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تعد لعبة كرة للدردم رأل لالعرألك لاكنرة لات رأللل لرىلا مدرعو لللردل

لرو

وضع نألهج تدلمبية بنية علو أسس علليرة تري إ لرو تنليرة للدعرة عردهأل ول رد رأل
أهم أشكألل للدردل للبدايرة للترح مجتأل ارأل لللعرق لتجديرز لل ر ه ارح هرى لللعبرة واررةل
لدول للعضل للعأل لة اح لا لء لللاأللإ خص صأل عند تن يى للةكلة للجة لللبألشرة
األ تكأل ل للددل لاى للعضل متطلق ل معلل لللدل

علو ت اية أاضرل للطرة

ولل سألئل لأل مندجم وتط مة هى للعضل وللىإ تلأل س ف ميثة اح تطر مة لا لء
لل نح .
وتأتح أهليرة هرىل للبجري ارح عرل لللردلك أو حعرق مل رث رأل مجرد

لخرل

للعضررلة وشرركل للكاة ألئيررة اررح للعضررلة أثنررألء أ لء للةكلررة للجررة لللبألشررة كررة للدرردم
ليدتطيع لللدلك تعدمل للتدلمق علرو وارز تدلرل للعضرل للعأل لرة أثنرألء تن يرى هرى
للةكلة
وهرردف للبجرري علررو للتعررةف علررو شرركل للن ررأل للكاة ررألئح للة ررل للضررألل ة
وهدف علو للتعةف علو بيعرة للعلعرأل

ريأل للن رأل للكاة رألئح و عرة للتاردم

دررألاأل وأ ررألكأل ةتل ررة وتررم تن يررى للبجرري علررو عينررة تك ار

رأل

ررأل ثررل حعبرريأل ررأل

حعبررح للرردولإ للللتررأله وللررىمأل من ررىو هررى للةكلررة أثنررألء رردوثاأل وتررم ررةلء عيررأل
للن أل للكاة ألئح علو لعق األ إ للطلبة  .و أل لستنتأل أل هىل للبجي ل حعق كرة
للددم مجتألج لو علل أكبة اح للعضلة لللدتديلة لل ةىمة كللأل ل تعد

دألاة للتادم .

و رررأل ت صررريأل للبجررري ضرررةول لسرررتةدلم ارررأله ) (EMGلتجدمرررد لرشرررألل
للكاة ألئية اكنة أل عضلتيأل اح لل ع ا ده للة ل للضألل ة للكة .

Abstract
Studying Electric Activity For Kicking Leg Muscles For
Direct Free Kicks and their Relationship with precision of
scoring in soccer
Assist Instructor
Muhammed Majeed Sallal AL-Azawy
The game of football is considered one of the most
spreaded games , therefore Coaches seek to develop training
Curricula based on scientific grounds lead to the development of
precision as one of the most important forms of physical ability
needed by the player to win in this game . for the role of the
Muscles involved in skillful performance , especially when the
implementation of the direct free kicks , the integration of the
ability of these Muscles require Coaches to work on providing
the best ways and means in line with the development of these
Muscled , which will affect the development of technical
performance .
The importance of this research makes the coach or the
player observes what is happening inside the Muscle and the
form of electricity in the Muscle during the performance of the
direct free kick for the football .
Then the Coach can modify the training according to the
working Muscle contraction during the implementation of this
kick .

The research aims at identifying the shape of the electric
activity for kicking leg and aims to identify the nature of the
relationship between the electric activity and accuracy of
scoring of spaces and different places .
The research was carried out on a sample consisted of
three players from the players of the premier league who carry
out these kicks as they occur and the procedure to measure the
electric activity was made on the stadium of ALtalaba sport club
, one of the findings of this research is that a football player
needs to work more using the rectus femoris Muscle as for as
the scoring distance is .
The recommendations of the research need to use the
device (EMG) to determine the electric sign for more than two
Muscles at the same time of the leg striking the ball .

الباب األول
:المقدمة وأهمية البحث-1
:  المقدمة: 1-1
تعد كة للددم أل لالعألك لاكنة لات أللل اح للعأللم كلأل لااأل تجىك للللميأل أل
لللعبيأل وللل رألهدمأل أو لللعجبريأل لارأل سر لء كرأل نلرا عرأل ةمرز لأللسرتاأل أو عرأل
. ألهدتاأل

ةمز

وتعد كرة للدردم رأل لالعرألك للترح مجدرق ايارأل لل ةمرز ارألئنل ارح أثنرألء تدرجيل
لو وضع نألهج تدلمبيرة بنيرة

أهدلف أكنة اح ة و للةصم وعليه مدعو لللدل

علو أسس عللية تي إ لو تنلية للدعة عدهأل ول د أل أهم أشكألل للدردل للبدايرة لرو
مجتألج لللعق لتجديز لل ه اح هى لللعبة .
و لأل ل للدعة لارأل علعرة دردل لللجل عرأل للعضرلية للعأل لرة للة رل للضرألل ة لرىل
ةلعبة للن أل للعضلح أل خلل األه ) (E.M.Gل تر

األ

معطرح يشرةل لكليرة

للعلل للعضلح ول و لااعألل للدرليلة للترح مجرق ل تتنألسرق وللجارد ارح لا لء لارى
لللاررألل و ول لسررتةدلم اررأله ) (E.M.Gنو لرشررألل للبعيررد مدررام اررح للك ر

عررأل

بيعررة هررىل للن ررأل اضررل عررأل كألايررة ل ر لا لء للجةكررح اررح أثنررألء للتص ر مة ررع
للن ررأل للكاة ررألئح للعضررلة وللررىإ مبرريأل رردا تنألسررق علررل لللجررأل يع للعضررلية أثنررألء
للعلل أو لا لء للجةكح للةكلة للجة لللبألشة .
وتأتح أهلية هىل للبجي اح عرل لللردلك أو لللعرق مل رث رأل مجرد

لخرل

للعضررلة وشرركل للكاة ألئيررة اررح للعضررلة أثنررألء أ لء للةكلررة للجررة لللبألشررة كررة للدرردم
ليدتطيع لللدلك تعدمل للتدلمق علرو وارز تدلرل للعضرل للعأل لرة أثنرألء تن يرى هرى
للةكلة .

 : 2-1مشكلة البحث :
اررح لل ع ر للجألضررة أ ا للتط ر ل للتدنررح للعررأللح للررىإ م رراد للعررأللم للي ر م اررح
لللجألح كألاة واح لللجألل للةمألضح
لللدل يأل اح ت رةيل ادرأل للضرع

كل خرأل

لرو مجرأل وسرألئل عينرة للدرألعد

ولل صر ل لرو لاجرع لل سرألئل لتجديرز لاهردلف

وهح لل ه اح لللبأللل األلتدلمق و رد ح مك رح ردو تررألاة للعلر م لاخرةا ولا لء
للجةكررح للةكلررة للجررة لللبألشررة معررد أ ررد للل ررألتيج للجديديررة للنجررأل لررىل اررأل

للسررة

وتجليرل ليرع للع ل رل للترح تدرام ارح لاجرأل هرىل لا لء معرد ول رق أسألسرح لللرردلك
ولللعررق ولللاتلرريأل اررح هررى لللاررألل ومل رررث اررح لل عرر للجألضررة أ كنيررة رررأل
لللدل يأل لم معط ل لهتلأل أل لدللسة للعضل وعلعتاأل دعة للتادم

رأل أ رل تجليلارأل

وت ةيصرراأل و مجررأل للجلر ل للله ررة لاررأل  .لررىل لاصررق علررل للبأل رري اررح للسررة ولعررع
للن ررأل للكاة ررألئح للررىإ مصررأل ق لا لء للعضررلح للعضررل للعأل لررة وحسرريلأل اررألل
للتادم

اح للرةكل للجرة لللبألشرة ارح أثنرألء عيرأل

هرىل للن رأل عيألسرأل ديديرأل أثنرألء

أل أ ل ل تك

لا لء ألستةدلم األه ) (E.M.Gل ت

اتألئج هرىل للتجليرل تأل رأل

لتعرردمل ررةل ج للتررردلمق للةألصررة أللدررردلل للبدايررة لللدرريولة عرررأل تن يررى لللارررأللل
لاسألسية كرة للدردم و نارأل ارألل للتاردم

رأل للرةكل للجرة وكرىلا وضرع اترألئج

للتجليل للةألصة كاة ألئيرة للعضرلة وا رأل األ معطرح أاكرأللل علليرأل ولسرعة عرأل بيعرة
للتردلمبأل للةألصررة ررأل أ ررل وضررع للجلر ل لللنألسرربة وللنأل جررة و ن معتدررد للبأل رري ل
للة ض اح هرىل للبجري أو لللجرألل مدرام ارح ت ضريج اكرة لسرتةدلم لا ارن للتدنيرة
للتح تدألعد لللدلك ولللعق علو تطر مة درت مألتام للتدلمبيرة ولل نيرة ألحسرتنأل لرو
هى للنتألئج .
وعليه ألول للبأل ي صيألغة

كلة جنه أل خلل لر أل ة علو لاسئلة لآلتية :

 -هل ت د علعة يأل للن أل للكاة ألئح للعضل و عة للتادم

.

 هررل لللدررألاأل ولا ررألكأل لللةتل ررة اررح للررةكل للجررة لللبألشررة لاررأل علعررةأللن أل للكاة ألئح و عة للتادم

.

 : 3-1أهداف البحث :
 .1للتعةف علو اتألئج أشكألل للن أل للكاة ألئح للة ل للضألل ة .
 .2للتعرررةف علرررو بيعرررة للعلعرررأل

ررريأل للن رررأل للكاة رررألئح و عرررة للتاررردم

رررأل

دألاأل وأ ألكأل ةتل ة (11م و 22م) .

 : 4-1فروض البحث :
 -1ت د علعة يأل للن أل للكاة ألئح للعضلتيأل لللدرتديلة لل ةىمرة وللضرأل ة للط ملرة
و عة للتادم

للةكل للجة لللبألشة كة للددم .

 : 5-1مجاالت البحث :
 : 1-5-1المجال البشري  )3( :حعبريأل رأل حعبرح ارأل إ للطلبرة ائرة لللتدرد يأل كرة
للددم .
 : 2-5-1المجال المكاني  :لعق األ إ للطلبة للةمألضح .
 : 3-5-1المجال الزماني  :لل تة أل  2211/4/22ولغألمة . 2212/6/2

الباب الثاني
الدراسات النظرية والمشابهة:
 -2الدراسات النظرية :
 : 1-2الجهاز العصبي :
ه وسيلة للجدرم للرىإ مدريم للصرلة ريأل أعضرألء للجرس ولحسرتلم ولحسرتجأل ة
ح رردل للبيئررة للدلخليررة وللةألل يررة وه ر

ةكررن للت كيررة ولتةررألن للدررةللل ولل ررةو

ألااعررألل وللررتجكم اررأل و اار مدر م لي ترره اررح للايلنررة وللدرريطة علررو ليررع أ ررنلء
للجدم وه لللديول عأل أإ ةكة تصدل عأل للجدرم ردءل رأل ةكرة للعريأل ولاتارألء
أللعضررل للكبيررة كلررأل ل للجاررأله للعص ربح لرره ول كبيررة اررح لا لء للةمألضررح اررح
لللدررت مأل كألاررة وللرررةوف و اار لللدرريول عررأل علليررأل للررتعلم كألاررة وتدر م للررىلكة
ج ث ةمدة لا لء للجةكح اا مديطة علو للجةكأل لرلل مة وللجةكأل للل لل مة
ومدرريطة علررو للجةكررأل للت لاديررة اررح أثنررألء تنررريم للت لاررز رريأل لل رردل للجةكيررة
أللعضلة نلتاأل وكىلا يأل لللجل عأل للعضلية( )1و وتةتل

ولألئ

للجاأله للعصربح

وتتعد ولكأل لكح مد م هىل للجارأله لألئ ره األاره لكرل ا عيرة رأل هرى لل لرألئ
نه مد م األ وعليه ملكأل تجدمد لل لألئ

رنء

للعأل ة للجاأله للعصبح لأل مأتح(: )2

 للديطة علو للبيئة للدلخلية . للديطة علو للجةكأل لرلل مة . لستيعألك للةبةل للضةولمة ا ل للىلكة وللتعلم . -ة جة لااعألل لحاعكألسية للجبل لل كح .

 : 1-1-2الخلية العصبية :
للعصب

(للةلية للعصبية) هرح لل رد لاسألسرية وللبنألئيرة للجللرة للعصربية

ن تتلين هى للةلية للعصربية دردلتاأل علرو لحسرتنألل وت صريل لرشرألل للعصربية رأل

( )1م س ت ايز ألش ولألئ لاعضألء للب ةمة  ( .كتبة لللجتلع للعة ية للن ة وللت همعو علأل و  1و  )2221و
( )2للاع صأللج و ديأل اتجح ارةمأل وتطبيدأل اح علم لل دلجة للةمألضية  ( .غدل و  )2221و . 22
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اة لو أخةا و أل نطدة لو أخةا( )3و وتنتي أل دم هرى للةليرة هولئرد شرجةمة
عصرربية تتلدررو للةسررألئل للكاة ألئيررة ررأل عصررب األ أو عضررل أو غررد أخررةا أو
تةسلاأل لياأل  .وتجلح لميأل للعصب األ لللتةل طة للتح تيل

للجللة للعصبية خلمرأل

عصرربية لعلررة أخررةا تعررةف أللةلمررأل للد ديررة وتت ل ررد هررى للةلمررأل لللسررتنأللمة رريأل
للعصب األ و للياأل وهح ت كل أكنة رأل اصر

للةلمرأل للعصربية ارح كأل رل للجللرة

للعصبية(. )4
وللةلية للعصبية للددل علو لحستجأل ة لللنيةل وللج لان عأل ةمز تج ملاأل
لو اعة كاة ألئية عصبية و أل ثرم ت صريل هرى للرداعأل للكاة ألئيرة وادلارأل رأل خليرة
عصبية لو خلية أخةا عأل ةمز ج ل للةلية للعصبية .

 : 2-1-2انتقال اإلشارة العصبية بين الخاليا :
تنتدررل لرشررألل للعصرربية ررأل خليررة عصرربية لررو خليررة أخررةا و ل ررأل عررأل ةمررز
بألشة كاة ألئيأل أو اح أثنألء للنألعل للعصبية وللتح مرتم لسرتدبأللاأل وللتعأل رل عارأل عرأل
ةمز لللدتدبل للعصبية اعنرد أل تنتارح لرشرألل للعصربية رأل ةولهرأل أو سرةمألااأل
أثنألء للةلية للعصبية األااأل تنتدل لو للةلية للنألاية وتدتلة اح لاتدأللارأل ترو تصرل لرو
هدااأل وتتم عللية لاتدألل لرشألل للعصربية ريأل للةليتريأل ارح نطدرة لحتصرألل للعصربح
وللتررح تتررأل

ررأل أ ررةلف ررأل عبررل لحتصررألل ولللدررتدبل علررو للةليررة للتألليررة وشررز

لحتصررألل للعصرربح

ن تنتدررل لرشررألل للعصرربية ألتجررأل ول ررد ادر و وم ررد اررح ااألمررة

للطةف للعصبح عبل لحتصألل

مصل تجت إ علو ارألعل عصربية كيليألئيرة اعنرد

وص ل لرشألل للعصبية لو ااألمة ةف عبل لحتصألل تعلرل هرى للج مصرل علرو
خةلج للنألعل للعصبية لرو لل رةلأ أو لل رز ريأل للةليتريأل
تررو تصررل لررو لللدررتدبل

ن تنت رة هرى للنرألعل

ررأل عررد لحتصررألل علررو للةليررة للتألليررة وللتررح تررةتب

وعنررد نلررا متجدررز اجررأل ت صرريل لرشررألل للعصرربية وتةتل ر

اررأل و

للنررألعل للعصرربية اررح

بيعة لرشألل للعصبية للتح تندلارأل النارأل لره ترأثية نبره و نارأل لره ترأثية نرب وت رد
أكنررة ررأل أل ع ر

األعررل عصرربح وللتررح تصررن

لررو اررألعل عصرربية سررةمعة للجةكررة

( )3للاع صأللج و ديأل اتجح و صدل سبز نكة و . 24-23
( ) Mader , S.S , and Patrick L . Gulliart , Human , anatomy & physiology , (London , 2001) , p.58 .
4

وأخررةا طيئررة للجةكررة ومعررد لاسررتل ك ر ليأل وللن ر ل ن ةمأل للنررألعل لاسألسررييأل اررح
لحسرتجأل أل لل درري ل ية أثنررألء للجاررد للبررداح

ن معرد لحسررتل كر ليأل للنألعررل لاسألسررح

للةلمأل للعصبية للجةكية أل أ ل تنبيه للعضل للايكلية(. )5

 : 3-1-2العضالت العاملة في الطرف السفلي :
تددرررم عضرررل للطرررةف للدررر لح ادررربة للل ألصرررل للترررح تعلرررل عليارررأل وهرررى
للعضل هح(: )6
 -1للعضل للتح تعلل علو صل لل لك .
 -2للعضل للتح تعلل علو صل للةكبة .
 -3للعضل للتح تعلل علو صل للكأل ل .
 -4للعضل للتح تعلل علو صل للددم .
ولكررل عدررم ررأل هررى لاعدررألم عبررألل عررأل جل عررة ررأل للعضررل للةئيدررية أو
للكبية وللنألا مة أو للصغية .
لدرد لهرتم للبأل رري دللسرة علررل عضرلتيأل ررأل للعضرل لللالررة للترح لاررأل ول
يثة اح عللية لكل للكة اح لعبة كة للددم و ول هألتيأل للعضلتيأل هلأل :
 -1للعضلة لللدتديلة لل ةىمة .
 -2للعضلة لللدة ة للط ملة .

 : 1-3-1-2العضلة المستقيمة الفخذية :
هح عضلة كبية ت د اح للجنء لا أل ح لل ةى وهح أ د أ نلء للعضلة نل
لال عة لؤو

وأعة األ لو سطج للجدم( )7و كلأل لاارأل عضرلة درتديلة تدرع ل رألم ديرة

للعضل اح للددم لا رأل ح لل سرطح لل ةرى اارح تغطرح للعضرلة لللتدرعة لللت سرطة
و لو ألابياأل للعضلتيأل لللتدعتيأل لحادية ولل

ية اتدعأل لرو ألابيارأل و لرو للةلر

عليل أل كل اة .

( )5أ للعل عبد لل تأل و ادي ل يأل للتدلمق وللةمألضة و ( لل لل كة للعة ح و للدألهة و  1و  )2223و
( )6عيس ةلهيم للدولإ و علم للت ةمج  ( .لل لللعةاة و  )1812و . 242
( )7هكح للجب ح و علم للجةكة اح للليدل للةمألضح  ( .لل للجلأل ح للطبألعة و للدألهة و 1و  )1864و
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ولاررى للعضررلة شرركل غنلررح تتةكررق أليألااررأل

رركل لئيدررح ثنررألئح ول هررى

لاليألف للعضلية تلة ليل يأل وتة للبدلمة ووتة للناألمة كلأل ملكأل لر درأل

ارأل علرو

للدطج لا أل ح لل ةى .
 المنشأ أو أصل العضلة :للعضلة لأسأل هلأل :
 -1لأ

أصررله ررأل لل ر ك للجةع ررح لا ررأل ح للدر لح لعرررم للجةع ررة وه ر لأ

دتديم .
 -2لأ

أصررله ررأل

نلومة أل

ررة ا ر

ع للةأ

للجألاررة للعليررأل للجررز وه ر

نجنررح وملتررد ليلررتجم

لللدتديم .

 المدغم أو المغرز :مندغم أو منغةه لل تة أللجألاة للعليأل لعرم للةضغة .
ل أل علل للعضلة لللدتديلة لل ةىمة ااح تعلل علرو صرل للةكبرة اضرل عرأل
عللاأل علو صل لل ةرى اارح تعلرل علرو عرب

لل ةرى و رد للةكبرة و ومصرل ا رأل األ

لررو أعصررو ل ألترره عنررد أل تعلررل اررح أ لء الررة ول ررد وح مراررة ا ررأل األ عنررد أل
مصأل ق عب

لل ةى عب

للةكبرة كلرأل لاارأل تعلرل علرو سرنأل للجر ض وللجرى علرو

عرم لل ةى وللج ألل علو لاتصرألك للدأل رة كلرأل لاارأل تعلرل كة رأل أ رأل ح عر إ لل صرل
لل ةى ألرضألاة لو عللاأل عضلة عأل ضة و كلأل لاارأل للعضرلة لل يرد للترح تعلرل علرو
صررلح للرر لك وللةكبررة ررأل رريأل للعضررل للة ألعيررة( )8ولل رركل ( 1و  )2م ضررج
للعضلة لللدتديلة لل ةىمة .

( )8عيس ةلهيم للدولإ و صدل سبز نكة و
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شكل ()2

شكل ()1

للعضلة لللدتديلة لل ةىمة

للعضلة لللدتديلة لل ةىمة

 : 2-3-1-2العضلة المقرية الطويلة :
هرررح عضرررلة غليررررة نلنرررة لل ررركل تدرررع أ رررألم للعضرررلتيأل لللدرررة تيأل للصرررغية
وللعرليررة وتدررع اررح دررت ا للعضررلة لللدررتطيلة ا درراأل و تررة
عرم لل ةرى وتكر

للجر ض (للعألاررة) ررع

وتةمرة عنرد ردلمتاأل و وهرىل للر تة تر ل ملكرأل تليرن درا لة ارح

للجاة للعليأل لحادية (للدلخلية) لل ةى ل أل ااألمتاأل ااح عةمضة(. )9
 منشأ أو أصل العضلة :مك

ن أهأل تة أل للددرم للعلر إ لعررم للعألارة عرةك صرل للعألارة صرل

لحلت ررأل اررح لللنطدررة لللجص ر ل رريأل للجررةف وللل صررل متدررع هررىل لل ر تة وتتجرره
لاليألف للعضلية نه اج للجاة لل

ية ولألس ل وللةل

اج للدرطج للةل رح لعررم

لل ةى .
 المدغم أو المغرز :منغةه وتة للعضلة اح خ ضيز اح للنلي لل سطح للة للة أل لعررم لل ةرى
أ ألم غةه للعضلتيأل لللدةمتيأل .
( )9هكح للجب ح و صدل سبز نكة و
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ل أل للتجاين للعصبح لاى للعضلة األااأل تجان ة

رأل للعصرق للدردل إ(.)10

ولل كل ( )3م ضج للعضلة لللدة ة للط ملة :

شكل ()3
للعضلة لللدة ة للط ملة

 : 4-1-2التخطيط الكهربائي للعضلة : EMG
ل لالعألك للةمألضية لةتل

أا لعاأل جأل ة لو األه عصربح عضرلح سرليم

ن ل أ لئاأل معتلد علو لاتدألل لرشألل للعصربية رأل للجارأله للعصربح اتيجرة لحسرتنألل
و لسأللاأل لو للجاأله للعضلح و أللتأللح متم أ لء لل ل رق للجةكرح و رأل أ رل تديريم هرىل
للجاأله (للجاأله للعصبح للعضرلح) تدرتةدم أ ارن كنيرة و رأل هرى لا ارن وأهلارأل
ارررأله للتةطرررري للكاة ررررألئح للعضررررل وللررررىإ مة ررررن لرررره لختصررررأللل ) (E.M.Gو
) (Electromyographyن أل خلله ملكرأل عةارة لاتدرألل لرمعرألهل للعصربية رأل
للعضل وسةعتاأل ن مدر م ارأله للتةطري للكاة رألئح تدرجيل لل رجنأل للكاة ألئيرة
للتح تن ئ أل للن أل للجةكح
للجةكة للي

للعضلح و ل

ل لللي

للعضلح ن مرتم تدرجيل ارد للةل رة و ارد

األه للتةطي للكاة ألئح مد م تدجيل للن رأل للكاة رألئح

للعضل للايكلية وتجليله(. )11

( )10عيس ةلهيم للدولإ و صدل سبز نكة و . 222
( )11اند ديأل للب تألوإ وأ لد جل سلألعيل و ادي ل يأل للتدلمق للبداح  ( .لل ولئل للن ة و علأل و 1و 2226م) و
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ن ميكد (أ للعل أ لد عبد لل تأل و  )12( )1881علو ل للتةطري للكاة رألئح
لن أل للعضل ) (E.M.Gأل للطة أو لاسألليق لللالة لدللسرة خصرألئل ا رأل
للجاأله للعصبح للعضلح ومعتلد هىل لاسل ك أسألسرأل علرو تدرجيل للن رأل للكاة رألئح
للعضل خلل لادبألضاأل .
وتلتلررا للعضررلة للدرردل علررو كألايررة ت صرريل للجاررد للكاة ررألئح طةمدررة

ررأل اة

لت صرريل للعصررق ن مطلررز علررو هررى لرشررأللل للكاة ألئيررة جاررد اعررل للعضررلة و ل
شألل ) (E.M.Gتلنل سلدلة أل اد اعل لل د للجةكية رلاألل لسرتجأل ة للعضرلة
للجألان للعصبح اإشألل ) (E.M.Gةمدة لتدجيل لللعل أل للل
للعضلة و و دا هى لرشألل عبألل عأل ع ة ل أل

اح اد اعرل

هعة لو عدليأل (Mv O+

) to O-عبل ل تضةم هى لرشألل (. )13

 : 2-2الدراسات المشابهة :
 : 1-2-2للسة ) Hiroki – Ozaki and K. Aoki (2007عن ل :
"تحليللل النشللاط الكهربللائي والكينمللاتيكي للركلللة األماميللة المقوسللة فللي كللرة
القدم"(. )14
* هدا للدللسة لو :
 -تجليل للن أل للكاة ألئح لنل عضل

أل عضل للة ليأل .

 للتجليل للكينلألتيكح لن عيأل أل للةكل للنوللن

لاول ضةك للكة

ه للدردم

للنألاح ضةك للكة دلخل للددم .

 -ت ضرريج هررىمأل للن ر عيأل ررأل للررةكل

ألسررتةدلم للتجليررل للكينلررألتيكح وتجليررل

للن أل للكاة ألئح للعضل .
* ةلءل للدللسة :

( )12أ للعل أ لد عبد لل تأل و جلد صبجح دألايأل و ادي ل يأل و لوا ل يأل للةمألضح  ( .لل لل كة للعة ح و للدألهة و  1و
 )1881و . 224
( )13وهبح عل ل د للبيألتح و للسة للن أل للكاة ألئح ) (EMGلعضل للة ليأل للة لتح للججلة وللةط وعلعتاأل بع
لللتغيةل للبي كينلألتيكية ولحاجأله اح لل ثبة للنلثة و أ ةو ة كت لل و كلية للتة ية للةمألضية و أل عة غدل و 2228م و 14
.
(14) Ozaki , H., and Kazuo , A , Kinematic and Electromyographic Analysis of Infront Curve Soccer
Kick , Tokyo : Japan , 2007 .

تررم لسررتةدلم ( )6حعبرريأل ررأل نتةررق للجأل عررة لعرردل علررة ()2.4±( )21.2
و عرردل رر ل ( )2.2±( )112.3و ووه ( )3.1±( )63.3كغررم و ليررع لاشررةأل
للددم لليليأل اح لكل للكة و و أل أ ل ةلعبة ا أل للعضل تم لسرتةدلم

مدتةد

األه ) (EMGللعةاة ا أل عضل للة ل (لللتدعة لل سطو و لللدتديلة لل ةىمة
و لللدة ة للط ملة) اح أثنألء وضع حعطأل علو علة للعضل لللرةل للسرتاأل و وترم
ل رة لتجأل ة جة للدردم للضرألل ة ارح أثنرألء تصر مة سرطج وادطرة للرتل س أثنرألء
للةكرل و وكرىلا ةكرأل للةكرل لسرطة لل ردم

رأل لاسر ل صرنع نصرة رأل بدتررح

ه ألج د ا وعد تم وضع ادطة ا ء للةكلة اح ةكن للن ألج لللدر ا ووضرع رة
نلومة ( )ْ 42أس ل للن ألج وتم لستةدلم كأل يةل عأللية للدةعة ( 222ص ل /ثألايرة)
علو عد (2م) أل ادطرة للن ر ء و ل رأل للت رأل للكرأل يةل ادرد ترم ضربطه
ج ل عدسة للكأل يةل

ركل ملرة ايره

كل أادح خلل ةكن لللة و وعد تم ت يه لاشةأل

للررةكل علررو للن ررألج لللد ر ا

لتن يرى

ن تررم لكررل للكررة للل ض ر عة علررو ادطررة للن ر ء

أللطةمدة للتح تم ت ياام األ .
* أهم لحستنتأل أل للتح ت صل

لياأل للدللسة :

 ح م د ارة ولضرج درجل ريأل سرةعة لللة جرة وللدرةعة لح تدلئيرة للكرةيأل للن عيأل أل للةكل .
 للةكلة دلخل للددم لدماأل عد أعل أل ولل للكة أل للةكل -هلومة للاج م ألاة ل أكبة عيلة للتصأل م ترارة ارح للةكلرة

ه للددم .
ره للدردم ثرم

للةكلة دلخل للددم .
 -ألاة للدللسة ل

صل للجر ض للدردم للةلكلرة مردول خألل يرأل بألشرة عرد

تصأل م للكة ع للددم للةلكلة .
للندبة لللئ مة لن أل للعضلة لللدة ة للط ملة تك
اح للةكلة

ه للددم ونلا ل

لل أكبة علو للعضلة لللدة ة وه أ د لاسربألك

للتح تجعل ادطة للتصأل م أعةك لو لاصأل ع .

 : 2-2-2مناقشة الدراسة :

أعلو اح للةكلة دلخل للدردم نارأل

ت ررأل ا للدللسررة للجألليررة ررع للسررة للبأل رري ) (Hirokiاررح عيررأل
للكاة ألئح لعضرلتيأل رأل عضرل للة رل للةلكلرة ولكنارأل لختل ر

للن ررأل

رأل يري لسرتةدلم

للدللسرة للل رأل اة لللتغيرةل للبألم كينلألتيكيررة ل رأل للسرة للبأل رري ادرد لعتصرة علررو
للسة للن أل للكاة ألئح للعضل وعلعتاأل دعة للتاردم

للرةكل للجرة لللبألشرة

ل أل للسة ) (Hirokiادد تم تجليل للن أل للكاة ألئح للةكرل
وكىلا لختل

ره للدردم و لخرل للدردم

اح للعينة ن لستةدم عينة أل حعبح للردولإ للللترأله (لللتدرد يأل) ارح

يأل كألا للعينة اح للدللسة للل أل اة حعبح نتةق للجأل عة .

الباب الثالث
 : 3منهج البحث وإجراءاته الميدانية :
 : 1-3منهج البحث :
لسررتعلل للبأل رري لللررناج لل ص ر ح ك ارره أكنررة لللنررألهج لئلررة لطبيعررة

رركلة

للبجي .

 : 2-3عينة البحث :
ركلة عينرة كرأل ح رد للبأل ري رأل

لغةض لل ص ل لو للجدألئز للعللية لجل

تطبيز ةلءلته للبجنية علو عينة ةتألل أسل ك متنألسق ع بيعرة للل ركلة وعليره
تجد

جتلع للبجي لعبح األ إ للطلبة للةمألضح كة للددم و ن عألم للبأل ري ألختيرألل

عينررة للبجرري أللطةمدررة للعلدمررة وللتررح تك ارر

ررأل ثلثررة ( )3حعبرريأل تدررد يأل اررح

للدولإ للللتأله و اضل عرأل لاارم تةصصر

ارح تن يرى للرةكل للجرة لللبألشرة .

وللجدول ( )1م ضج ع

لص أل عينة للبجي .

دول ( ) 1
لص أل عينة للبجي

ع
لللعق

للط ل ( تة)

للكتلة (كغم)

ل للة ل ( تة)

للعلة للتدلمبح (سنة)

لاول

1.12

11

1.22

22

للنألاح

1.63

62

81

11

للنأللي

1.62

63

82

12

 : 3-3األجهزة واألدوات المستخدمة :
لللصررأل ل للعة يررة ولا نبيررة و عطررأل بررح و كج ر ل بررح و لسررتة و دررل و
كألئأل لعةو كةل عدم عد ( )6كةل و شةم عيرأل
صرد خ ربح و ألسر ك جلر ل ) (Laptopار
عيررأل

) (Compaq 615 , Hpو ارأله

للن ررأل للكاة رررألئح للعضررل ) (EMGارر

تص مة ا

طر ل (22م) و برل و رألئ
) (Myotrace 400و كرررأل ة

) (Sonyدةعة ( )22ص ل اح للنألاية .

 : 4-3التجربة االستطالعية والرئيسية :
 التجربة االستطالعية :عألم للبأل ي إ ةلء تجة ة لستطلعية تأللمخ  2211/2/23علرو عينرة تك ار
رأل حعبريأل كرة عردم ررأل لللعبريأل لللتدرد يأل علرو لعررق ارأل إ للطلبرة لل عر ف علررو
كررأل وضررع للكررأل يةل وعلررل اررأله ) (EMGولللعطررأل و عررع اررأله لحسررتدبألل
للةأل

للىإ مة

أللجألس ك لل ةصح وللىإ مدتدبل شألل ل تر

عرأل عرد ()22

تة وللصأل ل أل األه ) (EMGلللنب علو خصة لللعق لسطة نلم .
 التجربة الرئيسية :ا ى للتجة ة للةئيدية علرو لعرق كرة للدردم لنرأل إ للطلبرة للةمألضرح ترأللمخ
 2211/6/2علررو عينررة تك ا ر

ررأل ثررل حعبرريأل ررأل اررأل إ للطلبررة وللررىمأل من ررىو

للةكل للجة لللبألشة أثنرألء ردوثاأل ن أعطرح لكرل حعرق جرألولتيأل ارح كرل كرأل
ررأل أ ررألكأل تن يررى للررةكل للجررة لللبألشررة ولسررتةدلم اررأله عيررأل

للن ررأل للكاة ررألئح

لديأل

للن أل للكاة ألئح لعضلتح للة ل للةلكلة (للعضلة لللدتديلة و للعضلة لللدة ة

للط ملة) ن تم لستةدلم للجارأله ارح ليرع لللجرألوح وترم تنبير لعرم لللجألولرة ولسرم
لللعق أثنألء للتن يى و وتم لستةةلج تغيةل للن رأل للكاة رألئح للعضرلتيأل رأل خرلل
تدجيل شألل ) (EMGلكل أل (للن أل و للدلة و لللدأل ة) .

 : 5-3اختيار االختبار الخاص بدقة التهديف للركلة الحرة المباشرة :
ررأل أ ررل تجديررز أهرردلف واررةوض للبجرري ل لررع للبأل رري علررو جل عررة ررأل
لللةل ع ولللصأل ل لللتعلدة اح جألل كة للددم أل يي لا لء لللارأللإ وعيألسرألتاأل و
(ههية للة ألك و عتن م اس و . )15( )2222

وعنة للبأل ي علو لختبألل لدا للليل

 اسم االختبار  :لختبألل عة للتادم -الهدف من االختبار  :عيأل

.
أل نأل ز ةتل ة أل للدأل ة .

عة للتادم

 -األدوات المستخدمة  :كرةل عردم و ة رو كرة عردم ددرم لرو ثرل

نرأل ز

تدألومة و ألئ صد .
 طريقللة األداء  :ت ضررع كررةل للدرردم أ ررألم لللة ررو وعلررو عررد (11م) و عررد(22م)

هعة ألل كل لآلتح :

للكررة لاولررو تك ر

أ ررألم لللة ررو تلأل ررأل (لل س ر ) وللكررة للنألايررة ررأل للجاررة

لليلنو لللة و و رأللدةك رأل هلومرة نطدرة للجرنلء وللكرة للنأللنرة رأل للجارة لليدرةا
لللة و و أللدةك أل هلومة نطدة للجنلء و وعند لرشألل مد م لللعق أللتادم

لرو

لللة ررو بألشررة جيرري ترردخل للكررة لللة ررو وهررح عألليررة اررح للار لء ررأل ار

ررألئ

للصد و تعطو للعق جألولتيأل اح كل كأل

أل أ ألكأل تن يى للةكل للجرة (لل سر

و لليليأل و لليدألل) ولللدرألاتيأل (11م) و (22م) وعلرو لللعرق جألولرة للتاردم

علرو

هولمأل لللة و .
طريقة حساب الدرجة  :عند للتادم

أل لليليأل تلرنج للعرق ( )2ل رأل

نل خلر

للكة لللة و اح هلومة لللة و للبعيد وتلنج ( )2ل ة نل خل للكة لللة و ارح
هلومة لللة و للدةمبرة وتلرنج ( )1ل رة نل خلر للكرة لللة رو ارح لل سر وتلرنج
( )15ههية للة ألك و عتن م اس و كة للددم األلل
. 142

– لختبأللل

– عألا

 ( .لل ل أل لاثية للطبألعة وللن ة و للعةل و  )2222و

أللعكس عند للتادم

للدل أل
( )2ل ررأل

أل لل س تلنج للعق

أل اة لليدألل وعند للتادم

نل خل ر للكررة لررو ملرريأل أو مدررألل لللة ررو وتلررنج ( )1ل ررة عنررد أل

تدخل للكة وس لللة و .

 : 6-3الوسائل اإلحصائية :
لستةدم للبأل ي للد لايأل لر صألئية لآلتية :
 لل س للجدأل ح . لحاجةلف لللعيأللإ . -عأل ل لحلتبأل للبدي .

الباب الرابع
 -4عرض وتحليل النتائج ومناقشتها :
 : 1-4عةض وتجليل للعلعة يأل للدعة وللن أل للكاة ألئح للعضلة لللدتديلة لل ةىمرة
وادررأل للتغيررةل (للدلررة و للررن أل و لللدررأل ة) و ررأل لللنررأل ز (ملرريأل و وس ر و مدررألل)
وللدألاة ( )11تة و ( )22تة :
 : 1-1-4للعلعرررة ررريأل للدعرررة وللن رررأل للكاة رررألئح للعضرررلة لللدرررتديلة لل ةىمرررة وادرررأل
للتغيررةل (للدلررة و للررن أل و لللدررأل ة) و ررأل نررأل ز ةتل ررة (ملرريأل و وس ر و مدررألل)
وللدألاة ( )11تة .
دول ( ) 2
للعلعة يأل للدعة وللن أل للكاة ألئح للعضلة لللدتديلة لل ةىمة
للدألاة (11م) للنطدة لليليأل
لللنطدة

تغيةل

ل

للت دية

لليليأل

للن أل

2.1111

2.23184

2.812

عألل دل
ٍ

للدألاة ()11

لللدأل ة

21.1222

31.421

2.122

عأل ٍل

تة

للدلة

283.4333

128.114

2.112

عأل ٍل

EMG

تبرريأل للبيألاررأل اررح للجرردول ( )2ل لل س ر للجدررأل ح لدلررة للن ررأل للكاة ررألئح
للعضرررلح عرررد لررر ( )283.433و رررألاجةلف عيرررأللإ لررر ( )128.114و أ رررأل لل سررر
للجدأل ح للن أل ادد ل ( )2.1111و ألاجةلف عيأللإ ل ( )2.23184اح ريأل لر
لل سرر للجدررأل ح لللدررأل ة ( )21.12و ررألاجةلف عيررأللإ لرر ( )31.421وللعةاررة
للعلعرررة ررريأل لللتغيرررةل لللتعلدرررة أللن رررأل للكاة رررألئح رررأل يررري (للدلرررة و للرررن أل و
لللدررأل ة) ت ررية للبيألاررأل علررو ل هنررألك علعررة رريأل للدلررة وللدعررة و ادررد ل ر

هنكرل و خرةو (*) وادرل

لحلتبأل ( )2.112و وهىل عأل ل للتبأل عأل ٍل وادرأل لتصرني
( )16و أ رأل للدعرة رع للرن أل ادرد لر

عأل أ لد سليلأل ع

وهررىل عأل ررل للتبررأل عررأل ٍل رردل دررق ا ررس للتصررني

عأل ررل

عأل رل لحلتبرأل ()2.812

و أ ررأل لللدررأل ة ادررد لر

عأل ررل

لحلتبأل ( )2.122وهىل عأل ل للتبأل عأل ٍل أمضأل .
دول ( ) 3
للعلعة يأل للدعة وللن أل للكاة ألئح للعضلة لللدتديلة لل ةىمة
للدألاة (11م) للنطدة لل س
لللنطدة

تغيةل

ل

EMG

للت دية

وس

للن أل

2.2413

2.26242

2.122-

للدألاة

لللدأل ة

122.1333

14.121

2.664-

ت س

( )11تة

للدلة

186.62

122.224

2.122

عأل ٍل

(*) تصني

دل

نة

هنكل و خةو :
لل ئة

( )16أ لد سليلأل و خليل م س
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للت دية

ص ة – أعل أل 2.32

نة

 – 2.32أعل أل 2.22

نة

 – 2.22أعل أل 2.12

ت س

 – 2.12أعل أل 2.82

عأل ٍل

1.22 – 2.82

عأل ٍل دل

دل (عد ح مةتل

عأل للص ة)

و لر صألء للبأل ي اح للتة ية وللعل م لرادألاية  2 .و لل لا ل للن ة وللت همع و أل د و لال

و

تبررريأل للبيألارررأل ارررح للجررردول ( )3ل لل سررر للجدرررأل ح لدلرررة للن رررأل للعضرررلح
للكاة ألئح للعضلة عرد لر ( )186.62و رألاجةلف عيرأللإ ( )122.224و أ رأل لل سر
للجدأل ح للن أل ادد ل ( )2.2413و ألاجةلف عيأللإ ل ( )2.26242اح ريأل لر
لل س ر للجدررأل ح لللدررأل ة ( )122.1333و ررألاجةلف عيررأللإ ل ر ( )31.421و ررأل
خررلل للدرريم للةعليررة للعررأل ل لحلتبررأل
لللنطدررة ت ررية للبيألاررأل

لررو ل

رريأل للن ررأل للكاة ررألئح للعضررلة وللدعررة لاررى

عأل ررل لحلتبررأل للدلررة عررد لر ( )2.122وهررىل عأل ررل

للتبررأل عررأل ٍل و أ ررأل عأل ررل لحلتبررأل للررن أل ادررد ل ر ( )2.122-وهررىل عأل ررل للتبررأل
دل اح ريأل لر

نة

عأل رل لحلتبرأل لللدرأل ة ( )2.664-وهرىل عأل رل للتبرأل

ت س .
دول ( ) 4
للعلعة يأل للدعة وللن أل للكاة ألئح للعضلة لللدتديلة لل ةىمة
للدألاة (11م) للنطدة لليدألل
لللنطدة

مدألل للدألاة
( )11تة

تغيةل

ل

للت دية

للن أل

2.2481

2.2111

2.122-

عأل ٍل

لللدأل ة

81.4222

28.611

2.312-

نة

للدلة

326.122

112.131

2.122-

عأل ٍل

EMG

ت ررية للبيألاررأل اررح للجرردول ( )4ل لل س ر للجدررأل ح لررن أل للن ررأل للعضررلح
للكاة ررألئح للعضررلة عررد ل ر ( )2.2481و ررألاجةلف عيررأللإ عررد ل ر ( )2.2111و أ ررأل
لل س للجدأل ح لللدأل ة ادد ل ( )81.42و ألاجةلف عيأللإ عد لر ( )28.611ارح
رريأل لر لل سر للجدررأل ح لدلررة للن ررأل للعضررلح للكاة ررألئح ( )326.122و ررألاجةلف
عيررأللإ ( )112.131و و ررأل خررلل للدرريم للةعليررة للعررأل ل لحلتبررأل
للكاة ألئح للعضلة وللدعة لللنطدة لليدألل ت ية للبيألاأل

لو ل

رريأل للن ررأل

عأل ل لحلتبأل للرن أل

عد ل ( )2.122-وهىل عأل ل للتبأل عأل ٍل و أ أل عأل رل لحلتبرأل لللدرأل ة ادرد لر (-

ررررنة

 )2.312وهررررىل عأل ررررل للتبررررأل

و أ ررررأل عأل ررررل لحلتبررررأل للدلررررة ادررررد لرررر

( )2.122-وهىل عأل ل للتبأل عأل ٍل أمضأل .
 : 2-1-4للعلعرررة ررريأل للدعرررة وللن رررأل للكاة رررألئح للعضرررلة لللدرررتديلة لل ةىمرررة وادرررأل
للتغيررةل (للدلررة و للررن أل و لللدررأل ة) و ررأل نررأل ز ةتل ررة (ملرريأل و وس ر و مدررألل)
وللدألاة ( )22تة :
دول ( ) 2
للعلعة يأل للدعة وللن أل للكاة ألئح للعضلة لللدتديلة لل ةىمة
للدألاة (22م) للنطدة لليليأل
تغيةل

لللنطدة

ل

EMG

للت دية

لليليأل

للن أل

2.2421

2.21224

2.322-

نة

للدألاة ()22

لللدأل ة

11.1333

41.412

2.131

عأل ٍل

تة

للدلة

322.422

221.822

2.813

عألل دل

مبرررريأل للجرررردول ( )2ل لل سرررر للجدررررأل ح لدلررررة للن ررررأل للكاة ررررألئح عررررد لرررر
( )322.42و ألاجةلف عيأللإ ل ( )221.822و أ أل لل س للجدأل ح للن أل ادد لر
( )2.2421و ألاجةلف عيأللإ ل ( )2.21224و أ رأل لل سر للجدرأل ح لللدرأل ة ادرد
ل ( )11.1333و ألاجةلف عيأللإ ( )41.412وللعةاة للعلعة م ضج للجردول()2
ل هنرألك علعرة ريأل للدعرة وعلرة للن ررأل للكاة رألئح للعضرلة و ن لر
( )2.813وه

عأل ل للتبأل عرأل ٍل ردل و أ رأل عأل رل لحلتبرأل

ل ( )2.322-وه

عأل ل للتبأل

نة

و أ أل عأل ل لحلتبأل

عأل رل لحلتبررأل

ريأل للرن أل وللدعرة ادرد
يأل لللدأل ة وللدعرة

ادررد ل ر ( )2.131و ررأل هررىل للجرردول مل ررث ل هنررألك عررأل ل للتبررأل نو عأل ررل
للتبأل عأللح لكل أل (للدلة ولللدأل ة) وهنألك للتبأل

نة

ع للن أل.

دول ( ) 6
للعلعة يأل للدعة وللن أل للكاة ألئح للعضلة لللدتديلة لل ةىمة
للدألاة (22م) للنطدة لل س
تغيةل

لللنطدة

ل

للت دية

للن أل

2.1111

2.21161

2.212

ت س

لللدأل ة

14.622

22.612

2.128

عأل ٍل

للدلة

216.122

121.822

2.111

EMG

وس للدألاة
( )22تة

نة

دل

ت ية للبيألاأل اح للجدول ( )6ل لل سر للجدرأل ح لدلرة للن رأل للكاة رألئح عرد
ل ( )216.12و ألاجةلف عيأللإ ل ( )121.822و أ أل لل س للجدأل ح للن أل ادرد
ل ( )2.1111و ألاجةلف عيأللإ ل ( )2.1161و أ أل لل س للجدأل ح لللدأل ة ادد
لر ( )14.62و ررألاجةلف عيررأللإ لر ( )22.612و وللعةاررة للعلعررة رريأل تغيررةل
للن ررأل للعضررلح للكاة ررألئح للعضررلة لللدررتديلة لل ةىمررة وللدعررة ملجررث هنررألك علعررة
نة ضة دل ادد ل
مل ث أل
لحلتبأل

عأل ل لحلتبأل

ريأل للدعرة وللدلرة ( )2.111و ريأل للرن أل وللدعرة

عأل ل لحلتبأل عد ل ( )2.212وه
يأل لللدأل ة وللدعة ادد ل ( )2.128وه

ت سر و أ رأل عأل رل

عأل ل للتبرأل

عأل ل للتبأل عأل ٍل .

دول ( ) 1
للعلعة يأل للدعة وللن أل للكاة ألئح للعضلة لللدتديلة لل ةىمة
للدألاة (22م) للنطدة لليدألل
لللنطدة

تغيةل

ل

للت دية

مدألل

للن أل

2.2112

2.26841

2.236-

ت س

للدألاة

لللدأل ة

82.2661

28.348

1.22-

عأل ٍل دل

( )22تة

للدلة

332.42

166.118

2.823-

عأل ٍل دل

EMG

تبيأل للديم للةعلية اح للجدول ( )1ل لل س للجدرأل ح لدلرة للن رأل للكاة رألئح
للعضلة عد ل ( )332.42و ألاجةلف عيأللإ ل ( )166.118و اح يأل ل لل سر
للجدأل ح للن أل ( )2.2112و ألاجةلف عيأللإ ل ( )2.6841و أ أل لل س للجدرأل ح
لللدأل ة ادد ل ( )82.2661و ألاجةلف عيرأللإ لر ( )28.348و وللعةارة للعلعرة
رريأل تغيررةل للن ررأل للكاة ررألئح للعضررلة وللدعررة مل ررث ررأل للدرريم للةعليررة ل عيلررة
عأل ل لحلتبأل

يأل للدلة وللدعة ل ( )2.823-وه

للن أل وللدعة ادد ل ( )2.236-وه
ادد ل ( )1.22-وه

عأل ل للتبأل

عأل ل للتبرأل عرأل ٍل ردل و و ريأل
ت س و أ أل يأل لللدأل ة وللدعرة

عأل ل للتبأل عرأل ٍل ردل وعليره مل رث هنرألك عرأل ل للتبرأل

عررأل ٍل رردل أللندرربة للدلررة ولللدررأل ة و أ ررأل أللندرربة للررن أل ادررد كررأل

عأل ررل لحلتبررأل

ت س .
 : 2-4عةض وتجليل للعلعة يأل للدعة وللن رأل للكاة رألئح للعضرلة للضرأل ة للط ملرة
وادأل للتغيةل (للدلة و للن أل و لللدأل ة) و أل لللنأل ز (ملريأل و وسر و مدرألل)
وللدألاة ( )11تة و ( )22تة :
 : 1-2-4للعلعة يأل للدعة وللن أل للكاة ألئح للعضلة للضأل ة للط ملة وادأل للتغيةل
(للدلة و للن أل و لللدأل ة) و أل نأل ز ةتل ة (مليأل و وس و مدرألل) وللدرألاة ()11
تة :
دول ( ) 1
للعلعة يأل للدعة وللن أل للكاة ألئح للعضلة للضأل ة للط ملة
للدألاة (11م) للنطدة لليليأل
لللنطدة

تغيةل

ل

EMG

لليليأل

للن أل

2.1661

2.22211

2.322-

للدألاة ()11

لللدأل ة

16.622

23.414

2.812-

تة

للدلة

234.461

31.124

2.428-

للت دية
نة
عألل دل
ٍ
نة

تبرريأل للبيألاررأل اررح للجرردول ( )1ل لل س ر للجدررأل ح لدلررة للن ررأل للكاة ررألئح
للعضررلة للضررأل ة لر ( )234.461و ررألاجةلف عيررأللإ لر ( )31.124و أ ررأل لل سر
للجدأل ح للن أل ادد ل ( )2.1661و ألاجةلف عيأللإ ل ( )2.22211اح ريأل لر
لل سرر للجدررأل ح لللدررأل ة ( )16.62و ررألاجةلف عيررأللإ لرر ( )23.414وللعةاررة
للعلعة يأل تغيرةل للن رأل للكاة رألئح للعضرلة وللدعرة ملجرث رأل للبيألارأل لاره ت رد
علعة يأل لللدأل ة وللدعة ن ل

عأل ل لحلتبأل ( )2.812-وه

عأل ل للتبرأل عرأل ٍل

رردل و اررح رريأل ل عيلررة عأل ررل لحلتبررأل لللتغيررةمأل (للدلررة و للررن أل) كررأل
لحلتبأل

نة

يي ل

عأل ررل

عأل ل لحلتبأل علو للت للح ( 2.428-و . )2.322-
دول ( ) 8

للعلعة يأل للدعة وللن أل للكاة ألئح للعضلة للضأل ة للط ملة
للدألاة (11م) للنطدة لل س
لللنطدة

وس للدألاة
( )11تة

تغيةل

ل

للت دية

للن أل

2.2332

2.22224

2.826-

عألل دل
ٍ

لللدأل ة

11.1222

33.122

2.133

عأل ٍل

للدلة

322.2333

41.334

2.818

عألل دل
ٍ

EMG

ت ية للبيألاأل اح للجدول ( )8ل لل س للجدأل ح للتغيةل للن أل للكاة ألئح
(للدلررررة و للررررن أل و لللدررررأل ة) ن لغرررر علررررو للترررر للح ( 322.2333و  11.1222و
 )2.2332و ألاجةلاررررررأل

عيأللمررررررة لغرررررر علررررررو للترررررر للح ( 41.334و  33.122و

 )2.22224وللعةاررة للعلعررة رريأل لللتغيررةل لللررىك ل للةألصررة أللن ررأل للكاة ررألئح
للعضلة للضأل ة و أل نطدة لل س
وللدعررررررة لرررررر

ع للدعرة ملجرث رأل للجردول ل للعلعرة ريأل للدلرة

عأل ررررررل لحلتبررررررأل اياررررررأل ( )2.818و رررررريأل للررررررن أل وللدعررررررة لرررررر

( )2.826-و يأل لللدأل ة وللدعة لر ( )2.133و و رأل هرىل ملجرث ل
(للن أل و للدلة) عأل ل للتبأل عأل ٍل دل و أ أل لللدأل ة اا

عأل رل لحلتبرأل

عأل ل للتبأل عأل ٍل .

دول ( ) 12
للعلعة يأل للدعة وللن أل للكاة ألئح للعضلة للضأل ة للط ملة
للدألاة (11م) للنطدة لليدألل
لللنطدة

مدألل للدألاة
( )11تة

تغيةل

ل

EMG

للت دية
دل

للن أل

2.1181

2.21222

2.221

نة

لللدأل ة

12.2333

31.816

2.888-

عألل دل
ٍ

للدلة

322.2333

21.211

2.812-

عألل دل
ٍ

مبيأل للجدول ( )12ل لل س للجدأل ح لدلة للن أل للكاة ألئح للعضلة للضرأل ة
و أل نطدة لليدألل عرد لر ( )322.2333و رألاجةلف عيرأللإ ( )21.211و ارح ريأل
ل لل س للجدأل ح للن أل ( )2.1181و ألاجةلف عيأللإ ( )2.21222و أ رأل لل سر
للجدررأل ح لللدررأل ة ادررد ل ر ( )12.2333و ررألاجةلف عي رأللإ ( )31.816و وللعةاررة
للعلعة يأل تغيةل للن أل للكاة ألئح للعضلة (للدلرة و للرن أل و لللدرأل ة) رع للدعرة
ت ية للبيألاأل لاه ت د علعة عأللية دل يأل للدلة وللدعة و يي لر
( )2.812-اضل عأل نلا يأل لللدأل ة وللدعرة يري لر
اح يأل ل

عأل ل لحلتبأل

عأل رل لحلتبرأل

عأل رل لحلتبرأل ()2.888-

يأل للن أل وللدعة ( )2.221وه

عأل ل للتبأل

رنة

دل .
 : 2-2-4للعلعة يأل للدعة وللن أل للكاة ألئح للعضلة للضأل ة للط ملة وادأل للتغيةل
(للدلة و للن أل و لللدأل ة) و أل نأل ز ةتل ة (مليأل و وس و مدرألل) وللدرألاة ()22
تة :

دول ( ) 11
للعلعة يأل للدعة وللن أل للكاة ألئح للعضلة للضأل ة للط ملة
للدألاة (22م) للنطدة لليليأل
لللنطدة

تغيةل

ل

للت دية

لليليأل

للن أل

2.1123

2.21183

2.882

عألل دل
ٍ

للدألاة ()22

لللدأل ة

81.2222

41.433

2.682-

ت س

تة

للدلة

213.2661

123.23

2.386

نة

EMG

ت ية للبيألاأل اح للجدول ( )11ل علة للن أل للكاة ألئح للعضلة للضرأل ة لر
( )213.2661و ألاجةلف عيأللإ لر ( )123.23و أ رأل لل سر للجدرأل ح للرن أل ادرد
لر ( )2.1123و ررألاجةلف عيررأللإ لر ( )2.21183اررح رريأل لر لل سر للجدررأل ح
لللدررأل ة ( )81.2222و ررألاجةلف عيررأللإ ل ر ( )41.433و وللعةاررة للعلعررة رريأل
للدعررة وللن ررأل مبرريأل للجرردول ل علررة للن ررأل للعضررلح وللدعررة لرر
( )2.386و يأل للن أل وللدعة ل

عأل ل لحلتبأل ( )2.882و أ أل عأل ل لحلتبرأل

للدعة ولللدأل ة ل ( )2.682-و أل هىل مل رث ل
للتبأل

نة

عأل ررل لحلتبررأل

و أ أل عأل رل لحلتبرأل للرن أل اار

عأل رل لحلتبرأل للدلرة هر

رع
عأل رل

عأل رل للتبرأل عرأل ٍل ردل ارح ريأل

عأل ل لحلتبأل لللدأل ة ت س .
دول ( ) 12
للعلعة يأل للدعة وللن أل للكاة ألئح للعضلة للضأل ة للط ملة
للدألاة (22م) للنطدة لل س
لللنطدة

وس للدألاة
( )22تة

تغيةل

ل

للت دية

للن أل

2.2212

2.26414

2.222

ت س

لللدأل ة

11.3661

44.846

2.882

عألل دل
ٍ

للدلة

231.6222

12.162

2.122

نة

EMG

دل

مبررريأل للجررردول ( )12ل لل سررر للجدرررأل ح لدلرررة للن رررأل للعضرررلح للكاة رررألئح
للعضلة للضأل ة و أل دألاة ( )22تة ل ( )231.6222و ألاجةلف عيرأللإ عرد لر
( )12.162و أ أل لل س للجدأل ح للن أل ادرد لر ( )2.2212و رألاجةلف عيرأللإ لر
( )2.26414و أ أل لل س للجدأل ح لللدأل ة ادد ل ( )11.3661و ألاجةلف عيرأللإ
لر ( )44.686و وللعةاررة للعلعررة رريأل للدعررة وللن رأل للكاة ررألئح للعضررلة علررو واررز
لللتغيةل (للدلة و للن أل و لللدأل ة) ادد ل

عأل ل لحلتبأل علرو للتر للح (2.122و

 2.222و  )2.882لأل مدل علو ل هنألك علعة ع مة يأل للدعة ولللدأل ة لأل معنح ل
عأل ل لحلتبأل عأل ٍل دل و أ أل للن أل األ
كأل

عأل ل لحلتبأل

نة

ت سر و أللندربة للدلرة ادرد

عأل ل لحلتبأل

دل .
دول ( ) 13

للعلعة يأل للدعة وللن أل للكاة ألئح للعضلة للضأل ة للط ملة
للدألاة (22م) للنطدة لليدألل
لللنطدة

مدألل للدألاة
( )22تة

تغيةل

ل

للت دية

للن أل

2.2313

2.8824

2.121-

عأل ٍل

لللدأل ة

82.2661

32.112

2.121

عأل ٍل

للدلة

344.1333

44.411

2.132

EMG

نة

دل

ت رررية للدررريم للةعليرررة ارررح للجررردول ( )13ل لل سررر للجدرررأل ح لدلرررة للن رررأل
للكاة ألئح للعضلة لر ( )344.1333و رألاجةلف عيرأللإ لر ( )44.411و وعرد لر
لل س للجدأل ح للرن أل ( )2.2313و رألاجةلف عيرأللإ لر ( )2.8824و أ رأل لل سر
للجدأل ح لللدأل ة ادد ل ( )82.2661و ألاجةلف عيأللإ ل ( )32.112و وللعةاة
للعلعررة مبرريأل للجرردول ل للعلعررة رريأل للدعررة وعلررة للن ررأل للكاة ررألئح للعضررلة للضررأل ة
و أل دألاة ( )22تة و أل نطدة لليدألل ل ( )2.132وه
دل و أ أل عأل ل لحلتبأل

عأل رل للتبرأل

رنة

يأل للن أل وللدعة ل ( )2.121-ومعد عأل رل للتبرأل عرأل ٍلو

و يأل لللدأل ة وللدعة ادد ل ( )2.121ومعد أمضأل عأل ل للتبأل عأل ٍل.

 : 3-4مناقشة نتائج النشاط الكهربائي للعضالت قيد الدراسة :
عررد تجليررل للبيألاررأل و ررأل أ ررل تجديررز أهرردلف واررةوض للبجرري و ملجررث ررأل
عةض للبيألاأل لاه هنألك علعة يأل للدعة وللن أل للكاة ألئح للعضلة ول هى للعلعة
يأل للعأللح دل ولللنة

ت ألوت

دل وعليه ألول للبأل ي ل منألعش ليع للعلعرأل

لغةض لل ص ل لو أاضل للنتألئج .

 : 1-3-4مناقشللة العالقللة بللين الدقللة والنشللاط الكهربللائي (للعضلللة المسللتقيمة
الفخذية والعضلة الضامة الطويلة) من المناطق الثالثة ومن مسافة ( )11متر:
ملجث اح للجدول ( 2و  )1ل للعلعرة ريأل للدعرة رأل نطدرة لليلريأل و تغيرةل
للن أل للكاة ألئح للعضلة لللدتديلة لل ةىمة أللندربة للرن أل (عرأل ٍل ردل) و أ رأل أللندربة
لللدأل ة األ للعلعة كألا (عأل ٍل) و أ أل للدلة ادرد كألار (عرأل ٍل) و وعليره معتدرد للبأل ري
رركل نررأللح و ونلررا اررح أثنررألء تجنيررد لل رردل

ل للعضررلة لللدررتديلة لل ةىمررة عللر

للجةكية ألل كل لللطلر ك ن ل لللعرق أثنرألء تن يرى لةكرل للكرة مجترألج لرو كدرألك
للة ل للدةعة لللطل ة أل أ ل ضلأل تجديز للادف وه وص ل للكة لو للادف
لل دري ل ح مجرد

و دعة وهىل مت ز ع أل أكد عليه (أ للعل و " )2223ل للتكير

نررألء علررو تجدرريأل علليررأل تجنيررد ا عيررأل لاليررألف للعضررلية للل ررأللكة اررح لحادبررألض
للعضررلح وكررىلا تنليررة خصررألئل وتررنل أل ا ررأل لل رردل للجةكيررة للرردلخلح كررىلا
تنل أل علل للعضل للةألل ح اح أثنألء لستةدلم للعضل لللعنية أللعلل"(. )17
ل ررأل للعضررلة للضررأل ة للط ملررة ملجررث ل للعلعررة كألا ر

أللندرربة للتغيررة للررن أل

( نة ضة) و أ أل أللندبة لللدأل ة (عأل ٍل دل) وللدلة كألار ( نة ضرة) ومرةا للبأل ري
ل

دأل ة أل تج لللنجنو تةتل

كللررأل هل
للت ررأل

ألختلف ةل ل لا لء اكللأل هل

لل تة للن نيرة

دررأل ة ررأل تجر لللنجنررو ونلررا اااررأل األتجررة ررأل تغيررةمأل أسألسررييأل هلررأل
دررت ا علررة للن ررأل للكاة ررألئح وه ررأل هررى للدلررة ن ل لكررل للكررة مررتم لررد

ه نية عصية أإ ل علل للعضلتيأل أثنألء تن يرى للةكلرة هر

ترةل

األلعضرلة للضرأل ة

للط ملررة تعلررل علررو سررجق لل ةررى لررو للرردلخل لجرررة عبررل ضررةك للكررة أ ررأل للعضررلة
( )17أ للعل أ لد عبد لل تأل و صدل سبز نكة و  2223و

. 14

لللدتديلة ااح للتح تداع للدأل لأل ألم وهرىل مت رز رع رأل أكرد عليره (لمدرأل خرةمب و
 )1882ل عللية لكل للكة هح ة لة ول رد و ونلرا لترةل
للبع

ةكألتارأل رع عضراأل

وعصة اتة تن يىهأل األلدأل للضألل ة تصل لو أعصو شد عضلح لكأل وهرح

ننية أل صل للةكبة و ول لاىل لل رد للعضرلح لاعصرو رأل لل ةرى وللننرح لل صرل
للةكبة ا لئد يكألايكية لةد ة لل ل ق للجةكح(. )18
ولاررىل معتدررد للبأل رري ل للعضررلة لل ةىمررة لللدررتديلة تررداع للة ررل لأل ررألم عرردهأل
مررأتح ول للعضررلة للضررأل ة ترردومة للة ررل للرردلخل رعطررألء ولل للكررة  .لررىل مك ر
ه أل عللاأل أعصة أل ه أل علل للعضلة لللدتديلة لل ةىمة اح عللية للةكل .
ل أل أل نطدة لل س ايلجث اح للجدول ( 3و  )8ل للعلعة يأل للدعة وللن رأل
للكاة رررألئح للعضرررلة للضرررأل ة للط ملرررة رررأل يررري للرررن أل (عرررأل ٍل ررردل) و أ رررأل للعضرررلة
لللدررتديلة لل ةىمررة اكررأل ( ررنة

رردل) اررح رريأل تغيررة لللدررأل ة للعضررلة للضررأل ة

للط ملررة (عررأل ٍل) وللعضررلة لللدررتديلة لل ةىمررة ( ت س ر ) و أ ررأل تغيررة للدلررة للعضررلة
للضأل ة ه (عرأل ٍل ردل) وللعضرلة لللدرتديلة (عرأل ٍل) ومعتدرد للبأل ري ل علرل للعضرلة
للضررأل ة للط ملررة ررأل نطدررة لل سر هررح لللدرريولة عررأل أ لء لل ل ررق للجةكررح وهررىل
نطدرررح ونلرررا دررربق ل

رررأل ح للاررردف مكررر

ارررح نطدرررة لل سررر (وسررر للاررردف)

وللجص ل علو عة أ لء لكل للكة األ لللعق م ه للكة لو هلومتح لللة و لرأل
لاعكررس علررو علررل للعضررلة للضررأل ة للط ملررة ن ميكررد (صررةمج عبررد للكررةمم ووهبررح
عل ل و  )2221علو ل علل للعضلة للضأل ة للط ملة مك

در ارح ةكرأل لكرل

كة للددم ااح تعلل علو تدومة للة ل ألتجأل للدلخل بدأل لجةكة صل لل لك(. )19
ل أل أل نطدة لليدألل ت ية للبيألاأل اح للجدول ( 4و  )12ل للعلعة يأل للدعرة
وللن ررأل للكاة ررألئح (للررن أل) أللندرربة للعضررلة لللدررتديلة لل ةىمررة كررأل (عررأللح) و أ ررأل
للعضلة للضأل ة للط ملة ( نة
لللدتديلة لل ةىمة ( نة

دل) و أ أل تغية (لللدأل ة) اكرأل

أللندربة للعضرلة

) و أ أل للضأل ة للط ملة اا (عأل ٍل دل) و أ رأل تغيرة للدلرة

( )18لمدأل خةمب واجأل ادإ شلش و للتجليل للجةكح  ( .طبعة للجكلة و أل عة للبصة و 1882م)و . 423
( )19صةمج عبد للكةمم ووهبح عل ل و س عة للتجليل للجةكح للتجليل للت ةمجح وتطبيدألته للجةكية وللليكألايكية  ( .طبعة عدإ
للعكيلح و غدل و  )2221و . 112

اكأل

عأل ل لحلتبأل (عأل ٍل) للعضلة لللدتديلة لل ةىمة و أ أل للعضلة للضرأل ة للط ملرة

اا (عأل ٍل دل) و ومةا للبأل ي ل للعضلة لللدرتديلة لل ةىمرة عرد عللر

ركل األعرل

ررأل يرري ت يرره للكررة لررو للنلومررة للبعيررد ونلررا ررأل خررلل تجنيررد لاليررألف للجةكيررة
لللطل ة أل أ ل لراأل
ةكررة مررةتب

لرردا

أل للد للله ة رمصألل للكة لرو للاردف ن ل "تن يرى أإ
ررأللكة لل رردل للجةكيررة اررح للعلررل للعضررلح ررأل يرري عررد

لل رردل للجةكيررة و ن كللررأل هل

لل رردل للل ررأللكة اررح لحادبررألض للعضررلح هل

دت ا للد للعضلية وتة ع عدل للةمألضح علو تجنيرد لاليرألف للعضرلية للل رأللكة
اح لحادبألض للعضلح لرو عأل رل للتردلمق و ولرىلا مدرال للرتجكم للعضرلح ارح لا لء
دل ة عأللية أل للت لارز"( )20و اضرل عرأل نلرا ادرد عللر للعضرلة للضرأل ة للط ملرة
علو تدومة للة ل و أللتأللح علو تدومة للكة لو للادف ول تعأل هأل عأل للجردلل ( رألئ
للصد) ااح تعلرل علرو تردومة لل ةرى للجارة لحادرية ضرألاة لرو تدةمرق لل ةرىمأل رأل
عضرالأل ن م رية ) (Ozaki , H., and Kazuoلرو ل للعضرلة لللدرتديلة لل ةىمرة
تج ن عبل للتصأل م أل أ ل كدألك للة ل للدةعة للنلومة لللطل ة ثرم تج رن للعضرلة
للضأل ة للط ملة لجرة للتصأل م أل أ ل عطألء للكة لللدألل لللطل ك(. )21
وهىل نطدح ن ل عللية لكل للكة تتطلرق تردومة للكرة للردلخل أإ عطألئارأل
ع

أل للةأللج لو للدلخل .

 : 2-3-4مناقشللة نتللائج العالقللة بللين الدقللة والنشللاط الكهربللائي للعضلللة
(المستقيمة الفخذية والضلامة الطويللة) ملن المنلاطق الثالثلة وملن مسلافة
(22م):
ت ية للبيألاأل اح للجدول ( 2و  )11لو ل للعلعرة ريأل للدعرة وا رأل للعضرلة
للكاة ررألئح ررأل نطدررة لليلرريأل ررأل يرري تغيررة (للررن أل) ادررد كررأل
( نة

عأل ررل لحلتبررأل

) للعضلة لللدتديلة و أ أل للعضرلة للضرأل ة اار (عرأل ٍل ردل) ارح ريأل تغيرة

(لللدأل ة) للعضلة لللدتديلة لل ةىمرة ادرد كرأل

عأل رل لحلتبرأل (عرأل ٍل) و أ رأل للعضرلة

( )20لمدأل خةمب وعلح تةكح صلج و ارةمأل تدلمق للد  ( .لل للجكلة للطبألعة و غدل و 2221م) و . 21
( ) Ozaki , H. , and Kazuo ; op. cit , p.43 .
21

للضأل ة للط ملة اار ( ت سر ) و تغيرة للدلرة أللندربة للعضرلة لللدرتديلة (عرأل ٍل ردل)
وللعضلة للضرأل ة ( رنة

) و ومرةا للبأل ري ل لل ل رق للجةكرح رأل هرى لللنطدرة

مجتألج لو أ ةمأل أسألسييأل ه للدر للله رة رمصرألل للكرة لرو لللة رو ومكر

هرىل

ول ق للعضلة لللدرتديلة ن ل هنرألك أل رة أمضرأل ارح لل عر ا دره لرو تردومة للكرة
أكنة أل أ ل تجألوه للجدلل و أل ثم للاردف وهر تدرجيل هردف ارح أثنرألء للتدردمد لرو
للنلومررة للبعيررد ن ملجررث هنررأل ل للعضررلة لللدررتديلة لل ةىمررة لررم مكررأل عللاررأل ألل رركل
لللطل ر ك علررو للررةغم ررأل اتررألج كاة ألئيررة عألليررة اضررل عررأل نلررا للعضررلة للضررأل ة
للط ملة ومعرنو للبأل ري سربق نلرا لرو ردو لرألهة رةل وكس كرة للدردم ن م رية
) )22( (Orchard , 2002و خةو لرو ل

ةكرأل للل ألصرل ولا رنلء خرلل لكرل

للكررة تن ررى اررح أثنررألء للن ررأل لللتعألعررق لعررد ررأل للعضررل للكبيررة (للعضررل خلر
لل ةى ثم للعضل أ ألم لل ةى) و و أل و اة للنرة للت رةمجية تنرتج للعضرلة أو عر
ل للل صرل ارح لتجرأل عرألكس (لللضرأل للعلرل) و دربق

لللجأل يع للعضلية للجةكة

للن أل اح وع ول د للعضل لللضأل األ للجةكة للصألاية لللنتجة ر ل للل صرل
عليلررة و ررأل منررتج عناررأل ةكررة صررل عليررل للد ر

ن ررأل لللجتلررل ل هررىل معررنه ثبررأل

للل صل اح يأل تصبج للجةكة غية األعلة .
ل أل نطدة لل س انلجث رأل للجردول ( 6و  )12ل للعلعرة ريأل للدعرة وللن رأل
للكاة ررألئح للةررأل

( ررأللن أل) ادررد كررأل

أللندرربة للعضررلة لللدررتديلة لل ةىمررة ( ت س ر )

وللعضرلة للضرأل ة للط ملرة ( ت سر ) و أ رأل تغيرة لللدرأل ة ادرد كرأل

عأل رل لحلتبرأل

للعضلة لللدتديلة لل ةىمة (عأللح) وللعضلة للضأل ة للط ملة (عأل ٍل دل) اح ريأل كرأل
تغية (للدلة) ادد كألا للعلعة أللندبة للعضلة لللدتديلة لل ةىمة هر ( رنة
وللعضلة للضأل ة كألا للعلعة ( نة
للتح أاتجتاأل للعضلة ه

نة

دل) و ومةا للبأل ي ل

ردل)

دت ا للكاة ألئيرة

دل و لأل مدل علو ل للعضلة لللدتديلة لل ةىمة لرم

متم اياأل تجنيد لاليألف للجةكية لللطل ة للعلل ولل حء ا ده أللندبة للعضرلة للضرأل ة
للط ملة اضل عأل ه أل علة لللنجنو للعضلتيأل لم مكأل ألللدت ا لللطلر ك لرأل معنرح
(22) Orchard , J. , Wait , S., McIntosh , A. and Garlick , D.; Musle activity during the drop punt kick ,
London : Taylor and Francis , 2002 , pp.32-34 .

عدم لحعتلأل كليأل علو هألتيأل للعضلتيأل وهىل دبق كربج للدر للعضرلة رعطرألء للدعرة
أهلية أكبة اح اجأل لل ل ق للجةكح اح أثنألء تجنيرد اعرل عرد لكرأل رأل لل ردل
()23

للجةكية وهىل أل أكرد عليره )(Kellis E . and Gissis , 2004
لرشرألل للكاة ألئيررة لللجررد

ن م رية لرو ل

سررأل ة اررأله ) (EMGتعتلررد علررو تجدمررد شرركل وعررد

لل دل للجةكية للتح متم تجنيدهأل أثنألء للعلل للعضلح .
اضررل عررأل نلررا رردو لررألهة ررةل وكررس كررة للدرردم لررأل أ ا ا تصرربج
للجةكة غية األعلة اح يأل مجتألج لللعق اح نطدة لل س

لرو علرل للعضرلتيأل رأل

أ ل ت ليد للد لللنألسبة للتغلق علرو لللدرألاة ومجترألج أمضرأل لرو تردومة أكبرة لت يره
للكة لو هلومتح لللة رو ونلرا ل ر

لللة رو ارح لل سر

رألل

لللعق للتغلق علو دألو ة للكة اضل عأل للجدلل  .اكللأل هل

لرأل متطلرق رأل

لللدرألاة ريأل للكرة

وللادف ل تألج لللعق لرو همرأل للدر للعضرلية رمصرألل للكرة لرو للندطرة لللجرد
وهىل للعلل للعضلح للكبية مجعل أل للصعق علو للعضلة للتعأل رل ت لارز ريأل للدر
وللدعة .
ل رأل نطدررة لليدررألل ت ررية للبيألاررأل ارح للجرردول ( 1و  )13ل للعلعررة رريأل للدعررة
و تغيررةل للن ررأل للكاة ررألئح (للررن أل) ادررد كررأل

عأل ررل لحلتبررأل ( ت س ر ) أللندرربة

للعضررلة لللدررتديلة لل ةىمررة و(عررأل ٍل) أللندرربة للعضررلة للضررأل ة للط ملررة و أ ررأل تغيررة
(لللدأل ة) ادرد كرأل

عأل رل لحلتبرأل (عرأل ٍل ردل) للعضرلة لللدرتديلة لل ةىمرة (وعرأل ٍل)

للعضلة للضرأل ة للط ملرة ارح ريأل تغيرة للدلرة ادرد كرأل (عرأل ٍل ردل) أللندربة للعضرلة
لللدررتديلة لل ةىمررة و( ررنة

رردل) للعضررلة للضررأل ة للط ملررة و ومعتدررد للبأل رري ل

لل ل ق للجةكح رأل هرى لللنطدرة متطلرق عر
للتدومة أللندبة للعضلة للضأل ة للط ملة ا
لأل مجتألج لو ع

أللندربة للعضرلة لللدرتديلة اضرل عرأل
درألاة لكرل للكرة ( درألل للكرة ) أ ر ل

نألسبة أل أ ل مصألل للكة لو للنلومة للبعيد لللة رو ومجترألج

لو تدومة للكرة رصرأل ة للاردف ونلرا ل ر

رأل ح للاردف ارح لللنتصر

تدةمبرأل ن

(23) Kellis , E. Katis , A. and Gissis , I . knee biomechanics of the support leg in soccer kicks from three
angles of approach . Medicine and science in sports and Exercise , 36 , 1017-1028 , 2004 , p.39 .

أشرألل للدللسررة للتررح عرألم اررأل ) (Sorensen , 1996و لألعتره( )24عررأل اررأل للةكررل
لل رة ا أل للعضلة ح ر ل ل تعجيل لل ةى من ى لدت ا عأللح أل خلل للعضلة
لللدتديلة لل ةىمة (لللننية لل لك) وللعضل لللأ ضية (للبألسطة لل لك) اضل عأل
للنخم للنألتج عأل للدأل

لأل تنتج ةكة تعجيل للدرأل ارح أثنرألء ا رأل عضرل لل ةرى

اررح رريأل عنررد أل مبرردأ للدررأل

ألحاة ررألض مررنة

هررىل للن ررأل اررح رريأل مةت ررع ا ررأل

لللأ ضية كلأل م رية لرو ل علرل للعضرل ارح للةكرل كرة للدردم هر علرل تردلخل
لللجأل يع للعضلية للعأل لة اتديطة للعضل لللننية لل لك (لللدرتديلة لل ةىمرة) علرو
للجةكة خلل للجنء للةئيدرح رأل لللة جرة ألتجرأل للجةكرة و ن ت رد ارح لل ةرى رأل
نطدة لا ألم أل ع عضل هح للعضلة لللتدعة لاادرية وللعضرلة لللتدرعة لل سرطو
وللعضررلة لللتدررعة لل

ررية و ول علررل هررى للعضررل ح مك ر

علررو ثنررح صررل

لل لك ااح تعلل علو صل ول د و ااح تلتد علو صل للةكبة اد و أ أل للعضرلة
لللدتديلة لل ةىمة ااح تعلل علو ثنح صرل للر لك ااارأل لترد علرو صرليأل هلرأل
صل لل لك وللةكبة .

الباب الخامس
 -5االستنتاجات والتوصيات :
 : 1-5االستنتاجات :
-1

دد للعضلة لللدتديلة لل ةىمة رأل درألاة (11م) أاضرل علرل عضرلح رأل
نطدة لليليأل اح أثنألء تجنيدهأل لل دل للجةكية لللطل ة .

 -2علل للعضلة لللدتديلة لل ةىمة أل نطدة لليدألل للدألاة (22م)
اح أثنألء اتألج ا أل كاة ألئح عأل ٍل دل للتب
-3

كل أكبرة

ع للدعة لاى لللنطدة .

دد للعضلة للضأل ة للط ملة أل دألاة (11م) للنطدة لل س أاضرل ا رأل
كاة ألئح أل نطدتح لليليأل ولليدألل .

(24) Sorensen , H. Zacho , M. Simonsen , E, Dyhrepoulsen , p. and klausen , k. (1996) Dynamics of the
martial artshigh front kick . Journal of sports sciences . 13 , 483 – 495 .

 -4أل درألاة (22م) عللر للعضرلة للضرأل ة للط ملرة

ركل تدرأللك رأل يري

اتألج للن أل للكاة ألئح لاأل ولللنأل ز للنل .
 -2مجتألج حعرق كرة للدردم لرو علرل أكبرة ارح للعضرلة لللدرتديلة لل ةىمرة كللرأل
ل تعد

دألاة للتادم

.

 : 2-5التوصيات :
 .1ضرررةول لسرررتةدلم ارررأله ) (EMGلتجدمرررد لرشرررألل للكاة ألئيرررة اكنرررة رررأل
عضلتيأل اح لل ع ا ده للة ل للضألل ة للكة .
 .2لستةدلم األه ) (EMGلديأل

دا للتط ل للجألصل اح عضرل لللعبريأل

عد أ لء لللناج للتدلمبح .
 .3لسررتةدلم اررأله ) (EMGررع أ اررن أخررةا نررل اررأله ألسررج للدرردم للعةاررة
دا تنألسق لرشألل للكاة ألئية للتح تنتجارأل للعضرلة رع للدر لللدرلطة علرو
لالض أل عبل ل ل لحسنأل وللة ل للضألل ة أثنألء للتصأل م ع للكة .

المصادر
 أ ر للعررل عبررد لل تررأل و ادرري ل يأل للترردلمق وللةمألضررة و ( لل لل كررة للعة ررح وللدألهة و 1و . )2223
 أ للعل أ لد عبد لل ترأل و جلرد صربجح درألايأل و ادري ل يأل و لوا ل يرألللةمألضح  ( .لل لل كة للعة ح و للدألهة و  1و . )1881
 -أ لد سليلأل و خليل م سر

و لر صرألء للبأل ري ارح للتة يرة وللعلر م لرادرألاية .

 2و لل لا ل للن ة وللت همع و أل د و لال

و . 2222

 للاررع صررأللج و درريأل اتجررح ارةمررأل وتطبيدررأل اررح علررم لل دررلجة للةمألضررية .( غدل و . )2221
 لمدرررأل خرررةمب وعلرررح تةكرررح صرررلج و ارةمرررأل تررردلمق للدررر  ( .لل للجكلرررةللطبألعة و غدل و 2221م) .
 -لمدأل خةمب واجأل

ادإ شلش و للتجليرل للجةكرح  ( .طبعرة للجكلرة و أل عرة

للبصة و 1882م) .
 هكررح للجب ررح و علررم للجةكررة اررح للليرردل للةمألضررح  ( .لل للجلررأل ح للطبألعررة وللدألهة و 1و . )1864
 -ههية للة ألك و عترن مر اس و كرة للدردم ارأللل – لختبرأللل – عرألا

 ( .لل

ل أل لاثية للطبألعة وللن ة و للعةل و . )2222
 -صةمج عبد للكةمم ووهبح عل ل و

س عة للتجليل للجةكح للتجليل للت ةمجح

وتطبيدألته للجةكية وللليكألايكية  ( .طبعة عدإ للعكيلح و غدل و . )2221
 عيس ةلهيم للدولإ و علم للت ةمج  ( .لل لللعةاة و . )1812 -انررد درريأل للب ررتألوإ وأ لررد جل ر

سررلألعيل و ادرري ل يأل للترردلمق للبررداح .

( لل ولئل للن ة و علأل و 1و 2226م) .
 و يرره جج ر ك و للتجليررل للجةكررح لل ينمررألوإ ولل دررلجح للجةكررأل للةمألضررية .( طأل ع للتعليم للعأللح و غدل و . )1882
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