
 
 

بيةـقراطية الشعـميزائرية الدـورية الجـالجمه  
ميـث العلـليم العالي و البحـوزارة التع  

 جامعة عبد الحميد بن  باديس .مستغانم
 معهد التربية البدنية و الرياضية

يــاضـريــب الــدريــــوراه في التـــــتـهادة دكــــش يلـــلنكماال ــــتــة إســــدمـقــــة مــــروحـــــأط  
وانــنــــــعــــب  

 
 
 
 

 للقسم الجهوي الثاني للغرب الجزائري سنة 02لفئة أقل من  كرة القدم  فرق العبيأجري على  تجريبي بحث وصفي
 )المجموعة األولى(

 :ثـباحــال بـــداد الطالـــإع 
 نـيــــاني حســـــفرحـ              

 راف:ــــت إشـحـت                                                                                         
      رمـــــعــــون مــــحـــمــدأ/د :                                                                                                 

                                         
 

شة:ـنة المناقــاء لجـأعض  
ــالــــــي            يد عــــيسى خــــليــفــة       ســـعــ -      اللجنة  ســــــيــــرئ ــســـتــغــانم    أســــتــــــاذ تــــعــــليم عـــــ ــة مـ  جـــــــــــامــعــ
ــســـتــغــانم         رمـــــعــــون مـــحــمد        –ـــــرر             قــــــمال ــة مـ ــالــــــي               جـــــــــــامــعــ  أســــتــــــاذ تــــعــــليم عـــــ
ــحاضر ــــأس               ـيــاط بـلـــقاسـم  خــ -    شـــاقــــنـــم وـــضــــع  جـــــــــــامــعــــة وهــــــران                »أ « تــــــاذ مــــ
ــحاضر ــــأس  ــاسـمي أحـســن               ق -    شــــاقــــنـــم ضوــــــع ــر                 »أ « تــــــاذ مــــ ــجـــزائــ  3جـــــامـــــعـــة الـــ
ــحاضر ــــأس            قـــــوراري بــن عـــلي   -     شـــــاقـنـــم وضــــــع ــســـتــغــانم                »أ « تــــــاذ مــــ  جـــــــــــامــعــــة مـ

  

مقارنة عتبات التعب العضلي و اإلسترجاع الوظيفي بعد أنواع مختلفة من 

 لدى العبي كرة القدم اإلنقباض العضلي 

       6102-6102السنة الدراسية : 



 
 

 

 

ل...إلى كل ــــضل...إلى كل األهــــل الفـــــرفانا بكـــــــريمين عــــــدين الكـــــلاإلى الو  -
 ..األحبة

 

 

 

 .هللالحمد 

 شكرا لوطني الغالي وشكرا للجامعة الجزائرية عامة وجامعة مستغانم خاصة .

 الشكر الجزيل إلى المشرف :

 البروفـــــــــــــــــيسور"رمـــــــــــــــعون محـــــــــــــــــمد"

 
 
 
 

 



 
 

 محتوى البحث:
 اإلهداء.........................................................................................................أ 
 الشكر و التقدير..............................................................................................ب

 قائمة المحتويات
 قائمة الجداول................................................................................................ط 
 قائمة األشكال................................................................................................ك

 التعريف بالبحث
 20.................................................................................................المقدمة  -أ

 20..............................................................................................اإلشكالية -ب
 20...............................................................................................األهداف -ج
 20................................................................................................الفرضيات-د
 20...........................................................................................أهمية البحث -ه
 20...............................................................................تعريف مصطلحات البحث -و

 ةـــــــــــــــريـــــظـــــــــــــة النــــــــــــــدراســــــــــاب األول : الـــــــــــبـــــــال
 00......................................................................................مقدمة الباب األول....

 الفصل االول: اإلنقباض العضلي
 03...................................................................................................تمهيد....

 01....................................................................................الجهاز العضلي.. -0-0

 01..................................................................................أنواع العضالت.... -0-0
 00....................................................................................شكل العضالت -0-3
 01.................................................خصائص العضالت................................. -0-1

  01............................................................................أنواع األلياف العضلية.... -0-0
 02...............................................................................المغازل العضلية...... -0-0

 02......................................................................................الوحدة الحركية -0-0
 02..............................................................التقلص و االرتخاء العضلي.فسيولوجية  -0-1



 
 

 00.....................................................التغيرات الميكانكية في العضلة بعد التنبيه...... -0-9

 03............................................فترة االنقباض العضلي.................................-0-02
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 01........التوافق العصبي العضلي................................................................... -0-00
 01........الخصائص الكيميائية الحيوية و االنقباضية للعضلة الهيكلية................................. -0-03

  00........إجهاد العضلة............................................................................ -0-01
 00............................................................أنواع االنقباض العضلي في كرة القدم.. -0-00
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 ضليـــــــــــــب العـــــــــالفصل الثاني: التع  
 30.....................................................................................................تمهيد

 31تعريف التعب العضلي.............................................................................. -0-0
 31للتعب.............................................................التغيرات الفسيولوجية المصاحبة  -0-0
 39.......أهمية التعب................................................................................ -0-3
 39........................................................................................أنواع التعب -0-4
 10.............التعب العضلي كظاهرة فسيولوجية...................................................... -0-5
 11......................................دور الجهاز العصبي المركزي في التعب العضلي............... -0-6
 10...................أسباب التعب العضلي........................................................... -0-7
 00.......التعرف على نوع التعب بإستخدام مخطط العضالت الكهربي ................................ -0-8
 01.........هل حمض الالكتيك صديق أم عدو؟ مفيد أم مضر للرياضي؟............................... -0-9
 00............أهمية الالكتات لالرتقاء بالمستوى الرياضي............................................ -0-10
 00.........الالكتيك............................................تأخير التعب الناتج من تراكم حمض  -0-11
 00.....................................ميكانيزم الدورة الدموية المرتبطة بإنتقال حمض الالكتيك..... -0-12
 00..................................................................زيادة تحمل حمض الالكتيك :  -0-13
  00.............................................................سرعة التخلص من حامض الالكتيك -0-14
 09................................................التخلص من حامض الالكتيك في الدم والعضالت -0-15



 
 

 00...............................................النشاط األنزيمي المرتبط بإنتقال حامض الالكتيك -0-16
 00..............................................تأثير التمرينات على التخلص من حامض الالكتيك -0-17
 00......................................لهوائية والالهوائية لالعبي كرة القدمعالقة التعب بالقدرات ا -0-18
 00................................................عالقة التعب بالقدرة الهوائية لالعبي كرة القدم-0-18-0
  03.............................................عالقة التعب بالقدرة الالهوائية لالعبي كرة القدم -0-18-0

 01..................................................................................................خالصة

 يفيــــــــاع الوظـــــــــــالفصل الثالث: اإلسترج  
 00...................................................................................................تمهيد

 00................................................................................مفهوم االستشفاء -3-0
  01.................................................................................أهمية االستشفاء -3-0
 09............................................................الفوائد العامة لعمليات استعادة الشفاء -3-3
 02...........................................................................مراحل استعادة الشفاء -3-1
 02..............................................................................مرحلة االستهالك-3-1-0
 02.............................................................................مرحلة االستشفاء -3-1-0
 00.........................................................................مرحلة التعويض الزائد -3-1-3
 00................................................................مرحلة العودة إلى الحالة األولية-3-1-1
 00...................................................................اختالف معدل سرعة االستشفاء-3-0
 00................................................................................العمر واالستشفاء-3-0
  03......................................................................................أنواع الراحة-3-0
 03...........................................الوظيفية و عمليات االستعادة بعد توقف العمل التغيرات -3-1
 00.........................................................أنظمة اإلنتاج الطاقة عند العب كرة القدم-3-9
 00.............................................................................النظام الفوسفاتي-3-9-0
 01.......................................................................نظام حامض الالكتيك -3-9-0
 09..........................................................................النظام األكسجيني -3-9-3
 12..................................................................نظم إنتاج الطاقةالتفاعل بين  -3-02
 10.....................................................................خصائص نظم إنتاج الطاقة -3-00
 10................................................................نظم الطاقة أثناء الراحة والجهد -3-00



 
 

 10.........................................................................الطاقة أثناء الراحة -3-00-0
 10.................................................................الطاقة أثناء الجهد البدني.. -3-00-0
 10.............االيجابية الستشفاء الكفاءة البدنية.....................................أهمية الراحة -3-03
 13............األسس البيولوجية الستعادة شفاء مصادر الطاقة للجسم..............................-3-01
 13...................................(......................ATP, CPاستعادة الفوسفات )-3-01-0
 10........................................................................استعادة الجليكوجين-3-01-0
 10... ..............................................................استعادة مخزون األكسجين-3-01-3

 .90.................................................................................................خالصة

 .مرية و متطلبات كرة القدمــــلة العــــــالفصل الرابع: المرح
 93.................................تمهيد..................................................................

 91........................................................................سنة 02فئة أقل من تعريف -1-0
 90....................................................................سنة 02فئة أقل من خصائص  -1-0
 90...................................الجسمي............................................ النمو -1-0-0
 90............................................................................النمو الفسيولوجي -1-0-0
 91................................................................................النمو الحركي -1-0-3

  99.............................................................................النمو العقلي -100-0-1
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 021........الفسيولوجية................................................................المميزات -1-3-3
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 ـــــــــــــــــــة المــــــــــــيدانــــــــــــــــــــــــــــيــــــةدراســــــــــاب األول : الـــــــــــبـــــــال
 000......................................................................................مقدمة الباب الثاني

 : منهجية البحث و إجراءاته الميدانيةولالفصل األ
 003.................................................................................................تمهيد 

 003....................................................................................منهج البحث-0-0
 003..........................................................................مجتمع و عينة البحث -0-0
 009................................................................................مجاالت البحث -0-3
 002.........................................................................أدوات و وسائل البحث -0-1
 000...............................................................مواصفات االختبارات و القياسات-0-0
 000............................................................................الدراسة االستطالعية-0-0
 000.........................................................................األسس العلمية لالختبار-0-0
 030..........................................................................التجربة الرئيسة للبحث-0-1
 031..................................الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث............................ -0-9
 039..........................................................................الدراسات اإلحصائية-0-02
 013..............................................................................صعوبات البحث-0-00
 011..........................................................................................الخالصة -

 الفصل الثاني : تحليل و مناقشة النتائج
 010................................................................................تمهيد.................

 010........................................................تحليل و مناقشة نتائج الفرضية األولى  -0-0

 011........................تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثانية..................................-2-0
 002......................الثالثة....................................تحليل و مناقشة نتائج الفرضية -2-3
 011..........................تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الرابعة................................-2-1

 090................................................................................................خالصة
 
 



 
 

 .الفصل الثالث: االستنتاجات و التوصيات
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 093....................................مناقشة فرضيات البحث...................................... -3-0
 093......................................مقارنة نتائج البحث مع الفرضية األولى.................. -0 -3-0
  091....................................مقارنة نتائج البحث مع الفرضية الثانية..................... -3-0-0
 090.............مقارنة نتائج البحث مع الفرضية الثالثة............................................ -3-0-3
 090...............................................مقارنة نتائج البحث مع الفرضية الرابعة.......... -3-0-1
 091.................................................االستنتاجات.................................... -3-0
 099...................................الخالصة العامة............................................... -3-3
 022...................................التوصيات.................................................... -3-1
 .المصادر و المراجع -
 .المالحق -
 ملخص البحث. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 قائمة الجداول  

 

 

 

 الرقم العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوين الصفحة
 20 يوضح الخصائص البنائية و الوظيفية لأللياف العضلية. 09
 20 مقارنة لمزايا و عيوب كل من االنقباضات العضلية. 30
 23 يوضح المواقع واآلليات الفسيولوجية في التعب الموضعي. 11
 21 يوضح المحددات الوظيفية واألسباب المقترحة للتعب أثناء التدريبات مختلفة الشدة والفترة الزمنية. 00
 20 األسباب الكيميائية الحيوية والكهربائية لحدوث التعب العضلي . 00
 20 خالل مباراة كرة القدم.مواصفات إنتاج الطاقة  00
 20 يوضح خصائص نظم الطاقة الثالثة. 10
 21 يوضح العالقة بين فترات الراحة إلى نسبة عودة تخزين مصادر الطاقة الفوسفاتية. 10
 29 يوضح العالقة بين زمن الراحة ونسبة إعادة بناء المركبات الطاقوية. 92

 02 القياسات الجسمية و الوظيفية و البيولوجية.حيث أفراد العينة من يبين تجانس  000
 00 يوضح تكافؤ عينة البحث في بعض المتغيرات. 000
 00 يبين توصيف عينة البحث . 009
 03 يوضح  نسب إتفاق المحكمين و صدق اإلختبار. 001
 01 .يوضح معامالت الثبات و الصدق الذاتي  بطريقة إعادة اإلختبار 030
في قياس متغير معدل النبض بعد التمرين  دراسة اإلستطالعيةمعامالت الثبات و الصدق الذاتي  لليوضح  030

 الرئيسي.
00 

في قياس متغير تركيز حامض الالكتيك بعد  دراسة اإلستطالعيةيوضح معامالت الثبات و الصدق الذاتي  لل 033
 التمرين الرئيسي.

00 

في قياس متغير ضغط الدم اإلنقباضي بعد التمرين  دراسة اإلستطالعيةتي  لليوضح معامالت الثبات و الصدق الذا 031
 الرئيسي.

00 



 
 

 قائمة الجداول  

 الرقم العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوين الصفحة
في قياس متغير ضغط الدم اإلنبساطي بعد التمرين  دراسة اإلستطالعيةيوضح معامالت الثبات و الصدق الذاتي  لل 030

 الرئيسي.
01 

 09 الجهد البدني بعد كل نمط إنقباض عضلي. فروق الداللة لالختبارات وزمن أداء 010
 L.S.D . 02قيمة  المقارنة بين متوسطات زمن األداء المحصل عليها بعد كل إنقباض عضلي بإستعمال 010
فروق الداللة بين نتائج العينتين ، األولى إعتمدت على الراحة اإليجابية للعضالت العاملة و الثانية يوضح  019

 بعد أداء جهد بنمط إنقباضإيزومتري إعتمدت على الراحة اإليجابية للعضالت غير العاملة و هذا 
00 

فروق الداللة بين نتائج العينتين ، األولى إعتمدت على الراحة اإليجابية للعضالت العاملة و الثانية يوضح  001
 .إيزوتونيبعد أداء جهد بنمط إنقباض إعتمدت على الراحة اإليجابية للعضالت غير العاملة و هذا 

00 

فروق الداللة بين نتائج العينتين ، األولى إعتمدت على الراحة اإليجابية للعضالت العاملة و الثانية يوضح  002
 بعد أداء جهد بنمط إنقباض إكسوتوني.إعتمدت على الراحة اإليجابية للعضالت غير العاملة و هذا 

03 

مختلف أنواع اإلنقباضات المدروسة و المحصلةلالمتغيرات الفسيولوجية يوضح فروق الداللة في متوسطات  002
 المعتمدة على نفس الراحة اإليجابية المؤدات بالعضالت غير العاملة

01 

مختلف أنواع اإلنقباضات المدروسة و المحصلةل المتغيرات الفسيولوجية يوضح فروق الداللة في متوسطات  000
 ةالمعتمدة على نفس الراحة اإليجابية المؤدات بالعضالت العامل

00 

مقارنتها و هذا  بعدألنواع اإلنقباضات المختلفة  متغير حامض الالكتيك يوضح أكثر الفروق داللة بين متوسطات  000
 .(L.S.Dبإعتماد اختبار أقل فرق معنوي )

00 
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 المقدمة :     -أ
سخرت و ، شهد التقدم العلمي أفاقا جديدة ال حدود هلا يف العلوم الرياضية ومنها علم التدريب الرياضي      

ويستمد منها مادته ، ومما ، الرياضي ملا هلا من أصول وقواعد راسخة يستند عليها  دا هذه العلوم خلدمة األ
الرياضي بسياقات مناسبة  دا يف تطوير األون ما اتبعها الباحث ان للتدريب الرياضي قواعد عامة إذأالشك فيه 
إذ يسعى اجلميع اليوم لتحقيق اإلجنازات الرياضية من  ،النتائج اإلجيابيةكانت تصب يف خدمة ، لوصحيحة 

 . دا  الرياضيلتطوير مستوى األ عملةخالل مواكبة أخر األساليب التدريبية املست

اجلهاز العضلي   يف  و كفا ة على حتمل التعب يةمن قدرة عضلية عالو نظرا ملتطلبات األنشطة الرياضية   
و إعتماد ل التدرييب ماحلصار لزاما رفع و زيادة جرعات  اإلرتقا  هبا،و العصيب  من أجل حتقيق اإلجنازات 

( خالل العملية التدريبية و اليت تؤدي إىل إكسوتوينأساليب عمل عضلية خمتلفة) إيزومرتي ، إيزوتوين ، 
 بيوكيميائية اليت سوف تطرأ على أجهزة اجلسم نتيجة اجملهود وفسيولوجية حدوث بعض التغريات  بدنية و 

يزداد التحسن و يرتفع مستوى  اللياقة البدنية كلما كانت هذه التغريات ف، البدين الكبري الذي يبذله الالعب 
إجيابية  التأثري  و ذلك مبا حيقق التكيف الفسيولوجي ألجهزة اجلسم املختلفة إلستيعاب العب  البدين و 

 .حتمل األدا  بكفا ة عالية 
ة العضلية ميكن أن م إىل أن تدريب القدر 0222اخلطيب ويف هذا الصدديشري عبد العزيز النمر و نارميان     

كن تدريب األثقال يكون  مهما و ل، جناز أقصى قدرة إلكافيةعد  تال و اليت األثقال  تدريبات  يتم بإستخدام
 (020، صفحة 6991)عبدالعزيز النمر ،نارميان اخلطيب، .لتأسيس القوة العضلية اليت تعترب أساسا لتنمية القدرة

يكتفون بإستخدام تدريبات  و يشري إىل أن معظم املدربنيBompa –T 6999ويتفق مع ذلك بومبا 
من التدريبات يشكل عبئا   كن هذا النوعلة العضلية و خاصة يف الرياضات اجلماعية و ر األثقال لتنمية القد

 ، سم الرياضني كما ااها تستغر  وقتا أوول لتنمية القدرة اخلاصةجلى األجهزة الوظيفية لى الرجلني و عكبري عل
ة العضلية و تشمل اإلنقباض ر إىل أن هناك ور  خمتلفة لتنمية القدم 0222و يشري أبو العال عبد الفتاح 

و ميكن إستخدام بعض األدوات و األجهزة لتحقيق هذا  اإلكسوتوين اإليزوتوين و و اإلنقباض مرتياإليزو 
الغرض، كما أشار إىل أن تنمية القدرة العضلية تعتمد على سرعة تعبئة أكرب عدد من األلياف العضلية يف 

كما جيب إستخدام مستوى الشدة الذي ،بداية احلركة  حيث يعترب ذلك أساسا هاما عند تنمية القدرة 
 .متطلبات التخصص الرياضييتناسب مع 



 .                                                                                                              التعريف بالبحث

2 
 

حول دراسة ردود أفعال األجهزة احليوية حتت  اسات الباحثني تنصبأصبحت العديد من در  كما       
اإلهتمام بدراسة رد فعل األجهزة نفس ظرروف األمحال ذات الصفة الديناميكية للعمل العضلي و مل يكن 

 احليوية حتت ظروف أساليب عمل أخرى من العمل العضلي . 
و نتيجة هذا  التنوع يف أساليب العمل العضلي، إجنر عنه ضرورة بد  اإلهتمام ومعرفة مستويات         

 ،إلستشفا  منهالالتعب العضلي الناتج عن العمل بكل أسلوب و خملفاته من أثار التعب و أحسن الطر  
بحت من النقاط األساسية اليت وكذا كيفية وسرعة ختليص الالعب من أثار التعب العضلي  الناتج عنه ،و أص

معرفة أي من أنواع الراحة اليت تساعد  إضافة إىل، جيب أن خيطط هلا ضمن مناهج التدريب الرياضي احلديث 
على التخلص من أثار التعب بسرعة و العودة إىل احلالة الطبيعية لكي يتمكن الرياضي من أدا  العمل مرة 

من األمور املهمة اليت جيب اإلملام هبا من قبل املدربني و العاملني يف  صارتبالتايل أخرى و بكفا ة عالية ، و  
و مبا أن إعادة ، و حتمل األدا وابع السرعة  هاكتسيي،و خاصة النشاوات الرياضية اليت  جمال الرياضة 

الكفا ة االستمرار و بنفس  على الالعب إىل حالته الطبيعية سوف تزيد من تركيز الالعب فضال عن مقدرته 
ضرورة حتمية تتطلب من املدربني اإلختيار الصحيح ألسلوب  عملية اإلسرتجاع، لذا فإن  املنافسةاليت بدأ هبا 

 العمل و نوع الراحة.
الراحة هي أحد أهم املتغريات التدريبية اليت جيب االهتمام هبا، نوع ومن هذا املنطلق فانه ميكن القول أن       

 ،التأكيد يف الربامج التدريبية على كيفية إراحة العضلة مثل إثارهتا وتقويتهاوأصبح من الضروري 
و ختتلف مدة فرتة تنمية قدرة العضالت على حتمل التعب و القدرة على االستمرار يف األدا ،  من أجلو هذا 

طاقة البدنية " حيث ميكن زيادة كمية ونوع ال"هيرمان،وهذا ما أكده العامل ألخر  جهدالراحة و نوعها من 
إىل حتديد بعض املؤشرات الفسيولوجية املرتبطة "بالكيوف" بتحسني نوع ومدة االسرتجاع، كما توصل العامل 

باالستشفا  و هذا من أجل تقومي عملية اإلستشفا  أمهها ،النبض ،الضغط الدموي ، محض الالكتيك ،الدين 
 (16، صفحة 6992شريدة، )فاضل سطان .األكسجيين

البحث يف هذه الظاهرة)االسرتجاع( ولعل من أهم هذه الدراسات  بخاض العديد من العلما   كما     
واليت أثبت فيها أن الراحة اإلجيابية أحسن مردودية من الراحة السلبية،وهذا من حيث "ستشنوف" دراسة 

بعد دقائق من األدا  مث  %622زيادة االستشفا  تثبت Belcastro and Bonenshوأيضا دراسة،النوع
دقيقة باستخدام الراحة االجيابية جملموعة متسابقي اجلري مقارنة باجملموعة األخرى  02بعد  %622زادت إىل 
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و تؤكد ذلك أيضا نتائج كل من ، اليت استخدمت الراحة السلبية بالرقود و اجللوس جبانب املضمار
Wilmore and Costillة جمموعتني قاما بأدا  تدريب بدين حىت التعب، و قامت اجملموعة األوىل ملقارن

من اجلهد املبذول، بينما قامت اجملموعة الثانية براحة  %12-02باستمرار اجلري اخلفيف بعد األدا  و بشدة 
  سلبية، و أشارت النتائج إىل أن ضعف سرعة التخلص من حامض الالكتيك لدى اجملموعة اليت قامت بأدا

أما من حيث ، (46، صفحة 6999)أبو العال أمحد عبد الفتاح، .السلبيةمقارنة بالراحة النشطة االجيابية الراحة 
-الشدة، احلجم، نوع االنقباض العضلي )ستاتيكي ،العديد من العوامل منهاباملدة فهذا خيضع ويتأثر 

فسيولوجية وأخرى بيوكيميائية ميكانيكية و كل نوع فيه خبصائص يتميز هذا األخري يف خمتلط(، و -ديناميكي
 .خمتلفة )واقوية(

و   و أهم مميزاته و أثاره  لطبيعة العمل العضلي ونوع اإلنقباض أمهية كبرية يتكل هذا أعطو بنا ا على      
م وفقا لنوع االنقباض العضلي، واليت هي يف الواقع ال حتظى باالهتما و إراحة العضلة عملية االسرتجاع كذا

األسباب  هكل هذو يتعاملون مع الراحة بنفس الطريقة ومع خمتلف االنقباضات، فالكايف من ورف املدربني،
 .شكالية هذه اإلالباحث للخوض يف  تدفع
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 اإلشكالية: -ب

،  رياضة كرة القدم احلديثة حجر الزاوية  أثنا  األدا  خالل املباريات و املنافساتتعترب اللياقة البدنية يف      
، و خاصة ومن أجل الوصول إىل اللياقة املطلوبة  فهذا يعتمد إىل حد كبري على اإلعداد البدين لالعب

 العضالت العاملة و املميزة يف نشاط كرة القدم .
إىل ضرورة تدريب  (Sharky)شاركينقال عن  6991عام  وت حممد حممد اجلندير ثحيث يشري     

، 6991)ثروت حممد حممد اجلندي، إستخدامها يف النشاط املمارست العاملة  تدريبا خاصا تبعا حلجم العضال
 (60صفحة 

و  ياضي و املتمثل يف نوع اإلنقباض تناولنا أحد أهم اجلوانب الرئيسية يف التدريب الر  هذا و يف موضوع حبثنا
البدنية  يف اللياقةدرجة التعب الناتج و ما يتبعه من إسرتجاع وظيفي ، و هو حديث يؤدي بنا إىل اخلوض 

املطلوبة ، و اليت تأيت عن وريق تدريب العضالت العاملة أو املميزة لكل نشاط رياضي، مع األخذ بعني 
ائي و كذا مفاصل اجلسم اليت حتدث حوهلا احلركات ، و تتطلب عملية دعتبار وبيعة الكم و الكيف األاإل

ي نشاط ، حتليل حركي للنشاط الرياضي ، و هذا ملعرفة كيفية تدريبها العضلية األساسية أل حتديد اجملموعات
 وبقا لكيفية إستخدامها يف املنافسة.

بدنية منها اجلري السريع و  حتياجاتإو مبا أن كرة القدم هي التخصص حمل الدراسة ، فهي تتميز بعدة 
دا  املهارات األساسية ، حتمل الركض ، و الوثب و القفز، قوة التصويب أالسرعة اإلنتقالية و سرعة 

ضافة و ضرب الكرة بالرأس لتسجيلها أو تشتيتها ، إالقوي إلستخالص الكرة  ،اإلحتكاك باخلصم و اإللتحام
طلب قدرات بدنية عالية  تؤخر ظهور التعب و اليت هي من واجبات إىل وول زمن املباراة، و هذا كله يت

املدرب ، و لكن إسقاط هذا على واقعنا قد ال نلتمس منه الكثري ، إذ و من خالل املالحظة امليدانية 
أاها تشمل على متارين تنمية  وجدنا و القرا ة النظرية و حتليل بعض الدراسات املشاهبةللحصص التدريبية 

لعضالت و كذا يتم تدريب القوة العامة فقط و إن وجدت التمارين اخلاصة فهي بنمط اإلنقباض شاملة ل
، وال يتم إعتماد اإلنقباض الثابث أو املختلط رغم أمهيتها كوسيلة فعالة لتحسني القدرة املتحرك )الديناميكي( 

)راحة ة اإلسرتجاع و نوعها ، إضافة إىل التعامل مع مدة فرت العضلية من حيث احلجم و الكفا ة البدنية 
إختلف عامة و متشاهبة ، مهما بصفة  )العضالت املؤدية لتمرين اإلسرتجاع( ووريقة أدائهاإجيابية ،سلبية (

 اإلنقباض العضلي . نوع اجلهد و مدته و كذا نوع
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وبيعة نوع و الناتج عتبات التعب العضلي لمشكلة هذا البحث يف كواها دراسة مقارنة  و هنا تكمن أمهية       
للوقوف على  ، (اإلكسوتوين ،اإليزوتوين  ، مرتياإليزو ) ليأنواع خمتلفة من اإلنقباض العضإعتماد بعد الراحة 

العضلي و التغريات الفسيولوجية و البيوكيميائية املصاحبة هلا ، إضافة نتائج  وخملفات كل نوع من اإلنقباض 
 إىل احلالة الطبيعية أو القريبة منها التغريات الفسيولوجية عودةو تسلسل و التدرج يف  احة الالزمةإىل نوع الر 

و هذا إميانا منا بضرورة إراحة العضلة بقدر ،  فهذه األخرية ال تقل أمهية عن التدريب نفسه إنقباض،كل بعد  
 إستثارهتا.

 عنوان:رئيسية حتت و على هذا األساس أراد الطالب الباحث اخلوض يف هذه اإلشكالية ال
 :التساؤالت -

ي بعد أنواع مختلفة من االنقباض التعب العضلي واالسترجاع الوظيف مستوياتمقارنة دراسة إستطالعية ل
 لدى العبي كرة القدم العضلي

 ولإلجابة على هذا التساؤل يتوجب اإلجابة على التساؤالت التالية:      
 تعب العضلي بعد أدا  لل األكثر مقاومة (توينو إليزومرتي،اإليزوتوين ،اإلكسأي أنواع اإلنقباض العضلي )ا

 ؟نفس اجلهد البدين 
  هل هناك فرو  معنوية بني نوعي الراحة اإلجيابية )املؤدات بالعضالت العاملة،املؤدات بالعضالت غري

 العضلية قيد الدراسة ؟اإلنقباضات  أمناط العاملة(يف سرعة إسرتجاع  املتغريات الفسيولوجية بعد خمتلف
  اإلنقباضات  خمتلف أمناط بعد عمل نتائج املتغريات الفسيولوجية احملصلة  بنيهل هناك فرو  معنوية

 العضلية املدروسة و بعد نفس نوع الراحة اإلجيابية؟
  ما نوع العالقة اإلرتباوية بني مؤشري نبض القلب و محض الالكتيك بعد أمناط اإلنقباضات العضلية

 املدروسة؟
  يهدف البحث إىل:األهداف: -ج
  )تعب العضلياألكثر مقاومةللحتديد و ترتيب اإلنقباضات العضلية)اإليزومرتي ، اإليزوتوين ، اإلكستوين. 
  ( املؤدات بالعضالت التعرف على أحسن راحة إجيابية من أجل سرعة إسرتجاع املتغريات الفسيولوجية

 الغري العاملة( و هذا بعد أمناط اإلنقباضات العضلية املدروسة.العاملة أواملؤدات بالعضالت 
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  إظهار الفرو  املوجودة يف نتائج املتغريات الفسيولوجية بعد جهد بدين ملختلف أمناط اإلنقباضات العضلية
 .املدروسة وبعد نفس نوع الراحة 

  أمناط اإلنقباضات كشف نوع العالقة اإلرتباوية بني متغريي نبض القلب و محض الالكتيك بعد
 . العضلية املدروسة

 يفرتض الطالب الباحث أن::الفرضيات -د
  تعب العضلي مث يليه االنقباض العضلي لل هو األكثر مقاومة توينالعمل بطريقة االنقباض العضلي االيزو

 .مرتيفااليزو  اإلكسوتوين
  اجملموعة اليت إعتمدت راحة إجيابية توجد فرو  ذات داللة إحصائية بني نوعي الراحة اإلجيابية ولصاحل

 املؤدات باجملاميع العضلية الغري العاملة عند مجيع أمناط االنقباضات العضلية .
  متوسطات املتغريات الفسيولوجية قيد الدراسة بني كل من أنواع نتائج وجود فرو  ذات داللة إحصائية يف

املؤدات بالعضالت غري  بعد نوع الراحة اإلجيابية ، و هذااإلكسوتويناالنقباض االيزوتوين و اإليزومرتي و 
 .العاملة

  توجد عالقة إرتباوية موجبة بني متغريي نبض القلب وتركيز حامض الالكتيك عند الدقيقة الثالثة بعد منط
 . اإلكسوتوين،اإليزوتوين اإليزومرتي، اإلنقباض

  أهمية البحث:-ه
االنقباض  أدا  جهد بدين مبختلف أنواععتبات التعب العضلي بعد  مقارنةتتجلى أمهية البحث يف      

وكذا تعب العضلي ، األكثر مقاومة للأي األنواع  معرفة وتوين (و )اإليزومرتي ، اإليزوتوين ، اإلكسالعضلي
 الطبيعيةؤشرات الفسيولوجية إىل احلالة ملي و عودة ااالسرتجاع الوظيفمعرفة نوع الراحة املناسبة لتسريع عملية 

هذا ما يسمح و ،)نبض القلب ، ضغط الدم ،نسب حامض الالكتيك بالدم ( يف زمن أقل  أو القريبة منها
معرفة الزمن و بالتايل اإلسرتجاع و التخلص من التعب العضلي الناجم عن العمل  للوصول إىل املثالية يف 

هور التعب ريب(، و هذا ما يسمح بتأخري ظق ظاهرة التعويض الزائد )محل التديقاملثايل لتكرار احلمل و حت
نشاط العضلي بصورة أسرع للتمكن من مواكبة الالطبيعية أو القريبة منها واستعادة  العضلي و العودة للحالة

، ومن خالل املقارنة بني نتائج املتغريات الفسيولوجية احملصلة أيضا  سرعة متطلبات العمل العضلي الالزم



 .                                                                                                              التعريف بالبحث

7 
 

 نقباضات العضلية املدروسة كان اإلسرتجاع سريعا و مثاليا و هذا بعد نفس النوع يف أي نوع من اإليتوضح 
 من  الراحة اإلجيابية. 

بني مؤشري نبض القلب و محض  اإلرتباوية  العالقة نوع  حتديد يف أيضا البحث أمهية تكمنو       
العضلي و اجلهد البدين مع فرتة عالقة االنقباض و  املختلفةالالكتيك بعد أمناط اإلنقباضات العضلية 

 العلمية اجلوانب الستكمال احلقائق   و املعلومات من املزيد تقدمي هبدف كرة القدم رياضة االستشفا  يف
 ، نو الباحث عليها حصل اليت املعلومات حلصيلة العلمية احلقائق من حقيقة إضافة و ، املوضوع هبذا املتعلقة

أمهية إستخدام  ، إضافة إىل إظهارالرياضي ال فسيولوجيا التدريبجم يف املعنيني قبل من منها لالستفادة
 تدريبات األثقال مبختلف أنواع اإلنقباضات العضلية  لتنمية القدرة العضلية .

  :تعريف مصطلحات البحث-ة  و 
 جمهودات بدنية نتيجة ألدا  هي حالة االخنفاض املؤقت للكفا ة البدنية والوظيفية للجسم :التعب العضلي

)حسني أمحد حشمت، .قوية ومتالمحة تؤثر بشكل واضح على مستوى الفرد وقدرته على االستمرار يف األدا 
 (60، صفحة 0222

 أن الراحة اإلجيابية هي عبارة عن جمموعة من  عبد الرمحان عبد احلميد زاهريرى : الراحة اإليجابية
 زيادة ال تؤدي إىل،فبشدة منخفضة بعد القيام مبجهود متعب املؤدات والتمارين أاحلركات 
)عبد الوظيفية إىل احلالة الطبيعية أو القريبة منها .األجهزة عودة هتدف إىل  و بالتعبالرياضي إحساس

 (600، صفحة 0226الرمحان عبد احلميد زاهر، 
 أجهزة اجلسم اىل معدالهتا الطبيعية مؤشراتتتمثل ىف عودة  وظيفية حالة فسيولوجيةهو :يفيظالو  اإلسترجاع

على اجلسم بعد كرد فعل ملؤثرات احلمل البدين حدثت  عمليات بيوفزيولوجية وتشمل،أو أقرب ما يكون لذلك
 .(06، صفحة 0224)رافع صاحل ،حسني على، األدا  

 يعترب االنقباض العضلي هو الوظيفة األساسية للعضلة ،وهو املسؤول عن القوة الناجتة العضلي االنقباض:
 بداية من النغمة العضلية حىت درجة القوة القصوى،ويتميز االنقباض العضلي خبصائص ثالث هي :

 .اإلختالف يف درجة القوة املنتجة من اإلنقباض العضلي 
  اإلنقباض العضلي.اإلختالف يف سرعة 
 .اإلختالف يف فرتة دوام اإلنقباض العضلي 



 .                                                                                                              التعريف بالبحث

8 
 

اإلنقباض العضلي حيث يرتبط مستوى القوة الناجتة مبدى قدرة ويسيطر اجلهاز العصيب و يتحكم يف درجة 
)أبو العال عبد اجلهاز العصيب على تعبئة أكرب قدر ممكن من األلياف العضلية للمشاركة يف اإلنقباض العضلي.

 (331، صفحة 3991الفتاح، 
 : نقباض العضلي  الذي تتغري فيه الشدة العضلية دون حدوث تغري يف إلهو ا اإلنقباض العضلي الثابت

 ووهلا.
 فيه وول العضلة )تقصر و تطول( دون حدوث  غريذي تتل: هو اإلنقباض ا اإلنقباض العضلي المتحرك

 .تغري يف كمية الشدة اليت تنتجها
  ايزومرتي وهو عبارة عن انقباض مركب من االنقباضني الثابت واملتحرك :كسوتونياإلنقباض العضلي اإل(

وحيدث عادة خالل القيام ببعض األعمال ) احلركات ( والتدريبات الرياضية مثل نرت الثقل  ايزوتوين (  –
من األرض حىت يصل إىل مستوى مد الذراعيني والركبتني والثبات فهذا يعين أن إنقباض العضلة مير مبراحل 

إيزومرتي وعندما  , فعندما حتدث االنقباضات العضلية مع ثبات وول األلياف العضلية فهذا يعين إنقباض
حيدث االنقباض وجيري تغري يف وول األلياف فهذا يعين أن االنقباض إيزوتوين فعلى هذا األساس يكون 

 (604، صفحة 6999)عصام الوشاحي، األنقباض األكسوتوين مزيج من االنقباضني .
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 مقدمة الباب األول:
و لقد جا ت صياغة الفصول و ترتيبها كاأليت :الفصل األول و كان خيص اإلنقباض العضلي أين مت       

التطر  إىل أنواع العضالت و األلياف العضلية و فسيولوجية التقلص و اإلرختا  و أنواع اإلنقباضات العضلية 
... إلغ، أما عضلية لالعب كرة القدمقباض العضلي و اللياقة النو الطاقة الالزمة إىل التقلص  و كذا أنواع اإل

و  لهالتغريات الفسيولوجية املصاحبة و الفصل الثاين فتمثل يف التعب العضلي تعريفه ، أنواعه ، درجاته ، 
عالقته بالتدريب الرياضي و مراحل ظهوره ، إضافة إىل عالقة التعب العضلي بالقدرات اهلوائية و الالهوئية 

يفي ، ظالفصل الثالث إىل اإلسرتجاع الو  فىيتطر  مت المث اهرة ، ظالنظريات املفسرة لو لالعيب كرة القدم 
و أمهية الراحة اإلجيابية لإلستشفا  و  فسيولوجية إلمتام اإلستشفا  ،ه ، أمهيته ،مراحله ، و األسس المفهوم

جا  بالفصل الرابع و انب النظري لنختم يف األخري اجل و اإلسرتجاع عند العيب كرة القدم ،تأثرياهتا الفسيولوجية 
ومتطلباهتا البدنية  رياضة كرة القدم كذاو   وأهم خصائصها ومميزاهتا(02-64)احلديث عن املرحلة العمرية فيه

 .واملهارية
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 :تمهيد
 إنقباض نتيجة وذلك املختلفة امليكانكية باحلركات اجلسم قيام عن املسؤول هو العضلي النسيج         

 القوى إنتاج عن املسؤولة فهي ، للرياضي احلركي اجلهاز من االجيايب اجلز  متثل أاها كما ، إرختائها و العضالت
 يعرف ما خالل من القوى هذه العضالت تنتج و ، املختلفة السكون أوضاع على احملافظة أو للحركة الالزمة

 املختلفة بدرجاهتا عنها الناجتة القوة عن املسؤول هو و للعضلة األساسية الوظيفة هو و العضلي باالنقباض
 واقة إىل الكيميائية الطاقة حتويل فيها يتم اليت العملية ميثل و القصوى القوة إىل العضلية النغمة من بداية

 .اخلارجية املقاومة ومقدار املطلوب العمل لنوع وفقا وريقة من بأكثر تنقبض أن للعضلة وميكن ، بيوميكانكية
 مكونات و خصائصها كذلك و للعضالت التنظيمي الشكل إىل باختصار يلي فيما نتعرض وسوف        

 يف فقط يساعد ال االنقباض أنواع فهم أن إذ ، االخري هذا أنواع و العضلي لالنقباض البيوكيميائية العمليات
 التدريبية  العملية يف االنقباضات خمتلف استعمال عن تنتج اليت اآلثار ملعرفة أساسا يعترب لكن و ، اآللية فهم

 . دراستنا موضوع حمور هي اليت و
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 : الجهازالعضلي-0 -0
 %56-%06 حوايل نسبته ما تشكل هي و عضلة، 056 من أكثر على االنسان جسم حيتوي

 . املرأة عند أقل بنسبة و ، الرجل عند اجلسم وزن من
 أن املعروف فمن ، امللعب يف انتقاالته و الالعب حركة حدوث عن األول املسؤول هو العضلي اجلهاز و

 أو اجلسم لتحريك العضالت تنقبض و املختلفة بأنواعه العضلي االنقباض هي للعضلة األساسية الوظيفة
 سرعة و قوة مبدى العصيب اجلهاز من ليهاإ تأيت عصبية اوامر إىل حتتاج فهي بذلك تقوم كي لكن و ، تثبيته

 واقة إنتاج خالل إالمن العضلي االنقباض بتنفيذ العضلة تقوم أن ميكن ال و اجتاهه و املطلوب االنقباض
 .(380، صفحة 3990)إبراهيم شعالن ،أبو العال عبد الفتاح، ( عدمه أو أكسجني بوجود) داخلها

 أنواع العضالت: -0-6
)اهليكلية، االرادية( مسيت كذلك ألن خالياها خمططة ووليا و عرضيا، و مسيت العضالت المخططة:  -0-6-0

الت اهليكلية ألاها تتصل باهليكل أو بعظام إرادية ألاها تنقبض إراديا على رغبة الفرد نفسه، و مسيت بالعض
و للعضالتاالرادية ورفان يعرفان ببداية العضلة و ناهيتها (391، صفحة 3990)هبا  الدين إبراهيم سالمة، اجلسم

اهايتها تعرف بوتر االندغام و و اجلز  الواقع بينهما يعرف ببطن العضلة، و بداية العضلة تعرف بوتر املنشأ و 
الذي يتصل بأحد العظام ليمسك هبا بينما يتصل االندغام بعضلة أخرى يشد عليها ليحركها بواسطة إنقباض 

)زكي حممد العضلة، و جيدر االشارة إىل أن اجلهاز العصيب املركزي هو الذي يتحكم يف عمل العضالت االرادية.
 (39، صفحة 4660 حسن،
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 (02، صفحة 6991)ولحة حسام الدين و أخرون، ( يوضح تركيب العضلة الهيكلية.20الشكل رقم )
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 العضالت الملساء: )الناعمة، غير إرادية( -0-6-6

تتكون من ألياف مغزلية الشكل و ال يظهر فيها التخطيط بشكل واضح و تدخل العضالت غري االرادية يف 
تكوين جدران األوعية الدموية و كذلك يف تكوين االوعية اللمفاوية و يف مجيع أحشا  اجلسم املختلفة مثل 

 (19، صفحة 4669كماش ،صاحل بشري أبو خيط، )يوسف الزم  اجلهاز اهلضمي و بعض أجزا  العني 
، صفحة 4666)حممد مسري سعد الدين، و يتحكم يف عمل هذه العضالت اجلهاز العصيب الذايت، دون إرادة الفرد

06). 
من العضالت  و هي عضلة غري إرادية العمل و لكنها خمططة ووليا و عرضيا بدرجة أقلعضلة القلب: 

 (19، صفحة 4669)يوسف الزم كماش ،صاحل بشري أبو خيط، االرادية و خاليا قصرية و متصلة ببعضها

 شكل العضالت:-0-1
حتتوي العضالت على ألياف عضلية، و توجد األلياف بشكل حزم داخل العضالت و يأخذ تنظيم هذه احلزم 

 العضلة احد االشكال التالية:بالنسبة إىل وتر 
 الشكل المتوازي: -0-1-0

تكون احلزم الليفية موازية للمحور الطويل و تنتهي بوتر مسطح، و يكون شكل العضلة رباعيا، و يوجد شكل 
معدل للشكل املتوازي و هو الشكل املغزيل حيث تكون احلزم موازية للمحور الطويل و لكنها مدببة عند وتر 

 العضلة.

 الشكل المثلثي: )المتقارب(-0-1-6
تكون احلزم الليفية عريضة عند األصل و رفيعة عند املغرز، حيث تتجمع و تتقارب األلياف من األصل إىل 

 .(306، صفحة 4665)هاشم عدالن الكيالين ، املروحة اليدوية املغرز بشكل يشبه يد 
 الشكل الريشي:-0-1-1

تشبه احلزم الريشة، حيث إن احلزم قصرية بالنسبة لطول الوتر، فيمتد الوتر على وول العضلة و تتجه احلزم 
بشكل مائل إىل الوتر مثل الريشة، فإذا كانت احلزم على جهة واحدة تسمى بوحيدة الريشة، أما إذا كانت 

 احلزم من اجلهتني فتسمى عديدة الريش.
 الشكل الدائري: -0-1-4

 .(354، صفحة 4663)هاشم عدالن الكيالين، احلزم الليفية على شكل دائري و حتيط بفوهةتكون 
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 (354، صفحة 4663)هاشم عدالن الكيالين، (: تنظيم الحزم العضلية16الشكل رقم )
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 العضالت:خصائص  -0-4
 متتاز العضالت مبا يلي:

 قابلية العضلة الستقبال املنبهات و االستجابة هلا.: Excitabilityارية ثاالست -
 , kaepovitch.p)قابلية العضلة للتقلص عند استقباهلا ملنبه كاف: Contractabilityاالنقباضية  -

siming.w, 1983, p. 112) 
 قابلية العضلة للبسط و التمدد.: Extensibilityاالنبساطية  -
)هاشم عدالن قابلية العضلة للعودة إىل شكلها الطبيعي بعد التقلص أو البسط: Elasticityالمطاطية  -

 (351، صفحة 4663الكيالين، 

 أنواع األلياف العضلية:  -0-5 -
جمموعة كبرية من االلياف العضلية، غري أن هذه االلياف ليست مجيعها من النوع الواحد حتتوي العضلة على 

 فقد قام العلما  بتقسيم األلياف العضلية من حيث اللون إىل نوعني مها:
األلياف البيضا  و األلياف احلمرا ، و قام البعض اآلخر بتقسيمها إىل نوعني آخرين مها: االلياف السريعة و 

 البطيئة و البحوث احلديثة تقسمها إىل ثالثة أنواع:األلياف 
 ) ألياف بطيئة )محرا 

 ) ألياف سريعة )محرا 

 ) ألياف سريعة )بيضا 

فاأللياف البطيئة متتلك قدرات أكسجينية عالية بينما األلياف السريعة فهناك تقسيم آخر يضم ثالثة أنواع: 
األلياف السريعة "أ" متلك قدرات أكسجينية و جاليلوجينية، و االلياف السريعة "ب" متلك قدرات 

غري مميز و عدده قليل و  -غري مصنف–"ج" الأكسجينية عالية و أيض جاليكوجني، و االلياف العضلية 
)أمحد نصر الدين السيد ،أبو العال أمحد عبد الفتاح، ( من األلياف العضلية يف اجلسم كله.%5-4جدا حيث يبلغ )

 (18، صفحة 3991
 

 

 



 االننقباض العضلي   

19 
 

 (460، صفحة 4661)أبو العال  عبد الفتاح، الخصائص البنائية و الوظيفية لأللياف العضلية :( 10جدول رقم )

 الخصائص
 االلياف البطيئة

 النوع االول

 االلياف السريعة
 النوع األول

 )أ(
 النوع الثاني 

 )ب(
 الخصائص العصبية

 كبري كبري صغري حجم اخللية العصبية احلركية
 عال عال منخفض عتبة تعبئة اخللية العصبية احلركية

 سريع سريع بطئ توصيل اخللية العصبية احلركية سرعة
 الخصائص البنائية
 كبري كبري صغري قطر الليفة العضلية

 أكثر أكثر أقل منو الشبكة الساركوبالزمية
 منخفض عال عال كثافة امليتوكوندريا

 منخفض عال عال كثافة الشعريات الدموية
 منخفض متوسط عال حمتوى امليوجلوبني

 866-166 866-166 386-36 األلياف العضلية لكل وحدة حركيةعدد 
 مصادر الطاقة

 عال عال منخفض خمزون الفوسفوكرياتني
 عال عال منخفض خمزون اجلليكوجني

 اإلنزيمات
 عال عال منخفض ATPaseنشاط إنزمي 

 عال عال منخفض نشاط إنزميات اجلليكوجني
 منخفض عال عال نشاط انزميات األكسدة

 الوظائف
 سريع سريع بطئ زمن االرختا  -زمن االنقباض

 عال عال منخفض إنتاج القوة 
 منخفض منخفض عال فاعلية الطاقة )االقتصادية(

 منخفض منخفض عال مقاومة التعب
 عال عال منخفض املطاوية

 56 56 336 زمن الوصول لقمة االنقباض العضلي )ملي ثانية(
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 العضلية:المغازل -1-2
يف العضلة  316إىل  06حتتوي العضالت اهليكلية على أعداد متفاوتة من املغازل العضلية حيث تصل من 

 الواحدة، و تتواجد يف توزيع خاص خمتلف من عضلة ألخرى.
و تغذى املغازل العضلية اجلهاز العصيب املركزي بالعديد من املعلومات عن وول العضلة و مدى ما تتعرض له 

 .(385، صفحة 3991)ولحة حسام الدين، من شد
 الوحدة الحركية:-0-2

تتم سيطرة اجلهاز العصيب على العضلة من خالل نظام الوحدات احلركية، حيث أن كل خلية عصبية تتصل 
تعترب الوحدة احلركية االساسية بعدد من االلياف العضلية بقدر عدد النهايات العصبية املتفرعة يف حمورها، و 

، و تتميز الوحدات احلركية (380، صفحة 3990)إباهيم شعالن ،أبو العال عبد الفتاح، للجهاز العصيب العضلي
ببعض اخلصائص منها أن تتبع يف عملها قانون الكل أو ال شي  كما يقوم اجلهاز العصيب يف التحكم يف 

دار القوة املطلوبة تبعا لعدد الوحدات احلركية اليت تشارك يف العمل فعندما يريد الالعب ركل الكرة بقوة مق
حياول أن جيند يف العمل أكرب عدد ممكن من الوحدات احلركية السريعة و عندما يقوم الالعب بتمريرة هادئة 

ما بينها يف حالة استمرار العمل لفرتة فإنه يستخدم عدد أقل من الوحدات احلركية و هي تتبادل العمل في
وويلة، و هذا يعين أن الالعب يف حال وول فرتة التدريب أو املباراة يستخدم بعض الوحدات احلركية بينما 
اجلز  الباقي ال يعمل يف نفس الوقت مث عند تعب الوحدات العاملة تسرتيح و تعطي فرصة للوحدات األخرى 

اد قدرة الالعب على االستمرار يف األدا  كلما كانت شدة االدا  ال تستدعي للعمل بدال منها، و لذلك تزد
 .(341، صفحة 3990)هبا  الدين إبراهيم سالمة، جتنيد عدد كبري من الوحدات احلركية.

 فسيولوجية التقلص و االرتخاء العضلي:-0-8
من الطبيعي أن تكون االغشية العصبية و اخللية العصبية مستقطبة كهربائيا و عندما يستثار عصب حركي مبا 
يكفي تنتشر املوجة القصرية املدى اليت تتسبب يف فقدان االستقطاب على وول االعصاب املختلفة إىل أن 

نتقل عرب مادة أستيل كولني إىل تصل إىل نقطة االتصال العصيب عضلي، و تلك املوجة )زوال االستقطاب( ت
( ) و هي قنوات تنتشر Tاخللية العضلية، لتمر تلك املوجة بنقاط و يف العمق يف األنابيب العريضة )قنوات 

، و تسمى اخللية (00، صفحة 3991)خريية إبراهيم السكري ، حممد السيد عبد احلليم، على سطح الليفة العضلية(
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العصبية اليت تنبه الليفات العضلية باخللية العصبية احلركية، و عندها حيصل تغري يف احلالة الكهربائية للعضلة 
 .تستجيب للتقلص، فعملية التقلص تتم وبقا لنظرية )إنزال  اخليوط( 

ط اتصال متقاربة املوجودة على سطح الليفة العضلية و املرتبط بنقا Tفوصول التنبيه إىل قنوات 
بالساركوبالزميك الشبكي )و هو عبارة عن نظام قنوات اتصال معقد داخل الليفة العضلية( فيتأثر هذا األخري 

ىل داخل الليفة العضلية و ذلك يسمح بتفاعل جزيئات االكتني و املايوسني فيتم إو يفرز أيونات الكالسيوم 
كوبالزميك الشبكي، ة خترج ايونات الكالسيوم من السر ل الليففعند وصول االشارة العصبية إىل داخ ،االنزال 

رتوبونني مما يسمح حبدوث تفاعل بني األكتني و امليوزين الكالسيوم بتثبيت نشاط جزيئات الو تقوم ايونات 
، و حيدث االنقباض العضلي نتيجة النزال  أجزا  االكتني لتتقارب من ATPنتيجة للطاقة الناجتة من انشطار 

)كمال ف مواقع االرتباط.شا البعض بني أجزا  املايوسني و ارتباوهما عن وريق رؤوس امليوزين بعد تكبعضه
 (490، صفحة 3995شرقاوي غزايل، 

و قد حيدث إنقباض دون حدوث تغري يف وول العضلة و هذا ما يطلق عليه االنقباض الثابت أو     
)االيزومرتي( أو ميكن أن ينتج االنقباض من خالل إنزال  الفتائل لتتقارب من بعضها البعض، و هذا االنزال  

)إنقباض بالتقصري( و ذلك  والة يف العضلة )إنقباض بالتطويل( أو تقصري يف العضلةإىل حدوث إقد يؤدي 
 (88، صفحة 3991)السيد عبد ااملقصود، يعتمد على التنسيق بني قدرة العضلة و احلمل عليها.

و مبجرد بد  توليد التوتر )االنقباض(، يعود الكالسيوم إىل مكان ختزينه مما يؤدي إىل حترير نشاط جزيئات     
فتسرتخي العضلة، و تعتمد درجة كفا ة ATPمما يؤدي إىل توقف عمل انزمي املؤدي بإنشطار الرتوبونني 

العضلة على االسرتخا  يف قدرة الساركوبالزم الشبكي على اسرتجاع الكالسيوم بعد االنقباض، إضافة إىل 
 .(11صفحة  ،4669)يوسف الزم كماش ، صاحل بشري أبو خيط، عوامل اخرى

 التغيرات الميكانكية في العضلة بعد التنبيه:-0-9
 و تنقسم هذه املراحل إىل ثالثة و هي:

 :)و يف هذه املرحلة حتدث تغريات كهربائية على سطح العضلة و  المرحلة األولى )المرحلة الخاملة
 بانتشارها يتنبه اجلز  االنقباضي فيها.
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 لة حيدث اختالف يف تنظيم جزيئات األلياف العضلية مما جيعلها : و يف هذه املرحمرحلة االنقباض
تنقبض، و هذه املرحلة ختتلف من عضلة ألخرى، فبعض العضالت تأخذ وقتا قصري لتصل إىل كامل 

 إنقباضها و بعض العضالت تأخذ وقتا أوول.

 :)و يف هذه املرحلة تعود األلياف العضلية إىل سابق ووهلا قبل االنقباض  مرحلة االرتخاء )اإلنبساط
 .(433-463، الصفحات 3990)هبا  الدين إبراهيم سالمة، نتيجة إعادة تنظيم جزيئات هذه األلياف.

 :تلخيص لخطوات االنقباض العضلي إعتمادا على نظرية االنزالق و التخلخل
 الراحة: 

 األكتني و امليوزين غري متصلنيب(  ( من جسور امليوزينATPحترر الطاقة ) (أ

 الكالسيوم يف الشبكة الساركوبالزمية. Ca++خمازن ج( 
 اإلثارة و االرتباط: 

 الكالسيوم من الشبكة الساركوبالزمية )Ca++(ب( حترر أيونات       أ( توليد الدفع العصيب
 من جسور امليوزينATPمع الرتوبونني لتفتح األكتني    د( يطلق  )Ca++(ج( تتحد أيونات الكالسيوم 

 يتحد االكتني مع امليوزين فيكونان جسور أكتوميوزين.ه( 
 االنقباض )التوتر(:   

 + واقة.ATP  ADP   +PIأ( 
 ب( تدير الطاقة جسور امليوزين. 

 ينزلق األكتني على امليوزين. ج( تقصر )تنقبض( العضلة و
 د( إنتاج قوة.

 إعادة الشحن: 
 (ATP)أ( يعاد تصنيع 

 ب( يتحطم أكتوميوزين إىل أكتني + ميوزين.
 ج( إعادة دورة األكتني و امليوزين.

 االسترخاء: 
 أ( يتوقف الدفع العصيب.

ATPase 
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 إىل الشبكة الساركوبالزمية باملضخة. )Ca++(ب( تعود أيونات الكالسيوم 
 .(314.311، صفحة 4665)هاشم عدنان الكيالين، تعود العضلة إىل وضع االسرتخا ج( 
 فترة االنقباض العضلي: -0-01

وول فرتة االنقباض العضلي تقلل من قوة االنقباض، بينما قصر فرتة االنقباض تزيد من قوة االنقباض      
العضلي، و على ذلك فإن عملية إنتاج أكرب قوة يف أقل زمن ممكن تسجل أعلى معدل من القوة بينما 

)هبا  الدين أقل زمن ممكن.العكس هو صحيح أيضا، لذلك إذا أردنا حتقيق أقصى قوة فعلينا أن خنرجها يف 
 (355، صفحة 4666إبراهيم سالمة، 

 الطاقة الالزمة لالنقباض:-0-00
ميوزين هذا األنزمي يقع ATPaseبواسطة أنزمي ATPالطاقة الالزمة لالنقباض العضلي تأيت من إنشطار     

التايل فإن ممرات الطاقة احليوية هي املسؤولة عن ختليق ال يف رأس جسور التقاوع الواصلة للميوزين و ب
ATP ال، و إن إنشطارATP إىلADP +Pi و إنطال  واقة يساعد يف إمداد جسور التقاوع و بالطاقة

سالمة،  )هبا  الدين إبراهيماليت بدورها تسحب جزيئات األكتني عرب امليوزين و هكذا حيدث قصر العضلة
 (58، صفحة 4668

أنه يف االلعاب اجلماعية مجيع احلركات من التصويب، التمرير من الثبات و احلركة و  بركسيو يشري 
 .(Brikci .A, 1990, p. 80)حركات الوثب باإلضافة إىل العدو السريع تتم بالنظام الفوسفايت

في بداية العمل العضلي تعتمد العضالت يف حصوهلا على الطاقة الجناز العمل العضلي على كما أن   
مث لتذهب إىل اجللوكوز ATPو Cpمزيج من املركبات ذات الطاقة العالية و املتمثلة يف كرياتني الفوسفات 

 (Heiper TL.W, 1990, p. 76)و اجلاليكوجني و الدهون أخريا
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 التوافق العصبي العضلي:-0-06
 :التوافق العصبي العضلي بين العضالت 

يرتبط إنتاج القوة العضلية حبالة االثارات العصبية الصادرة من اجلهاز العصيب املركزي من جهة و من       
توافق استجابة اجملموعات العضلية هلذه االثارة، فكلما كان التوافق بني العضالت و  أخرىجهة 

، 4666)هبا  الدين إبراهيم سالمة، االعصاب املغذية هلا عاليا كان الناتج من القوة كبريا، و العكس صحيح

 .(355صفحة 
كلما كانت درجة اتقان املهارة احلركية عالية، و املالحظ أن الفرد   و يتحسن التوافق العضلي العصيب    

يف بداية تعلمه أية مهارة حركية تكون لديه مشكلة يف هذا التوافق و تبدو احلركات عشوائية، مع عدم 
قدرته على إنتاج أقصى قوة حىت يتمكن اجلهاز العصيب من تنسيق العمل بني اجملموعات العضلية 

، و يقوم اجلهاز العصيب (05، صفحة 3998)إبراهيم سكار و أخرون، ساعدة، املضادة()األساسية، امل
بالتنسيق بني هذه اجملموعات العضلية النتاج القوة املطلوبة يف التوقيتات املناسبة وفقا ملتطلبات األدا  

)حممد حسن عالوي ،أبو العال التوافق العضلي العصيب املهاري، و هذا كي ال يصاب الرياضي بالتعب نتيجة
 (331، صفحة 3998عبد الفتاح، 

و هذا بتعبئة ، و أيضا يوجد توافق عصيب عضلي بني االلياف العضلية كما هو موجود بني العضالت    
ممكن للقوة العضلية و ختتلف الوحدات أكرب عدد ممكن من االلياف العضلية إلنتاج أقصى مستوى 

احلركية املسيطرة على عمل االلياف العضلية تبعا ملتطلبات العمل العضلي، ففي حالة العضالت الصغرية 
ري من الوحدات اليت تتطلب قدرا من دقة األدا  و دقة التوافق، فإن هذه العضالت حتتاج إىل عدد كب

 (40، صفحة 4636)مجال صربي فرج، طرة العصبيةيساحلركية لزيادة ال
 الخصائص الكيميائية الحيوية و االنقباضية للعضلة الهيكلية:-0-01
هناك خاصيتان رئيسيتان بشكل عام مهمتان لوظيفة العضلة + الخصائص الكيميائية: -0-01-0

 .ATPaseالقدرة على االكسدة + نوع 

 قدرة األكسدة أللياف العضلة بواسطة عدد امليتوكوندريا و عدد االنابيب الشعرية احمليطة  دتتحد
بالليفة و كمية امليوجلوبني يف الليفة، و وجد أن عددا كبريا من امليتوكوندريا ينتج قدرا كبريا من 

ATPكمية   بلقيفة تستليفة العضلية تضمن أن اللهوائيا، و العدد الكبري لألنابيب الشعرية احمليطة بال
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أكسجني كافية أثنا  فرتات النشاط االنقباضي، و يف النهاية امليوغلوبني متشابه مع اهليموغلوبني يف 
رتكيز امليوغلوبني لذلك فإن إرتفاع، (01، صفحة 4668)هبا  الدين إبراهيم سالمة، أنه يرتبط باالكسجني

االكسجني يف الشعريات إىل امليتوكوندريا، حيث يستخدم و بشكل كبري، و أمهية حيسن من كمية 
هذه اخلصائص الكيميائية هي أن الليفة العضلية احملتوية على تركيز عايل من امليوغلوبني مع وجود 
امليتوكوندريا و االنابيب الشعرية سيعطي قدرة هوائية عالية و بذلك مقاومة لإلجهاد العضلي و 

 (Astrond,rodakh.r, 1994, p. 30)االنقباض لفرتات وويلة. تتحمل

  أما العامل الكيميائي الحيوي الثاني لليفة العضلية هو نشاط الATPaseأجزا  كثرية و هناك
مع نشاط عايل سوف تنتج ATPaseمنها و األلياف العضلية اليت حتتوي على أشكال ال 

ATP.صفحة 3999)هبا  الدين إبراهيم سالمة، أسرع، و هذا ينتج عنه سرعة عالية يف تقصري العضلة ،
13) 

 الخصائص االنقباضية للعضلة الهيكلية:-0-01-6
 هناك ثالثة خصائص:

    كفا ة األلياف  -سرعة االنقباض    -إنتاج احلد األقصى من القوة 

إنتاج احلد األقصى من الطاقة لأللياف العضلية يقارن بالتعبري عن مقدار القوة اليت تنتجها الليفة  األول:
العضلية بوحدة اجلزي  العرضي من مساحة الليفة )توتر معني( و بعبارة أخرى التوتر احملدد هو إنتاج القوة 

 مقسوم على حجم الليفة )القطاع العرضي لليفة(.
( لأللياف Vmaxألياف يقارن بقياس احلد األقصى لسرعة حترك التقصري )يطلق عليه  سرعة إنقباض الثاني:

)أمحد نصر الدين، )السرعة القصوى( اعلى سرعة عندها ميكن أن حيدث قصر لليفةVmaxالفردية و ميثل 

الذي ينظم سرعة حترك تقصري األلياف  ، و مرة أخرى العامل الكيميائي احليوي الرئيسي(54، صفحة 4661
منخفضة تكون سرعة ATPaseالسريعة، متتلك أكرب لإلنقباض، بينما األلياف اليت لديها نشاط ميوزين 

 (Weineek.J, 1992, p. 44)(االنقباض بطيئة )ألياف بطيئة
كفا ة الليفة العضلية هو قياس إقتصاد الليفة العضلية و هذا مبعىن أن الليفة الكف  تتطلب واقة أقل   الثالث:

ألدا  مقدار معني من العمل مقارنة باأللياف األقل كفا ة، و عمليا يتحقق ذلك بقسمة كمية الطاقة 
 .ضا أثر أنواع األلياف العضلية( على كمية القوة الناجتة و إضافة إىل هذه اخلصائص نذكر أيATPاملستخدمة )
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 إجهاد العضلة: -0-04
التمرين عايل الشدة قصري املدة أو متوسط الشدة وويل املدى ميكن أن ينتج عنه نقص يف إنتاج القوة    

و هذا النقص يعرف باإلجهاد العضلي، و يعرف بأنه نقص يف إنتاج احلد األقصى للعضلة و يتميز  ،العضلية 
 بنقص القدرة على ادا  العمل.

 "ما هي العوامل اليت تسهم يف إجهاد العضلة؟"
العالية جهاد الناتج عن شدة التمرين تتنوع هذه األسباب حسب نوع التمرين املؤدي على سبيل املثال: اإل    

م عدو( يبدو أنه بسبب تراكم الفوسفات العضوي و أيونات اهليدروجني داخل ألياف العضلة، و هذه 066)
التغريات الكيميائية تؤثر على بروتينات االنقباض و تقلل من إنتاج العضلة للقوة، و على العكس اإلجهاد 

رة االنقباض، و رمبا يرجع ذلك إىل نقص يف الناتج من وول التمرين )املاراتون( رمبا يشتمل على فشل يف إثا
الكالسيوم املنطلق من الشبكة الساركوبالزمية، و نقص الكالسيوم املنطلق يؤدي إىل قلة جسور التقاوع 

، 4668سالمة، )هبا  الدين إبراهيم املوصلة للميوزين يف حالة االرتباط القوي، و لذلك يقل إنتاج القوة يف العضلة
 (59صفحة 

يوزين يف جسور واصلة هذا الرتتيب يسمح للرتوبوميوزين و الرتبونني بالعمل معا لتنظيم صلة االكتني و امل    
، فالرتوبوميوزين يوقف املواقع النشطة على جزي  (08، صفحة 3994)قاسم حسن حسني، يف العضلة املرختية

األكتني حيث إن االتصال بامليوزين عرب جسور التقاوع يعرب عن حالة الرابطة القوية لعمل االنقباض و يرتبط 
احلافز لالنقباض بانطال  الكالسيوم املخزن من منطقة الساركوبالزم منخفضا جدا، و مع ذلك عندما تصل 

)حممد و يتسبب يف انطال  الكالسيوم.موجة عصبية إىل الرباط العضلي العصيب تنتقإلىل األنابيب الناقلة 
 (11، صفحة 3991اخلطيب و اخرون، 

و الكثري من هذا الكالسيوم يرتبط بالرتوبونني و الذي حيدث تغريا يف مكان الرتوبوميوزين يف اللحظة اليت      
ح للرابطة القوية للميوزين املزودة بالطاقة عرب يكون فيها عند املناوق النشطة لالكتني مكشوفة، و هذا يسم

انطال  الطاقة املخزنة يف جزي  امليوزين، و هذا حيدث بجسور التقاوع على جزي  األكتني هذه الرابطة تبدأ 
اجلديد إىل ميوزين جسور التقاوع ATPحركة زاوية يف كل قنطرة واصلة مؤديا إىل قصر العضلة مث يندفع ال 

املتصل ATPبتحطيم ATPaseمليوزين مع األكتني حمدثا رابطة ضعيفة، و يقوم أنزمي حيث حيطمرابطة ا
بامليوزين الذي يعطي الطاقة الضرورية جلسور التقاوع الواصلة للميوزين إلعادة االتصال مبوقع نشط آخر على 
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وافر الرتباط جزي  األكتني دوره يف االنقباض، و هذا ميكن أن يستمر و يتكرر واملا الكالسيوم احلر مت
أن ينشط إلعطا  الطاقة و فشل العضلة يف احلفاظ على مستويات كالسيوم كافية ATPبالرتوبونني و ميكن لل 

)حممد جابر بريقع ، إيهاب فوزي ينتج عنه إضطراب يف انقباض العضلة و حيدث االجهادATPالأو يف حتلل 

 .(16، صفحة 4665بدوي، 
و االشارة إىل توقف االنقباض يعين غياب الدفقة العصبية عند الرباط العضلي العصيب، فعندما حيدث ذلك    

فإن مضخة الكالسيوم تطلق واقة تبدأ يف حتريك الكالسيوم يف الرتوبونني و الرتوبوميوزين ليبقى فقط على 
وات االساسية إلنقباض و إنبساط جزي  األكتني و يقف تداخل جسور التقاوع الذي يعترب من أهم اخلط

 (00، صفحة 3993)موسى فهمي إبراهيم، العضلة.
 أنواع االنقباض العضلي في كرة القدم:-0-05

زوج من العضالت املختلفة يف احلجم و الشكل و االستخدام، و  435اجلسم البشري على أكثر من  حيتوي
 تتطلب كل حركة يقوم هبا اإلنسان تطبيق قوى عضلية خمتلفة، تقوم هبا جمموعات عضلية خمتلفة و تشمل:

  العضالت األساسية )مضادة(: و هي العضالت األساسية املسؤولة عن احلركة 

 ملقابلة: و هي العضالت عكس العضالت األساسية و هي تعمل عكس العضالت العضالت ا
 األساسية، و جيب أن تنشط يف الوقت املالئم.

  العضالت املساعدة: و هي العضالت اليت تساعد على توافق احلركة و جيب أن تنشط بشكل مالئم وفقا
 الحتياجات احلركة، و هي اليت تساعد العضالت االساسية.

 قوم الفرد حبركة بسيطة لقبض العضلة ذات الرأسني العضدية تعترب هذه العضلة "أساسية" بينما فعندما ي
تكون العضلة ذات الثالثة رؤوس العضدية "مضادة" و تصبح العضلة العضدية "مساعدة" و تلعب 

 (360، صفحة 4661أمحد إبراهيم،  )فتحيالعضالت العكسية دورا وقائيا حلماية العضالت من التمز .

و منه فاالنقباض العضلي هو الوظيفة األساسية للعضلة، و تنتج القوة العضلية مبقدار ما أمكن تعبئته من 
وحدات حركية لتشرتك يف االنقباض العضلي، بيد أن العضلة ال تنقبض دائما بطريقة واحدة، كما خيتلف 

للتغيري الذي حيدث يف وول العضلة أو تبعا للشكل اخلارجي الوظيفي لعملية شكل االنقباض العضلي تبعا 
 (10، صفحة 3999)كمال درويش ، حممد صبحي حسانني، االنقباض، و ذلك بتثبيت أو حتريك أجزا  اجلسم.

 االنقباض العضلي إىل: لقد قسم ويلز و لوجتينز عام و



 االننقباض العضلي   

28 
 

 : زوتوني(ياالنقباض العضلي المتحرك )اال-0-05-0
 Isotonicو هذا النوع من االنقباض هو األكثر شيوعا يف جمال كرة القدم )شدة ثابتة( 

ألن االنقباض العضلي فيه يكون مصحوبا بتحريك عضو معني أو مفصل حمدد، و يالحظ يف هذا  و ذلك
)أمحد  النوع من االنقباض أن العضالت ال خترج كل قوهتا أثنا  االنقباض و لذلك ال تشعر بالتعب سريعا.

التمرين االيزوتوين هو مترين يتم ضد مقاومة، مع بقا  ف(39، صفحة 3998كسرى معاين ، حممد صبحي حسانني، 
كمية الشدة أو النغمة   ثباتالشدة، أو احلمل ثابتا، و هذا النوع من التمرينات يسمح للعضلة بتغيري ووهلا مع 

 العضلية، و يطلق عليه االنقباض احلركي، مثلرفع االثقال احلرة )البارات احلديدية أو الدملز، و اليت تستخدم يف
صاالت احلديد(، و مع التمرين االيزوتوين، تتغري املقاومة مع تغري زاوية املفصل، و األثقال احلرة هي االكثر 

)حممد شيوعا بني الرياضيني اليوم بسبب إمكانية تطوير التدريب مبا مياثل احلركات املستخدمة يف املهارة ذاهتا.
 (09، صفحة 4660فوزي البدوي، جابر بريقع ، إيهاب 

 و ميكن تقسيم هذا النوع إىل نوعني:
 -)و يف هذا النوع و الذي هو أحد أنواع االنقباض احلركي و فيه  االنقباض المركزي )بالتقصير

نقباض حتريك االتنقبض العضلة بتقصري وول األلياف يف اجتاه مركزها، و ينتج عن هذا 
من االنقباض إذا ما كانت قوة العضلة أكرب من املقاومة حيث  املفاصل، و حيدث هذا النوع

تستطيع التغلب عليها و حيدث نتيجة ذلك قصر يف وول العضلة، و هذا النوع من االنقباض 
 هو الذي يعتمد عليه إنتاج الكثري من احلركات اليومية، و املهارات الرياضية أيضا.

 -:)دما يكون مقدار التوتر أو االنقباض اقل من و حيدث عن االنقباض الالمركزي )بالتطويل
قيمة املقاومة و فيها تسعى العضلة لالنكماش إال أن حقيقة ما حيدث أاها تطول رغم انقباضها، 
و حيدث هذا النوع من االنقباض يف حاالت خفض الثقل أثنا  تدريب األثقال و يف معظم 

  هبوط جسم العب كرة القدم بعد احلركات الرجوعية يف أي مترينات، كمثال على ذلك أثنا
 (310، صفحة 4663)مفيت إبراهيم محاد، الوثب العلى لضرب الكرة بالرأس.

و بالتايل هذا النوع عبارة عن عودة العضلة من وضع االنقباض إىل ووهلا الطبيعي، مع السيطرة على بذل 
حكم يف احلركة و خباصة من حيث إبطا  سرعتها، و حيدث هذا النوع قدر من القوة العضلية يسمح بالت

 ايضا عندما تزداد املقاومة اخلارجية يف مقابل القوى العضلية
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حيدث عند مقاومة عضالت الرجلني لثقل اجلسم أثنا  ثين الركبتني، أو اجلري على منحىن هابط، عند  كما
اهلبوط من السلم، حركات اهلبوط املختلفة يف رياضة اجلمباز، و عند فرد الذراع و هبوط اجلسم ألسفل عند 

 (18، صفحة 4661)حسن السيد أبو عبده، الشد على العضلة.
 االنقباض الثابت )االيزومتري(: -0-05-6

Isometricسعد عبد الرشيد و أخرون، و يف هذا النوع من االنقباضتخرج العضلة توترا إال أاها ال تغري ووهلا(

، و حيدث هذا النوع من االنقباض العضلي أثنا  أدا  األنشطة الرياضية مثل املصارعة و (15، صفحة 3991
اختاذ األوضاع الثابتة املختلفة كما يف رياضة اجلمباز، أو عند حماولة رفع ثقل معني ال يقوى الفرد على حتريكه 

ظهار إقوة عضلية كبرية دون أو حماولة دفع مقاومة كجدار حائط و يف هذه احلالة يصبح يف اإلمكان إنتاج 
حركة واضحة للعضالت العاملة أو للثقل الذي حياول الفرد رفعه أو دفعه، و هذا النوع يكاد منعدم يف رياضة  
كرة القدم من حيث املهارات و ليس يف اجلانب التدرييب فيمكن أن نستخدم هذا النوع من التمارين لتقوية 

، و إذا  (Ladisslar Kacam,horsy, 1983, p. 25) )مستعملة يف التدريب( العضلية و لكن عند زوايا معينة ةالقو 
حدث هذا االنقباض يف اجملال الرياضي أو التدرييب بشكل مقصود و حمدد و منظم كأن يقوم الفرد بالتدريب 

ف منها زيادة املقاومة على العضالت العاملة و باألثقال أو حيمل زميال أو غريها من احلركات اليت يكون اهلد
زيادة االثارة بشكل كبري، و السبب يف ذلك يرجع إىل إثارة أكرب عدد من االلياف احلركية نتيجة زيادة 

 املقاومة.
و القوة الناجتة من االنقباض الثابت هي أكرب من القوة الناجتة من االنقباض احلركي و هذا يعين أن العضلة 

 رب قوة و هي يف ووهلا الطبيعي.تنتج أك
 االنقباض العضلي المختلط  ) االكسوتوني ( :-0-00-3

 –الشردة العضرلية ) مركرب ايرزومرتي  وبيعرة " تغري وول العضلة ) أوالة , قصرر ( وكرذلك تغرري و هو 
 ،ايزوتوين ( " 

خالل القيام ببعض األعمال )  ةوهو عبارة عن انقباض مركب من االنقباضني الثابت واملتحرك وحيدث عاد
احلركات ( والتدريبات الرياضية مثل نرت الثقل من األرض حىت يصل إىل مستوى مد الذراعيني والركبتني والثبات 

نقباض العضلة مير مبراحل , فعندما حتدث االنقباضات العضلية مع ثبات وول األلياف إفهذا يعين أن 
عندما حيدث االنقباض وجيري تغري يف وول األلياف فهذا يعين أن يزومرتي و إنقباض إالعضلية فهذا يعين 
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)عصام الوشاحي، يزوتوين فعلى هذا األساس يكون األنقباض األكسوتوين مزيج من االنقباضني .إاالنقباض 
 (604، صفحة 6999

 IsoKnitnicاالنقباض العضلي المشابه للحركة )االيزوكنيتك( -0-05-4
هذا النوع من االنقباض العضلي هو الذي حيدث كثريا أثنا  أدا  احلركات الرياضية، و هو الذي تقوم        

فيه العضالت بالعمل يف ظل ظروف قريبة من االنقباض العضلي الذي حيدث أثنا  ادا  مهارة معينة، فعند 
يكون من النوع الثابت، مثال ذلك السباحة و مقاومة القيام مبمارسة معينة فإننا نالحظ أنه يف بعض الفرتات 

املا ، حيث تقوم اليد بالشد يف املا  ابتدا ا من نقطة دخوهلا املا  حىت تنتهي جبانب الفخذ و تتم هذه احلركة 
. و كذلك (05، صفحة 3994)يونس ناصر، بسرعة ثابتة تقريبا كما أن مقاومة املا  أيضا تعترب مقاومة ثابتة

رياضة التنس و مقاومة الكرة، و رياضة كرة القدم و اليد و دفع اجللة و رمي القرص و رمي الرمح، و غريها 
من الرياضات و األلعاب نالحظ أن األدا  يتسم بفرتات الراحة مث فرتات أخرى بالتوتر و االنقباض العضلي و 

زميال أو ما  أو مقاومة األرض أو الرياح، و غري ذلك من العوامل اليت جتعل مقاومة معينة، فقد تكون أداة أو 
 االنقباض العضلي خليطا من النوع االول و الثاين.

فهو إنقباض عضلي يتم على املدى الكامل للحركة وبسرعة ثابتة ويأخذ الشكل الطبيعي ألدا  احلركات الفنية 
 (83، صفحة 4666)مفيت إبراهيم محاد، التخصصية مثل حركة الشد يف التجذيف .

 االنقباض البليومتري: -0-05-5
و هو عبارة عن انقباض عضلي متحرك و أصل هذا املصطلح بليومرتي هي كلمة يونانية     

Pleythien ترتجم إىل "زيادة" و من جهة أخرى فإنPlio تعين "أكثر" وMetric يعتمد هذا تعين يقيس، و
االنقباض على التسارع و الفرملة، فهو يتكون من عمليتني متتاليتني يف اجتاهني خمتلفني، حيث يبدأ االنقباض 
حبدوث مطاوية سريعة للعضلة كإستجابة لتحميل متحرك و هذا يدعى انقباض عضلي بالتطويل و هذا الشد 

و بطريقة تلقائية و يزداد تدرجييا إىل ان يتعادل مع و املطاوية تنبه أعضا  احلس فيها فيقوم برد فعل إنعكاسي 
الوثب املتبوع بالوثب  أمثلتهومن املقاومة مث يتحول إىل انقباض عضلي بالتقصري )مركزي( ليتغلب على املقاومة،

 (69، صفحة 3991)زكي حممد درويش، .مرة أخرى
 النقباض يف هذه احلالة ينقسم إىل ثالث مراحل:و يؤكد عبد الرمحن الزاهر أن ا 

 حيث تطول العضلة نتيجة لتعرضها لشدة عالية بصورة سريعة و مفاجئة.مرحلة الالمركزية : 
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 حيث تبدأ قوة االنقباض العضلي يف التكافؤ مع املقاومة.مرحلة التعادل : 

 :صفحة 4663)عبد الرمحان الزاهر ، تبدأ العضلة يف القصر حنو مركزها فتغلبه على املقاومة مرحلة المركزية ،

و حيدث ذلك يف الكثري من املهارات الرياضية، كحركة الوثب لالعلى اليت يقوم هبا العبو حائط الصد (334
رة بالرأس يف كرة القدم، كما جند ذلك متمثال يف مجيع حركات يف كرة الطائرة، و كذلك االرتقا  لضرب الك

 (05، صفحة 4661)أمحد نصر الدين، مهارات الرمي و ركل الكرة اخل.. التمهيدية اليت تسبق
التدريب  على أمهية استخدام هذا النوع يف 3994و آدمنز من الدراسات كدراسة هاكنني  و اكدت العديد

 (19، صفحة 3991)مصطفى كامل محد و اخرون، لتنمية القوة املميزة بالسرعة
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 :(314، صفحة 4663)مفيت إبراهيم محاد، مقارنة لمزايا و عيوب كل من االنقباضات العضلية:(16جدول رقم )-02 -0

 العيوب المزايا نوع االنقباض العضلي

 االيزومتري

 تدريب عضالت حمددة و عند زاوية حمددة -
 متريناته سهلة األدا  و ال حتتاج لوسائل كبرية-
 ال يستمر التدريب لفرتة وويلة -
 معدل الزيادة يف القوة يكون عايل-
 ميكن أدا  التمرين يف أي مكان-
 يفيد يف حالة ما تكون حركة املفصل غري وبيعية-
 إثارة أكرب عدد ممكن من الوحدات العضلية-

 عب اجلهاز العصيب املركزي و كذلك العضليت-
 التأثري املضر على القلب و االوعية الدموية-
 هبوط مستوى التوافق و التحمل العضلي-
نقص املرونة و مكاسب القوة ال تكون على مدى -

 احلركة 
 سري التدريب على وترية واحدة-
 عدم زيادة الشعريات الدموية املوجودة يف العضلة-
كتم النفس و نقص االكسجني نتيجة التقلص و -

 الضغظ
 
 

 االيزوتوني

 تنتج مكاسب قوة خالل املدى الكامل للحركة-
سهولة تقييم التقدم يف القوة بسبب عدد -

 االثقال احلرة و املعايري العاملية.
ميكن تطوير متارين كثرية مبا مياثل عدد كبري من -

 املهارات
 تتم احلركة بشكل وبيعي )تطويل،تقصري(-
تسمح بالتدريب بكفا ة على العديد من -

 املفاصل

 كثرة املعدات-
 تؤدي إىل مزيد من التعب و خماور اإلصابة-
 صعوبة حتديد أقصى شدة-
العضالت األقوى قد تعادل أو تعوض اجملموعات -

 العضلية األضعف خالل بعض األنواع

 يزوكنتيكاإل

 تنتج أقصى مقاومة على مدار احلركة بالكامل -
تؤدي إىل اخنفاض معدالت اإلصابة و التعب -

 العضلي مقارنة بالنوعني السابقني
 قابلية للتعديل حسب أمناط احلركات اخلاصة-
 تتيح بتحسني و تطوير املهارة.-

 عدم توافرها بسهولةزيادة تكلفة املعدات و -
الثقة يف قياسه مازالت حمدودة نظرا لصعوبة عزل -

 اجملموعات العضلية العاملة بشكل رئيسي يف احلركة.
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 (311، صفحة 4663)مفيت إبراهيم محاد، مزايا و عيوب االنقباض البليومتري: 

 العيوب المزايا نوع االنقباض العضلي

 البليومتري

تعمل على بذل قوة أكرب يف زمن صغري و بالتايل زيادة القوة -
 املميزة بالسرعة )القدرة(.

ىل إال تتخلل االدا  فرملة وويلة و بالتايل ال تصل السرعة -
 الصفر مما يزيد من التسارع و هذا يعين إنتاج قوة اكرب

قق بسرعات عالية و هذا له أمهية كبرية يف االدا  فتح ىتؤد-
 عائدا تدريبيا كبريا

تزيد من املطاوية و رفع كفا ة األفعال العصبية املنعكسة -
 اخلاصة باإلوالة 

 

هبا ردود افعال عالية عند اهلبوط يف -
و هذه القوى تعادل  ،حركة الوثب عامة

اضعاف وزن اجلسم مما يعرضه  1-0
 لإلصابة

عدد مترينات املستخدمة حمدودة و -
اما االوراف  ختص االوراف السفلية

العلوية فالكرة الطبية ليست وزنا مثاليا 
 للعمل.

 
 
 اللياقة العضلية لالعب كرة القدم:-0-02

تعين اللياقة العضلية مدى كفا ة العضلة يف أدا  وظيفتها األساسية و هي االنقباض العضلي بالقوة      
مقادير إنتاج انقباضات اقل من القوة العظمى العظمى الثابتة و املتحركة و مدى القدرة على حتكم الالعب يف 

باإلضافة إىل كفا ة العضلة على أدا  االنقباض بالسرعة املطلوبة و التحمل املطلوب ملواجهة التعب، و حيتاج 
العب كرة القدم إىل اللياقة العضلية إلجناز املهارات احلركية املختلفة بالقوة و السرعة و التحمل املطلوب، و 

عدة اختبارات للقوة العضلية و القدرة أو القوة املميزة بالسرعة لالعيب كرة القدم، و استخدمت يف قد اجريت 
هذه االختبارات قياسات خمتلفة ابتدا ا من اختبارات القوة الثابتة )االيزومرتية( إىل القوة املتحركة عرب أجهزة 

 خمتلفة منها ما هو مرتبط بالكمبيوتر
سفلي لدى العيب كرة القدم أمهية خاصة تلعب عضالت الفخدين ذات األربع رؤوس و حتتل قوة الطرف ال    

الفخدية و عضالت السا  و خلف الفخد، و ذات الثالثة رؤوس، و هذه اجملموعة العضلية تلعب دورا هاما 
و تغيري  النتاج قوة عضلية كبرية يستخدمها يف الوثب و ركل الكرة و الضغط على املنافس و توقيفه، و الدوران

سرعات اجلري كما أن القدرة على إنتاج هذه القوة هلا أمهيتها للحفاظ على التوازن و التحكم يف الكرة، و 
أيضا نفس الشي  بالنسبة للقوة املتحركة عند كل من حارس املرمى و قلب الدفاع و اهلجوم، و هذا سوا  
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 هاراهتم، كعضلة الرقبة لزيادة قوة ضربات الرأسلعضالت اجلز  السفلي أو اجلذع و خاصة اليت تستخدم ألدا  م

(Lampin Bernard, 1990, p. 57). 
و حيقق العبو كرة القدم مستوى فو  املتوسط بقليل يف القوة العضلية الثابتة "االيزومرتية" و يعكس هذا عدم  

برنامج تدريب العيب كرة القدم العادي و ال يشرتط أن تعكس القوة كفاية االهتمام بتمرينات املقاومة خالل 
 الثابتة مقدار القوة املتحركة.
عدم وجود عالقة بني وول الرجل لالعب كرة القدم و القوة الثابتة و لقد استخدم و قد وجد بروك و آخرون

عالقة دالة بني قوة  رونبينما وجد كابري و آخالثبات ذلك جهاز دينامومرت قياس قوة عضالت الرجلني، 
 الرجل املقاسة خالل العمل املشابه للحركة )إيزوكينتك( و أدا  الركلة بالرجل كما يقاس مبسافة حركة الكرة.

لوحظ التدريب البليومرتي يزيد من قدرة االرتقا  عند الالعبني خاصة حارس املرمى و قلب الدفاع و  كما
 (11، صفحة 3990)حنفي خمتار، قلب اهلجوم.
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 :خالصة
وغريها من احلركات اليت تتطلبها اللعبة وكل هذا  جلريوا قفزالدفع والالعب كرة القدمالقذف و يستعمل      

وال ميكن أن حيدث االنقباض العضلي املسؤول عن احلركة أو عن تثبيت أوضاع ، نقباضات عضلية إيتطلب 
وخالل ،نقباض عضلي أو لكل أدا  رياضي متشاهبة إوليست الطاقة املطلوبة لكل ، اجلسم دون إنتاج واقة 

ضلي و اجلهاز العومن هنا تربز أمهية ، التدريب يظهر بوضوح التبادل بني العمل و الراحة نتيجة حدوث التعب
إذ غالبا ما يقوم الالعب بأدا  حركات ، اإلنقباض العضلي الذي يساعد على تطوير املستوى الفين لالعبني 

متعددة خاصة وصعبة باجتاه اجلاذبية األرضية أو بعكس اجتاهها وبدون مرجحات واليت حتتاج إىل قوة عضلية  
 كبرية. 

اجلهاز العضلي و خصائصه و أنواع يف هذا الفصل إىل  الباحث تطر  الطالب األساس وعلى هذا     
فسيولوجية التقلص و اإلرختا  و خصائصه مث تطرقنا إىل  األلياف العضلية و التوافق العصيب العضلي 

أنواع اإلنقباض العضلي  و مزايا و عيوب كل منط إنقباض ،لنتناولفي وكذلك  البيوكيميائية و امليكانيكية
 ضلية عند العب كرة القدم .األخري اللياقة الع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 الفصل الثاني: التعب العضلي
 تمهيد

 تعريف التعب العضلي -0-0
 التغيرات الفسيولوجية المصاحبة للتعب -0-0
 أهمية التعب -0-3
 أنواع التعب -0-4
 التعب العضلي كظاهرة فسيولوجية -0-5
 دور الجهاز العصبي المركزي في التعب العضلي -0-6
 أسباب التعب العضلي -0-7
 التعرف على نوع التعب بإستخدام مخطط العضالت الكهربي  -0-8
 هل حمض الالكتيك صديق أم عدو؟ مفيد أم مضر للرياضي؟ -0-9
 الرياضيأهمية الالكتات لالرتقاء بالمستوى  -0-10
 تأخير التعب الناتج من تراكم حمض الالكتيك -0-11
 ميكانيزم الدورة الدموية المرتبطة بإنتقال حمض الالكتيك -0-12
 زيادة تحمل حمض الالكتيك  -0-13
 سرعة التخلص من حامض الالكتيك -0-14
 التخلص من حامض الالكتيك في الدم والعضالت -0-15
 ط بإنتقال حامض الالكتيكالنشاط األنزيمي المرتب -0-16
 تأثير التمرينات على التخلص من حامض الالكتيك -0-17
 عالقة التعب بالقدرات الهوائية والالهوائية لالعبي كرة القدم -0-18
 عالقة التعب بالقدرة الهوائية لالعبي كرة القدم-0-18-0
 .عالقة التعب بالقدرة الالهوائية لالعبي كرة القدم -0-18-0

خالصة.
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  :تمهيد
يعد التعب العضلي من أهم املوانع اليت تؤدي بالالعب إىل التوقف عن أدائه، وهو من املشكالت  

اليت نالت قسطا وافرا من البحث والدراسة ومازال هذا املوضوع قيد الدراسة من قبل العلما  والباحثني يف 
تنمية قدرة الالعب على التحمل وتأخري ظهور التعب، كما يعترب هذا عمل على الو تفسري هذه الظاهرة لحماولة 

قيام بأدا  األمحال التدريبية املختلفة، فعندما يقوم العب كرة الاألخري ظاهرة فسيولوجية حتدث لالعب عند 
أو يف املباريات فإنه حتما يتعرض إىل ما  القدم بإستمرار يف التدريب ألدا  واجباته البدنية واملهاريةواخلططية

والذي يظهر معامله يف صورة إخنفاض مستوى كفا ة العمل، واليت تقود يف النهاية العضلي يعرف بظاهرة التعب 
 إىل إستحالةإستمرارها.

وملعرفة وبيعة هذه الظاهرة تناولنا هذا الفصل لدراسة العالقة اإلرتباوية نظريا بني التعب وإخنفاض  
حمتواه الفسيولوجي، أنواعه ودرجاته، أسبابه، وكذا التعب و مستوى كفا ة األدا ، إذ سيتم التطر  إىل التعب 

 .عند العيب كرة القدم ومظاهره، وخصوصيته مع عملية اإلستشفا 
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 تعريف التعب العضلي: -0-0
بعمليات اإلستشفا ، فهما تعترب ظاهرة التعب العضلي من العمليات الفسيولوجية املرتبطة أساسا  

 عمليتان متالزمتان، فبدون حدوث التعب ال حيدث اإلستشفا  ويعرف التعب كما يلي:
هو إخنفاض مؤقت يف الكفا ة البدنية واحلالة الوظيفية للجسم، وعدم املقدرة على اإلستمرار يف أدا   

 .(2، صفحة 6991)ريسان خربيط جميد، العمل
وإذا كان هذا األخري تعريف التعب فإن اإلستشفا  هو العملية العكسية للعودة بأجهزة اجلسم إىل  

احلالة اليت كانت عليها قبل األدا  أو تفوقها، ولذلك فإن التعب يعترب ظاهرة فسيولوجية إجيابية حتدث 
قت يف املقدرة على اإلستمرار يف للرياضي عند أدا  األمحال التدريبية املختلفة، وتظهر يف شكل اإلخنفاض املؤ 

.، وميكن قياس هذا اإلخنفاض املؤقت من مظاهره (060، صفحة 6996)أبو العال عبد الفتاح، أدا  العمل 
و امليكانيكية اخلارجية عن وريق قلة العمل امليكانيكي املؤدي، مبعىن إخنفاض سرعة األدا  وبطئ احلركة، أ

إخنفاض قوة األدا  وعدم القدرة على املواجهة أو التغلب على املقاومة اخلارجية كما يف تدريبات القوة أو زيادة 
عدد األخطا  وإخنفاض دقة احلركة والتوافق كما يف األنشطة اليت تتطلب دقة ودرجة عالية من التوافق وغريها 

 .(60، صفحة 6999)أبو العال عبد الفتاج، خلارجي.من املظاهر اليت تالحظ على الرياضي من شكل األدا  ا
 التغيرات الفسيولوجية المصاحبة للتعب: -0-0
 .اخنفاض القوة العضلية 
 .اخنفاض التوافق العصيب العضلي 
 عنرره زيررادة يف معرردل اسررتهالك األكسررجني  اخنفرراض مسررتوى الفعاليررة امليكانيكيررة يف األدا  احلركرري ممررا ينررتج

 وكذا وقود واقة االنقباض.
 .عدم الوصول للحد األقصى الستهالك األكسجني 
 القلب وارتفاع ضغط الدم االنقباضي. نبضاخنفاض كفا ة القلب مما ينتج عنه زيادة يف معدل 
 .ارتفاع معدل محوضة الدم ذلك لتجمع حامض الالكتيك يف أنسجة العضالت 
  الرجوع للحالة الطبيعية وذلك من حيث معدل القلب وضغط الدم.بطئ 
  اخنفاض قدرة اجلسم على تبديد احلرارة األيضية الزائدة عن حاجته والناجترة عرن العمليرات األيضرية باجلهراز

 (42، صفحة 0222)حممد مسري سعد الدين، .راديالعضلي اإل
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 أهمية التعب: -0-3
 حيافظ التعب على اجلسم من اإلجهاد و يف مقدمة ذلك محاية األنسجة العصبية من فقدان وظيفتها. -
إن اسررتمرار التررأثري االنفعررايل أثنررا  العمررل يررؤدي إىل رفررع قابليررة اجلسررم الوظيفيررة وذلررك بسرربب تررأثري اجلهرراز  -

االت السررررلبية وفقرررردان اهلرمونررررات، خاصررررة الغرررردد فررررو  الكليتررررني، كمررررا أن االنفعرررر اوي وبثالعصرررريب السرررريم
 احلماس خيفض من قابلية اجلسم الوظيفية  ويسبب ظهور التعب بسرعة.

عنررد ظهررور التعرررب علررى اجلسررم بكاملررره حترردث تغررريات معقررردة ومالزمررة لعمررل اجلهرررازين العصرريب واحلسررري  -
 وكذلك اجلهاز احلركي والغدد يف األعضا  الداخلية.

جرررررا  نشرررراط خاليررررا  املخلفررررات لعصرررريب والعضررررلي و إذ جتمررررعيرررررتبط التعررررب  باحلالررررة الوظيفيررررة للجهررررازين ا -
األنسرررجة يف الررردم، وقلرررة السررركريات واألكسرررجني فيررره يسررربب خلرررال يف التمثيرررل الغرررذائي للمرررا  واألمرررالح 

 وكذلك يسبب نقص اهلرمونات.
بردين يؤثر التعب على املنعكسات الشروية ذات العالقرة حبالرة اجلسرم ووضرعه وحيردث هرذا الترأثري مبكررا كعمرل  -

 (266، صفحة 0224)مسيعة خليل حممد، متعب.
أن أمهية التعب تتجلى يف معرفة درجاته من أجل تفادي الوقوع يف احلمل الزائد واإلجهراد مرن الباحث يرى الطالب 

 التدريبية على حسب قدرة الرياضي.أجل تقنني األمحال 
 :أنواع التعب -0-4

فا  املناسربة جيرب التعررف شرميكن التخلص من التعب الناتج عن التدريب أو املنافسة وحتديرد وسريلة اإلستحىت  
علررى أنرررواع التعررب املختلفرررة، فالتعررب لررريس جمرررد ظررراهرة مرررن نرروع واحرررد ال تتغررري مظررراهره أو أسرربابه مرررن نشررراط 

األسرباب، فكمرا أن أنشرطة رياضي إىل آخر، ولكن على العكس من ذلك فرإن التعرب ظراهرة متعرددة األوجره و 
اإلنسرران تتنررروع واألعمرررال الرريت تررررتبط بدرجرررة عاليررة مرررن الرتكيرررز احلسرري وغريهرررا، ختتلرررف أيضررا أسرررباب حررردوث 

 .التعب تبعا ملتطلبات األدا  البدين والفسيولوجي واليت ختتلف تبعا لطبيعة النشاط املستخدم ذاته
إىل أنالتعررب العضررلي ميكررن تقسرريمه Sherersرزأشارشررري اختلررف العلمررا  حررول حتديررد التعررب حيررث ولقررد      

 تبعا للعضالت املشرتكة يف أدا  العمل العضلي إىل اآليت:
 حيدث عند كثرة الرتكيز يف املوضوعات العقلية.التعب العقلي:  -
 وحيدث نتيجة النشاط العضلي وهو النوع الغالب يف اجملال الرياضي. التعب البدني: -
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ة مثررل عنررد االشرررتاك يف املنافسررات دوحيرردث نتيجررة للخررربات االنفعاليررة احلررا التعــب االنفعــالي: -
 الرياضية اهلامة.

 التعب تبعا للوقت الذي يستمر فيه آثار التعب على الرياضي إىل:Rateilراتل بينما يقسم 
: هرررذا التعرررب يسرررتمر لعررردة سررراعات أو أيرررام أو شرررهور وحيررردث مرررثال يف سرررباقات تعـــب مـــزمن -

 املاراتون.
هروائي عنيرف وخيتفري التعرب الويظهر هرذا التعرب عنرد أدا  عمرل عضرلي هروائي أو وقتي:  تعب -

 (614، صفحة 6992)أبو العال عبد الفتاح، بعد فرتة راحة قصرية.
أساسرررية يف التعرررب تبعرررا لنررروع النشررراط املرررؤدي إىل ثالثرررة أقسرررام Zaciorskyقسرررم زاسيورسررركي كمرررا            

 .(60، صفحة 6999)أبو العال عبد الفتاح، التعب البدين وهذا إضافة إىل التعب الذهين واحلسي واإلنفعايل
  :وحيدث هذا النوع من التعب كنتيجة لإلنقباضات العضلية املطلوبة ألدا  األنشطة التعب البدني

 تبعا لعدد العضالت املشاركة يف العمل إىل:البدنية املختلفة وقد قسم 
أكثر من ثلثي  تكونمشاركة أغلب أجزا  اجلسم يف العمل و عند وهو التعب الذي حيدث  التعب العام:-أ

كرة القدم يف  عضالت اجلسم ، ويصاحب ذلك شدة عمل األجهزة احليوية كاجلهاز الدوري واجلهاز التنفسي 
ي والسباحة وغريها ويتصف باخللل يف الوظائف التنظيمية واجلهاز العصيب ومباريات األلعاب اجلماعية واجلر 

ي يف كيفية أدا  احلركات، عسر التنفس وزيادة النبض للقلب راداملركزي، وتوافق الوظائف احلركية والتحكم اإل
عامل  والشعور بعدم إمكانية مواصلة األدا  كنتيجة لعامل أو أكثر من العوامل الرئيسية، عامل عصيب، 

 .(42، صفحة 0222)علم ومنا حممد مسري سعد الدين، كيميائي، عامل نفسي
أو حالة مشاركة ثلث عضالت اجلسم و يف وهو التعب الذي حيدث يف موضع معني  التعب الموضعي:-ب

السلة، أو عند التصويب يف من ثلث حجم عضالت اجلسم مثل عضالت الذراعني عند التصويب يف كرة أقل 
ب العام ال تعالرماية، ويتنامى عندما يقع احلمل البدين زائد الشدة على جمموعات عضلية منفردة وخالفا عن ال

ين، )علي جالل الديعاين جهاز التحكم املركزي بالقدر الذي تتعرض له العناصر التكوينية املوضعية لتنظيم احلركة

 .(612، صفحة 0221
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من املعروف أن مشكلة التعب العضلي من املشكالت املعقدة واليت ترتبط بكل اجلهاز العصيب و  
واجلهاز العضلي وبالنسبة للعضلة فإن التعب عادة يرتبط بكل من اإلتصال العصيب العضلي واآلليات 

 اإلنقباضية وبالعضلة.
 هذا النوع من التعب باأللياف السريعة مقارنة باأللياف البطيئة : يرتبط التعب في اإلتصال العصبي

 ويرجع السبب يف ذلك إىل نقص الناقل العصيب الكيميائي األستيل كولني.
 هناك كثري من العوامل املرتبطة بتعب اآلليات اإلنقباضية منها ما التعب في األلياف اإلنقباضية :

 يلي:
 السريعة حامض الالكتيك أكثر من األلياف البطيئة. جتمع حامض الالكتيك وتنتج األلياف -

وتعترب هذه اخلاصية يف زيادة إنتاجية الالكتيك أحد العوامل املكونة ذات شدة عالية تؤدي إىل تكسري  
اجللكوجني يف غياب األكسجني ويزداد تراكم حامض الالكتيك نتيجة لذلك، وكلما زادت نسبة الالكتيك يف 

يف البطيئة يقل مستوى األدا  األقصى لقوة اإلنقباض كما يفسر ذلك أيضا زيادة قابلية  األلياف السريعة عنه
 األلياف السريعة للتعب.

ولكن كيف يكون حامض الالكتيك سببا يف حدوث التعب بالعضلة؟ ولإلجابة على ذلك توجد  
يادة تركيز اهلديروجني، داخل آليتان فسيولوجيتان، وكالمها يرتبط بتأثري حامض الالكتيك، أوالمها أنه عند ز 

ارة على ثالليفة العضلية حتدث إعاقة لعملية التنبيه الكهربائي لليفة العضلية وبذلك ال حتدث عملية إنتشاراإلست
وول الليفة وداخلها وبذلك تقل كمية أيونات الكاليسيوم اليت خترج من الشبكة الساركوبالزمية وتدخل مع 

فإن زيادة تركيز اهليدروجني يثبط من نشاط أنزمي فوسفوفركتوكيناز وهو األنزمي  وثانيهما، ترابط الرتوبونني 
 .ATPاألساسي لعمليات اجللكزةالالهوائية وهذا التثبيط يبطئ من عمليات اجللكزة الالهوائية إلنتاج 

وهذا يكون بدرجة أقل حيث يكون املستهلك قليال جدا ويتم تعويضه بسرعة ATP-CPإستنفاذ خمزون -
 (062، صفحة 0222)أبو العال عبد الفتاح، الل دقائق قليلة.خ
ساعات( حيث يستنفذ 6-دقيقة22إستنفاذ خمزون اجلليكوجني للعضلة عند أدا  العمل الرياضي الطويل )-

بالرغم من مساعدة اجلليكوجني متاما من األلياف البطيئة بصفة خاصة، وهذا يعد سبب للتعب العضلي، 
 هنية للعمل كمصدر للطاقة.دجلوكوز الكبد واألمحاض ال

 ص األكسجني، عدم كفاية سريان الدم.قعوامل أخرى مثل ن-
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أو أقرل : وهو التعب الرذي حيردث يف أكثرر مرن موضرع ويشررتك فيره ثلثري عضرالت اجلسرم التعب الجزئي -ج
مثرل تعررب عضررالت ، جمموعررات عضرلية يف وقررت واحرردوهرو يررؤثر علررى مراكرز احلركررة يف املررت نتيجرة السررتعمال 

الرررجلني يف ترردريبات السررباحة مررثال أو يف ترردريبات األثقررال أو تعررب عضررالت الطرررف العلرروي عنررد الرتكيررز يف 
 الرمي أو األثقال.

 .وإضافة إىل هذه األنواع هناك أنواع أخرى مثل التعب احلاد والتعب املزمن 
ع الثالثة: فاملقدرة على مواجهة التعب املوضعي يف جز  عضالت يوجد إرتباط بني األنوا  كما أنه 

اجلسم ال تعين توافر نفس املقدرة على مواجهة التعب الناتج عن عمل جز  آخر من عضالت اجلسم أو كل 
 .(61، صفحة 6999)أبو العال عبد الفتاح، عضالت اجلسم.

 كظاهرة فسيولوجية:التعب العضلي   -0-5
التعب العضلي يعترب ظاهرة فسيولوجية مركبة ومتعددة األوجه فكما توجد أنواع كثرية وخمتلفة من  إن 

العمل العضلي، توجد أيضا أنواع خمتلفة من التعب العضلي ، وكذلك خيتلف التعب حسب إختالف درجة 
أساسية يشتمل عليها  وشدة العمل العضلي وفرتة دوامه، ورغم هذه اإلختالفات إال أنه توجد عمليات وظيفية

 :(00، صفحة 0221)هشام مهيب وآخرون، فيما يلي Simonsonالتعب العضلي حددها سيمونسن
 وفيك.ري تراكم املواد الناجتة عن العمل مثل حامض الالكتيك والب-
 واجلليكوجني.ATP, CPاألدينوزينوالفوسفوكرياتنيإستنفاذ املواد الالزمة للطاقة مثل ثالثي فوسفات -
 حدوث تغريات يف احلالة الفيزيائية للعضلة مثل تغريات كهربائية وتغري يف خاصية النفاذية يف اخللية العضلية.-
 إختالل التنظيم والتوافق من مستوى اخللية حىت تنظيمات األجهزة احليوية سوا  ورفيا أو مركزيا.-

العمليات وتتفاعل فيما بينها حسب نوع العمل، وهناك عمليات أخرى ظهرت هذا وختتلف هذه  
بعد ذلك ميكن إعتبارها النوع اخلامس وهي خاصة بإنتقال اإلشارة العصبية من النهاية العصبية إىل سطح 
الليفة العضلية ويتم هذا اإلنتقال عن وريق مادة األستيل كولني ويؤدي إستنفاذ هذه املادة إىل حدوث 

 .(62، صفحة 0221)أمحد حممود إمساعيل، مهند حسن البشتاوي، عبت
يف حني يرى عبد املنعم بدير أنه نتيجة إلستمرار النشاط العضلي فإنه تنشأ ظاهرة التعب واليت تتمثل  

وزمن إستمرار النشاط العضلي يف تغريات معقدة يف وظائف األجهزة احليوية وتتوقف هذه التغريات على شدة 
 واليت تزداد بزيادهتا وتتمثل هذه التغريات على سبيل املثال يف:
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 .اإلخالل بعمليات التوافق العضلي والعصيب ووظائف اجلهاز احلركي 
 .إخنفاض شدة العمل وكذا كفا ة العمل البدين للفرد الرياضي 
 .بطئ احلركة واإلخالل بتوافقاهتا 
 ورمت األدا . اإلخالل بدقة احلركة 

نتيجة التعب تنخفض إثارة وإستجابة األعصاب واخلاليا العضلية واألعصاب احلسية وختتل وظائف النظام  -
اهلرموين واليت توفر مجيعها الوسط املناسب لعمليات التمثيل الغذائي والنشاط العضلي وتؤدي زيادة التعب 

ق الشهيق والزفري ميد سرعة التنفس ويقل عإىل زيادة خفقان القلب ويقل احلجم اإلنقباضي كما تتزا
 .(01، صفحة 0221)هشام مهيب وآخرون، ويالحظ كمية غزيرة من العر .

أنه بعد إستمرار اجملهود العضلي ملدة وويلة يشعر  6999يف حني يرى يوسف الشيت الصاد  
حيدث هذا األمل مباشرة بعد النشاط أو بعد ساعات من  الرياضي بالتعب مصحوبا بأمل يف عضالته وقد

اإلنتها  من األدا  الرياضي كما قد يستمر هذا األمل لبضعة ساعات أو لعدة أيام، ولو قام الرياضي مبجهود 
آخر وهو يعاين من هذا األمل فإن األمل يزداد يف بادئ األمر ولكنه خيف بعد دقائق ليظهر ثانية عند اإلنتها  

 هود وهناك بعض التفسريات لذلك:من اجمل
 متزقات عضلية بسيطة. دثلو كان اجملهود عنيفا حت 
  أثنا  اإلنقباض املتكرر ولفرتات زمنية فإن هذا يسبب عصر لألوعية الدموية املوجودة بالعضلة ويقل

 تبعا لذلك املسار بني األلياف العضلية.
التعب فيشري: قد يكون موضع التعب يف اجلهاز ويشري أبو العال عبد الفتاح إىل أماكن ومواضع 

العصيب املركزي أو يف اإلتصاالت بني اخلاليا العصبية وقد يكون يف مكان اإلتصال العصيب العضلي أو يف 
 .(611، صفحة 0221)علي جالل الدين، العضلة ذاهتا

وقد أثبتت األحباث أن العصب احلركي ال حيدث فيه تعب ولذلك نستبعد هنا أن يكون التعب يف 
عدم قدرة العصب احلركي على توصيل اإلشارة العصبية إال أن البحوث أثبتت أن التعب العضلي ميكن أن 

وع النشاط حيدث يف اجلهاز العصيب املركزي ويف اإلتصال العصيب العضلي والعضلة نفسها وذلك حسب ن
املؤدي فالعمل العضلي الذي يستمر لفرتة وويلة يؤدي إىل تعب اجلهاز العصيب املركزي وكذلك النشاط احلركي 
الذي يتميز بصعوبة أدا  املهارات احلركية لعدة ساعات بينما حيدث التعب يف اإلتصال العصيب العضلي يف 
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القدرة( وحيدث يف العضلة يف العمل العضلي الذي يتطلب األنشطة اليت تتميز بالسرعة والقوة املميزة بالسرعة )
أدا  الوحدات احلركية البطيئة دون تركيز للجهاز العصيب، كما يؤكد عبد املنعم بدير أن من ضمن أسباب 
التعب نقص وصول األكسجني لألعضا  العاملة خاصة أن نقص األكسجني يؤدي إىل زيادة تراكم نواتج 

وخاصة ما يؤدي منها إىل إجتاه الدم حنو احلمضية حيث يرتاكم محض الالكتيك وكذا  عمليات التمثيل الغذائي
وكذا اجلليكوجني )الكربوهيدرات( وينشأ التعب يف كل من ألوان CP, ATPإستهالك مصادر الطاقة الكاملة 

 النشاط البدين بأسباب ختتلف يف خصائصها عن األخرى وذلك وبقا لشدة وزمن العمل العضلي وكمية
، صفحة 0222)حممد مسري سعد الدين، العضالت املشرتكة واحلالة النفسية لالعبني وظروف املنافسات احمليطة.

22) 
 دور الجهاز العصبي المركزي في التعب العضلي: -0-6

إشارات عصبية لتثبيط يؤدي اإلضطراب احلادث يف العضلة نتيجة التعب املوضعي إىل إرسال املت  
 اجلهاز احلركي مما يؤدي إىل إخنفاض العمل العضلي.

 (066، صفحة 0222)أبو العال عبد الفتاح، المواقع واآلليات الفسيولوجية في التعب الموضعي: يوضح(11جدول رقم )

 اآلليات موقع التعب

 األستيل كولني يف النهايات العصبيةنقص حترر  اإلتصال العصيب

رر أيونات كاليسيوم من الشبكة الساركوبالزمية ونقص رابطة أيونات الكالسيوم مع حتنقص -6 األليات اإلنقباضية
 ني نتيجة زيادة اهليدروجني الناتج عن تراكم محض الالكتيك.ونالرتوب

 ATP CPإستنفاد خمزون -0

 إستنفاد خمزون اجلليكوجني.-2

 ص األكسجني وعدم كفاية سريان الدم.نق-6

 بيطية من اجلهاز العصيب لتقليل إنتاجية اجلهاز احلركي.ثإختالف وسط العضلة واإلشارات الت اجلهاز العصيب املركزي
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 أسباب التعب العضلي: -2-7
يرتكز على عامل عصيب وأخرى على عامل كيميائي ما هناك عدة نظريات عن أسباب التعب منها  

وأخرى عامل نفسي ولكن معظم هذه النظريات ترتكز حول دور اجلهاز العصيب املركزي ودور العضلة ذاهتا يف 
 حدوث التعب، غري أن معظم هذه األسباب ميكن ربطها بالعمليات الكيميائية احليوية.

 6990يعرف التعب العضلي فيسيولوجيا بأنه عدم القدرة على إستمراراإلحتفاظ ببذل اجلهد  
Enoka et sturit وهو ميثل موضوعا حيويا ليس يف جمال فسيولوجيا الرياضة فقط ولكن أيضا يف جمال ،

فسيولوجيا اإلنتاج وفسيولوجيا الفضا  ملا للتعب من دور هام يف حتديد قدرات اإلنسان على األدا  البدين 
 وإنعكاس ذلك على العمل واإلنتاج وكل أوجه النشاط البشري.

ل هذه املشكلة متثل حتديا للعلما  جيذب إهتماماهتم على اتز  ال،ستمرار جهود العلما  وبالرغم من إ 
مر السنني وقد إختذت الدراسات يف هذا اجملال إجتاهني أساسني، أوهلما: الكشف عن موضع حدوث التعب، 

يف واآلخر هو الكشف عن آليات حدوث التعب، وقد تبلورت نتائج الدراسات يف حتديد مكان التعب 
العضلة ذاهتا أو ما يطلق عليه التعب الطريف، والنظرية املركزية واليت حتدد مكان حدوث التعب يف اجلهاز 

 العصيب أو ما يطلق عليه التعب املركزي.
إخنفاض العمل امليكانيكي للعضلة حتت Mareyوكانت بداية النظرية الطرفية حينما سجل ماري  

هلا بالتيار الكهربائي، بينما بدأت النظرية املركزية بنتائج العامل اإليطايل تأثري إستمرار تنبيه العصب املغذي 
حينما أثبت إمكانية إستعادة مقدرة العضلة املتبعة للعمل واإلنقباض عند تنبيه العصب  Mossoموسو 

 وبالرغم املغذي هلا، وتلي كال الدراستني جمموعات كبرية من الدراسات التفصيلية اليت تؤيد كال من النظرتني
من أن بداية اجلهود العملية يف كال اإلجتاهني بدأت يف نفس الفرتة تقريبا منذ القرن التاسع عشرة، إال أن ما 

أمكن التوصل إليه يف جمال التعب الطريف يفو  كثريا ما أمكن حتقيقه يف جمال التعب املركزي، وأمكن للباحثني 
التعب الطريف حتدث يف العضلة ذاهتا بداية من إنتقال اإلشارة يف جمال التعب الطريف التوصل إىل أن أسباب 

وإختالل ظهور Sjogaardالعصبية من النهاية العصبية احلركية الطرفية حىت تتخلل العضلة 
وإستنفاذ مصادر الطاقة  Fitts et Metzet6992وإمتصاصالكاليسيوم داخل الشبكة الساركوبالزمية

6996 Coggan et coyle ات األخرى املرتبطة بعمليات التشكيل الغذائي لتشكيل الطاقة وبعض املتغري
 (00، صفحة 6999)أبو العال عبد الفتاح، واإلنقباض العضلي.
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مل تتوصل الدراسات يف جانب التعب املركزي إال إىل بعض العوامل اخلارجية اليت تعترب مؤشرا للتعب  
املركزي مثل اإلستدالل بظهور التعب يف األوراف غري املشاركة يف العمل العضلي على أن ذلك يرجع إىل 

ومل Stichinovللتعب املركزي  تعب اجلهاز العصيب وكذلك أن التأثري اإلجيايب للراحة النشطة هو أيضا مؤشر
 تعط الدراسات تفسري اآلليات التعب املركزي.

 وبصفة عامة ميكن تلخيص هذه األسباب فيما يلي إىل:
 إستنفاذ املواد الالزمة للطاقة مثل مواد الفوسفوكرياتنيCP وأدينوزين ثالثي فوسفاتATP وهذا ،

خمزون اجلليكوجني كما حيدث خالل عند أدا  عمل عضلي سريع خالل فرتة قصرية أو إستنفاذ 
 الفرتات الزمنية الطويلة.

  تراكم املواد الناجتة عن اجلهد البدين مثل حامض الالكتيك يف العمل الالهوائي وإرتفاع درجة
 .)H+(احلموضة 

  حدوث تغريات يف احلالة الفيزيائية يف العضلة مثل تغريات كهربائية وتغريات النفاذية يف اخللية العضلية
 ونتيجة إختالف نسبة توزيع أيونات الصوديوم والبوتاسيوم حول جدار اخللية.

  إختالل عمليات التنظيم والتوافق على مستوى اخللية العصبية وعلى املستوى الطريف أو املركزي وما
 يتبع ذلك من أخطا  يف األدا  نتيجة تعب اجلهاز العصيب.

بعمليات التمثيل الغذائي املسؤولة عن حدوث  وفيما يلي سوف نتناول مناقشة األسباب اخلاصة
 .(04، صفحة 0221)يوسف الزم كماش، صاحل بشري سعد، التعب
 :التعب الناتج عن التمثيل الغذائي 

حيدث التعب حىت يف األنشطة البدنية قصرية الزمن نتيجة إستهالك وقود الطاقة يف كل ليفة عضلية  
، كما يفيد تدريب القدرة يف زيادة  %62الفوسفوكرياتني، ونتيجة لذلك يقل إنتاج القدرة العضلية بنسبة وهو 

دقيقة قبل  02مستوى الفوسفوكرياتني قليال، كما جيب إتاحة الفرصة لراحة الرياضي بعد التسخني ملدة 
ألدنيوزين ثالثي فوسفات إىل مستوياهتا ، واCPاإلشرتاك يف املنافسة إلتاحة الفرصة إلعادة بنا  الفوسفوكرياتني

 .(20، صفحة 6994)أمحد سامل حسني وآخرون، الطبيعية.
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 :إستنزاف الجليكوجين والتعب العضلي 
يصاحب اجملهود الشديد وويل املدى مبعدل مرتفع من عملية حتلل اجلليكوجني وجيدر القول بأن  

املعدل ينخفض مع إستمرار اجملهود الشديد وإخنفاض خمزون اجلليكوجني يؤدي لتحديد املواد الالزمة لتحلل 
جني يصاحبه أيضا السكر وبالتايل اإلخالل بعملية اإلنقباضالعضلي وتوضح الدراسات أن خفض اجلليكو 

وهذا يوضح حدوث زيادة الضغط على عمليات األيض IMPإرتفاع تركيز مادة أدينوزين أحادي الفوسفات 
مع خفض جليكوجني العضالت ومل يعرف حىت اآلن إمكانية اإلخالل بعملية اإلنقباضالعضلي هل يصاحبها 

مللي مول  02ني بالعضالت أقل من اإلخالل باألدا  البدين لإلنسان خاصة مع إخنفاض تركيز اجلليكوج
 /كيلوجرام من وزن العضلة.

  دور زيادة أدينوزين ثنائي الفوسفاتADP:في التعب العضلي 
لدراسة  PMRSبإستخدام الرنني املغناويسي والفسفور املشع Dawsoonقام الباحث داوسون  

وكذلك قوة اإلنقباض  CRP التعب أثنا  التنبيه الكهربائي لعضلة الضفدع ومع خفض فوسفات الكرياتني
 ADPالعضلي، ويقل يف هذه احلالة خمزون ثالث أدينوزين الفوسفات مع إرتفاعأدينوزين ثنائي الفوسفات 

وكذلك أيونات اهليدروجني احلرة ومع زيادة هذه املواد األيضية يضعف التأثري األيضيواإلنقباض العضلي 
 ويسبب التعب العضلي.

  تسبب زيادة تركيز تهلADP:في حدوث التعب العضلي 
 (ATP/ADP)أضافت األحباث أيضا إخنفاض شحنات اإلدينيالت وكذلك فر  جهد الفسفرة 

 داخل اخللية العضلية مسببا تكوين التعب.
يتدخالن يف حركة الفوسفور الغري عضوي ADPوكذلك CRPهناك شواهد على األقل أن كل من  

من عملية ATPفوسفور الغري عضوي هو الفوسفات الناتج عن داخل اخللية أثنا  أيض اخللية، ومصدر ال
احلركة املكوكية CRPوالتنفس بامليتوكوندريا ويدعى هذا العمل الذي يقوم به  glycolysisحتلل السكر 

ووجود إنزمي الكرياتني فوسفات للمسامهة السريعة  Creatine phosphate shultteللكرياتني فوسفات 
توكوندريا لسائل اخللية، وعملية النقل هذه تتناغم مع نشاط أنزمي لنقل الفوسفات من املي

مثال على ذلك أثنا  ATPASEوبالتايل إنزمي ثالث أدينوزينالفوسفاتريAdenylate Kinaseأدينيالتكينيز
زيد نشاط أنزمي  يبروتينات العضالت اإلنقباضية و وازن تفاعل الكرياتني يATPاإلنقباض العضلي فإن تكسري 
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تثري العمل التنفسي ADPوحيث أن ADPإىل ATPمليتوكوندريا ويتم حتويل باكرياتني كينيز املتصل 
للميتوكوندريا فإن هذا التوازن التفاعلي يؤدي إىل اإلتصال السريع بني بروتينات العضالت وامليتوكوندريا وعندما 

وندريا لكي تستطيع احلفاظ على تركيز يكون اإلنقباض العضلي زائدا عن احلد للسماح للعمل التنفسي للميتوك
دث زيادة إثارة الفعل التنفسي للميتوكوندريا حي(CRP)فإن نقصه creatine phosphateكرياتني فوسفات 

تثري عمليات حتليل و ام لقدرة العضلة على مقاومة الزيادة يف اإلحتياجاتاأليضية اهلواجلهاز الفوسفاجيين 
وكذلك الفعل التنفسي للميتوكوندريا واملتمثل يف Glycogenolyticواجلليكوجني Glycolyticالسكر 
ثنائي أدينوزين الفوسفات، وفوسفات غري عضوي وأحادي أدينوزين  (IMP, AMP, ADP)تكوين 

 الفوسفات.
ونقص ADPالشديد يؤدي لزيادة CRPونقص  ،وهذه األحداث ال حتدث بدون فو  جهد سليب 

ATP وإنتاجAMPد الفسفرة وهي نسبة وخفض ما يسمى فر  جهATP/ADP. 
وهو املنتج InosinemonophosphateIMPكما أن أيض كل من أحادي أدينوزين الفوسفات و

واليت تزاح من العضالت وتصبح سامة بالدم وكما  -NH4يزيدان إنتاج أيونات األمونيوم AMPمن تفاعل 
سبق القول أن زيادة عالية يف عملية حتليل السكر تؤدي حلدوث محوضة باخلاليا العضلية وتفسد أنزميات حتلل 

وكل العمليات اخلاصة بثالث أدينوزين الفوسفات  Atpaseالسكر وعمل إنزمي ثالث أدينوزينالفوسفاتيز
ATPلعضلي.املؤدية لإلنقباض ا 
 بالدم: مستوى سكر الجلوكوز 

يعترب نقص سكر اجللوكوز بالدم اخلطر الرئيسي الذي جيب جتنبه خاصة خالل األنشطة اليت تستمر  
لفرتة وويلة، وذلك عن وريق تناول الرياضي للجلوكوز أو غريه من املستويات احملتوية على الكربوهيدرات، 

تأثريه على إحتياجات املت من السكر مما يسبب ما يسمى  وترجع خطورة نقص سكر اجللوكوز بالدم إىل
 بالتعب املركزي أو تعب اجلهاز العصيب املركزي.

 :إفتراضية التعب المركزي 
 Ericحدثت وفرة يف أحباث التعب املركزي حينما إكتشف العامل الكيميائي أريك نيوشومل 

Newsholme زيادة تركيز بمن جامعة أوكسفورد وزمالؤه إفرتاضية جديدة لتفسري حدوث التعب املركزي
وهي مادة   Hydroxytry ptoomin-5إختصار املصطلح HT-5يف املت أو  Serotoninالسريوتونني
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وتقوم هذه املادة بوظيفتها   Tryptophanكيميائية يقوم املت بتصنيعها من حامض أميين يسمى تربتوفان
مبعىن أاها تقوم بنقل اإلشارات العصبية بني اخلاليا العصبية، وقد وجد  Neurotransmotterكناقل عصيب 

لذلك يرتبط زيادة تركيزها يف املت بزيادة التعب والنوم، ويظهر هذا التأثري يف إخنفاض  تثبيطيأن هلا تأثري 
 .Newsholme مستوى األدا  الرياضي نتيجة للتعب

يف املت كنتيجة مباشرة لزيادة إنتقااللرتبتوفان من الدم إىل املت الذي يقوم بتحويله HT-5ويزيد تركيز  
 .(14، صفحة 0221)علي جالل الدين، ويقوم بعملية مترير الرتبتوفان من الدم إىل املت HT-5إىل 

واألخري غري Albuminومنيبعلى صورتني يف إحدامهما يكون مرتبطا بربوتني األلوفان يف الدم تيوجد الرتب
ة مينيوهذا النوع يتنافس لإلنتقال من الدم إىل املت مع جمموعة من األمحاض األ رمرتبطة أي تربتوفان ح

وهي  (Banched chaina mini acidesBCAAs)األخرى تسمى سلسلة األمحاض األمينية املتفرعة 
الني تستخدم يف العضالت لتشكيل فن ثالثة أمحاض أمينية أساسية هي الليوسينواأليسوليوسني والعبارة ع

ونتيجة هلذا التنافس بني Wagenmakers et alالطاقة ويزداد معدل أكسدهتا أثنا  التدريب ، 
(BCAAs) قل كمية الرتبتوفان اليت تدخل املت، وبذلك تقل فرصة حدوث التعب توالرتبتوفان لدخول املت

املركزي أثنا  الراحة، ولكن على العكس من ذلك عندما يزيد الرتبتوفان يف الدم أثنا  العمل العضلي بالتايل 
زيادة مسببا التعب املركزي، وترجع HT-5تزيد فرصة إنتقاله من الدم إىل املت، وبالتايل يتحول يف املت إىل 

هنية نتيجة العمل دوزيادة تركيز األمحاض الBCAAsالرتبتوفان يف الدم نتيجة عاملني مها إخنفاض تركيز 
 .(96، صفحة 6994)سعيد عبد الرشيد وآخرون، العضلي لفرتة وويلة

يب املركزي بكل من املت وهناك من العلما  وبعض الدراسات يرون أن التعب يبدأ باجلهاز العص 
والنخاع الشوكي مث ينتقل أثره عرب األعصاب احلركية إىل نقط اإلتصال العضلية، مث ينتهي أخريا بالعضلة، 

ويظهر على شكل ضعف يف اإلشارات العصبية القائمة من املت والنخاع الشوكي ويتسبب يف هذا النوع من 
، صفحة 0222)حممد مسري سعد الدين، لي الثابت )اإليزومرتية(التعب التدريبات اليت يستخدم فيها العمل العض

46). 
 
 
 



 التعب العضلي    

50 
 

 :)مشكلة البروتونات )حامض الالكتيك 
ليس حامض الالكتيك وحده هو ناتج التكسري الالهوائي للجليكوجني ولكن أيضا الربوتونات فهي  

األمحاض، ومن غري املعروف بدقة كيفية تأثري احلمضية على حدوث يف احلقيقة تعتربالسبب األول يف تكوين 
ليست بذات أمهية كيفية التغلب على  التعب، غري أن هذا ال يعين الكثري حيث إن ميكانيكية حدوث التعب

، وتعترب املنظمات احليوية خطا دفاعيا ضد مشكلة الربوتونات حيث التعب أو مبعىن أد  تأخري التعب 
غري أن املشكلة تكمن يف أن العضلة حتتوي على كمية حمدودة من سعة املنظمات احليوية ال  تتفاعلمعها،

ثانية، هذا  60-62تكفي إلمتصاص الربوتينات الناجتة إال خالل فرتة زمنية من األدا  ترتاوح ما بني 
حيوية أكثر  نات تغادر العضلة على شكل حامض الالكتيك، حيث تواجه مبنظماتتو باإلضافة إىل أن الربو 

بالدم، ونظرا لتأثري زيادة احلموضة فقد يلجأ البعض إلستخدام حملول بيكربونات الصوديوم قبل اإلشرتاك يف 
املنافسة هبدف زيادة سعة املنظمات احليوية نظرا لقلوية بيكربونات الصوديوم هبدف زيادة األمحاض بالدم، 

عض الدالئل على أن هذه الطريقة ال تؤدي إىل حتسني ويطلق على هذه الطريقة "التحميل بالصودا" وهناك ب
 مستوى األدا .

 (Sulton et al وعلى العكس من ذلك فالتأثريات السلبية تظهر على الرياضي يف شكل القيئ )
مشكلة عمل املنظمات و ي العقاقري املنشطة، وواإلسهال، كما ميكن أن جتعل الرياضي موضعا للشك يف تعا

نات من العضلة إىل الدم، حيث إن ذلك حيسن من إمداد و كمن يف سرعة خروج الربوتاحليوية بفاعلية ت
العضلة بالدم ليس فقط لتوفري قدر من األكسجني للعمليات اهلوائية ولكن ذلك يسمح بسرعة خروج حامض 

اجلهد العضلي  الالكتيك من العضلة إىل الدم حىت تتعامل معه املنظمات احليوية املوجودة بالدم، وهلذا أمهيته يف
ة، ولذلك فإن عمليات اإلستشفا   جيب أن (01، صفحة 0220)حممد على القط، يف الفرتات الزمنية القصري

نات حتت تأثري املنظمات احليوية إىل ثاين و هتدف إىل سرعة إخراجها من العضلة إىل الدم، حيث تتحول الربوت
الكربون الذي يتخلص اجلسم منه عن وريق الرئتني، وكذلك نتيجة لرتاكم محض الالكتيك ومحض أكسيد 

الربوفيك بالعضالت وعدم أكسدهتا بسبب عمل العضالت يف غياب األكسجني يف نظام التحلل )احللكزة 
التخلص الالهوائية( وحدوث ظاهرة الدين األكسجيين، هي من مسببات التعب العضلي تعمل العضالت إىل 

 .(602، صفحة 6991)مصطفى كامل محد وآخرون، منها بطر  عدة.
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يوضح المحددات الوظيفية واألسباب المقترحة للتعب أثناء التدريبات مختلفة الشدة والفترة (:21رقم )الجدول 
 الزمنية:

 أسباب التعب المحددات الوظيفية التدريب

 ث مرتفعة 32 <شدة

 كرياتين فوسفات  Crpإضمحالل

أدينوزين ثالثي ATPقلة تكوين  
 الفوسفات

Crp- 

ADP+ 

 أد ينوزين ثنائي الفوسفات

 ق 02ث مرتفعة إلى  32شدة 

 Crpإضمحالل

 ATPقلة تكوين  

 حموضة 

Crp- 

ADP+ 

 PHاألسالهيدروجيني +

 أمونيا*خلل

 ى كيميائيائكهرب

 قلة مخزون الجليكوجين جيلكوجين- ق 92<شدة منخفضة

 ق90>

 سكرالعضالت-

 تلف العضالت

 جليكوجينالكبد-

 جفاف وإرتفاع الحرارة

 الكربوهيدرات

 خلل كهربائيكيميائي

 خلل الجهازالعصبي والدوري

 
 يالحظ اآليت:

  قلةCrp ال تسبب آلية التعب، حيث أن هناك كمية كافية تتبقى على الرغم من عالمات التعب
 العضلي.

 قلةCrp  ميكن أن تصاحب قلة إعادة تكوينATP.واليت بدورها تصاحب التعب العضلي 
 نا  إستهالكثهناك مكونات أخرى تنتج أCrp .وتصاحب التعب العضلي مثل األمونيا 
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 التالي:(20رقم )ية لحدوث التعب العضلي يوضحها الجدول ائوبالنسبة لألسباب الكيميائية الحيوية والكهرب

 تغير ميكانيكي تغير كيميائي يائتغير كهرب المتغير

 عملية تحلل السكر إعادة اإلستقطاب +Hهيدروجين 
 قوة اإلنقباض-

 اإلنبساط-كاليسيوم-

  CRPكرياتين فوسفات 
في الشبكة  Caدخول 

 السركوبالزمية
 معدل اإلنبساط -

 ADPالفوسفات 

 ئيأدينوزينانث

 الفوسفات

 تحلل السكر والتنفس 
 قوة اإلنقباض-

 اإلنبساطمعدل -

  piفوسفات 
التنفس +تحلل السكر +

 الميتوكوندريا

 قوة اإلنقباض-

 حساسية الكاليسيوم -

لتبادل  ATpasseنشاط  فرق جهد كهربائي +Naصوديوم 
 الصوديوم والبوتاسيوم

 توتر اإلنقباض-

   زيادة زمن الفعل الكامن +Kبوتاسيوم 

  ++Caكالسيوم   
 تنفس الميتوكوندريا+

 الفوسفوريةاألكسدة +
 معدل اإلنقباض+

 Po2الضغط لألكجسين الجزئي 

- 
 

 خفض تنفس-

 الميتوكوندريا

 تحلل السكر+

 

 توتر اإلنقباض- خروج الكاليسيوم+  تلف العضالت

)نادر حممد شليب ، حسني :EMGالتعرف على نوع التعب بإستخدام مخطط العضالت الكهربي  -2-8
 (04-06، الصفحات 0222أمحد حشمت، 

وتعترب وسيلة حديثة للتعرف على نوع التعب هل هو عضلي املنشأ أم مركزي ونبدأ بنذة عن جهاز  
 تفادة منه كتطبيق عملي للتعرف على نوع التعب.سخمطط العضالت الكهريب وكيفية عمله وكيف ميكن اإل
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 و:ـــــــوأساس عمل الجهاز ه
بإستخدام Cathode Ray Oscilloscopeتسجيل النشاط الكهريب للعضالت على جهاز يسمى    

ي واملخطط الناتج يسمى ائأقراص معدنية صغرية توضع على اجللد فو  العضالت املراد قياس جهدها الكهرب
Electromoyograf. 

 وسيلة لدراسة نشاط الوحدات احملركة أي ما بني األعصاب احملركة والعضالت املراد قياسها. واجلهاز
واجلهاز وسيلة فعالة لتسجيل نشاط عضالت معينة أثنا  حركة ما، ويف هذه احلالة يوضح املخطط  

مدى مسامهة عضالت معينة للحركة، وكذلك الزمن الالزم إلنقباض العضالت خالل احلركة، ومن 
 مات التالية:و إلستخدامات اهلامة ملخطط العضالت الكهريب كما هو واضح من الرسا

 )أ(: (A)في حالة الصورة 
ي للعضالت مع إخنفاض قوة اإلنقباض العضلي مقرتحا حدوث التعب يف ائينخفض نشاط املخطط الكهرب

 اجلهاز العصيب املركزي.
 المركزي.حدوث التعب في الجهاز العصبي ( :يوضح 23الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ب(: (B)في حالة الصورة 
ي للعضالت ثابت بينما تنخفض قوة اإلنقباض العضلي مقرتحا حدوث التعب يف ائنشاط املخطط الكهرب

 العضالت نفسها لفشل عملية اإلنقباض.
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 حدوث التعب في العضالت نفسها لفشل عملية اإلنقباض. ( :21الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل حمض الالكتيك صديق أم عدو؟ مفيد أم مضر للرياضي؟ -0-9
 محض الالكتيك صديق ومفيد لألسباب التالية: 

ينتج بواسطة اجلسم خالل اليوم وهو مفتاح كيميائي لإلستفادة من املواد الكربوهيدراتية ويساعد الالعب يف -
 تتحلل كيميائيا. التخلص من الدهون اليت تتكون نتيجة الفائض من الكربوهيدرات اليت ال

من محض الالكتيك املتكون تستخدم بواسطة العضالت لتكوين جليكوجني إلمداد اجلسم %02حوايل -
بني األلياف البيضا   lactate shuttleبالطاقة مرة أخرى من خالل عملية محض الالكتيك املكوكية 

 ووصوهلا لأللياف احلمرا  عن وريق اإلنتشار.
املكون NADتمرار حتليل السكر ويتم ذلك عن وريق إعادة مساعد اإلنزمي محض الالكتيك ضروري إلس-

ومساعد اإلنزمي املتكون ضروري إلستمرار +NADمكونا محض الكتيك  +NADHمن حتويل الربوفيك
دور هام أثنا  مراحل هذا التفاعل وحتلل NADحتلل السكر ومنع توقف هذا التحلل حيث أن ملساعد اإلنزمي 

 السكر.
  بروكس أن وسيلة االنتقال لالكتات بني اخلاليا العضلية هي االنتشار أو النقل إذا أمكن  ويقرتح

 التحكم يف هذا النظام فيمكن يف هذه احلالة تأخري ظهور التعب وزيادة فرتة األدا  البدين.
 وتضيف جيل برتفيل مديرة معهد التغذية بكاليفورنيا أنه باستخدام مشروب الكربوهيدرات للرياضيني

ميكنهم أثنا  التدريب عايل الشدة من إنتاج الالكتات بوفرة إلعادة االستفادة منه بواسطة العضالت احلمرا  
 للجسم.
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وقد أظهرت  ،وجيدر القول أن إنتاج الالكتات وجتمعه بالعضالت ال يؤدي مباشرة للتعب أو األمل
، بينما يف واقع األمر أن زيادة تركيز األحباث أن زيادة الالكتات يف الدم والعضالت هامة للتعب العضلي

واملشكلة يف إنتاج الالكتات هو Acidosisالالكتات يستخدم يف إظهار حالة احلموضة داخل العضلة 
مصاحبة هذه احلموضة له واليت تؤدي إىل خفض عمل انزميات أيض الطاقة وانقباض العضالت، وهنا تقل  

 كفا ة العضلة االنقباضية.
 الالكتات لالرتقاء بالمستوى الرياضي:أهمية  -0-10

وائي ومن خالله يتم معرفه حالة اجلهاز  الهيعترب محض الالكتات )اللبين( مؤشرا جيدا ألدا  التحمل ال
الدوري التنفسي، ويعترب مؤشرا هاما للتقدم يف التدريب، ويعتمد اختبار احلامض اللبين كمؤشر للتقدم يف 

( أقصى استهالك األكسجني %42 -12ؤكد أن التدريب بشدة حتت القصوى)التدريب عمليا للوقائع اليت ت
مللي 6حيسن من قدرة الرياضي على األدا  العايل املستوى، وذلك قبل جتمع هذا احلامض ووصوله ملستوى 

فإن التحسن يقل بالتايل يف   مولملل0بينما عندما يتدرب الرياضي عند مستوى يقل عن  ، / لرت يف الدممول
 مستوى أقصى استهالك لألكسجني وارتفاع اللياقة البدنية. كل من

الرياضيني يف رياضات التحمل حيث وجد أن هناك عالقة وويدة بني  تيباستخدام نتائج التحليل لرت 
مستوى األدا  لالعب وبد  جتمع احلامض اللبين، وقياس احلامض يفيد يف انتقا  الالعبني للرياضات املناسبة 

احلمل التدرييب كاف  فيما إذاكانسم التدرييب الواحد داللة و احلامض على فرتات أثنا  امل لقدرهتم، ولقياس
 الستثارة التأقلم على احلامض اللبين أم ال.

حلامض الالكتيك أمهية يف حتديد شدة محل التدريب والسبيل األمثل لذلك هو االعتماد على 
ملل مول، 6للمستوى العتبة حلامض الالكتيك وهو صول و تدريبات السرعة ليس االعتماد على عد النبض لل

 ويرجع السبب يف عدم التوصية بإستخدام معدل النبض أن معدل النبض يزداد مع زيادة زمن التدريب خطيا.
خدم قياس احلامض اللبين يف حتديد مستوى تدريب الالعب حيث أتت األحباث احلديثة أن تيس

بين لاجملال الرياضي أدى إىل التوصية بتعميم وريقة قياس احلامض الإخنفاض جتمع احلامض اللبين وأمهيته يف 
 بإستخدام نقطة )قطرة( الدم نظرا لسهولة إستخدامها يف املالعب مباشرة وأثنا  التدريب الرياضي.

 تأخير التعب الناتج من تراكم حمض الالكتيك: -0-11
من أجل تأخري التعب العضلي يتم اإلعتماد أساسا على التدريب العلمي املنتظم املبىن على التحاليل 
الطبية مثل: محض الالكتيك وجلوكوز الدم وكذلك الغذا  املتوازن من كربوهيدرات وبروتني ودهون بنسب 
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بعض املركبات الطبيعية مثل عسل حمددة باإلضافة للفيتامينات واألمالح املعدنية كما ميكن أن يتناول الالعب 
 النحل وغذا  ملكات النحل، بعض األعشاب الطبية الطبيعية اليت ثبت فاعليتها مثل حبة الربكة.

كما أنه يف اجملال الرياضي ليس هناك وريق سهل وال أدوية و ال عقاقري سحرية، إمنا هناك الرغبة          
 ذا  متوازن وصوال لتأخري ظهور التعب وحتسني األدا  البدين.األكيدة يف التحسن وكذلك التدريب السليم وغ

و عندما تصل   ،و عن محض الالكتيك الذي ينتج أثنا  التمرين الرياضي يرتاكم يف العضالت العاملة  
ة ، وتصبح احلركة أثنا  التمرين بطيئة وأقل ئيكميته إىل حد معني حتدث احلمضية، فيقل معدل اجللكزة الالهوا

 وأكثر أملا.قوة 
 فهناك ثالثة ور  لتأخري التعب الناتج عن تراكم محض الالكتيك وهي: 
 .خفض معدل تراكم الالكتيك 
 .زيادة معدل إنتقااللالكتيك من العضالت العاملة إىل غري العاملة 
 .(02-00، الصفحات 0222)حممد علي القط، زيادة حتمل تراكم الالكتيك 

 ميكانيزم الدورة الدموية المرتبطة بإنتقال حمض الالكتيك: -0-12
إن التحسن يف وظيفة الدورة الدموية نتيجة ممارسة النشاط الرياضي يؤدي إىل زيادة كمية الدم اليت  

تصل إىل العضالت العاملة املشرتكة يف هذا النشاط، مما حيسن من معدل إنتقال محض الالكتيك حيث أن 
زيادة الدفع القليب وكثافة الشعريات الدموية وزيادة الدم املتدفق إىل العضالت العاملة يف فرتة حمدودة من 

الوقت، جيعل هناك زيادة يف إنتشار محض الالكتيك خارج العضالت العاملة ويف جمرى الدم، حيث ينتقل هذا 
 يف اإلنقباض العضلي. احلمض إىل القلب والكبد واأللياف العضلية األخرى غري املشاركة

ويرى كول كيبلر أن حجم القلب يلعب دورا حيويا يف زيادة معدل إنتشارالالكتيك بالدم، حيث  
متيل كبرية ، و أشارت دراستهم أن الرياضيني ذو القلوب الكبرية احلجم تكون عملية إنتقااللالكتيك لديهم  

ألياف عضلة القلب هلذا احلمض للحصول  ألياف عضلة القلب هلذا احلمض للحصول على الطاقة، وتضيف
على الطاقة وتضيف الدراسة أن مثل هؤال  األفراد تكون زيادة الالكتيك بالدم أثنا  ممارسة التمرين أقل من 

 (01، صفحة 0220)حممد على القط، غري الرياضيني.
عند زيادة محض الالكتيك إىل درجة كبرية يرتاكم يف العضالت زيادة تحمل حمض الالكتيك : -0-13

العاملة والدم وحتدث احلمضية اليت تسبب األمل للرياضيني وعند توافر الدافعية واإلرادة القوية لدى هؤال  
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الرياضيني لتحمل هذا األمل على الرغم من إستمرار إنتاج املزيد من الالكتيك، وتتوقف هذه الفرتة على مدى 
ري محض الالكتيك على توازن األس ثدرهتم على حتمل األمل، ومدى حتسن قدرة املنظمات فهي تقلل من تأق

اهليدروجيين، وهذه املنظمات عبارة عن محض ضعيف وهي توجد يف الدم ويف السوائل اجلسم األخرى 
مع الالكتيك فتضعفه وبالتايل إخنفاض تركيز  حدباإلضافة إىل خاليا العضلة وميكن هلذه املنظمات أن تت

(PH) :إىل احلمضية أثنا  التمرين الرياضي وهناك ثالثة أنظمة رئيسية هلذه املنظمات يف سوائل اجلسم وهي 
 .منظمات البيكربونات 
 .منظمات الفوسفات 
  .(01حة ، صف0220)حممد على القط، منظمات الربوتني 

تقريبا من نشاط املنظمات يتم عن وريق  % 10وتعترب منظمات الربوتني من أهم املنظمات ويعتقد أن 
لوبني، والعضالت ويرى أسرتاند "رودهل" أن غمنظمات الربوتني وقد وجدت كميات كبرية منه يف اهليمو 

تأثري محض الالكتيك باملقارنة منظمات العضالت قد تزيد إىل مخس أضعاف نشاوها على األقل حىت تبطل 
مبنظمات الدم، وعلى ذلك فإن الزيادة يف كال من منظمات العضالت والدم تسمح بتحمل اإلنتاج الكبري 

حلمض الالكتيك أثنا  اجملهود البدين ولذا تعمل هذه املنظمات على تعادل سوائل العضالت والدم )ال محضي 
 هوائية لفرتة وويلة.وقلوي( ويزيد اإلعتماد على اجللكزة الال

 سرعة التخلص من حامض الالكتيك: -0-14
إن سرعة التخلص من حامض الالكتيك بالعضالت والدم أثنا  عملية اإلستشفا  والعودة للحالة  

 الطبيعية بعد اجلهد البدين نعترب هدفا غاليا يسعى إليه مجيع املدربني والرياضيني على حد سوا .
الالكتيك يف العضالت خترج إىل الدم الذي حيملها بدوره إىل الكبد وعندما تزداد نسبة حامض  

عن وريق عمليات كيميائية متسلسلة  Pyruvateإىل بريوفات Lactateوالكبد بدوره يقوم بتحويل الالكتات
يذهب إىل الدم مث يصل إىل العضالت إلستخدامه Glycogen 6Pتنتهي بتحويل البريوفات إىل جليكوجني 

يف إنتاج الطاقة، وذلك من خالل عمليات اجللكزة أو خيزن على صورة جليكوجني أو ليظل كمخازن للطاقة 
 .Cori Cycleيف العضالت وتعرف دورة الالكتيك من العضالت إىل الدم إىل الكبد بدورة "كوري 
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عضلية إىل الدم أو الفراغات خارج اخلاليا ويتم إنتشار حامض وينتشر حامض الالكتيك من اخلاليا ال 
الالكتيك خالل األلياف العضلية األخرى غري العاملة إلستهالكه كمصدر للطاقة كما يتم دفع جز  آخر من 

 حامض الالكتيك إىل الدم الذي ينقله إىل القلب الذي يستهلكه كمصدر للطاقة.
ن حامض الالكتيك نتيجة زيادة توصيل الدم إىل العضالت ويساعد اجلهاز الدوري يف التخلص م 

العاملة عن وريق زيادة الدفع القليب وكثافة الشعريات الدموية وتوزيع سريان الدم إىل العضالت العاملة ، وهذا 
يعمل على سريان الدم خالل العضالت لفرتة زمنية معينة مما يسمح بإنتشار الالكتيك من العضالت إىل الدم 

 يقوم بنقله إىل القلب والكبد والعضالت غري العاملة. الذي
 : سرعة التخلص من حامض الالكتيك بالدم.(20)الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : سرعة التخلص من حامض الالكتيك بالعضالت.(20)الشكل رقم
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 التخلص من حامض الالكتيك في الدم والعضالت: -0-15
حامض الالكتيك الناتج عن اجللكزة الالهوائية يؤدي إىل حدوث كان من املعروف أن زيادة جتمع  

التعب ولذلك فإن اإلستشفا  الكامل من التعب يتم إذا ما ختلص اجلسم من هذا احلامض الزائد يف العضالت 
 ويف الدم وبصفة خاصة اهليدروجني.

ذات الشدة من حامض الالكتيك يتم خالل ساعة وربع بعد أدا  التدريبات  %90والتخلص من  
 القصوى بينما يقل الزمن عن ذلك يف حالة إخنفاض شدة أدا  التدريبات.

ومن العوامل اليت تزيد من سرعة التخلص من حامض الالكتيك أدا  مترينات بدنية خفيفة خالل فرتة  
رينات اإلستشفا  وتسمى هذه مترينات التهدئة أو مترينات اإلستشفا  وقد وجد أن أفضل شدة ألدا  هذه التم

 .من احلد األقصى إلستهالك األكسجني  %12-02حني تكون عند مستوى 
ويالحظ أن زيادة أو نقص شدة تدريبات التهدئة عن املستوى املناسب يؤدي إىل بطئ عملية  

 التخلص من حامض الالكتيك 
 (Fox. l, et al, 1993, p. 18)يوضح طرق التخلص من حامض الالكتيك (:20الشكل رقم)
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 توجد عدة ور  أساسية الستبعاد حامض الالكتيك:
  من حامض الالكتيك  %12التأكسد و احلصول على ثاين أكسيد الكربون و املا  و هكذا يستبعد

 املتجمع.
  تقريبا )حلقة كوري(  %02التحول إىل جليكوجني )يف العضالت و الكبد( و اجللوكوز يف الكبد 
  62التحول إىل بروتني أقل من%. 
 ( 0-6االستبعاد مع البول و العر%.) 
 .االنتقال إىل الدم مث القلب ليستخدم كوقود للطاقة 

حيدث خالل فرتة االستشفا  التخلص من حامض الالكتيك يف العضالت و الدم، حبيث أنه كلما كانت 
كمية حامض الالكتيك املتكون خالل وقت العمل أقل، فمثال بعد تنفيذ عملية االستبعاد أسرع، كلما كانت  

دقيقة يف ظروف  92-12محل كبري فإن االستبعاد الكامل حلامض الالكتيك املتجمع يأخذ وقت مقداره 
اهلدو  التام أي اجللوس أو االستلقا  و لكن إذا نفذ بعد هذا احلمل عمال خفيفا فعندئذ سيحدث استبعاد 

 الكتيك بصورة أسرع بكثري.حلامض ال
و عند االستشفا  الفعال )راحة اجيابية( تزداد حصة حامض الالكتيك املستبعد بالطريقة األكسجينية و جتدر 
اإلشارة إىل أنه حىت و إن كانت األكسدة حلامض الالكتيك ميكن أن تتم يف أنسجة خمتلفة )العضالت 

 اهليكلية، عضلة القلب، الكبد، الكليتني(.
اجلز  األكرب فيها يتأكسد يف العضالت اهليكلية )يف أليافها العضلية( إن ذلك يوضح ملاذا يساعد العمل  فإن

اخلفيف الذي يساهم فيه بشكل أساسي األلياف العضلية البطيئة يف استبعاد سريع جدا )الكتيك( بعد تنفيذ 
للدين األكسجينيالالكتيكي مع إبعاد األمحال الشديدة يرتبط اجلز  األكرب من الفئة البطيئة )الكتيكية( 

 حامض الالكتيك، فكلما كانت األمحال أكثر شدة كلما كانت هذه الفئة أكرب.
( لرت كحد أقصى، يف حني أاها تبلغ عند الرياضيني و خاصة 60-0فهي تبلغ عند األشخاص غري املتدربني )

ة احلمل ساعة تقريبا، و تنخفض قيمة و ( لرت و يستغر  وول فرت 02-60عند ممارسي رياضة القوة السريعة )
 استمرارية الفئة )الكتيكية( للدين األكسجينيالالكتيكي عند الراحة االجيابية.

على أن الرياضيني أصحاب القلوب كبرية احلجم تكون  6990دراسة كارلسون وسالتني  وقد دلت 
فرصتهم أفضل يف التخلص من زيادة حامض الالكتيك من الدم نتيجة قيام األلياف العضلية للقلب 
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بإستهالكالالكتيك، وأثبتت الدراسة أن تدريبات التحمل تعمل على سرعة التخلص من الالكتيك نتيجة 
 .2سم6602ها املباشر يف زيادة حجم القلب حيث يصل إىل تأثري 
 النشاط األنزيمي المرتبط بإنتقال حامض الالكتيك: -0-16

الكتاتديهيدروجناز يف إمتام عملية متثيل محض الالكتيك وزيادة إنتقاله وهلذا األنزمي LDHيؤثر إنزمي  
 شكلني أساسيني يف عضالت جسم اإلنسان:

 .H-LDHالشكل القلبي -أ
 M-LDH .الشكل العضلي -ب

يب لويعمل الشكل العضلي على تنظيم تكوين محض الالكتيك من محض البريوفيك بينما الشكل الق 
ينظم التفاعل العكسي ويوجد اإلنزمي يف شكله العضلي يف األلياف العضلية اهليكلية ويف شكله القليب يف 

  األلياف القلبية.
يف التمثيل الغذائي حلامض  Lactate dehydrogenase (LDH)نشاط إنزمي  إذ يساعد         

الالكتيك، وهلذا فإن زيادة نشاط هذا اإلنزمي يصحبها زيادة يف التخلص من الالكتيك وهناك نوعان أساسيان 
-Hوالثاين يف القلب  (M-LDH)من أشكال هذا اإلنزمي يف جسم اإلنسان أحدمها يف العضلة 

LDHك بينما إنزمي القلب ىبتنظيم التفاعل العكسي ي حتويل الالكتيك إىل بريوفويساعد إنزمي العضالت يف
ينتشر يف ألياف عضلة القلب وعندما يزيد جتمع  (H-LDH)ك، وهذا اإلنزاميبتحويل الالكتيك إىل بريوف

 شعر الالعب بالتعب العضلي.يالالكتيك يف العضلة 
 ك:تأثير التمرينات على التخلص من حامض الالكتي -0-17

اليت أجريت حول هذا املوضوع أن Fox and Mathewsتدل نتائج دراسات فوكس وما تيوز 
التمرينات اليت تؤدي على جهاز البساط املتحرك والدراجة الثابتة تساعد على سرعة التخلص من حامض 

دون القيام نفس الوقت تكون أفضل من اإلعتماد على الراحة التامة يف الالكتيك وبنسب غري متساوية وهي 
بأي جهد، حيث أن الراحة التامة تزيد من فرتة التخلص من حامض الالكتيك وتشري النتائج إىل أن الدم 

د، وعلى ذلك فإنه مساعدة الرياضيني يف عمليات  92يتخلص من حامض الالكتيك بالعضالت يف حوايل 
مترينات -الدحدحة–ة )املشي فالتخلص من حامض الالكتيك وذلك عن وريق القيام ببعض التمرينات اخلفي
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)هبا  الدين إبراهيم التهدئة" ألاها أفضل بكثري من الراحة التامة السلبية بالنسبة للتخلص من حامض الالكتيك.
 (49، صفحة 6999سالمة، 

 : تأثير التمرينات على التخلص من حامض الالكتيك.(21)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عالقة التعب بالقدرات الهوائية والالهوائية لالعبي كرة القدم: -0-18
 :عالقة التعب بالقدرة الهوائية لالعبي كرة القدم-0-18-0

من احلد األقصى %12عند قيام الالعب للتدريبات املستمرة بإستخدام القدرة اهلوائية بشدة  
زيادة يف حتلل اجللوكوز من جليكوجني الكبد، وتزداد هذه النسبة مع  ث علىحت اإلستهالك األكسجني، فإاه

خترج كمية إضافية من  أنهعند قيام الرياضي مبجهود بدني 6999زيادة شدة التدريب، يشري هبا  الدين سالمة 
ذه اجللوكوز من خاليا الكبد إىل الدورة الدموية للمحافظة على نسبة جلوكوز الدم حىت ال حيدث هبوط يف ه

النسبة عن معدهلا الطبيعي، وهذا يعين أن كمية اجللوكوز اليت خترج من الكبد إىل الدورة الدموية تتناسب ورديا 
أو أكثر من احلد األقصى  %12بالتدريب لفرتة وويلة بشدة  ممع شدة التدريب هلذا فقيام العب كرة القد

العضالت العاملة ويتحول جليلوجني الكبد إىل إلستهالك األكسجني فإنه حتدث زيادة يف خروج اجللوكوز إىل 
لوكوز، وبذلك فإن العيب كرة القدم ذوي املستويات املتقدمة لديهم القدرة أكرب على حتلل جليكوجني الكبد ج

ألجل دفع كمية أكرب من اجللوكوز يف الدورة الدموية إلستمرار اجملهود البدين، فالتدريبات اهلوائية ترتبط أيضا 
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ب الوعائي الذي يؤمن إستمرار أدائها نتيجة لعمليات األكسدة يف العضالت العاملة وعليه فإن بنظام القل
التعب الناتج عن هذه التدريبات اهلوائية اليت تؤدي لفرتة وويلة مرتبط بإخنفاض اإلنتاجية القلبية وإنتها  خمزون 

، 0221)يوسف الزم كماش، ارة. اجلليكوجني يف العضلة والكبد وظهور خلل يف عمليات تنظيم درجة احلر 
 (16صفحة 

 عالقة التعب بالقدرة الالهوائية لالعبي كرة القدم: -0-18-0
عند قيام العب كرة القدم بالتدريبات ذات الشدة العالية واليت تستمر لفرتة قصرية مثل العدو لقطع  

نوزين ثالثي يفإن معظم الطاقة املستخدمة يكون مصدرها هو األدلتهديف، االكرة، والعدو خلف الكرة و 
وقد وجد أن خمزون العضلة من جليكوجني ،وجليكوجني العضلة CPالكرياتني و فوسفات ATPالفوسفات

وفوسفات الكرياتني ATPحيدث فيه إخنفاض حاد، وينخفض خمزون العضلة من األدينوزين ثالثي الفوسفات 
CP ؤثر على نقص مؤشر الذي ياملرتفع، وذلك يؤدي إىل ظهور حامض الالكتيك و نتيجة للحمل البدين

فيؤثر على نقل اإلشارات العصبية إىل الليفة العضلية وإخنفاض نشاط األنزميات PHاألس اهليدروجيين 
املسؤولية عن عملية حتلل اجللوكوز وحدوث إستجابات كيميائية متعددة، لذلك حيدث قصور يف تعويض كمية 

ويعتربذلك من أسباب حصول ظاهرة التعب إضافة إىل نقص فوسفات ATPاتفوزين ثالثي فوسأدين
 وتراكم حامض الالكتيك. CPالكرياتني 

ويف ضو  ذلك نالحظ بأن الالعب عندما يقوم بأدا  جمموعة من التدريبات البدنية فإنه بذلك ستنفذ كمية 
سم احليوية، واليت تبدأ يف العمل بشكل أكرب نتيجة من الطاقة، األمر الذي يستدعى النشاط لعمل أعضا  اجل

اجملهود والذي يؤدي إىل إرتفاع مستوى القدرات الوظيفية املختلفة سوا  البدنية واحلسية والعقلية واإلنفعالية. 
 (10، صفحة 0221)يوسف الزم كماش، 
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 خالصة :
إن الفهم العلمي لظاهرة التعب العضلي و أسباهبا و نواجتها تسمح لنا بالنجاح يف العملية التدريبية لرفع        

وهذه الظاهرة الفسيولوجية هي مركبة مستوى حتمل العضالت ألمل التعب و مقاومته أو تأخري ظهوره ، 
توجد أيضا أنواع من التعب العضلي،  ، يومتعددة األوجه فكما توجد أنواع كثرية وخمتلفة من العمل العضل

ويظهر التعب بالنسبة لالعب كرة القدم يف إخنفاض مستوى األدا  التوافقي ملهارات اللعب، وعدم الدقة يف 
ويعترب التدريب مبكوناته املختلفة أحد وسائل تعويد أو القدرة على اجلري أو التسديد، التمرير أو التصويب،

 ب حىت تتحسن كفا ة الالعب يف حتمله لظروف األدا  املختلفة.الالعب على مواجهة التع
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الفصل الثالث: اإلسترجاع الوظيفي
 تمهيد

 مفهوم االستشفاء -3-0
 أهمية االستشفاء -3-0
 استعادة الشفاءالفوائد العامة لعمليات  -3-3
 مراحل استعادة الشفاء -3-1
 اختالف معدل سرعة االستشفاء-3-0
 العمر واالستشفاء-3-0
  أنواع الراحة-3-0
 التغيرات الوظيفية و عمليات االستعادة بعد توقف العمل -3-1
 أنظمة اإلنتاج الطاقة عند العب كرة القدم-3-9
 التفاعل بين نظم إنتاج الطاقة -3-02
 خصائص نظم إنتاج الطاقة -3-00
 نظم الطاقة أثناء الراحة والجهد -3-00
 أهمية الراحة االيجابية الستشفاء الكفاءة البدنية-3-03
 األسس البيولوجية الستعادة شفاء مصادر الطاقة للجسم-3-01
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 تمهيد:
مررن جهررة وبررني الراحررة واالسرررتخا  مررن جهررة أخرررى وبررني احلركررة إن التبررادل احلررادث بررني اإلجهرراد والترروتر 

عضرلية وكرل عضرو يف جسرم  ةوالسكون هي اإليقاع الطبيعي للحياة اليت نعيشها حيث تلتزم كل خلية وكل ليفر
 اإلنسان هبذا اإليقاع.

يررة عررن أصرربحت عمليررة االستشررفا  حتتررل أمهيررة كبرررية يف جمررال الترردريب الرياضرري و هرري بالتررايل ال تقررل أمهف
التدريب نفسه ، إذ أن التبادل احلادث بني التدريب و استعادة الشفا  هو العامل احلاسم و اهلام الذي يسرمح 
بالوصول إىل األدا  العايل و مما ال شك فيه أن االهتمام بعمليات االستشفا  يزيد يومرا بعرد يروم، و هرذا راجرع 

ريبيرررة، و شرردهتا و الررريت بلغرررت مسرررتويات وصرررلت إىل حرررد إىل التطررور السرررريع امللحررروظ يف أحجرررام األمحرررال التد
اخلطر على صحة و حيراة الرياضري، و إن سرعي الرياضريني و املردربني حنرو حتقيرق أفضرل املسرتويات يف األدا  و 
حتقيق األرقام القياسية و الفروز برالبطوالت و امليرداليات يف الردورات العامليرة و األوملبيرة و غريهرا يعرد هردفا كبرريا 

ى اجلميررع إىل حتقيقرره، و هررذا يعررين السررعي إىل اجلررودة، و تلررك اجلررودة تعررد سررالحا ذا حرردين، فرريمكن أن يسررع
تقررود تلرررك اجلرررودة إىل أعلررى املسرررتويات إذا راعرررت األسررس العلميرررة يف عمليرررات اإلعررداد و التررردريب و التررروازن 

 .هااملطلوب بني فرتات العمل و الراحة و النظام الغذائي و أسلوب احلياة و غري 
و يف نفس الوقت ميكن أن تقود تلك اجلودة إىل تدمري قدرة الرياضي و ضعف األدا  و جهاز املناعة إذا مل 
تراع األسس العلمية يف عمليات اإلعداد و التدريب، لذلك فإن التوازن السليم بني فرتات العمل و فرتات 

 .ريبالراحة )االستشفا ( هي أصعب و أهم عملية يف إعداد برامج التد
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 مفهوم االستشفاء: -1-0
ها إىل موضوع ؤ ة الواجب إعطايلقد ظهرت مفاهيم كثرية لعملية استعادة الشفا  تبني األمهية احلقيق    

االستشفا  يف عملية التدريب الرياضي، و ميكننا بصدد ذلك إعطا  مفاهيم اهتم الباحثون و العلما  بدراستها 
-بأنه حتسني (19، صفحة 3991)ريسان خريبط جميد، و توضيحها و منها مفهوم استعادة الشفا  إذ عرفه 

 عملشفا  أو أنه الفرتة الزمنية اليت تعقب ال-تعويض-إعادة إنتاج-إعادة بنا -تقوية-استعادة-تنشيط-جتديد
طيه و استعداده على أدا  محل معني حىت الوصول إىل املستوى الذي كان عليه الرياضي قبل أدا  احلمل أو خت

 .من جديد
مبعىن استعادة جتديد  بأنه مصطلح عام يستخدم، الفتاح عن يسيس  عبد و قد عرفه أبو العال أمحد   

مؤشرات احلالة الفسيولوجية و النفسية للرياضي بعد تعرضها لضغوط زائدة أو تعرضها لتأثري أدا  نشاط معني، 
)أبو العال أمحد عبد الفتاح، و ميكن قياس أو تقدير هذه احلاالت موضوعيا من خالل قياس هذه املؤشرات"

 (41، صفحة 3999
( عمليات االستشفا  بأاها مرحلة عودة اجلسم إىل حالته الطبيعية ما قبل 3996و يعرف )فاضل سلطان 

إجرا  التمرينات من خالل إزالة الفضالت املتجمعة أثنا  اجلهد حيث يتم عن وريق التزود باألكسجني 
 (00، صفحة 3996)فاضل سلطان شريدة، الكايف

( فقد عرف االستشفا  بأنه استعادة املستويات الفسيولوجية العادية اليت تعرضت 3996أما )أبو العال 
 (04، صفحة 3999)أبو العال أمحد عبد الفتاح، لضغوط أو تغريات حتت تأثري نشاط معني

( االستشفا  بأنه املدة الزمنية املطلوبة الستعادة التوازن الكلي أو اجلزئي 3999و عرف )عبد احلميد زير 
)املطلق، النسيب( ملؤشرات وظائف اجلهد البدين كجز  من مؤشرات البيئة الداخلية للجسم خالل مراحل 

 الراحة البينية )عقب انتها  أي من مراحل اجلهد البدين(. 
( االستشفا  بأنه احلالة الوظيفية اليت مير هبا الفرد بعد العمل 3990ف )علي بيك و آخرون، و كذلك يعر 

 (09)على بيك و أخرون، ب س، صفحة .البدين و حىت العودة إىل احلالة الطبيعية
ليت تعمل على إعادة التجديد من و يرى الطالب الباحث أن االسرتجاع هي تلك العمليات البيوفسيولوجية ا

 ناحية فسيولوجية و كيميائية لوظائف أعضا  اجلسم و املركبات الطاقوية بعد أدا  جهد بدين .
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 أهمية االستشفاء: -1-6
ال ميكن الوصول إىل النتائج الرياضية العاملية اعتمادا على زيادة حجم و شدة محل التدريب فقط، و      

بدون مصاحبة عمليات االستشفا  للتخلص من التعب الناتج عن أثر محل التدريب، و يف كثري من األحيان 
ب الناتج عن احلمل البدين السابق، يؤدي الرياضي محال تدريبيا بالرغم من عدم التخلص بدرجة كافية من التع

و غالبا ما يسبب ذلك وصول الرياضي إىل إجهاد اجلهاز احلركي )عصيب، عضلي، عظمي( إضافة إىل 
احتمال ضعف املناعة و اإلصابات املختلفة، و هذا حيدث عادة يف حالة عدم تنظيم عمليات التدريب، وفقا 

 Monod.H, Flandrois.R)ئص الفردية للرياضي.لألسس العملية و مدى مالئمتها للعمر و اخلصا

,Vandewalle.H, 2007, p. 74) 
ليست مبالغة إذا قلنا أن مشكلة االستشفا  و التخلص من التعب لدى الرياضيني حتتل حاليا املكانة     

رتفاع مبستوى النتائج الرياضية، إذ البد من األوىل من حيث األمهية، بل لقد أصبحت هي االجتاه اجلديد لال
البحث عن جديد لتطوير فاعلية التدريب الرياضي، و اجته الباحثون إىل زيادة فاعلية عملية االستشفا ، و لعل 
هذه اخلطوات و ذلك االجتاه جا  بشكل وبيعي و فرض نفسه كنتيجة للزيادة القصوى اليت وصل إليها حجم 

و هذا ملواكبة التأثريات السلبية و وقاية الرياضي منها و التخلص منها ، و هلذا فإن و شدة محل التدريب، 
)أبو العال أمحد دراسة وبيعة حدوث التعب و االستشفا  تعترب ذات أمهية خاصة من الناحية النظرية و التطبيقية

 (01، صفحة 3999عبد الفتاح، 
و يعترب االستشفا  عملية ذات جوانب متنوعة تتصل بكثري من املوضوعات اهلامة و احليوية مثل التعب       

و أنواعه املختلفة و درجاته املتنوعة، و كذلك كيفية تشخيص حاالت التعب كما يرتبط بأسس التدريب 
ألمحال التدريبية على الفرتات الزمنية الرياضي املختلفة و نظرياته املرتبطة بتقسيم املوسم الرياضي و توزيع ا

 املختلفة خالل املوسم كله و بني املواسم و كذا املنافسة و التغذية.
و عملية االستشفا  حتدث قبل التدريب و خالل فرتات الراحة البينية أثنا  جرعة التدريب و بعد 

التخصصي، و تبعا لنوعية  التدريب، و اختالف نوعية االستشفا  تكون تبعا الختالف النشاط الرياضي
، صفحة 0221)عليوة .ع .م، التدريب )سرعة، قوة، حتمل( و تبعا للعب  الواقع على الرياضي التخصصي.

00) 
و ترتبط أيضا خصائص عمليات التعب و االستشفا  و يف ظروف التدريب و املنافسة بعدة عوامل تشمل     

وع النشاط و أهداف اجلرعة التدريبية و نوعية و شدة التدريب و درجة إعداد الرياضي و العمر و إضافة إىل ن
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)أبو ب اجلنس و كذا حجم و كتلة العضالت املستخدمة و كذا نوع االنقباض العضلي املستخدم يف التدري
 (05، صفحة 3999العال أمحد عبد الفتاح، 

 الفوائد العامة لعمليات استعادة الشفاء:  -1-1
 :(13)على بيك و أخرون، ب س، صفحة و تتمثل فيما يلي

 تساعد على حتسني استجابة أجهزة اجلسم للمثريات التدريبية. -

من ظاهرة تكرار اإلصابات اليت ميكن أن يتعرض هلا الرياضي و الناجتة عن األمحال التدريبية  حتد -
 املختلفة و اليت تساعد على استمرارية و تواصل العملية التدريبية.

اإلسراع بعمليات إعادة حيوية أجهزة اجلسم املختلفة سوا  كان ذلك من خالل اعتماد فرتات بينية  -
 باختالفها.أو وسائل استشفا  

  تعد عملية االستشفا  بعد أدا  التدريب الرياضي يف غاية األمهية جلميع الرياضيني وهي تشغل املهتمني
 باجملال الرياضي.

  امتال  خمازن العضالت بالفوسفات يكون سريعا جدا يف الدقائق األوىل من فرتة االستشفا  حيث ترتاوح
 دقائق. 2-0الفرتة املطلوبة لذلك من 

 القيام بالتمرينات املتقطعة اليت تشتمل على فرتات راحة بينية على امتال  وجتديد خمازن   يساعد
 .املواليةالفوسفات الستخدامه يف فرتات العمل 

  الطاقة الالزمة لتجديد خمازن الفوسفات تستمد من عمليات األكسدة اهلوائية باإلضافة إىل عمليات
 (16، صفحة 0226)عويس اجلبايل، ( دقيقة. 92-12تكسري حامض الالكتيك وتستغر  حوايل )

  ،مقدار أو كمية الّدين األكسجيين يتم تعويضها أثنا  عملية االستشفا  وعادة ما تستهلك يف فرتة الراحة
 وينطبق ذلك على الّدين األكسجيين حلامض الالكتيك أوحامض البريوفيك.

  باجلليكوجني يف غضون عملية االستشفا  بعد التمرينات املستمرة الطويلة تستغر  حوايل امتال  العضالت
 ساعة إذا تناول الفرد الرياضي كميات مضاعفة من الكربوهيدرات. 61

  من اجلليكوجني يف أول عشرة ساعات من عملية االستشفا . %12متتلئ العضالت حبوايل 
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 ىل تناقص يف خمازن اجلليكوجني حيث يقل مستواه مع مرور أيام تكرار تدريبات التحمل لعدة أيام يؤدي إ
التدريب ويستمر على ذلك مادام الفرد الرياضي ال يتناول كميات كافية من الكربوهيدرات وهذا بدوره 

 يؤدي إىل التعب العضلي.
 قصري  الرياضيون الذين يتناولون كميات عادية من الكربوهيدرات يف غذائهم مث يؤدون تدريبات لوقت

من املخازن  %60ساعة وحوايل  06"بشدة عالية" أي متقطعة متتلئ عضالهتم باجلليكوجني بعد مرور 
 متتلئ يف مخس ساعات تقريبا من فرتة االستشفا  حىت إذا مل يتناول الفرد أي غذا  بعد التدريب.

  األلياف العضلية البيضا  متتلئ باجلليكوجني أسرع من األلياف العضلية احلمرا. 
  يتحول قدر من حامض الالكتيك إىل جليكوجني بواسطة الكبد عن وريق األكسدة اهلوائية ويساعد ذلك

 (20، صفحة 6996)خريبط جميد ريسان، يف سرعة تعويض العضالت باجلليكوجني. 
 بعمليات إعادة حيوية أجهزة اجلسم سوا  كان من خالل برنامج اسرتخا  بدين أو عقلي مما  اإلسراع

، صفحة 0220)على الرتكي ،ريسان خريبط عبد اجمليد، يساعد على تقصري الفرتات الزمنية املخصصة للراحة. 
40) 

 : الشفاء استعادة مراحل -3-1
 :  ايلي كم مراحل أربعة إىل الشفا  استعادة مراحل تقسيم ميكن

 االنطال  بداية و التدرييب للحمل البدين األدا  اهاية املرحلة هذه تعترب   : االستهالك مرحلة-3-1-0
قدرا من الطاقة  ذفناجلهد فعند قيام الفرد جبهد بدين فإنه يست ذهي مرحلة إستنفاو  ، االستشفا  لعمليات

 حدود يف التعب درجة كانت كلما و ،  وتنخفض قدرته على العمل تدرجييا، وتظهر عليه عالمات التعب
 عدم خلفية على تكراره و التعب تراكم زاد ما إذا العكس على و أسرع منها الشفا  كان الرياضي حتمل قدرة

 البدين احلمل بنوعية التعب نوعية ترتبط و ، املختلفة السلبية لتأثريات إلىا يؤدي أن ميكن املناسب االستشفا 
 (19، صفحة 6994)صبحي حسانني ،أمحد كسرى معاين، . تنفيذه مت الذي

 تطوير عن املسؤولة البنائية و الفسيولوجية التغريات الفرتة هذه خالل تتم: االستشفاء مرحلة-3-1-0
 قد و البدنية الراحة فرتة بعد احلمل تكرار توقيت إىل ذلك ويرجع الرياضي مستوى رفع و الوظيفية الكفا ة

 :فرتتني إىل املرحلة هذه فنو بالتو  قسم
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 حياول حيث ساعات عدة إىل دقائق عدة خالل الفرتة هذه وتتم: المبكر االستشفاء فترة •
 .التعب تأثريات من التخلص و الطبيعية حالته إىل العودة اجلسم

 تساعد اليت الوظيفية البنائية التغريات حبدوث الفرتة هذه وتتميز: المتأخر االستشفاء فترة •
 مرحلة حدوث الفرتة هذه يف يالحظ ما غالبا و ، الفسيولوجي التكيف عمليات جناح على اجلسم

 بعد العليا املستويات ذوي الرياضيني لتدريب املرحلة هذه إىل  الوصول يتم ما عادة و الزائد التعويض
 (Jurgain.W, 1990, p. 64) . كبرية تدريبية أمحال أدا 
 تتداخل قد أو املتأخرة االستشفا  فرتة تلي اليت املرحلة وهي: الزائد التعويض مرحلة-3-1-3

 كان مما أفضل وضع يف جتعله جيدة فسيولوجية حبالة الرياضي يتميز حيث ، األحيان بعض يف معها
 هذه خالل التدرييب احلمل يكرر أن يفضل ما عادة و ، البدين العمل أو التدريب أدا  قبل عليه

 مرحلة إىل الوصول جتنب و الرياضي املستوى رفع على تساعد اليت املناسبة املرحلة أاها حيث املرحلة
 (02، صفحة 0222السيد، )وجدي الفاتح ، لطفي .  اإلجهاد

 التدريب جرعة تكرار عدم حالة يف املرحلة هذه وتأيت:  األولية الحالة إلى العودة مرحلة-3-1-1
 احلالة إىل الرياضي مستوى يرجع حيث األوىل املرحلة خالل التدريب دورة أو التدريب بتكرار أو ،

     ذلك من أكثر الراحة فرتة اوالت إذ املستوى تطوير ضمان يصعب و ، التدريب قبل عليها كان اليت
 (14، صفحة 6994)ريسان جميد خريبط، .

 اختالف معدل سرعة االستشفاء:-3-0
ترتبط الطبيعة الفسيولوجية لالستشفا  بنوعية النشاط العضلي ذاته حيث تعمل عمليات االستشفا  

خالل العمل العضلي ذاته وليس فقط بعد االنتها  منه وقد أمكن من خالل نتائج الدراسات يف جمال 
 .االستشفا  التوصل إىل بعض اخلصائص الفسيولوجية املرتبطة بعمليات االستشفا  

جتري عملية االستشفا  مبعدل غري متساوي ففي البداية تكون سريعة جدا مث بعد ذلك تتباوأ وقد فسر إذ 
 (41، صفحة 0222)نارميان اخلطيب، ذلك بعاملني هلما تأثري يف عملية االستشفا .  هيل

عدم كفاية كثافة عمل اجلهاز الدوري لتوفري األكسجني املطلوب للجسم خالل فرتة العامل األول:  -
االستشفا  حيث تتم عملية استشفا  اجلهاز الدوري بصورة سريعة جدا بعد أدا  العمل العضلي، يف 

الوقت الذي ال يكون هذا اجلهاز قد قام بتلبية حاجة العضالت إىل تعويض األكسجني الذي 
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عمل اجلهاز الدوري يف الوقت الذي مازالت  أتدانه خالل العمل العضلي وبذلك يهداستهلكه أو اس
 العضالت يف حاجة إىل كميات كبرية من األكسجني.

ختتلف عملية االستشفا  حلامض الالكتيك املتكون بعد األدا  البدين حيث يقسم  العامل الثاني: -
أكسدة حامض الالكتيك يف العضالت واملرحلة االستشفا  على مرحلتني: املرحلة السابقة واملرتبطة ب

بالعضالت أيضا بعمليات انتشاره ،  إلضافة إىل أكسدة حامض الالكتيكالثانية البطيئة اليت ترتبط با
هو كمية األكسجني املستهلكة يف فرتة استعادة الشفا  بعد و خارج العضالت و"الّدين األكسجيين" 

، صفحة 6991)إبراهيم سالمة، .ملستهلكة نفسها يف أثنا  الراحة األدا  البدين اليت تزيد عن الكمية ا
41) 
هتدف العمليات الفسيولوجية خالل فرتة االستشفا  إىل حتقيق هدفني أحدمها حتقيق عملية كما 

يشتمل اهلدف الثاين االستقرار التجانسي وتتم هذه العملية خالل عدة دقائق إىل بضع ساعات، بينما 
إحداث تغريات بنائية خمتلفة ألنسجة اجلسم املختلفة وبالتايل ينعكس ذلك على األدا  الوظيفي فتتحسن 

احلالة العامة للرياضي ويرتفع مستوى حالته التدريبية نتيجة تكيف أجهزة اجلسم ويرجع عدم تساوي توقيتات 
اه تأثري محل التدريب ونظام اإلمداد مبصادر الطاقة وغريها االستشفا  إىل عدة أسباب خمتلفة يف مقدمتها اجت

 (49، صفحة 6999)عادل عبد البصري على، باإلضافة إىل مستوى احلالة التدريبية لالعب.
 العمر واالستشفاء:-3-0

يعترب العمر من أهم العوامل املؤثرة على وبيعة عمليات االستشفا ، وبالرغم من اختالف نتائج 
الدراسات عند املقارنة بني سرعة االستشفا  لدى األوفال والبالغني إال أن هذا االختالف يرجع إىل اختالف 

بعض االستنتاجات العامة يف  نوعية العمل البدين املستخدم إلحداث حالة التعب، غري انه أمكن التوصل إىل
 هذا اجملال خلصها فالكون فيما يلي:  

سنة يزداد العب  على وظائف اجلهاز الدوري والتنفسي كلما كان  02-66نية من خالل املرحلة الس -
 العمر أصغر مع قلة اإلنتاجية أثنا  العمل.

سنة( خالل رفع  60-62ألوفال 'تبطئ سرعة االستشفا  حتت تأثري عامل كرب السن "الشيخوخة" وعند ا -
احلمولة نالحظ تغريات مهمة عصبية حركية مقارنة ما هو عليه عند البالغني ولكن االسرتجاع بطئ عن مستواه 

 (Louvard annik, 1991, p. 59) املعهود
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  : الراحة أنواع-1-2
 : الراحةإىل تقسيم وميكن
 و الراحة تبعث اليت احملببة و اخلفيفة التمارين و احلركات من جمموعة عن عبارة هي: الراحةااليجابية 

 بالتعب إحساسه زيادة إىل تؤدي ال و الالعب جسم يف االستشفا 
 و لشفائها العضوية األجهزة استعادة إىل هتدف اليت البدنية األنشطة أنواع لبعض اخلفيف األدا  كذلك وهي

 .  التعب ظهور إىل تؤدي اليت األعراض آثار من التقليل
 منخفضة بشدة التمارين بأدا  الرياضي قيام هي االجيابية الراحة أن سبق ما خالل منالباحث  الطالب ويرى
 .العاملة العضالت تبديل مع متعب مبجهود القيام بعد

 بأي يقوم أن دون التدريب عن الالعبا فيه ينقطع اليت الراحة عن عبارة وهي: السلبية الراحة 
 نوع ألي الرياضي الفرد أدا  بعدم تتم هي و ، ذلك يف املطلقة احلرية الالعب يعطي و بدين نشاط

 أو الوقوف يف ذلك يتمثل و ، سابق مترين من االنتها  بعد املقصودة احلركية األنشطة أنواع  من
 (93، صفحة 3998)هزاع و هزاع بن حممد، .  االسرتخا  و اجللوس

 االنتها  بعد جمهود بأي القيام عن الرياضي امتناع هي السلبية الراحة أن سبق مماالباحث  الطالب يستخلص
 .له احملددة الزمين الفرتة ويلة مرتاحا يبقى و بدين أدا  أو مترين أي أدا  من
 بعد توقف العمل: التغيرات الوظيفية و عمليات االستعادة -1-8

حتدث تغريات متنوعة يف نشاط األنظمة الوظيفية املختلفة بعد التوقف عن العمل مباشرة و ميكن إفراز أربعة 
 مراحل يف فرتة االستعادة و هي:

 االستعادة السريعة -

 االستعادة البطيئة -

 التعويض املضاعف )فرط االستعادة( -

 االستعادة الطويلة )املتأخرة( -

ذه املراحل و فرتاهتا و ميزاهتا تتباين بشدة يف الوظائف املختلفة، املرحلتان األوىل و الثانية إن وجود مثل ه
تشمالن فرتة استعادة كفا ة األدا  املنخفضة نتيجة للعمل املرهق، أما املرحلة الثالثة فتشمل ارتفاع كفا ة 

 ل العمل( يف كفا ة األدا األدا ، و متثل املرحلة الرابعة العودة إىل املستوى الطبيعي )ما قب
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 :وعن االنقسامات العامة الستعادة العمليات الوظيفية بعد العمل تتمثل يف اآليت     
إن سرعة استعادة أغلب املؤشرات الوظيفية و ووهلا تتواجد يف عالقة مستقيمة مع  اإلستعادة السريعة:-أوال

التغريات خالل فرتة العمل أكرب و بالتايل  قدرة العمل، فكلما كانت قدرة العمل أعلى كلما كان حدوث 
كانت سرعة االستعادة أكرب و هذا يعين أنه كلما كانت فرتة االستعادة أقصر، إذ تستغر  استمرارية استعادة 

 غالبية الوظائف بعد العمل الالهوائي األقصى بضع دقائق، أما بعد العمل املستمر فتستمر لعدة أيام.
البدنية لكثري من املؤشرات الوظيفية تظهر من حيث الطبيعة انعكاسا متطابقا لتغرياهتا يف إن خطوة االستعادة 

 فرتة اإلعداد.
إن استعادة الوظائف املختلفة جتري بسرعة خمتلفة، أما يف بعض مراحل عملية اإلستعادة البطيئة: -ثانيا

مستوى السكون قد مت يف أوقات  االستعادة و بعض االجتاهات املختلفة فتجري بطيئة ، حبيث يكون بلوغ
متباينة فلذلك ال ميكن احلكم على عمليات االستعادة بأكملها من خالل مؤشر حمدد واحد بل حىت بضع 

 .مؤشرات و إمنا من خالل الرجوع إىل املستوى األول )ما قبل العمل( للمؤشرات املستعادة 
إن كفا ة األدا  و كذلك بعض وظائف اجلسم اليت حتددها تلك الكفا ة ويلة التعويض المضاعف: -ثالثا

فرتة االستعادة بعد العمل األقصى ال تبلغ مستواها اليت كانت عليه قبل العمل فقط و إمنا تستطيع أن 
العمل تتجاوزها أيضا مارة عرب مرحلة فرط االستعادة، و مبعىن آخر إن هذا التجاوز املؤقت عن مستوى ما قبل 

 .حيمل تعبري التعويض املضاعف 
 اإلستعادة الطويلة)المتأخرة(:-رابعا 

خالل هذه املرحلة تتم عملية التكيف، و يصبح مستوى الرياضي أفضل مما كان عليه من الناحية الفسيولوجية 
لذلك فهي و النفسية، و يعتمد حتقيق األهداف العملية التدريبية على النجاح يف حتقيق االستشفا  العميق 

، صفحة 3999)ولحة حسام الدين، تستغر  فرتة زمنية أوول إلعادة بنا  بروتني العضلة و تعويض اجلاليكوجني.
50) 
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)يوسف ذهب علي، الوصول إلى المثالية في استعادة الشفاءاإلستشفاء و عملية : مراحل  (19)الشكل رقم   
 (11، صفحة 3991
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 :(430، صفحة 3990، أبو العال عبد الفتاح، )إبراهيم شعالن مواصفات إنتاج الطاقة خالل مباراة كرة القدم(12جدول رقم)

 نظام الطاقة
معدل 
 القلب

متطلبات اللعب البدنية 
 و الفسيولوجية

 المهارات الفنية
التحركات 
 الخططية

 االستشفاء

ائي
الهو

ال
 

 الفوسفاتي
أكثر من 
316 

 نبضة/ 

أدا  احلركات السريعة 
القوية حبدها األقصى 

 قدرة(-قوة-)سرعة

بأنواعها الركالت 
رمية -التصويب

الوثب  -التماس
 ألدا  ألعاب اهلوا 

عدو املسافات 
م 35-36القصرية 
التحركات ، الوثب 

املفاجئة و السائدة 
 يف اهلجوم

يستشفى خالل 
   1-4اللعب من 

على حساب 
استهالك 
 األكسجني

 الالكتيك
أكثر من 
316 

 نبضة/ 

أدا  احلركات األقل من 
القصوى و اليت تتطلب 
درجة عالية من التحمل 

 حتمل قوة(-)حتمل سرعة

 -اجلري بالكرة
التمرير   -احملاورة

املتنوع و التحرك 
أخذ  -لالستالم

تبادل  -املكان
 املراكز

اجلري املستمر من 
دقيقة بسرعة  3-4

أقل من القصوى 
خالل التحول من 
اهلجوم للدفاع و 

 العكس

خالل هتدئة رمت 
األدا  أو التوقف و 

 ملباراةبني شووي ا

وائي
اله

 

الحد األقصى 
الستهالك 
 األكسجين

-305من 
316 

 نبضة/ 

يقل االعتماد عليه خالل 
املباراة و إن كان مستواه 

عايل حيسن كفا ة األجهزة 
 الداخلية

ال حيتاج إليه 
بدرجة كبرية عند 

أدا  املهارات 
 خالل املباراة

ال تعتمد عليه 
التحركات اخلططية 

 بدرجة كبرية
 ررررر

العتبة الفارقة 
الالهوائية 

81% 
 مللي مول4)

-356من 
306 

 نبضة/ 

يعتمد عليه يف معظم 
أوقات املباراة و يساعد 
يف تقليل جتميع حامض 

 الالكتيك

األدا  املتكرر 
للمهارات و 

خاصة التمرير و 
 االستالم 

اجلري مث التوقف مث 
اجلري بسرعات 
خمتلفة كالعمق و 

االتساع و االخرتا  
 -ميف اهلجو 

 السقوط للسند

خالل املشي أو 
توقف اللعب و 
 البعد عن املشاركة

العتبة الفارقة 
 6الهوائية )

 مللي مول(

أقل من 
356 

 نبضة/ 

تساعد يف سرعة 
االستشفا  خالل املباراة 
 مبا يوفره من األكسجني

-اهلرولة -املشي
فرتات التوقف 

 أثنا  اللعب

هتدئة األدا  مع 
 -التحكم يف الكرة

 املساعدة يف اهلجوم
 ررررر

 لالهوائية(  موليمل 0مول للهوائية( )ملي 4)*( الفار  بني القبة الالهوائية و اهلوائية هو نسبة تركيز حامض الالكتيك بالدم )
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 أنظمة اإلنتاج الطاقة عند العب كرة القدم:-1-9
الرياضية و كيفية ممارستها و أن إنتاج الطاقة تتنوع داخل اجلسم بتنوع ور  أدا  األنشطة الطاقة إن نظم إنتاج 

 ( يتم عن وريق ثالثة نظم و هي:ATPالالزمة إلعادة بنا  مركب ثالثي أينوزين الفوسفات )
I- :النظام الفوسفايت )الهوائي  اللكتيكي(. - النظام الالهوائي 

 نظام حامض الالكتيك )الهوائي لكتيكي( -                    
II- (331، صفحة 4660)صاحل بشري سعد، يوسف الزم كماش، كسجيني ) هوائي(النظام األ 

( و هو أحد املركبات الغنية CPيطلق عليه أيضا نظام الفوسفوكرياتني ) النظام الفوسفاتي:-1-9-0
بالطاقة الكيميائية املخزونة يف معظم اخلاليا العضلية و هذا النظام الالهوائي ينتج الطاقة الالزمة إلعادة 

الذي ينتج الطاقة الالزمة للعمل العضلي احلركي عند ATPتكوين مركب ثالثي أدينوزين الفوسفات 
 إنتاجه للطاقة الالزمةانشطاره و تكمن أمهية هذا النظام يف سرعة 

( يعترب من أهم املركبات ذات الطاقة العالية و يتكون أساسا من ATPإن ثالثي أدينوزين الفوسفات ) -
( ينتج عن ذلك ثنائي فوسفات األدينوزين ATPأدينوزين و ثالث أجزا  من الفوسفات و عند حتلل مركب )

(ADP( باإلضافة إىل جزئي فوسفات )PI و واقة تعادل )سعر حراري و متثل املصدر  3466-166
 الفوري للطاقة اليت تستخدمها اخلاليا العضلية لتقوم بعملها

ميلي.مول /كجم من وزن العضلة(  0-0و إن كمية ثالثي أدينوزين الفوسفات يف العضالت حمدودة حوايل )
و للحصول على هذه ثواين(،  36-5و هذه الكمية تكفي لعدد من االنقباضات العضلية يف زمن يقدر من )

 الطاقة من خالل هذه الدورة تتم تفاعالت كيميائية حيوية وفق اخلطوات التالية:

ATP   ADP + PI – ENERGY …..(1) 

CP + ADP   ATP + C 

C + PI  CP + ENERGY 

 و ميكن تلخيص مميزات هذا النظام فيما يلي:
 ال يعتمد على سلسلة وويلة من التفاعالت الكيميائية -

 يعتمد يف انشطاره على أكسجني هوا  التنفس ال -
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، 3998)إبراهيم سامل السكار و أخرون، ( بطريقة مباشرة.CP( و )ATPختزن العضالت كل من ) -
 (04صفحة 

 ( الهوائيا بواسطة عمليةATPيعتمد هذا النظام أيضا على إعادة بنا  ) نظام حامض الالكتيك: -1-9-6
اجللكزة الالهوائية و خيتلف هنا مصدر الطاقة حيث يعترب مصدرا غذائيا يأيت من التمثيل الغذائي 
لكربوهيدرات إىل صورة بسيطة يف شكل سكر اجللوكوز الذي ميكن استخدامه مباشرة إلنتاج الطاقة يف غياب 

الفوسفات إال أن ذلك يؤدي األكسجني حبيث تستخدم الطاقة الناجتة يف إعادة بنا  مركب ثالثي أدينوزين 
 إىل تراكم حامض الالكتيك يف العضلة و الدم و هذا بدوره يؤدي إىل التعب العضلي عند زيادته.

إذ أن عدم وجود األكسجني يؤدي إىل تركز و إنتاج حامض الالكتيك ، و العضلة و الدم يستطيعان أن 
 تعب.غرام من حامض الالكتيك قبل ظهور ال 16-06يتحمال وجود من 

 مميزات نظام حامض الالكتيك:  -
 يعمل بدون وجود األوكسجني. -
 حتدث تفاعالت يف السيتوبالزم قرب اخليوط الربوتينية املايوسني واألكتني. -
 مصدر الطاقة فيه اجللوكوز وموجود يف العضالت على شكل حبيبات جليكوجينية يف السيتوبالزم. -
 يف عملية حترر الطاقة وخاصة يف النشاوات العضلية الشديدة واليت تستغر  فرتة قصرية. سريع -
 دقائق. 2 -6يدوم فرتة  -
 تفاعالت. 62( وتتطلب ATPجزيئات من ) 2إنتاج الطاقة الكيميائية فيه حمدود إذ تتكون  -
 خمزون الطاقة حمدود يف العضلة. -
 ي.  ينتج عنه حامض اللبنيك الذي يسبب التعب العضل -
 )اجلليكوجني، اجللوكوز(.على يعتمد فقط  -

، 4660)أبو العال أمحد عبد الفتاح، (.ATPينتج كمية كافية من الطاقة الستعادة عدد قليل من ) -
 (483صفحة 

 :اللياقة الالهوائية لالعبي كرة القدم 
يعترب نظام إنتاج الطاقة الالهوائي هو النظام األساسي لرياضة كرة القدم و خاصة نظام حامض الالكتيك،         

و مبالحظة وبيعة األدا  يف كرة القدم و اليت تتميز بأاها حتتاج إىل إنتاج دفعات من الطاقة ألدا  أعمال عضلية 
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ائية بالنظام الفوسفايت، إال أن النظام األساسي هو نظام قوية و سريعة من خالل االعتماد على الطاقة الالهو 
 (416، صفحة 3990)إبراهيم شعالن ، أبو العال عبد الفتاح، حامض الالكتيك

و من املعروف أن الالعب خالل املباراة يتبادل نشاوا بني اللعب السريع و ما يرتبط بذلك من تراكم     
ض الالكتيك، مث تنخفض أنشطة الالعب إىل املشي و اهلرولة مما يساعد على تقليل تركيز حامض حام

 الالكتيك نتيجة زيادة معدل التخلص من حامض الالكتيك.
و ما ميكن أن نستخلصه هو أن الطاقة الالهوائية هي واقة أساسية لالعب كرة القدم بالرغم من أن زمن 

م ضمن األنشطة اهلوائية، و لذلك فإن املدرب جيب أن يعود الالعب على اللعب املباراة يصنف لعبة كرة القد
حتت ظروف الدين األكسجيين، أي من املفيد جدا أدا  مترينات سريعة يف بداية اجلرعة لتكوين دين أكسجيين 

مبواقف و زيادة الالكتيك مث تستمر اجلرعة التدريبية حتت ظروف التعب كما حيدث يف املباراة، و العمل 
مشاهبة مع حتمل التعب الناتج عن نقص األكسجني أثنا  األدا  مث قدرة عضالته و أجهزة اجلسم على سرعة 

 تسديد الدين األكسجيين خالل فرتات اخنفاض مستوى القدرة على األدا .
 النظام األكسجيني: -1-9-1

عن وريق أكسدة املواد ATPيعتمد هذا النظام لتحويل الطاقة على ثالث مصادر إلعادة بنا      
الكربوهيدراتية و الدهون و الربوتني، و نظرا لتوافر متطلبات هذا النظام من األكسجني يف اهلوا  اجلوي و 
مصادر الطاقة املخزونة يف اجلسم فإنه يتميز مبقدرته على حتويل قدر كبري من الطاقة و لفرتة وويلة، كما يعترب 

رعة الالهوائية لكونه عامال مساعدا على سرعة االستشفا  خالل فرتات قاعدة أساسية ألنشطة القوة و الس
 الراحة البينية.

( ATPفما مييز هذا النظام عن النظامني السابقني إلنتاج الطاقة بوجود األكسجني كعامل فعال إلعادة بنا  )
(، و ATPمول ) 1، مقارنة بنظام حامض الالكتيك و الذي ينتج عنه ATPمول  19أين ميكن استعادة بنا  

لرت إذا كان مصدر الطاقة هو  1.5( حوايل ATPمول ) 3عن كمية األكسجني الالزمة إلعادة بنا  
 لرت يف حالة ما إذا كان مصدر الطاقة هو الدهون. 0اجلليكوجني بينما يبلغ 

 مميزات النظام الهوائي 
 يعمل بوجود األكسجني -
 كتمل بعيدا يف اخليوط الربوتينية االنقباضية حتدث التفاعالت الكيميائية يف السيتوبالزم وت -
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 كندريا، ويتطلب تفاعالت كيميائية كثرية ومعقدة.يف امليتو 
كوجني والدهون والربوتينات ويتطلب إشراك مصدرين من مركبات الطاقة يمصدر الطاقة فيه اجلل -

 الغذائي.
الطاقة منه يف األنشطة املتوسطة واخلفيفة الشدة واليت تستغر  وقتا وويال  بطي  وتتحرر -

 )أنشطة التحمل( 
 يدوم لفرتة وويلة. -
إنتاج الطاقة فيه كبري وغري حمدود، وتعتمد التفاعالت فيه على توفر األوكسجني الذي بدوره  -

 يعتمد على عمل اجلهازين الدوري وتنفسي.
 (64، صفحة 0220)هاشم عدنان الكيالين ، إلنتاج الطاقة.ال حيدث التعب العضلي مصاحبا  -

  :اللياقة الهوائية لالعب كرة القدم 
بالرغم من أن معدالت اللعب يف مباراة كرة القدم عبارة عن نوبات سريعة و قصرية من احلركة و يتطلب ذلك 

الالهوائية و لذلك فإن الطاقة املبذولة يف كرة القدم ال حتتسب على وول املسافة من كفا ة عالية إلنتاج الطاقة 
املقطوعة حيث يعتمد الالعب غالبا على العمليات الالهوائية إلنتاج الطاقة لفرتات زمنية متكررة من األدا  

اجلري، و ال تقتصر  احلركي تشمل زيادة التسريع يف اجلري أو على العكس الفرملة مع تغيري اجتاهات و زوايا
الطاقة املبذولة فقط على جمرد واقة اجلري و لكن أيضا جز  من الطاقة يستهلك ألدا  املهارات الفنية مع 
اجلري، كما أن االنفعاالت املصاحبة لسري املباراة و الضغط املسلط على الالعب، و الذي يتسبب يف التأثري 

دقيقة و قد تزيد على ذلك فيتطلب من الالعب  96راة لفرتة و لكن استمرارية زمن املبا، على معدل القلب
 قدرا معينا من اللياقة اهلوائية.

 التفاعل بين نظم إنتاج الطاقة: -3-02
تتفاعل أنظمة إنتاج الطاقة يف جسم اإلنسان فيما بينها حبيث ال يبدو فيها أي نظام مستقال عن النظم 

 التغريات اليت حتدث يف قوة وسرعة األدا  واملسافة والزمن.   األخرى، ويتوقف التفاعل بني تلك النظم على
أثنا  األدا  أي القدرة ATPفالنظام الفوسفايت يعتمد على خمزون ال ، فلكل نظام سعة حمدودة

هناك ف( الالزمة أثنا  األنشطة املختلفة، ATPالالهوائية يف حني السعة الالهوائية تشري إىل الكمية الكلية )
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ويالحظ كلما تقل سرعة األدا  وتزيد املسافة فإن النظام يتحول إىل حامض  ،ترابط بني هذه األنظمة وتعاقبها 
 (444، صفحة 3990)إبراهيم شعالن ،أبو العال عبد الفتاح، الالكتيك أو اهلوائي كمصدر إلمداد الطاقة.

 خصائص نظم إنتاج الطاقة: -3-00
 (20، صفحة 0220)وجدي مصطفى فاتح ،حممد الطاوي السيد، ميكن تلخيص خصائص نظم الطاقة الثالثة يف اجلدول التايل 

 ( يوضح خصائص نظم الطاقة الثالثة20الجدول رقم )
 نظام األوكسجين نظام حامض الالكتيك النظام الفوسفاتي الخصائص

 هوائي  يستخدم األوكسجني ال يستخدم األوكسجني ال يستخدم األوكسجني األوكسجني استخدام
 بطي  سريع األسرع سرعة إنتاج الطاقة

 اجلليكوجني والدهون اجلليكوجني كرياتني فوسفات مصادر الطاقة
 غري حمدود )كبري( حمدود حمدود جدا )ضئيل( ATPإنتاج 

يف  ATPعدد موالت 
 الدقيقة

2,1  6,1 6,2 

 ال يوجد يوجد بسبب الالكتيك ال يوجد التعب نتيجة املخلفات
 دقائق 2أكثر من  دقائق 2-6من  ثا 22أقل من  الفرتة الزمنية

مناذج األنشطة واأللعاب 
 الرياضية

ألعاب حتمل السرعة وحتمل  ألعاب القوة والسرعة
 القوة

 أنشطة وألعاب التحمل

 نظم الطاقة أثناء الراحة والجهد: -3-00
 أثنا  تقوم عملية التمثل الغذائي باستمرارية توليد الطاقة الالزمة للجسم تبعا ملتطلباهتا، سوا  كان ذلك

الراحة أو أثنا  اجلهد البدين وختتلف مستويات توليد الطاقة يف اجلسم تبعا الختالف مستوى أنشطة اجلسم 
 وتأثري البيئة عليه.

 أثناء الراحة: الطاقة -3-00-0
يزيد مقدار التمثيل الغذائي يف حالة الراحة النسبية عنه يف حالة الراحة املطلقة حيث تستخدم الطاقة 

الزائدة يف كثري من العمليات مثل اهلضم وتنظيم درجة حرارة اجلسم واالحتفاظ بأوضاع اجلسم، وتزيد عملية 
هلضم الكربوهيدات ، كما  %62-6هلضم الدهون و  %22توليد الطاقة تبعا لنوعية الطعام فتكون الزيادة 

تزيد الطاقة لعمل اجملموعات العضلية املسؤولة عن االحتفاظ بوضع اجلسم، ففي وضع اجللوس تزيد الطاقة 
 .مقارنة بوضع اجللوس %22، 60وتكون الزيادة يف وضع الوقوف من  %60-0مبقدار 
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االستشفا  بعد اجلهد البدين لتوفري الطاقة الالزمة  وتزيد الطاقة يف حالة الراحة النسبية الستعادة
للتفاعالت الكيميائية ألكسدة حامض الالكتيك بالعضالت وتزيد أيضا الطاقة يف حالة ما قبل املنافسة 

 إلعداد أجهزة اجلسم ملقابلة اجلهد البدين خالل املنافسة. 
وبصفة عامة فإن الطاقة اليت يولدها اجلسم أثنا  الراحة يكون مصدرها عادة هو الدهون بالدرجة األوىل 

وتشكل حوايل ثلثي الطاقة، بينما تشكل الكربوهيدرات الثلث الباقي باستخدام نظام الطاقة اهلوائي، وال 
مستوى تركيز لرت من الدم ويرجع يستخدم النظام الالهوائي لكفاية اإلمداد باألكسجني، ولذلك يالحظ أن 

 وهو األنزمي املسؤول عن حتويل حامض البريوفيك إىل حامض الالكتيك. LDHذلك إىل أنزمي 
 الطاقة أثناء الجهد البدني:  -3-00-0

يؤدي اجلهد البدين إىل زيادة كبرية يف توليد الطاقة مقارنة بالراحة وحيتاج الرياضي يوميا إىل املزيد من 
باإلضافة إىل مقدار الطاقة يف  ة،سعر  2222-0222يت تتأثر بنوعية التدريب حيث ترتاوح ما بني الطاقة ال

ويتعاون  ، الراحة وبالطبع يتأثر مستوى الطاقة بعوامل عديدة، منها درجة حرارة اجلو ونسبة الرووبة وقوة الرياح 
و النظام الغالب يف أنشطة السرعة والقوة كل من النظامني اهلوائي والالهوائي غري أن النظام الالهوائي يكون ه

والقدرة وحتمل السرعة، بينما يكون النظام اهلوائي هو الغالب يف أنشطة التحمل اليت تطول فيها فرتة األدا . 
 (92.90، صفحة 0220)حممد عبد احلليم ،خريية البكرى، 

 الستشفاء الكفاءة البدنية:أهمية الراحة االيجابية -3-03
 الراحة الفعالة: 

و تعين أدا  نشاط حركي اجيايب أثنا  الراحة هبدف رفع مستوى الكفا ة البدنية، اكتشفها "راي ستشنوف"، 
رأى أاها تتمثل يف ارتفاع قابلية االستشارة للمراكز العصبية احلركية املتعبة، اليت تشحن بالطاقة أثنا  الراحة 

و تفسريها على أاها عالقات ذات تأثري كهرومغناويسية بني املراكز العصبية(، التأثري على اخللية االجيابية )
 اجملهدة )ليست يف حالة نشطة وظيفيا( عدة مرات كهرومغناويسيا لتستعيد حيويتها.

و يظهر بوضوح الدور االجيايب للراحة االجيابية يف حالة األمحال البدنية املصحوبة بالتعب، يف التأثري على     
العضالت املقابلة، عند تغيري نوع النشاط و يزداد ظهور فاعلية الراحة االجيابية بعد اجملهود البدين املتعب لدى 

 .املدربون جيدا من الرياضيني
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الراحة اإلجيابية على أاها عالقات ذات تأثري كهرومغناويسي بني املراكز العصبية  ويكمن تفسري ظاهرة
ايفان بافلوف" يف التأثري الكهرومغناويسي السليب ذلك االحتياط الكامن للطاقة الذي ميكن "ولقد رأى 

 ن املراكز العصبية املشبعة بالطاقة.حاستخدامه يف عملية ش
على مستوى الكفا ة البدينة يف حالة إتباع شروط معينة، إن مل تراعى يف تؤثر الراحة االجيابية اجيابيا 

التدريب ال حتقق الراحة االجيابية فاعلية يظهر بوضوح الدور اإلجيايب للراحة االجيابية يف حالة األمحال البدنية 
ويزداد ظهور فاعلية مرتفعة الشدة املصحوبة بالتعب يف التأثري على العضالت املقابلة عند تغيري نوع النشاط 

 الراحة االجيابية بعد اجملهود البدين املتعب )اجملهد( .
رياألمحال مرتفعة يغوتوتستخدم الراحة االجيابية يف التدريب الرياضي يف شكل تبديل نوع اجملهود البدين 

 الشدة بأمحال أقل شدة.
حمل إضافة إىل أاها تعمل على تة والوتلعب الراحة االجيابية دورا كبريا ومهما يف تدريبات القوة و السرع

 هتيئة األعضا  الداخلية واجلوانب النفسية لالستمرارية يف العمل املقبل.
مما سبق أن للراحة االجيابية دور مهم يف العملية التدريبية من خالل الباحث ويستخلص الطالب 

ل مما يساعد على هتيئة األعضا  االستمرار يف العمل ولكن بشدة أقل مع تغيري العضالت املشاركة يف العم
 (334، صفحة 4660)على جالل الدين، الداخلية ونفسية الرياضي ملتابعة العملية التدريبية.

 :مصادر الطاقة للجسم شفاءستعادة الاألسس البيولوجية -3-01

( و ATP, CPللجسم و الفوسفاجني )يف عملية العمل العضلي حيدث استهالك للمخزون األكسجيين 
الكربوهيدرات )جليكوجني العضالت و الكبد( و جلوكوز الدم و كذلك الشحوم و من مث حتدث عملية 

 استعادهتا بعد العمل و يستثىن من ذلك الشحوم.
 (:ATP, CPاستعادة الفوسفات )-1-04-0

على الرغم من أن الدراسات أوضحت أن يعترب قياس الفوسفاجني يف العضالت اهليكلية من األمور الصعبة 
معظم الفوسفاجني الذي يستنفذ يف العضالت أثنا  التدريب يتم تعويضه بسرعة شديدة خالل دقائق معدودة 

 بعد التدريب.

و لقد أوضحت العديد من نتائج الدراسات أن استعادة الفوسفاجني يكون سريعا جدا يف بادئ األمر أي 
، مث يبطئ املعدل تدرجييا، و  %16ثا( و قد تصل نسبة االسرتجاع إىل  16 بعد التدريب مباشرة )خالل
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لرت  1.5حتتاج إىل ATPمول من  3د( حىت يتم استعادته كامال )استعادة 5-4يتطلب األمر بعض الدقائق )
)أمحد حممود إمساعيل ،مهندحسني دقائق 1خالل CP + ATP( و يف ظل التدريب الشا  لوحظ استعادة 2Oمن 

 .(151، صفحة 4660البشتاوي، 
و تشري نتائج تلك الدراسة إىل الوقت الذي يتم فيه استعادة الفوسفاجني حيث يزداد الوقت أو يقل بنا ا على 

 عدة عوامل أمهها:
ية عندما يكون الدم الذاهب إىل العضالت يف حالة تدفق وبيعي أي أن تكون الدورة الدمو  -

 منتظمة و الدفع القليب للدم يسري يف ظروف وبيعية.

عندما يكون الدم الذاهب إىل العضالت يف حالة غري وبيعية أي أن تكون الدورة الدموية مضطربة  -
 و الدفع القليب للدم غري منتظم.

مث تبطأ بعد سريعة جدا يف البداية CPو توضح أنه يف حالة الدورة الدموية املنتظمة تكون استعادة استشفا  
ذلك، و يؤدي التدفق القوي من الدم إىل العضالت دورامهما يف عملية االستشفا  خاصة بعد التدريبات 

 الشاقة.
يف التدريبات املتقطعة التكرارية و األنشطة املتعددة اليت تشمل على فرتات عمل مث ATP, CPو تربز أمهية     

دل و الراحة املناسبة، و على الرغم من أن تلك الفرتات قد تكون فرتات راحة و اليت ترتاوح بني التدريب املعت
قصرية إال أاها قد توفر وقتا على األقل يساعد يف استعادة خمازن الفوسفاجني جزئيا و اليت بدورها ميكن أن 

 تستخدم أثنا  التدريبات املوالية.
يعترب يف كثري من األحيان مؤشرا فعاال يف أن وفرته بالعضالت أثنا  كل تدريب ATP, CPكما تربز أمهية     

 يف منع حدوث التعب أو على األقل تأخري الشعور بالتعب.
كما أن األكسجني املستهلك أثنا  املرحلة السريعة من أكسجني االستشفا  يزود العضالت بكمية كبرية      

أثنا  التدريب كما خيزن  تذيف خمازن العضالت و اليت استنفATP,CPمن الطاقة الالزمة لتعويض النقص من 
املعاد بناؤه يف العضالت بطريقة غري مباشرة و البعض اآلخر يتفكك أو يتجزأ ليعيد تركيب ATPبعض من 

 و الذي خيزن بعد ذلك يف العضالت.CPالفوسفوكرياتني 
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كس على الع ،و يساعد على ذلك تدفق الدورة الدموية و اليت على أساسها يتم إمداد العضالت باألكسجني
بل قد ال يتم CPفعندما يقل تدفق الدم إىل العضالت يقل إمداد العضالت باألكسجني و من مث يقل تكوين 

 (190، صفحة 4668)هبا  الدين إبراهيم سالمة، بصورة مرضية
إن الطاقة اهلوائية املتوفرة لسد النقص يف الفوسفاجني تنتج من حتليل أو تفكك الكربوهيدرات و الدهون أو 

املعتاد ATPرمبا من كمية قليلة من حامض الالكتيك إىل ثاين أكسيد الكربون و ما  و هكذا فإن بعضا من 
ل الطاقة املنطلقة و يستخدم إلعادة بناؤه خيزن مباشرة يف العضالت يف حني يتفكك البعض اآلخر فورا بفع

 مث خيزن يف العضالت. CPبنا  
و ملا كانت معظم الطاقة الالزمة الستعادة الفوسفاجني تبدأ من املرحلة السريعة من عملية االستشفا ، فإن 

دقائق، و ميكن أن يقدر هذا االخنفاض من خالل  0-1هذا املكون ينخفض بسرعة شديدة ليكتمل خالل 
نحىن استهالك األكسجني أثنا  الدقائق األوىل من االستشفا ، و عندما يتم التقدير هبذه الطريقة فإن تفسري م

ثانية يكتمل نصف العنصر  16ثانية، و هذا يعين أنه خالل  16نصف وقت رد الفعل لسد النقص يكون 
 السريع لعملية االستشفا 

بة عودة تخزين مصادر الطاقة الفوسفاتية ( يوضح العالقة بين فترات الراحة إلى نس21جدول رقم )
(ATP, CP.) 

 زمن فترة الراحة بين التكرارات (ATP, CPالنسب المئوية لعودة تخزين)
 ثانية 602أكثر من  622%
 ثانية 602 96%
 ثانية 92 44%
 ثانية 12 10%
 ثانية 22 02%

 ثانية فأقل 62 قليل جدا

 ثانية يتم تعويضها12ثانية ويف  22فرتة خالل % 02وجتديد املخزونات الفوسفاتية يتم تعويضها بنسبة 
ة تعويض سبب االختالف يف سرعويرجع %94ويف الدقيقة الثالثة يكون جتديد املخزون قدوصل إىل 00%

يف هذه احلالة فإن أن تعويض هذا النقص يف املخزون يعتمد على األكسجني و  ىلاملخزونات الفوسفاتية إ
 األكسجني إضافة إىل مسامهته يف جتديد املخزونات الفوسفاتية فهو يقوم باآليت:
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 .تعويض خمزون األكسجني املستهلك خالل اجلهد البدين 
  عضالت القلب وعضالت التنفس.عمل استمرار 
 .احلفاظ على درجة حرارة األنسجة 

احلمل البدين الذي يستعمل يف تكوين مصادر الطاقة إن األكسجني املستهلك خالل وور الراحة بعد 
الفوسفاتية يسمى بالّدين األكسجيين بدون الكتيك وخالل فرتة االستشفا  ال يبقى مستوى استهالك 

األكسجني ثابت بل ينخفض يف الدقيقة األوىل والثانية بشكل كبري جدا مث بعد ذلك ينخفض تدرجييا حىت 
ض املخزونات العضلية من الفوسفاجني حيتاج إىل واقة وهذه الطاقة تتكون إن تعوي ،يصل إىل مستوى ثابت

بطريقة مباشرة بعكس مركب ATPعن وريق املواد الكربوهيدراتية والدهون اليت تستخدم إلعادة مركب 
( هو C( والكرياتني )Piمن الفوسفات )  PCفالوسيلة الوحيدة اليت يعاد هبا تكون PCفوسفات الكرياتني 

)ريسان خريبط جميد ، .يأيت من تكسري املواد الغذائيةATPواملصدر الوحيد لر ATPالناجتة من تكسري  الطاقة
 (06، صفحة 3991

 استعادة الجليكوجين:-1-04-6
 منها:إن تعويض و استعادة خمازن اجلليكوجني بعد التدريب يتطلب أياما، و يعتمد ذلك على عدة عوامل 

 نوعية التدريب البدين أو نوع النشاط البدين. -

 (13، صفحة 3998)عبد الرمحان عبد احلميد و أخرون، كمية الكربوهيدرات املستهلكة. -

( 4-3يعتقد أن اجلليكوجني املصروف خالل فرتة العمل يتم إعادة بنائه من حامض اللبنيك خالل )        
 ساعة بعد العمل.

إن األكسجني املصروف خالل فرتة االستعادة هذه حيدد الفئة الثانية و البطيئة )الالكتيكية( للدين 
عادة اجلليكوجني يف العضالت ميكن أن يستمر إىل األكسجيين، و لكن تغري هذا االعتقاد، و مت إثبات أن است

 ( أيام.4-1)
فعلى سبيل املثال يف حالة التدريب املستمر يستنفذ ما يقرب من ضعف كمية اجلليكوجني اليت تستهلك يف 

ساعة من االستشفا  يعاد بنا  حوايل نصف الكمية الكلية  40حالة التدريب املتقطع، و هذا يعين أنه خالل 
 كوجني بغض النظر عن التدريب السابق سوا  كان مستمرا أو متقطعا.من اجللي
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كما أن هناك عامال آخر مهما حيث يتطلب بنا  اجلليكوجني توافر كميات مناسبة من مكوناته اليت        
 هي معظمها من احلمض اللبين و اجللوكوز و البريوفيك و جيب أن تكون تلك املكونات متوفرة بالكبد.

هناك عامال آخر يفسر وجود اختالف يف إعادة بنا  جليكوجني العضالت أال و هو نوع  كما أن     
األنسجة العضلية حيث تتكون العضالت من نوعني رئيسيني مها السريعة و البطيئة، و ميكن أن نوضح أهم 

 العوامل املؤثرة و هي كالتايل:
لسرعة استعادة اجلليكوجني و هذا أن تكون الكمية املستهلكة من اجلليكوجني هي العامل املنظم  -

 بتوافر نظام غذائي غين بالكربوهيدرات.

من الشائع حدوث اخنفاض يف مستويات جلوكوز الدم و الذي يعزى إىل استنفاذ جليكوجني  -
 الكبد حيث يكون جليكوجني الكبد مستنفذا و ذلك أثنا  التدريبات مرتفعة الشدة.

االستشفا  وبيعية و يف بعض األحيان تكون أعلى من تكون مستويات جلوكوز الدم أثنا  فرتة  -
 املعدل الطبيعي، و لذلك فإن توافر الكربوهيدرات أمر ضروري إلعادة بنا  جليكوجني العضالت.

سد النقص يف جليكوجني العضالت يكون أسرع يف أنسجة العضالت سريعة االنقباض من  -
لسريعة يف التدريبات مرتفعة الشدة و أنسجة العضالت بطيئة االنقباض حيث تستخدم األنسجة ا

 تستخدم األنسجة البطيئة يف التدريبات منخفضة الشدة.

 :استعادة مخزون األكسجين -1-04-1
خيزن األكسجني يف العضالت األساسية باحتاده مع امليلوغلوبني، و هو عبارة عن جز  بروتيين يف       

هليموغلوبني الدم، و غالبا ما يشري ميوغلوبني الدم إىل لية، أي أنه مركب بروتيين مشابه األنسجة العض
هيموغلوبني العضالت و امليوغلوبني يوجد بكميات كبرية داخل األلياف العضلية البطيئة مقارنة باأللياف 

السريعة، و هذا ما يفسر قدرة األلياف البطيئة على القيام باألعمال ذات الشدة املتوسطة و الطويلة املدة و 
ميليلرت يف كل كيلوغرام من خاليا العضلة و يعترب ذلك هو املقدار احلقيقي  33سبة امليوغلوبني حبوايل تقدر ن

لكمية خمازن األكسجني، و هذه النسبة قد تزداد لدى الرياضيني خاصة ممن ميارسون تدريبات التحمل لتصل 
 مليلرت 566إىل 

ع جدا إلمداد العضالت باألكسجني أثنا  املرحلة و تظهر أمهية ميوغلوبني األكسجني بأنه مصدر سري     
األوىل من التدريب و قبل أن يقوم اجلهاز التنفسي و الدوري بإمداد اجلسم باألكسجني الالزم، و على الرغم 
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من ضت كمية ميوغلوبني األكسجني إال أنه تساعد يف تثبيط تكوين و تراكم محض الالكتيك يف العضالت و 
ضحا يف التدريبات املتقطعة و اليت فيها ميكن سد النقص يف األكسجني أثنا  فرتة الدم، و يظهر ذلك وا

 الراحة.
و تشبه عملية امتال  خمازن امليوغلوبني باألكسجني امتال  خمازن الفوسفات حيث تكون سريعة جدا يف       

لتجديد أو االمتال  الفرتة األوىل من عملية االستشفا ، و قد أكد الواقع العملي و التجرييب هو أن ا
للميوغلوبني باألكسجني أسرع من نظريه يف الفوسفات و هذا نظرا ألمهية األكسجني للجسم و ربط جز  
األكسجني مع امليوغلوبني قوي يف الضغط العايل بالشرايني، مث يقل هذا الضغط يف اهايتها عند األنسجة 

متام عمليات األكسدة مث حيدث ذلك مرة أخرى يف العضلية لنفاذ جزئيات األكسجني إىل األنسجة العضلية إل
 فرتات االستشفا  أيضا.

إن عملية االستعادة اليت حتدث يف اجلسم بعد العمل، جتد انعكاساهتا الطاقية يف إستهالك األكسجني      
ألكسجيين املرتفع )مقارنة بالوضع ما قبل العمل( الدين األكسجيين، و وفقا للنظرية النموذجية سيكون الدين ا

هو االستهالك الفائض لألكسجني فو  مستوى اهلدو  )ما قبل العمل(، و تنخفض سرعة إستهالك 
دقائق األوىل حيدث االخنفاض بصورة سريعة جدا )الدين  1-4األكسجني بعد العمل آنيا، فخالل 

-16أن يبلغ بعد األكسجيين السريع غري الكتيكي( و من مث يبطئ أكثر الدين األكسجيين الالكتيكي، إىل 
 دقيقة القيمة الثانية و القريبة من تلك القيمة اليت كان عليها قبل العمل. 06
و يرتبط الدين األكسجيين الالكتيكي مع استخدام األكسجني الستعادة سريعة للفوسفاجني ذات الطاقة     

العالية، و كذلك مع استعادة تركيز األكسجني الطبيعي يف الدم الوريدي و تشبع امليوغلوبني 
 (10حة ، صف3993)إبراهيم شحاتة ، عباس الرملي ، باألكسجني

و ختتلف سرعة عمليات االستشفا  للدين األكسجيين بشقيه بدون الالكتيك و بالالكتيك، حيث ختص      
،    CP, ATPاملرحلة األوىل بتعويض الدين األكسجيين بدون الكتيك بإعادة بنا  مصادر الطاقة الفوسفاتية 

أكسدة حامض الالكتيك، و قد اتضح أن الدين  و املرحلة الثانية للدين األكسجيين الالكتيكي و هتدف إىل
لرت  4.5-3.5لرت أكسجني و لغري الرياضيني  5-1األكسجيين بدون الالكتيك لدى الرياضيني حوايل 

أكسجني، أي أن الرياضي يستطيع تنفيذ عمل عضلي سريع و قوي دون توفر األكسجني الذي يتطلبه هذا 
أن تقوم العضالت بعد تنفيذ هذا العمل بتعويض هذا األكسجني لرت، على  5-1العمل و الذي يقدر حبوايل 
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الستخدامه إلعادة بنا  املركبات الفوسفاتية للطاقة و اليت مت تكسريها إلنتاج واقة الهوائية، و هذا يعترب 
، أما بالنسبة للدين األكسجيين (05، صفحة 3991)أبو العال عبد الفتاح، ضعف ما يستطيعه الفرد غري الرياضي

الالكتيكي، حيث يتم تكسري اجلليكوجني بالعضلة يف حالة نقص األكسجني فإن الرياضي يستطيع أن يؤدي 
مللى لرت لكل كيلوغرام من وزن  416-346لرت أكسجني )حوايل  31-8عمال عضليا يتطلب مقدار 

مرة عن سرعة  56-06بشكل بطئ يقل حوايل اجلسم(، غري أن هذا اجلز  من الدين األكسجيين يتم 
االستشفا  لتعويض الدين األكسجيين بدون الالكتيك، و هذا يعرب عن عدم تساوي معدل تعويض العضالت 

باألكسجني الذي حتتاجه لتعويض العجز يف األكسجني الذي حدث أثنا  أدا  احلمل البدين و الذي ميكن 
ميلي لرت أكسجني لكل   166-466جني، أي حوايل )لرت أكس 46-35أن يصل يف جمموعه الكلي 

كيلوغرام من وزن اجلسم(، و بنا  على ما سبق فإن استشفا  مصادر الطاقة الالزمة لتدريبات السرعة و هي 
املصادر الفوسفاتية تتم بصورة أسرع من استشفا  مصادر الطاقة الالزمة لتدريبات حتمل السرعة و اليت تكون 

 كم حامض الالكتيك و تتطلب فرتة زمنية أوول.سببا مباشرا يف ترا 
لرتات،  8و يالحظ أن الدين األكسجيين الالكتيكي خيتلف من حيث احلجم و يرتاوح حىت حوايل     

نصف الوقت اخلاص بدين األكسجني الالكتيكي عقب التمرينات الشاقة و اجملهدة، و استعادة الشفا  تكون  
 خالل ساعة. %95د و حوايل 16ل خال %15د، و 35خالل  %56كما يلي: 

و يرتبط الدين األكسجيين الالكتيكي بعوامل كثرية منها، إزالة حامض الالكتيك من العضالت و الدم،      
و هذا بإعادة تصنيع اجلليكوجني من حامض الالكتيك يف الكبد و كذا أكسدته يف العضالت اهليكلية و 

هالك األكسجني بضرورة احملافظة على النشاط املضاعف للنظام القلبية، و يرتبط االرتفاع الطويل يف است
)حممد عادل رشدي، التنفسي و نظام القلب الوعائي يف فرتة االستعادة، و التخلص من حامض الالكتيك

 .(343، صفحة 3999
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 Véronique)بنـاء المركبـات الطاقويـة( يوضـح العالقـة بـين زمـن الراحـة ونسـبة إعـادة 29جـدول رقـم )
Billat, 2003, p. 41) 

 االسرتجاع      نوع املركب املسرتجع

 القصوى الدنيا 

 د 0 د 0 العضلي ATP, CPتعويض 
 تعويض اجلليكوجني العضلي.

 .بعد مترين وويل مستمر 
 .بعد مترين متقطع )بالفواصل( قوة 
  مترين ذو وبيعة تقلص المركزيبعد 

 
 سا 62
 سا 62
 سا 64

 
 سا 64
 سا 06
 سا 10

 سا06 سا 60 تعويض اجلليكوجني الكبدي.

 إقصا  تركيز محض اللنب الدموي.
 إقصا  تركيز محض اللنب العضلي.

 %02،12د)راحة اجيابية( 22
 سا)راحة سلبية( 26

 سا 6
 سا 0

 .اللبينتعويض الّدين األكسجيين ال
 الّدين األكسجيين اللبين. تعويض

 د 0
 د 22

 د 0
 سا 6
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 خالصة:

لالعيب كرة يف غاية األمهية  الرياضي التدريباجلهد البدين وأمحال  عملية االستشفا  بعد أدا  تعترب            
و أصبح املدرب يهتم بإراحة الرياضي بنفس القدر بإهتمامه بإعطائه وهي تشغل املهتمني يف هذا اجملال  القدم

وبعد التقدم الذي ورأ على علم التدريب الرياضي أمحال و أعبا  بدنية  من أجل حتقيق و رفع اللياقة البدنية ، 
الراحة وأثنا   يف اآلونة األخرية والتطور يف أساليب قياس وتقومي النواحي  البدنية والوظيفية وتسجيلها يف حالة

، و معرفة املدربني العلمية لنظم إنتاج الطاقة و كيفية تصنيف أنواع التمارين البدنية حسبها أدا  احلمل البدين 
مما ساعد يف الكشف على اإلمكانات  الظروف املعملية والطبيعيةوانتشار ور  قياس الكفا ة  البدنية يف 

 كما أنه بفضل ،  ات كل جهد بدين و كذلك الراحة الضرورية له و كذلك معرفة متطلب الوظيفية ألجهزة اجلسم
التطور السريع يف علوم فسيولوجيا التدريب الرياضي أصبحنا نرى العديد من الفر  الرياضية تتدرب ألكثر من 

 .مرة يف اليوم الواحد
يقة أدائها يف برامج كل هذا اإلهتمام بعملية اإلستشفا  و ضرورة تقنينها من حيث الوقت ونوع و ور          

التدريب جعل من عملية اإلرتقا  مبستوى الرياضي هدف يتحقق ، وهذا دون إحلا  األذى بالرياضي و دون 
 اإلخالل بأهداف التدريب .
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 تمهيد:
خصائص الفئات العمرية املختلفة و اليت حتددها اللوائح الرياضية  بمن األمهية أن يعرف املدر   
راحل النمو و هذا كي يكون ناجحا يف العملية التدريبية ، و من أجل التعامل اجليد البد من فهم مالدولية 

عته استطاب فيصبح، للرياضي يف مسريته منذ الصغر إىل الرشد  والتطور البدين واالجتماعي والعقلي واالنفعايل
، هذا ألن العقل واجلسم لكل فئة عمرية  أن خيطط وينفذ برامج التدريب وبقا للسمات واخلصائص املميزة

ث يدواحل، خالن مبعىن أن حالة اجلسم تتأثر بسلوك العقل وخرباته كما أن سلوك العقل يتأثر حبالة اجلسم امتد
املراهقة املتأخرة حيث يظهر اإلتزان التدرجيي (   سنة يقودنا للتحدث عن مرحلة 02-64) العمرية عن مرحلة

 يف نواحي االرتباك واالضطراب احلركي.
ويقول بسطويسي أمحد "أن هذه املرحلة تسمى مبرحلة املراهقة الثانية حيث يصعب حتديد بداية  

تمال واهاية هذه املرحلة بصفة دقيقة وهو يعتربها مرحلة إكمال النضج اجلنسي وعلى ذلك تعترب مرحلة اك
 اهائي ونضج ورشد املراهق ليس جنسيا فقط بل جسمياً وعقلياً واجتماعياً.

 وعند هذه املرحلة العمرية ، ه الرياضة يزات هذمم ديثة و تناولتطر  إىل رياضة كرة القدم احلسن كما  
 ارسيها وتطورها.مبستوى مماالرتقا  باليت تسمح  هبا ، واملهارية اخلاصة ،إضافة إىل  خاصة املتطلبات البدنية
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 :سنة 02فئة أقل من تعريف -1-0

بفئة الشباب وهي االقرب إىل رفد الفريق االول والرديف بالالعبني ذو املهارات  تعرف هذه الفئة  
دقيقة بعدد  92العباً وتلعب بنظام الدوري ويكون زمن املباراة بالنسبة هلم  00العالية وتتكون هذه الفئة من 

، كما  سهولة االدراك واملعرفةيتميز ب هذه الفئةالالعب يف  إضافة إىل ان، احتياط  1العباً يف امللعب و 66
يف   عبالالمستوى فيجب ان يكون ، املورد االول للفريق املصنف يف النادي تعترب هذه الفئة يف هذه املرحلة 

ويف هذه املرحلة يبدا   ممتاز من خالل تطبيق اخلطط واملهمات املوكله اليهو أدائه البدين تفكريه الكروي 
  لفريق األول.االتنافس للصعود اىل 

وتعين من الناحية الزمنية فرتة امتداد تبدأ بداية البلوغ وتنتهي باكتمال النضج، فهي بذلك عملية بيولبوجية 
، 6996)عبد العايل اجلسماين، حيوية عضوية يف بدايتها، وظاهرة اجتماعية يف اهايتها، ختتلف من فرد آلخر

 .(692صفحة 
يرى ابراهيم قشقوش أن مرحلة املراهقة مرحلة ذات وبيعة بيولوجية واجتماعية على السوا ، إذا تتميز بدايتها 

حبدوث تغريات بيولوجية، عند األوالد والبنات، ويتواكب مع هذه التغريات وتصاحبها تضمينات اجتماعية 
  معينة.

ويقسم "حامد زهران" مرحلة املراهقة تقريباً ،  60 كما جند أن بعض األفراد مراهقتهم مبكرة قد تبدأ يف سن
 :مراحل فرعية22إىل 

 سنة وهي تتزامن مع املرحلة املتوسطة. 66-60وهي حتدث يف سن  مرحلة المراهقة المبكرة:
 سنة وهي تقابل املرحلة الثانوية. 61-60: وهي حتدث من سن مرحلة المراهقة الوسطى
سنة وهي تقابل مرحلة التعليم العايل وكذلك فإن املراهقة  06-64سن : وهي يف مرحلة المراهقة المتأخرة

 .سنة حيث يصبح الفرد ناضجاً جسمياً وفيزيولوجيًا، عقلياً وانفعالياً واجتماعيا 06تنتهي يف حوايل سن 
تتميز ومن خالل هذا يرى الطالب الباحث أن املراهقة مرحلة عمرية تبدأ ببداية البلوغ وتنتهي باكتمال الرشد و 
مبجموعة من التغريات والتطورات اجلسمية العقلية، العاوفية واالجتماعية وكذا اجلنسية وتعترب من أصعب 

 (661، صفحة 0226)عصام نور، املراحل من الناحية النفسية
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 :سنة 02فئة أقل من خصائص  -1-0
حيبذون أدا  احلركات والفعاليات اليت تتطلب قدرا كبريا من و راهقني ممكواهالعمريةتتميز هذه املرحلة 

الشجاعة واملثابرة واالعتماد على النفس، فهي مرحلة التطور والتغري والتحول األكرب يف كل املستويات يتم فيها 
ية وأخريا تعديل بيولوجي مرتبط بظاهرة البلوغ ومتعلق بتطور التفكري وآخر سيكولوجي مرتبط بإكتساب اهلو 

 .(Bannier.S, 1990, p. 21)تعديل اجتماعي مرتبط مباشرة باجملتمع وأعرافه وقوانينه وإعتقداته.
ومن أهم املميزات احلركية هلذه املرحلة هو ميلها للجدية واالقتصاد وهنا ينظر بشكل واضح يف  

فيه غالبا الزيادة يف احلركات اجلسمية وجندها أكثر توازنا يف السنوات حركات العمل ويف الوقت نفسه يالحظ 
األخرية، كما تظهر الزيادة يف الدقة احلركية وحتمل األدا  ومن هنا يتضح لنا أن هذه املرحلة هي من أحسن 

حتمل  لرياضي وقدراهتم علىاملراحل اليت ميكن استثمارها والعمل فيها لقياس القدرات البدنية العالية ل
 (Terrainti .I, 1996, p. 10)األدا 

سنة( أين يكون مستوى التطور  02وسيتم التطرق ألهم التغيرات التي تحدث في المرحلة العمرية )   
 في الذروة و اإلقتراب  من مرحلة النضج  يكون كبيرا ، وهذه التغيرات هي :

 النمو اجلسمي -
 لفسيولوجيالنمو ا -
 النمو احلركي -
 النمو العقلي -
 النمو اإلجتماعي النفسي -
 النمو االنفعايل -

  النمو الجسمي: -1-0-0
تكتمل عملية منو اجلسم نسبيا   ،( سنة02-64مرحلة املراهقة املتأخرة) هذه الفئة العمرية هي ضمن 

األشخاص، حيث ينخفض معدل  و يالحظ إستعادة الفرد لتوازن جسمه ، كما تظهر الفرو  الفردية بني
الزيادة يف معظم متغريات اجلسم كالطول، الوزن ويزداد منو عضالت اجلذع و الصدر و الرجلني أكرب من منو 

، كما أن هذه (40، صفحة 0226)عبد الفتاح دويدار، العظام ، وينضج اجلهاز العصيب واحلركي وهذا ما يؤكده 
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املرحلة تتميز باكتمال نسيب ووصول هيئة اجلسم للفرد إىل صورة قريبة من الراشد، حيث تتأثر األجهزة 
 الداخلية باملظاهر األساسية

 (Weineek.J, 1997, p. 258)للنمو 
عال  الدين كفاين "أن النمو اجلسمي هو تلك التغريات اليت حتدث لشكل اجلسم اخلارجي  ويذكر

)عال  وحجمه يف الطول والشكل اخلاص لكل عضو من أعضا  اجلسم والعالقة بني نسب هذه األعضا . 
  (002، صفحة 0221الدين كفاين، 

نضجهم البدين الكامل تقريبا وتصبح عضالت الفتيان قوية ومتينة يف حني تتميز  ويصل الفتيان والفتيات إىل
  عضالت الفتيات بالطراوة والليونة ويتحسن شكل القوام ويكون الفتيان أوول وأثقل وزنا من الفتيات

أين بلغت  سم خبالف املراحل السابقة 0-6فالنمو العظمي يقل مقارنة مع بداية املراهقة ويتباوأ مبعدل زيادة 
، صفحة 0220)حممد الطاوي السيد ،وجدي مصطفى فاتح، سم كما يضيف 02-60نسبة الزيادة من 

 أنه يزداد إتساع املنكبني عند الفىت الزدياد منوه. (001
عال  الدين كفاين "أن النمو اجلسمي هو تلك التغريات اليت حتدث لشكل اجلسم اخلارجي  ويذكر      

 .و من أعضا  اجلسم والعالقة بني نسب هذه األعضا ضوحجمه يف الطول والشكل اخلاص لكل ع
من وزن اجلسم، كما يكتمل منو اجلملة العصبية  %62أما الكتلة العضلية فتزداد حيث تصل مبعدل  
)حامد عبد ه اخلصوص الدماغ مبا فيها القشرة الدماغية )اللحا ( ومناوق حتت اللحائية )اهليبوتالمس(وعلى وج

 ،(661، صفحة 6992السام زهران، 
(هو جمموعة 02-64أن النمو اجلسمي يف مرحلة املراهقة املتأخرة )الباحث ومما سبق ذكره يستخلص الطالب 

التغريات اجلسمية اخلارجية واملتمثلة يف الطول والوزن حبيث يزداد منو اجلذع والصدر والرجلني أكرب من منو 
العظام فيكون الفتيان والفتيات يف كامل نضجهم البدين تقريبا ويتميز الفتيان عن الفتيات بالقوة والطول 

 (661، صفحة 6996)حممد حسن عالوي ، والوزن.
 :النمو الفسيولوجي -1-0-0

عن النمو الفسيولوجي هلذه املرحلة بأنه يتابع املراهق تقدمه حنو النضج،  "فؤاد بهي السيد"يقول  
 ساعات ليال. 4ومن مظاهره تقل عدد ساعات النوم من ذي قبل وتصبح مبعدل 
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يف هذا الصدد بأنه باإلضافة إىل التوازن العادي املميز والذي يلعب دوراً  فؤاد بهي السيد""ويضيف  
التغريات الفيسيولوجية واليت فمن كبرياً يف التكامل بني الوظائف الفسيولوجية واحلركية واالنفعالية  للفرد، 

بوط هو  تتجلى يف منو الرئتني واتساع الصدر واخنفاض معدل االستهالك األكسجني، وزيادة حجم القلب
عدد دقاته وزيادته بعد جمهود أقصى وهذا راجع لنمو عضلة القلب والكتلة العضلية و نسيب يف النبض الطبيعي 

)فؤاد البهي والذي يعترب دليل على حتسن ملحوظ يف التحمل الدوري تنفسي مع الزيادة يف املطاولةللجسم 

، ويزداد النمو الغددي ومنو األعضا  الداخلية بوظائفها املختلفة حيث يؤثر (641، صفحة 6994السيد، 
بني مظهر هذا النمو بزيادة سريعة يف سرعة القلب إذ تفو  يف جوهرها سعة ياجلهاز يف منو القلب والشرايني و 

( 602-660) -( 10-12حجم وقوة الشرايني ويالحظ ارتفاع يف ضغط الدم الذي يصل عند البنني إىل )
ملم زئبقي، وهذا لعدم متاشي سرعة منو القلب مع منو الشرايني كما يالحظ اخنفاض نسبة استهالك 

، على األكسجني عند اجلنسني مع وجود فار  كبري لصاحل الذكور وهذا ما يؤدي حتسن التحمل يف هذه احلالة
والرئتان وتصاحبها زيادة عدد غرار الرياضيني الذين ميارسون الرياضة باستمرار فيزيد عندهم حجم القلب 

وتزداد التهوية الدقيقة ، حيث تستهلك العضالت كمية كبرية من األكسجني  ، لوبني واألجسام احلمرا غاهليمو 
للرئتني ويزداد منو األلياف العصبية يف املت ناحية السمك والطول ويرتبط هذا النمو العقلي يف العمليات العقلية  

 باه. كالتفكري والتذكر واالنت
ويف هذا الصدد يقول ، املعدة وتزداد قدرهتا على اهلضم يب زيادة حجم ضمويتضح يف اجلهاز اهل 

ي مميز والذي يلعب دور كبري يف التكامل بني الوظائف دبأنه باإلضافة إىل النمو يتحقق توازن غ شلش""
أما من خالل الغدد فتضم الغدة الصنوبرية والغدة التنموية يف املراهقة لنشاط الغدد اجلنسية ، الفسيولوجية 

ويبقى هرمون النمو الذي تفرزه الغدة النخامية قويا يف تأثريه على النمو العضامي خالل املراهقة واملسيطرة على 
تؤثر عليه هرمونات الغدة الدرقية  تتكون من نصفني األمامي واخللفي وتزيد من إفرازها حىتو باقي الغدد 

تكون يف درجة عالية يف اإلفراز مث تقل بعد ذلك قرب اهايتها، أما و بالنضج اجلنسي فتزداد يف بد  املراهقة 
الغدة الكظمية بعدما نقص وزاها يف مرحلة آخر الطفولة، تسرتجع قوهتا يف املراهقة حىت تبلغ نصف حجمها 

 األول عند اكتمال الرشد 
ما أن الرياضيني الذين ميارسون الرياضة بإستمرار فيزيد عندهم حجم القلب والرئتان وتصاحبها زيادة عدد ك  

اهليموغلوبني واألجسام احلمرا  اليت تساهم يف نقل األكسجني والغذا  إىل العضالت العاملة يف النشاط البدين 
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ية يف الدقيقة للرئتني ويزداد منو األلياف حيث تستهلك العضالت كمية كبرية من األكسجني مما تزداد التهو 
ناحية السمك والطول ويرتبط هذا النمو العقلي يف العمليات العضلية كالتفكري والتذكر من العصبية يف املت 

 ويتضح يف اجلهاز اهلضمي زيادة حجم املعدة وتزداد قدرهتا على اهلضم ،واإلنتباه
مما سبق أن يف هذه املرحلة هناك عدة تغريات فسيولوجية لألجهزة الداخلية  الباحث يستخلص الطالب

جند منو األعضا  الداخلية  ثواهلضمي والغددي حيو العضلي واليت تشمل اجلهاز الدوري والتنفسي، 
بوظائفها املختلفة فينمو القلب والشرايني فيصاحبها زيادة سرعة دقات القلب وارتفاع قليل، يف ضغط الدم 
وزيادة كريات الدم احلمرا  اليت تساهم يف نقل األكسجني والغذا  إىل العضالت العاملة يف النشاط البدين 

ي واختالف إفراز اهلرمونات من ورف الغدد وذلك على حسب وظائفها باإلضافة إىل التطور يف اجلهاز اهلضم
 املتعلقة باملرحلة العمرية.                                                    

 : النمو الحركي -1-0-3
النمو فتزداد القوة واجللد  ؤوتبايشري ناهد حممود سعد ونيلي رمزي فهيم: "أن يف هذه املرحلة ي 

،و رة على التحكم يف حركات اجلسم فيه وهي  من أحسن املراحل لرتقية املهارات اليت حتتاج لدقة احلركة والقد
تتميز هذه املرحلة باالتزان التدرجيي لنواحي االرتباط واالضطراب احلركي وتأخذ خمتلف اجلوانب النوعية 

كما يرتقي مستوى التوافق العضلي   للمهارات احلركية يف التحسن والرقي لتصل إىل درجة عالية من اجلودة
كما نالحظ يف هذه املرحلة أن احلصة  ، (661، صفحة 6991)بسطويسي أمحد بسطويسي، العصيب بدرجة كبرية

قاسم حسن حسني حلركات، ويف جمال تنمية الصفات البدنية يؤكد  استوى أدامتأخذ شكل التدريب الرتفاع 
على ضرورة اهتمام املدرب خالل هذه املرحلة بتنمية القوة القصوى والقوة املميزة بالسرعة بشكل جيد  وآخرون

ألاها مهمة جداً باعتبارها القاعدة األساسية ألي أدا  حركي، إضافة إىل أن هذه املرحلة تتميز بإتقان املهارات 
ا ويزداد نشاوه وقوته وتزداد عنده سرعة زمن الرجع احلركية، حيث تصبح حركات املراهق أكثر توافقا وإنسجام

وهو الزمن الذي ميضي بني مثري وبني اإلستجابة هلذا املثريويذكر حممد عوض بسيوين "أن هذه املرحلة تعترب 
سرعة خمتلف احلركات وإتقااها بدورة جديدة للنمو احلركي ويستطيع فيها الفتيان والفتيات اكتساب وتعلم 

ضافة إىل ذلك فإن عامل زيادة قوة العضالت الذي يتميز به الفىت يف هذه املرحلة يساعد كثريا وتثبيتها باإل
على إمكانية ممارسة أنواع متعددة من األنشطة الرياضة اليت تتطلب املزيد من القوة العضلية، كما أن زيادة 

رينات الفنية كما جلمباز والتماألنشطة الرياضية كامرونة عضالت الفتاة تساهم يف قدرهتا على ممارسة بعض 
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يستطيع الفىت الوصول إىل أعلى املستويات الرياضية العالية يف بعض األنشطة الرياضية مثل السباحة وكذلك 
ة والقوة احلركية من جهة وميل املراهق حنو الرتدد ر اجلمباز بالنسبة للفتيات ومن مظاهر النمو احلركي منو القد

متناسقة نسبيا مما يؤدي على حتسني التوافق احلركي لذا جيب على املريب واملدرب  من جهة ثانية وتكون حركاته
تنمية املهارات احلركية للمراهق وممارسة األنشطة الرياضية اليت تتناسب مع مميزات ومستوى شخصية املراهق 

ة إىل درجة اإلتقان وميوله، وهو ما يسمح بتكوين عادات حركية سليمة تتميزبأدا  العديد من املهارات احلركي
، 6996)أسامة كمال راتب، .مع األخذ بعني األعتبار الفرو  بني اجلنسني حسب ميول ورغبات كل شخص

 (01صفحة 
يف جمال النمو احلركي أن هذه املرحلة تتميزبأدا  العديد من املهارات  عنايات محمد أحمد فرج رىيو    

احلركية إىل درجة اإلتقان، كما يالحظ ارتقا  يف مستوى التوافق العضلي العصيب بدرجة كبرية وأن هذه املرحلة 
احلركية بسرعة  ميكن اعتبارها ذروة للنمو احلركي ومنها يستطيع الفىت والفتاة اكتساب وتعلم خمتلف املهارات 

كما يظهر بوضوح أيضا زيادة الدقة احلركية وثبات احلركة والقدرة على التوجيه احلركي وقابلية التوقع والتصرف 
 .عند تغيري الوضعيات

( تتميز بالرفع من قابلية التعلم احلركي،و 02-64وعلى ذلك يستخلص الطالب  الباحث أن املرحلة العمرية )
ويستطيع الرياضي إكتساب وتعلم خمتلف  ،نواحي االرتباط واالضطراب احلركي منالذي يتميز باإلتزان 

زيادة القوة باإلضافة إىل ،كاحلركات بسرعة أكرب باإلضافة إىل تثبيتها وذلك راجع إىل منو بعض الصفات البدنية
 تطور املرونة وكذلك تطور السرعة وسرعة رد الفعل اليت تساهم يف إتقان املهارات .

 النمو العقلي: -1-0-1
تتميز هذه املرحلة بوصول العمليات العقلية إىل أقصى ذروهتا من ناحية عمل الذاكرة واإلدراك وفهم  

املشكالت والبحث عن احللول، مما جيعل الفرد قادرا على تعلم حركات رياضية معقدة واليت تتطلب قدرات 
 بدنية وعقلية ذات مستوى عايل

مظاهر النمو العقلي يف زيادة منو القدرات العقلية وخاصة إىل م أبو حامد عبد السال خلصولقد  
القدرات اللفظية وامليكانيكية والسرعة اإلدراكية، ويظهر االبتكار خاصة يف حالة املراهقني وذكا  أعلى 

ومستوى من الطموح وكما يأخذ التعليم وريقه حنو التخصص املناسب للمهنة أو العمل ومنو التفكري اجملرد 
لتفكري اإلبتكاري باتساع املدارك ومنو املعارف، وترتبط عملية التذكر بنمو قدرة الفرد على الفهم العميق وا
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واإلنتباه املركز ملا يتعلمه حيث يف هذه املرحلة تزداد قدرته على التعلم فيؤدي إىل حذف الكثري من األخطا  
قدم ملحوظ يف عملية إنتقال أثر التعلم والقدرة اليت كان يقع فيها من قبل،كما نالحظ أنه يف هذه املرحلة ت

على التعبري مبيل املراهق إىل جانب التجريب وتربية قدرته على إصدار القرارات واألحكام ويرتفع مستوى 
مفاهيمه بوجه عام ويستطيع تعلم حتليل املواقف، حتليال معقوال كما يستطيع القيام بتقومي نفسه أكثر مما كان 

  لة السابقة.عليه يف املرح
نمو عملية التذكر وترتبط عملية التذكر بنمو قدرة الفرد على الفهم العميق واالنتباه املركز ملا يتعلمه، كما ت

حيث يف هذه املرحلة تزداد قدرته على التعلم فيؤدي إىل حذف الكثري من األخطا  اليت كان يقع فيها من 
 قبل. 

وعلى نقد ما يقرأ من معلومات، كما تتضح القدرات العقلية  باإلضافة إىل تزايد القدرة على التحصيل 
املختلفة وتظهر الفرو  الفردية وتكشف استعداداهتم الثقافية والفنية والرياضية واالهتمام بالتفو  الرياضي فيها 

، صفحة 6992)تركي رابح، وانفتاح املهارات البدنية، ويالحظ تفو  اإلناث على الذكور يف القدرات اللغوية

و عليه فإن القدرة العقلية تتكون  وتتطورإىل درجة كبرية من التمايز ويستعيد اجلانب العقلي قوته يف  ،(16
مرحلة املراهقة املتأخرة فينمو التفكري االبتكاري والتفكري النقدي واكتشاف مواون الصحة واخلطر اليت تصادفه 

االنتباه والتذكر والتخيل وهروب املراهق إىل اخليال وذلك و على إصدار القرارات واألحكام وتزيد لديه القدرة 
، 0222)جمدي حممد الدسوقي، من أجل حتقيق ما مل حيققه يف الواقع وظهور النظرة املستقبلية لدى املراهق. 

 (14صفحة 
 مظاهر النمو العقلي فيما يلي: أبو حامد عبد السالم  خلصولقد 

 يزداد منو القدرات العقلية وخاصة القدرات اللفظية وامليكانيكية والسرعة اإلدراكية. -
 يزداد ويظهر االبتكار خاصة يف حالة املراهقني األكثر استقالال وذكا ا واألعلى يف مستوى الطموح. -
 يأخذ التعليم وريقه حنو التخصص املناسب للمهنة أو العمل. -
 ينمو التفكري اجملرد والتفكري االبتكاري وتتسع املدارك وتنمو املعارف. -
 تزداد القدرة على التحصيل وعلى نقد ما يقرأ من املعلومات. -
والثقافية والرياضية  ةتتضح القدرات العقلية املختلفة وتظهر الفرو  الفردية وتكشف استعداداهتم الفني -

 تاح املهارات البدنية فيها.واالهتمام بالتفو  الرياضي فيها وانف
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 يالحظ تفو  اإلناث على الذكور يف القدرات اللغوية.  -
( تتميز بتطور القدرات 02-64وما ميكن أن يستخلصه الطالب الباحث مما سبق أن املرحلة العمرية )

لوغ الذي يؤثر أن القدرة العقلية تتكون يف درجة كبرية من التمايز والتنوع وهذا راجعإىل حادث البو العقلية ، 
كن سرعان ما يستعيد اجلانب العقلي قوته  يف مرحلة املراهقة املتأخرة فينموا التفكري لعلى كل جوانب النمو 

االبتكاري والتفكري النقدي واكتشاف مواون الصحة واخلطأ اليت تصادفه وتزيد لديه القدرة على االنتباه 
 دربني اإلهتمام هبذا اجلانب.والتذكر والتخيل و عليه البد على املربني و امل

 النمو اإلجتماعي النفسي: -1-0-0
يذكر عدنان درويش جلون وآخرون "أن الرياضي يف هذه املرحلة العمرية يبدأ يف اختاذ املثل  

العليا ويكون يف حاجة إىل اإلحساس بالذات نتيجة االختالفات اجلنسية واإلحساس بالثقة وحتمل املسؤولية،  
ولة بدال من أن يتحدد كما يتحدد السلوك االجتماعي املناسب يف هذه املرحلة عن وريق "مبادئ جمردة مقب

السلوك بواسطة العرف أو الثواب والعقاب، ولعل ما مييز مرحلة املراهقة املتأخرة على املراحل األخرى هو 
االتصال الذي يعترب من أهم خصائص النمو االجتماعي، وزيادة  النزعة إىل االستقالل يف الرأي والتصرف 

من هم يف مع االجتماعي واحلاجة إىل ممارسة نشاط تعاوين وكذلك امليل إىل االشرتاك يف أعمال االصالح 
، وتتميز بالتوازن من الناحية النفسية كما نالحظ القدرة على االهتمام والتأقلم يف اجلماعات والتعامل  هسن

معها بطريقة اجيابية والتمرد على االسرة وتأكيد احلرية الشخصية لذا تتغري نظرة األب البنه وتتحول عالقة 
النزاع إىل رفا  يف املراهقة املتأخرة ويذكر فؤاد البهي: بأن احلياة االجتماعية للمراهقة تتأثر  منبا  بأبنائهم اآل

 يف تطورها مبدى حتررها من قيود األسرة ومبدى خضوعها للجماعة واستقالهلا عنها. 
د مقدرته على إنتاج ويذكر مفيت إبراهيم محاد "أن الشباب يصبح أكثر تفاعال مع أقرانه وتزدا    

أمناط من السلوك اجلماعي أكثر عمقا، ويضيف حممد عوض بسيوين: فيقول زيادة امليل الكتشاف البيئة 
واملخاور واملغامرة والتجول والرتحال والقدرة على االنتظام يف مجاعات والتعامل معها بطريقة اجيابية وذلك 

 ر من الذكور اندماجا يف اخليال واهلروب إىل عامل اخليال ولالبتعاد عن األنانية الذاتية وتكون اإلناث أكث
 (662، صفحة 6996)عشوي حممد، اليقظة كمخرج من القلق. أحالم

 ويلخص، حممد حسن عالوي  مظاهر النمو االجتماعي يف هذه املرحلة فيما يلي:
 والتصرف حىت يشعر باملساواة مع الكبار.ازدياد النزعة إىل االستقالل يف الرأي  -
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 ستقاللية.تزداد الرغبة يف املناقشة وخاصة مع الكبار لتأكيد النزعة اإل -
 ري األوضاع.غيجتماعي وتامليل إىل االشرتاك يف أعمال اإلصالح اإل -
قد يصل االهتمام ببحث الشؤون املتعلقة بالدين والفلسفة والرغبة يف الكشف عن األسباب واملسببات مما  -

 تزان النفسي.إىل مستوى الشك ومما قد يعو  اإل
 احلاجة إىل رعاية كافية تتضمن عدم تعرضه لألمراض واإلصابات حىت تستمر عملية النمو.  -
ويضيف حممد عوض بسيوين: فيقول زيادة امليل لالكتشاف البيئة واملخاور واملغامرة والتجول والرتحال  -

والتعامل معها بطريقة اجيابية وذلك لالبتعاد عن األنانية الذاتية وتكون والقدرة على االنتظام يف مجاعات 
 .اإلناث أكثر من الذكور اندماجا

حبيث يصبح  و نفسيا مما سبق يستخلص الطالب الباحث أن يف هذه املرحلة ينمو الرياضي اجتماعياً  
بالقدرة على االنضمام والتأقلم مع أكثر تفاعال وعلى استعداد للتآلف والعطف واحملبة مع أقرانه كما يتميز 

و مييل إىل االستقاللية والرغبة يف التزعم والقيادة حماوال منه تقليد ، اجلماعة بكل ثقة يف النفس وحتمل املسؤولية
مع حتليه بالقيم واملثل العليا اخلاصة باجملتمع الذي ، نافسة إلبراز ذاتهللمأحد الراشدين الذين يعرفهم والتشدد 

 هيعيش في
 النمو االنفعالي: -1-0-0

يشري قيس ناجي عبد اجلبار "أن مظاهر النمو االنفعايل يف هذه املرحلة هي كثرة االنفعاالت وامليل  
إىل العزلة وقد يندفع أحيانا إىل االجتماعي بالناس لقوة غريزة االجتماع عنده فهو يف غالب األحيان يعجز عن 

ه يف هذه املرحلة مثالية وخيالية حيث تؤثر مواجهة الواقع ويندفع إىل اخليال وخيلق لنفسه جوا رومنسيا فأفكار 
على صحة الفرد، وعلى نشاوه العقلي وعلى اجتاهاته النفسية، وعاداته املختلفة تأثرياً قد يعو  منوه وتطوره لذا 
من الواجب أن يتعود املراهق على ضبط النفس حىت يروضها على رؤية اجلوانب السارة لكل موقف مؤمل، كما 

تيح له أن يرى األمور بأكثر ت هذه املرحلة ترجع إىل الطاقة احليوية النفسية، ورغم ذلك أن االنفعاالت يف
 (06، صفحة 6996)أرنوف وايتيج )ترمجة عادل عز الدين األشول و أخرون(، واقعية
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 كرة القدم:  ميزاتم-1-3
حاالت اللعب تتغري بصورة سريعة ويف  و أثنا  املقابلة يكون الالعبني على إتصال مباشر مع اخلصم،  

ن عمل العب كرة القدم إو ، كل حالة جيب على الالعب إجياد احلل املناسب والفعال وبأسرع وقت ممكن
أو املشي أو  دواهابالكرة أوبوختتلف الواحدة على األخرى كاجلري ،ذو وابع تكراري متغري العمليات احلركية 

 التوقف أو القفز.
ويشري األخصائيون إىل أن اجلز  األكرب  من العمليات احلركية لالعب كرة القدم تتم باجلري الذي  

يتطور من البطي  إىل السريع إضافة إىل االنطال  الذي يتحول إىل توقف مفاجئ أو تغري خاوف للسرعة أو 
 االجتاه.

عليها اجلانب الفين والذكا  يف اللعب مع التحضري البدين اجليد  يضفيريات يف كرة القدم وحاليا نشاهد مبا
فالفر  ذات املستوى العايل هلا اجتاه تطوير اللعب مثل ما هو عليه يف الرياضات األخرى كرة السلة،  ، لالعبني 

هتمام بتحضري اللعب يف شىت كرة اليد، فالكل يهاجم، ويدافع  يف آن واحد وهذا ما أجرب املدربني على اال
 جوانبه البدين، التقين، التكتيكي، النظري واجلانب النفسي، وهذا استجابة ملتطلبات االسرتاتيجية احلديثة.

تكتيكية وسرعة –ونسجل من منافسة ألخرى زيادة يف شدة اللعب ترتجم بارتفاع عدد العمليات التيكنيكو 
 التنفيذ واجلري ملسافات أوول.

خالل املباراة أن العب كرة القدم قاموا هبا وجد يف تسجيالت و ، كرة القدم   لدراسات أخصائي ااستناد
قفزات عمودية 15إىل 8ومن صراع على الكرة،  60إىل  61م، و60022إىل 4222يقطع الالعب مسافة 

ي تلعب فيه ذالالوقت الفعلي عن و ، قذفة مصوبة حنو املرمى  60إىل 0مراقبة للكرة ، ومن 60إىل 0و، 
مستهلكة كعمل كيلو حريرة 2022إىل 222دقيقة، مع استهالك 10إىل  12خالل املباراة من الكرة 

ة ملدة جري بسرع 602إىل 622دقيقة، وينجزمن 6إىل 0يف حني يستحوذ على الكرة مدة ، ميكانيكي 
حسب مراكز اللعب ختتلف فكل هذه املتغريات م.2022إىل 2222ما يعادل ثا، 1إىل 2ترتاوح ما بني 

 تدريب خالل املوسم.002إىل 002ومقابلة، 40 -22،كما قد تصلعدد املقابالت
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 المميزات المورفولوجية:-1-3-0
بالرغم من أن القامة والوزن ليس عاملني أساسيني بالنسبة العب كرة القدم أظهرت التجربة امليدانية 

أن هذين العاملني يزيدان من فعالية الالعب يف مواضيع حمددة كحارس املرمى والعيب قلب الدفاع ووسط 
 هة.واجاملامليدان، واليت تتطلب قدرات فردية عالية للتغلب على اخلصم يف حالة 

 المميزات البدنية:-1-3-0
تتطلب كرة القدم احلديثة درجة عالية من تطور القدرات البنيوية، مع وجود اختالف وفيف بينها، 

تبعا لوضعية الالعب يف الفريق واحلاالت الواجب التحكم فيها أثنا  املقابلة الرياضية، وانطالقا من العمل 
ب بدون كرة والذي جيعل من الالعب عدا  بسرعات متفاوتة، األساسي الذي يتبعه الالعب، وباخلصوص اللع

وأخذ بعني االعتبار العمليات التقنية والتكتيكية الذي يؤديها الالعب بالكرة والواجب أدائها يف فرتات زمنية 
خمتلفة،  ومن جهة أخرى يلتزم كل من االنفراد بالكرة والتسجيل ومترير الكرة ومالحقة اخلصم واعرتاض 

ته، قدرا عاليا من السرعة، والشي  نفسه ينطبق على سرعة التحمل اليت تظهر جليا من خالل سرعة متريرا
االنفراد املتكرر بالكرة على األجنحة وكذا صعود وتراجع العيب وسط امليدان واملهامجني، و انطال  الالعب 

 ليات التقنية والتكتيكية.طاقات اليت على الالعب استغالهلا بطر  خمتلفة، للقيام بالعممن الوتعترب 
ويف هذا اجملال، يلعب انفجار الطاقات الكامنة يف الالعب دورا هاما، وحامسا وبالفعل تتجلى هذه الطاقات 
خصوصا من خالل قوة القذف )قذفة دقيقة اجتاه املرمى أو رميات وويلة( ومن خالل القفز )الكرات العالية 

تعترب نسبة عالية من القوة املسخرة أثنا  املواجهات أساسية للفوز وعمل حارس املرمى(، وباإلضافة إىل ذلك 
يف املنافسة سوا  كانت أرضية أو يف الكرات العالية، وحتملنا هذه النظرة الشاملة لشروط األدا  البدنية، مرة 

)عبد الرزا  .عقدةاالستغالل النوعي للقدرات البنيوية أثنا  املباراة يتم بطريقة خمتلفة وم أنأخرى، على التذكري 
 (90.49، صفحة 0262بودواين، 

 الفيسيولوجية: مميزاتال -1-3-3
دورا رئيسيا مهما يف ممارسة كرة القدم من خالل تنمية هذه القدرات اهلوائية و  تلعب القدرات الفيسيولوجية

 واليت تكون كاآليت :الالهوائية وتكيف أعضا  وأجهزة أجسام خمتلفة 
 كرة القدم :   يلالعب ضغط الدم -

 ،وقد لوحظ أن العيب كرة القدم يأتون باملرتبة الثانية بعد العيب رفع األثقال من حيث اإلرتفاع يف ضغظ الدم
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وكلما حتسنت حالة الالعب الوظيفية ) الكفا ة البدنية ( إستطاع إيداع شغل أكرب مع اإلقتصاد بالطاقة 
 (20، صفحة 0220)مؤيد عبد علي الطائي، . أقل، و إرتفاع الضغط الدموي يكون بقيم املبدولة 

 axM2oVالقدرات الهوائية لالعبي كرة القدم : -
  62و  4إن معدل اللعب يف كرة القدم " املستويات العالية " جيعل الالعب جيري يف املباراة مسافة ترتاوح بني 

الالعب  مكانمرة ، كما أن  622كيلومرتا يف نوبات متكررةمن اجلري والعدو السريع يصل عددها إىل حوايل 
ثواين تقريبا ، و يعتمد كل ذلك على القدرة اهلوائية أو اللياقة اهلوائية و اليت تقاس باحلد  1-0يتغري كل حوايل 

حيث أن معدل احلد األقصى إلستهالك األوكسيجني ، األقصى املطلق أو النسيب إلستهالك األوكسيجني 
(max 2vo بالنسبة لالعيب كرة القدم) ل/د ( ، والقدرة اهلوائية هي اليت  0عادل حوايل ) ي يف حالة الراحة

تعرب عن املقدرة القصوى ألخذ األوكسيجني أي قدرة اجلسم القصوى على أخذ و نقل األوكسيجني مث 
( باللرت ويسمى ذلك باإلستهالك املطلق ، ويقاس  max 2voإستهالكه يف العضالت ، و يقاس الر )
، 0226)كمال مجيل الربضي،  الدقيقة و يسمى باإلستهالك النسيب . بامليليلرت لكل حجم من وزن اجلسم يف

 (14صفحة 
ملل/كغ/د ( إال أن هذا الرقم خيتلف كثريا يف  2,0ومعدل إستهالك األوكسيجني أثنا  الراحة يبلغ مقدراه ) 

 مل/كغ/د ( 75-60حالة ممارسة اجملهود البدين عند التدريب يف كرة القدم ليصل حوايل ) 
مل من أمهها احلالة وتشري البحوث العلمية إىل أن مقدار اإلستهالك األقصى لألوكسيجني تتأثر بعدة عوا

التدريبية لالعب ، إذا أن التدريب البدين يؤدي إىل حتسني مستوى احلد األقصى إلستهالك األوكسيجني ،  
كذلك يعد الرتكيب اجلسمي لالعب ذا دور مهم يف عملية إستهالك األوكسيجني ، إذ أن الالعبني الذين 

، كما أن هناك تأثري كبري للوراثة يف  max 2voيتمتعون بأجسام ضخمة عضالت كبرية مستوى أكرب من 
حتديد مستوى احلد األقصى إلستهالك األوكسيجني ، إذ أن الوراثة تلعب دورا مهما يف حتديد نسبة 

اإلستهالك األقصى لألوكسيجينواليت يتمكن العب كرة القدم من حتقيقها ، ويعد العمر أحد العوامل املهمة يف 
تهالك األوكسيجني ، حيث نالحظ بأن مقدار يتناقص تدرجييا مع تقدم حتديد مستوى احلد األقصى إلس

)حنفي حممود .بالعمر و قد دلت الدراسات العلمية أن ذلك يعود إىل اخنفاض معدل ضربات القلب القصوى 
 (641، صفحة 6991خمتار ، 
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الالهوائية و اليت يستخدمها الالعب ألدا  التحركات السريعة تبعا : انتاج الطاقة القدرات الالهوائية  -
يب كرة القدم تشتمل على القدرة الالهوائية و التحمل علظروف اللعب و على ذلك فإن اللياقة الالهوائية لال

 مرت خالل 60و  62سافات ترتاوح بني لالعب على تكرار العدو السريع ملالالهوائي ،وكالمها يعين مقدرة ا
" أو 92ل أن يكون ضاملباراة و تشري البحوث العلمية أنه أثنا  التدريب فإن مستوى الشدة يف أدا  السرعة يف

األمر الذي يؤدي إىل تنمية القدرات الالهوائية و رفع مستوى التكيفات ، أكثر من أجل زيادة التحفيز
هوائي هو النظام األساسي يف كرة القدم وخاصة الالهوائية عند العيب كرة القدم ، ويعترب نظام انتاج الطاقة الال

 نظام حامض الالكتيك حيث يتم تكسري اجلليكوجني النتاج الطاقة الالهوائية و تكوين حامض الالكتيك 
يف الدم لالعيب كرة  كالالكتيحامض أن متوسط تركيز  ( malomsoki  6990ويشر ) مالوم سوكي 

يكون  كالالكتي حامضدم خالل املباراة ،و اتضح أن مستوى  مل مول / لرت 60و  21القدم يرتاوح بني 
ة، و اعب يف اجلز  األخري من املبار الأكثر تركيز بعد اهاية الشوط األول ، و قد يعكس ذلك اخنفاض معدل ال

أن أقصى  نيف أقل معدالته يف اهاية املباراة ،وتتفق هذه النتيجة مع ما يالحظ م كالالكت حامضيكون تركيز 
رغم من ذلك فإن التمثيل الليكوجني يف العضلة يكون خالل الشوط األول من املباراة ، و بالك اجلاسته

)يوسف الزم كماش ،صاحل .ليكوجني يف العضلة خالل املباراةالغدائي اهلوائي يستهلك اجلز  األكرب من اجل
 (04.01، صفحة 0221بشري سعد، 

 :VMAالسرعة القصوى الهوائية -
هي السرعة اليت من خالهلا يستهلك الرياضي أقصى كمية من األكسجني مبعىن يصل إىل احلد األقصى 

ية األكثر حبثا و تقيما من املدربني من أجل جو وليساملرجعية الف  Billotكما يعتربها ،إلستهالك األكسجني  
كلمرت يف الساعة و   06و  4ميكنها أن تكون يف الغالب بني ، و  التدريبيةحتسني حمتوى احلصص أو الربامج 

و يستطيع الرياضي احلفاظ على ، يعود جز منها اىل عوامل وراثية فيما يعود اجلز  األكرب ملستوى التدريبات 
دقائق ( أما العب كرة القدم يف  1و  2( ما بني )  Vmaxمن   622%)  Vmaxالسرعة القصوى 

من الطاقة يتم انتاجها هوائيا أما املتبقية يتم إنتاجها من النظام   % 40دقائق و نصف حوايل  6حدود 
الالهوائي الالكتيكي و بالتايل فإن انتاج حامض الالكتيك هو ما يؤدي إىل اخنفاظ قدرة العضالت على 

 العضلي.التقلص مما يؤدي إىل التعب 
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 معدل سرعة النبض :-
لتشخيص يف الطب القدمي الذي اعتمد على قوة املالحظة و التحسس لوامل األساسية لقد كان النبض من الع

من املالحظ يف السنوات و االصغا  و الطبيب املاهر كان يشخص العديد من األمراض مبجرد ملس النبض ،و 
، الرياضين مؤمترات الطب الرياضي عادت إىل احتضان النبض جمدًدا كعامل مهم يف جمال الطب األخرية أ

تكمن أمهية النبض القليب يف  عدد النبضات القلب يف الدقيقة الواحدة و  بأنهويعرف معدل سرعة النبض 
 :كونه

 .وسيلة ميدانية فعالة يف مراقبة الالعبني  -
 .وريقة مهمة وسهلة للمدربني -
 (660، صفحة 0226إبراهيم محادة،  )مفيت.تفيد يف معرفة آثار والتكيفات احلاصلة لكل العب -
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 خالصة:
العمرية ويف مجيع اجلوانب اليت مير هبا اإلنسان  فئاتتلف الوخممن املهم أن يدرك املدرب خصائص  

خاصة، وهذا بغية التوجيه الصحيح للعملية التدريبية مبا يتماشى املمارس لكرة القدم عامة أو الرياضي 
 .و التخصص الرياضي النمووخصائص 

ليست جمرد تغري بيولوجي سريع يرتبط مبظاهر البلوغ وما فهي سنة  02الفئة العمرية األقل من  أما عن 
الرياضي يف وبذلك يبدأ ، يرتتب عنه من حتوالت بيولوجية جسمية فقط بل يتعدى األمر إىل جوانب أخرى 

هي مرحلة دقيقة ف،  جولة واالستقرار والتوافق واالنسجام احلركيبتغري ثوب الطفولة وارتدا  ثوب الر  هذه املرحلة
بدنيا و   حسن التعامل معهارياضةكرة القدم  دريبموفاصلة، كما أاها أرض خصبة لالستثمار لذا على 

 التقنية البدنية و فسيولوجيا و حركيا و عقليا و نفسيا، و مبا يتماشى مع متطلبات رياضة كرة القدم و مميزاهتا 

 و التكتيكية.
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 :الدراسة النظرية خاتمة
إىل الفصول النظرية وهذا يف حماولة مين إىل إجياد يف هذا الباب لقد قام الطالب الباحث بالتطر    

و لتكون مبثابة املرشد يف كيفية صياغة اجلانب التطبيقي و توجيهه خلفية نظرية يقوم أو يرتكز عليها البحث، 
كما أن هذا االختيار كان على حسب املصادر واملراجع املتوفرة  واليت  و العمل على تفسري نتائجها و فهمها،  

 عالقة مبوضوع البحث. كان هلا
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الباب الثاني :الدراســة المـــيدانـــــية
 :منهجية البحث و إجرا اته امليدانية الفصل األول

 : عرض و مناقشة نتائج البحث و تفسريها الفصل الثاني

 : اإلستنتاجات و التوصيات الفصل الثالث
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 مقدمة الباب الثاني:

فصول حيث تناولنا يف الفصل األول منهجية البحث و اإلجرا ات  ثالثةو لقد مشل هذا الباب على          
، عينة البحث، جماالت البحث، الضبط اإلجرائي ملتغريات العلمي املتبع نهجاملامليدانية و سنربز من خالله 

البحث، مواصفات االختبارات، األدوات، التجربة االستطالعية و الرئيسية ، كما مشل هذا الفصل على 
و يف ختام هذا الفصل يتم عرض دقيق للوسائل االحصائية و اليت سوف يستند األسس العلمية لالختبار، 

معاجلة النتائج املتحصل عليها من درجات خام يف شكلها األويل إىل درجات معيارية  الباحث يف الطالبعليها
 ميكن من خالهلا إصدار أحكام موضوعية حول الظاهرة املعنية.

أما الفصل الثاين فقد متثل يف عرض و حتليل و مناقشة نتائج البحث بعد تطبيق االختبارات بينما        
ان مبثابة حوصلة هلذه الدراسة، فتم التطر  فيه إىل مقابلة النتائج بالفرضيات، الفصل الثالث و األخري فقد ك

هذه  مث مت ختاممث استخالص جمموعة من االستنتاجات، لنخلص بعد ذلك إىل خالصة عامة للبحث، 
 الدراسة بطرح مجلة من التوصيات.

  
 
 
 
 
 



 

 
 

 الفصل األول : منهجية البحث و إجراءاته الميدانية
 

 .تمهيد 
 .منهج البحث-0-0
 .البحث ةمجتمع و عين -0-0
 .مجاالت البحث -0-3
 .البحثو وسائل أدوات  -0-1
 .و القياسات مواصفات االختبارات-0-0
 .الدراسة االستطالعية-0-0
 .لالختباراألسس العلمية -0-0
 .التجربة الرئيسة للبحث-0-1
 .الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث -0-9
 .الدراسات اإلحصائية-0-02
 .صعوبات البحث -0-00

 .الخالصة
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 تمهيد :
نسعى من خالل هذا الفصل شرح و توضيح املنهجية املتبعة يف هذه الدراسة و كيفية إجرا  اإلختبارات و     

القياسات و أهم اخلطوات امليدانية و تسلسلها ، و هذا لتسهيل تقومي السري املنهجي له  و لوضع إمكانية 
 إعادته  و كذا التسهيل على القارئ لفهم البحث ، و تقبل نتائجه.

 منهج البحث:-0-0
إن كثريا من احلاالت و الظواهر ال ميكن دراستها إال من خالل منهج معني يتال م و املشكلة، و املنهج يف 

)وجيه ة للوصول إىل حقائق علمية.سالبحث العلمي هو الطريقة اليت يعتمدها و يتبعها الباحث يف إجناز الدرا
 (694، صفحة 6991أخرون، حممود جاسم و 

و على ضو  ذلك استخدم الطالب الباحث املنهج الوصفي باألسلوب املسحي و الذي هو عبارة عن أحد 
أشكال التحليل و التفسري العلمي املنظم، لوصف ظاهرة أو مشكلة حمددة و تصويرها كميا، عن وريق مجع 

)ماجد تصنيفها، و حتليلها، و إخضاعها للدراسة الدقيقةبيانات و معلومات مقننة عن الظاهرة أو املشكلة و 
 (620، صفحة 0229حممد اخلياط، 

عتمادا على مجع إكما يعرف بأنه جمموعة االجرا ات الدراسية اليت تتكامل لوصف الظاهرة أو املوضوع 
احلقائق و البيانات، و تصنيفها، و حتليلها حتليال كافيا و دقيقا، الستخالص داللتها و الوصول إىل نتائج أو 

 .(019، صفحة 0220)وجيه حمجوب ، تعميمات عن الظاهرة، أو املوضوع قيد الدراسة 
ع البيانات و املعلومات و جدولتها، بل إاها تقوم بتفسريها للداللة على ما وال هتدف هذه الطريقة إىل جمرد مج

 (91، صفحة 0266)كمال حممد املغريب، حيدث فعال من أجل التوصل إىل مبادئ و نظريات.
الشخصية مع بعض اخلربا  و و يف هذا الصدد قد إعتمد الطالب الباحث على الزيارات امليدانية و املقابلة 

املختصني و املدربني، كما قام الطالب الباحث بتطبيق االختبارات و هذا جلمع بيانات و معلومات ختص 
حيث سنقوم بإتباع وريقة الدراسات اإلرتباوية وكذلك املقارنة حيث تستخدم الدراسة  ، الظاهرة املدروسة

يف عامل معني مع التغريات يف عامل آخر وأيضا للتعرف على  اإلرتباوية لتحديد إىل أي مدى تتفق التغريات
)نوع اإلنقباض العضلي ، نوع الراحة ، و تأثريها على بعض حجم ونوع العالقات القائمة بني املتغريات 

 .الباحث على فهم وريقة التفاعل بني املتغرياتالطالب ، كما تساعد املتغريات الفسيولوجية(
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 حث: الب ةمجتمع و عين -0-0
يعد إختيار العينة من اخلطوات اهلامة، إذ يقوم الطالب الباحث عادة بتحديد اجملتمع األصل حسب      

)حممد موسى عثمان، املشكلة املدروسة، كما يعرفها حممد مكي بأاها جمموعة من األفراد يبني عليها الباحث عمله

املعاينة "االجرا ات اليت يتخذها الباحث الختيار عينة حبثه، فهي إجرا   ههبذو يقصد (64، صفحة 6991
، صفحة 0222)حممد نصر الدين رضوان، يهتم بالطر  اليت بواسطتها يتم التأكد من متثيل العينة جملتمعها األصلي

)حممد نصر الدين تائج اليت يتم احلصول عليها من العينة، حبيث ميكن التنبؤ خبواص هذا اجملتمع يف ضو  الن (61
 (061، صفحة 0222رضوان، حممد حسن عالوي، 

فيها على العينة غري االحتمالية )غري العشوائية(، و هذا  عتمدو كون الدراسة نوعية و اليت غالبا ما ي     
، و لعدة أسباب أمهها، أسباب اقتصادية )املال(، الوقت، دقة النتائج، (Mugo 1996)لصعوبة اختيارها 

صعوبة الوصول إىل مجيع األفراد، عدد املتغريات يف الدراسة، التوقع من العينة أن تعكس خصائص اجملتمع 
 .الذي أخذت منه 

 الدراسات فيالحظ أن حجم العينات يف الدراسات النوعية صغرية عادة إذا ما قورنت حبجمها يف    
و مع ذلك ال يوجد ضمان بأن هذه العينة ممثلة ،(62، صفحة 6994)ذوقان عبيدات، عبد الرمحان عدس، الكمية.

للمجتمع، و يتم اختيار العينات يف الدراسة النوعية بسبب بعض اخلصائص اليت تتميز هبا، و يتم اختيارها 
تمد حجم العينة فيها على الغرض من الدراسة، و اليت تتصف بكواها يوجد هبا أفراد بطريقة قصدية، و يع

غنيني بالبيانات و املعلومات املتعلقة مبشكلة الدراسة، مما يسهل إجرا  املقارنات بني اجملموعات املختلفة، كما 
 (024.021، صفحة 0262اخلياط، )ماجد حممد أاها توفر عمقا و حتليال أفضل.

رياضيني من اختصاص كرة القدم للقسم متّثل و عينة اختارها الطالب الباحث اشتمل هذا البحث على    
،وهذا  061بعدد إمجايل لالعبني يقدر ب (فريقا 60وتضم  اجلهوي الثاين للغرب اجلزائري )اجملموعة األوىل

 11( و بواقع 0262-0260اختيارها بالطريقة املقصودة للموسم الرياضي )سنة و اليت مت  02لفئة أقل من 
 ، إذ قسمت العينة إىل ثالثة جمموعات:من العدد اإلمجايل %522.و اليت متثل نسبة  رياضي

و تعتمد رياضي ( 66-66رياضي و هي األخرى تقسم إىل فئتني ذات ) 00: تتكون من المجموعة األولى
االختبار على االنقباض العضلي اإليزومرتي أما بالنسبة للفئة األوىل هلا راحة إجيابية هذه اجملموعة يف أدا  
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تؤدى بالعضالت العاملة )املتعبة(، و الفئة الثانية هلا راحة إجيابية تؤدى بالعضالت غري العاملة أو باألحرى 
 غري املتعبة.

هلما نفس الراحة كما يف اجملموعة  ضيريا( 66-66رياضي( و فئتني ) 00: نفس العدد )المجموعة الثانية
 األوىل لكن أدا  االختبار يكون باالنقباض العضلي اإليزوتوين.

هلما نفس الراحة كما يف اجملموعتني السابقتني  رياضي (66-66رياضي( و فئتني ) 00: )المجموعة الثالثة
 .اإلكسوتوينلكن أدا  االختبار يكون باالنقباض العضلي 

يف اجملموعة الواحدة من حيث متغريات  ) الطول ، السن، العمر التدرييب ، ساعات النوم  كافؤمّت الت و لقد
،تركيز عند الراحة ، الضغط الدموي االنبساويعند الراحة،الوزن،النبض أثنا  الراحة، الضغط الدموي االنقباضي

نفسها ، ومّت التجانس بواسطة معامل مّت التكافؤ بني اجملموعات باملتغريات  كماحامض الالكتيك أثنا  الراحة(  
 2-و 2اإللتوا  ب+جتانس العينة ، إذ احنصرت قيم معامل و أظهر اجلدول أسفله  اإللتوا  ومعامل االختالف

و هذا ما يثبت اإلعتدالية يف التوزيع و خلو العينة من عيوب عدم اإلعتدالية يف التوزيع مما يدل على جتانسها  
و هذا ما يثبت أنه هناك جتانس كبري مابني املتغريات  62-6تراوح بني  ختالفاالكما نالحط أن معامل 

 (11، صفحة 6999)وديع ياسني التكرييت ، حسن حممد العبيدي، السابقة
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 :و البيولوجية حيث القياسات الجسمية و الوظيفية من  أفراد العينة( يبين تجانس  02جدول رقم ) 

المتوسط  المتغيرات نوع القياس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 معامل  الوسيط

 اإللتواء

 معامل

 %االختالف

 النتيجة

القياسات 

 الجسمية

 تجانس 1.59 0.19 173 2.76 173.34 )سم(الطول 

 تجانس 4.95 0.27 74 3.68 74.36 )كلغ(الوزن

القياسات 
 بيولوجية

 تجانس 4.47 0.23 19 0.84 18.87 )السنوات(العمر 

 تجانس 5.88 0.24 8 0.49 8.43 )الساعة(ساعات النوم 

 تجانس 9.17 0.15 7 0.62 6.81 )السنوات(العمر التدريبي 

 

 
القياسات 
 الوظيفية

حامض الالكتيك 

 )ميليمول(

 تجانس 9.93 0.11- 2.3 0.23 2.33

 عندالنبض 

 )ن/د(الراحة

 تجانس 4.40 0.20- 66 2.92 66.33

الضغط الدموي 

 )ملم/زئبق(االنقباضي 

 تجانس 2.84 0.03 119 3.37 118.48

الضغط الدموي 

 )ملم/زئبق(االنبساطي

 تجانس 2.71 0.30- 71 1.92 70.89

 تكافؤ العينة:  استمارة استبيان لتحديد -
ويعرف فان دالني اإلستبيان بأنه أحد الوسائل العينة،  تكافؤقام الطالب الباحث بوضع استمارة لتحديد 

جلمع املعلومات عن نقاط معينة وتكون على شكل أسئلة خمتارة ليجيب عنها أفراد العينة وقد مت  ستعملةامل
 . (016، صفحة 0220)وجيه حممود، إعداد االستمارة اإلستبياية  بإعتماد أسئلة مغلقة 

  (6)أين مت حتكيمها من ورف حمكمني خربا وهذه األخرية هي متنوعة مت حتضريها إنطالقا من أهداف معينة ، 
وزعرررت االسرررتمارة علرررى الرياضررريني و أعيرررد مجعهرررا  ، بعررردهاأخرررذت أرائهرررم يف صرررياغة االسرررتبيان النهرررائيكمرررا 

 لتخضع إىل:

،وهذا حبساب عدد التكرارات و األجوبة اخلاصة بكل سؤال وبعد ذلك  ها: بعد مجعتفريغ االستمارة -
 ( و النسبة املئوية لكل سؤال.0حساب قيمة )كا

نتقلنا إىل حتليل النتائج املتحصل عليها ،و كذلك إعطا  إبعد تدوين النتائج يف جداول تحليل النتائج:  -
 عليها. تفسريات هلذه النتائج احملصل

                                                             
 عطاء هللا أحمد .  -أسماء الخبراء: رمعون محمد ، رياض على الراوي، لحسن أحمد– 3
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 المتغيرات.تكافؤ عينة البحث في بعض ( يوضح 00الجدول )
                

 الداللة
 

  2كا

 الجدولية
 2كا

 المحسوبة

 درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة 

 اإلجابة التكرارات النسب المئوية

 استعمال وسائل االسترجاع

 
 دال

 

 
9955 

 
231 

 
1 

 
0.05 

 سونا 0 %0

 تدليك 0 %0

 دوش     66 %000

 المجموع 66 %100

 الحالة االجتماعية

 
 دال
 
 

 
39.3 

 
66 

 
0 

 
0.05 

 تعمل 0 %0

 ال تعمل 66 %000

 المجموع 66 %100

 تناول المنشطات و المقويات

 
 دال
 

 
39.3 

 
66 

 
2 

 
0000 

 نعم 0 %0

 ال 66 %000

 المجموع 66 %100

 التدريبية في األسبوععدد الحصص 

 
 دال

 

 
9955 

 
231 

 

1 

 حصص 4 0 %0 

 حصص 0 66 %000

  0أكثر من 0 %0

 المجموع 66 %100

 القيام بحصص تدريبية أخرى

 
 دال
 

 
39.3 

 
66 

 
2 

 
0000 

 نعم 0 %0

 ال 66 %000

 المجموع 66 %100

 نوع الغذاء

 
 دال
 

 
39.3 

 
66 

 
2 

 
0000 

 متزن 66 %000

 غير متزن 0 %0

 المجموع 66 %100

 كمية الغذاء

 
 دال
 

 
39.3 

 
66 

 
2 

 
0000 

 كافية 66 %000

 غير كافية 0 %0

 المجموع 66 %100

 

من جمموع الرياضيني ال يعتمدون على سونا أو  % 622نالحظ أن نسبة  (11)رقم من خالل اجلدول *
نه توجد فرو  يف وسائل االسرتجاع املستعملة واملذكورة أتدليك من أجل االسرتجاع بل على الدوش أي 
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( وهو أكرب من 620( احملسوب )0( إذ وجد )كا11لصاحل املتغري الدوش وهذا ما تؤكده نتائج اجلدول)
 (. 0.99( واملساوية لر )20( ودرجة حرية )2.20) ( اجلدويل عند مستوى الداللة0)كا
عدم  من جمموع الرياضيني أجابوا لصاحل %622نالحظ أن نسبة  (11)بعد تفحص النتائج يف اجلدولو *  

( اجلدويل عند مستوى 0( وهو أكرب من )كا11( احملسوب )0نتائج إذ وجد )كاالوهذا ما تؤكده  العمل
من  %622، إضافة إىل أن اإلجابة كانت بنسبة (2.46واملساوية لر ) (26( ودرجة حرية )2.20الداللة )

( وهو أكرب 11( احملسوب )0إذ وجد )كا عدم تناول املنشطات و املقويات جمموع الرياضيني أجابوا لصاحل
 . (2.46( واملساوية لر )26( ودرجة حرية )2.20( اجلدويل عند مستوى الداللة )0من )كا

أنه كان هناك إمجاع وتشابه يف عدد حصص التدريب يف   (11)نتائج اجلدول * وما نكتشفه أيضا من
( 0من جمموع الرياضيني إذ وجد )كا %622حصص و كانت اإلجابة بنسبة 20األسبوع و املقدرة ب

( واملساوية لر 20( ودرجة حرية )2.20( اجلدويل عند مستوى الداللة )0( وهو أكرب من )كا620احملسوب )
يكتفي كل الرياضيني باحلصص التدريبية للنادي و ال تكون هلم حصص تدريب إضافية خارج ، كما (0.99)

( 11( احملسوب )0من جمموع الرياضيني إذ وجد )كا %622بنسبةهذه الربجمة ،و هذا ما جسدته اإلجابة 
 (2.46( واملساوية لر )26( ودرجة حرية )2.20( اجلدويل عند مستوى الداللة )0وهو أكرب من )كا

على أنه   من جمموع الرياضيني %622بنسبة جا ت اإلجابةالغدا  * كما أن النتيجة بالنسبة ملتغرينوع و كم 
( اجلدويل عند مستوى 0( وهو أكرب من )كا11( احملسوب )0)كا،وهو ظاهر جليا يف كون  تزن  و كايفم

 .(2.46( واملساوية لر )26( ودرجة حرية )2.20الداللة )
إىل كواهم ات ، كوسيلة اإلسرتجاع و أنه هناك تكافؤ يف عينة البحث بالنسبة للمتغري  ومنه ميكن القول

تشابه أيضا يف  و  و املقويات املنشطات متزن  و كايف و عدم تناوهلمغدا  ، وتشابه الكل يف أن هلم اليعملون
احملسوب و مقارنته مع القيمة ( 0عدد احلصص التدريبية و تأكد ذلك أكثر من خالل حتليل نتائج )كا

يؤكد وجود فرو  ذات داللة إحصائية لصاحل املتغريات  ، و هو ما ( 2.20عند مستوى الداللة )اجلدولية 
و منه ميكن القول أن كل أفراد العينة متكافئني يف هذه املتغريات وهذا كون أن العينة مت  ،السابقة الذكر

 .اختيارها بالطريقة املقصودة)العمدية(
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 مجاالت البحث: -0-3
  :رياضيني من متّثل و العينة اليت اختارها الطالب الباحث اشتمل هذا البحث على المجال البشري

(،وهذا فريقا 60وتضم  اختصاص كرة القدم للقسم اجلهوي الثاين للغرب اجلزائري )اجملموعة األوىل
( و 0262-0260للموسم الرياضي )سنة و التيتم اختيارها بالطريقة املقصودة  02لفئة أقل من 

، إذ قسمت العينة إىل رياضي 64، إضافة إىل عينة الدراسة اإلستطالعية البالغة  رياضي 11بواقع 
 :التالية موعاتاجمل

 ( يبين توصيف عينة البحث .00الجدول رقم )
 سهولة الوصول إىل العينة-توافر العدد املناسب-إختيار العينة لألسباب التالية:املستوى البدين املقبول للعينةمت و 

  :إىل غاية املوسم الدراسي  0229/0262إجناز هذا البحث إحنصر بني املومسني المجال الزماني
0262/0266. 
 ومت توزيع الفرتة الزمنية للبحث حسب الرزنامة التالية :            

 النسبة المئوية العدد العينة

 00عينة المجموعة األولى: عينة الدراسة األساسية

 اإلنقباض اإليزومتري

  ملةللعضالت العا إ ، :راحة00

 

 

22.0% 

للعضالت غير  إ ، :راحة00
 العاملة

 00عينة المجموعة الثانية:

 اإلنقباض اإليزوتوني

 للعضالت العاملة إ ، :راحة00

للعضالت غير  إ ، :راحة00
 العاملة

 00عينة المجموعة الثالثة:

 اإلكسوتونياإلنقباض 

 للعضالت العاملة إ ، :راحة00

للعضالت غير  إ ، :راحة00
 العاملة

 %1.33 01 ةــالعيــعينة الدراسة اإلستط

 %022 11 ةـنـــعيــــدد الــــالي عــــإجم
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 .  م 0266-0262وكان هذا خالل فرتة املوسم الدراسي جمع و تحليل المادة الخبرية: 
 . 02/20/0266إىل غاية  60/66/0262بدأت منالمقابالت الشخصية و اإلستبيان : 

و بعد مرور أربعة أيام  06/60/0260-02مت إجرا  التجربة اإلستطالعية بتاريت التجربة اإلستطالعية: 
 . 22/60/0260-09أعيد تنفيذ اإلختبارات بتاريت 

، و (0262-0260للموسم ) املرحلة األوىل من فرتة املنافساتمت تطبيق االختبارات يف التجربة الرئيسية :
هذا لكون أن الالعب يكون يف هذه الفرتة قد وصل إىل أعلى لياقة بدنية، مما يسمح باحلصول على نتائج 

 .جيدة
  :إختبارات التجربة اإلستطالعية و التجربة الرئيسية يف نفس القاعة ، وهي أجريت المجال المكاني

امللكية اخلاصة لرياضة كمال اإلجسام املوجودة بوالية مستغامن و غيليزان، وهذا لتوفرها القاعة ذات 
 على اجلهاز املعين بإختبارات الدراسة.

 :البحثو وسائل أدوات  -0-1
 : تناول الباحث يف هذه الدراسة جمموعة من األدوات متثلت يف:أدوات البحث

 .و الدراسات السابقةية املراجع العربية واألجنباملادة اخلربية من  -
 املقابالت الشخصية ، اإلستبيان ، املالحظة . -
 اإلختبارات البدنية. -
 القياسات الوظيفية والبدنية. -

 الوسائل و األجهزة  المستخدمة:
  .(وقوف)ميزان ويب، جهاز قياس القامة  -
 .Gup’s – Puls Techمن نوع :اإللكرتوين  جهاز قياس النبض القليب20 -
 صنع أملاين من نوع :إلكرتوين من جهاز الضغط الدموي اإلنقباضي و اإلنبساوي وهو  -

(tensovable) 
 .(Squate a la barre guidi)جهاز رفع األثقال املوجه  -
 دراجة أرجومرتية اخلاصة باألوراف العلوية و السفلية. -
 (lactate pro)جهاز قياس حامض الالكتيك من نوع :  -
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 .ميقايت -
 .ظهري خاص برياضة كمال األجسامحزام  20 -
 قطن و قاروريت منظف كحويل ويب . -
 .أورا  تسجيل النتائج اخلام، أقالم   -
جمموعة من ) Microsoft Excell , Microsoft Wordاستعمال جهاز اإلعالم اآليل  -

، إضافة إىل Microsoft Excell -Utilitaire d’analyseاملعاجلات اإلحصائية من خالل 
 SPSSإستعمال برنامج التحليل اإلحصائي من خالل حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 :و القياسات مواصفات االختبارات-0-0
 راحـــــة إيجــــابيـــة )عضالت عاملة ، عضالت غير عاملة( نــــوع الــــراحــــة المعتمدة

 %02 الـــشــدة 
 أقـــــل مـــن األقــصــى درجـــــة الـــــحـــمل
 تـدريـــب فـــتــري مــرتــفع الــشــدة طريـــــقـــــــة األداء

 مواصفات اإلختبارات:-0-0-0
قام الطالب الباحث مبسح بعض املراجع و البحوث العربية و األجنبية و ذلك بغرض ترشيح اإلختبارات     

بتعديل بعض اإلختبارات مبا يتناسب مع متغريات البحث ، املناسبة لكل من احلركة و الثبات ، كما قام 
 ليخلص يف األخري إىل ما يلي :

  (1إختبار الحمل اإلقصى R-Max:) 
 محل أقصى ما يستطيع مرة واحدة.الغرض من االختبار: 

 بار )قضيب( حديدميوجه ، أقراص حديدية خمتلفة األوزان.األدوات: 
  طريقة العمل

هذا التمرين من وضع الوقوف، مع وضع البار احلديدي على الكتفني حبيث يكون ظهر اليدين  ختربيبدأ امل
لألسفل، و القدمني على األرض و االحتفاظ بالصدرعاليا ،مع أخذ شهيق عميق، و من ذلك الوضع يقوم 

الرجلني كامال   املخترب بثين الركبتني للوصول إىل وضع القرفصا  حبيث يلمس ظهر الفخذ ظهر الساقثم يتم مد
و يكون هذا باستخدام عدد من األقراص احلديدية ، للعودة مرة أخرى إىل الوضع االبتدائي، و إوال  الزفري

 ذات أوزان خمتلفة .
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و هذا األدا  يتم من  (1RM)اختبار التكرار األقصى لقياس القوة القصوى بتكرار األدا  مرة واحدة  -  
القياس يف العديد  منخالل حتديد أقصى محل ميكن التغلب عليه ملرة واحدة ، و لقد استخدم هذا األسلوب 

 (.6990من الرياضات )ولسون 
و قبل الشروع يف أدا  االختبار، جيب أن يتم التأكد من اكتمال عملية اإلمحا  بأشكاهلا املختلفة و تكرار 

ت على نفس االختبار بأوزان متزايدة حىت تصل األوزان إىل مستوى قريب من احلد األقصى عدد من اجملموعا
من الوزن الكلي حىت يصل الالعب إىل عدم إمكانية التغلب  %62-%0تبدأ الزيادة يف األوزان بنسبة ،ف

 دقائق. 0على الثقل، مع األخذ بعني االعتبار أن فرتات الراحة بني التكرارات تصل إىل 
 عند اختبار العبني على دراية باحلدود القصوى لقواهم العضلية فإن املسألة تكون أسهل، فغالبا  هأن كما

 حماوالت يتم من خالهلا التعرف على القوة القصوى. 6-2ما تستغر  بني 
  6منهم من حيتاجون إىل  %12أن  6990أما بالنسبة لالعبني غري املدربني فريى أندرسون و كريين 

حماوالت لتحديد احلد األقصى لقوهتم  1حيتاجون إىل  %62حماوالت،  0حيتاجون إىل  %22حماوالت و 
 العضلية.

و استخدام األثقال احلرة يف اختبار القوة القصوى ألفراد غري مدربني قد يؤدي إىل العديد من املشاكل 
  اجليد، وقوف لضعف مستوى األدا ، لذا تستعمل أجهزة أكثر أمنا، و كذلك أحزمة للظهر، اإلمحا

)حممد السيد عبد شخصني على جانيب البار و يتدخالن يف حال عدم السيطرة على الثقل من ورف املخترب.
 (269، صفحة 6991احلليم ،خريية إبراهيم السكري، 

 اختبار ثني الركبتين: 
 .الغرض من االختبار: قياس تحمل القوة

بار )قضيب( حديدي، أقراص حديدية خمتلفة األوزان، ميقايت، قياس جهاز ضغط الدم االلكرتوين، األدوات: 
 جهاز قياس نسبة حامض الالكتيك يف الدم.، جهاز قياس النبض )الكرتوين( 

 :طريقة العمل
ه مرة من احلد األقصى ملا ميكن لكل رياضي محل %12حيث أن املقاومة اليت يستعملها أثنا  العمل متثل   

 . )خاص بكل رياضي((1R-max)( و هذا يتم حتديده مسبقا باختباراحلمل األقصى %622واحدة فقط )
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و عن مدة أدا  التمرين تكون ألوول فرتة ممكنة، و بعد ذلك يتم قياس النبض مباشرة و كذلك الضغط 
 ذلك لعدة فواصل زمنيةالدموي )االنقباضي، االنبساوي( و نسب حامض الالكتيك يف الدم، و االستمرار يف 

)على حممد جالل ( إىل أن يعود النبض إىل احلالة الطبيعيةد4د ،0د ،2د ،0د ،2) بعد اهاية العمل مباشرة

 .(91، صفحة 0226الدين، 
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 :األداء: نميز ثالثة أنواع و هي كاآلتي 
  :)و هو نفس الشي  كما تقدم ذكره يف التمرين األسلوب األول: االنقباض المتحرك )االيزوتوني

الرئيسي و لكن األدا  يكون بالوقوف و اجللوس، أما عن رمت األدا  أنه ال يوجد توقف أثنا  األدا  و 
لوقوف و أي مبجرد الوصول إىل وضعية القرفصا  يعود مباشرة إىل وضعية ا ، خاصة عند اجللوس

 العكس.
  :)و بعد محل الثقل احملدد، يتم تشكيل بالرجلني األسلوب الثاني: االنقباض الثابت )االيزومتري

جتند القوة كلها يف حتريك الرافعة، كما أن  فهيكون أاها أفضل زاوية شد ميكن اعتمادها ° 92زاوية 
ن االنقباض من حيث تنظيم فتائل العضلة يف هذه احلالة تكون يف ووهلا املثايل إلعطا  أكرب قدر م

االكتني و امليوزين و اجلسور املتقاوعة اليت تربط بينهما مما يسمح بإعطا  أكرب انقباض عضلي و هذا 
 .(024، صفحة 0222)أبو العال عبد الفتاح، من وجهة نظر فسيولوجية

أما من جانب بيوميكانيكي فإن زاوية الشد العضلي هلا دور كبري يف حتديد مقدار القوة العضلية، و 
فالعمل العضلي يتم يف حدود الزوايا التالية: ، هذا املبدأ ميكن االستفادة منه عموما يف التدريب 

عمل  و هذه األخرية هي أفضلهم ألن القوة تكون يف اجتاه خط°( 92، )=°(92، )>°(92)<
القوة و هو اجلز  املؤثر يف احلركة و ال تكون هناك قوة ضائعة يف التثبيت )يف اجتاه أفقي(، و العمل 

، 0262)حممد حسن بشتاوي ، أمحد إبراهيم اخلواجا، يكون ألوول فرتة ممكنة )حىت التعب العضلي(

 .(222.220صفحة 
  :و هنا يكون العمل خمتلط بني العمل ( :اإلكسوتونياالنقباض المختلط )األسلوب الثالث

املتحرك و الثابت، فتارة تؤدي احلركة كاملة )انقباض حركي( من الوقوف إىل القرفصا  مث العودة، و 
ثواين، و هكذا دواليك ألوول فرتة ممكنة حىت الوصول  2و ملدة ° 92يليها العمل الثابت بتحقيق 

 (064.061، صفحة 6991)سعد عبد الرشيد و أخرون، عضلي.إىل التعب ال
 :من أقصى ما ميكن أن حيمله كل رياضي. %12املقاومة املستعملة دوما  مالحظة 
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 :لراحة اإليجابيةتمرين ا -
 هناك نمطين من الراحة في النوع الواحد من كل إنقباض:      

القيام بعمل بدين بسيط و هذا بعد اهاية اجلهد )فرتة اإلستشفا ( والذي يكون على  األولى:المجموعة 
الدراجة األرجومرتية وتستمر ملدة دقيقتني ، إذ يرى العديد من العلما  أن دقيقتني هو أقل زمن يكفي 

 رارهتا. لإلستشفا  من التعب العضلي و أقصى زمن هو مخسة دقائق تسمح ببقا  العضالت حمتفظة حب
ألن املخترب جيلس على )األوراف السفلية (لنفس اجملاميع العضلية العاملة و املتعبة و هذه الراحة هي إجيابية

عند معدل كيلوجول /دقيقة  134.6مقعد الدراجة األرجومرتية فيقوم بالتبديل ضد أقل مقاومة و املقدرة ب
 لفة يف الدقيقة.02-62تبديل يرتاوح من 

 )األوراف العلوية (لغري اجملاميع العضلية العاملة و غري املتعبة راحة إجيابيةبوهي تقوم  المجموعة الثانية:  
كيلوجول /دقيقة  134.6باجللوس  على الدراجة األرجومرتية فيقوم بالتبديل ضد أقل مقاومة و املقدرة ب

 أليدي .، بإستعمال ا لفة يف الدقيقة02-62عند معدل تبديل يرتاوح من 
 القياسات الوظيفية المستخدمة في البحث:-0-0-0

 يؤخذ وزن أفراد كل عينة من خالل صعودهم على امليزان الطيب مث تقرأ القيمة املشار إليها.قياس الوزن: 
يتم قياس ضغط الدم باستخدام جهاز قياس ضغط الدم و السماعة الطبية و هو يف حالة قياس ضغط الدم: 

السرير إذ يبدأ القائم بالقياس بلف جهاز القياس على الذراع األيسر فو  مفصل املرفق بعدها استلقا  على 
يقوم بنفت الكيس إىل أن ينسد الشريان حبيث ال ميكن مساع النبض من هنا يبدأ بتخفيض الضغط عن 

لضربات  الكيس تدرجييا إىل أن يبدأ صوت النبض يف الظهور، و عند اللحظة اليت تسمع فيها أول صوت
القلب اليت تشري إىل ضغط الدم االنقباضي يف شريان الذراع، كما يستمر يف ختفيف الضغط يف الكيس و 

تسمع سلسلة من األصوات اليت تتواىل مث تصمت و عند هذه النقطة )الضربة األخرية( يسجل مقياس مقدار 
 الضغط االنبساوي.

وضعه على املرفق األيسر يعطي النتائج مباشرة و يسهل و يف حال استعمال اجلهاز االلكرتوين فإنه و بعد 
 قرا هتا.
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يتم قياس معدل النبض عن وريق استعمال جهاز قياس النبض االلكرتوين، و هذا عن وريق قياس النبض:
الساعة املوضوعة يف رسغ اليد و اليت هلا عالقة مع احلزام املشدود على مستوى الصدر، أين ميكن تقصي و 

 لنبض بسهولة عن وريق القيمة اليت ترصدها الساعة.تسجيل قيمة ا
يتم حتديد تركيز حامض الالكتيك  يف الدم عن وريق جهاز إلكرتوين  يدعى قياس حامض الالكتيك:

إذ و بعد أخذ عينة دم من جسم الرياضي يف أماكن حمددة ، إما يف أسفل األذن أو من أصابع الكتات برو ، 
الكتات و املركب قياس ال وخز ، و بعد احلصول على عينة الدم ، نقرب جهازاليد ، بإستعمال إبر خاصة لل

و القيمة املوجودة و يتم القرا ة و حتديد اس نسبة الرتكيز يبه الشفرة املعنية )شريط قياس الكتات الدم (بق
 املرصدة يف اجلهاز

 االستطالعية:  اتالدراس-0-0
لضمان السري احلسن هلذه الدراسة نعتمد على دراسة استطالعية و اليت هي دراسة متهيدية للدراسة       

الرئيسية، و تعترب مبثابة جتربة الختبار مدى صد  و ثبات االختبارات و حتديد مفردات أو نوعية االختبار و  
 .املؤثرة على النتائج كذا معرفة الصعوبات احملتملة حينها و حتديد العوامل و املتغريات

و بعد مرور أربعة أيام  06/60/0260-02و أجرى الطالب الباحث التجربة االستطالعية، بتاريت يوم 
على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة اخلاصة بكمال األجسام  22/60/0260-09أعيد االختبار نفسه يف 

اضيني من فر  كل من بوقريات و جديوية و وهي تابعة للقطاع اخلاص بوالية مستغامن ، ومشلت العينة ري
استبعادهم و استبعاد  مت العب و حتت نفس الشروط و املكان  ، مث 64و على عينة قوامها ، سيدي خلضر  

 نتائجهم
 و قد أسفرت هذه التجربة على ما يلي:

حتديد االختبار املناسب الذي خيدم موضوع الدراسة و هذا باالستعانة خبربا  و أساتذة التدريب الرياضي و  -
 .املدربني

املقابالت الشخصية بطرح بعض األسئلة حول املوضوع على املدربني، و اليت بينت جهل الكثري من املدربني  -
ناجم عنه بعد اعتماده و كذا الراحة الواجبة لذلك و لعالقة نوع االنقباض العضلي و مدى التعب العضلي ال

 نوعها.
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السماح للطالب الباحث باإلحاوة أكثر باجلانب العملي و اخلاص بالتجربة الرئيسية و كذا تثمني  -
 اإلشكالية.

 1.حتديد عدد فريق العمل -
 التحكم يف متغريات البحث و ضبط ما هو مسموح به و إزالة املتغريات غري املسموح هبا . -
 التأكد من مدى استجابة عينة البحث لالختبار املوضوع و إجرا اته. -
 الوقوف على الصعوبات اليت قد يتلقاها الباحث و فريق العمل أثنا  إجرا  االختبار و التطبيق. -
 واصفات االختبارات و كيفية إجرا ها.شرح لفريق العمل م -
 التأكد من صالحية األجهزة و األدوات املستخدمة. -
 التوصل إىل أفضل وريقة إلجرا  االختبار و حتديد الزمن الكايف لكل اختبار. -
 مدى مالئمة االختبار ملستوى عينة البحث و التوصل إىل أفضل وريقة إلجرائها. -
 تبار .حتديد االسس العلمية لالخ -
 التأكد من مالئمة القاعة اليت ينفذ فيها اإلختبار. -
 ضبط االختبار اهائيا )وريقة أدا  ، احلمل(. -
 مدى فهم الالعبني  و أعضا  الفريق ألدا  االختبار املستخدم. -

 خالهلا مت:ومن خالل التجربة االستطالعية متكن لنا حتقيق األهداف املرجوة لبلوغ التجربة الرئيسية، و اليت من 
 ضبط األسس العلمية لالختبارات املطبقة . - 

 سريورة العمل بإنتظام و جناح مع فريق العمل . -
 سالمة األدوات املستخدمة . -

و يف األخري مت استبعاد مجيع نتائج التجربة االستطالعية عن نتائج البحث الرئيسية و لقد أشرف الطالب 
 ساعدة فريق العمل.الباحث على إجرا  التجربة بنفسه مب

 األسس العلمية لالختبار:-0-0
ألجل االختبارات، و القياسات، و حتقيق الغرض من تنفيذها يشرتط عند استعماهلا أن يتوفر فيها الصد ، 
الثبات، و املوضوعية اليت تعد من أهم خصائص االختبار اجليد، و قد اعتمد الطالب الباحث على 
                                                             

فريق العمل :فرحاني حسين ، عقبوبي حبيب ، دربال فتحي ،مصطفاوي عبد القادر ،زواوي نور الدين ، عطاء هللا إبراهيم ،،مدرب كمال 1

 األجسام بالقاعة  الخاصة  .
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االختبارات البدنية و القياسات اليت ورد ذكرها سابقا و مت إجياد الصد  و الثبات و املوضوعية الختبار 
(1RM)  اختبار التكرار األقصى ملرة واحدة و أيضا جلهاز قياس النبض و الضغط الدموي و كذلك جهاز

 قياس حامض الالكتيك،و كذا اإلختبار الرئيسي للدراسة.
 :أوال: صدق االختبار

عن )باريو ماجي( إىل أن الصد  يعين املدى الذي يؤدي فيه  6990يشري كل من حممد صبحي حسانني 
كما يقصد به حسب مقدم عبد احلفيظ "هو مدى ،االختبار الغرض الذي وضع من أجله و يسمح بقياسه

 (661، صفحة 6992، )مقدم عبد احلفيظصالحية االختبار لقياس ما وضع لقياسه"
و عليه استخدم الطالب الباحث صد  احملتوى الذي يسمى الصد  املنطقي إذ يعتمد على آرا  اخلربا  و 

،و أنه مناسب  (يف تأكيد أن االختبار يقيس الظاهرة اليت وضع من أجلها فعال4املختصني )و عددهم 
عندما أمجعوا على أن االختبارات تقيس الظاهرة اليت وضع من  احملكمونو هذا ما أكده  للمرحلة العمرية ،

، فضال عن حساب %10أجلها فعال، و ذلك برتشيح االختبارات اليت كانت نسبة االتفا  عليها بنسبة 
الصد  الذايت حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات ، و لقد تبني أن االختبارات تتمتع بدرجة صد  ذايت 

 .منطقية()صادقة و عالية
 :(يوضح  نسب إتفاق المحكمين و صدق اإلختبار03رقم ) الجدول

عدد  التمرين
 المحكمين

 القبول %نسبة اإلتفاق عدم الموافقة الموافقة

 1R)التكرار األقصى 
MAX) 

 مقبول 022% 2 8 1

 مقبول %10.0 0 0 1 تمرين تحمل القوة

 مقبول %00 0 0 1 تمرين اإلستشفاء على الدراجة

 %10بالتايل مت قبول اإلختبارات من ورف احملكمني بنسبة تفو  و 
كل من نزار إن ثبات االختبار يعد من املقومات األساسية لالختبار اجليد، و يذكر  ثانيا: ثبات االختبار: 

ما تكرر  اعن فان دالني أن االختبار يعترب ثابتا إذا كان يعطي نفس النتائج باستمرار، إذ الطالب و السمرائي 
 تطبيقه على نفس املفحوصني، و حتت نفس الشروط و الظروف
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إذ أكد "مصطفى باهي" على أنه ميكن إعادة القياس بنفس أداة البحث على نفس العينة مرتني أو أكثر حتت 
عبد اهلادي إىل أن هذا كما يذكر نبيل (02، صفحة 6999)مصطفى الباهي، ظروف متشاهبة قدر اإلمكان

األساس العلمي "يعترب من املقومات األساسية لالختبار اجليد، و يفرتض أن يعطي االختبار نفس النتائج 
و يعترب أسلوب الثبات عن وريق (629، صفحة 6999)نبيل عبد اهلادي، تقريبا إذا أعيد استخدامه مرة أخرى

التدريب إعادة االختبار من أكثر ور  إجياد معامل الثبات صالحية بالنسبة لالختبارات يف ميدان  -االختبار
 (691، صفحة 6990)حممد صبحي حسانني، الرياضي

من مد نصر الدين أن درجة العالقة بني املتغريين تظهر يف هذا الشأن يؤكد كل من حممد حسن عالوي و حم
فإن هذا يعين وجود ارتباط تام، أما إذا بلغت ز  6-أو  6مقدار االرتباط بينهما حبيث إذا بلغت "ر" قيمة +

، صفحة 6999)أمحد حممد اخلاور ،علي فهمي البيك، فإن هذا يعين وجود ارتباط عايل 2.44أو  2.90قيمة +
626) 

متدت الفرتة الزمنية بني االختبار األول و الثاين خالل التجربة إستبعادا ألية متغريات أخرى مؤثرة إو 
ستخدم الطالب الباحث بذلك وريقة إعادة االختبار، و مت تطبيق إ"، و قد أربعة أياماالستطالعية مدة "

ستبعاد إستبعادهم و إمث مت  ربوقريات و جديوية و سيدي خلضالعب من فريق  64االختبار على عينة قوامها 
أعيد االختبار نفسه يف يوم  أربعة أيامو بعد مرور 06/60/0260-02نتائجهم، و مت االختبار يف يوم 

و حتت نفس الشروط و املكان و على نفس العينة و بعد احلصول على النتائج اخلام  09-22/60/0260
القبلية و البعدية، شرع الطالب الباحث مبعاجلتها إحصائيا و ذلك بتحويلها من درجات خام إىل درجات 

حملسوبة أكرب معيارية باستخدام معامل االرتباط البسيط لبريسون الستخراج معامل الثبات فإذا كانت النتيجة ا
كل من )قياس   أجهزةو ر االرتباط و العكس، و لقد أظهرت النتائج أن االختبا ه يوجدمن القيمة اجلدولية فإن

 .النبض، الضغط الدموي، حامض الالكتيك( يتمتعان بقدر عايل من الثبات 
ألحكام الذاتية من قبل إن املوضوعية أحد الشروط املهمة لالختبار اجليد اليت تعين عدم تأثري االموضوعية: 

)عبد الرمحان عيسوي، اجملرب، كما يقصد هبا التحرر من التحيز أو التعصب و عدم إدخال العوامل الشخصية

كما يقصد هبا وضوح التعليمات اخلاصة بتطبيق االختبار، و حساب الدرجات و (220، صفحة 0222
فكلما ال تتأثر النتائج (629، صفحة 0222)إخالص حممد عبد احلفيظ ،مصطفى حسني باهي، النتائج اخلاصة

 باألحكام الذاتية زادت قيمة املوضوعية، و ترجع موضوعية االختبار يف األصل إىل النقاط التالية:
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 تائج، كواها سهلة، واضحة.مدى وضوح التعليمات اخلاصة بتطبيق االختبار و حساب الن -
اعتماد لغة تعامل بسيطة و واضحة، و غري قابلة للتأويل إضافة إىل إعالم املفحوصني بكل التفاصيل  -

 تتوافق و متطلبات االختبار. اإلمحا فرتة ،و اخلاصة باالختبار، كما قدم هلم عرض منوذجي
ىل ذلك تلقوا توضيحا كافيا حول فريق البحث متيز بتجانس من حيث املؤهالت العلمية باإلضافة إ -

ستنادا على كل إو ، مضمون االختبارات و العروض النموذجية، و كيفية القياس و تسجيل النتائج
الباحث أن االختبار املقرتح الطالب يستخلص ، اإلجرا ات امليدانية و االعتبارات السالفة الذكر 

 وجزها يف اجلدول املوايل:نوعة من النتائج و أفرزت هذه املعاجلة عن جمم ، يتمتع مبوضوعية عالية
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 :يوضح معامالت الثبات و الصدق الذاتي  بطريقة إعادة اإلختبار( 01الجدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نالحظ أن معامل الثبات هو أكرب  (14)ومن خالل النتائج املتحصل عليها و املرصدة يف اجلدول رقم       
و تراوحت القيمة احملسوبة  (0.4-0.72)من القيمة اجلدولية ملعامل إرتباط بريسون و اليت هي على التوايل

)النبض، الضغط أن األجهزة املستعملة للقياس يف الدراسة  ، ومنه نستنتج (0.65-1)ملعامل الثبات ما بني 
هي تتصف بالثبات ، كما أاها تتصف بالصد  الذايت و هذا ما أظهرته نتائج الدموي ، حامض الالكتيك(

و هي درجة عالية من الصد ، إضافة إىل  (0.8-1)اجلدول أيضا ، إذ تراوحت قيمة الصد  الذايت ما بني 
( أن جهاز رفع األثقال لعضلة الفخذ املوجه املستعمل يف اإلختبار 14ذلك نستنج من نتائج اجلدول رقم )

، و الصد  الذايت العايل و هو ما جتلى يف نتائج إختبار احلمل  (01)الرئيسي هو األخر يتمتع بالثبات التام 
 األقصى.

 
 
 

المتغيرات            
 اإلحصائية

 اإلختبارات 

 و القياسات

حجم 
 العينة 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

القيمة الجدولية 
 ل:

معامل االرتباط 
 بيرسون

 القيمةالمحسوبة ل:

 معامل االرتباط بيرسون

 عامل الثبات()م

الصدق 
 الذاتي

 0.83 0.70 0.40 0.05 16 18 النبض عند الراحة
 0.80 0.65 0.40 0.05 16 18 حامض الالكتيك عند الراحة

 الضغط
 الدموي

أثناء 
 الراحة

 0.90 0.81 0.40 0.05 16 18 اإلنقباضي

 0.84 0.71 0.40 0.05 16 18 اإلنبساطي

 1 1 0.40 0.05 16 18 الحمل األقصى
مدة 

 األداء
 0.97 0.95 0.72 0.05 04 06 إيزومتري
 0.92 0.86 0.72 0.05 04 06 إيزوتوني

 0.96 0.93 0.72 0.05 04 06 إكسوتوني
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بعد  معدل النبضقياس متغير في  اإلستطالعيةة دراسيوضح معامالت الثبات و الصدق الذاتي  لل(00الجدول رقم )
 التمرين الرئيسي:

 ترتيب نوع اإلنقباض المتغير
 القياس

حجم 
 العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

القيمة الجدولية 
لمعامل إرتباط 

 بيرسون

معامل 
 الثبات

الصدق 
 الذاتي

معدل 
 النبض

 2.92 2.41 2.10 2.20 26 21 0ق اإلزومتري

 2.90 2.92 2.10 2.20 26 21 0ق

 2.91 2.92 2.10 2.20 26 21 3ق

 2.94 2.91 2.10 2.20 26 21 1ق

 2.94 2.91 2.10 2.20 26 21 0ق

 2.40 2.12 2.10 2.20 26 21 0ق اإلزوتوني

 2.90 2.92 2.10 2.20 26 21 0ق

 2.91 2.90 2.10 2.20 26 21 3ق

 2.91 2.90 2.10 2.20 26 21 1ق

 2.99 2.94 2.10 2.20 26 21 0ق

 2.41 2.11 2.10 2.20 26 21 0ق كسوتونياإل 

 2.92 2.40 2.10 2.20 26 21 0ق

 2.91 2.90 2.10 2.20 26 21 3ق

 2.99 2.94 2.10 2.20 26 21 1ق

 2.92 2.41 2.10 2.20 26 21 0ق

 

نالحظ أن معامل الثبات احملسوب هو  (15)و بعد مالحظة النتائج املتحصل عليها و املدونة يف اجلدول رقم 
و تراوحت القيمة احملسوبة ملعامل الثبات  (0.72)أكرب من القيمة اجلدولية ملعامل إرتباط بريسون و اليت هي 
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أن القياسات القبلية و البعدية ملعدل النبض يف اإلختبار الرئيسي  ، ومنه نستنتج (0.76-0.98)ما بني 
تصف بالصد  الذايت و هذا ما أظهرته نتائج اجلدول أيضا ، إذ تراوحت قيمة تتمتع بالثبات ، كما أاها ت

 .و هي درجة عالية من الصد  (0.85-0.99)الصد  الذايت ما بني 
قياس متغير تركيز حامض في  اإلستطالعيةة دراسيوضح معامالت الثبات و الصدق الذاتي  لل(00الجدول رقم )

 بعد التمرين الرئيسي:الالكتيك 
ترتيب  نوع اإلنقباض المتغير

 القياس
حجم 
 العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

القيمة الجدولية 
 لمعامل إرتباط بيرسون

معامل 
 الثبات

الصدق 
 الذاتي

تركيز 
حامض 

 الالكتيك

 2.90 2.96 2.10 2.20 26 21 0ق اإلزومتري

 2.91 2.90 2.10 2.20 26 21 0ق

 2.94 2.91 2.10 2.20 26 21 3ق

 2.94 2.91 2.10 2.20 26 21 1ق

 2.40 2.12 2.10 2.20 26 21 0ق

 2.92 2.46 2.10 2.20 26 21 0ق اإلزوتوني

 2.94 2.91 2.10 2.20 26 21 0ق

 2.99 2.94 2.10 2.20 26 21 3ق

 2.91 2.91 2.10 2.20 26 21 1ق

 2.94 2.91 2.10 2.20 26 21 0ق

 2.90 2.96 2.10 2.20 26 21 0ق كسوتونياإل 

 2.99 2.94 2.10 2.20 26 21 0ق

 2.96 2.42 2.10 2.20 26 21 3ق

 2.96 2.46 2.10 2.20 26 21 1ق

 2.92 2.41 2.10 2.20 26 21 0ق
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نالحظ أن معامل الثبات   (16)و بعد مالحظة النتائج املتحصل عليها و املرصدة يف اجلدول رقم      
و تراوحت القيمة احملسوبة  (0.72)احملسوب هو أكرب من القيمة اجلدولية ملعامل إرتباط بريسون و اليت هي 

لنسبة تركيز حامض أن القياسات القبلية و البعدية  ، ومنه نستنتج (0.73-0.98)ملعامل الثبات ما بني 
ات ، كما أاها تتصف بالصد  الذايت و هذا ما أظهرته نتائج اجلدول يف اإلختبار الرئيسي تتمتع بالثب الالكتيك

 .و هي درجة عالية من الصد  (0.85-0.99)أيضا ، إذ تراوحت قيمة الصد  الذايت ما بني 
ضغط الدم قياس متغير في  اإلستطالعيةة دراسيوضح معامالت الثبات و الصدق الذاتي  لل(00الجدول رقم )

 التمرين الرئيسي:بعد اإلنقباضي 
ترتيب  نوع اإلنقباض المتغير

 القياس
حجم 
 العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

القيمة الجدولية 
 لمعامل إرتباط بيرسون

معامل 
 الثبات

الصدق 
 الذاتي

ضغط الدم 
 اإلنقباضي

 2.40 2.12 2.10 2.20 26 21 0ق اإلزومتري

 2.40 2.12 2.10 2.20 26 21 0ق

 2.96 2.42 2.10 2.20 26 21 3ق

 2.44 2.11 2.10 2.20 26 21 1ق

 2.96 2.44 2.10 2.20 26 21 0ق

 2.96 2.44 2.10 2.20 26 21 0ق اإلزوتوني

 2.96 2.44 2.10 2.20 26 21 0ق

 2.90 2.40 2.10 2.20 26 21 3ق

 2.96 2.42 2.10 2.20 26 21 1ق

 2.92 2.41 2.10 2.20 26 21 0ق

 2.94 2.91 2.10 2.20 26 21 0ق كسوتونياإل 

 2.96 2.44 2.10 2.20 26 21 0ق

 2.91 2.90 2.10 2.20 26 21 3ق

 2.92 2.40 2.10 2.20 26 21 1ق

 2.44 2.19 2.10 2.20 26 21 0ق
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نالحظ أن معامل الثبات احملسوب هو  (17)و بعد مالحظة النتائج املتحصل عليها و املدونة يف اجلدول رقم 
و تراوحت القيمة احملسوبة ملعامل الثبات  (0.72)أكرب من القيمة اجلدولية ملعامل إرتباط بريسون و اليت هي 

يف  لقيمة ضغط الدم اإلنقباضيأن القياسات القبلية و البعدية  ، ومنه نستنتج (0.73-0.97)ما بني 
، كما أاها تتصف بالصد  الذايت و هذا ما أظهرته نتائج اجلدول أيضا ، إذ  اإلختبار الرئيسي تتمتع بالثبات

 .و هي درجة عالية من الصد  (0.85-0.98)تراوحت قيمة الصد  الذايت ما بني 

ضغط الدم قياس متغير في  اإلستطالعيةة دراسيوضح معامالت الثبات و الصدق الذاتي  لل(01الجدول رقم )
 الرئيسي:بعد التمرين بساطياإلن

ترتيب  نوع اإلنقباض المتغير
 القياس

حجم 
 العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

القيمة الجدولية لمعامل 
 إرتباط بيرسون

معامل 
 الثبات

الصدق 
 الذاتي

ضغط الدم 
 اإلنبساطي

 2.90 2.96 2.10 2.20 26 21 0ق اإلزومتري

 2.41 2.10 2.10 2.20 26 21 0ق

 2.91 2.92 2.10 2.20 26 21 3ق

 2.96 2.46 2.10 2.20 26 21 1ق

 2.96 2.49 2.10 2.20 26 21 0ق

 2.94 2.91 2.10 2.20 26 21 0ق اإلزوتوني

 2.49 2.42 2.10 2.20 26 21 0ق

 2.91 2.90 2.10 2.20 26 21 3ق

 2.41 2.11 2.10 2.20 26 21 1ق

 2.41 2.10 2.10 2.20 26 21 0ق

 2.90 2.96 2.10 2.20 26 21 0ق كسوتونياإل 

 2.91 2.90 2.10 2.20 26 21 0ق

 2.90 2.96 2.10 2.20 26 21 3ق

 2.40 2.12 2.10 2.20 26 21 1ق

 2.49 2.42 2.10 2.20 26 21 0ق
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نالحظ أن معامل الثبات احملسوب هو  ،(18)ومن خالل النتائج املتحصل عليها و املرصدة يف اجلدول رقم 
و تراوحت القيمة احملسوبة ملعامل الثبات  (0.72)أكرب من القيمة اجلدولية ملعامل إرتباط بريسون و اليت هي 

يف  لقيمة ضغط الدم اإلنبساويأن القياسات القبلية و البعدية  ، ومنه نستنتج (0.73-0.97)ما بني 
، كما أاها تتصف بالصد  الذايت و هذا ما أظهرته نتائج اجلدول أيضا ، إذ  اإلختبار الرئيسي تتمتع بالثبات

 .و هي درجة عالية من الصد  (0.85-0.98)تراوحت قيمة الصد  الذايت ما بني 
 التجربة الرئيسة للبحث:-0-1

تغطيته من نفراد حماواًل إلى علذا سأتطر  إىل كل قسم الرئيسية يف عدة مراحل أو فرتات التجربة  أجريت
 خالل املفردات اليت مّت احلصول عليها أخذاً باحلسبان مبدأ االختصار مع احملافظة على احلقائق العلمية .

 خطوات تنفيذ التجربة:
 مت تنفيذ جتربة البحث وفقا للخطوات التالية :

الرئيسية  قام الطالب الباحث باإلوالع على املراجع و األحباث العلمية لتحديد العضالت العاملة  و -
 يف كرة القدم .

قام بإختيار مترين للعضالت األساسية و ذلك بإستخدام اإلنقباض العضلي اإليزومرتي و نفس  -
 . اإلكسوتوينالتمرين بإستخدام اإلنقباض العضلي اإليزوتوين و 

 . اإلكسوتوينمراعاة اخلصائص املميزة ألساليب العمل العضلي اإليزومرتي و اإليزوتوين و  -
 بتقنني التمرين الرئيسي عند العمل بكل منط معني من اإلنقباض . القيام -
 دقيقة يعقبها بد  التمرين . 02-60يبدأ العمل العضلي  بعد إمحا  تصل مدته  -
دقائق هبدف تنبيه و هتيئة اجلهازين العصيب و احلركي  ،   02 تشمل مترينات اإلمحا  العام للمدة -

نفسي ورفع درجة حرارة عضالت اجلسم ، مث اإلمحا  اخلاص و وكذلك زيادة نشاط اجلهاز الدوري الت
العمل على مرونة املفاصل و تقوية و إوالة العضالت األساسية على نفس اجملموعات العضلية 

 املشرتكة و األساسية لتمرين التجربة  .
 جة .در  92مت حتديد زاوية  العمل ملفصل الركبة أثنا  العمل العضلي باألسلوب اإليزومرتي ب  -
تعمل اجملموعة األوىل بأسلوب العمل اإليزومرتي ،و اجملموعة الثانية بأسلوب العمل اإليزوتوين  ، و  -

 . اإلكسوتويناجملموعة الثالثة بأسلوب العمل 
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من أقصى شدة يستطيع  %12مت حتديد شدة احلمل للعمل العضلي مبختلف األساليب بنسبة  -
 الالعب حتملها.

تعتمد  هبا فئةاملتمثلة يف الراحة اإلجيابية  ، إذ و بالنسبة للمجموعة األوىل مت حتديد نوع الراحة و  -
راحة إجيابية مؤدات باجملاميع العضلية العاملة و الفئة األخرى تعتمد راحة إجيابية مؤدات باجملاميع 

 العضلية غري العاملة ، ونفس الشي  بالنسبة للمجموعة الثانية و الثالثة .
 بالسرعة املتوسطة. اإلكسوتوينني بأسلوب العمل العضلي اإليزوتوين و يتميز أدا  الرجل -
 : تنفيذ التجربة الرئيسية 

مت تنفيذ جتربة البحث األساسية و اليت تضمنت التمارين اخلاصة بأنواع اإلنقباضات العضلية إعتبارا 
و ملدة أربعة أسابيع على جمموعات البحث  61/20/0262إىل غاية   60/26/0262من  

الثالثة ،إذ مت إبالغ عينة البحث للحضور على الساعة العاشرة صباحا  إىل قاعة كمال األجسام 
وجودة بوالية مستغامن بالنسبة للفر  املوجودة بالوالية ، و بقاعة كمال األجسام اخلاصة بدائرة امل

جديوية بالنسبة للفر  املوجودة بوالية غليزان ، و كان هذا التوقيت بالتوافق مع املدربني ، إلجرا  
ية يف معرفة مستوى  شرح مضمون اإلختبارات و ما هلا من أمهمتإختبارات قيد البحث و بعد احلضور 

( لكل رياضيي العينة  1R.MAX)الفرد ، يتم إجرا  اإلمحا   ليبدأ األدا  بإختبار أقصى محل   
و من مث الرتتيب للقيام باإلختبار الثاين و األساسي  )إختبار ثين الركبة على جهاز رفع 

( و بنفس اإلكسوتوين األثقال(حسب تقسيم اجملموعات املسطر)اإلنقباض اإليزومرتي ،اإليزوتوين ،
بروتوكوالت العمل السابقة الذكر، و بعد إنتها  كل العب من أدا  التمرين ينتقل إىل أدا  مترين 
الراحة اإلجيابية احملدد لكل جمموعة أيضا و يف نفس الوقت تؤخذ القياسات الالزمة للدراسة ، ليتم 

ا الغرض  ملعاجلتها إحصائيا و تسجيل و تفريغ البيانات اخلام يف إستمارات خاصة أعدت هلذ
 إستخراج النتائج .

 : اإلختبارات الرئيسيةولقد راعى الباحث ما يأتي في أثناء تنفيذ 
  .ابتدا  باإلمحا  العام لتهيئة مجيع عضالت اجلسم للعمل 
  إعطا  إمحا  خاص للمرونة و متطية العضالت العاملة قبل البد  بأدا  التمرينات األساسية

 العضلية. نقباضاتلال
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  احملدد .اإلجيابية إاها  أدا  اإلختبار  بقيام مجيع أفراد العينة بأدا  مترين الراحة 
 .مراعاة توجيه العمل العضلي جملموعات عضالت الفخذين كعضالت أساسية يف العمل 
  أحسن و هذا كون اللياقة البدنية عندهم تكون يف يف املرحلة األوىل لفرتة املنافساتمت إجرا  اإلختبار 

 حاالهتا .
 الثالثا  ،األربعا ،اخلميس( من كّل أسبوع ،  حد،االثنني،كانت اإلختبارات جترى أيام ) السبت ،األ

 و اليت تتماشى مع رزنامته .مع املدرب  وهذا حسب الربجمة احملددة مع كل نادي عن وريق التوافق
 الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث:-0-9

للسري احلسن لتجربة البحث امليدانية مت ضبط مجيع املتغريات اليت من شأاها إعاقة أو تغيري إجتاه التجربة، و     
تلك احملاوالت املبذولة إلزالة تأثري أي متغري بإمكانه أن يؤثر على املتغري ، يقصد بالضبط اإلجرائي للمتغريات 

ات اليت تؤثر يف املتغري التابع و اليت من الواجب ضبطها هي التابع فيقول ديولوديب فان دالني:" إن املتغري 
املؤثرات اخلارجية اليت ترجع إىل اإلجرا ات التجريبية و املؤثرات اليت ترجع إىل جمتمع العينة"و يؤكد كل من 
أسامة كامل راتب و حممد حسن عالوي:" أنه يصعب على الباحث أن يتعرف على املسببات احلقيقية للنتائج 

 دون ممارسة الباحث إلجرا ات الضبط الصحيحة"ب
 وقد تضمن البحث املتغريات األتية :

:هو املتغري الذي يتحكم فيه الباحث ، و الذي يرجى معرفة تأثريه يف املتغري التابع ،و يتمثل  المتغير المستقل
 .و نوع الراحة اإلجيابيةيف اإلنقباض العضلي 

)تأثريها باملتغريات تمثل يف اإلسرتجاع الوظيفيتيت تتأثر باملتغري املستقل، و :و هي املتغريات ال المتغير التابع
 .الفسيولوجية قيد الدراسة (

اها نوع من املتغري الذي يدخل يف تصميمالبحث و الخيضع لسيطرة أو تعرف على  المتغيرات الدخيلة :
تطيع الباحث مالحظة املتغري الدخيل الباحث و لكن يؤثر يف نتائج البحث تأثريا غري مرغوب فيه ، و ال يس

نتائج و لأو قياسه ، لكن  يفرتض وجود عدد من املتغريات الدخيلة  و تؤخذ بعني اإلعتبار عند مناقشة ا
 تغريات و السيطرة عليها تفسريها ،و عليه جيب حتديد هذه امل

 و انطالقا من هذه اإلشارات مت الضبط التايل ملتغريات البحث: 
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( عن وظيفيةعينة البحث من مجيع اجلوانب )اجلنس، السن، العمر التدرييب، املتغريات الو تكافؤ جتانس  -
 .و معامل اإلختالف عامل االلتوا حسامبوريق 

إجرا  االختبارات يف نفس التوقيت )اليوم( و الفرتة الصباحية لكل العينات و حتت نفس الظروف  -
 مل.بإشراف الطالب الباحث و مبساعدة فريق الع

 نستعمل نفس اإلختبار لتحديد احلمل األقصى . -
 توحيد الوسائل املستخدمة و األجهزة و أدوات القياس. -
 توحيد قيمة املقاومة اليت سيتم هبا أدا  االختبارات املختلفة. -
ستعمال املعاجلة اإلحصائية هو مجع املعطيات اإلحصائية إإن اهلدف من  الدراسات اإلحصائية:-0-02

وحتليلها لغرض حتويلها إىل مؤشرات كمية ذات داللة علمية يسهل تفسريها واحلكم عليها ، وختتلف اخلطة 
املعادالت عتمد الطالب الباحث على إاإلحصائية باختالف نوع املشكلة املدروسة، وعلى هذا األساس قد 

 :ة اإلحصائية التالي
 معامل االرتباط ) بريسون (. -معامل الصد   -معامل االختالف  -معامل اإللتوا  -
 املتوسط احلسايب: س -
 اإلحنراف املعياري: ع  -
   .0التباين:ع -
 .Tإختبارات سيتودنت  -
 .Fإختبار حتليل التباين  -
 0إختبار كا -
 النسبة املئوية. -
 L.S.Dإختبار املقارنة بني فرو  املتوسطات  -
 :االختالف معامل 

 ومعادلته الرياضية كما يلي:  
 

 
 االنحراف المعياري                       

 366× معامل االختالف =                            

 المتوسط الحسابي
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 (04.64، صفحة 6992)عبد القادر حلمي، إللتواء:معامل ا

الوسيط) − Ʒ(املتوسط

اإلحنراف املعياري
=  معامل اإللتوا 

 

 (Stephane Champely, 2004, p. 65.64): معامل إرتباط بيرسون 

وحيسب من خالل القانون التايل:                        

 

 

 

معامل اإلرتباطر:   

قيم االختبار األول.س:  

قيم االختبار الثاين.ص:  

املتوسط احلسايب لقيم االختبار األول.:س    

املتوسط احلسايب لقيم االختبار الثاين.: ص    

 معامل الصدق: 

 معامل صد  اختبار ما حيسب من خالل اجلذر الرتبيعي ملعامل ثباته.
 

 

 

: هو أحد مقاييس النزعة املركزية، وهو األكثر إستعماال من بني الوسائل اإلحصائية ويعرف بأنه المتوسط الحسابي 

 حاصل قسمة جمموعة القيم على عددها و وصيغته الرياضية هي: 

 َص(-َس ( )ص-مج)س                               

 معامل ارتباط بيرسون)ر( = 

 4َص (-)ص 4َس(-مج)س                                               

 

 

 معامل الصدق=   معامل الثبات
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 حيث: 

املتوسط احلسايب.س:   

جمموع القيم.مج سن:   

عدد أفراد العينة.ن:   

ويعد من أهم مقاييس التشتت، إذ يبني مدى   (19، صفحة 6992)مقدم عبد احلفيظ، اإلنحراف المعياري: 

تشتت قيم املفحوصني عن املتوسط احلسايب، ويساوي اجلذر الرتبيعي ملتوسط مربعات القيم املختلفة عن متوسطها 

 احلسايب ومعادلته هي:

 حبيث أن: 

اإلحنراف املعياريع:  

القيم اليت حتصلت عليها العينة.سن:  

املتوسط احلسايب.س:  
عدد العينةن:  

.0هو اإلحنراف املعياري مربع:ع التباين:  
:يستخدم هذا االختبار للكشف عن مدى الداللة أو الفر  بني االختبار القبلي و البعدي لنفس Tت ستيودنت:  

 حيث:العينة و معادلته من الشكل:

 حيث
جمموع الفرو  بني درجات القياسني القبلي و البعدي. مج ف:    

 مج ف0: جمموع مربعات الفرو  بني درجات القياسني القبلي و البعدي.
.حجم العينةن:   
.درجة احلرية(: 0-)ن  

  )مج ف(0 : مربع جمموع الفرو  بني درجات القياسية القبلية و البعدية.

 

 

 نمج س                     

 المتوسط الحسابي=

 ن                     

ن                                  

 │مج ف│

 )ت( = 

 6)مج ف( –6ن مج ف              

 0-ن                       
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ادالت جيب إستخدام )ت( ستيودنت يف حالة الكشف عن الفر  بني جمموعتني ،ومبا أن هلا عدة شروط وبالتايل هلا عدة مع
 األنسب،ويف حبثنا هذا إستخدمنا معادلة:

 - التجانس والتساوي

0-ندرجة الحرية:  

 

  :النسبة المئويةقانون  

 

 

 

 0قانون كا 

ثل اإلجابة عن أسئلة اإلستبيان، يف البيانات اليت تقع يف تصنيفات متعددة واليت يبلغ عددها اثنني أو أكثر م  هامديتم إستخ
.واليت تتطلب اإلجابة عنها اختيار بديل من عدة بدائل  

 

 مجموع )التكرار المالحظ-التكرار المتوقع(2 

التكرار المتوقع           

6-عدد التصنيفاتدرجة احلرية:   

 (16، صفحة 6990)زكريا الشربيين،  تحليل التباين: 

  = Fتحليل التباين =
التباين بني اجملموعات

التباين داخل اجملموعات

Ƹ𝐧(𝐱−𝐱𝟏)

𝑮−𝟏

ƸƸ(𝒙−𝒙𝟏)𝟐

𝑵−

 

. : متوسط مربع اإلحنرافات بني اجملموعات التباين بين المجموعات-  
. اجملموعات داخل: متوسط مربع اإلحنرافات  المجموعات داخلالتباين -  
 

 كا2=

 │6س – 0س│          

 )ت( = 

2ع

2ع+   1

2 

 3-ن
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 .SPSSو ذلك بإستخدام حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية:  LSDإختبار  

 صعوبات البحث:-0-00

الباحث لعدة عراقيل  الطالب تعرض احملددة يف الدراسة اإلختبارات والقياسات  أثنا إجنار البحث و      
بعض الشي  وميكن  اصعبجعل من سري العمل و احلصول على النتائج و التقدم يف إجناز البحث أمرا مما 

 تلخيص أهم الصعوبات فيما يلي:
 .املقارنة بني أنواع اإلنقباض العضلي  املشاهبة *نقص الدراسات

،جهاز الضغط الدموي شرائح الالكتات) للحصول عليها لب أخذ وقت كبري *قلة بعض األجهزة مما يتط
 والنبض القليب(.

 *عدم اإلنضباط الكلي للعينة يف بعض القياسات مما تسبب يف إلغا  وإرجا  بعض القياسات لوقت آخر.
 .أماكن تواجد العينة  إجياد اجلهاز اخلاص بإجرا  اإلختبار الرئيسيفي*الصعوبة يف 

احلصول على أدوات وأجهزة القياس نظرا ملواعيد وبرجمة املقاييس للطلبة خاصة مقياس * صعوبة 
 الفسيولوجيا.

 .املدربنياملواقيت التدريبية احملددة من ورف بسبب  * صعوبة إجرا  اإلختبارات والقياسات
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 الخالصة: -
هتم الطالب الباحث يف هذا الفصل بإبراز املنهج وأهم إجرا اته امليدانية  و اليت تعترب من إإذن فلقد        

أساسيات إخراج البحث العلمي و اليت تسمح للقارئ باإلقتناع بنتائج الدراسة ، فبداية من حتديد منهج 
ملة وتقنينها ، إضافة إىل البحث إىل العينة واجملتمع األصل  و جماالت البحث و أدواته و اإلختبارات املستع

إعتمادنا على الدراسة اإلستطالعية و اليت كانت موجها حقيقيا يف ضبط حيثيات اإلختبار و تفاصيل 
مراحله و مستلزمات اإلجناز الصحيح ،كما إستطعنا بواسطتها التأكد من صد  و ثبات اإلختبارات 

وذلك رغبة  ،وصوال إىل األساليب اإلحصائيةية و من مث اخلوض يف مراحل إجناز الدراسة الرئيساملعتمدة ، 
مين بتوفري قاعدة يبىن عليها البحث يف املستقبل فيأخذ من حماسين وتتجنب أخطائي إميانا منا بأن الكمال 

 هلل وتشجيعا منا للوصول إىل األحسن دائما.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 تهاو مناقشالنتائج : عرض وتحليل نيالفصل الثا
 

  .تمهيد 
 .عرض و تحليل و مناقشة نتائج الفرضية األولى  -0-0
 .عرض و تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثانية -2-0
 .عرض و تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثالثة -2-3
 .عرض و تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الرابعة -2-1

 .خالصة
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لقد أسفرت تطبيقات التجربة الرئيسية عن نتائج تعكس مستويات أفراد عينة البحث ، و هذه  تمهيد :
النتائج هي عبارة عن درجات خام ال معىن هلا  ، هلذا يأيت هذا الفصل ليحول هذه النتائج اخلام إىل قيم ذات 

التغريات اليت ورأت على معىن عن وريق معاجلات إحصائية مت إستعماهلا لتسهيل عملية التحليل و مناقشة 
 عينة البحث. 

 عرض و تحليل و مناقشة نتائج الفرضية األولى :-0-0
داللة إحصائية بني  من خالل فرضية البحث األوىل واليت تشري إىل أنه " توجد فرو  ذات الفرضية األولى :

ر تعب العضلي بعد العمل بشدة تقددرجة مقاومةالخمتلف أمناط اإلنقباضات العضلية يف   
مث يليه العضلي،تعباألكثر مقاومةللهو   توينمن اجلهد األقصى للرياضي ، و لصاحل اإلنقباض اإليزو % 12ب 

وملعرفة مدى صحة هذا الطرح إستخدمنا املعادالت اإلحصائية املناسبة  ، مرتياإلنقباض اإلكسوتوين و اإليزو 
 أقل فر  دال(L.S.D)ل التباين اجتاه واحد واختبار هلذا الغرض واملتمثلة يف حتلي

 بعد كل نمط إنقباض عضلي:الجهد البدني  وزمن أداءلالختباراتفروق الداللة  :( 01)  رقم الجدول

 المتغيرات
 اإلحصائية

 
 اإلختبارات
 والقياسات

 متوسط المربعات مجموع المربعات
 

مستوى 
 الداللة

 
 درجة
  الحرية

(F) 
 محسوبة

 
(F) 

 جدولية

 
 

بين  الداللة
 المجموعات

داخل 
 المجموعات

بين 
المجموعا

 ت

داخل 
 المجموعات

بين 
 المجموعات

داخل 
المجموعا

 ت

 دال 0.0. 1156.5 63 2 0000 0.005 5.575 0.304 11.151 زمن أداء الجهد

و عند  األدا  زمن ( احملسوبة بني اجملموعات يف قياس F( أن قيمة )69)رقماجلدول  من خاللو يالحظ 
( F( وهي أكرب مقارنة ب قيمة )F( )6601.0و قد بلغت القيمة احملسوبة ل ) (2-63)احلرية التالية ةدرج

 (F(احملسوبة أكرب من قيمة )F( ومبا أن قيمة )(3.31( والبالغة  2.20اجلد ولية عند مستوى داللة )
من  حيث مدة أدا   اتإحصائية بني اجملموعمعنوية ذات داللة  ااجلد ولية هذا يعين أنه توجد هناك فروق

  اجلهد .
اجلدول السابق نالحظ أنه توجد فرو  معنوية بني املتوسطات ذات األنواع املختلفة  اإلنقباض  إنطالقا من و 
، ومن أجل إظهار الفرو  أكثر نستعمل إختبار أكثر داللة و لكن هذه الوسيلة اإلحصائية التظهر أيهما ، 

 النتائج كالتايل : كانتوبالتايل نظهر لصاحل من يكون الفر  وفق الرتتيب و   (L.S.D)أقل فر  معنوي 
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 : L.S.Dقيمة  المقارنة بين متوسطات زمن األداء المحصل عليها بعد كل إنقباض عضلي بإستعمال(02الجدول رقم)

 
أن هناك فرو  ذات داللة  (و اخلاص مبتغري زمن أدا  اجلهد البدين 02)رقم نالحظ من خالل اجلدول

فبالنسبة  ،هي فرو  حقيقية معتربةأنواع اإلنقباضات ، فإحصائية بني املتوسطات اخلاصة باملقارنات بني 
ما بالنسبة أ, 2.910تفو  عليه هذا األخري بفار  قدره  للمقارنة األوىل بني اإلنقباض اإليزومرتي و اإليزوتوين

،كما  2.120بفار  قدره أيضا تفو  عليه هذا األخري فاإلكسوتونييزومرتي و بني اإلنقباض اإلةللمقارنة الثاني
  2.012هقدر  األولبفار لصاحل و الفر   أسفرت على  اإلكسوتوينأن املقارنة الثالثة بيناإلنقباض اإليزوتوين و 

 مناقشة النتائج:     
وبقيم  اتاألنواع املختلفة لإلنقباضاتبني متوسط معنويةخالاللقرا ة اجلدولية نالحظ  أن هناك فرو   ومن

هذا النوع من اإلنقباض يسمح للرياضي ن أ, مما يؤكد اإلنقباض اإليزوتوينمعتربة ومؤثرة  وكانت دائما لصاحل 
بأدا  جهد بدين ألوول فرتة ممكنة ونظرا ملا تتميز به الطبيعة امليكانيكية من تناوب بني اإلنقباض و اإلرختا   

من العضلة العاملة أثنا  فرتة اإلرختا   أين عن وريق الدم ج كمية كبرية من حامض الالكتيك فهي تسمح بإخرا 
يقل الضغط على األوعية الدموية ، فيعمل على التخلص من نسبة إرتفاع احلموضة املعيقة لعمل العضلة و 

هو الثاين  اإلكسوتوينقباض هذا ما يطيل  فرتة العمل ملدة أوول مقارنة مع باقي اإلنقباضني ، و بالنسبة لإلن
من حيث القدرة على العمل ألوول فرتة  ممكنة  قبل الوصول إىل مرحلة التعب العضلي  و التوقف عن العمل  
و هذا جا  أيضا ملا يتخلل هذا النمط من تنوع يشمل فرتة عمل ثابت و أخرى عمل متحرك  يتميز فيها هذا 

يح للدم التنقل بسهولة و تغذية العضلة مبصادر الطاقة و العمل األخري بضغط أقل على األوعية الدموية تت
على التخلص من معيقات عمل العضلة و لو بدرجة أقل مقارنة باإلنقباض العضلي اإليزوتوين ، أما العمل 

بطبيعة اإلنقباض العضلي اإليزومرتي فهو يدوم فرتة زمنية قصرية  ليصل إىل مرحلة التعب العضلي بسرعة 

فرق  نوع اإلنقباض القياس

 المتوسطات

 نوع الداللة مستوى الداللة الداللة

 دال 1715 17111 -17925* اإلزوتونيك اإلزومتري مدة األداء 

 دال 1715 17111 -17215* كسوتونياإل

 دال 1715 17111 17621* كسوتونياإل اإلزوتونيك
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رنة باإلنقباضني السابقني ، و هذا كون الطبيعة امليكانيكية لإلنقباض اإليزومرتي تعمل على الضغط أكرب مقا
و خروج الدم و األكسجني ، على األوعية الدموية بشدة و تعيق عملية دخول الدم للتغذية مبصادر الطاقة 

 العضلة.  لعمل إنقباض ةاملعيق احلموضةيكون بكميات غري كافية فال تسمح بالتخلص من 
مض الالكتيك الذي ادا ، مما أدى إىل تكوين حاشرتاك عدد كبري من الوحدات احلركية يف األو هذا نتيجة 

 إىلاحلمضية، مما يؤدي  إىليسبب تعب العضالت لتكوين أيونات اهليدروجني اليت غريت من قلوية وسط الدم 
و سرعة يف الوصول إىل مرحلة التعب مقارنة مع منطي اإلنقباضني األخرين اإليزوتوين و هبوط كفا ة األدا  

( و أخرون Jouglaجوغال ) ،higbie 1996من ويتفق ذلك مع ما تؤكده آرا  كل  اإلكسوتوين
 أن اإلنقباض اإليزوتوين هو األكثر مقاومة للتعب العضلي يف 0226  (و أخرونDoradoدورادو ) ،2009

ة  من   يف حني يأيت يف املرتبة األخري أوول زمنا أثنا  األدا  بنفس الشدة مقارنة  مع اإلنقباض اإلكسوتوينو 
إىل إغال  األوعية  حيث قصر زمن األدا  اإلنقباض اإليزومرتي حيث يؤدي العمل العضلي الستاتيكي

ويف هذه احلالة تعمل العضالت بكمية ضئيلة  الدموية مما يؤدي إىل إختصار تيار الدم يف العضالت العاملة ،
تراكم حامض الالكتيك والذي يعترب واحد من أهم أسباب الشعور بالتعب  إىلمن األكسجني، مما يؤدي 

 (Carole.Comi, 2012) واخنفاض قدرة العضلة على اإلستمرار يف العمل.بشكل سريع 

 عرض و تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثانية : -2-0
يف قيم توجد فرو  ذات داللة إحصائية "  همن خالل فرضية البحث الثانية واليت مفادها أن: الثانيةالفرضية  

املتغريات الوظيفية )نبض القلب ، الضغط الدموي ، حامض الالكتيك( و لصاحل اجملموعة اليت إعتمدت راحة 
كد من  صحة الفرضية أبالعضالت الغري العاملة بعد كل أمناط اإلنقباضات ، و من أجل التإجيابية مؤدات 

أيضا  استخدمنا املعادالت اإلحصائية املناسبة هلذا الغرض واملتمثلة يف حتليل التباين اجتاه واحد واختبار اقل 
 .( ومت استخدامها L.S.Dفر  دال  )
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فروق الداللة بين نتائج العينتين ، األولى إعتمدت على الراحة اإليجابية للعضالت العاملة و : يوضح ( 00الجدول ) 
 بعد أداء جهد بنمط إنقباضإيزومتري .الثانية إعتمدت على الراحة اإليجابية للعضالت غير العاملة و هذا 
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 متغير حامض الالكتيك بعد إنقباض إيزومتري في( : يمثاللمقارنة بين تأثير كل من نوعي الراحة اإليجابية 00شكل رقم )
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بعد إنقباض  في متغير الضغط الدموي اإلنقباضي( : يمثاللمقارنة بين تأثير كل من نوعي الراحة اإليجابية 02شكل رقم )
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فرو  الداللة لإلختبار وقياسات عينيت الدراسة يف منط اإلنقباض اإليزومرتي ، إذ (06)اجلدول رقم يتضح من
للعينة املعتمدة على الراحة اإلجيابية املؤدات بالنسبة بلغ املتوسط احلسايب يف مؤشر تركيز حامض الالكتيك 

، 0.42، 6.26(على التوايل ) 4 -0 -  2 -0 -2ولفرتة االستشفا  خالل الدقائق ) بالعضالت العاملة
(مليمول أما االحنراف املعياري فقد كان  9.02، 62.20،66.61

للعينة املعتمدة بالنسبة (،ولقد بلغ املتوسط احلسايب يف نفس املؤشر 2.16،2.96،6.22،0.16،6.20)
 4 -0 -  2 -0 -2ولفرتة االستشفا  خالل الدقائق ) العاملةالغري على الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت 

(مليمول أما االحنراف املعياري فقد كان 66.01،60.00،60.40، 0.92، 6.96(على التوايل )
( ،كما سجل يف نفس اجلدول املتوسط احلسايب ملعدل النبض 2.90،2.01،6.12،6.69،2.40)

 -2ولفرتة االستشفا  خالل الدقائق ) املؤدات بالعضالت العاملةللعينة املعتمدة على الراحة اإلجيابية بالنسبة 
(ض/د أما االحنراف 10.12، 624.29،41.92،46.01، 601.12(على التوايل ) 4 -0 -  2 -0

و (،ولقد بلغ املتوسط احلسايب يف نفس املؤشر 0.20، 6.00،1.90،1.16،0.96املعياري فقد كان )
ولفرتة االستشفا  خالل الدقائق  العاملةالغري ة اإلجيابية املؤدات بالعضالت للعينة املعتمدة على الراحبالنسبة 

(ض/د أما 19.60، 40.92،10.46، 626.01، 604.64(على التوايل ) 4 -0 -  2 -0 -2)
( كذلك بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة 1.22،0.42،6.11،6.91، 2.46االحنراف املعياري فقد كان )

ولفرتة االستشفا  لعينة املعتمدة على الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت العاملةاللضغط الدموي اإلنقباضي يف 
، 620.21،601.10، 662.46، 612.29(على التوايل ) 4 -0 -  2 -0 -2خالل الدقائق )

(،ولقد بلغ 0.06،0.14،0.10،0.42،  6.14ي فقد كان )(ملم زئبقي أما االحنراف املعيار 602.12
 العاملةالغري للعينة املعتمدة على الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت بالنسبة  املتوسط احلسايب يف نفس املؤشر

، 621.10، 616.29(على التوايل ) 4 -0 -  2 -0 -2ولفرتة االستشفا  خالل الدقائق )
أما االحنراف املعياري هلذه املتوسطات فقد بلغ ملم زئبقي  (602.12، 609.21،606.64

(6.22،6.91،2.62،2.60 ،0.11 .) 
للعينة املعتمدة على ظهر اجلدول نفسه املتوسط احلسايب للضغط الدموي اإلنبساوي بالنسبةأوقد  

(على  4 -0 -  2 -0 -2ولفرتة االستشفا  خالل الدقائق ) الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت العاملة
(ملم زئبقي كما يبني اجلدول أيضا االحنراف املعياري إذ بلغ 46،11،12.01، 41.06، 90.92التوايل )
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للعينة بالنسبة املتوسطات احلسابية يف نفس املؤشر  ت(،ولقد بلغ6.22،2.61،0.21،0.226، 6.01)
  2 -0 -2ولفرتة االستشفا  خالل الدقائق ) العاملةالغري ابية املؤدات بالعضالت املعتمدة على الراحة اإلجي

اإلحنرافات (ملم زئبقي أما 12.60، 11.29،12.46، 42.46، 90.06(على التوايل ) 4 -0 -
 .على التوايل (2.60،2.92،6.62،6.42، 0.26هلذه املتوسطات فقد بلغ ) املعيارية

( أن قيمة )ت( احملسوبة بني اجملموعتني يف قياس تركيز حامض الالكتيك 06و يالحظ يف اجلدول ) 
(وهذه القيم 6.16،9.42، 6.40، 2.62، 6.06(على التوايل ) 4 -0 -  2 -0 -2خالل الدقائق )

(ومبا أن 6.10((والبالغة 2.20ختتلف من حيث احلكم مقارنة ب قيمة )ت( اجلد ولية عند مستوى داللة )
معنوية ذات  ااألوىل و الثانيةأصغر من قيمة )ت(اجلد ولية هذا يعين أنه ال توجد هناك فروق قيم )ت(احملسوبة

داللة إحصائية بني اجملموعتني يف هذه األوقات و على العكس يف القيمة الثالثة و الرابعة و اخلامسة فهي أكرب 
 .من القيمة اجلدولية و بالتايل فهناك فرو  معنوية و ذات داللة إحصائية 

(أن قيمة )  ت ( احملسوبة بني اجملموعتني يف قياس معدل 06و يالحظ أيضا من خالل اجلدول ) 
(وهذه 6.90، 6.46،0.96، 6.01، 2.26(على التوايل ) 4 -0 -  2 -0 -2النبض خالل الدقائق )

 2.20القيم ختتلف من حيث احلكم أيضا مقارنة ب قيمة )ت( اجلد ولية عند مستوى داللة )
( على التوايل ومبا أن قيم )ت(احملسوبة األوىل و الثانية أصغر 6.11، 6.10،6.10،6.11،6.14(لغة(والبا

معنوية ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني يف هذه  امن قيمة )ت(اجلد ولية هذا يعين أنه ال توجد هناك فروق
األوقات يف حني نرى أن القيمة الثالثة و الرابعة و اخلامسة فهي أكرب من القيمة اجلدولية مما يعين  وجود فرو  

 معنوية  بني اجملموعتني يف هذه الفرتات وهي  ذات داللة إحصائية .
ت قيمة )  ت ( احملسوبة بني اجملموعتني خالل الدقائق أما بالنسبة للضغط الدموي اإلنقباضي فكان 

(وهذه القيم ختتلف من 0.06، 2.20،6.40، 0.16، 2.00(على التوايل ) 4 -0 -  2 -0 -2)
، 6.10،6.10،((والبالغة 2.20حيث احلكم أيضا مقارنة ب قيمة )ت( اجلد ولية عند مستوى داللة )

قيم )ت(احملسوبة األوىل أصغر من قيمة )ت(اجلد ولية هذا ( على التوايل ومبا أن 6.10، 6.16،،6.10
معنوية ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني يف هذه الفرتة يف حني نرى أن القيمة  ايعين أنه ال توجد هناك فروق

موعتني الثانية و الثالثة و الرابعة و اخلامسة فهي أكرب من القيمة اجلدولية مما يعين  وجود فرو  معنوية  بني اجمل
 يف هذه الفرتات وهي  ذات داللة إحصائية .
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  2 -0 -2و عن مؤشر ضغط الدم اإلنبساوي فكانت قيمة )  ت ( احملسوبة بني اجملموعتني خالل الدقائق )
(وهذه القيم ختتلف من حيث احلكم أيضا 2.42،2.61، 6.21، 2.04، 6.10(على التوايل ) 4 -0 -

( 6.11،6.10،6.10،6.10،6.10((والبالغة 2.20ند مستوى داللة )مقارنة ب قيمة )ت( اجلد ولية ع
 اعلى التوايل ومبا أن قيم )ت(احملسوبة األوىل أصغر من قيمة )ت(اجلد ولية هذا يعين أنه ال توجد هناك فروق

ابعة و معنوية ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني يف هذه الفرتة يف حني نرى أن القيمة الثانية و الثالثة و الر 
ة اجلدولية مما يعين  وجود فرو  معنوية  بني اجملموعتني يف هذه الفرتات وهي  اخلامسة فهي أكرب من القيم

 ذات داللة إحصائية.
فروق الداللة بين نتائج العينتين ، األولى إعتمدت على الراحة اإليجابية للعضالت العاملة و : يوضح ( 00الجدول ) 

 :إيزوتونيبعد أداء جهد بنمط إنقباض الثانية إعتمدت على الراحة اإليجابية للعضالت غير العاملة و هذا 
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 دال 00.2 ..00 20 0.2. 00004 0006 1061 د.

 
 

 ضلنبمعدال

 غير دال 00.2 .004 20 2001 .06002 2022 0010.0 د0

 دال 00.2 00.4 20 .606 .1.06 0024 002001 د2

 دال 00.0 0010 20 .402 40.0. .04. .1002 د.

 دال 00.2 00.1 00 4000 6010. 0.0. 1010. د0

 دال 00.4 2000 20 ..00 .000. ..0. .206. د.

 
 

 الضغط الدموي
 اإلنقباضي

 غير دال 00.2 0004 06 4060 0620.6 010. .06402 د0

 دال 00.2 ..00 20 10.4 0400.2 006. .00200 د2

 دال 00.2 ..00 20 0062 0.6..0 006. 001..0 د.

 دال 00.6 0.6. 04 .02. 020001 6061 .02.06 د0

 دال 00.2 2042 20 ..0. 0060.2 0.2. 020040 د.

 
 

 الضغط الدموي
 اإلنبساطي

 غير دال 00.2 0000 .0 0061 1.026 10.2 10004 د0

 دال 00.2 00.0 20 6044 6001. ..40 100.6 د2

 دال ..00 006. 20 0011 .400. 00.0 10.0. د.

 دال 00.2 ..00 20 .06. .002. 0000 0.0.. د0

 دال 00.2 00.4 20 2010 6.004 4021 .002. د.
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 امض الالكتيك بعد إنقباض إيزوتونيغير حمت في( : يمثاللمقارنة بين تأثير كل من نوعي الراحة اإليجابية 04شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في متغير معدل نبض القلب بعد إنقباض إيزوتوني( : يمثاللمقارنة بين تأثير كل من نوعي الراحة اإليجابية 00شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د0 د2 د3 د5 د8

س الراحة اإليجابية للعضالت العاملة 4,1 6,91 11,56 12,39 9,69

س الراحة اإليجابية للعضالت غير 
العاملة

4,59 7,15 12,33 13,79 11,04
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اإلنقباض اإليزوتوني

د0 د2 د3 د5 د8

س الراحة اإليجابية للعضالت العاملة 159,81 102,09 90,27 79,9 72,63

س الراحة اإليجابية للعضالت غير 
العاملة

160,27 97,63 84,81 76,9 70,18
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بعد إنقباض  الدموي اإلنبساطيفي متغير الضغط ( : يمثاللمقارنة بين تأثير كل من نوعي الراحة اإليجابية 06شكل رقم )

 وتونيإيز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد إنقباض  في متغير الضغط الدموي اإلنقباضي( : يمثاللمقارنة بين تأثير كل من نوعي الراحة اإليجابية .0شكل رقم )

 تونيإيزو

 

 

 

د0 د2 د3 د5 د8

س الراحة اإليجابية للعضالت العاملة 95,54 90,36 79,81 73,81 70,27

س الراحة اإليجابية للعضالت غير 
العاملة

97,26 86,09 74,18 70,27 67,54
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د0 د2 د3 د5 د8

س الراحة اإليجابية للعضالت العاملة 164,27 152,18 138,09 128,63 120,45

س الراحة اإليجابية للعضالت غير 
العاملة

162,36 145,72 133,36 121,09 116,72
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(  فرو  الداللة لإلختبار وقياسات عينيت الدراسة يف منط اإلنقباض اإليزوتونيك، إذ بلغ 00)رقم يبني اجلدول 
للعينة املعتمدة على الراحة اإلجيابية املؤدات بالنسبة املتوسط احلسايب يف مؤشر تركيز حامض الالكتيك 

، 1.96، 6.62) (على التوايل 4 -0 -  2 -0 -2ولفرتة االستشفا  خالل الدقائق ) بالعضالت العاملة
، 2.69(مليمول أما االحنراف املعياري فقد كان )9.19، 66.01،60.29

للعينة املعتمدة على الراحة بالنسبة (ولقد بلغ املتوسط احلسايب يف نفس املؤشر 6.01،،6.22،6.21،2.00
(على  4 -0 -  2 -0 -2ولفرتة االستشفا  خالل الدقائق ) العاملةالغري اإلجيابية املؤدات بالعضالت 

(مليمول أما االحنراف املعياري فقد كان 62.19،66.26، 1.60،60.22، 6.09التوايل )
( ،كما سجل يف نفس اجلدول املتوسط احلسايب ملعدل النبض 2.20، 6.40،6.60،2.20،6.96)

 -2ولفرتة االستشفا  خالل الدقائق ) ؤدات بالعضالت العاملةللعينة املعتمدة على الراحة اإلجيابية املبالنسبة 
(ض/د أما االحنراف 10.12،،92.01،19.92، 620.29، 609.46(على التوايل ) 4 -0 -  2 -0

(،ولقد بلغ املتوسط احلسايب يف نفس املؤشر 2.24، 0.00،0.06،4.61،2.12املعياري فقد كان )
ولفرتة االستشفا  خالل الدقائق  العاملةالغري للعينة املعتمدة على الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت بالنسبة 

(ض/د أما 91.12،46.46،11.92،12.64، 612.01(على التوايل ) 4 -0 -  2 -0 -2)
( ، كذلك بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة 0.69،1.12،6.02،6.62،6.44االحنراف املعياري فقد كان )

ولفرتة  للعينة املعتمدة على الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت العاملةبالنسبة للضغط الدموي اإلنقباضي يف 
(على التوايل  4 -0 -  2 -0 -2االستشفا  خالل الدقائق )

املعياري فقد كان  (ملم زئبقي أما االحنراف616.01،600.64،624.29،604.12،602.60)
للعينة املعتمدة بالنسبة (،ولقد بلغ املتوسط احلسايب يف نفس املؤشر 1.01،1.21،1.19،2.20، 2.92)

 4 -0 -  2 -0 -2ولفرتة االستشفا  خالل الدقائق ) العاملةالغري على الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت 
(ض/د أما االحنراف املعياري هلذه 606.29،661.10، 622.21، 660.10، 610.21(على التوايل )

 (. 9.26،0.10،2.02،2.41، 6.16املتوسطات فقد بلغ )
للعينة املعتمدة بالنسبة ظهر اجلدول نفسه املتوسط احلسايب للضغط الدموي اإلنبساوي بالنسبة أوقد  

 4 -0 -  2 -0 -2)ولفرتة االستشفا  خالل الدقائق  على الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت العاملة
(ملم زئبقي كما يبني اجلدول أيضا االحنراف 92.21،19.46،12.46،12.01، 90.06(على التوايل )
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(،ولقد بلغ املتوسطات احلسابية يف نفس املؤشر 9.10،6.44،0.10،0.20،6.09املعياري إذ بلغ )
ولفرتة االستشفا  خالل الدقائق  العاملةالغري للعينة املعتمدة على الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت بالنسبة 

(ملم زئبقي أما 11.06، 16.64،12.01، 41.29، 91.01(على التوايل ) 4 -0 -  2 -0 -2)
 .على التوايل (0.19،1.66،6.99،2.12،0.96هلذه املتوسطات فقد بلغ ) اإلحنرافات املعيارية

اجملموعتني يف قياس تركيز حامض الالكتيك ( أن قيمة )ت( احملسوبة بني 00و يالحظ يف اجلدول ) 
(وهذه القيم 6.66،2.66،0.01،6.44،6.42(على التوايل ) 4 -0 -  2 -0 -2خالل الدقائق )

 2.20ختتلف من حيث احلكم مقارنة ب قيمة )ت( اجلد ولية عند مستوى داللة )
)ت(احملسوبة األوىل و الثانية أصغر ( على التوايل ومبا أن قيم 6.10، 6.11،6.10،6.14،6.10((والبالغة

معنوية ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني يف هذه  امن قيمة )ت(اجلد ولية هذا يعين أنه ال توجد هناك فروق
األوقات و على العكس يف القيمة الثالثة و الرابعة و اخلامسة فهي أكرب من القيمة اجلدولية و بالتايل فهناك 

 لة إحصائية .فرو  معنوية و ذات دال
(أن قيمة )  ت ( احملسوبة بني اجملموعتني يف قياس معدل 00و يالحظ أيضا من خالل اجلدول ) 

 (وهذه6.19،0.62، 6.92، 6.16، 2.64(على التوايل ) 4 -0 -  2 -0 -2النبض خالل الدقائق )
 (والبالغة 2.20القيم ختتلف من حيث احلكم أيضا مقارنة ب قيمة )ت( اجلد ولية عند مستوى داللة )

( على التوايل ومبا أن قيم )ت(احملسوبة األوىل أصغر من قيمة 6.10،6.10،6.10،6.16، 6.10(
تني يف هذه الفرتة يف معنوية ذات داللة إحصائية بني اجملموع ا)ت(اجلد ولية هذا يعين أنه ال توجد هناك فروق

حني نرى أن القيمة الثانية و الثالثة و الرابعة و اخلامسة فهي أكرب من القيمة اجلدولية مما يعين  وجود فرو  
 معنوية  بني اجملموعتني يف هذه الفرتات وهي  ذات داللة إحصائية .

جملموعتني خالل الدقائق أما بالنسبة للضغط الدموي اإلنقباضي فكانت قيمة )  ت ( احملسوبة بني ا 
(وهذه القيم ختتلف من حيث 6.26،6.14،6.12،2.21،0.60(على التوايل ) 4 -0 -  2 -0 -2)

، 6.10((والبالغة 2.20احلكم أيضا مقارنة ب قيمة )ت( اجلد ولية عند مستوى داللة )
)ت(اجلد ولية  ( على التوايل ومبا أن قيم )ت(احملسوبة األوىل أصغر من قيمة6.10،6.10،6.11،6.10
معنوية ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني يف هذه الفرتة يف حني نرى أن  اهذا يعين أنه ال توجد هناك فروق



 عرض وتحليل النتائج و مناقشتها   

159 
 

القيمة الثانية و الثالثة و الرابعة و اخلامسة فهي أكرب من القيمة اجلدولية مما يعين  وجود فرو  معنوية  بني 
 لة إحصائية .اجملموعتني يف هذه الفرتات وهي  ذات دال

 -0 -2و عن مؤشر ضغط الدم اإلنبساوي فكانت قيمة )  ت ( احملسوبة بني اجملموعتني خالل الدقائق )  
(وهذه القيم ختتلف من حيث احلكم 2.02،6.10،2.21،6.44،6.16(على التوايل ) 4 -0 -  2

 ،6.10((والبالغة 2.20أيضا مقارنة ب قيمة )ت( اجلد ولية عند مستوى داللة )
( على التوايل ومبا أن قيم )ت(احملسوبة األوىل أصغر من قيمة )ت(اجلد ولية 6.10،6.14،6.10،6.10
معنوية ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني يف هذه الفرتة يف حني نرى أن  اهذا يعين أنه ال توجد هناك فروق

جلدولية مما يعين  وجود فرو  معنوية  بني القيمة الثانية و الثالثة و الرابعة و اخلامسة فهي أكرب من القيمة ا
 اجملموعتني يف هذه الفرتات وهي  ذات داللة إحصائية .
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فروق الداللة بين نتائج العينتين ، األولى إعتمدت على الراحة اإليجابية للعضالت العاملة و : يوضح ( 03الجدول ) 
 :إكسوتونيبعد أداء جهد بنمط إنقباض الثانية إعتمدت على الراحة اإليجابية للعضالت غير العاملة و هذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتغيرات
 اإلحصائية

 
 اإلختبارات
 والقياسات

راحة إيجابية 
 للعضالت العاملة

راحة إيجابية للعضالت 
  غير العاملة

مستوى 
 الداللة

 
 درجة
 الحرية

 
(T) 

 محسوبة

 
(T) 

 جدولية

 
 

 ع س ع س الداللة

 تركيز حامض
 الالكتيك

 ..00 ..40 00.1 4002 د0

0000 

 غير دال 0.6 .002 04

 غير دال 00.2 .002 20 0002 .00. ..00 001. د2

 دال 00.6 ..00 04 00.1 020.4 ..00 .0002 د.

 دال 00.4 .200 06 ..00 0.000 0000 0.012 د0

 دال 00.0 .02. 00 .204 00000 .002 044. د.

 
 

 ضلنبمعدال

 غير دال 00.0 .000 00 0.4. .06002 2000 060040 د0

 دال 00.4 0011 06 6044 1.0.0 060. .00.02 د2

 دال 00.2 6.69 20 3.93 80.63 0066 14004 د.

 دال 00.2 001. 20 ..20 004.. 4060 0. د0

 دال 00.2 00.0 20 010. 2040. 000. .002. د.

 
 

 الضغط الدموي
 اإلنقباضي

 غير دال 00.2 0000 20 ..00 062040 0060 .06200 د0

 دال 00.6 2000 04 4006 .04002 1044 .04.06 د2

 دال 00.2 00.0 20 014. 021 001. 0.0010 د.

 دال 00.6 4011 04 20.2 02.0.2 .600 010..0 د0

 دال 00.2 0010 20 ..0. 001001 006. 020010 د.

 
 

 الضغط الدموي
 اإلنبساطي

 غير دال 00.6 00.1 04 010. 12001 0.0. 14040 د0

 دال 00.2 ..00 20 010. 2010. 4020 6. د2

 دال 00.2 00.1 20 000. 00.2. .000 .100. د.

 دال 00.2 00.4 20 .06. 0. 4 .. د0

 دال 00.2 2022 20 4006 .6 2060 0004. د.
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 إكسوتونيمتغير حامض الالكتيك بعد إنقباض  في( : يمثاللمقارنة بين تأثير كل من نوعي الراحة اإليجابية .0شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إكسوتونيفي متغير معدل نبض القلب بعد إنقباض ( : يمثاللمقارنة بين تأثير كل من نوعي الراحة اإليجابية 01شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د0 د2 د3 د5 د8

س الراحة اإليجابية للعضالت العاملة 160,45 103,27 94,54 85 75,27

س الراحة اإليجابية للعضالت غير 
العاملة

160,27 98,81 80,63 73,54 72,45
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د0 د2 د3 د5 د8

س الراحة اإليجابية للعضالت العاملة 4,02 7,09 11,23 13,92 8,44

س الراحة اإليجابية للعضالت غير 
العاملة

4,37 7,17 12,34 13 11,1
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بعد إنقباض  في متغير الضغط الدموي اإلنقباضي( : يمثاللمقارنة بين تأثير كل من نوعي الراحة اإليجابية 20شكل رقم )

 إكسوتوني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد إنقباض  في متغير الضغط الدموي اإلنبساطي( : يمثاللمقارنة بين تأثير كل من نوعي الراحة اإليجابية 20شكل رقم )

 إكسوتوني

 

 

 

 

 

 

د0 د2 د3 د5 د8

س الراحة اإليجابية للعضالت العاملة 162,18 147,63 131,9 133,9 121,9

س الراحة اإليجابية للعضالت غير 
العاملة

162,45 141,27 129 123,72 119,09
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د0 د2 د3 د5 د8

س الراحة اإليجابية للعضالت العاملة 94,45 86 79,18 73 70,54

س الراحة اإليجابية للعضالت غير 
العاملة

92,09 82,9 75,72 70 67
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، إذ اإلكسوتوينفرو  الداللة لإلختبار وقياسات عينيت الدراسة يف منط اإلنقباض (02)يتضح من اجلدول رقم
للعينة املعتمدة على الراحة اإلجيابية املؤدات بالنسبة ك بلغ املتوسط احلسايب يف مؤشر تركيز حامض الالكتي

، 6.20(على التوايل ) 4 -0 -  2 -0 -2ولفرتة االستشفا  خالل الدقائق ) بالعضالت العاملة
، 2.29(مليمول أما االحنراف املعياري فقد كان )1.29،66.02،62.90،4.66

للعينة املعتمدة على بالنسبة (،ولقد بلغ املتوسط احلسايب يف نفس املؤشر 6.02، 2.14،6.41،6.00،
 4 -0 -  2 -0 -2ولفرتة االستشفا  خالل الدقائق ) العاملةالغري الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت 

(مليمول أما االحنراف املعياري فقد كان 1.61،60.26،62.22،66.62، 6.21(على التوايل )
( ،كما سجل يف نفس اجلدول املتوسط احلسايب ملعدل النبض 2.00،2.49،2.44،0.62، 2.42)

 -2ولفرتة االستشفا  خالل الدقائق ) للعينة املعتمدة على الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالتالعاملةبالنسبة 
(ض/د أما االحنراف 622.01،96.06،40،10.01، 612.60(على التوايل ) 4 -0 -  2 -0

(،ولقد بلغ املتوسط احلسايب يف نفس املؤشر 0.26،2.12،0.11،6.12،2.00كان )  املعياري فقد
ولفرتة االستشفا  خالل الدقائق  العاملةالغري للعينة املعتمدة على الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت بالنسبة 

(ض/د أما 612.01،94.46،42.12،12.06،10.60(على التوايل ) 4 -0 -  2 -0 -2)
( ، كذلك بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة 2.46،1.66،2.92،0.12،2.90املعياري فقد كان )االحنراف 

ولفرتة االستشفا   لعينة املعتمدة على الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالتالعاملةاللضغط الدموي اإلنقباضي يف 
، 626.92،622.92، 661.12، 610.64(على التوايل ) 4 -0 -  2 -0 -2خالل الدقائق )

(،ولقد بلغ 9.66،2.09،1.64،2.01، 0.16(ملم زئبقي أما االحنراف املعياري فقد كان )606.92
 العاملةالغري للعينة املعتمدة على الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت بالنسبة املتوسط احلسايب يف نفس املؤشر 
(على التوايل  4 -0 -  2 -0 -2ولفرتة االستشفا  خالل الدقائق )

أما االحنراف املعياري هلذه املتوسطات ملم زئبقي  (610.60،666.01،609،602.10،669.29)
 (. 0.21،6.01،2.96،0.10،2.22فقد بلغ )
للعينة املعتمدة على وقد اظهر اجلدول نفسه املتوسط احلسايب للضغط الدموي اإلنبساوي بالنسبة 

(على التوايل  4 -0 -  2 -0 -2ولفرتة االستشفا  خالل الدقائق ) الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالتالعاملة
(ملم زئبقي كما يبني اجلدول أيضا االحنراف املعياري إذ بلغ 19.64،12،12.06، 96.60،41)
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للعينة املعتمدة بالنسبة (،ولقد بلغ املتوسطات احلسابية يف نفس املؤشر 2.42،6.06،0.61،6،0.10)
 4 -0 -  2 -0 -2ولفرتة االستشفا  خالل الدقائق ) العاملةالغري ؤدات بالعضالت على الراحة اإلجيابية امل

هلذه املتوسطات فقد  اإلحنرافات املعيارية(ملم زئبقي أما 40.92،10.10،12،11، 90.29(على التوايل )
 .على التوايل (1.92،2.96،2.62،2.12،6.01بلغ )

احملسوبة بني اجملموعتني يف قياس تركيز حامض الالكتيك ( أن قيمة )ت( 02و يالحظ يف اجلدول ) 
(وهذه القيم 6.02،2.04،6.11،0.22،2.02(على التوايل ) 4 -0 -  2 -0 -2خالل الدقائق )

، 6.11((والبالغة2.20اجلد ولية عند مستوى داللة )ختتلف من حيث احلكم مقارنة ب قيمة )ت( 
أن قيم )ت(احملسوبة األوىل و الثانية أصغر من قيمة ،( على التوايل ومبا 6.10،6.11،6.16،6.10

معنوية ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني يف هذه األوقات و  ا)ت(اجلد ولية هذا يعين أنه ال توجد هناك فروق
على العكس يف القيمة الثالثة و الرابعة و اخلامسة فهي أكرب من القيمة اجلدولية و بالتايل فهناك فرو  معنوية 

 ذات داللة إحصائية . و
(أن قيمة )  ت ( احملسوبة بني اجملموعتني يف قياس معدل 02و يالحظ أيضا من خالل اجلدول ) 

(وهذه 2.62،6.99،1.19،1.29،6.10(على التوايل ) 4 -0 -  2 -0 -2النبض خالل الدقائق )
 2.20لة )القيم ختتلف من حيث احلكم أيضا مقارنة ب قيمة )ت( اجلد ولية عند مستوى دال

( على التوايل ومبا أن قيم )ت(احملسوبة األوىل أصغر من قيمة 6.16،6.10،6.10،6.10، 6.10((والبالغة
معنوية ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني يف هذه الفرتة يف  ا)ت(اجلد ولية هذا يعين أنه ال توجد هناك فروق

حني نرى أن القيمة الثانية و الثالثة و الرابعة و اخلامسة فهي أكرب من القيمة اجلدولية مما يعين  وجود فرو  
 معنوية  بني اجملموعتني يف هذه الفرتات وهي  ذات داللة إحصائية .

باضي فكانت قيمة )  ت ( احملسوبة بني اجملموعتني خالل الدقائق أما بالنسبة للضغط الدموي اإلنق 
(وهذه القيم ختتلف من حيث 0.26،6.42،6.99،6.96، 2.66(على التوايل ) 4 -0 -  2 -0 -2)

 2.20احلكم أيضا مقارنة ب قيمة )ت( اجلد ولية عند مستوى داللة )
أن قيم )ت(احملسوبة األوىل أصغر من قيمة ( على التوايل ومبا 6.10، 6.10،6.11،6.10،6.11((والبالغة

معنوية ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني يف هذه الفرتة يف  ا)ت(اجلد ولية هذا يعين أنه ال توجد هناك فروق
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حني نرى أن القيمة الثانية و الثالثة و الرابعة و اخلامسة فهي أكرب من القيمة اجلدولية مما يعين  وجود فرو  
 اجملموعتني يف هذه الفرتات وهي  ذات داللة إحصائية . معنوية  بني

 -0 -2و عن مؤشر ضغط الدم اإلنبساوي فكانت قيمة )  ت ( احملسوبة بني اجملموعتني خالل الدقائق )  
القيم ختتلف من حيث احلكم  (وهذه6.14،6.49،6.46،0.00، 2.49(على التوايل ) 4 -0 -  2

، 6.11((والبالغة 2.20أيضا مقارنة ب قيمة )ت( اجلد ولية عند مستوى داللة )
( على التوايل ومبا أن قيم )ت(احملسوبة األوىل أصغر من قيمة )ت(اجلد ولية 6.10،6.10،6.10،6.10
معنوية ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني يف هذه الفرتة يف حني نرى أن  اهذا يعين أنه ال توجد هناك فروق

القيمة الثانية و الثالثة و الرابعة و اخلامسة فهي أكرب من القيمة اجلدولية مما يعين  وجود فرو  معنوية  بني 
  اجملموعتني يف هذه الفرتات وهي  ذات داللة إحصائية .

اإليجابية على المتغيرات الفسيولوجية و بعد أنواع اإلنقباضات العضلية  مناقشة نتائج تأثير نوعي الراحة
 قيد الدراسة:

 :حامض الالكتيك اإليجابية على متغير الراحة تأثير نوعي مقارنة مناقشة و 
يف معدل تركيز إحصائية وجود فرو  معنوية ذات داللة عدم ( 06،00،02)رقم ول ااجلد تأظهر  

(د ، وهذا بالنسبة لكال العينتني املختلفتني يف نوع الراحة اإلجيابية 0.2الفرتة )حامض الالكتيك، يف 
 ويعزو الطالب الباحث ذلك إىل: و يف مجيع أنواع اإلنقباضات العضلية ، )العضالت العاملة، غري العاملة(،

يك يف العضلة إىل ، و نسبة عودة تركيز الالكتأن قدرة التخلص من حامض الالكتيك من العضلة إىل الدم    
و يف كال العينتني  اإلكسوتويناحلالة الطبيعية بعد أدا  اجلهد بأمناط اإلنقباضات اإليزومرتي و اإليزوتوين و 

)األوىل اليت تعتمد راحة إجيابية مؤدات بالعضالت العاملة و الثانية املعتمدة على الراحة اإلجيابية املؤدات 
يئة يف القياس األول و القياس الثاين، وهذا راجع إىل جتانس العينتني و  بالعضالت الغري العاملة (فتكون بط

كذلك راجع إىل قوة الضغط الكبري املسلط أثنا  أدا  اجلهد الرئيسي على العضالت و بالتايل على األوعية 
ىل الدموية و سريان الدورة الدموية مما يعيق و جيعل من عملية التخلص من حامض الالكتيك من العضلة إ

الدم بطيئة ، إضافة إىل أن عملية خروج حامض الالكتيك من العضلة تكون بطيئة أيضا أثنا  األدا  و بعد 
 اهايته مباشرة .
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ستعملت الراحة إ( دقائق، وجود فرو  معنوية ولصاحل العينة اليت 4-0-2يف حني نالحظ أنه خالل الفرتات )
 (اإلكسوتوينع اإلنقباضات العضلية )اإليزومرتي ،اإليزوتوين ، و يف مجيع أنوا  اإلجيابية للعضالت غري العاملة،

التسارع و جتلي الداللة املعنوية يف قيم تركيز حامض الالكتيك احملصلة  ويرجع الطالب الباحث سبب ذلك
،إىل أن  الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت الغري العاملة أثرت إجيابا يف عملية التخلص من حامض الالكتيك 
، و هذا بضمان  إمداد  العضالت الرئيسية )و حبكم وجودها يف حالة  راحة (بكمية الدم الالزمة  و بسرعة 

تغذية العضالت العاملة باألكسجني ومصادر الطاقة ويف نفس الوقت تعمل على و تسمح بإيصال تبادل 
وهذا ،الدم  العضلة إىلمن و نقل خملفات اإلحرتا  حامض الالكتيك املرتاكم يف العضالت العاملة  إخراج

، و على العكس من ذلك يف العينة الثانية اليت إعتمدت على للتخفيف من قلوية الوسط الداخلي للعضلة 
تراكم بقا  ة نتيجة عبتبقي هذه األخرية يف حالة عمل ومتالراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت العاملة و اليت 

العضالت األساسية املؤدية للتمرين الرئيسي يف حالة حامض الالكتيك بكمية كبرية والناجتة عن وبيعة إنقباض 
وما خيلفه أيضا عمل ، و عليه  فإن العمل هبذه الراحة يضيف هلا محل زائد أخر إضافة إىل األعبا  السابقة 

نقباض ولو بشكل بسيط إة يف حالة عبالت املتمن ضغط خفيف على األوعية الدموية، وبالتايل بقا  العض
يؤثر على تغذية العضلة فاختصار تيار الدم الداخل واخلارج من العضلة  إىلتؤدي مما ارختا (  ، )انقباض

و إعاقة خروجه  من العضلة على كمية حامض الالكتيك أيضا ينعكس و ومصادر الطاقة  O 2براألكسجني 
نتيجة  مع تتفق فنقباض و ينطبق هذا على مجيع أنواع اإلنقباض العضلي، ، و هذا نتيجة ضغط اإلالدم إىل

من  % 12م حيث أسفرت نتائجها على على أن العمل بالشدة  6991من مسيث و كالرك دراسة كل 
أقصى قدرات الالعب تؤدي إىل زيادة يف تركيز حامض الالكتيك ، وتتفق أيضا مع كل من نتائج دراسة 

و اليت توصلت إىل أن  متارين الراحة تعطي نتائج أفضل إذا ما مت إراحة  0222( Franchiniفرانشيين)
 .العضالت الرئيسية أثنا  أدا  الراحة

 معدل نبض القلب: اإليجابية على متغير الراحة تأثير نوعي مقارنة مناقشة و 
يف ( نالحظ عدم وجود فرو  معنوية يف قيم نبض القلب 06،00،02)رقم من خالل اجلدول  
( دقيقة، وهذا بالنسبة لكال العينتيني املختلفتني يف نوع الراحة االجيابية )العضالت العاملة ، 0-2الفرتتني )

(و 00و بالنسبة لنوع اإلنقباض العضلي اإليزومرتي ، يف حني تربز نتائج اجلدول رقم )العضالت غري العاملة(
لب يف فرتة القياس مباشرة بعد اهاية اجلهد الرئيسي  ( عدم وجود فرو  معنوية يف قيم نبض الق02اجلدول رقم)

، ويرجع السبب يف اإلكسوتوينيف كلتا العينتني املختلفتني يف نوع الراحة اإلجيابية و يف اإلنقباضني اإليزوتوين و 
 :إىلذلك 
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ت التجانس بني العينتني إذ وبعد االنتها  من اجلهد أو التوقف يكون هناك عجز أو نقص داخل العضال
األكسجني والطاقة إضافة إىل خملفات األكسدة و ذلك يبقى معدل النبض مرتفع خالل  يف كميةالعاملة 

بالنسبة لنوع اإلنقباض اإليزومرتي و جيعل نوعي الراحة غري مؤثرة نسبيا وهذا ملا له من  ( د0-2الفرتتني )
و بالتايل ضرورة إرتفاع مستوى ، نخملفات جتعل من درجة التعب مرتفعة مقارنة بنمطي اإلنقباضني األخري

 ،ومصادر الطاقة O2من أجل إمداد العضلة بالدم الالزم واحململ براألكسجني النبض مهما كانت نوع الراحة 
فنالحظ عدم الفرو  بني نوعي الراحة يف القياس  اإلكسوتوينأما بالنسبة إىل اإلنقباض اإليزوتوين و اإلنقباض 

يف القياس الثاين  و لصاحل العينة اليت إعتمدت راحة إجيابية مؤدات بالعضالت األول يف حني نالحظ الفر  
الغري العاملة و هذا يرجع إىل دور الراحة اليت مسحت بتغطية بعض العجز الطاقوي و األكسجيين ، مما أدى 

( اإلكسوتوين و إىل إخنفاض معدل النبض ، إضافة إىل أن وبيعة اإلنقباضني العضليني املعمول هبما )اإليزوتوين
مل يكن هلما نتيجة العمل هبما ذلك العبئ و الضغط الكبري على العضالت وعلى األوعية الدموية و كذلك 

 اإليزومرتي ،و بالتايل مدة تعويض العجز تكون أقل. خملفات أقل مما نتج يف اإلنقباض سريان الدم و بالتايل
( دقائق هناك فرو  ذات داللة معنوية بني العينتني ولصاحل العينة اليت 4-0-2نالحظ خالل الفرتات ) كما

ويعزو الطالب الباحث  يف مجيع أمناط اإلنقباضات العضلية ، ستعملت الراحة اإلجيابية للعضالت غري العاملةإ
سرتخا  العضالت األساسية العاملة إلىإتؤدي و كيفية أدائها  السبب يف أن هذا النوع من الراحة اإلجيابية 

العضالت بالدم و اليت حتقق تغذية  إمداد تمدد األوعية الدموية هبا وبذلك تزداد سرعة تبادل وفتسمحب
خارجها )نقص الدين األكسجيين والعجز  إىلللعضالت و نقل خملفات اإلحرتا  من داخل العضالت 

نبض القلب بصفة أسرع مقارنة الناتج يقابله إخنفاض يف معدل عملية التقليل من العجز الطاقوي( وبالتايل 
، فهذه األخرية تكون متعبة و عملها أثنا  الراحة يزيد من جيابية للعضالت العاملة إستعملت راحة إبالعينة اليت 

أثنا  عمل على الرغم من أن الشدة بسيطة إستنزاف الطاقة و كذلك يزيد حلاجتها لألكسجني و الطاقة ، و 
إال أن النمط الديناميكي للعضلة أثنا  اإلنقباض واإلرختا  يسمح بإعاقة سريان الدم وبالتايل تغذية الراحة 

لعضلة واليت تتطلب وقتا لتلبية حاجات العضلة وسد العجز وعليه يصري ضروري استمرارية ارتفاع نبض القلب ا
، و بالتايل لتحقيق هذه اإلحتياجات  اسيةالعضالت األس إىللضمان وصول الدم املشبع باألكسجني والطاقة 

البد من كمية دم معتربة يوفرها معدل نبض مرتفع مقارنة مبعدل النبض يف حال إستعمال راحة إجيابية مؤدات 
إىل أن  6999م ،بسطويسي أمحد  6994بالعضالت غري العاملة ، و يشري كل من مفيت إبراهيم محاد 
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بعضالت كانت يف حالة راحة أثنا  أدا  اجلهد الرئيسي تساعد الالعب على متارين الراحة اإلجيابية املؤدات 
التخلص من التوتر و التشنج العضلي ، كما حتسن عمل اجلهاز الدوري و تسمح بإسرتجاع معدل نبض 

 القلب و العودة إىل احلالة الطبيعية يف وقت سريع ، و هو ما يتفق مع نتائج دراستنا هذه .   
 اإليجابية على متغيرالضغط الدموي: الراحة تأثير نوعي ة مقارنمناقشة و 

( جند أنه ال توجد فرو  معنوية يف قيم ضغط الدم اإلنقباضي 06،00،02)رقمول ابعد مالحظة اجلد
واالنبساوي عند فرتة القياس مباشرة بعد اجلهد لكال العينتني املختلفتني يف نوع الراحة )العضالت العاملة ، 

، وعدم ( اإلكسوتوينو يف مجيع أنواع اإلنقباضات العضلية )اإليزومرتي،اإليزوتوين ،العاملة(العضالت غري 
جتانس العينتني والذي جتسد يف نتيجة القياس املباشر بعد اجلهد واليت  إىلالداللة هذه يرجعها الطالب الباحث 

املبذول و إرتفاع  البدين الرئيسياجلهد يكون فيها كل من الضغط اإلنقباضي واإلنبساوي مرتفع و هذا نتيجة 
ممارسة ضغط كبري من  هو ، فمن اخلصائص امليكانيكية للعضلة أثنا  اإلنقباض مستوى اإلحتياجات لألدا 

 رتفاع قوة ضغط الدم املسلطة على األوعية.إورف العضلة على األوعية الدموية وبالتايل ينتج عنه 
( دقائق توجد فرو  4-0-2-0( أنه خالل الفرتات )06،00،02ول )اجلداكما جند بعد قرا ة نتائج 

ستعملت إمعنوية فيما خيص متغري ضغط الدم االنقباضي واالنبساوي بني العينتني وهو لصاحل العينة اليت 
ويفسر  وهذه النتيجة هي كذلك مع مجيع أنواع اإلنقباضات العضليةالراحة االجيابية للعضالت الغري العاملة،

أثرت إجيابا على إخنفاض ضغط الدم أن الراحة اإلجيابية للعضالت الغري العاملة  إىللك الطالب الباحث ذ
، وبالتايل ختفف و إسرتخا   تسبب أو توفر راحة للعضالت العاملة )الرئيسية(اإلنقباضي و اإلنبساوي ، فهي 

، كما أن النشاط العضلي ومتدد و توسع هذه األخرية  من الضغط العضلي املمارس على األوعية الدموية
درجة بذل جهد كبري من ورف  إىلبالنسبة للعضالت القائمة بتمرين الراحة اإلجيابية هو جهد ال يرقى 

ضغط على األوعية )ضغط دموي انقباضي وانبساوي( يسري الالعضالت املنقبضة ومن ورف القلب وبالتايل 
أو كمية الدم اليت تنتقل من وإىل العضلة قصد إيصال يف االخنفاض، دون التقصري أو العجز املتمثل يف سرعة 

 األكسجني ومصادر الطاقة أو التخلص من حامض الالكتيك يف العضالت املتعبة.
باالسرتخا ، بل  هلذه األخريةستعملت الراحة اإلجيابية للعضالت العاملة فهي مل تسمح إاليت  ينةأما بالنسبة للع

العاملة يف حالة ضغط على األوعية الدموية أثنا  الراحة إضافة ملا  و أبقت العضالت بقيت يف حالة عمل 
مما تطلب مصادر واقة عليها من أعبا  ،لينعكس ذلك على الضغط الدموي اإلنقباضي و اإلنبساوي ، 
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ستمرارية يف تدفق الدم قصد التغذية وكذا إمض الالكتيك والذي يكفله حاإضافية و أكسجني  وختلص من 
العضلي)اإلنقباض و اإلرختا ( إضافة إىل اإلحتياجات السابقة يرفع  اتج االحرتا ، وهذا العملالتخلص من نو 

من درجة  و ضرورة سرعة اإلسرتجاع و تغطية العجز مما يرفع من مستوى اإلحتياجات وبالتايل إرتفاع معدل 
لى األوعية الدموية يسمح مبمارسة ضغط ع ( ، مما06،00،02ول رقم)االنبض و هو ما ثبت يف نتائج اجلد

يف نتائج دراسة عزة ،و يتفق ذلك مع ما جا  رتفاع يف قيم ضغط الدمإمن ورف العضالت العاملة وبالتايل 
حيث أوضحوا  أنه إذا ما  م 6991جاك توغنرJack Turnerم و كذلك نتائج دراسة 6992الشورى 

ألدا  الرئيسي فهي تساعد على إزالة الضغط إختلفت العضالت املؤدية للراحة اإلجيابية عن العضالت املنفذة ل
على األوعية الدموية و حتسن إسرتخا  العضالت العاملة يف اجلهد الرئيسي و الذي يؤدي بدوره إىل إخنفاض 

الضغط الدموي اإلنقباضي و اإلنبساوي ، و هذه النتائج تتوافق مع ما مت التوصل إليه فيما خيص متغري 
 الضغط الدموي .
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 عرض و تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثالثة : -2-3
وجود فرو  ذات داللة إحصائية يف من خالل فرضية البحث الثالثة واليت تشري إىل  "   :ة لثالفرضية الثا

متوسطات املتغريات الفسيولوجية قيد الدراسة بني كل من أنواع االنقباض االيزوتوين و اإليزومرتي نتائج 
وملعرفة مدى صحة هذا الطرح  ,، و هذا بعد نوع الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت غري العاملةاإلكسوتوينو 

استخدمنا املعادالت اإلحصائية املناسبة هلذا الغرض واملتمثلة يف حتليل التباين اجتاه واحد واختبار اقل فر  دال  
(L.S.D). 

مختلف أنواع اإلنقباضات لالمحصلةالمتغيرات الفسيولوجية يوضح فروق الداللة في متوسطات   :( 01الجدول ) 
 المدروسة و المعتمدة على نفس الراحة اإليجابية المؤدات بالعضالت غير العاملة :

 

 المتغيرات
 اإلحصائية

 
 اإلختبارات
 والقياسات

 متوسط المربعات مجموع المربعات
 

مستوى 
 الداللة

 
 درجة
  الحرية

(F) 

 محسوبة

 
(F) 

 جدولية

 
 

بين  الداللة
 المجموعات

داخل 
 المجموعات

بين 
المجموعا

 ت

داخل 
 المجموعات

بين 
 المجموعات

داخل 
المجموعا

 ت

تركيز 
 حامض

 الالكتيك 

 1.14 0.91 34.33 1.83 د0

0000 

2 .0 0.80 

.0.0 

 غير دال

 دال 3.59 0. 2 1.60 5.77 48.13 11.54 د2

 دال 3.33 0. 2 1.27 4.25 38.29 8.51 د.

 دال 4.32 0. 2 2.51 10.89 75.55 21.78 د0

 دال 3.39 0. 2 3.41 11.59 102.30 23.18 د.

معدل 
 ضالنب

 غير دال 1.39 0. 2 11.46 16.03 344 32.06 د0

 دال 3.38 0. 2 40.67 137.84 1220.36 275.69 د2

 دال 000. 11 2 13.76 48.21 413.09 96.42 د.

 دال 3.58 0. 2 9.04 32.39 271.27 64.78 د0

 دال 3.49 0. 2 7.70 26.93 231.09 53.87 د.

 
 

الضغط 
 الدموي

 اإلنقباضي

 غير دال 0.46 0. 2 22.13 10.39 664.18 20.78 د0

 دال 3.99 0. 2 44.28 176.75 1328.54 353.51 د2

 دال 3.38 0. 2 19.03 64.48 571.09 128.96 د.

 دال 3.32 0. 2 9.22 30.63 276.72 61.27 د0

 دال 3.78 0. 2 11.25 42.63 337.63 85.27 د.

 
 

الضغط 
 الدموي

 اإلنبساطي

 غير دال 2.32 0. 2 32.99 76.57 989.81 153.15 د0

 دال 3.39 0. 2 22.84 77.54 685.45 155.09 د2

 غير دال 2040 0. 2 1061 2.0.0 2100.2 46060 د.

 دال 5.27 0. 2 9.46 49.90 283.81 99.81 د0

 دال 3.49 0. 2 10.84 37.93 325.45 75.87 د.
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( احملسوبة بني اجملموعات يف قياس تركيز حامض F( أن قيمة )06)رقم اجلدول  من خاللو يالحظ 
هي على التوايل  (2-30)( و عند درجات احلرية التالية 4 -0 -  2 -0 -2الالكتيك خالل الدقائق )

( اجلد F(وهذه القيم ختتلف من حيث احلكم مقارنة ب قيمة )3.33،4.32،3.39، 3.59، 0.80)
(اجلد ولية F(احملسوبة األوىل أصغر من قيمة )F(ومبا أن قيم )(3.31(والبالغة 2.20ولية عند مستوى داللة )

يف هذه الفرتة و على العكس يف  اتمعنوية ذات داللة إحصائية بني اجملموع افروقهذا يعين أنه ال توجد هناك 
الثانية و الثالثة و الرابعة و اخلامسة فهي أكرب من القيمة اجلدولية و بالتايل فهناك فرو  معنوية و ذات القيمة 

 داللة إحصائية .
احملسوبة بني اجملموعات يف قياس معدل النبض  (F(أن قيمة )  06)رقم و يالحظ أيضا من خالل اجلدول 

، 6.29هي على التوايل )(2-30)( و عند درجات احلرية التالية  4 -0 -  2 -0 -2خالل الدقائق )
( اجلد ولية عند F(وهذه القيم ختتلف من حيث احلكم أيضا مقارنة ب قيمة )2.24،2.02،2.04،2.69

(اجلد ولية هذا F(احملسوبة األوىل أصغر من قيمة )Fأن قيم )( ومبا 2.26((والبالغة 2.20مستوى داللة )
معنوية ذات داللة إحصائية بني اجملموعات يف هذه الفرتة يف حني نرى أن القيمة  ايعين أنه ال توجد هناك فروق

اجملموعات الثانية و الثالثة و الرابعة و اخلامسة فهي أكرب من القيمة اجلدولية مما يعين  وجود فرو  معنوية  بني 
 يف هذه الفرتات وهي  ذات داللة إحصائية .

 -0 -2( احملسوبة بني اجملموعات خالل الدقائق ) Fأما بالنسبة للضغط الدموي اإلنقباضي فكانت قيمة )  
، 2.61،2.99،2.24وهي على التوايل ) (2-30)( و عند درجات احلرية التالية 4 -0 -  2

( اجلد ولية عند مستوى داللة Fث احلكم أيضا مقارنة ب قيمة )(وهذه القيم ختتلف من حي2.20،2.14
(اجلد ولية هذا يعين أنه ال توجد F(احملسوبة األوىل أصغر من قيمة )F( ومبا أن قيم )2.26((والبالغة 2.20)

معنوية ذات داللة إحصائية بني اجملموعات يف هذه الفرتة يف حني نرى أن القيمة الثانية و الثالثة و  اهناك فروق
الرابعة و اخلامسة فهي أكرب من القيمة اجلدولية مما يعين  وجود فرو  معنوية  بني اجملموعات يف هذه الفرتات 

 وهي  ذات داللة إحصائية .
 -0 -2( احملسوبة بني اجملموعات خالل الدقائق ) Fو عن مؤشر ضغط الدم اإلنبساوي فكانت قيمة )    
، 0.62، 2.29، 0.20وهي على التوايل ) (2-30)( و عند درجات احلرية التالية 4 -0 -  2

اللة ( اجلد ولية عند مستوى دFالقيم ختتلف من حيث احلكم أيضا مقارنة ب قيمة ) (وهذه0.01،2.69
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(اجلد ولية هذا يعين أنه Fأصغر من قيمة )و الثالثة (احملسوبة األوىل F( ومبا أن قيم )2.26((والبالغة 2.20)
معنوية ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني يف هذه الفرتة يف حني نرى أن القيمة الثانية و  اال توجد هناك فروق

الرابعة و اخلامسة فهي أكرب من القيمة اجلدولية مما يعين  وجود فرو  معنوية  بني اجملموعتني يف هذه الفرتات 
 وهي  ذات داللة إحصائية .

مختلف أنواع اإلنقباضات المحصلةلالمتغيرات الفسيولوجية طات يوضح فروق الداللة في متوس  :( 00الجدول ) 
 المدروسة و المعتمدة على نفس الراحة اإليجابية المؤدات بالعضالت العاملة :

 المتغيرات
 اإلحصائية

 
 اإلختبارات
 والقياسات

 متوسط المربعات مجموع المربعات
 

مستوى 
 الداللة

 
 درجة
  الحرية

(F) 
 محسوبة

 
(F) 

 جدولية

 
 

بين  الداللة
 المجموعات

داخل 
 المجموعات

بين 
المجموعا

 ت

داخل 
 المجموعات

بين 
 المجموعات

داخل 
المجموعا

 ت

تركيز 
 حامض

 الالكتيك 

 0.72 0.30 21.61 0.60 د0

0000 

2 .0 0040 

.0.0 

 غير دال

 دالغير 000. 0. 2 1.70 5.32 51.17 10.64 د2

 غير دال .02. 0. 2 2.14 6.93 64.37 13.86 د.

 دال 5.10 0. 2 1.30 6.65 39.10 13.31 د0

 غير دال 021. 0. 2 1.50 4.97 45.26 9.95 د.

 
 

معدل 
 ضالنب

 غير دال .206 0. 2 8.96 24.03 268.06 48.06 د0

 غير دال 020. 0. 2 34.6 111.12 1038 222.24 د2

 غير دال 3.26 0. 2 49.32 161.12 1479.81 322.24 د.

 دال غير .02. 0. 2 23.30 76.39 699.09 152.78 د0

 غير دال 0004 0. 2 16.44 25.48 493.27 50.96 د.

 
 

الضغط 
 الدموي

 اإلنقباضي

 غير دال 0002 0. 2 23.22 12.09 696.72 24.18 د0

 غير دال 026. 0. 2 59.06 192.84 1771.81 385.69 د2

 غير دال 021. 0. 2 32.07 105.57 962.36 211.15 د.

 غير دال 020. 0. 2 38.25 122.54 1147.63 245.09 د0

 غير دال .206 0. 2 10.60 27.90 318.18 55.81 د.

 
الضغط 
 الدموي

 اإلنبساطي

 غير دال 0044 0. 2 43.34 19.30 1300.36 38.60 د0

 دال غير 022. 0. 2 19.30 62.18 579.27 124.36 د2

 غير دال 004. 0. 2 23.97 75.36 719.27 150.72 د.

 غير دال 002. 0. 2 15.72 49.12 471.63 98.24 د0

 غير دال .00. 0. 2 9.83 30.27 295.09 60.54 د.
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( احملسوبة بني اجملموعات يف قياس تركيز حامض F( أن قيمة )00) رقم اجلدول من خالليالحظ و 
هي على التوايل  (2-30)( و عند درجات احلرية التالية 4 -0 -  2 -0 -2الدقائق ) الالكتيك خالل

 (F(وهذه القيم ختتلف من حيث احلكم مقارنة ب قيمة )2.66،2.66،2.02،0.62،2.09)
(احملسوبة األوىل و الثانية و الثالثة و F(ومبا أن قيم )(3.31(والبالغة 2.20اجلد ولية عند مستوى داللة ) 

معنوية ذات داللة إحصائية بني  ا(اجلد ولية هذا يعين أنه ال توجد هناك فروقFسة أصغر من قيمة )اخلام
يف هذه الفرتات و على العكس يف القيمة الرابعة فهي أكرب من القيمة اجلدولية و بالتايل فهناك  اتاجملموع

 .20يف الدقيقة  فرو  معنوية و ذات داللة إحصائية 
( احملسوبة بني اجملموعات يف قياس معدل F(أن قيمة )  00) رقم خالل اجلدولو يالحظ أيضا من  

هي على التوايل (2-30)( و عند درجات احلرية التالية  4 -0 -  2 -0 -2النبض خالل الدقائق )
( اجلد ولية عند مستوى F(وهذه القيم هي أصغر مقارنة ب قيمة )2.06،2.01،2.01،6.06، 0.14)

(اجلد ولية هذا يعين أنه ال توجد F(احملسوبة أصغر من قيمة )F( ومبا أن قيم )2.26(بالغة(وال 2.20داللة )
 معنوية ذات داللة إحصائية بني اجملموعات يف هذه الفرتات . اهناك فروق
( احملسوبة بني اجملموعات خالل الدقائق  Fأما بالنسبة للضغط الدموي اإلنقباضي فكانت قيمة )   

، 2.01، 2.00وهي على التوايل ) (2-30)( و عند درجات احلرية التالية 4 -0 -  2 -0 -2)
 2.20( اجلد ولية عند مستوى داللة )F( وهذه القيم هي أصغر مقارنة ب قيمة )2.09،2.02،0.12

(اجلد ولية هذا يعين أنه ال توجد هناك فروقا Fة )(احملسوبة أصغر من قيمF( ومبا أن قيم )2.26((والبالغة
 معنوية ذات داللة إحصائية بني اجملموعات يف هذه الفرتات .

 -0 -2( احملسوبة بني اجملموعات خالل الدقائق ) Fو عن مؤشر ضغط الدم اإلنبساوي فكانت قيمة )    
، 2.00،2.66، 2.66)وهي على التوايل  (2-30)( و عند درجات احلرية التالية 4 -0 -  2

 2.20( اجلد ولية عند مستوى داللة )F( وهذه القيم هي أصغر مقارنة ب قيمة )2.60،2.21
(اجلد ولية هذا مما يعين عدم وجود فرو  معنوية F(احملسوبة أصغر من قيمة )F( ومبا أن قيم )2.26((والبالغة

 .ذات داللة إحصائية بني اجملموعات يف هذه الفرتات
في  المتغيرات الفسيولوجيةمتوسطات  علىأنواع االنقباضات العضلية وتأثيرها نتائج المقارنة بينمناقشة 

 :اإليجابيةظل نفس الراحة 
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السابقني نالحظ  (00( و اجلدول رقم )06رقم ) من خالل اجلدولبعد قرا ة النتائج احملصل عليها *      
املتغريات الفسيولوجية  فرو  معنوية بني متوسطاتال توجد يف جل النتائج أنه  (00رقم)اجلدول  يف

ات و املعتمدة على الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت العاملة و يرجع إلنقباضلألنواع املختلفة  لاملدروسة
الطالب الباحث سبب ذلك إىل أن الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت العاملة مل تسمح بإظهار الفرو  

( من حيث قيم متوسطات املتغريات اإلكسوتويناع اإلنقباضات )اإليزومرتي ، اإليزوتوين ، املعنوية بني أنو 
العمل بالراحة اإلجيابية  و هذا ألنالالكتيك(  الفسيولوجية )معدل نبض القلب ، ضغط الدم ، حامض

، إضافية واقة أكسجني و تطلب مصادر يلعضالت العاملة تبقي هذه األخرية يف حالة عمل مما املؤدات با
عمل ة نتيجة تراكم حامض الالكتيك بكمية كبرية وما خيلفه أيضا من ضغط على عبمتزيادة على كواها 

 ، ة يف حالة عمل ولو بشكل بسيط )انقباضببقا  العضالت املتع يؤدي نوع الراحة إىل ، وبالتايلالعضلة 
حمسوس رتفاع إبقا  العاملة وبالتايل يسمح مبمارسة ضغط على األوعية الدموية من ورف العضالتما ارختا ( 

ختصار تيار الدم الداخل واخلارج من العضلة مما ينعكس على تغذية إىل إتؤدي كما   يف قيم ضغط الدم
إرتفاع يف معدل نبض  أيضا بقا  ، و من أجل تغطية العجز يتطلبومصادر الطاقة O 2العضلة براألكسجني 

القلب  لضمان الكمية الكافية من اإلحتياجات الالزمة لعمل العضلة ، و كل هذه هي نواتج اإلعتماد على 
الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت العاملة و اليت مل تسمح بظهور تأثري ميكانيكية خمتلف أمناط اإلنقباضات 

ة يف مجيع أنواع اإلنقباضات ختضع لنفس التأثري مما إنعكس العضلية  و أقصت تأثريها وجعلت عمل العضل
 املتغريات الفسيولوجية املدروسة. فرو  معنوية بني متوسطاتعلى عدم ظهور 

املتغريات  فرو  معنوية بني متوسطات ( وجود06يف حني نالحظ من خالل نتائج اجلدول رقم)       
ات و املعتمدة على الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت نقباضإللاألنواع املختلفة   الفسيولوجية املدروسةبني

عتمد على إالذي (06)رقم سنركز على اجلدول األول  الغري العاملة ، و عليه و إنطالقا من نتائج اجلدولني  ،
النتائج  وجود فرو  معنوية يف كل  فيه  تظهر العاملة  و الذي  املؤدات باجملاميع العضلية الغريالراحة اإلجيابية 

و لكن هذه الوسيلة اإلحصائية ويف جل القياسات أثنا  فرتة اإلسرتجاع بني ، ختلف اإلنقباضات ملاملتغريات 
وبالتايل نظهر  (L.S.D)التظهر أيهم أفضل، ومن أجل إظهار الفرو  أكثر نستعمل إختبار أقل فر  معنوي 

 : ما يليأسفرت النتائج على لقد ب و لصاحل من يكون الفر  وفق الرتتي
 



 عرض وتحليل النتائج و مناقشتها   

175 
 

مقارنتها و هذابإعتماد بعد متغير حامض الالكتيك متوسطات بين داللة فروق أكثرال( يوضح 00الجدول رقم)
 :(L.S.Dاختبارأقل فرق معنوي )

ترتيب 
 القياس

فرق  نوع اإلنقباض
 المتوسطات

 نوع الداللة مستوى الداللة الداللة

 غير دال 6.65 6.00 6.15 اإلزوتونيك اإلزومتري 0ياسقال 

 غير دال 6.65 6.43 6.51 كسوتونياإل

 غير دال 6.65 6.01 6.43 كسوتونياإل اإلزوتونيك

 دال 6.65 6.64 *1.24 اإلزوتونيك اإلزومتري 6القياس 

 دال 6.65 6.64 *1.26 كسوتونياإل

 غير دال 6.65 6.91 0.01- كسوتونياإل اإلزوتونيك

 دال 6.65 6.61 *1.07- اإلزوتونيك اإلزومتري 1القياس 

 دال 6.65 6.61 *1.08- كسوتونياإل

 غير دال 6.65 6.98 0.009- كسوتونياإل اإلزوتونيك

 دال 6.65 0.03 *1.53- اإلزوتونيك اإلزومتري 4القياس 

 غير دال 6.65 0.63 6.14 كسوتونياإل

 دال 6.65 0.01 *1.86 كسوتونياإل اإلزوتونيك

 دال 6.65 6.64 *1.80 اإلزوتونيك اإلزومتري 5القياس 

 دال 6.65 6.61 *1.74 كسوتونياإل

 غير دال 6.65 6.91 0.06- كسوتونياإل اإلزوتونيك

 

 حامض الالكتيك:متغير تحليل نتائج الجدول الخاص ب
هناك فرو  ذات داللة إحصائية  ( واخلاص مبتغري حامض الالكتيك أن01نالحظ من خالل اجلدول رقم )

يف املقارنات اخلاصة بني نتائج املتوسطات ألنواع االنقباضات الثالث وبعد نفس الراحة ) الراحة االجيابية 
 للمجامع العضلية الغري العاملة ( عند القياس الثاين و الثالث و الرابع و اخلامس و هي فرو  حقيقية معتربة.

بفار  قدره األول على الثاين ند مقارنة االنقباض االيزومرتي وااليزوتوين تفو  فبالنسبة للقياس الثاين وع
 .6.01بفار  قدره األول على الثاين كذلك تفو  فاإلكسوتوني، أما عند مقارنة االيزومرتي و 6.06
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 6.21أما بالنسبة للقياس الثالث االنقباض االيزوتوين فقد تفو  على االنقباض االيزومرتي بفار  يقدر بر 
أسفرت على أن الفار  لصاحل األخري بقيمة قدرها  اإلكسوتوين،كما أن املقارنة بني االنقباض االيزومرتي  و 

على االنقباض االيزومرتي وبفار   6.02، وجند يف القياس الرابع تفو  االنقباض االيزوتوين بفار   6.24
 .اإلكسوتوينعلى االنقباض  6.41

( أيضا نالحظ انه يف القياس اخلامس تفو  االنقباض االيزومرتي على االنقباض 01ومن خالل اجلدول رقم )
يف حني نرى انه يف خمتلف باقي القياسات  6.16بر اإلكسوتوينوعلى االنقباض  6.42االيزوتوين بقيمة 

 واملقارنات ال توجد فروقات معنوية وذات داللة إحصائية.

 : متغير حامض الالكتيكحول (00قم )مناقشة النتائج المحصل عليها في الجدول ر 
من خالل التحليل نالحظ انه ال فر  يف قيم حامض الالكتيك يف االنقباضات الثالث وهذا عند القياس 
مباشرة بعد اهاية العمل، ويرى الطالب الباحث أن السبب يف ذلك هو عدم خروج حامض الالكتيك بعد من 

 .ة و كذا إعتماد نفس شدة العمل نإضافة إىل جتانس العي العضلة إىل الدم
أحسن من نتائج االنقباض  اإلكسوتوينالثالث فكانت نتائج كل من االنقباض االيزوتوين و الثاين و أما القياس 

و تسارع لاااليزومرتي ،يف حني ال نالحظ فر  بني االنقباضني األولني، ويفسر الطالب الباحث ذلك إىل أن  
منط اإلنقباض اإليزوتوين و اإلكسوتوين به هامش أو فرتة زمنية الثالثة وهذا ألن  والثانية  عند الدقيقةالتفو  

يكون فيها الضغط على األوعية الدموية أقل مقارنة باإلنقباض اإليزومرتي ، و هذا ما ينعكس على سرعة 
كرب مقارنة الدورة الدموية ، و بالتايل يكون هناك ختلص من حامض الالكتيك املرتاكم بالعضالت بكمية أ

بنسب حامض الالاكتيك املتخلص منها يف اإلنقباض اإليزومرتي و الذي تكون فيه سرعة الدورة الدموية أقل 
وبالنسبة للقياس الرابع)الدقيقة اخلامسة (فقد تفوقت سرعة االسرتجاع بعد االنقباض  نتيجة ضغط اإلنقباض ،

يف حني ال يوجد فر  بني هذين  اإلكسوتوينومرتي و االيزوتوين على سرعة االسرتجاع بعد االنقباضني االيز 
ن ، ويفسر الطالب الباحث ذلك إىل أن كمية الدم وسرعة دورانه اليت يوفرها ويضمنها االنقباض ياألخري 

االيزوتوين صنعت الفار  مقارنة بباقي االنقباضني املتميزان بوجود االنقباض االيزومرتي والذي يؤثر على 
التايل بطئ دوران الدم من حيث السرعة والكمية ينعكس سلبا على التغذية والتخلص من األوعية الدموية وب

الشوائب لنجد يف األخري وبعد القياس اخلامس ) الدقيقة الثامنة( تفو  سرعة االسرتجاع بعد االنقباض 
ني هذين يف حني ال يوجد فر  ب اإلكسوتوينااليزومرتي على سرعة االسرتجاع لالنقباضني االيزوتوين و 
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األخريين ، ويرجع الطالب الباحث ذلك إىل كون بطئ سرعة التخلص من حامض الالكتيك يف االنقباض 
الناجتة حامض الالكتيك كمية نااليزومرتي نتيجة لنمط االنقباض وتأثريه على نشاط الدورة الدموية، مع العلم أ

ة التخلص منه تكون يف البداية بطيئة نتيجة و لكن كميمنه يف العضلة هي اكرب من ناتج االنقباضني اآلخرين 
مما جعل مدة عملية االسرتجاع تطول ، لنمط اإلنقباض الذي يضغط على األوعية و بالتايل الدورة الدموية

 4يف الكمية املتخلص منها إىل الدم بعد مرور  إستمرار إرتفاعو مع وول املدة يبدأمقارنة بالنمطني اآلخرين 
 ينقص بالنسبة لإلنقباضني األخرين. ، يف حني جندهدقائق عن اهاية العمل
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مقارنتها و هذابإعتماد اختبارأقل فرق بعدمعدل النبضمتغير متوسطات بين داللة فروق أكثرال(يوضح 00الجدول رقم)
 :(L.S.Dمعنوي )

ترتيب 
 القياس

فرق  نوع اإلنقباض
 المتوسطات

 نوع الداللة مستوى الداللة الداللة

 غير دال 6.65 0.15 2.09- اإلزوتونيك اإلزومتري 0ياسقال 

 غير دال 6.65 0.15 2.09- كسوتونياإل

 غير دال 6.65 1 0.000 كسوتونياإل اإلزوتونيك

 دال 6.65 0.02 *6.63 اإلزوتونيك اإلزومتري 6القياس 

 غير دال 6.65 0.054 5.45 كسوتونياإل

 غير دال 6.65 0.66 1.18- كسوتونياإل اإلزوتونيك

 غير دال 6.65 0.23 1.90- اإلزوتونيك اإلزومتري 1القياس 

 غير دال 6.65 0.16 2.27 كسوتونياإل

 دال 6.65 0.01 *4.18 كسوتونياإل اإلزوتونيك

 غير دال 6.65 0.4 1.09- اإلزوتونيك اإلزومتري 4القياس 

 غير دال 6.65 0.08 2.27 كسوتونياإل

 دال 6.65 0.01 *3.36 كسوتونياإل اإلزوتونيك

 غير دال 6.65 0.54 0.72- اإلزوتونيك اإلزومتري 5القياس 

 دال 6.65 0.01 *3.00- كسوتونياإل

 غير دال 6.65 0.06 2.27- كسوتونياإل اإلزوتونيك

 معدل النبض:متغير الخاص بتحليل نتائج الجدول 
( أعاله واخلاص مبتغري معدل النبض أن هناك فرو  ذات داللة 01نالحظ من خالل اجلدول رقم ) 

إحصائية يف املقارنات اخلاصة بني نتائج املتوسطات ألنواع االنقباضات الثالث وبعد نفس الراحة ) راحة 
 القياس الثاين والثالث والرابع واخلامس وهي فرو  حقيقة دالة .اجيابية للمجامع العضلية الغري العاملة( ، عند 

فالنسبة للقياس الثاين وعند مقارنة االنقباض االيزومرتي و االنقباض االيزوتوين تفو  عليه هذا األخري 
على االنقباض  االيزوتوين بفار   اإلكسوتوين،ويف القياس الثالث فقد تفو  االنقباض 1.12بفار  

 2.21أيضا على االنقباض االيزوتوين بفار   اإلكسوتوينيف القياس الرابع تفو  االنقباض ،و 6.64يقدر
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بفار  يقدر  اإلكسوتوين،وأخريا بالنسبة للقياس اخلامس نالحظ أن االنقباض االيزومرتي تفو  على االنقباض 
 .2بر

ني خمتلف املتوسطات احملصل وعن باقي املقارنات فانه ال توجد هناك فروقات إحصائية ذات داللة معنوية ب
 عليها .

 :نبض القلبمعدل متغير حول (00مناقشة النتائج المحصل عليها في الجدول رقم)
من خالل التحليل نالحظ أنه ال فر  يف قيم نبض القلب يف االنقباضات الثالث وهذا عند القياس 

زو الطالب الباحث سبب ذلك إىل وجود نفس التأثري من قبل الشدة املستعملة عمباشرة بعد اهاية العمل، وي
يف كل االنقباضات إضافة إىل جتانس العينة واليت مسحت بعدم ظهور فرو  معنوية ،أما بالنسبة للقياس الثاين 

نبض القلب، معدل فوجد أن نتائج االنقباض االيزوتوين أحسن من نتائج االنقباض االيزومرتي وهذا ملتغري 
ويعزو الطالب الباحث ذلك إىل أن العمل العضلي االيزوتوين يؤدي إىل تسهيل دوران الدم وهذا ما مسح بعدم 
حدوث عجز كبري يتطلب عمل أكرب من القلب وضت أكرب كمية للدم أثنا  الراحة وبالتايل كان العمل براحة 

 . أكثر عكس االنقباض االيزومرتي الذي عليه تعويض العجز
نتائج أظهرت القيم املتحصل عليها يف متغري النبض وهي الونالحظ يف القياس الثالث والرابع أن 

مقارنة بقيم االنقباض االيزوتوين ويرى الطالب الباحث سبب ذلك هو وبيعة  اإلكسوتوينأحسن يف االنقباض 
ة اليت تكون كبرية يف النمط الثاين االنقباض إذ ويف النمط األول تكون فيه كمية احلركة أقل مقارنة بكمية احلرك
ودورها يف التغذية واليت تكون يف ،  وبالتايل فقد كمية معتربة من الطاقة، وينعكس ذلك على سرعة دوران الدم

وسرعة الدورة الدموية يضمها نبض ، اإلكسوتويناالنقباض االيزوتوين أكرب من سرعة الدوران يف االنقباض 
عن االنقباض االيزوتوين  يفحة ويف الدقيقة الثالثة واخلامسة يكون مستوى النبض أكرب القلب وبالتايل أثنا  الرا

من أجل توفري وضمان متثيل غذائي (و هذا القياس الثالث والرابع )أثنا  الراحة  اإلكسوتويناإلنقباض  فيالنبض
نبض أحسن يف االنقباض وواقوي للعمل العضلي املبذول، ويف القياس األخري نالحظ أن النتائج املسجلة لل

وهذا راجع إىل نفس السبب والذي هو مرتبط  اإلكسوتوينااليزومرتي مقارنة بالنتائج املسجلة يف االنقباض 
بكمية احلركة والطاقة املصروفة أثنا  العمل واليت البد من تعويضها أثنا  الراحة واليت هي أكرب يف االنقباض 

رتي وهو ما ينعكس على ضرورة إمداد العضالت بالدم الغين مبركبات مقارنة باالنقباض االيزوم اإلكسوتوين
 ،الطاقة واألكسجني وهذا كله تضمنه سرعة دوران الدم احملفزة من ورف ارتفاع نبض القلب
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اإليزومرتي إىل الدم جيعل  إضافة إىل كون التخلص من كمية من حامض الالكتيك من العضلة بعد اإلنقباض
 خفض نتيجة تقليل محوضة العضلة.من معدل نبض القلب ين

مقارنتها و هذابإعتماد بعدالضغط الدموي اإلنقباضيمتغير متوسطات بين داللة فروق أكثرال(يوضح 01الجدول رقم)
 :(L.S.Dاختبارأقل فرق معنوي )

ترتيب 
 القياس

فرق  نوع اإلنقباض
 المتوسطات

 نوع الداللة مستوى الداللة الداللة

 غير دال 6.65 0.39 1.72 اإلزوتونيك اإلزومتري 0ياسقال 

 غير دال 6.65 0.42 1.63 كسوتونياإل

 غير دال 6.65 0.96 0.09- كسوتونياإل اإلزوتونيك

 دال 6.65 0.008 *8.00- اإلزوتونيك اإلزومتري 6القياس 

 غير دال 6.65 0.22 3.54- كسوتونياإل

 غير دال 6.65 0.12 4.45 كسوتونياإل اإلزوتونيك

 دال 6.65 0.04 *4.00- اإلزوتونيك اإلزومتري 1القياس 

 غير دال 6.65 0.84 0.36 كسوتونياإل

 دال 6.65 0.02 *4.36 كسوتونياإل اإلزوتونيك

 دال 6.65 0.02 *3.09 اإلزوتونيك اإلزومتري 4القياس 

 غير دال 6.65 0.72 0.45 كسوتونياإل

 غير دال 6.65 0.051 2.63- كسوتونياإل اإلزوتونيك

 دال 6.65 0.01 *3.9 اإلزوتونيك اإلزومتري 5القياس 

 غير دال 6.65 0.28 1.54 كسوتونياإل

 غير دال 6.65 0.1 2.36- كسوتونياإل اإلزوتونيك

 :بمتغير الضغط الدموي اإلنقباضيتحليل نتائج الجدول الخاص 

( واخلاص مبتغري الضغط الدموي االنقباضي نالحظ آن هناك فرو  ذات داللة 04من اجلدول رقم)
إحصائية يف املقارنات اخلاصة بني نتائج املتوسطات ألنواع االنقباضات الثالث وبعد نفس الراحة ) راحة 

يقة ومعتربة اجيابية للمجامع العضلية الغري العاملة( عند القياس الثاين والثالث والرابع واخلامس وهي فرو  حق
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، ويف 24ويف القياس الثاين وعند مقارنة االنقباض االيزومرتي وااليزوتوين فقد تفو  عليه األول وبفار  قدره 
،كما أن اإلنقباض  26القياس الثالث فاالنقباض االيزومرتي تفو  على االنقباض االيزوتوين بفار  يقدر 

 . 6.21قدر برتفو  على اإلنقباض اإليزوتوين بفار  ب اإلكسوتوين
، ونفس 2.29وعن القياس الرابع جند تفو  االنقباض االيزوتوين على االنقباض االيزومرتي  بفر  يقدر بر     

 .2.9الشئ بالنسبة للقياس اخلامس فقد تفو  االنقباض االيزوتوين على االنقباض االيزومرتي بفار  
ية ذات داللة معنوية بني خمتلف املتوسطات حملصل أما عن باقي املقارنات فانه ال توجد هناك فروقات إحصائ

 عليها .
مقارنتها و هذابإعتماد بعدالضغط الدموي اإلنبساطيمتغير متوسطات بين داللة فروق أكثرال(يوضح 09الجدول رقم)

 :(L.S.Dاختبارأقل فرق معنوي )

ترتيب 
 القياس

فرق  نوع اإلنقباض
 المتوسطات

 الداللةنوع  مستوى الداللة الداللة

 غير دال 6.65 0.48 1.72- اإلزوتونيك اإلزومتري 0ياسقال 

 غير دال 6.65 0.16 3.45 كسوتونياإل

 غير دال 6.65 0.04 5.18 كسوتونياإل اإلزوتونيك

 دال 6.65 0.01 *5.27- اإلزوتونيك اإلزومتري 6القياس 

 غير دال 6.65 0.31 2.09- كسوتونياإل

 غير دال 6.65 0.12 3.18 كسوتونياإل اإلزوتونيك

 غير دال 6.65 0.04 2.9 اإلزوتونيك اإلزومتري 1القياس 

 غير دال 6.65 0.84 0.27- كسوتونياإل

 غير دال 6.65 0.02 3.18- كسوتونياإل اإلزوتونيك

 دال 6.65 0.01 *3.54 اإلزوتونيك اإلزومتري 4القياس 

 دال 6.65 0.007 *3.81 كسوتونياإل

 غير دال 6.65 0.83 0.27 كسوتونياإل اإلزوتونيك

 دال 6.65 0.04 *2.9 اإلزوتونيك اإلزومتري 5القياس 

 دال 6.65 0.02 *3.45 كسوتونياإل

 غير دال 6.65 0.7 0.54 كسوتونياإل اإلزوتونيك
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 :بمتغير الضغط الدموي اإلنبساطيتحليل نتائج الجدول الخاص 

( واخلاص مبتغري الضغط الدموي االنبساوي نالحظ أن هناك فرو  ذات 09رقم ) بعد االوالع على اجلدول
 داللة إحصائية يف املقارنات اخلاصة بني نتائج املتوسطات ألنواع االنقباضات الثالث وبعد نفس الراحة 

ذات داللة ) راحة إجيابية للمجامع العضلية الغري العاملة ( عند القياس الثاين والرابع واخلامس وهي فرو  
 .و ال نالحظ وجود فرو  بالنسبة للقياس األول و الثالثحقيقة 

ويف القياس الثاين كانت املقارنة بني االنقباض االيزومرتي واإليزوتوين لصاحل ، ففي القياس األول ال جند فرو  
معنوية بني نتائج عدم  وجود فرو  ذات داللة ،أما القياس الثالث فأسفرت النتائج على 0.01األول بفار  

 املتوسطات لإلنقباضات الثالثة .
، وكذلك تفو  2.06على االنقباض االيزومرتي بفار  ع فقد تفو  االنقباض اإليزوتوين وعن القياس الراب

ونفس نتيجة املقارنة بالنسبة للقياس  2.46على االنقباض االيزومرتي بفر  يقدر بر اإلكسوتويناالنقباض  
على االنقباض االيزومرتي على التوايل بفار  قدر بر:  اإلكسوتوينالنقباض اإليزوتوين و اخلامس فقد تفو  ا

 .على التوايل 2.60و 0.9
أما عن باقي املقارنات فانه ال توجد هناك فرو  إحصائية ذات داللة معنوية بني خمتلف املتوسطات احملصل 

 عليها.
متغير الضغط الدموي ) االنقباضي حول (01،09رقم) ينمناقشة النتائج المحصل عليها في الجدول

 :واالنبساطي (
من خالل التحليل نالحظ أنه ال فر  يف قيم الضغط الدموي ) االنقباضي، االنبساوي ( يف 

زو الطالب الباحث سبب ذلك إىل وجود عاالنقباضات الثالث وهذا عند القياس مباشرة بعد اهاية العمل، وي
نفس التأثري من قبل الشدة املستعملة يف كل االنقباضات إضافة إىل جتانس العينة واليت مسحت بعدم ظهور 
فرو  معنوية ،أما بالنسبة للقياس الثاين فوجد أن نتائج ضغط الدم )االنقباضي واالنبساوي( أحسن يف 

باض االيزوتونيويعزو الطالب الباحث ذلك إىل أن عملية االنتقال من االنقباض االيزومرتي مقارنة باالنق
الضغط الكبري على األوعية الدموية أثنا  االنقباض االيزومرتي إىل زوال الضغط ) اهاية العمل( أثنا  الراحة، 

ذا فكان نتيجته إخنفاض يف الضغط الدموي ) إنقباضي، إنبساوي( بصفة أحسن من االنقباض االيزوتوين وه
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سببه التوسع الكبري يف األوعية الدموية كرد فعل فسيولوجي للجسم نتيجة الضغط املمارس أثنا  العمل العضلي 
 االيزومرتي مقارنة باالنقباض االيزوتوين.

يف حني نرى أن يف القياس الثالث قيم الضغط اإلنقباضي للنمط اإليزومرتي و اإلكسوتوين أحسن من 
ط اإليزوتوين ، و ال فر  بني األول و الثاين ، و يرى الطالب الباحث أن سبب قيم الضغط اإلنقباضي للنم

التفو  يف سرعة اإلسرتجاع هو أن هبما خاصية اإلنقباض الثابت و هي تعمل على ممارسة ضغط على األوعية 
أثنا  الراحة   الدموية  و بالتايل على األلياف العضلية و نقص تغذيتها ، و هو ما جيعل اجلهاز العصيب املركزي

وعية تنبيهات كثرية تسمح بتسريع عمليات اإلسرتجاع جمسدة يف عدة أليات فسيولوجية منها توسع األيرسل 
، األكسجني(و عليه إخنفاض يف قيم  ةالدموية لنقل كمية دم أكرب و بالتايل التقليل من احلاجة إىل)الطاق

الضغط الدموي اإلنقباضي خالل الدقيقة الثالثة، و باملقابل يف القياس الثالث ال نالحظ وجود فرو  معنوية 
بالنسبة للضغط اإلنبساوي لألمناط الثالثة)إيزومرتي، إيزوتوين ، إكسوتوين( و يعزو الطالب الباحث ذلك إىل 

بداية قلة اإلحتياجات الطاقوية و االكسجينية و إخنفاضها مقارنة بالبداية ، ما و السبب هو توازن الحالة 
جيعل ضغط الدم عند إنبساط عضلة القلب و إستقبال الدم من جديد يكون متساوي بالنسبة ألمناط 

 اإلنقباض الثالثة و راجع أيضا إىل إخنفاض معدل النبض مقارنة بالبداية.
مس فنالحظ أن قيم ونتائج الضغط الدموي االنقباضي واالنبساوي هي أحسن يف بالنسبة للقياس الرابع واخلا

ويعزو الطالب  اإلكسوتويناالنقباض االيزوتوين وأكثر سرعة يف االسرتجاع مقارنة بنتائج االنقباض االيزومرتي و 
ل العضالت سلبية على عمالخلفات تراكم امله بالباحث ذلك إىل كون أن هذا النمط من االنقباض ال تكون 

بكمية اكرب مقارنة بباقي االنقباضني وبالتايل ابتدا ا من الدقيقة اخلامسة تكون العضالت قد عوضت جل 
القلب عضلة إنقباض املسلط من ورف ضغط الوبالتايل يقل و بشكل أسرع من اإلنقباضني األخرين نقائصها 

 النبساوي .على األوعية الدموية وبالتايل يقل الضغط الدموي االنقباضي وا
  و من خالل قيم املتغريات الفسيولوجية قيد الدراسة اليت مت الوصول إليها و بعد حتليل و مناقشة

( جند أاها تتوافق مع ما يشري إليه  و يؤكده كل من  01،01،04،09نتائج اجلداول رقم )
م ، فالنتينو و أخرون  Miysashite et Kaneshise6991مياسيتا و كانيشيا ،

Valentino et al 6994  على أنه ال يوجد فر  أو  م ، 6996م ،عبد العزيز أمحد النمر
منط إنقباض عضلي مسيطر و متفو  خالل فرتات الراحة من حيث سرعة إسرتجاع و عودة 
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املتغريات الفسيولوجية )معدل نبض القلب ، تركيز حامض الالكتيك ، الضغط الدموي( إىل 
، و إمنا يوجد   قارنة بباقي أمناط اإلنقباضات العضلية قيد الدراسةاحلالة الطبيعية بسرعة م

، و سبب ذلك هو أن تفاوت و إختالف من حيث القيم احملصل عليها خالل فرتات الراحة 
 اجلسم يتكيف و يعمل جاهدا لتقليل العجز.

 عرض و تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الرابعة : -2-1
 الفرضية الرابعة: 

واليت تشري إىل  " وجود عالقة إرتباوية وردية موجبةبني متغريي معدل نبض  رابعةفرضية البحث المن خالل 
 بالنسبة إىل كل اإلنقباضات العضليةعند الدقيقة الثالثة و القلب و نسب تركيز حامض الالكتيك 

عادالت اإلحصائية (, وملعرفة مدى صحة هذا الطرح إستخدمنا املاإلكسوتوين) اإليزومرتي ، اإليزوتوين ،  
 املناسبة هلذا الغرض واملتمثلة يف معامل إرتباط بريسون

 نتائج املبينة يف هذه السلسلة منالو بعد مجع البيانات و تطبيق الوسائل اإلحصائية  حتصلنا على      
بني متغريي تركيز حامض الالكتيك و اإلرتباوية  قةالعال( اليت توضح 20( ، )26،) (22ول رقم )ااجلد

، )راحة إجيابية اإلجيابيةنوعني من الراحة الإعتماد  معبعد أنواع خمتلفة من االنقباض العضلي  معدل النبض
 .(للمجاميع العضلية الغري املتعبة  ، راحة إجيابية للمجاميع العضلية املتعبة
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أداء الجهد بنمط و تركيز حامض الالكتيك بعد القلب ( : يوضح العالقة اإلرتباطية بين معدل نبض 32جدول رقم )
 .مترياإلنقباض اإليزو 

نوع 

 اإلنقباض

نوع 

 الراحة

ترتيب 

 القياس

حجم 

 العينة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

القيمة 

الجدولية 

لمعامل 

إرتباط 

 بيرسون

القيمة 

المحسوبة 

لمعامل 

إرتباط 

 نبيرسو

نوع 

 الداللة

الراحة  اإلزومتري

اإليجابية 

للمجاميع 

العضلية 

 العاملة

 دالغير 1718- 1756 1715 19 00 0ق

 دالغير 1710 1756 1715 19 00 6ق

 دالغير 1769 1756 1715 19 00 1ق

 دالغير 1706 1756 1715 19 00 4ق

 دالغير 1719- 1756 1715 19 00 5ق

الراحة 

اإليجابية 

للمجاميع 

العضلية 

غير 

 العاملة

 دالغير 1710- 1756 1715 19 00 0ق

 دالغير 1744- 1756 1715 19 00 6ق

 دال 1754 1756 1715 19 00 1ق

 دالغير 1711- 1756 1715 19 00 4ق

 دالغير 1764 1756 1715 19 00 5ق

 (32رقم)تحليل نتائج الجدول 
نتائج العمل العضلي بنمط اإلنقباض اإليزومرتي وبعد راحة إجيابية للمجاميع أنيتضح من اجلدول أعاله 

كانت هناك معامالت إرتباط موجبة وسلبية و لكن مل  تكن دالة ، بإعتبار القيم )املتعبة (عاملة العضليةال
 .( 2.20( ومبستوى الداللة )0-)ن ( عند درجة حرية2.00بلغت )احملسوبة أقل من القيمة اجلدولية و اليت 

وكما توضح أيضا نتائج اجلدول اخلاص باإلنقباض اإليزومرتي ويف حالة الراحة اإلجيابية للمجاميع       
 ت( معامال20، و)ةإرتباط سالب ت( معامال22منها ) تارتباط(معامال20) أن هناك لعاملةالعضلية الغري ا

دولية رررررررة اجلررررررررررررالقيمأقل من داللة أي  ةليس هلاعكسيالاإلرتباوات السالبة  أن كل، حيث جند ةإرتباط موجب
يف و ، (2.20( ومبستوى الداللة )0-( عند درجة حرية )ن2.00بلغت )و اليت ريسون باالرتبررررررررررراورعامل ررررررمل
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من القيمة  كربمعناه أ، داللة  اهل ت اإلرتباط املوجبة  الطردية هبا قيمة واحدة فقطمعامال أنجند  حني
 .(الدقيقة الثالثة )عند القياس الثالث ( 2.06) تاجلدولية ملعامل اإلرتباط وقد بلغ

 :نتائج المناقشة 
( أنه يف كلتا النوعني من الراحة االجيابية املؤدات 22نالحظ من خالل نتائج اجلدول رقم )

العاملة  ال توجد عالقة إرتباوية يف كل من القياس األول والثاين بالعضالت العاملة و املؤدات بالعضالت الغري 
وهذا راجع حسب الطالب الباحث إىل كون أن كميات حامض الالكتيك مل خترج بكميات معتربة تسمح 
بظهور العالقة االرتباوية مع مؤشر النبض ، ونفس الشئ بالنسبة لنتائج القياس الرابع واخلامس فنالحظ عدم 

تدل على وجود عالقة إرتباوية بني مؤشر حامض الالكتيك ومعدل النبض ويرجع الطالب الباحث وجود قيم 
بعد الدقيقة اخلامسة يكون هناك ختلص من كمية حامض الالكتيك املوجودة يف  هالسبب يف ذلك إىل أن

بعد اهاية يكون هناك اخنفاض حمسوس يف معدل النبض عند الدقيقة اخلامسة  باملقابلالعضلة إىل الدم و 
 .)ما حيول دون ظهور عالقة إرتباوية دالة(العمل

 )( أن االختالف املوجود هو يف القياس الثالث 22يف نتائج اجلدول رقم )أيضا ما ميكن مالحظته  و
بالنسبة للعينة األوىل اليت استعملت الراحة االجيابية للعضالت العاملة ال توجد عالقة ارتباوية (فالدقيقة الثالثة

دالة يف حني العينة الثانية واليت استعملت الراحة االجيابية للعضالت الغري العاملة  وجد أنه هناك عالقة 
إرتباوية دالة  بني مؤشري النبض و تركيز حامض الالكتيك و السبب يف ذلك حسب الطالب الباحث هو أن 

ة اإلجيابية للعضالت الغري العاملة) اإلنقباض نفسه يف العينتني و لكن الراحة ختتلف ما يدل على أن الراح
األوراف العلوية ( كان هلا دور أساسي يف ظهور ذلك االرتباط وعمل عضالت األوراف العلوية مسح بتوفري 
معدل نبض رفع سرعة التخلص من احلموضة املوجودة يف العضالت العاملة عن وريق تسريع دورة الدم 

لعضلية تعمل على نقل وإخراج حامض الالكتيك من العضلة إىل وبالتايل ضت كمية دم مدفوعة إىل خاليا ا
الدم ويف نفس الوقت إمدادها مبصادر الطاقة واألكسجني، كما أن الراحة املعتمدة مسحت باستهالك كمية 
قليلة من الطاقة وخملفات أقل مقارنة باستعمال عضالت األوراف السفلية كواها أكرب عضالت اجلسم و كواها 

 ة العمل الرئيسي السابق .متعبة نتيج

 Moher ,Krustrupب و باجنسبو و موهر و كرسرت  ةكل مندراس تتفق مع ما جا  يفه النتائج و هذ

,Bangsbo0222  خلصت إذ م ، ، 0222م ،ودراسة  عال  الدين حممد عليوة و صالح حممد عسران
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يز حامض الالكتيك خالل الدقيقة على أنه توجد عالقة إرتباوية موجبة بني متغريي معدل نبض القلب و ترك
 إعتماد راحة إجيابية. معالثالثة ، بعد إنقباض إيزومرتي 

أداء الجهد بنمط و تركيز حامض الالكتيك بعد القلب ( : يوضح العالقة اإلرتباطية بين معدل نبض 30جدول رقم )
 .تونياإلنقباض اإليزو 

نوع 

 اإلنقباض

نوع 

 الراحة

ترتيب 

 القياس

حجم 

 العينة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

القيمة 

الجدولية 

لمعامل 

إرتباط 

 بيرسون

القيمة 

المحسوبة 

لمعامل 

إرتباط 

 بيرسون

نوع 

 الداللة

الراحة  اإلزوتوني

اإليجابية 

للمجاميع 

العضلية 

 العاملة

 دالغير 1701- 1756 1715 19 00 0ق

 دالغير 1719 1756 1715 19 00 6ق

 دال 1752 1756 1715 19 00 1ق

 دالغير 1750- 1756 1715 19 00 4ق

 دالغير 1702- 1756 1715 19 00 5ق

الراحة 

اإليجابية 

للمجاميع 

العضلية 

 العاملةغير

 دالغير 1706- 1756 1715 19 00 0ق

 دالغير 1710- 1756 1715 19 00 6ق

 دال 1755 1756 1715 19 00 1ق

 دالغير 1715- 1756 1715 19 00 4ق

 دالغير 1718 1756 1715 19 00 5ق

 (30رقم)تحليل نتائج الجدول 
 ت قيم  معامل اإلرتباطوجد للمتغريين يف منط اإلنقباض اإليزوتوينعالقة اإلرتباوية الأما فيما خيص 

نالحظ  إعتمدت راحة إجيابية للمجاميع العضلية العاملة،اليت  و( 26رقم ) احملصلة فينتائج اجلدول
 (2.20عند مستوى ) ةدال هاغريحيث جند ةإرتباوسالب ت( معامال22إرتباط منها ) ت( معامال20وجود )

له يطردي إرتباو األول عاملاملتوزعت كالتايل، ها، أما املعامالت اإلرتباوية املوجبة جند )0-ن(و درجة حرية 
 أكربكان وقد  ، ( -2.62غري دال، وقد بلغ أكرب إرتباط سليب حوايل ) يإرتباو الثاينعامل املداللة معنوية و 

 ( 2.01دال بلغ ) ارتباط وردي موجب و
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أن النتائج يف حال إستعمال الراحة اإلجيابية للعضالت الغري العاملةكانت   ومن جهة أخرى جند
 ةدال ة غريعكسي و هيةإرتباوسالب ت( معامال22منها ) أيضاإرتباط جند ت( معامال20من بني )كاألتيف

 األوىل، فنيقيمتاملعامالت اإلرتباوية املوجبة جند  يف حني، ) 0-ن (و درجة احلرية( 2.20عند مستوى )
و ، ( -2.26غري دال، وقد بلغ أكرب إرتباط سليب ) يإرتباو الثاينعامل املداللة معنوية و  اهلةورديةيإرتباو
 .( 2.00دال بلغ ) ارتباط وردي موجب و أكرب

 :نتائج المناقشة 
( أنه يف كلتا النوعني من الراحة االجيابية املؤدات 26نالحظ من خالل نتائج اجلدول رقم )

بالعضالت العاملة و املؤدات بالعضالت الغري العاملة  ال توجد عالقة إرتباوية يف كل من القياس األول والثاين 
الالكتيك مل خترج بكميات معتربة تسمح وهذا راجع حسب الطالب الباحث إىل كون أن كميات حامض 

بظهور العالقة االرتباوية مع مؤشر النبض ، ونفس الشئ بالنسبة لنتائج القياس الرابع واخلامس فنالحظ عدم 
وجود قيم تدل على وجود عالقة إرتباوية بني مؤشر حامض الالكتيك ومعدل النبض ويرجع الطالب الباحث 

قة اخلامسة يكون هناك ختلص من كمية حامض الالكتيك املوجودة يف السبب يف ذلك إىل أن بعد الدقي
يكون هناك اخنفاض حمسوس يف معدل النبض عند الدقيقة اخلامسة بعد اهاية  باملقابل العضلة إىل الدم و

 عالقة إرتباوية وردية دالة()ما حيول دون ظهور العمل.
باوية  يف القياس الثالث ) الدقيقة الثالثة( وهي يف  ( أنه هناك عالقة إرت26كما جند يف نتائج اجلدول رقم )

النقباض االيزوتوين ويعزو الطالب الباحث العالقة االرتباوية لكال العينتني وكال النوعني من الراحة بالنسبة 
الدالة بني مؤشري معدل النبض وحامض الالكتيك وعلى الرغم من إختالف نوعي الراحة إال أن االرتباط 

بب الذي عمل على إظهار ذلك هو وبيعة االنقباض االيزوتوين والذي يعمل بطبيعة ميكانيكية موجود ،والس
حيدث فيها تبديل بني ديناميكي إجيايب  و املتجه إىل املركز  و ديناميكي سليب يتجه خارج املركز و يكون 

دي إىل إندفاع دم جديد يؤ  مما يسمح بسريان الدورة الدموية بشكل أسهل، ) إنقباض، إرختا ( بصورة دورية 
وهو ما جيعل من عملية التخلص من املخلفات السلبية لعمل أثنا  مرحلة اإلسرتخا   إىل داخل العضلة 

العضلة واليت منها حامض الالكتيك ال تكون فقط بعد اهاية العمل، وإمنا يبدأ أثنا  العمل واالنقباض، لتكون 
الدم أثنا  الراحة تسمح بظهور عالقة إرتباوية مع مؤشر  بذلك كميات ونسب حامض الالكتيك املوجودة يف

 .(النوعني من الراحة ) أوراف علوية، أوراف سفلية النبض احملصل يف الدقيقة الثالثة مع كال
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موهر و كرسوترب و كل من دراسة  نتائج ويف األخري  جند  أن نتائج هذه الدراسة تتفق مع ما جا  يف       
م ،ودراسة  عال  الدين حممد عليوة و صالح حممد  Moher ,Krustrup ,Bangsbo0222باجنسبو 
خلصت على أنه توجد عالقة إرتباوية موجبة بني متغريي معدل نبض القلب و تركيز إذ م ، ، 0222عسران 

 حامض الالكتيك خالل الدقيقة الثالثة ، بعد إنقباض إيزوتوين و إعتماد راحة إجيابية.
 أداء الجهد بنمط و تركيز حامض الالكتيك بعدالقلب ( : يوضح العالقة اإلرتباطية بين معدل نبض 30جدول رقم )

 .اإلكسوتونياإلنقباض 

نوع 

 اإلنقباض

نوع 

 الراحة

ترتيب 

 القياس

حجم 

 العينة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

القيمة 

الجدولية 

لمعامل 

إرتباط 

 بيرسون

القيمة 

المحسوبة 

لمعامل 

إرتباط 

 بيرسون

نوع 

 الداللة

الراحة  كسوتونياإل

اإليجابية 

للمجاميع 

العضلية 

 العاملة

 دالغير 1712- 1756 1715 19 00 0ق

 دالغير 1701- 1756 1715 19 00 6ق

 دالغير 1705 1756 1715 19 00 1ق

 دالغير 1718- 1756 1715 19 00 4ق

 دالغير 1714 1756 1715 19 00 5ق

الراحة 

اإليجابية 

للمجاميع 

العضلية 

 العاملةغير

 دالغير 1709- 1756 1715 19 00 0ق

 دالغير 1762- 1756 1715 19 00 6ق

 دالغير 1750- 1756 1715 19 00 1ق

 دالغير 1714- 1756 1715 19 00 4ق

 دالغير 1762 1756 1715 19 00 5ق

 (30رقم)تحليل نتائج الجدول 

وبعد راحة إجيابية للمجاميع  اإلكسوتويننتائج العمل العضلي بنمط اإلنقباض ب و اخلاص(20)اجلدول    
كانت هناك معامالت إرتباط موجبة وسلبية و لكن مل  تكن دالة ، بإعتبار القيم )املتعبة (عاملة العضليةال

 .( 2.20( ومبستوى الداللة )0-درجة حرية )ن ( عند2.00بلغت )احملسوبة أقل من القيمة اجلدولية و اليت 

ويف حالة الراحة اإلجيابية للمجاميع  اإلكسوتوينباإلنقباض  ةاخلاص احملصلةنتائج الويف حني توضح أيضا       
واحد ، و معامل إرتباط ةإرتباط سالب ت( معامال26منها ) تارتباط(معامال20) العضلية الغري املتعبة أن هناك
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دولية رررررررة اجلررررررررررررالقيمأقل من داللة أي  ليس هلاو املوجبةةعكسيالاإلرتباوات السالبة  أن كلد موجب، حيث جن
و قد بلغ أكرب إرتباط ، (2.20( ومبستوى الداللة )0-بريسون عند درجة حرية )نررررررررل االرتبررررررررررراطعامل ررررررمل

(،  2.60( ،و أكرب إرتباط موجب بلغ)2.21-()للعضالت العاملةسليب بالنسبة للعية األوىل)راحة إجيابية 
 كما جند بالنسبة للعينة الثانية)راحة إجيابية للعضالت الغري العاملة( أكرب إرتباط سليب بلغ 

 (.2.01( ،و أكرب إرتباط موجب قد بلغ)2.69-)
 :نتائج المناقشة 

( وجدنا أنه ال توجد عالقة إرتباوية بني مؤشري 20بعد معاينة النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم )  -
معدل نبض القلب وحامض الالكتيك يف مجيع القياسات احملصل عليها يف كال العينتني ) نوعي الراحة 

ويرجع الطالب الباحث ذلك إىل أن  اإلكسوتوين( املعتمدة بعد أدا  العمل الرئيسي بانقباض اإلجيابية
الشد يف  ةمرحلمرحلتني ، هذه العالقة االرتباوية حبيث حيدث تبديل بني  وبيعة االنقباض مل تسمح بربوز

 وهكذا بصورة دورية مما يؤدي إىل، النقباض املتحرك بالنسبةلاالنقباض الثابت مث مرحلة الشد واالرختا  
إختالل و عدم إنتظام يف عملية التزود بكل من إحتياجات و متطلبات العمل العضلي من أكسجني و 

مصادر واقة بسبب التناوب بني العمل العضلي الثابت و العمل العضلي املتحرك و إختالف إحتياجات  
دل كل منهما ، مما ينعكس على تذبذب و عدم إنتظام  كل من نسب إنتاج حامض الالكتيك و مع

تردد نبض القلب و قيم الضغط الدموي ، و هذا اإلضطراب يستمر إىل فرتة ما بعد اجلهد العضلي لفرتة 
الراحة ، فال تتوفر معدالت قيم نبض القلب و نسب حامض الالكتيك منتظمة بالنسبة لكال العينتني 

متغريي معدل نبض القلب ،و كل هذا حال دون ظهور عالقة إرتباوية بني (النوعني من الراحة اإلجيابية )
 . اإلكسوتوينو نسب حامض الالكتيك املتخلص منه بالنسبة لنمط اإلنقباض 

م ، و ايكلبلوم  Seaton  6996ساتون دراسةتتعارض متاما  مع ما جا  يف  و جند أن هذه النتائج
Eklblom 6991 حامض  م ، أنه توجد عالقة إرتباوية وردية بني متغريي معدل نبض القلب و تركيز

إعتماد راحة إجيابية خالل و بعد (بني الثابت و املتحرك )الالكتيك بعد اإلنقباض العضلي  املختلط 
 بعد اهاية اجلهد .  الدقيقة الثالثة
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 خالصة: 
لقد إشتمل هذا الفصل على عرض للنتائج يف جداول و متثيلها يف أشكال بيانية ، مث حتليلها و       

مناقشتها و تفسريها، كما أن املعاجلة اإلحصائية و النتائج اخلام إلختبارات البحث تعكس أهم املتغريات 
ا ا على حقائق علمية و أرا  الوظيفية لعينة البحث ، و لقد قام الطالب الباحث بتفسري هذه التغريات  بن

 خربا  و علما  .
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 الفصل الثالث: اإلستنتاجات و التوصيات
 

 تمهيد .
 .مقارنة نتائج البحث مع الفرضية األولى -
 .نتائج البحث مع الفرضية الثانيةمقارنة  -
 .مقارنة نتائج البحث مع الفرضية الثالثة -
 .الرابعة مقارنة نتائج البحث مع الفرضية -
 .اإلستنتاجات  -
 .الخالصة العامة -
 .التوصيات -
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 تمهيد:
بعد استعمال الوسائل اإلحصائية املناسبة ملعاجلة مشكلة البحث املصاغة ، مت احلصول على النتائج       

 ،والبيانات املرتبطة بالدراسة موضوع البحث وإلجياد حل للمشكلة املطروحة تطرقنا إىل التحليل بعد العرض 
ن صحتها كحلول مقرتحة ومن مث سيهتم الطالب الباحث يف هذا الفصل مبناقشة الفرضيات والتأكد م

للمشكلة قيد البحث أو نفيها، وذلك ال يتأتى إال بعد استخالص أهم االستنتاجات اليت مت التوصل إليها من 
خالل الدراسة امليدانية كما سوف نعتمد على الدراسة النظرية يف تدعيم ما توصلنا إليه من أجل دعم النتائج 

 الصة عامة للبحث مع إقرتاح جمموعة من التوصيات .احملصل عليها لنصل يف األخري إىل عرض خ
 مناقشة فرضيات البحث: -3-0
 مناقشة الفرضية األولى : -3-0-0

 : هافرتض الطالب الباحث أن
  لتعب العضلي مث يليه ل األكثر مقاومةهو  وينتل بطريقة االنقباض العضلي االيزو العمتوجد فرو  حيث

 .مرتيفااليزو  اإلكسوتويناالنقباض العضلي 
( نالحظ وجود 02( ،)69ومن خالل املعاجلة اإلحصائية للنتائج اخلام احملصل عليها يف اجلداول رقم )      

 ،فرو  ذات داللة إحصائية، بني أنواع االنقباضات يف وول فرتة العمل وسرعة الوصول إىل التعب العضلي
مدة و وذلك بوجود فرو  يف األوىل صحة الفرضية إىل ولقد أثبتت النتائج اليت مت التوصل إليها يف الدراسة 

 و قد جا  الرتتيب كما يلي : وخيتلف من منط آلخر،، عند األدا   زمن العمل العضلي
حتصل على أوول زمن عند األدا   اإلنقباض اإليزوتوين و هو األكثر مقاومة للتعب العضلي و إنعكس يف أنه

و   ، 2004( Coffeyيف دراسة كويف )يتفق ذلك مع ما رتي، و ، مث يليه اإلنقباض اإلكسوتوين  فاإليزوم
هو األكثر مقاومة للتعب  ، يف أن اإلنقباض اإليزوتوين  0226و أخرون  (lattieكذا دراسة اليت )

العضلي  و أوول زمنا أثنا  األدا  بنفس الشدة ، مقارنة مع اإلنقباض اإلكسوتوين يف حني يأيت اإلنقباض 
و األقل مقاومة للتعب العضلي و األكثر سرعة  اإليزومرتي يف املرتبة األخرية من حيث قصر فرتة األدا 

، حيث يؤدي العمل العضلي الستاتيكي  إىل م 0222قراعة ذلك أيضا أمحد صالح مع  تفقويللوصول إليه 
يؤدي إىل إختصار تيار الدمفي العضالت العاملة ، و يف هذه احلالة تعمل إغال  األوعية الدموية مما 
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العضالت بكمية ضئيلة من األكسجني و الطاقةمما يؤدي إىل تراكم حامض الالكتيك و الذي يعترب من أهم 
  .إخنفاض قدرة العضلة على اإلستمرار يف العمل معبشكل سريع  أسباب الشعور بالتعب

 :هالفرضية الثانية:افترض الطالب الباحث أنمناقشة  -3-0-0
  توجد فرو  ذات داللة إحصائية بني نوعي الراحة اإلجيابية ولصاحل اجملموعة اليت إعتمدت راحة إجيابية

 أمناط االنقباضات العضلية . املؤدات باجملاميع العضلية الغري العاملة عند مجيع
ومن نتائج الدراسة لوحظ وجود فرو  دالة إحصائيا بني نتائج العينة اليت إعتمدت الراحة االجيابية للمجاميع 

العضلية العاملة و نتائج العينة اليت إعتمدت الراحة االجيابية للمجاميع العضلية الغري العاملة، و يف  مجيع 
( و هي كلها تظهر 02( )00( )06لدراسة، وهذا ما نالحظه يف اجلداول رقم )االنقباضات العضلية قيد ا

أاها لصاحل الراحة االجيابية للمجاميع العضلية الغري العاملة من حيث سرعة عودة املتغريات الفسيولوجية قيد 
، وبالتايل أو القريبة منهاالدراسة )نبض القلب ، نسب حامض الالكتيك ، ضغط الدم( إىل احلالة الطبيعية 

ويرجع الطالب الباحث ذلك أن هذا النوع يوفر راحة و إسرتخا  ، ة نيأثبتت النتائج صحة الفرضية الثا
للعضالت العاملة األساسية ) الرئيسية ( وبالتايل ختفف من الضغط العضلي املمارس على األوعية الدموية 

و  م Toubekis 0220ئج دراسة فتتمدد لينخفض الضغط الدموي وكل هذا يتفق مع ما جا  يف نتا
أوضحوا  أنه إذا ما إختلفت العضالت  م حيث 6991جاك توغنرJack Turnerكذلك نتائج دراسة 

املؤدية للراحة اإلجيابية عن العضالت املنفذة لألدا  الرئيسي فهي تساعد على إزالة الضغط على األوعية 
رئيسي و الذي يؤدي بدوره إىل إخنفاض الضغط اجلهد ال بعدالدموية و حتسن إسرتخا  العضالت العاملة 

وتزداد بذلك سرعة تزود العضالت يتحسن عمل اجلهاز الدوري الدموي اإلنقباضي و اإلنبساوي ،وأيضا 
 مبصادر الطاقة واملبادالت الغازية مسببة بذلك نقص يف العجز الطاقوي وكذلك نقص يف الدين االكسجيين،

إىل أن متارين الراحة اإلجيابية املؤدات  6999م ،بسطويسي أمحد  6994و يشري كل من مفيت إبراهيم محاد 
بعضالت كانت يف حالة راحة أثنا  أدا  اجلهد الرئيسي تساعد الالعب على التخلص من التوتر و التشنج 

و العودة إىل احلالة الطبيعية  العضلي ، كما حتسن عمل اجلهاز الدوري و تسمح بإسرتجاع معدل نبض القلب
يتم إخراج حامض الالكتيك املرتاكم يف  إضافة إىل أنه ،يف وقت سريع ، و هو ما يتفق مع نتائج دراستنا هذه 

و هذه األخرية تتفق  العضالت الرئيسية املؤدية للتمرين الرئيسي من واىل الدم وهذا للتخفيف من احلموضة،
 12م حيث أسفرت نتائجها على على أن العمل بالشدة  6991كالرك مع نتائج دراسة كل من مسيث و  

من أقصى قدرات الالعب تؤدي إىل زيادة يف تركيز حامض الالكتيك ، وتتفق أيضا مع كل من نتائج  %
م ، و اليت توصلت إىل أن  متارين الراحة تعطي نتائج أفضل إذا ما مت إراحة  6994دراسة عمر على أبو اجملد 

 العضالت العاملة ييف حني الراحة االجيابية للعضالت العاملة تبق ،ية أثنا  أدا  مترين الراحة لرئيسالعضالت ا
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وعلى هذا و هذا ما يفسر اإلسرتجاع التدرجيي للمتغريات الفسيولوجية  ة ويف حالة عمل ولو بسيط عبمت فيها
جيايب ومفيد إلة يف تدريبات األثقال أمر توظيف الراحة االجيابية للعضالت الغري العامأن يرى الطالب الباحث 

 Annaميكا) أناكدراسة ، ولكن هناك بعض الدراسات وجدت عكس ما توصلنا إليه   السريعلالسرتجاع 
Mika)  حيث الراحة اإلجيابية للعضالت العاملة أحسن مقارنة بالراحة اإلجيابية املؤدات 0260و أخرون ،

 . من حيث سرعة اإلسرتجاع أو العودة إىل احلالة الطبيعية او القريبة منها بالعضالت غري العاملة

 مناقشة الفرضية الثالثة:افترض الطالب الباحث أن: -3-0-3
متوسطات املتغريات الفسيولوجية قيد الدراسة بني كل من نتائج جود فرو  ذات داللة إحصائية يف و          

، و هذا بعد نوع الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت غري اإلكسوتويناإليزومرتي و أنواع االنقباض االيزوتوين و 
 .العاملة

وبعد حبث النتائج احملصل عليها إحصائيا مت التوصل إىل وجود فرو  معنوية بني املتغريات يف كل من 
تت النتائج صحة ( وبالتايل أثب04،09( ، )01( ،)01االنقباضات العضلية قيد الدراسة يف اجلداول رقم )

 الفرضية الثالثة ولكن هذه الفرو  ال تفرز وجود منط إنقباض عضلي معني أحسن من باقي االنقباضني.
فالبنسبة للقياس األول ال توجد فرو  دالة يف املتغريات بني كل االنقباضات ولكن يف بقية القياسات 

 متغري حامض الالكتيك أنه يكون أوال فنجد يف، ) الثاين ، والثالث، والرابع ، واخلامس ( هي موجودة
يف القياس الثالث ليتفو   اإلكسوتويناالسرتجاع أحسن يف االنقباض االيزومرتي مث تفو  االنقباض االيزوتوين و 

االنقباض االيزوتوين يف القياس الرابع، ليعود تفو  االسرتجاع من جديد يف القياس اخلامس لالنقباض 
نبض القلب فيكون أسرع أوال يف االنقباض االيزوتوين ليصبح أسرع يف االنقباض االيزومرتي، أما عن متغري 

يف القياس الثالث والرابع، ليعود التفو  إىل االنقباض االيزومرتي يف القياس اخلامس ، وبالنسبة  اإلكسوتوين
يزومرتي مث ملتغري ضغط الدم، فاسرتجاع الضغط االنقباضي نالحظ أنه أحسن أوال وأسرع يف االنقباض اال

يف القياس الثالث وأخريا يف القياس الرابع واخلامس جند  اإلكسوتويناإليزومرتي و يتسارع يف االنقباض 
االسرتجاع أحسن يف االنقباض االيزوتوين ،وعن الضغط الدموي االنبساوي يبدأ أسرع أوال يف االنقباض 

يف أمناط اإلنقباضات  القياس الثالث وي عندنالحظ عدم وجود فر  يف قيم الضغط اإلنبسامث ، االيزومرتي 
 يف سرعة االسرتجاع يف القياس الرابع واخلامس. اإلكسوتوين، ليتفو  االنقباض االيزوتوين و املدروسة

وعليه ما ميكن قوله هو أنه توجد فرو  ولكن مل يفرز منط إنقباض عضلي معني أحسن من النمطني      
عودة إىل احلالة الطبيعية للمتغريات الفسيولوجية قيد الدراسة، و هذا ما يشري اآلخرين يف عملية االسرتجاع و ال
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 Miysashite et Kaneshiseم ،مياسيتا و كانيشيا  6990إليه  و يؤكده كل من  إبراهيم السيد حجاب 

م ، على أنه ال يوجد فر  من حيث سرعة  Valentino et al 6994م ، فالنتينو و أخرون  6991
إسرتجاع و عودة املتغريات الفسيولوجية )معدل نبض القلب ، تركيز حامض الالكتيك ، الضغط الدموي( إىل 

الطالب الباحث  عزويف حال بذل نفس اجلهد ، ويو ،ةخمتلفةعضلي اتط إنقباضامنبعدأاحلالة الطبيعية بسرعة 
العينة املدروسة مستواها البدين ومنط التدريب املعتمد هو كالسيكي، فال يعتمد على يف أن هذه النتائج سبب 

بعني االعتبار فهي تعتمد )فر  العينة  اإلكسوتوينمتارين تدريبية تؤخذ هبا أمناط االنقباض العضلي االيزومرتي و 
أدا  التمارين البدنية، يف )ديناميكي(املدروسة ويف هذا املستوى( جلها على منط إنقباض عضلي إيزوتوين 

وبالتايل إظهار الفرو  بينها أمر صعب، ومن أجل حتقيق ذلك يتطلب إخضاع العينة وإجرا  الدراسة على 
 لمقارنة . لأساس برنامج تدرييب مقرتح يستعمل فيه أنواع االنقباضات، ومن مث إخضاعها 

 مناقشة الفرضية الرابعة:افترض الطالب الباحث أن: -3-0-1
  عالقة إرتباوية موجبة بني متغريي نبض القلب وتركيز حامض الالكتيك عند الدقيقة الثالثة بعد منط توجد

 .اإلكسوتوين،اإليزوتوين اإليزومرتي، اإلنقباض
( لوحظ 20)، (26) ،(22وبعد مطالعة البيانات والنتائج احملصل عليها من خالل اجلداول رقم )       

النتائج أنه ال يوجد ارتباط يف القياس األول والثاين والرابع واخلامس، يف حني تفاوت يف النتائج إذ أظهرت 
وجد إرتباط يف القياس الثالث   ) الدقيقة الثالثة بعد الراحة (بني مؤشري معدل نبض القلب ونسب حامض 

،يف حني أنه  الالكتيك وهي عالقة إرتباوية موجبة ) وردية ( يف منطي االنقباضني االيزوتوين وااليزومرتي
التوجد عالقة إرتباوية بالنسبة لإلنقباض اإلكسوتوين ، و بذلك فالنتائج احملصلة أثبتت عدم صحة الفرضية 

توين أن الراحة االجيابية املؤدات بالعضالت الغري العاملة بالتزامن مع االنقباضني اإليزومرتي وااليزو  الرابعة ، إذ
ببقا  مستوى نبض معني يف الدقيقة الثالثة يوفر سرعة  للدورة وهذا ةالطردي اإلرتباوية تسمح بظهور العالقة

 الدموية تسمح بإقصا  كمية كبرية من حامض الالكتيك مما ينعكس على سرعة االسرتجاع يف هذه الدقيقة ، 
 فقتتوااحة مثالية تسمح بتكرار العمل من جديد، و هذه النتائج لفرتة يكون الرياضي فري وعليه يف هذه ا     

م  Moher ,Krustrup ,Bangsbo 0222كل من موهر و كرسوترب و باجنسبو   ةدراسمع ما جا  يف 
خلصت على أنه توجد عالقة إذ م ، ، 0222،ودراسة  عال  الدين حممد عليوة و صالح حممد عسران 
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بعد اإلنقباض  إرتباوية موجبة بني متغريي معدل نبض القلب و تركيز حامض الالكتيك خالل الدقيقة الثالثة ،
 اإليزومرتي و اإليزوتوين وبعد إعتماد راحة إجيابية.

بالنسبة للعينة املعتمدة على  إكسوتوينو على العكس من ذلك فلم تظهر هذه النتيجة يف منط االنقباض     
الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت غري العاملة ، وأيضا مع العينة املعتمدة على الراحة االجيابية املؤدات 
بالعضالت العاملة ، ويرجع الطالب الباحث ذلك إىل أن وبيعة االنقباض مل تسمح بربوز هذه العالقة 

لتني ، مرحلة الشد يف االنقباض الثابت مث مرحلة الشد واالرختا  االرتباوية حبيث حيدث تبديل بني مرح
بالنسبة لالنقباض املتحرك ، وهكذا بصورة دورية مما يؤدي إىل إختالل و عدم إنتظام يف عملية التزود بكل من 

إحتياجات و متطلبات العمل العضلي من أكسجني و مصادر واقة بسبب التناوب بني العمل العضلي 
العمل العضلي املتحرك و إختالف إحتياجات كل منهما ، مما ينعكس على تذبذب و عدم إنتظام   الثابت و 

كل من نسب إنتاج حامض الالكتيك و معدل تردد نبض القلب و قيم الضغط الدموي ، و هذا اإلضطراب 
نسب حامض يستمر إىل فرتة ما بعد اجلهد العضلي و فرتة الراحة ، فال تتوفر معدالت قيم نبض القلب و 

الالكتيك منتظمة ،و كل هذا حال دون ظهور عالقة إرتباوية بني متغريي معدل نبض القلب و نسب 
 حامض الالكتيك املتخلص منه .

م ، و ايكلبلوم  Seaton6996ساتون  يف حني تتعارض هذه النتائج متاما  مع ما جا  يف دراسة   
Eklblom6991  بني متغريي معدل نبض القلب و تركيز حامض م ، أنه توجد عالقة إرتباوية وردية

إعتماد راحة إجيابية خالل  و بعد (بني الثابت و املتحرك)الالكتيك بعد اإلنقباض العضلي  املختلط 
 ا بعد اهاية اجلهد .  ةثالالث ةقيالدق
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 اإلستنتاجات:  -3-0
خالل الدراسة اليت قمنا هبا، ويف ضو  البيانات اليت مت معاجلتها إحصائيا وعرضها يف شكل  من

 نتائج، فقد توصل الطالب الباحث إىل االستنتاجات التالية:
 القدرة على مقاومة زمن األدا  و وجود فرو  معنوية ودالة إحصائيا بني أنواع االنقباضات قيد الدراسة في

سرعة الوصول توين، أما من حيث كان لصاحل االنقباض االيزو و الذي  (اإلستمرار يف األدا )التعب العضلي
 لصاحل االنقباض االيزومرتي . تلقد كانفإىل مرحلة التعب العضلي، 

  ، يعترب االنقباض العضلي االيزومرتي األشد ضغطا على اجلهاز العصيب العضلي واجلهاز الدوري تنفسي
املرتبة الثانية من حيث سرعة الوصول إىل مرحلة التعب العضلي،  اإلكسوتوينض ولقد احتل منط االنقبا

 ليأيت منط االنقباض العضلي االيزوتوين كأقل سرعة للوصول إىل هذه املرحلة .
 . وجود اخنفاض وهبوط كبري يف مستوى أدا  الواجبات احلركية بعد إعتماد االنقباض العضلي االيزومرتي 
 أو املختلط  عمل العضلي الثابت خيتلف عن التعب الناتج عن العمل العضلي املتحركالتعب الناتج عن ال 
 ( توجد فرو  معنوية ودالة إحصائيا عند مستوىα≥ 2.20 بني نتائج الراحة االجيابية املؤدات )

بالعضالت الغري العاملة ونتائج الراحة االجيابية املؤدات بالعضالت العاملة، ولقد كانت لصاحل الراحة 
 االجيابية املؤدات بالعضالت الغري  العاملة ومع مجيع االنقباضات العضلية قيد الدراسة .

 -  جملموعة الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت العاملة  واالخنفاض  اتدرجييحامض الالكتيك نسبإخنفاض
يؤكد دور العضالت غري ، و هذا ما العاملة غري السريع جملموعة الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت 

 العاملة يف ختلص اجلسم من حامض الالكتيك.
 الراحة اإلجيابية املؤدات م حدث حتسن لعودة النبض إىل حالته الطبيعية بصورة أسرع بعد استخدا

 بالعضالت غري العاملة .
   الراحة حدث تغيري يف الضغط االنقباضي واالنبساوي خالل فرتة استعادة الشفا  وكان استخدام

 له تأثريه الواضح يف سرعة عودة الضغط إىل احلالة الطبيعية. اإلجيابية املؤدات بالعضالت غري العاملة
 متوسطات املتغريات الفسيولوجية قيد الدراسة  سرعة إسرتجاع قيم و ئية يفوجود فرو  ذات داللة إحصا

( ، وهي متفاوتة وليست لصاحل منط اإلكسوتوينبني كل من االنقباضات العضلية ) االيزومرتي، االيزوتوين 
 إنقباضي معني.
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  توجد عالقة إرتباوية وردية موجبة بني مؤشري معدل النبض ونسب حامض الالكتيك وهذا يف الدقيقة
،يف حني ال توجد هذه  رتجاعساالالثالثة بالنسبة لالنقباضني االيزومرتي وااليزوتوين ما يدل على سرعة 

  الراحة االجيابية بالعضالت وهذا بالنسبة للعينة املعتمدة على أدا اإلكسوتوينالعالقة بالنسبة لالنقباض 
الغري العاملة ويف املقابل ال جند عالقة ارتباوية بالنسبة للعينة املعتمدة على راحة إجيابية مؤدات بالعضالت 

يف حني حتقق ذلك مع اإلنقباض  اإلكسوتوينالعاملة ومع أمناط االنقباض العضلي اإليزومرتي و 
 اإليزوتوين. 

 بإستعمال األثقال تسمح بتطوير نظام الطاقة الالهوائي الالكتيكي، و هذا من  ضرورة إعتماد متارين بدنية
 أجل حتسني مقاومة التعب و القدرة على العمل يف ظروف التعب العضلي.

 الخالصة العامة : -3-3
أمناط  و إجناز حبوث ختص أصبح الكثري من الباحثني يف جمال التدريب الرياضي احلديثيهتمون بدراسة

ضات العضلية وبرجمتها يف شكل متارين اللياقة البدنية على إختالف أنواعها، ودراسة تأثريها ومردود االنقبا
اعتمادها على اللياقة البدنية للرياضيني، ونفس الشئ بالنسبة للراحة البينية بعد اجلهد من حيث النوع ووريقة 

أسس عملية ، فتمارين االسرتجاع تساعد  األدا ، فبقدر إثارة العضلة جيب إراحتها، وجيب التخطيط هلا على
الالعب على التخلص من التوتر وتزيل التعب العضلي و تعمل على إسرتجاع الطاقة و احملافظة على املستوى 
املطلوب، وحتسن عمل اجلهاز الدوري التنفسي وكذا اجلهاز العصيب العضلي، وتنمي قدرة الالعب على 

ة لألدا  احلركي املراد حتقيقه، ولكن على الرغم من هذا االهتمام من استخدام اجملموعات العضلية الضروري
 ورف الدارسني إال أننا نالحظ النقص الكبري يف االهتمام هبذا اجلانب يف امليدان من ورف املدربني .

ولقد خلص الطالب الباحث من خالل هذه الدراسة مبعرفة أي األنواع االنقباضية أسرع وصوال إىل 
وأخريا  اإلكسوتوينب العضلي، فثبت أن االنقباض االيزومرتي هو األسرع مث يليه االنقباض مرحلة التع

، كما و يكون العكس يف حال ترتيب اإلنقباضات مبعيار األكثر مقاومة للتعب العضلي االنقباض االيزوتوين 
وجد أن اعتماد الراحة االجيابية املؤدات بالعضالت الغري العاملة أكثر تأثريا على تسريع عملية االسرتجاع 

، والعودة إىل احلالة الطبيعية للمتغريات واملؤشرات الفسيولوجية قيد الدراسة ) نبض القلب، ضغط الدم 
صائيا بني النتائج احملصل عليها من املقارنة بني حامض الالكتيك( وتأكد هذا بعد ظهور فرو  معنوية ودالة إح
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األوىل اعتمدت راحة اجيابية مؤدات بالعضالت العاملة والثانية اعتمدت على راحة اجيابية مؤدات ، عينتني ال
 بالعضالت الغري العاملة .

النقباضات وبعد معرفة أن الراحة االجيابية املؤدات بالعضالت الغري العاملة هي أكثر تأثريا مع كل ا
العضلية قيد الدراسة يف سرعة عملية االسرتجاع ، متت املقارنة بني نتائج متوسطات املتغريات الفسبولوجية 
)نبض القلب ، الضغط الدموي، حامض الالكتيك (املنتمية إىل نفس العينة و اإلنقباضات الثالثة املدروسة، 

ضات ومل يفرز منط إنقباض عضلي معني ) االيزومرتي، فوجد أنه ال فر  بني نتائج املتوسطات عند كل االنقبا
، فكانت املقارنة تدل على وجود فرو  معنوية يف عملية اإلسرتجاع  ( أحسن من البقيةإكسوتوينااليزوتوين  

 ولكن تتفاوت من قياس آلخر ومن متغري آلخر .
ل النبض ونسب حامض كما تبني يف األخري أنه توجد عالقة إرتباوية وردية موجبة بني مؤشري معد

الالكتيك وهذا يف الدقيقة الثالثة بالنسبة لالنقباضني االيزوتوين وااليزومرتي يف حني ال توجد هذه العالقة 
وهذا بالنسبة للعينة املعتمدة على الراحة االجيابية املؤدات بالعضالت  اإلكسوتويناالرتباوية بالنسبة لالنقباض 
جند عالقة ارتباوية بالنسبة للعينة املعتمدة على الراحة االجيابية املؤدات بالعضالت الغري العاملة، ويف املقابل ال 

 و على العكس من ذلك بالنسبة لإلنقباض اإليزوتوين . اإلكسوتوينالعاملة يف كل من النمطني اإليزومرتي و 
يتم التخطيط  وإنطالقا مما سبق يرى الطالب الباحث أن توظيف متارين بدنية أثنا  التدريب جيب أن

هلا بإحكام وجيب أن تكون متنوعة باعتمادها على خمتلف أنواع االنقباضات العضلية ) ايزوتوين، ايزومرتي ، 
( متبوعة براحة اجيابية مقننة ، وهذا ملا هلا من دور يف تنمية القدرات البدنية واحلركية تعود باإلجياب إكسوتوين

 على مستوى أدا  الرياضي.  
 ات :التوصي -2-1

يف ضو  ما مت التوصل إليه من نتائج وإستنتاجات ويف حدود عينة البحث يوصى ويقرتح الطالب  
 الباحث ما يلي :

ضرورة مراعاة القائمون على التدريب أثنا  التخطيط وتصميم برامج التدريب ، إعتماد التنوع يف أدا   -
 التمارين البدنية بأمناط عضلية خمتلفة .
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االهتمام بتكوين املدربني يف هذا اجلانب من التدريب الرياضي البدين ، وإقامة دورات تدريبية متخصصة  -
لتعريف املدربني بالصفات البدنية و احلركية و ور  تنميتها بإعتماد أنواع اإلنقباض العضلي اإليزوتوين و 

 نظريا و عمليا.  اإلكسوتويناإليزومرتي و 
ال فسيولوجيا التدريب الرياضي )اجلهد ، نوع دورات تكوينية وتطبيقية للمدربني يف جمبرجمة تربصات نظرية و  -

 ( االنقباض ، الراحة
إجرا  املزيد من البحوث والدراسات املماثلة بإعتماد برامج تدريبية مقرتحة تشمل خمتلف أمناط اإلنقباض  و  -

 عالقتها بالتعب و كيفية إراحتها .
وث والدراسات املماثلة على عينات ذات مستوى أعلى واليت هتدف إىل تقصي أثر إجرا  املزيد من البح -

 فاعلية هذه األمناط االنقباضية على التعب واالسرتجاع .
 إجرا  املزيد من البحوث والدراسات املماثلة على ختصصات فردية ومجاعية أخرى. -
 اث. إجرا  املزيد من البحوث والدراسات املماثلة على فئة اإلن  -
 إجرا  املزيد من البحوث والدراسات املماثلة على فئات عمرية خمتلفة. -
اعتماد املؤشرات الفسيولوجية ) نبض القلب، ضغط الدم، حامض الالكتيك ( ملعرفة درجة التعب العضلي  -

 وكذا درجة االسرتجاع الوظيفي . 
ضالت الغري العاملة بعد التدريب بأنواع اإلنقباض إعتماد مترينات اإلسرتجاع )الراحة االجيابية( و أدائها بالع -

، أو إستخدامها حسب الظروف بعد إنتها  اجلهد العضلي  اإلكسوتوينالعضلي اإليزومرتي و اإليزوتوين و 
 لتحسني قدرة اإلسرتجاع ، وعودة الرياضيني إىل احلالة الطبيعية بسرعة .  

عداد البدين على التمرينات اإليزومرتية و اإليزوتونية و إىل ضرورة اإلهتمام بأن تتضمن برامج التدريب و اإل -
 ية نظرا لتأثريها على اجلهاز العصيب العضلي و اجلهاز الدوري تنفسي.اإلكسوتونيجانب  التمرينات 

تبعا لدرجة و شدة اإلهتمام بضرورة تقنني فرتة الراحة البينية املثالية إلستعادة كفا ة اجلهاز العصيب العضلي  -
 .احلمل املستخدم

ضرورة تعميم إستخدام التدريبات اخلاصة بتنوع اإلنقباض العضلي بإستخدام األثقال للنشاط التخصصي،   -
 نظرا لفاعليتها  يف تطوير القدرة العضلية .   
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 الملحق األول

  
 ترشيح اإلختبارات(جمع المعلومات ـإستمارة )

  

 

 

 

 
 



 

 
 

 عبيةــــــــــــقراطية الشــــــــــــــــزائرية الدمـــــــــــــــمهورية الجـــــــــــــالج
 لميــــــــــحث العــــــــــــالي و البــــــــــــــــــتعليم العــــــــوزارة ال

 -مستغانم -عبد الحميد ابن باديسجامعة 
 معهد التربية البدنية و الرياضية  

 قسم التدريب الرياضي
 

 إستمارة موجهة إلى الالعبين:
 

يشرفني أن أضع بين أيديكم هذه اإلستمارة اإلستبيانية راجيا منكم اإلجابة عن األسئلة بكل موضوعية و جدية، و هذا 

نظرا ألهمية هذه المعلومات في إنجاز بحث علمي ميداني  ، فتكونوا بذلك قد شاركتم في إنجازه ، و الذي يندرج 

 تحت عنوان : 

 التعب العضلي واالسترجاع الوظيفي بعد أنواع مختلفة من االنقباض العضلي مستوياتمقارنة دراسة إستطالعية ل "

 " القدملدى العبي كرة 

 .اإلحترام والتقدير عبارات فائق  لكم منا جزيل الشكرووفي األخير        

 

 

 

 

 األستاذ المشرف: الطالب الباحث: فرحاني حسين

 عون محمدــــــــأ/د :رم
 



 

 
 

 األسئلة:

 وسائل االسترجاع استعمال

 سونا  

 تدليك 

 دوش 

 الحالة االجتماعية

 تعمل  

 ال تعمل 

 تناول المنشطات و المقويات

 نعم  

 ال 

 عدد الحصص التدريبية في األسبوع

 حصص 4  

 حصص 0 

 0أكثر من 

 القيام بحصص تدريبية أخرى

 نعم  

 ال 

 نوع الغذاء

 متزن  

 غير متزن 

 كمية الغذاء

 كافية  

 غير كافية 

 



 

 
 

 عبيةــــــــــــقراطية الشــــــــــــــــزائرية الدمـــــــــــــــمهورية الجـــــــــــــالج
 لميــــــــــحث العــــــــــــالي و البــــــــــــــــــتعليم العــــــــوزارة ال

 -مستغانم -جامعة عبد الحميد ابن باديس
 التربية البدنية و الرياضية معهد

 قسم التدريب الرياضي
 

 إستمارة موجهة إلى المحكمين:
في الدراسة ، لمعرفة  ةالمستعمل اتاالختبار  هلي عظيم الشرف أن أتقدم إلى سيادتكم المحترمة لتحكيم هذ         
حقق األهداف المرجوة ،و أحيطكم علما أن هذا في إطار إنجاز أطروحة الدكتوراه في التدريب تخدم و تتما إذا كان
 الرياضي 

                                                                                          تحت عنوان:                                                                                                                   
 التعب العضلي واالسترجاع الوظيفي بعد أنواع مختلفة من االنقباض العضلي مستوياتمقارنة دراسة إستطالعية ل "

 " القدملدى العبي كرة 
و الذي و كذا تمرين الراحة اإليجابية بصفة تحمل القوة ةبالحمل األقصى و خاص اتاإلختبار  همع العلم أن هذ       

التالية ،نبض القلب ،الضغط الدموي ،نسبة حامض الالكتيك ، ودون  الفسيولوجيةإستعمال المؤشرات  عتمد على ي
وفي األخير تقبلوا مني فائق اإلحترام و المعرفة ، شك فإن تحكيمكم لإلختبار يساهم في اإلرتقاء بمستوى الرياضة

 .والتقدير 
 اإلمضاء أستاذ بجامعة الدرجة العلمية و اللقب اإلسم

    

 المالحظات

 

 

 األستاذ المشرف: الطالب الباحث: فرحاني حسين

 أ/د :رمعون محمد



 

 
 

 اإلشكالية: -أ

لقد الحظ الطالب الباحث من خالل إوالعه على أدبيات فسلجة التدريب الرياضي و واقعنا التدرييب أن هناك ندرة يف 
التعب الناتج و فيها الدراسات التقوميية اليت توضح و تتناول املقارنة بني أنواع اإلنقباضات العضلية و عالقتها مبدة دوام العمل 

إقتصار إهتمام الباحثني  إضافة إىلعدم فهم الكثري من املدربني للعالقة بينهم ،  كذا  ، وهبا جاع اخلاصةبفرتات اإلسرت  عنها و
 يف عدة فعاليات هوائية و الهوائية.و هذا يف دراساهتم و أحباثهم على املقارنة بني الراحة من حيث النوع )اإلجيابية ، السلبية(

هوي جلقسم االعلى عينةمن نوادي ، و ه الدراسة يف رياضة كرة القدم إلجرا  هذلنا كل هذا و غريمهن األسباب كان حمفزا   
 ، و اليت مت التطر  فيها إىل إشكالية رئيسية مفادها:سنة  02األول )غرب( ذات الفئة العمرية أقل من 

لدى  التعب العضلي واالسترجاع الوظيفي بعد أنواع مختلفة من االنقباض العضلي مستوياتمقارنة دراسة إستطالعية ل
 .العبي كرة القدم

 ولإلجابة على هذا التساؤل يتوجب اإلجابة على التساؤالت التالية:      
 فس اجلهد أي أنواع اإلنقباض العضلي )اإليزومرتي،اإليزوتوين ،اإلكسوتوين( األكثر مقاومة للتعب العضلي بعد أدا  ن 

 البدين ؟
  هل هناك فرو  معنوية بني نوعي الراحة اإلجيابية )املؤدات بالعضالت العاملة،املؤدات بالعضالت غري العاملة(يف سرعة

 إسرتجاع  املتغريات الفسيولوجية بعد خمتلفأمناواإلنقباضات العضلية قيد الدراسة ؟
  هل هناك فرو  معنوية بني نتائج املتغريات الفسيولوجية احملصلة بعد عمل  خمتلف أمناواإلنقباضات العضلية املدروسة و

 بعد نفس نوع الراحة اإلجيابية؟ 
 ما نوع العالقة اإلرتباوية بني مؤشري نبض القلب و محض الالكتيك بعد أمناط اإلنقباضات العضلية املدروسة؟ 
  البحث إىل: يهدفاألهداف: -ب
  .حتديد و ترتيب اإلنقباضات العضلية)اإليزومرتي ، اإليزوتوين ، اإلكستوين( األكثر مقاومة للتعب العضلي 
  ( املؤدات بالعضالت العاملة أواملؤدات التعرف على أحسن راحة إجيابية من أجل سرعة إسرتجاع املتغريات الفسيولوجية

 اط اإلنقباضات العضلية املدروسة.بالعضالت الغري العاملة( و هذا بعد أمن
  إظهار الفرو  املوجودة يف نتائج املتغريات الفسيولوجية بعد جهد بدين ملختلف أمناط اإلنقباضات العضلية املدروسة وبعد

 نفس نوع الراحة .
  املدروسةكشف نوع العالقة اإلرتباوية بني متغريي نبض القلب و محض الالكتيك بعد أمناط اإلنقباضات العضلية 

 يفرتض الطالب الباحث أن::الفرضيات -ج
  العمل بطريقة االنقباض العضلي االيزوتوين هو األكثر مقاومة للتعب العضلي مث يليه االنقباض العضلي اإلكسوتوين

 فااليزومرتي.



 

 
 

 ة املؤدات باجملاميع توجد فرو  ذات داللة إحصائية بني نوعي الراحة اإلجيابية ولصاحل اجملموعة اليت إعتمدت راحة إجيابي
 العضلية الغري العاملة عند مجيع أمناط االنقباضات العضلية .

  وجود فرو  ذات داللة إحصائية يف نتائج متوسطات املتغريات الفسيولوجية قيد الدراسة بني كل من أنواع االنقباض
 ت بالعضالت غري العاملة.االيزوتوين و اإليزومرتي واإلكسوتوين، و هذا بعد نوع الراحة اإلجيابية املؤدا

  توجد عالقة إرتباوية موجبة بني متغريي نبض القلب وتركيز حامض الالكتيك عند الدقيقة الثالثة بعد منط اإلنقباض
 اإليزومرتي، اإليزوتوين ،اإلكسوتوين .

 مواصفات اإلختبارات:-د
قام الطالب الباحث مبسح بعض املراجع و البحوث العربية و األجنبية و ذلك بغرض ترشيح اإلختبارات املناسبة لكل من     

 احلركة و الثبات ، كما قام بتعديل بعض اإلختبارات مبا يتناسب مع متغريات البحث ، ليخلص يف األخري إىل ما يلي :
  (إختبار الحمل اإلقصىMax-1 R :) 

 محل أقصى ما يستطيع مرة واحدة.الغرض من االختبار: 
 بار )قضيب( حديدميوجه ، أقراص حديدية خمتلفة األوزان.األدوات: 

  طريقة العمل
هذا التمرين من وضع الوقوف، مع وضع البار احلديدي على الكتفني حبيث يكون ظهر اليدين لألسفل، و  ختربيبدأ امل

القدمني على األرض و االحتفاظ بالصدرعاليا ،مع أخذ شهيق عميق، و من ذلك الوضع يقوم املخترب بثين الركبتني للوصول 
الرجلني كامال  للعودة مرة أخرى إىل الوضع االبتدائي، و  إىل وضع القرفصا  حبيث يلمس ظهر الفخذ ظهر الساقثم يتم مد

 و يكون هذا باستخدام عدد من األقراص احلديدية ذات أوزان خمتلفة .،  إوال  الزفري
و هذا األدا  يتم من خالل حتديد  (1RM)اختبار التكرار األقصى لقياس القوة القصوى بتكرار األدا  مرة واحدة  -  

غلب عليه ملرة واحدة ، و لقد استخدم هذا األسلوب يف القياس يف العديد من الرياضات )ولسون أقصى محل ميكن الت
6990.) 

و قبل الشروع يف أدا  االختبار، جيب أن يتم التأكد من اكتمال عملية اإلمحا  بأشكاهلا املختلفة و تكرار عدد من اجملموعات 
تبدأ الزيادة يف األوزان بنسبة ،فإىل مستوى قريب من احلد األقصى  على نفس االختبار بأوزان متزايدة حىت تصل األوزان

من الوزن الكلي حىت يصل الالعب إىل عدم إمكانية التغلب على الثقل، مع األخذ بعني االعتبار أن فرتات  62%-0%
 دقائق. 0الراحة بني التكرارات تصل إىل 

 قواهم العضلية فإن املسألة تكون أسهل، فغالبا ما تستغر  بني عند اختبار العبني على دراية باحلدود القصوى ل هكما أن
 حماوالت يتم من خالهلا التعرف على القوة القصوى. 2-6
  22حماوالت و  6منهم من حيتاجون إىل  %12أن  6990أما بالنسبة لالعبني غري املدربني فريى أندرسون و كريين% 

 الت لتحديد احلد األقصى لقوهتم العضلية.حماو  1حيتاجون إىل  %62حماوالت،  0حيتاجون إىل 



 

 
 

و استخدام األثقال احلرة يف اختبار القوة القصوى ألفراد غري مدربني قد يؤدي إىل العديد من املشاكل لضعف مستوى 
األدا ، لذا تستعمل أجهزة أكثر أمنا، و كذلك أحزمة للظهر، اإلمحا  اجليد، وقوف شخصني على جانيب البار و يتدخالن 

 (6991)حممد السيد عبد احلليم ،خريية إبراهيم السكري، حال عدم السيطرة على الثقل من ورف املخترب.يف 
 اختبار ثني الركبتين: 

 .الغرض من االختبار: قياس تحمل القوة
الدم االلكرتوين، جهاز قياس بار )قضيب( حديدي، أقراص حديدية خمتلفة األوزان، ميقايت، قياس جهاز ضغط األدوات: 

 النبض )الكرتوين( جهاز قياس نسبة حامض الالكتيك يف الدم.
 :طريقة العمل

من احلد األقصى ملا ميكن لكل رياضي محله مرة واحدة فقط  %12حيث أن املقاومة اليت يستعملها أثنا  العمل متثل   
 . )خاص بكل رياضي((1R-max)( و هذا يتم حتديده مسبقا باختباراحلمل األقصى 622%)

و عن مدة أدا  التمرين تكون ألوول فرتة ممكنة، و بعد ذلك يتم قياس النبض مباشرة و كذلك الضغط الدموي )االنقباضي، 
د 0د ،2) بعد اهاية العمل مباشرة االنبساوي( و نسب حامض الالكتيك يف الدم، و االستمرار يف ذلك لعدة فواصل زمنية

 .(0226)على حممد جالل الدين، ىل أن يعود النبض إىل احلالة الطبيعية( إد4د ،0د ،2،
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
 

 :األداء: نميز ثالثة أنواع و هي كاآلتي 
  :)و هو نفس الشي  كما تقدم ذكره يف التمرين الرئيسي و لكن األسلوب األول: االنقباض المتحرك )االيزوتوني

أي  ، يكون بالوقوف و اجللوس، أما عن رمت األدا  أنه ال يوجد توقف أثنا  األدا  و خاصة عند اجللوساألدا  
 مبجرد الوصول إىل وضعية القرفصا  يعود مباشرة إىل وضعية الوقوف و العكس.

  :)كون ° 92ية و بعد محل الثقل احملدد، يتم تشكيل بالرجلني زاو األسلوب الثاني: االنقباض الثابت )االيزومتري
جتند القوة كلها يف حتريك الرافعة، كما أن العضلة يف هذه احلالة تكون يف  فهيأاها أفضل زاوية شد ميكن اعتمادها 

ووهلا املثايل إلعطا  أكرب قدر من االنقباض من حيث تنظيم فتائل االكتني و امليوزين و اجلسور املتقاوعة اليت تربط 
 .(0222)أبو العال عبد الفتاح، نقباض عضلي و هذا من وجهة نظر فسيولوجيةبينهما مما يسمح بإعطا  أكرب ا

أما من جانب بيوميكانيكي فإن زاوية الشد العضلي هلا دور كبري يف حتديد مقدار القوة العضلية، و هذا املبدأ ميكن 
°( 92، )=°(92، )>°(92حدود الزوايا التالية: )<فالعمل العضلي يتم يف ، االستفادة منه عموما يف التدريب 

و هذه األخرية هي أفضلهم ألن القوة تكون يف اجتاه خط عمل القوة و هو اجلز  املؤثر يف احلركة و ال تكون هناك 
)حممد حسن قوة ضائعة يف التثبيت )يف اجتاه أفقي(، و العمل يكون ألوول فرتة ممكنة )حىت التعب العضلي(

 .(0262بشتاوي ، أمحد إبراهيم اخلواجا، 
  : )و هنا يكون العمل خمتلط بني العمل املتحرك و الثابت، األسلوب الثالث: االنقباض المختلط )اإلكسوتوني

 °92فتارة تؤدي احلركة كاملة )انقباض حركي( من الوقوف إىل القرفصا  مث العودة، و يليها العمل الثابت بتحقيق 
 ثواين، و هكذا دواليك ألوول فرتة ممكنة حىت الوصول إىل التعب العضلي. 2و ملدة 

 :سعد عبد الرشيد و أخرون، من أقصى ما ميكن أن حيمله كل رياضي %12املقاومة املستعملة دوما  مالحظة(
6991). 

 النوع الواحد من كل إنقباض:هناك منطني من الراحة يف :راحة اإليجابيةتمرين ال -
القيام بعمل بدين بسيط و هذا بعد اهاية اجلهد )فرتة اإلستشفا ( والذي يكون على الدراجة األرجومرتية  المجموعة األولى:

وتستمر ملدة دقيقتني ، إذ يرى العديد من العلما  أن دقيقتني هو أقل زمن يكفي لإلستشفا  من التعب العضلي و أقصى زمن 
 سة دقائق تسمح ببقا  العضالت حمتفظة حبرارهتا. هو مخ

ألن املخترب جيلس على مقعد الدراجة )األوراف السفلية (لنفس اجملاميع العضلية العاملة و املتعبة و هذه الراحة هي إجيابية
لفة 02-62من عند معدل تبديل يرتاوح كيلوجول /دقيقة  134.6األرجومرتية فيقوم بالتبديل ضد أقل مقاومة و املقدرة ب

باجللوس   )األوراف العلوية (لغري اجملاميع العضلية العاملة و غري املتعبة راحة إجيابيةبوهي تقوم  المجموعة الثانية:  يف الدقيقة.
عند معدل تبديل يرتاوح من كيلوجول /دقيقة  134.6على الدراجة األرجومرتية فيقوم بالتبديل ضد أقل مقاومة و املقدرة ب

 ، بإستعمال األيدي . يف الدقيقةلفة 62-02
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 ثني الركبة بنمط عمل اإلنقباض اإليزومتري في التجربة الرئيسيةجدول يوضح نتائج نبض القلب بعد نهاية أداء إختبار 

   د.راحة إيجابية بالعضالت العاملة6

د.راحة إيجابية بالعضالت 4

   العاملة

 بالعضالتد.راحة إيجابية 1

   العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت5

   العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت8

   العاملة

 

  

163   107   98   91   84   

 

  

150   114   81   80   75   

 

  

153   113   81   84   67   

 

  

154   97   81   75   69   

 

  

160   112   88   81   73   

 

  

159   115   100   92   78   

 

  

160   110   85   76   68   

 

  

162   98   82   78   70   

 

  

163   110   89   84   74   

 

  

154   115   83   77   69   

 

  

158   94   86   76   72   

 

  

د.راحة إيجابية بالعضالت غير 6

   العاملة

د.راحة إيجابية بالعضالت 4

   غير  العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت1

   غير  العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت5

   غير  العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت8

   غير  العاملة
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في التجربة الرئيسي إختبار ثني الركبة بنمط عمل اإلنقباض اإليزومتريجدول يوضح نتائج نسب حامض الالكتيك بعد نهاية أداء   

 د.راحة إيجابية بالعضالت غير6

   العاملة

د.راحة إيجابية بالعضالت 4

   غير العاملة

د.راحة إيجابية بالعضالت 1

   غير العاملة

د.راحة إيجابية بالعضالت 5

   غير العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت8

   غير العاملة
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0   1.4   33.1   34.8   34.8   
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0.4   1.4   31.5   35   34.5   

 

  

1   0.3   33.8   34.5   34.4   

 

  

5.4   8.3   34.5   33.1   34.0   
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   العاملة

د.راحة إيجابية بالعضالت 1

   العاملة

د.راحة إيجابية بالعضالت 5

   العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت8

   العاملة

 

  

0   8.0   34.5   34.4   8.5   

 

  

4.8   0.1   9.1   33.4   36.0   

 

  

0.9   0.3   8.4   33.0   9.9   

 

  

1.0   1.8   36.5   34.0   9   

 

  

0.    0.9   1.8   9.5   36.3   

 

  

0.1   0.0   36.9   34.3   36.4   

 

  

1   0.9   36.0   33.9   8.1   

 

  

4.8   5.1   36.1   33.1   36   

 

  

5.8   0.1   9.4   36.8   9.1   

 

  

5.0   8   33.4   34.1   9.8   

 

  

0.0   0.5   9.9   36.0   8.1   

 

  



 

 
 

 
 اإلنقباض اإليزومتري في التجربة الرئيسيةجدول نتائج الضغط الدموي اإلنقباضي بعد نهاية أداء إختبار ثني الركبة بنمط عمل 

د.راحة إيجابية بالعضالت 6

   العاملة

د.راحة إيجابية بالعضالت 4

   العاملة

د.راحة إيجابية بالعضالت 1

   العاملة

د.راحة إيجابية بالعضالت 5

   العاملة

د.راحة إيجابية 8

   بالعضالت العاملة

 

  

154   145   135   125   121   

 

  

160   142   128   122   118   

 

  

167   137   132   128   124   

 

  

162   147   139   126   125   

 

  

168   103   128   121   120   

 

  

161   139   132   127   122   

 

  

160   156   143   138   127   

 

  

167   145   136   129   127   

 

  

167   137   138   124   121   

 

  

159   148   146   138   127   

 

  

169   145   132   127   122   

 

  

د.راحة إيجابية بالعضالت غير 6

   العاملة

ير د.راحة إيجابية بالعضالت غ4

العاملة     

ر د.راحة إيجابية بالعضالت غي1

العاملة     

د.راحة إيجابية بالعضالت 5

العاملةغير      

د.راحة إيجابية 8

   بالعضالت غير  العاملة

 

  

159   144   129   124   124   

 

  

167   141   132   129   125   

 

  

158   131   129   125   119   

 

  

157   129   126   122   118   

 

  

166   138   131   125   118   

 

  

168   118   137   129   125   

 

  

166   147   126   122   120   

 

  

167   139   127   122   118   

 

  

165   137   128   121   119   

 

  

165   135   129   120   120   

 

  

167   118   129   127   121   

 

  



 

 
 

 جدول يوضح نتائج الضغط الدموي اإلنبساطي بعد نهاية أداء إختبار ثني الركبة بنمط عمل اإلنقباض اإليزومتري في التجربة الرئيسية
 

د.راحة إيجابية بالعضالت 6

   العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت4

   العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت1

   العاملة

ت د.راحة إيجابية بالعضال5

   العاملة

د.راحة إيجابية بالعضالت 8

   العاملة

 
  

92   78   88   11   73   
 

  

88   85   86   18   74   
 

  

99   94   89   81   77   
 

  

94   86   81   11   74   
 

  

97   89   86   11   75   
 

  

91   85   80   15   73   
 

  

94   86   84   11   74   
 

  

90   87   85   18   73   
 

  

101   85   80   10   70   
 

  

89   86   79   15   73   
 

  

87   93   80   74   16   
 

  

د.راحة إيجابية بالعضالت 6

   غير العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت4

   غير  العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت1

   غير  العاملة

ت د.راحة إيجابية بالعضال5

   غير  العاملة

د.راحة إيجابية بالعضالت 8

   غير  العاملة

 
  

95   86   15   72   70   
 

  

97   11   16   73   16   
 

  

95   77   14   72   01   
 

  

92   84   18   73   71   
 

  

97   82   75   74   73   
 

  

98   83   78   76   70   
 

  

93   86   84   75   71   
 

  

97   83   80   74   70   
 

  

95   80   77   73   13   
 

  

98   82   79   74   13   
 

  

94   85   80   76   11   
 

  



 

 
 

 

 في التجربة الرئيسينبض القلب بعد نهاية أداء إختبار ثني الركبة بنمط عمل اإلنقباض اإليزوتوني  يوضح نتائج جدول

ت د.راحة إيجابية بالعضال6

   العاملة

ت د.راحة إيجابية بالعضال4

   العاملة

ت د.راحة إيجابية بالعضال1

   العاملة

ت د.راحة إيجابية بالعضال5

   العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت8

   العاملة

  158   108   99   79   68   

 

  

163   97   88   78   75   

 

  

160   115   100   85   70   

 

  

351   98   85   83   79   

 

  

358   102   97   82   71   

 

  

161   100   85   80   75   

 

  

160   103   97   85   77   

 

  

159   100   74   73   70   

 

  

163   98   81   78   71   

 

  

157   100   90   76   72   

 

  

162   102   97   80   71   

 

  

د.راحة إيجابية بالعضالت 6

   غير العاملة

ت د.راحة إيجابية بالعضال4

   غير  العاملة

ت إيجابية بالعضالد.راحة 1

   غير  العاملة

ت د.راحة إيجابية بالعضال5

   غير  العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت8

   غير  العاملة

 

  

158   104   85   76   71   

 

  

164   93   81   76   68   

 

  

160   107   89   85   72   

 

  

163   96   90   79   68   

 

  

160   98   91   83   74   

 

  

163   93   85   74   70   

 

  

157   88   78   77   69   

 

  

161   94   87   71   71   

 

  

159   103   85   74   70   

 

  

158   91   80   74   68   

 

  

162   107   82   77   71   

 

  



 

 
 

 
 بنمط عمل اإلنقباض اإليزوتوني في التجربة الرئيسيةجدول يوضح نتائج نسب حامض الالكتيك بعد نهاية أداء إختبار ثني الركبة 

 د.راحة إيجابية بالعضالت6

   غير العاملة

ت د.راحة إيجابية بالعضال4

   غير العاملة

ت د.راحة إيجابية بالعضال1

   غير العاملة

ت إيجابية بالعضالد.راحة 5

   غير العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت8

   غير العاملة

 
  

0.4 
 

0.8 
 

34.0 
 

35.0 
 

31   
 

  

5.3 
 

8.3 
 

33.5 
 

35.0 
 

34.1   
 

  

1.0 
 

8 
 

34.1 
 

35.4 
 

33.3   
 

  

5.1 
 

0.8 
 

34.0 
 

8.9 
 

0.1   
 

  

0.3 
 

1.1 
 

34.8 
 

30.3 
 

36.5   
 

  

1 
 

8.1 
 

34.1 
 

35.4 
 

33.8   
 

  

1.9 
 

5.9 
 

34 
 

34.5 
 

33   
 

  

0 
 

1.9 
 

34.4 
 

31.3 
 

33.4   
 

  

1.0 
 

0.8 
 

34.1 
 

30.1 
 

34.1   
 

  

0.3 
 

0.5 
 

34.5 
 

30.0 
 

34.4   
 

  

1.0 
 

1.5 
 

34.0 
 

34.8 
 

9.0   
 

  

 د.راحة إيجابية بالعضالت6

   العاملة

ت د.راحة إيجابية بالعضال4

   العاملة

ت بالعضالد.راحة إيجابية 1

   العاملة

ت د.راحة إيجابية بالعضال5

   العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت8

   العاملة

 
  

0.5 
 

8.1 
 

34.4 
 

31.5 
 

36.1   
 

  

1.0 
 

0.1 
 

36 
 

34.0 
 

8.9   
 

  

0.0 
 

1.5 
 

34.0 
 

9.1 
 

1.0   
 

  

0.1 
 

0 
 

33.9 
 

9.1 
 

8.0   
 

  

1.1 
 

0.1 
 

34.0 
 

31.1 
 

36.0   
 

  

1.9 
 

8.0 
 

34.3 
 

31 
 

34.3   
 

  

0.4 
 

5.8 
 

34.4 
 

31 
 

9.0   
 

  

0.1 
 

1.0 
 

3.8 
 

31.0 
 

33.8   
 

  

0.4 
 

5.9 
 

9.0 
 

33.9 
 

36.4   
 

  

1.0 
 

8 
 

34.0 
 

31.1 
 

1.0   
 

  

0.5 
 

1.8 
 

33.4 
 

31.3 
 

9.1   
 

  



 

 
 

 

 الضغط الدموي اإلنقباضي بعد نهاية أداء إختبار ثني الركبة بنمط عمل اإلنقباض اإليزوتوني في التجربة الرئيسية جدول يوضح نتائج

د.راحة إيجابية بالعضالت 6

   العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت4

   العاملة

د.راحة إيجابية بالعضالت 1

   العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت5

   العاملة

د.راحة إيجابية بالعضالت 8

   العاملة

 

  

168   144   131   120   117   

 

  

167   153   132   127   118   

 

  

168   154   143   139   125   

 

  

165   162   156   132   126   

 

  

166   161   301   111   124   

 

  

161   158   300   140   147   

 

  

166   148   137   127   121   

 

  

168   159   133   125   122   

 

  

162   138   135   120   138   

 

  

159   148   131   146   118   

 

  

157   149   134   120   111   

 

  

د.راحة إيجابية بالعضالت 6

   غير العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت4

   غير  العاملة

د.راحة إيجابية بالعضالت 1

   غير  العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت5

   غير  العاملة

إيجابية بالعضالت  د.راحة8

   غير  العاملة

 

  

163   145   131   117   111   

 

  

165   166   141   141   120   

 

  

165   137   128   113   110   

 

  

157   146   130   120   112   

 

  

163   151   131   121   119   

 

  

152   147   113   122   117   

 

  

104   156   111   121   118   

 

  

167   138   129   122   120   

 

  

168   135   129   123   117   

 

  

100   137   129   122   120   

 

  

160   145   133   124   120   

 

  



 

 
 

 
 نتائج الضغط الدموي اإلنبساطي بعد نهاية أداء إختبار ثني الركبة بنمط عمل اإلنقباض اإليزوتوني في التجربة الرئيسيجدول يوضح 

د.راحة إيجابية بالعضالت 6

   العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت4

   العاملة

د.راحة إيجابية بالعضالت 1

   العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت5

   العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت8

   العاملة

 
  

96   86   77   72   70   
 

  

91   87   85   79   69   
 

  

102   86   72   63   60   
 

  

110   85   70   67   67   
 

  

107   98   88   77   70   
 

  

106   97   81   75   75   
 

  

83   89   79   73   70   
 

  

91   88   79   76   74   
 

  

87   96   87   79   75   
 

  

82   94   83   78   73   
 

  

96   88   77   73   70   
 

  

د.راحة إيجابية بالعضالت 6

   العاملةغير 

 د.راحة إيجابية بالعضالت4

   غير  العاملة

د.راحة إيجابية بالعضالت 1

   غير  العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت5

   غير  العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت8

   غير  العاملة

 
  

86   83   74   72   70   
 

  

102   89   76   69   67   
 

  

99   93   71   75   69   
 

  

94   95   15   74   71   
 

  

97   92   10   65   64   
 

  

100   90   10   75   71   
 

  

96   79   72   65   63   
 

  

99   87   74   71   70   
 

  

103   76   73   67   65   
 

  

105   78   70   69   68   
 

  

91   85   75   71   65   
 

  



 

 
 

 جدول يوضح نتائج نبض القلب بعد نهاية أداء إختبار ثني الركبة بنمط عمل اإلنقباض اإلكسوتوني في التجربة الرئيسية

 

د.راحة إيجابية بالعضالت 6

   العاملة

ت د.راحة إيجابية بالعضال4

   العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت1

   العاملة

د.راحة إيجابية بالعضالت 5

   العاملة

ة إيجابية بالعضالت د.راح8

   العاملة

 
  

159   106   98   81   76   
 

  

160   99   85   77   69   
 

  

161   107   85   78   70   
 

  

159   102   96   83   78   
 

  

161   104   101   88   11   
 

  

160   104   99   96   18   
 

  

159   102   94   88   14   
 

  

157   103   98   89   11   
 

  

162   104   94   87   10   
 

  

164   96   90   89   80   
 

  

163   109   100   85   77   
 

  

د.راحة إيجابية بالعضالت 6

   غير العاملة

ت د.راحة إيجابية بالعضال4

   غير  العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت1

   غير  العاملة

بالعضالت د.راحة إيجابية 5

   غير  العاملة

ر د.راحة إيجابية بالعضالت غي8

العاملة     

 
  

158   95   77   70   14   
 

  

164   117   81   11   64   
 

  

105   96   80   18   86   
 

  

164   93   85   11   77   
 

  

159   98   80   70   14   
 

  

157   97   84   15   72   
 

  

158   95   77   71   11   
 

  

166   100   79   72   14   
 

  

167   97   75   70   11   
 

  

159   101   78   11   70   
 

  

154   98   85   10   72   
 

  



 

 
 

 جدول يوضح نتائج نسب حامض الالكتيك بعد نهاية أداء إختبار ثني الركبة بنمط عمل اإلنقباض اإلكسوتوني في التجربة الرئيسية

 

د.راحة إيجابية 6.

   بالعضالت غير العاملة

ت د.راحة إيجابية بالعضال4

   غير العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت1

   غير العاملة

ت د.راحة إيجابية بالعضال5

   غير العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت8

   غير العاملة

 
  

0.3 
 

1.0 
 

34 
 

31.5 
 

34.5   
 

  

1.0 
 

0.8 
 

33.0 
 

33.8 
 

34   
 

  

0.1 
 

1.4 
 

31.4 
 

31.8 
 

30.0   
 

  

0.0 
 

1.0 
 

36.0 
 

36.0 
 

36.8   
 

  

0.0 
 

0.1 
 

34.5 
 

36.3 
 

8   
 

  

1.1 
 

1.9 
 

33.1 
 

34.4 
 

33.0   
 

  

5.0 
 

1.1 
 

31.4 
 

33.1 
 

36.1   
 

  

0 
 

1.3 
 

34.9 
 

31.1 
 

34.9   
 

  

0.4 
 

0.1 
 

31.0 
 

31.9 
 

31.9   
 

  

1.5 
 

1.8 
 

34.8 
 

36.0 
 

9   
 

  

0.9 
 

0.0 
 

34.3 
 

9.9 
 

0.8   
 

  

ت د.راحة إيجابية بالعضال6

   العاملة

ت د.راحة إيجابية بالعضال4

   العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت1

   العاملة

ت د.راحة إيجابية بالعضال5

   العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت8

   العاملة

 
  

0.4 
 

1.0 
 

34.0 
 

31.0 
 

36   
 

  

0.0 
 

1.1 
 

33.8 
 

34.5 
 

0.1   
 

  

1.8 
 

1.4 
 

9.3 
 

31.8 
 

9.0   
 

  

1.5 
 

0.5 
 

33.0 
 

31.1 
 

0.0   
 

  

0.0 
 

1.0 
 

34 
 

31.9 
 

8   
 

  

0.1 
 

1.5 
 

30.0 
 

30 
 

8.5   
 

  

1.1 
 

5.0 
 

9.8 
 

34.5 
 

9.1   
 

  

1.9 
 

8.4 
 

33.1 
 

31.4 
 

9.1   
 

  

0.1 
 

1.5 
 

9.9 
 

33.3 
 

8.4   
 

  

1.5 
 

1.1 
 

31 
 

34.5 
 

8   
 

  

1.9 
 

0.3 
 

8.3 
 

34.5 
 

9.3   
 

  



 

 
 

 اإلنقباض اإلكسوتوني في التجربة الرئيسيةأداء إختبار ثني الركبة بنمط عمل اإلنقباضي بعد نهاية الضغط الدموي جدول يوضح نتائج 

د.راحة إيجابية 6

   بالعضالت العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت4

   العاملة

د.راحة إيجابية بالعضالت 1

   العاملة

ت د.راحة إيجابية بالعضال5

   العاملة

د.راحة إيجابية بالعضالت 8

   العاملة
 167   145   130   141   124   

 165   143   129   127   121   
 159   142   139   133   117   
 155   135   130   133   121   
 169   160   129   145   141   
 168   164   132   140   143   
 155   139   129   130   120   
 158   146   131   127   121   
 162   153   134   138   118   
 169   157   138   131   129   
 157   140   130   128   122   
د.راحة إيجابية 6 

   بالعضالت غير العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت4

   غير  العاملة

د.راحة إيجابية بالعضالت 1

   غير  العاملة

ت د.راحة إيجابية بالعضال5

   غير  العاملة

د.راحة إيجابية بالعضالت 8

   غير  العاملة
 169   144   123   122   111   

 158   141   125   123   120   
 157   135   133   129   123   
 166   118   127   120   119   
 155   140   135   127   125   
 158   147   128   123   119   
 167   148   134   125   118   
 168   135   126   123   121   
 165   145   129   121   119   
 167   137   127   122   118   
 157   142   132   126   119   
 



 

 
 

 جدول يوضح نتائج الضغط الدموي اإلنبساطي بعد نهاية أداء إختبار ثني الركبة بنمط عمل اإلنقباض اإلكسوتوني في التجربة الرئيسية

 

ت د.راحة إيجابية بالعضال6

   العاملة

ت د.راحة إيجابية بالعضال4

   العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت1

   العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت5

   العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت8

   العاملة

 
  

97   85   80   77   70   
 

  

88   79   75   70   69   
 

  

89   80   77   69   68   
 

  

91   83   70   67   66   
 

  

94   88   81   76   72   
 

  

98   89   78   73   70   
 

  

99   88   87   75   72   
 

  

93   86   81   76   74   
 

  

95   87   74   68   68   
 

  

97   94   87   73   73   
 

  

98   87   81   79   74   
 

  

د.راحة إيجابية بالعضالت 6

   غير العاملة

ت د.راحة إيجابية بالعضال4

   غير  العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت1

   غير  العاملة

 د.راحة إيجابية بالعضالت5

   غير  العاملة

ير بالعضالت غد.راحة إيجابية 8

العاملة     

 
  

96   85   11   70   61   
 

  

83   77   09   60   57   
 

  

82   19   15   68   65   
 

  

79   81   18   73   65   
 

  

102   90   86   73   71   
 

  

97   80   19   72   70   
 

  

99   80   10   70   70   
 

  

88   86   15   71   69   
 

  

93   83   10   71   70   
 

  

100   86   78   70   68   
 

  

94   87   10   72   71   
 

  



 

 
 

 

  جدول يوضح قيم المتغيرات الفسيولوجية)نبض القلب ، ضغط الدم ، حامض الالكتيك( للعينة الرئيسية )اإلنقباض اإلكسوتوني(في حالة الراحة

   عند الراحة االنبساطيالضغط    عند الراحة االنقباضيالضغط    الراحةحامض الالكتيك عند    النبض عند الراحة

70   2,1   117   72   

64   2,3   119   68   

67   2,7   120   73   

70   2   115   70   

70   2,6   127   71   

70   2,4   121   69   

63   2,2   119   72   

67   2   121   70   

60   2,5   110   71   

65   2,6   129   70   

71   2,1   121   72   

62   2,3   120   70   

59   2,7   111   71   

67   2,3   121   70   

70   2,4   118   70   

67   2,5   117   69   

70   2,1   116   70   

65   2,4   115   66   

64   2,7   116   69   

66   2,2   118   71   

65   2,6   115   72   

62   2,5   118   70   



 

 
 

 
الراحة  جدول يوضح قيم المتغيرات الفسيولوجية)نبض القلب ، ضغط الدم ، حامض الالكتيك( للعينة الرئيسية )اإلنقباض اإليزوتوني(في حالة الراحة  

   عند الراحة الضغط اإلنبساطي   عند الراحة الضغط اإلنقباضي   حامض الالكتيك عند الراحة   النبض عند الراحة

70   1,9   117   70   

68   2,2   118   67   

67   2,5   120   72   

68   2,7   117   71   

71   2,6   121   65   

64   2,1   126   71   

69   2,3   121   68   

71   2,1   120   70   

70   2,4   119   67   

66   1,9   114   70   

71   2,2   115   72   

65   2,3   111   70   

71   2,6   122   71   

62   2,3   120   73   

68   2,1   118   67   

70   2,4   119   70   

71   1,8   117   73   

67   2,5   119   70   

70   2,3   120   74   

66   2,1   117   72   

64   2,6   119   71   

70   2,2   120   70   



 

 
 

 
 

 الراحة  جدول يوضح قيم المتغيرات الفسيولوجية)نبض القلب ، ضغط الدم ، حامض الالكتيك( للعينة الرئيسية )اإلنقباض اإليزومتري(في حالة 

 

 النبض عند الراحة
   عند الراحة الضغط اإلنبساطي   عند الراحة الضغط اإلنقباضي   حامض الالكتيك عند الراحة  

65   2   117   68   

62   2,3   118   71   

60   2,8   120   68   

63   2,4   119   70   

70   2,6   120   71   

68   2,1   119   70   

68   2,2   123   72   

67   2,4   122   69   

65   2,3   118   71   

66   2,1   119   69   

68   2,6   118   72   

64   2,3   117   70   

70   2,5   121   71   

71   2,7   115   72   

69   2,5   118   74   

66   2,2   110   70   

70   2,3   121   72   

64   2,4   120   70   

65   2   115   70   

70   1,9   117   71   

66   2,6   118   73   

65   1,8   121   70   



 

 
 

 

 عيةالبلية و البعديةلعينة الدراسة اإلستطقياسات( المتغيرات الفسيولوجية في حالة الراحة ، القالقيم)جدول يوضح 

 6ق-الضغط اإلنبساطي 0ق-الضغط اإلنبساطي 6ق-الضغط اإلنقباضي 0ق-الضغط اإلنقباضي 6ق-حامض الالكتيك عند الراحة 0ق-حامض الالكتيك عند الراحة 6ق -النبض عند الراحة 0ق -النبض عند الراحة

71 70 2.1 2.2 118 117 71 69 

68 68 2.2 2.1 120 120 70 70 

66 68 2.4 2.3 119 119 72 71 

71 71 2.1 2.4 117 118 70 71 

69 70 2 2.1 120 120 72 70 

69 65 2.3 2.5 123 123 70 72 

64 65 2.4 2.4 118 120 72 70 

68 70 2.7 2.7 121 122 71 70 

65 66 2.3 2.2 120 119 69 68 

66 67 2.2 2.1 121 120 71 70 

70 71 2.4 2.2 121 121 68 67 

65 66 2.2 2.3 119 118 65 66 

63 67 2.1 2.2 118 117 71 70 

68 67 2.3 2.1 120 119 70 69 

70 69 2.2 2.1 120 120 70 71 

68 69 2.4 2.5 118 118 71 71 

69 67 2.3 2.4 120 118 70 69 

70 71 2.3 2.2 119 119 69 70 

 



 

 
 

 

 

عية:الالبعديةلعينة الدراسة اإلستطبلية و ي)الحمل األقصى، ثني الركبة( القجدول يوضح نتائج اختبار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6مدة األداء  0مدة األداء نوع اإلنقباض البعدي. الحمل األقصى القبلي .  الحمل األقصى

 1.05 1.03 اإليزومتري 80 80

76 76   0.46 0.4 

82 82   0.48 0.39 

74 74   0.51 0.43 

68 68   0.45 0.52 

64 64   0.42 0.5 

 1.48 1.46 اإليزوتوني 78 78

66 66   1.5 1.52 

60 60   1.5 1.48 

84 84   1.57 1.54 

80 80   1.48 1.47 

66 66   1.54 1.53 

 1.22 1.25 اإلكسوتوني 70 70

74 74   1.31 1.4 

80 80   1.2 1.17 

68 68   1.21 1.2 

76 76   1.24 1.29 

82 82   1.22 1.19 



 

 
 

عية:اللعينة الدراسة اإلستط (بلية و البعديةثني الركبة والخاصة بمعدل نبض القلب )الق ختبارإجدول يوضح نتائج   

                   نبض القلب اإلنقباض اإليزومتري

 8للدقيقة  4القياس  8للدقيقة  3القياس  5للدقيقة  4القياس  5للدقيقة  3القياس  1للدقيقة  4القياس  1للدقيقة  3القياس  4للدقيقة  4القياس  4للدقيقة  3القياس  6للدقيقة  4القياس  6للدقيقة  3القياس 

162 164 100 105 95 97 90 88 81 80 

160 158 102 109 88 86 81 79 74 75 

161 160 107 110 96 93 81 82 68 69 

162 163 99 101 85 82 75 77 69 70 

160 161 113 114 94 95 82 80 72 71 

159 158 106 111 101 98 91 89 76 77 

                   نبض القلب اإلنقباض اإليزوتوني

 8للدقيقة  4القياس  8للدقيقة  3القياس  5للدقيقة  4القياس  5للدقيقة  3القياس  1للدقيقة  4القياس  1للدقيقة  3القياس  4للدقيقة  4القياس  4للدقيقة  3القياس  6للدقيقة  4القياس  6للدقيقة  3القياس 

159 158 105 106 97 98 79 78 68 67 

161 162 98 95 86 89 76 75 74 73 

161 162 111 110 100 99 83 82 70 70 

164 162 97 95 86 84 84 85 78 77 

161 160 102 100 96 95 85 83 71 71 

160 160 99 103 84 86 81 79 73 72 

                   نبض القلب اإلنقباض اإلكسوتوني

 8للدقيقة  4القياس  8للدقيقة  3القياس  5للدقيقة  4القياس  5للدقيقة  3القياس  1للدقيقة  4القياس  1للدقيقة  3القياس  4للدقيقة  4القياس  4للدقيقة  3القياس  6للدقيقة  4القياس  6للدقيقة  3القياس 

160 159 104 105 97 99 79 80 71 74 

161 161 99 100 86 84 75 76 69 70 

161 162 103 102 83 88 76 77 68 71 

161 159 104 107 90 91 82 81 74 76 

159 159 100 102 98 100 90 91 75 74 

162 163 101 100 98 97 92 90 77 76 

 

 

 



 

 
 

 

عية:اللعينة الدراسة اإلستط (بلية و البعديةثني الركبة والخاصة بنسب حامض الالكتيك )الق ختبارإجدول يوضح نتائج   

                   حمض الالكتيك لإلنقباض اإليزومتري

 8للدقيقة  4القياس  8للدقيقة  3القياس  5للدقيقة  4القياس  5للدقيقة  3القياس  1للدقيقة  4القياس  1للدقيقة  3القياس  4للدقيقة  4القياس  4للدقيقة  3القياس  6للدقيقة  4القياس  6للدقيقة  3القياس 

6.5 7.5 8.9 9.6 11.6 10.5 9.2 8.5 5.3 5.2 

4.5 3.9 6.9 7.1 5.6 6.7 4.9 5.1 4.3 4.2 

5.2 6.2 13.4 13.8 12.7 12.5 9.2 8.6 7.5 7.1 

4.1 4.5 8.5 9 8.2 7.9 6.3 5.9 5.2 4.3 

5.4 4.4 11.6 10.6 9.6 9.1 7.8 8.4 4.7 7.5 

8.4 8.8 11.5 12.6 13.6 13.8 11.6 10.3 8.7 8.6 

                   حمض الالكتيك لإلنقباض اإليزوتوني

 8للدقيقة  4القياس  8للدقيقة  3القياس  5للدقيقة  4القياس  5للدقيقة  3القياس  1للدقيقة  4القياس  1للدقيقة  3القياس  4للدقيقة  4القياس  4للدقيقة  3القياس  6للدقيقة  4القياس  6للدقيقة  3القياس 

7.6 7.1 14.2 14.6 15.9 15.6 12.8 13.5 9.2 9.8 

8.7 8.6 15.6 15.7 14.5 14.7 12.6 12.4 7.6 8.2 

7.9 8.2 12.7 12.4 16.8 17.4 11.6 11.3 7.8 8.3 

7.3 7.6 13.5 13.6 9.5 9.3 7.5 7.9 5.9 5.7 

7.5 7.3 12.5 12.9 14.1 14.8 9.8 10.5 7.6 7.4 

7.9 8.2 12.2 12.8 14.9 15.6 10.7 10.1 7.2 7.5 

                   حمض الالكتيك لإلنقباض اإلكسوتوني

 8للدقيقة  4القياس  8للدقيقة  3القياس  5للدقيقة  4القياس  5للدقيقة  3القياس  1للدقيقة  4القياس  1للدقيقة  3القياس  4للدقيقة  4القياس  4للدقيقة  3القياس  6للدقيقة  4القياس  6للدقيقة  3القياس 

7.5 6.4 12.6 12.5 13.8 14.2 12.1 12.3 8.1 7.5 

6.7 6.3 11.9 11.4 14.7 14.3 12.6 12.7 7.6 7.2 

7.8 6.8 15.5 15.2 17.2 16.5 14.5 13.8 8.8 9.5 

9.1 9.4 11.6 11.3 14.1 13.4 11.3 10.4 7.9 8.4 

5.9 6.2 12.6 11.8 12.6 12.8 9.8 10.2 6.8 7.1 

9.4 9.8 12.4 11.7 14.1 15.6 11.3 12.8 8.6 9.2 

 

 



 

 
 

عية:اللعينة الدراسة اإلستط (بلية و البعديةثني الركبة و الخاصة بالضغط الدموي اإلنقباضي)الق ختبارإجدول يوضح نتائج   

                   الضغط اإلنقباضي لإلنقباض اإليزومتري

 8للدقيقة  4القياس  8للدقيقة  3القياس  5للدقيقة  4القياس  5للدقيقة  3القياس  1للدقيقة  4القياس  1للدقيقة  3القياس  4للدقيقة  4القياس  4للدقيقة  3القياس  6للدقيقة  4القياس  6للدقيقة  3القياس 

158 159 148 147 134 132 126 124 119 120 

159 158 139 140 126 127 121 123 120 120 

161 161 142 141 131 130 125 127 129 123 

160 161 140 138 135 137 126 127 119 118 

160 160 136 140 129 124 121 120 121 120 

159 160 139 134 131 130 126 125 118 117 

                   الضغط اإلنقباضي لإلنقباض اإليزوتوني

 8للدقيقة  4القياس  8للدقيقة  3القياس  5للدقيقة  4القياس  5للدقيقة  3القياس  1للدقيقة  4القياس  1للدقيقة  3القياس  4للدقيقة  4القياس  4للدقيقة  3القياس  6للدقيقة  4القياس  6للدقيقة  3القياس 

169 170 146 150 135 135 126 124 119 118 

167 168 153 154 135 134 126 127 119 120 

166 165 146 147 137 136 134 131 123 122 

167 168 148 146 137 137 132 133 120 120 

169 168 143 143 136 135 124 125 117 118 

165 164 143 142 137 138 126 129 119 118 

                   الضغط اإلنقباضي لإلنقباض اإلكسوتوني

 8للدقيقة  4القياس  8للدقيقة  3القياس  5للدقيقة  4القياس  5للدقيقة  3القياس  1للدقيقة  4القياس  1للدقيقة  3القياس  4للدقيقة  4القياس  4للدقيقة  3القياس  6للدقيقة  4القياس  6للدقيقة  3القياس 

166 168 142 143 131 132 127 129 124 123 

165 164 146 145 127 128 124 123 120 121 

159 157 142 141 138 137 127 128 119 118 

159 157 135 136 129 128 124 125 118 117 

160 158 143 148 136 138 128 130 120 121 

159 158 147 149 134 133 127 125 116 119 

 

 

 



 

 
 

 

عية:اللعينة الدراسة اإلستط (بلية و البعديةثني الركبة و الخاصة بالضغط الدموي اإلنبساطي) الق ختبارإجدول يوضح نتائج   

                   اإليزومتريالضغط اإلنبساطي لإلنقباض 

 8للدقيقة  4القياس  8للدقيقة  3القياس  5للدقيقة  4القياس  5للدقيقة  3القياس  1للدقيقة  4القياس  1للدقيقة  3القياس  4للدقيقة  4القياس  4للدقيقة  3القياس  6للدقيقة  4القياس  6للدقيقة  3القياس 

98 94 79 76 73 71 72 70 70 70 

91 90 84 86 80 82 77 78 73 73 

98 97 86 82 76 78 74 75 72 71 

95 93 82 81 75 76 74 73 74 74 

96 94 83 84 78 79 73 75 70 71 

94 92 81 80 77 76 74 73 73 72 

                   الضغط اإلنبساطي لإلنقباض اإليزوتوني

 8للدقيقة  4القياس  8للدقيقة  3القياس  5للدقيقة  4القياس  5للدقيقة  3القياس  1للدقيقة  4القياس  1للدقيقة  3القياس  4للدقيقة  4القياس  4للدقيقة  3القياس  6للدقيقة  4القياس  6للدقيقة  3القياس 

98 95 86 86 75 76 72 73 70 69 

93 92 86 85 78 79 75 75 71 71 

104 103 87 87 78 78 71 70 69 68 

110 109 88 89 78 79 73 72 67 65 

106 108 86 87 77 78 71 70 72 70 

105 104 85 86 76 76 70 72 69 71 

                   الضغط اإلنبساطي لإلنقباض اإلكسوتوني

 8للدقيقة  4القياس  8للدقيقة  3القياس  5للدقيقة  4القياس  5للدقيقة  3القياس  1للدقيقة  4القياس  1للدقيقة  3القياس  4للدقيقة  4القياس  4للدقيقة  3القياس  6للدقيقة  4القياس  6للدقيقة  3القياس 

96 98 87 86 78 79 72 73 70 69 

87 89 80 81 77 77 70 71 68 69 

90 91 81 82 75 76 73 72 69 68 

94 92 80 80 76 77 71 70 70 70 

93 95 83 84 75 75 69 68 66 67 

97 99 83 85 76 76 73 71 70 69 

 

 



 

 
 

:ثني الركبة والخاصة بمدة و زمن األداء حسب أنواع اإلنقباضات المدروسة، لعينة الدراسة الرئيسية ختبارإجدول يوضح نتائج   

 مدة األداء اإليزوتوني مدة األداء اإلكسوتوني مدة األداء اإليزومتري

0.56 1.23 1.45 

0.51 1.25 1.48 

0.53 1.22 1.51 

0.49 1.26 1.57 

0.55 1.28 1.52 

0.58 1.24 1.49 

0.47 1.23 1.46 

0.5 1.25 1.54 

0.46 1.2 1.48 

0.48 1.24 1.58 

0.57 1.23 1.54 

0.52 1.21 1.5 

0.54 1.26 1.52 

0.51 1.23 1.57 

0.45 1.26 1.48 

0.5 1.29 1.54 

0.49 1.24 1.47 

0.55 1.23 1.58 

0.58 1.25 1.53 

0.57 1.3 1.51 

1 1.22 1.46 

0.47 1.27 1.55 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، بيولوجية( للعينة الرئيسية )اإلنقباض اإلكسوتوني(في حالة الراحة جسميةجدول يوضح قيم متغيرات )

 ساعات النوم العمر التدريبي السن الطول الوزن
70 170 18 8 8 

74 172 18 6 8 

71 180 19 8 8 

68 173 19 8 8 

72 182 20 8 8 

74 172 19 8 8 

79 170 18 6 8 

80 181 18 7 8 

73 170 19 6 8 

76 171 18 7 9 

77 174 20 8 8 

73 176 18 6 9 

70 171 18 6 8 

74 170 19 8 8 

75 173 18 7 9 

76 172 18 6 8 

81 174 20 8 9 

72 168 18 7 8 

82 173 20 9 9 

72 169 18 6 8 

71 169 19 7 8 

72 170 18 7 8 



 

 
 

 ساعات النوم العمر التدريبي السن الطول الوزن
78 171 18 8 9 

70 173 18 7 9 

73 178 19 8 8 

69 176 18 6 8 

71 170 18 7 8 

73 172 20 8 8 

74 173 18 6 8 

72 171 18 7 8 

82 172 20 8 8 

70 176 18 7 8 

75 170 19 8 8 

81 180 18 7 9 

74 172 19 8 8 

77 173 18 6 9 

68 170 20 8 8 

76 173 18 6 9 

74 170 18 6 9 

73 176 19 8 9 

70 183 18 8 8 

80 170 19 8 8 

71 168 18 7 9 

73 172 18 6 9 

 ، بيولوجية( للعينة الرئيسية )اإلنقباض اإليزوتوني(في حالة الراحة جسميةجدول يوضح قيم متغيرات )

 

 

 



 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، بيولوجية( للعينة الرئيسية )اإلنقباض اإليزومتري(في حالة الراحة جسميةجدول يوضح قيم متغيرات ) 

   

 النوم ساعات العمر التدريبي السن الطول الوزن
74 179 18 6 9 

70 168 20 8 9 

71 170 18 6 8 

78 171 18 6 8 

75 172 19 8 8 

74 171 18 7 9 

72 180 20 8 8 

81 169 18 6 8 

70 177 19 8 9 

69 173 18 7 9 

71 171 19 8 8 

75 171 18 7 9 

67 172 18 8 8 

75 175 19 7 8 

72 172 18 6 8 

81 180 18 8 8 

79 174 18 6 8 

77 172 19 8 9 

74 170 18 6 9 

80 174 20 7 9 

72 172 18 6 9 

73 172 20 8 8 



 

 
 

 

 

 :خامسالملحق ال
  

 

 مــــلــــــخــــــص البــــــــــــــحث 

 
 

 



 

 
 

 المقدمة :    
تعترب اللياقة البدنية يف رياضة كرة القدم احلديثة حجر الزاوية  أثنا  األدا  خالل املباريات و املنافسات ، ومن أجل الوصول   

العضالت العاملة و املميزة يف نشاط كرة  إىل اللياقة املطلوبة  فهذا يعتمد إىل حد كبري على اإلعداد البدين لالعب، و خاصة
يال للحركات اليت يؤديها الالعب أثنا  النشاط الرياضي ل، وتتطلب عملية حتديد اجملموعات العضلية اليت جيب تقويتها حتالقدم 

املمارس فالعضالت اليت جيب تقويتها ختتلف من نشاط رياضي إىل أخر بإختالف العضالت احملركة األساسية و العضالت 
 .املقابلة و كذلك بإختالف مفاصل اجلسم اليت حتدث حوهلا احلركات و مدى احلركة يف كل منها 

يلجأ املدربون إىل ،  و رفع مستوى العضالت العاملة و القدرة العضلية و كفا ة اجلهاز العصيب العضلي و من أجل حتسني
تمرينات القوة العضلية العامة و كتوي على مترينات بدنية و مهارية  ،  حتتدريب العمل العضلي و برامج العديد من أساليب 

إشتمل على مترينات مقننة  خاصة متنوع ه اليوجد برنامج تدرييب قد الحظ الطالب الباحث يف كرة القدم أنلو ،  اخلاصة
للعضالت العاملة و األساسية  ( كسوتوينيزومرتي، اإليزوتوين ،اإل )اإلنقباض اإلباإلنقباض العضلي الثابت و املتحرك و املختلط

ة فعالة لتحسني املهارات احلركية و يف اللعبة على الرغم من أمهية هذه األنواع من اإلنقباض يف تنمية القدرة و ذلك كوسيل
 وأخرى بيوكيميائية )واقوية(.ميكانيكية و فسيولوجية  نوع فيه يتميز خبصائص أن كل نو هذا كو  اللياقة احلركية و البدنية

و نتيجة هذا  التنوع يف أساليب العمل العضلي، إجنر عنه ضرورة بد  اإلهتمام ومعرفة مستويات التعب العضلي الناتج         
وكذا كيفية وسرعة )كما و نوعا ( ، إلستشفا  منها لعن العمل بكل أسلوب و خملفاته من أثار التعب و أحسن الطر  

ناتج عنه و العودة إىل احلالة الطبيعية لكي يتمكن الرياضي من أدا  العمل مرة ختليص الالعب من أثار التعب العضلي  ال
كما أن ،أصبح من الضروري التأكيد يف الربامج التدريبية على كيفية إراحة العضلة مثل إثارهتا وبالتايل ،أخرى و بكفا ة عالية

 خمتلط(، -ديناميكي-الشدة، احلجم، نوع االنقباض العضلي )ستاتيكي ،العديد من العوامل منها بتأثر تضع و ختةهذه األخري 
حماولة مع انب التعب العضلي ، جب ،و املتعلقةهذه املشكلة  يف اخلوض وهذا جلب إنتباه الطالب الباحث للتفكري  كل     

 و الراحة اإلجيابيةاإلنقباض العضلي خمتلفة من عتبات التعب العضلي و اإلسرتجاع الوظيفي بعد أمناط لإجرا  دراسة مقارنة 
و التغريات الفسيولوجية و البيوكيميائية املصاحبة هلا ، إضافة لفات كل نوع من اإلنقباض لوقوف على نتائج  وخممن أجل ا،

 .بيعية أو القريبة منها إىل احلالة الط للعودةإىل نوع وفرتة الراحة الالزمة 
 اإلشكالية: 

لدى  التعب العضلي واالسترجاع الوظيفي بعد أنواع مختلفة من االنقباض العضلي مستويات مقارنةدراسة إستطالعية ل
 ولإلجابة على هذا التساؤل يتوجب اإلجابة على التساؤالت التالية:     . العبي كرة القدم

 تعب العضلي بعد أدا  نفس اجلهد األكثر مقاومةلل توين(و أي أنواع اإلنقباض العضلي )اإليزومرتي،اإليزوتوين ،اإلكس
 ؟البدين 



 

 
 

  هل هناك فرو  معنوية بني نوعي الراحة اإلجيابية )املؤدات بالعضالت العاملة،املؤدات بالعضالت غري العاملة(يف سرعة
 إسرتجاع  املتغريات الفسيولوجية بعد خمتلفأمناواإلنقباضات العضلية قيد الدراسة ؟

  خمتلف أمناواإلنقباضات العضلية املدروسة و  بعد عمل املتغريات الفسيولوجية احملصلة نتائج  بنيهل هناك فرو  معنوية
 بعد نفس نوع الراحة اإلجيابية؟ 

 ما نوع العالقة اإلرتباوية بني مؤشري نبض القلب و محض الالكتيك بعد أمناط اإلنقباضات العضلية املدروسة؟ 
  يهدف البحث إىل:األهداف: 

  )تعب العضلياألكثر مقاومةللحتديد و ترتيب اإلنقباضات العضلية)اإليزومرتي ، اإليزوتوين ، اإلكستوين. 
  ( املؤدات بالعضالت العاملة أواملؤدات التعرف على أحسن راحة إجيابية من أجل سرعة إسرتجاع املتغريات الفسيولوجية

 العضلية املدروسة.بالعضالت الغري العاملة( و هذا بعد أمناط اإلنقباضات 
  إظهار الفرو  املوجودة يف نتائج املتغريات الفسيولوجية بعد جهد بدين ملختلف أمناط اإلنقباضات العضلية املدروسة وبعد

 .نفس نوع الراحة 
 كشف نوع العالقة اإلرتباوية بني متغريي نبض القلب و محض الالكتيك بعد أمناط اإلنقباضات العضلية املدروسة 

 يفرتض الطالب الباحث أن::الفرضيات 
  تعب العضلي مث يليه االنقباض العضلي اإلكسوتوين تونيهو األكثر مقاومةللالعمل بطريقة االنقباض العضلي االيزو

 .مرتيفااليزو 
  توجد فرو  ذات داللة إحصائية بني نوعي الراحة اإلجيابية ولصاحل اجملموعة اليت إعتمدت راحة إجيابية املؤدات باجملاميع

 عضلية الغري العاملة عند مجيع أمناط االنقباضات العضلية .ال
  متوسطات املتغريات الفسيولوجية قيد الدراسة بني كل من أنواع االنقباض نتائج وجود فرو  ذات داللة إحصائية يف

 .، و هذا بعد نوع الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت غري العاملةااليزوتوين و اإليزومرتي واإلكسوتوين
 توجد عالقة إرتباوية موجبة بني متغريي نبض القلب وتركيز حامض الالكتيك عند الدقيقة الثالثة بعد منط اإلنقباض 

 اإلكسوتوين .،اإليزوتوين  اإليزومرتي،
 قسمت هذه الدراسة إلى بابين .  

 و متثل يف اخللفية النظرية للبحث ، حيث مشل أربعة فصول و هي كالتايل. الباب األول :
 الفصل األول : اإلنقباض العضلي .                  
 الفصل الثاين : التعب العضلي .                  
 الفصل الثالث : اإلسرتجاع الوظيفي .                  
 الفصل الرابع : املرحلة العمرية و متطلبات كرة القدم .                  



 

 
 

 مليدانية .و متثل يف الدراسة ا الباب الثاني :
استخدم الطالب الباحث املنهج الوصفي باألسلوب املسحي و الذي هو عبارة عن أحد أشكال منهج البحث:- 

التحليل و التفسري العلمي املنظم، لوصف ظاهرة أو مشكلة حمددة و تصويرها كميا، عن وريق مجع بيانات و معلومات 
الستخالص داللتها و الوصول إىل نتائج أو تعميمات عن الظاهرة،  مقننة عن الظاهرة أو املشكلة و تصنيفها، و حتليلها،

 .من أجل التوصل إىل مبادئ و نظريات و 
و يف هذا الصدد قد إعتمد الطالب الباحث على الزيارات امليدانية و املقابلة الشخصية مع بعض اخلربا  و املختصني و 

حيث سنقوم  ، هذا جلمع بيانات و معلومات ختص الظاهرة املدروسة املدربني، كما قام الطالب الباحث بتطبيق االختبارات و
بإتباع وريقة الدراسات اإلرتباوية وكذلك املقارنة حيث تستخدم الدراسة اإلرتباوية لتحديد إىل أي مدى تتفق التغريات يف 

)نوع اإلنقباض تغريات عامل معني مع التغريات يف عامل آخر وأيضا للتعرف على حجم ونوع العالقات القائمة بني امل
الباحث على فهم وريقة الطالب ، كما تساعد العضلي ، نوع الراحة و مدهتا، و تأثريها على بعض املتغريات الفسيولوجية(

 .التفاعل بني املتغريات
 البحث:  ةمجتمع و عين 

م للقسم اجلهوي الثاين للغرب رياضيني من اختصاص كرة القدمتّثل و عينة اختارها الطالب الباحث اشتمل هذا البحث على 
سنة و اليت مت  02،وهذا لفئة أقل من  061بعدد إمجايل لالعبني يقدر ب (فريقا 60وتضم  اجلزائري )اجملموعة األوىل

من العدد  %522.و اليت متثل نسبة  رياضي 11( و بواقع 0262-0260اختيارها بالطريقة املقصودة للموسم الرياضي )
 العب. 00و يف كل جمموعة  العينة إىل ثالثة جمموعات، إذ قسمت اإلمجايل

و بعد مرور  06/60/0260-02و أجرى الطالب الباحث التجربة االستطالعية، بتاريت يوم التجربة اإلستطالعية:  
على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة اخلاصة بكمال األجسام  22/60/0260-09أربعة أيام أعيد االختبار نفسه يف 

عة للقطاع اخلاص بوالية مستغامن ، ومشلت العينة رياضيني من فر  كل من بوقريات و جديوية و سيدي خلضر  وهي تاب
 .استبعادهم و استبعاد نتائجهم مت العب و حتت نفس الشروط و املكان  ، مث 64و على عينة قوامها 

، و هذا لكون (0262-0260للموسم ) فساتمت تطبيق االختبارات يف املرحلة األوىل من فرتة املناالتجربة الرئيسية : 
 .أن الالعب يكون يف هذه الفرتة قد وصل إىل أعلى لياقة بدنية، مما يسمح باحلصول على نتائج جيدة

 : تناول الباحث يف هذه الدراسة جمموعة من األدوات متثلت يف:أدوات البحث 
 .السابقة و املرتبطةو الدراسات املراجع العربية واألجنبية املادة اخلربية من  -
 املقابالت الشخصية ، اإلستبيان ، املالحظة . -
 اإلختبارات البدنية و القياسات . -
 القياسات و اإلختبارات الوظيفية والبدنية. -



 

 
 

 مواصفات اإلختبارات: 
  (1إختبار الحمل اإلقصى R-Max :)مل أقصى ما يستطيع مرة واحدةحل. 
 قياس حتمل القوةل:اختبار ثني الركبتين. 
 :الراحة اإلجيابيةتمرين اإلستشفاء. 

 القياسات الوظيفية المستخدمة في البحث: 
 .قياس حامض الالكتيك -قياس النبض -قياس ضغط الدم -قياس الوزن -

 اإلستنتاجات:  
خالل الدراسة اليت قمنا هبا، ويف ضو  البيانات اليت مت معاجلتها إحصائيا وعرضها يف شكل نتائج، فقد توصل  من

 الطالب الباحث إىل االستنتاجات التالية:
 القدرة على مقاومة التعب العضليو زمن األدا  و  وجود فرو  معنوية ودالة إحصائيا بني أنواع االنقباضات قيد الدراسة يف

سرعة الوصول إىل مرحلة التعب توين، أما من حيث كان لصاحل االنقباض االيزو اإلستمرار يف األدا (و الذي   زمن)
 لصاحل االنقباض االيزومرتي . تلقد كانفالعضلي، 

 أو املختلط . التعب الناتج عن العمل العضلي الثابت خيتلف عن التعب الناتج عن العمل العضلي املتحرك 
 ( توجد فرو  معنوية ودالة إحصائيا عند مستوىα≥ 2.20 بني نتائج الراحة االجيابية املؤدات بالعضالت الغري العاملة )

ونتائج الراحة االجيابية املؤدات بالعضالت العاملة، ولقد كانت لصاحل الراحة االجيابية املؤدات بالعضالت الغري  العاملة 
 الدراسة .ومع مجيع االنقباضات العضلية قيد 

  جملموعة الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت العاملة  واالخنفاض السريع جملموعة الراحة  اتدرجييإخنفاض حامض الالكتيك
 اإلجيابية املؤدات بالعضالت العاملة  يؤكد دور العضالت غري العاملة و العاملة يف ختلص اجلسم من حامض الالكتيك.

  ة املؤدات بالعضالت غري العاملة الراحة اإلجيابيحدث حتسن لعودة النبض إىل حالته الطبيعية بصورة أسرع بعد استخدام 
   الراحة اإلجيابية املؤدات حدث تغيري يف الضغط االنقباضي واالنبساوي خالل فرتة استعادة الشفا  وكان استخدام

 له تأثريه الواضح يف سرعة عودة الضغط إىل احلالة الطبيعية. بالعضالت غري العاملة
 متوسطات املتغريات الفسيولوجية قيد الدراسة بني كل من  سرعة إسرتجاع  قيم و وجود فرو  ذات داللة إحصائية يف

 معني. ( ، وهي متفاوتة وليست لصاحل منط إنقباضيكسوتويناال ، ية ) االيزومرتي، االيزوتوين االنقباضات العضل
  توجد عالقة إرتباوية وردية موجبة بني مؤشري معدل النبض ونسب حامض الالكتيك وهذا يف الدقيقة الثالثة بالنسبة

،يف حني ال توجد هذه العالقة بالنسبة لالنقباض  رتجاعسااللالنقباضني االيزومرتي وااليزوتوين ما يدل على سرعة 
بالعضالت الغري العاملة ويف املقابل ال جند املؤدات على أدا  الراحة االجيابية وهذا بالنسبة للعينة املعتمدة  كسوتويناال 



 

 
 

عالقة ارتباوية بالنسبة للعينة املعتمدة على راحة إجيابية مؤدات بالعضالت العاملة ومع أمناط االنقباض العضلي 
 يف حني حتقق ذلك مع اإلنقباض اإليزوتوين.  كسوتويناإليزومرتي و اإل 

يف ضو  ما مت التوصل إليه من نتائج وإستنتاجات ويف حدود عينة البحث يوصى ويقرتح الطالب  التوصيات : 
 الباحث ما يلي :

االهتمام بتكوين املدربني يف هذا اجلانب من التدريب الرياضي البدين ، وإقامة دورات تدريبية متخصصة لتعريف املدربني  -
نظريا   كسوتوينبإعتماد أنواع اإلنقباض العضلي اإليزوتوين و اإليزومرتي و اإل بالصفات البدنية و احلركية و ور  تنميتها 

 و عمليا.
برجمة تربصات نظرية ودورات تكوينية وتطبيقية للمدربني يف جمال فسيولوجيا التدريب الرياضي )اجلهد ، نوع االنقباض ،  -

 الراحة( 
برامج تدريبية مقرتحة تشمل خمتلف أمناط اإلنقباض  و عالقتها إجرا  املزيد من البحوث والدراسات املماثلة بإعتماد  -

 بالتعب و كيفية إراحتها .
إجرا  املزيد من البحوث والدراسات املماثلة على عينات ذات مستوى أعلى واليت هتدف إىل تقصي أثر فاعلية هذه األمناط  -

 االنقباضية على التعب واالسرتجاع .
 لدراسات املماثلة على ختصصات فردية ومجاعية أخرى.إجرا  املزيد من البحوث وا -
 .على فئات عمرية خمتلفة و إجرا  املزيد من البحوث والدراسات املماثلة على فئة اإلناث  -
اعتماد املؤشرات الفسيولوجية ) نبض القلب، ضغط الدم، حامض الالكتيك ( ملعرفة درجة التعب العضلي وكذا درجة  -

  االسرتجاع الوظيفي .
إعتماد مترينات اإلسرتجاع )الراحة االجيابية( و أدائها بالعضالت الغري العاملة بعد التدريب بأنواع اإلنقباض العضلي  -

، أو إستخدامها حسب الظروف بعد إنتها  اجلهد العضلي لتحسني قدرة اإلسرتجاع ،  كسوتويناإليزومرتي و اإليزوتوين و اإل 
 بيعية بسرعة .  وعودة الرياضيني إىل احلالة الط

تونية و إىل جانب  ضرورة اإلهتمام بأن تتضمن برامج التدريب و اإلعداد البدين على التمرينات اإليزومرتية و اإليزو  -
 نظرا لتأثريها على اجلهاز العصيب العضلي و اجلهاز الدوري تنفسي. كسوتونيةالتمرينات اإل 

تبعا لدرجة و شدة احلمل الية إلستعادة كفا ة اجلهاز العصيب العضلي اإلهتمام بضرورة تقنني فرتة الراحة البينية املث -
 .املستخدم

ضرورة تعميم إستخدام التدريبات اخلاصة بتنوع اإلنقباض العضلي بإستخدام األثقال للنشاط التخصصي،  نظرا  -
 لفاعليتها  يف تطوير القدرة العضلية .   

 الوظيفي ، اإلنقباض العضلي ، الراحة اإلجيابية .التعب العضلي ، اإلسرتجاع الكلمات المفتاحية:
 



 

 
 

 ملخص البحث :

التعب العضلي واالسرتجاع الوظيفي بعد أنواع خمتلفة  مستوياتقارنة إستطالعية ملعبارة عن دراسة  األوروحة كانت هذه   
، وهتدف هذه الدراسة إىل اخلوض يف التعب العضلي، مع إجرا  مقارنة لعتبات  لدى العيب كرة القدم من االنقباض العضلي

التعب العضلي و اإلسرتجاع الوظيفي بعد أمناط خمتلفة من اإلنقباضات العضلية ، من أجل الوقوف على نتائج خملفات كل 
يميائية املصاحبة هلا ، إضافة إىل نوع الراحة نوع  من اإلنقباضات العضلية قيد الدراسة ، ومعرفة التغريات الفسيولوجية و البيوك

سنة ، و  02الالزمة للعودة إىل احلالة الطبيعية  أو القريبة منها ، و لقد أجري هذا البحث على العيب كرة القدم  فئة أقل من 
من  %22.0دل العبا وهو ما يعا 061العبا  من أصل  11هم العيب القسم اجلهوي الثاين للغرب اجلزائري ومشلت العينة 

النسبة اإلمجالية ، و مت إختيارها بالطريقة املقصودة، ومت اإلعتماد يف هذه الدراسة على إختبارات بدنية )إختبار التكرار 
األقصى ، إختبار ثين الركبة ، مترين الراحة اإلجيابية املؤدى بالدراجة اإلرجومرتية( ،و على قياسات وظيفية )نبض القلب ، 

 ض الالكتيك(.ضغط الدم ، حام
ولقد خلصت هذه الدراسة  إىل أن العمل باإلنقباض اإليزوتوين هو األكثر مقاومة للتعب العضلي يف حني العمل       

باإلنقباض اإليزومرتي هو األسرع وصوال إىل مرحلة التعب ،كما توصلنا إىل أن الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت غري العاملة  
عودة املتغريات الفسيولوجية )نبض القلب، حامض الالكتيك، نسب حامض الالكتيك بالدم( إىل   أحدثت حتسن يف سرعة

احلالة الطبيعية أو القريبة منها و بالتايل التخفيف من درجة التعب والتقليل من مسبباته، وهذا باملقارنة مع نتائج العينة اليت 
لة، كما وجدنا أن مؤشري معدل النبض ونسب حامض الالكتيك يف إعتمدت على الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت العام

الدم تربطهما عالقة إرتباوية موجبة يف الدقيقة الثالثة بعد اجلهد البدين وأثنا  الراحة اإلجيابية املؤدات بالعضالت غري العاملة  
عند الدقيقة  رتجاعيدل على سرعة اإلسوهذا بعد العمل بنمط اإلنقباض العضلي اإليزومرتي واإلنقباض اإليزوتوين، وهو ما 

 الثالثة ومثاليتها ، يف حني مل يثبت ذلك مع منط اإلنقباض اإلكسوتوين 
وعلى أساس ما سبق، يصبح من الضروري أن تتضمن برامج التدريب واإلعداد البدين على التمرينات ذات الطابع         

و ما هلا من ها املختلف على اجلهاز العصيب العضلي وعلى القدرة العضلية، اإليزومرتي و اإليزوتوين و اإلكسوتوين نظرا لتأثري 
مع إعتماد الراحة اإلجيابية و املؤدات بالعضالت غري العاملة، مع تقنني مدة فرتات خصائص تؤثر إجيابيا علىى اللياقة البدنية ، 

 .الراحة البينية و هذا حسب درجة و شدة اجلهد البدين 
 

الكلمات المفتاحية:            
اإلنقباض العضلي ، الراحة اإلجيابية . التعب العضلي، اإلسرتجاع الوظيفي ،   
 
 

 



 

 
 

Introduction : 

 L’aptitude physique en football est la pierre angulaire de ce sport lors des matches 

et des compétitions. Et afin d’atteindre le niveau d’aptitude physique recherché, une bonne 

préparation physique du joueur est nécessaire, notamment avec les muscles contractésles 

plus sollicités par cette discipline. 

C’est pourquoi le processus d’identification des groupes musculaires à renforcer requiert 

une analyse des mouvements accomplis par le joueur lorsqu’il pratique cette activité ; car 

les muscles à travailler diffèrent d’une activité à une autre en fonction des différents 

principaux muscles moteurs et muscles agonistes, ainsi qu’en fonction des articulations du 

corps autour desquelles s’exécutent les mouvements, mais également l’intensité de ces 

mouvements dans chacune d’elles. 

 Et dans le but d’améliorer et de booster le niveau des muscles contractés ainsi que 

la capacité musculaire et la performance du système neuromusculaire, les entraîneurs  ont 

souvent recours à plusieurs types d’exercices musculaires et à des programmes 

d’entraînements qui joignent des exercices physiques et d’habileté comme ceux du 

renforcement de la force musculaire générale et spécifique. 

À partir de là l’étudiant chercheur a observé qu’en football il n’existe pas un programme 

d’entraînement contingentaire qui englobe des exercices propres aux contractions 

musculaires statiques, dynamiques ou statico-dynamiques (contraction isotonique, 

isométrique, auxotonique) des principaux muscles contractés dans cette activité, et ce en 

dépit de l’importance de ces types de contractions dans le développement de la capacité 

physique en étant un moyen efficace dans l’amélioration des habiletés et aptitudes motrices 

et physiques. 

Cela est dû au fait que chaque type de contraction se distingue par ses propres 

caractéristiques mécaniques, physiologiques et d’autres biochimiques (énergétiques).   

 Cette variété dans les méthodes du fonctionnement musculaire a engendré la 

nécessité de commencer à s’intéresser et à connaître les niveaux de la fatigue musculaire 

générée par l’exécution de chaque méthode et de ses séquelles spécialement les marques de 

fatigue, ainsi que les meilleurs méthodes de récupération (quantitativement et 



 

 
 

qualitativement) et aussi la manière la plus rapide qui permettra au joueur de récupérer et 

de se reposer des effets de la fatigue musculaire afin de revenir à la condition physique 

initiale pour qu’il puisse rejouer une nouvelle fois avec une plus grande performance. 

Alors il est impératif de mettre l’accent dans les programmes d’entraînements sur la façon 

de faire reposer le muscle comme l’exciter par exemple. 

Par ailleurs, ce dernier est soumis et influencé par plusieurs facteurs tels que : l’intensité, le 

volume et le type de contraction musculaire (statique, dynamique, statico-dynamique). 

 Tous ces détails ont conduit l’étudiant chercheur à réfléchir sur cette question 

relative à la fatigue musculaire tout en essayant de réaliser une étude comparative des 

seuils de cette dernière et de la récupération  fonctionnelle (pulsations cardiaques, acide 

lactique, pression artérielle ‘systolique’ et ‘diastolique’) et ce après différents types de 

contractions musculaires et de repos actifs. 

Le tout dans le but d’étudier les résultats et les séquelles de chaque type de contraction 

ainsi que les changements physiologiques et biochimiques qui les accompagnent, sans 

oublier la nature et la durée du repos nécessaire pour revenir à l’état initial.  

 La problématique : 

  

 Comparer les seuils de la fatigue musculaire et ceux de la récupération 

fonctionnelle après différents types de contractions musculaires chez Les joueurs de 

football. 

 Pour répondre à cette problématique il faut tout d’abord répondre aux 

interrogations suivantes : 

 Quelle est la contraction musculaire (isométrique, isotonique, auxotonique) la plus 

résistante à la fatigue musculaire après avoir effectué le même effort physique ? 

 Existe-t-il des différences significatives entre les deux modes de repos actif (celui 

effectué par des muscles contractés ou celui effectué par des muscles relâchés) 

concernant la durée de récupération des variables physiologiques après différents 

types de contractions musculaires en cours d’étude ? 



 

 
 

 Existe-t-il des différences significatives entre les résultats des variables 

physiologiques obtenues après avoir réalisé différents types de contractions 

musculaires avec le même mode de repos actif ? 

 Quel est le type de relation de corrélation qui existe entre l’indice de fréquence 

cardiaque et celui de l’acide lactique après différents types de contractions 

musculaires étudiées ? 

 Les objectifs : cette recherche vise à : 

 Déterminer et classer les contractions musculaires (isométriques, isotoniques, 

auxotoniques) les plus résistantes à la fatigue musculaire. 

 Connaître le meilleur repos actif afin d’accélérer la récupération des variables 

physiologiques (effectuée par des muscles contractés et les muscles relâchés) et ce 

après différents types de contractions musculaires étudiées. 

 Faire apparaître les différences qui existent entre les variables physiologiques après 

un effort physique effectué avec les différents types de contractions musculaires 

étudiées et le même mode de repos.  

  Identifier le type de relation de corrélation entre l’indice de fréquence cardiaque et 

celui de l’acide lactique après les différents types de contractions musculaires 

étudiées. 

 Les hypothèses : l’étudiant chercheur propose les hypothèses suivantes : 

 Utiliser la contraction musculaire isotonique est la méthode la plus résistante à la 

fatigue musculaire, puis vient en seconde place la contraction auxotonique et enfin 

celle isométrique. 

 Il existe des différences d’ordre statistiques entre les deux modes de repos actif et 

ce en faveur du groupe qui a adopté le repos actif effectué par les muscles relâchés 

dans tous les types de contractions musculaires. 

 Il existe des différences d’ordre statistiques dans les résultats des moyennes des 

variables physiologiques étudiées entre tous les types de contractions musculaires 

(isométriques, isotoniques, auxotoniques) et ce après un repos actif effectué par les 

muscles relâchés. 



 

 
 

 Il existe une relation de corrélation entre l’indice de fréquence cardiaque et celui de 

l’acide lactique à la troisième minute dans tous les types de contractions 

musculaires (isométriques, isotoniques, auxotoniques). 

  Cette étude comporte deux parties : 

 Première partie : il représente l’arrière-plan théorique de la recherche et qui se 

divise en quatre chapitres : 

 Chapitre premier : la contraction musculaire. 

 Chapitre deuxième : la fatigue musculaire. 

 Chapitre troisième : la récupération fonctionnelle. 

 Chapitre quatrième : la tranche d’âge et les exigences du football. 

 Deuxième partie : représente l’étude sur le terrain. 

 La méthodologie de la recherche : 

 L’étudiant chercheur a utilisé l’approche descriptive via la méthode de dépistage 

qui est l’une des formes d’analyse et d’explication scientifique structurée employée pour 

décrire un phénomène ou un problème donné et le représenter quantitativement grâce à la 

collecte des données et des informations sur le phénomène ou le problème en question puis 

les classer et les analyser pour y extraire les significations qui mèneront à des résultats ou 

des généralisations et pour arriver enfin à des principes et des théories. 

 À cet égard, l’étudiant chercheur s’est basé sur des visites sur le terrain et sur des 

entretiens privés avec plusieurs experts, spécialistes et entraîneurs. De plus, l’étudiant 

chercheur a fait des tests d’application afin de récolter des données et des informations sur 

le phénomène étudié. D’ailleurs on suivra la méthode des études de corrélation et la 

méthode comparative. Ainsi, l’étude corrélative nous permettra de déterminer jusqu’à quel 

point les changements dans un facteur donné correspond avec les changements dans un 

autre facteur, et aussi pour connaître la taille et le type des relations existantes entre les 

variables (type de contraction musculaire, type de repos, sa durée et son impact sur 

certaines variables physiologiques), sans parler de l’aide qu’elle apporte à l’étudiant afin 

de comprendre l’interaction entre les variables. 

 



 

 
 

 L’échantillon de recherche : 

 Cette recherche inclue un échantillon que l’étudiant chercheur a choisi et qui 

représente des athlètes en football de la deuxième division régionale de l’ouest algérien (le 

premier groupe se compose de 12 équipes) avec un nombre total de joueurs estimé à 216, 

et ce dans la catégorie des moins de 20 ans de la saison sportive (2012-2013). 

L’échantillon comprend 66 joueurs c’est-à-dire 30.5% du nombre total. Aussi, 

l’échantillon fut divisé en trois groupes de 22 joueurs chacun.  

 La pré-enquête : 

 L’étudiant chercheur a effectué la pré-enquête les 23-24/12/2012, et après quatre 

jours le test fut répété les 29-30/12/2012 à dix heures du matin dans la salle de 

bodybuilding appartenant au secteur privé de la Wilaya de Mostaganem. L’échantillon était 

composé de 18 sportifs de Bouguirat, Jdiouiya, Sidi Lakhdar  sous les mêmes conditions, 

puis ils furent écartés ainsi que leurs résultats. 

 L’expérience principale : 

 Les tests furent appliqués au cours de la première période des compétitions de la 

saison (2012-2013), car les joueurs durant cette période atteint le top de son aptitude 

physique, ce qui permet d’obtenir de bons résultats. 

 Les outils de recherche : l’étudiant chercheur dans cette étude a utilisé une 

multitude d’outils : 

 Une bibliographie constituée d’ouvrages arabes et étrangers mais aussi d’études 

précédentes et similaires. 

 Les entretiens privés, les questionnaires et les remarques. 

 Les tests physiques et les mesures. 

 Les mesures et les tests fonctionnels et physiques. 

 Les protocoles des tests : 

 Le test 1R-Max :porter le maximum de sa capacité en une seule fois. 

 La plie des genoux :pour mesurer l’endurance de force.  

 Exercice de récupération : le repos actif. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouguirat


 

 
 

 Les mesures fonctionnelles utilisées dans la recherche : 

- Mesurer le poids - mesurer la pression artérielle - mesurer les pulsations 

cardiaques - mesurer l’acide lactique. 

 Les conclusions : 

 Suite à l’étude que nous avons réalisé et à la lumière des données analysées 

statistiquement et présentées sous forme de résultats, l’étudiant chercheur est arrivé aux 

conclusions suivantes : 

 Il existe des différences significatives et d’ordre statistiques entre les types de 

contractions étudiées au sujet de la capacité à résister à la fatigue musculaire et la 

durée du maintien de la performance qui était en faveur de la contraction 

isotonique. 

 Par contre en ce qui concerne la vitesse avec laquelle on atteint l’état de fatigue 

musculaire, elle était en faveur de la contraction isométrique. 

 La fatigue issue du travail musculaire statique diffère de celle issue du travail 

musculaire dynamique et statico-dynamique. 

 Il existe des différences significatives et statistiques au seuil (α ≥ 0.05) entre les 

résultats du repos actif effectué par les muscles relâchés et celui effectué par les 

muscles contractés, et ce en faveur de la première catégorie et avec toutes les 

contractions musculaires en cours d’étude. 

 Diminution progressive de l’acide lactique du groupe de repos actif effectué parles 

muscles relâchés et baisse rapide avec le groupe de repos actif effectué par les 

muscles contractés, ce qui confirme le rôle de cesdeux types de muscles dans le 

processus d’élimination par le corps de l’acide lactique. 

 Il y’a eu une amélioration quant au retour à l’état normal de la pulsation cardiaque 

de façon plus rapide après utilisation du repos actif effectué par les muscles 

relâchés. 

 Il s’est produit un changement dans la pression artérielle systolique et diastolique 

durant la période de retour à l’état de repos. De plus l’utilisation du repos actif 

effectué par les muscles relâchés a eu un apport significatif sur la rapidité avec 

laquelle la pression artérielle est revenue à son état normal. 



 

 
 

 Il existe des différences d’ordre statistiques au niveau des moyennes des variables 

physiologiques en cours d’étude entre tous les types de contractions musculaires 

(isométriques, isotoniques, auxotoniques), de plus elles sont changeantes et 

nullement en faveur d’un  type de contraction donné. 

 L’échantillon du groupe qui a adopté le repos actif effectué par les muscles 

relâchés indique une relation de corrélation positive entre l’indice de la fréquence 

du pouls et celui de l’acide lactique à la troisième minute avec les deux 

contractions isométrique et isotonique, ce qui démontre la rapidité de récupération, 

tandis que cette relation n’existe pas avec la contraction auxotonique.  

Par contre on ne trouve pas de relation de corrélation avec l’échantillon du groupe qui 

a adopté le repos actif effectué par les muscles contractés avec les types de 

contractions musculaires isométriques et auxotoniques, alors qu’elle existe avec la 

contraction isotonique. 

 Les recommandations : 

 À la lumière des conclusions et résultats obtenus sur l’échantillon, l’étudiant 

chercheur propose et recommande ce qui suit : 

 Accorder de l’importance à la formation des entraîneurs précisément sur cet aspect 

de l’entraînement physique et organiser des sessions de formation pour faire 

connaître aux entraîneurs les attributs physiques et moteurs et la façon de les 

développer en se basant sur les types de contractions musculaires (isométriques, 

isotoniques, auxotoniques) de manière théorique et pratique. 

 Programmer des stages théoriques et pratiques et des sessions de formation à 

l’encontre des entraîneurs dans le domaine de la physiologie de l’entraînement 

sportif (effort, type de contraction, repos). 

 Réaliser plus de recherches et d’études similaires en adoptant des programmes 

d’entraînements qui englobent les différents types de contractions et leur relation 

avec la fatigue et le mode de repos. 

 Réaliser plus de recherches et d’études similaires sur des échantillons de niveaux 

supérieurs et qui visent à évaluer l’efficacité de ces types de contractions sur la 

fatigue et la récupération. 

 Réaliser plus de recherches et d’études similaires sur d’autres disciplines 

individuelles et collectives. 

 Réaliser plus de recherches et d’études similaires sur la catégorie féminine. 



 

 
 

  Réaliser plus de recherches et d’études similaires sur des tranches d’âge 

différentes. 

 Adopter les indices physiologiques (pulsations cardiaques, pression artérielle, acide 

lactique) afin de connaître le degré de la fatigue musculaire  et celui de la 

récupération fonctionnelle. 

 Opter pour des exercices de récupération (repos actif) et leurs performances via les 

muscles relâchés après un entraînement avec les différents types de contractions 

musculaires (isométriques, isotoniques, auxotoniques), ou les pratiquer selon les 

circonstances après la fin de l’effort physique dans le but d’améliorer la capacité de 

récupération et le retour rapide des sportifs à l’état initial. 

 Veiller à ce que les programmes d’entraînements et de préparation physique 

contiennent des exercices isométriques et isotoniques sans oublier les exercices 

auxotoniques qui influencent sur le système neuromusculaire et le système 

circulatoire des voies respiratoires. 

 Accorder de l’importance à réguler la période du  repos parfait afin de récupérer la 

performance du système neuromusculaire suivant le degré et l’intensité de la charge 

utilisée. 

 La nécessité de généraliser les entraînements spécifiques aux types de contractions 

musculaires en utilisant des poids propres pour chaque activité en raison de leur 

efficacité dans le développement de la force musculaire. 

 Les mots clés : 

 La fatigue musculaire, la récupération fonctionnelle, la contraction musculaire, le 

repos actif. 

 Résumé de la recherche : 

 Cette étude a pour objectif de comparer les seuils de la fatigue musculaire et de la 

récupération fonctionnelle après les différents types de contractions musculaires et de 

repos actifs afin de dégager les résultats et d’identifier les changements physiologiques et 

biochimiques qui accompagnent ces contractions et le mode de repos indispensable au 

retour à l’état physique initial ou ce qui s’en approche le plus. 

Cette recherche inclue un échantillon qui représente des athlètes en football de la deuxième 

division régionale de l’ouest algérien avec un nombre total de joueurs estimé à 216, et ce 

dans la catégorie des moins de 20 ans. 



 

 
 

L’échantillon comprend 66 joueurs c’est-à-dire 30.5% du nombre total. 

Ensuite l’étude s’est basée sur des tests physiques appliqués à l’échantillon (le test 1R-

Max, la plie des genoux, les exercices de repos actif exécuté à vélo ergométrique) ainsi que 

sur des mesures fonctionnelles (pulsations cardiaques, pression artérielle, acide lactique). 

 Cette étude est arrivée à la conclusion que l’effort effectué avec la contraction 

isotonique est le plus résistant à la fatigue musculaire, par contre celui effectué avec la 

contraction isométrique est le plus prompt à atteindre le stade de la fatigue.  

Par ailleurs le repos actif effectué par les muscles relâchés a eu un effet plus rapide sur le 

retour des variables physiologiques (pulsations cardiaques, pression artérielle, acide 

lactique) vers l’état initial ou presque, ce qui permet d’apaiser le degré de fatigue et 

d’atténuer ses causes, et ce en comparaison avec les résultats obtenus de l’échantillon qui a 

adopté le repos actif effectué par les muscles contractés. 

Nous avons également constaté que les l’indice des pulsations cardiaques et celui de 

l’acide lactique dans le sang entretiennent une relation de corrélation positive à la troisième 

minute après un effort physique et aussi durant le repos actif effectué par les muscles 

relâchés et ce avec les deux contractions musculaires isométrique et isotonique, ce qui 

démontre la vitesse de récupération à cette minute. 

Or rien n’a été prouvé avec la contraction auxotonique. 

 Sur la base de ce qu’on a vu, il est impératif à ce que les programmes 

d’entraînements et de préparation physique comprennent des exercices à caractère 

isométrique, isotonique et auxotonique vu leurs différents effets sur le système 

neuromusculaire et sur la capacitémusculaire, tout en adoptant le repos actif effectué par 

les muscles relâchés et en régulant les périodes de repos selon le degré et l’intensité de 

l’effort physique. 

 Les mots clés : 

La fatigue musculaire, la récupération fonctionnelle, la contraction musculaire, le repos 

actif. 
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Introduction: 

The football fitness is the cornerstone of the sport at matches and competitions. And to 

achieve the desired level of physical fitness, good physical preparation of the player is 

needed, especially with tight muscles most requested by this discipline. 

This is why the process of identifying muscle groups to strengthen requires an analysis of 

the movements made by the player when practicing this activity; because the muscles to 

work differ from one activity to another according to the different main engines and 

agonist muscles muscles, and depending on the joints of the body around which perform 

the movements, but also the intensity of these movements each. 

And in order to improve and boost the muscles contracted and muscle capacity and 

performance of the neuromuscular system, coaches often use several types of muscle 

exercises and workouts Programs that combine exercises physical and skill such as 

strengthening the general and specific muscle strength. 

From there the student researcher observed that in football there is no quota a training 

program that includes specific exercises to static muscle contractions, dynamic or static-

dynamic (isotonic contraction, isometric, auxotonic) major muscles contracted in this 

activity, despite the importance of these types of contractions in the development of 

physical ability by being an effective way in improving the skills and physical abilities and 

motor. 

This is due to the fact that each type of contraction is distinguished by its own mechanical, 

physiological and other biochemical (energy). 

This variety in the methods of the muscle function has generated the need to start looking, 

and to know the levels of muscle fatigue generated by the execution of each method and its 

aftermath especially signs of fatigue, as well as the best methods recovery (quantitatively 

and qualitatively) and also the quickest way that will allow the player to recover and rest of 

the effects of muscle fatigue in order to return to the original physical condition so he 

could play again again with more great performance. 

So it is imperative to focus in the training programs on how to rest the muscle as exciting 

for example. 

Moreover, it is subject to and influenced by several factors such as: the intensity, volume 

and type of muscle contraction (static, dynamic, static-dynamic). 

All these details have led the research student to reflect on this question on muscle fatigue 



 

 
 

while trying to make a comparative study of the thresholds of the latter and functional 

recovery (eg pulse, lactic acid, blood pressure systolic 'and 'diastolic') and after different 

types  

of muscle contractions and active rest. 

All in order to study the results and effects of each type of contraction and the 

physiological and biochemical changes that accompany them, not to mention the nature 

and duration of rest needed to return to the initial state. 

 The problem: 

Compare thresholds of muscle fatigue and those of functional recovery after different 

types of muscle contractions atplayers  football. 

To address this problem we must first answer the following questions: 

• What is the muscle contraction (isometric, isotonic, auxotonic) more resistant to muscle 

fatigue after performing the same physical effort? 

• Are there any significant differences between the two modes of active rest (the one done 

by contracted muscles or the one done by muscles relaxed) on the physiological variables 

recovery time following different types of muscle contractions under study ? 

• Are there any significant differences between the results of physiological variables 

obtained after performing different types of muscle contractions with the same active rest 

mode? 

• What type of correlation relationship between the index of heart rate and the lactic acid 

after different types of muscle contractions studied? 

 Objectives: This research aims to: 

• To identify and muscle contractions (isometric, isotonic auxotoniques) more resistant to 

muscle fatigue. 

• Know the best active rest in order to accelerate the recovery of physiological variables 

(performed by contracted muscles and relaxed muscles) and after different types of muscle 

contractions studied. 

• Reveal the differences between physiological variables after exercise carried out with 

different types of muscle contractions studied and the same mode of rest. 

• Identify the type of correlation relationship between heart rate and the number of lactic 

acid after different types of muscle contractions studied. 



 

 
 

 Assumptions: the student researcher offers the following assumptions: 

• Use the isotonic muscle contraction is the strongest method to muscle fatigue, and comes 

second auxotonic the isometric contraction and finally that. 

• There are differences of statistical order between the two modes of active rest and in 

favor of the group that adopted active rest done by the muscles relaxed in all types of 

muscle contractions. 

• There are differences of statistical classification in the results of the average 

physiological variables studied among all types of muscle contractions (isometric, isotonic 

auxotoniques) and after active rest done by the muscles relaxed. 

• There is a correlation relationship between the index of heart rate and that of the lactic 

acid in the third minute in all types of muscle contractions (isometric, isotonic 

auxotoniques). 

 This study has two parts: 

Part one: it represents the theoretical background of the research and is divided into four 

chapters: 

• Chapter: muscle contraction. 

• Chapter Two: muscle fatigue. 

• Chapter Three: functional recovery. 

• Fourth Chapter: the age group and the demands of football. 

Second part: represents the field study. 

 The research methodology: 

The student researcher used the descriptive approach using the screening method that is 

one of the forms of analysis and structured scientific explanation used to describe a 

phenomenon or problem and represent quantitatively through data collection and 

information on the phenomenon in question or problem and then classify and analyze it to 

extract the meanings that will lead to results or generalizations and to finally get to the 

principles and theories. 

In this regard, the student researcher based on field visits and private interviews with 

several experts, specialists and trainers. In addition, the student researcher has made 

application tests to collect data and information on the phenomenon under study. Besides, 

we will follow the method of correlation studies and the comparative method. Thus, the 

correlative study will allow us to determine how changes in one factor corresponds with 



 

 
 

changes in another factor, and also to know the size and type of existing relationships 

between variables (type of muscle contraction Type of rest, its duration and its impact on 

some physiological variables), not to mention its assistance to the student to understand the 

interaction between the variables. 

 The research sample: 

This research includes a sample that the student researcher selected and representing 

athletes in football the second regional division in western Algeria (the first group consists 

of 12 teams) with a total number of players estimated at 216, and this in the category of 

less than 20 years of the sports season (2012-2013). The sample includes 66 players that is 

to say 30.5% of the total. Also, the sample was divided into three groups of 22 players 

each. 

 The pre-survey: 

The student researcher conducted the pre-survey 23-24 / 12/2012, and after four days the 

test was repeated 29-30 / 12/2012 at ten o'clock in the bodybuilding room belonging to the 

private sector Wilaya de Mostaganem. The sample was composed of 18 athletes Bouguirat, 

Jdiouiya, Sidi Lakhdar under the same conditions, then they were removed and their 

results. 

 The main experience: 

The tests were applied during the first period of the competitions of the season (2012-

2013), as players during this period reached the top of his physical fitness, which provides 

good results. 

 Search tools: the student researcher in this study used a variety of tools: 

• A bibliography consists of Arab and foreign books but also previous and similar studies. 

• Private interviews, questionnaires and observations. 

• The physical tests and measurements. 

• The measures and functional and physical tests. 

 The test protocols: 

• The 1R-Max test: carry the maximum capacity at one time. 

• The bends of knees to measure strength endurance. 

• Recovery Exercise: active rest. 



 

 
 

 Functional measures used in research:- Measure the weight - measuring blood 

pressure - measuring heart rate - measuring the lactic acid. 

conclusions:  

• There are significant differences between order statistics and types of contractions 

studied about the ability to withstand muscle fatigue and the duration of that performance 

was for the isotonic contraction. 

 By cons regarding the speed with which it reaches the state of muscle fatigue, she was in 

favor of the isometric contraction. 

• Fatigue after the static muscular work differs from that end of the dynamic muscular 

work and static-dynamic. 

• There are significant differences and statistical threshold (α ≥ 0.05) between the results of 

active rest done by the released and that performed by contracted muscles muscles, and for 

the first category and with all the muscle contractions during study. 

• Gradual reduction of lactic acid group active rest done by muscles relaxed and rapid 

decline with active rest group conducted by contracted muscles, confirming the role of 

these two types of muscles in the process of elimination by the body of the lactic acid. 

• While there has been an improvement with respect to the return to the normal state of the 

heart beat more quickly after use of active rest done by the muscles relaxed. 

• There has been a change in systolic and diastolic blood pressure during the period of 

return to the idle state. Furthermore, the use of active rest done by the muscles relaxed had 

a significant contribution to the speed with which the blood pressure has returned to 

normal. 

• There are differences in order statistical averages of physiological variables under study 

between all types of muscle contractions (isometric, isotonic auxotoniques), more are 

changing and not in favor of a type of given contraction. 

• The sample group that adopted active rest done by the muscles relaxed indicates a 

positive correlation relationship between the index of the pulse rate and the lactic acid in 

the third minute with both isometric and isotonic contractions , demonstrating the speed of 

recovery, while this relationship does not exist with the auxotonic contraction. 

As against this, can not find a correlation relationship with the group sample that adopted 

active rest done by the muscles contracted with the types of isometric muscle contractions 



 

 
 

and auxotoniques, while it exists with the isotonic contraction. 

 Recommendations: 

In light of the findings and results obtained on the sample, the research student proposes 

and recommends the following: 

• Valuing the training of trainers specifically on this aspect of physical training and 

organize training sessions to educate coaches and physical attributes engines and how to 

develop them based on the types of contractions muscle (isometric, isotonic auxotoniques) 

theoretical and practical manner. 

• Program of theoretical and practical training courses and training sessions against 

coaches in the field of physiology of sports training (effort, type of contraction, rest). 

• Conduct more research and similar studies by adopting training programs that include 

different types of contractions and their relationship with fatigue and sleep mode. 

• Conduct more research and similar studies on samples of higher levels and are designed 

to evaluate the effectiveness of these types of contractions on fatigue and recovery. 

• Conduct more research and similar studies of other individual and collective disciplines. 

• Conduct more research and similar studies on female category. 

• Conduct more research and similar studies on different age groups. 

• Adopt the physiological indices (heart rate, blood pressure, lactic acid) in order to know 

the degree of muscle fatigue and the functional recovery. 

• Opt for recovery exercises (active rest) and their performance through relaxed muscles 

after a workout with the different types of muscle contractions (isometric, isotonic 

auxotoniques) or practice as circumstances after the end of the physical effort in order to 

improve the resilience and rewind sports to the initial state. 

• Ensure that the training programs and physical preparation isometric and isotonic contain 

exercises without forgetting auxotoniques exercises influence on the neuromuscular system 

and circulatory system of the airways. 

• Valuing regulate perfect rest period to recover the performance of the neuromuscular 

system according to the degree and intensity of the filler used. 

• The need to generalize the specific training to the types of muscle contractions using 

clean weight for each activity because of their effectiveness in the development of muscle 

strength. 

 Key words:Muscle fatigue, functional recovery, muscle contraction, active rest. 



 

 
 

 Summary of Research: 

This study aims to compare the levels of muscle fatigue and functional recovery after 

different types of muscle contractions and active rest to release the results and identify the 

physiological and biochemical changes that accompany these contractions and mode 

indispensable rest return to the initial physical condition or what approach the most. 

This research includes a sample representing football athletes of the second regional 

division in western Algeria with a total estimated number of players to 216, and in the 

category of less than 20 years. 

The sample includes 66 players that is to say 30.5% of the total. 

Then the study was based on physical tests applied to the sample (1R-Max test, plaice 

knees, the active rest periods run ergometer bike) as well as functional measures (heart 

rate, pressure blood, lactic acid). 

This study concluded that the effort made with isotonic contraction is the most resistant to 

muscle fatigue, for against that performed with isometric contraction is the quickest to 

reach the stage of fatigue. 

Also active rest done by the muscles relaxed had a faster effect on the return of 

physiological variables (heart rate, blood pressure, lactic acid) to the initial state, or almost, 

allowing to appease the degree of fatigue and mitigate its causes, and compared with the 

results obtained from the sample that passed the active rest done by contracted muscles. 

We also found that the index of heart rate and the lactic acid in the blood maintain a 

positive correlation relationship in the third minute after exercise and also during active 

rest done by the muscles relaxed and with both isometric and isotonic muscle contractions, 

which shows the speed of recovery at this minute. 

But nothing has been proven with auxotonic contraction. 

Based on what we saw, it is imperative that drives programs and physical preparation 

include character isometric exercises, isotonic and auxotonic seen their different effects on 

the neuromuscular system and the muscular capacity, while adopting active rest done by 

the muscles relaxed and regulating the rest periods depending on the degree and intensity 

of physical effort. 
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