متغٌرات النشهط صكهء عبد الورهب اسمهعٌل؛ دراس
الكهربهئً للبضالت و القٌهسهت الجسمٌة و المتغٌرات المٌكهنٌكٌة وأثرره فً 

(سنة،اطروحة 21-71مسهر الثقل فً الرفبهت االولمبٌة للربهعٌن بأعمهر )

 .2172دكتوراه،جهمبة بغداد،كلٌة التربٌة الرٌهضٌة،
  جامعة الموصل ، كتاب منهجي  كرة اليدضياء الخياط ونوفل محمد ؛ ( :

 ( . 0229لكميات وأقسام التربية الرياضية ، 
  القهرر   حرما  ظاكوحركانا ونحالس وحرظريا ونحرتطباقا طلحة حسهم الدٌن؛ ،

 . 7991، دار الككر البربً ، سنة 
 ػًاٌ،دار 1، طتيىلىجيا اإلًضاى –علن حياج اإلًضاى ػاَش سَتىٌ ؛ ،

 . 0223انشزوق نهُشز ، 

  تغذاد ، يطثؼح انًُُاء ،  الثايىهيكاًيكػثذ ػهٍ َصُف ، كُزها ردفُز ؛ ،

9750  . 

  ػًار دروَش رشُذ؛تأثُز يُهح تذرَثٍ يمتزذ فٍ تطىَز صفح يطاونح انمىج

انًًُشج تانظزػح فٍ دلح اداء تؼض انًهاراخ االطاطُح نذي الػثٍ كزج 

 .0222انُذ،اطزوزح دكتىراِ،خايؼح تغذاد،

 ٌاالصذار  فضيىلىجيا جضن االًضاىوهىل تزخًح صادق انهالنٍ ؛  غاَتى ،

 .9775، انًكتة االلهًٍُ نهشزق االوطظ ، يُظًح انصسح انؼانًُح ، 7
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  8 ٍُالوىصىعح الرياضيح والثذًيح الشاهلح في األلعاب لاطى زظٍ زظ

 ، ػًاٌ ، دار انفكز نهطثاػح   والفعالياخ والعلىم الرياضيح

 ، ٍُطرق الثحث في التحليل الحركيإًَاٌ شاكز يسًىد 8  لاطى زظٍ زظ  ،

 و . 9776ٌ ػًاٌ ، دار انفكز انؼزتٍ ،  9ط

  8 هثادئ األصش الويكاًيكيح للحركاخ لاطى زظٍ زظٍُ وإًَاٌ شاكز

 .  9776، ػًاٌ 8 دار انفكز نهطثاػح وانُشز ،  9، ط الرياضيح

  المطببة المركزٌة ، جهمبة دٌهلى ،  علموحرتشياحقٌس ابرارٌم الدوري؛

2171. 

  االصش الفضيىلىجيح لتذرية كرج اليذ ًظرياخكًال دروَش واخزوٌ؛-

 .9776، انماهزج  يزكش انكتاب نهُشز ، تطثيماخ 

 انماهزج 9، جرتاعيح كرج اليذ الحذيثح كًال ػثذ انسًُذ ويسًذ زظاٍَُ؛ .

 . 80229يطاتغ آيىٌ،

 لتطوٌر القو  الخهصة على قو   لٌث ابرارٌم جهسم؛ تأثٌر تمهرٌن السوبرسٌت
 ودقة التصوٌب خالل الجهد المختلف لالعبً كر  الٌد 

  7917،دار السٌهسة،الكوٌت،  يةوحرادوحركداث مهرر صهلح محمد ؛. 

 اصاصييياخ الثايىهيكاًيييكيسًددذ خاطددى يسًددذ راضددٍ و زُددذر فُددا  زًددذ ؛ ، 

 . 0299انؼزاق 8يطثؼح انُدف االشزف نهطثاػح وانُشز ،

  المياس والتمىين في الترتيح الثذًيح والرياضيحيسًذ صثسٍ زظاٍَُ؛  ،

 .273،ص9773،ج!،يطثؼح دار انفكز انؼزتٍ،1ط

  انًُشأج انؼايح نهُشز 0، ط اصش التذرية الرياضييسًذ ػادل رشذٌ؛،

 .9760وانتىسَغ،طزاتهض،

  اإلسكندرية الهجوم في كرة اليدمحمد عبد القادر حمودة وياسر دبور ؛ (:  ،
 (. 9773‘ منشأ المعارف 

 ًالبالٌومترك  –مصطكى حسن عبد الكرٌم؛ تأثٌر اسلوبً التحكٌز الكهربهئ

والبالٌومترك على النشهط الكهربهئً للبضلة وببض القدرات البضلٌة والمههرٌة 

 (.2119لمنتخب الشبهب بلببة المبهرز . )اطروحة دكتوراه ، جهمبة بغداد، 

  يُتهً يسًذ يخهف؛ تأثُز تًزَُاخ انمىج انؼضهُح انخاصح فٍ تؼض

انًتغُزاخ انثذَُح وانثُىكًُُائُح وكهزتائُح انؼضالخ نالػثاخ كزج 

 (.0290انُذ.)اطزوزح دكتىراِ،كهُح انتزتُح انزَاضُح نهثُاخ،خايؼح تغذاد،

  فضيييييىلىجيا التييييذرية يهُددددذ زظددددٍُ انثشددددتاوٌ و ازًددددذ يدًددددىد اطددددًاػُم؛

 .0224،ػًاٌ دار وائم نهُشز ،9،طالثذًي

  دار ام القرى للطبهعة  فسانرنجا وحرجهدوحربدظيرزاع محمد الهزاع؛ ،

 و.  9776وانُشز   ، .2112،
  ( ٍوهثٍ ػهىاٌ انثُاتٍ؛ دراطح انُشاط انكهزتائEMG   ٍُنؼضالخ اندزخه )

نًززهتددددٍ انسدهددددح وانخطددددىج وػاللتهددددا تددددثؼض انًتغُددددزاخ انثُىكًُُاتُكُددددح 
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داس فٍ انىثثح انثالثُح ، أطزوزدح دكتدىراِ ، غُدز يُشدىرج، كهُدح انتزتُدح واالَ

 . 0227انزَاضُح ،خايؼح تغذاد ،

  يكتة انصخزج  التعلن الحركي تيي الوثذأ والتطثيكَؼزب خُىٌ؛،

 .0220نهطثاػح،تغذاد،
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Study the muscle Torque By the Guide (EMG) and (MRI) of some of the 

muscles of the arm and its relationship to accurately correction in 

handball 

 

Abstract 

The muscle torque study causing the movement of scientific 

concerns that taking Scholar highlighted as an explanation of 

the phenomena kinetic study came a serious attempt to put 

numerical values of the moments muscle dependent on the 

anatomical and functional aspect of the muscles through the 

use of magnetic resonance device and recording the electrical 

activity where focused research problem on study the effect of 

these torque on the correction and the amount of 

interdependence with the electrical activity of the muscles of 

the forearm accuracy. 

The study aimed to  :-  

1. identify the torque muscle for some arm muscles values 

in terms of magnetic resonance imaging device (MRI.) 

2. Identify the top of the electrical activity of the muscles of 

the arm in terms of some (EMG) during the performance 

of the correction hand reel. 

3. find a relationship between the maximum power and 

torque muscular summit electrical activity of the muscles 

and the accuracy of the correction muscle strength. 

4. find the relationship between the maximum muscular 

strength and determination in terms of magnetic 

resonance imaging device (MRI) accurately correction 

hand reel. 

5. Sample Included players Diyala Club Hand Reel youth 

stature 8 players ages (26, ± 4) years and lengths (172, ± 
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6) and mass (75, ± 7.5) kg was adopted curriculum 

descriptive manner relational relations was adopted four 

muscles are  :-  

1. brachial triceps muscle. 

2. brachioradialis muscle. 

3. muscle extensor carpi radialis long. 

4. wrist ulnar flexor muscle. 

5. The study medical equations anatomical prior 

documented sources confirm torque muscle calculation 

based on the bodies and anatomy based on a number of 

measurements, including  :-  

1. The length of the muscle 

2. The cross-section of muscle 

3. angle Altric muscle 

4. The length of the tendon 

The summit was the adoption of the electrical activity of the 

index during the recording muscle activity maximum expressing 

maximum force produced by the muscle during the 

implementation of a medical test throw the ball to the farthest 

distance possible was the use of appropriate statistical 

treatments to get to the search results 

The researcher found the most important conclusions  :-  

1. Line graph to the top of the electrical activity that reflects 

the extreme strength of the muscles in question was 

linked to the requirements of the motor duty. 

2. The amount of the expected muscle strength of the target 

muscle is moving linearly proportional to the level of 

electrical activity through the mandated work this muscle. 

3. Show that the substantive relationship emerged between 

the torque and electrical activity as an expression of the 

reality on the detailed pregnancy or muscle. 
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4. there is a strong relationship between the muscular 

torque output and summit electrical activity and that "the 

level of force or torque muscular differs for the length of 

the muscle and the predicament before arousal. 

 

The researcher recommended a number of recommendations  :-  

1. The need for the use of parametric measurements that 

can be obtained through the use of magnetic resonance 

imaging technology (MRI) to obtain a true anatomical 

measurements do not depend on guesswork when 

conducting future studies in the field of sports. 

2. a similar study using magnetic resonance techniques to 

target muscles in the case of contraction to calculate the 

moments of force and its relationship to physical force 

produced by Aldainmomitr device. 

3. rationing physical exercise and skill according to the 

results of field research and laboratory building on the 

returns contained in this research. 

4. The need for a similar field research is targeted muscle 

groups muscle of the trunk or lower sides to get to know 

the extent of kinetic coherence in the transfer of power 

between the parts. 
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