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 دراسة تأثير التعب العضمي في النقل الحركي بداللة الزمن واإلشارة الكهربائية
 لمعضالت العاممة في مهارة التصويب بكرة السمة 

 أ.م.د. أسامة أحمد حسين الطائي
 جامعة بغداد / كمية التربية الرياضية

3102  
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى مقدار التغير الحاصؿ في النشاط الكيربائي)القمة والمتوسط والمساحة( 

في ميارة التصويب مف فوؽ الرأس بكرة السمة لمعضالت العاممة التوأمية األنسية،  ومقارنتو لمعضالت العاممة
ثانية الرسغ الكعبرية وفي مراحؿ مختمفة مف  المستقيمة الفخذية، الرأس الوحشي لمعضمة ثالثية الرؤوس العضدية،

التعب، والتعرؼ والمقارنة في تأثير التعب بمراحمو المختمفة في تسمسؿ النقؿ الحركي بيف العضالت العاممة. 
( 56.65خمسة العبيف كرة سمة مف الدرجة الممتازة ومف ذوي الخبرة بمتوسط عمر )واشتممت عينة البحث عمى 

مع تسجيؿ اإلشارة الكيربائية )القمة (، وأدوا جميعيـ اختبار التعب بعشر محاوالت 5.65ي )سنة وبانحراؼ معيار 
 Myo( وتحميؿ اإلشارة الكيربائية ببرنامج)Myo Trace 400( نوع )EMGوالمتوسط والمساحة( بواسطة جياز )

Research XP 1.06.67( كما تـ استعماؿ الحقيبة اإلحصائية ،)SPSSوالحصوؿ عمى  ( لتحميؿ البيانات
النتائج. واستنتج الباحث: حدوث ىبوط معنوي في اإلشارة الكيربائية )القمة والمتوسط والمساحة( لمعضالت العاممة 
كافة في المحاولتيف الخامسة والعاشرة عف المحاولة األولى، وحدوث تفاوت معنوي في عمؿ العضالت بتقدـ التعب 

ف أزمنة القمـ المسجمة لمعضالت العاممة كافة بيف المحاوالت األولى العضمي فضاًل عف تحقؽ فروقًا معنوية بي
 والخامسة والعاشرة، واف التعب العضمي يؤثر سمبًا في عممية النقؿ الحركي بيف مفاصؿ الجسـ.

A Study Of Muscular Fatigue And It's Influence On Motor Transfer 

Using Time And sEMG Signal For The Active Muscle in Basketball 

Shooting   
Asst. Prof. Usama A. al-Tay (PHD) 

Baghdad University / College of Physical Education 

2013 

The study aimed to identify the and comparison the change in EMG signal (peak, 

mean and area) for the active muscle (Med Gastrocnemius, Rectus Femoris,  Lat 

Triceps, and Flexor Carpi Radialis) and comparison the EMG signal among the fatigue 

test attempts, and identify the influence of muscle fatigue on motor transfer. (5) 

basketball players (20.65 - ± 2.62 years) applied fatigue test with ten attempts with 

recording EMG signal by sEMG device model (Noraxon, Myo Trace 400) and the 

researcher analyzed the signal by (Myo Research XP 1.06.67) software, and analyzing 

data by SPSS. The researcher find a significant decline in EMG signal in the fifth and 

tenth attempts comparison with the first attempt, and there were a significant difference 

between the active muscle with fatigue progress, and a significant differences in peak 

time between the three attempts for all the active muscles.     
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 التعريف بالبحث: -0
 مقدمة البحث وأهميته: 0-0

مف األلعاب الفرقية التي تتطمب توافر عناصر المياقة البدنية العامة والخاصة  تعد لعبة كرة السمة
كافة لما تحويو المعبة مف ميارات ىجومية ودفاعية متنوعة األمر الذي يجعؿ حدوث التعب العضمي أمرًا 

كؿ عاـ واقعيًا ال مجاؿ لميرب منو، وىو عامؿ ميـ ومحدد في فوز الفريؽ أو خسارتو. إف ظاىرة التعب بش
ظاىرة متعددة النواحي واألسباب ويمكف أف تحدث في أكثر مف جياز عضوي واحد في جسـ اإلنساف األمر 
الذي يجعؿ دراستيا صعبًا ويحدد مف إمكانية حصر العوامؿ المؤثرة فيو وخاصة في أثناء األداء أو 

فإف التعب ىو محصمة متغيرات  المباريات، إذ قد يكوف التعب نفسيًا أو عقميًا أو بدنيًا, وعمى العموـ،
فسيولوجية عدة تحدث في مختمؼ أجيزة الجسـ مما يؤدي إلى إحداث ىبوط وقتي في الكفاءة العامة 
 وينعكس تأثيره في األداء إذ يؤدي إلى ضعؼ وىبوط األداء وقمة التركيز وفقداف التوازف العصبي العضمي.

( عمى Gibson et al-2003لتعب إذ عرفو )وقد وضع المختصيف الكثير مف التعاريؼ الخاصة با
( Janet et al - 2008، كما عرفتو )(1)أنو انخفاض في القدرة القصوى والسيطرة عمى األفعاؿ الحركية

عمى أنو انخفاض قابمية العضمة أو المجاميع العضمية عمى األداء أو في القوة اإلرادية القصوى أو 
 .(5)القدرة

ف أفضؿ الطرائؽ المعتمدة لقياس التعب العضمي ىي بواسطة جياز التخطيط الكيربائي لمعضمة  وا 
(EMG والذي يعطي تصورًا واضحًا لما يحصؿ مف تغير في كيربائية العضة داخميًا في أثناء األداء )

والتعب، إذ إف قياس التعب عف طريؽ مؤشر انخفاض األداء ىو مؤشر نوعي ظاىري ال يعبر بشكؿ 
إذ إف التخطيط الكيربائي لمعضمة أداة صادقة وثابتة في قياس التعب العضمي صحيح عف العضمة نفسيا، 
( قياسات حقيقية لمتغير في النشاط الكيربائي الحاصؿ في العضمة في EMGالحاصؿ،إذ "يعطي جياز )

وقد درس الكثير مف الباحثيف تأثيرات التعب العضمي في اإلشارة الكيربائية لمعضمة ومنذ  (3)أثناء التعب"
. والى الوقت الحاضر، والحظ الباحثيف حدوث زيادة في سعة اإلشارة الكيربائية (4) (1915عاـ )

                                                           
 (1) Gibson, A. S. C., Baden, D. A., Lambert, M. I., Lambert, E. V., Harley, Y. X. R., Hampson, D., et al. (2003). 

The conscious perception of the sensation of fatigue. Sports Medicine, 33(3), 167-176.P176. 

 (2) Janet L. Taylor and Simon C. Gandevia (2008). Fatigue Mechanisms Determining Exercise Performance A 
comparison of central aspects of fatigue in sub maximal and maximal voluntary contractions. J Appl Physiol 104: 
542–550, P.542. 

 (3) Rudroff T, Staudenmann D, Enoka RM (2008) Electromyographic measures of muscle activation and changes 
in muscle architecture of human elbow flexors during fatiguing contractions. J Appl Physiol 104:1720–1726 

 (4) Basmajian JV, DeLuca CJ. Muscles alive, their functions revealed by electromyography. Baltimore (MD): 
Williams and Wilkins; 1985. P. 203. 
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(Amplitude( وانخفاض في صفة التردد الطيفي )Spectral Frequency في أثناء حدوث التعب )
 ،(1)العضمي في العضالت العاممة

االنخفاض في متوسط  حدوث درجات عالية مف (Komi and Tesch - 1979إذ بينت دراسة )
انخفاض في متوسط قدرة التردد في أثناء التعب  (Hagberg - 1981(، كما الحظ )MPFقدرة التردد )

العضمي الناتج عف االنقباض األمر الذي يؤدي إلى حدوث تغيرات في عمميات إنتاج الطاقة في الجسـ، 
موازية لمتعب الميكانيكي الحاصؿ في  حدوث تغير في متوسط قدرة التردد (Gerdle et al - 1989والحظ )

( إلى وجود فروؽ معنوية بيف نتائج االختبار Johnston et al - 1998كما توصمت دراسة ) (5)العضالت.
 (3)قبؿ التعب وبعده في السيطرة الحركية الخاصة بالتوازف.

ي في األداء وكما ىو معمـو باف التعب العضمي يؤثر سمبًا في التوافؽ العصبي العضمي وبالتال
الحركي ويمكف أف يؤثر التعب العضمي في النقؿ الحركي الحاصؿ بيف مفاصؿ الجسـ بشكؿ سمبي أيضًا 
ومف ىنا تكمف أىمية البحث في دراسة تأثير التعب الحاصؿ نتيجة األداء في النقؿ الحركي وتسمسؿ أداء 

 ( لمعضمة فضاًل sEMGالسطحي ) الميارة )تسمسؿ عمؿ العضالت( وباستعماؿ تقنية التخطيط الكيربائي
عف دراسة التغيرات الحاصمة في قيمة قمة ومتوسط ومساحة اإلشارة الكيربائية لمعضالت العاممة 

 في ميارة التصويب مف فوؽ الرأس بمعبة كرة السمة في مراحؿ مختمفة مف التعب. 
 

 مشكمة البحث: 0-3
الجيد البدني تؤدي إلى حدوث انخفاض في األداء  تعد ظاىرة التعب حالة يومية مالزمة لمفرد في أثناء 

مما يستوجب عمى المدربيف اإللماـ الكامؿ بيذه الظاىرة لمحاولة التقميؿ مف آثارىا السمبية عمى المدى 
البعيد، وىذا ال يعني إف التعب بحد ذاتو ظاىرة سمبية بؿ عمى العكس، الف حدوث التعب يعد مؤشرًا 

لقصوى إلمكانياتو البدنية والنفسية والعقمية، وىنا يأتي دور المدرب في العمؿ لوصؿ الالعب إلى الحدود ا
عمى تأخير ظيور ىذه الحالة إلى ابعد وقت ممكف كي يستطيع الالعب االستمرار في األداء وبناتج جيد، 

الزائد  فضاًل عف التخطيط الجيد لمعممية التدريبية الذي يمنع حدوث حاالت التدريب السمبية مثؿ التدريب
(Over Training .والضغوط التدريبية والنفسية ) 

                                                           
 (1) Roger M. Enoka and Jacques Duchateau. Muscle fatigue: what, why and how it influences muscle function. J 

Physiol 586.1. 2008. P11. (IVSL) 

 (2) Stephen Minning, Colin A. Eliot, Tim L. Uhl, Terry R. Malone. EMG analysis of shoulder muscle fatigue 
during resisted isometric shoulder elevation. Journal of Electromyography and Kinesiology 17 (2007) 153–159. 
P.154.(IVSL) 

 (3) Johnston RB 3rd, Howard ME, Cawley PW, Losse GM. Effect of lower extremity muscular fatigue on motor 
control performance. Med Sci Sports Exerc. 1998 Dec;30(12):1703-7. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Johnston%20RB%203rd%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9861603
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Johnston%20RB%203rd%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9861603
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Howard%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9861603
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cawley%20PW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9861603
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Losse%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9861603
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9861603
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ف حدوث التعب قد يكوف مركزيًا أو طرفيًا )محيطيًا( وفي كال الحالتيف فإنو يؤثر سمبا في األداء وىذا   وا 
التأثير السمبي في األداء يكوف نتيجة عوامؿ عدة منيا نقص مصادر الطاقة وتجمع نواتجيا وحدوث 

ات النقؿ العصبي نتيجة تأثر مادة االستيؿ كوليف وكؿ ذلؾ وغيره يكوف مسؤواًل عف االختالؿ في عممي
حدوث اختالؿ في التوافؽ العصبي العضمي والذي ينعكس بدوره سمبًا عمى عممية النقؿ الحركي بيف أجزاء 

سات السابقة الجسـ والخاصة بإتماـ الميارة المعينة، ومف خالؿ إطالع الباحث عمى المصادر العممية والدرا
بيذا المجاؿ لـ يجد الباحث ما ييتـ بدراسة النقؿ الحركي الخاص بميارة التصويب بكرة السمة أو غيرىا 

( لمعضالت العاممة، sEMGوتأثير التعب الحاصؿ فييا وباستعماؿ تقنية التخطيط الكيربائي السطحي )
 مختمفة مف التعب.  فضال عف مقارنة اإلشارة الكيربائية لمعضالت العاممة في مراحؿ 

 
 أهداف البحث: 0-2

 (لمعضالت العاممة )*(التعرؼ عمى مقدار التغير الحاصؿ في النشاط الكيربائي**(
في ميارة التصويب مف  

 فوؽ الرأس بكرة السمة وفي مراحؿ مختمفة مف التعب

  السمة وفي مراحؿ مقارنة النشاط الكيربائي لمعضالت العاممة في ميارة التصويب مف فوؽ الرأس بكرة
 مختمفة مف التعب

  التعرؼ والمقارنة في تأثير التعب بمراحمو المختمفة في تسمسؿ النقؿ الحركي بيف العضالت العاممة في
 ميارة التصويب مف فوؽ الرأس بكرة السمة 

 البحث:  فروض 0-4
 لرأس بكرة السمة وفي ال توجد فروؽ في النشاط الكيربائي لمعضالت العاممة في ميارة التصويب مف فوؽ ا

 مراحؿ التعب المختمفة.

  ال يوجد تأثير لمتعب بمراحمو المختمفة في تسمسؿ النقؿ الحركي بيف العضالت العاممة في ميارة التصويب
 مف فوؽ الرأس بكرة السمة.

 مجاالت البحث:  0-5
 عينة مف العبي كرة السمة )الدرجة الممتازة(.المجاؿ البشري:  1-5-1
 (.36/61/5613( ولغاية )65/61/5613لممدة مف ): الزمانيالمجاؿ  1-5-5
 قاعة كرة السمة الداخمية / كمية التربية الرياضية / جامعة بغداد.: المكانيالمجاؿ  1-5-3
 

                                                           
)*(
 (.Area( وانًغاحت )Peak( وانقًت )Meanحًثهج اإلشاسة انكهشبائٍت بًخغٍشاث يخىعظ انكهشبائٍت ) 
)**(
ثالثٍةت انةشأط انىحيةً نهعضةهت (، Rectus Femoris(، انًغخقًٍت انفخزٌةت )Med Gastrocnemiusبانعضالث اَحٍت : انخىأيٍت األنغٍت ) حًثهج 

 (Flexor Carpi Radialis(، ثانٍت انشعغ انكعبشٌت )Lat Tricepsانشؤوط انعضذٌت )
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 :  تحديد المصطمحات 0-6
 القمػػة (Peak:)  بوصػػػفو ويعػػد  )المرحمػػة المسػػػتيدفة( نشػػاط كيربػػػائي لمعضػػمة فػػػي تمػػؾ المرحمػػػة أقصػػػىىػػي

 .عف قوة العضمة مؤشراً 

 متوسػػػط ( الكيربائيػػػةMean:) مػػػف العمػػػؿ العضػػػمي  ىػػػو معػػػدؿ النشػػػاط الكيربػػػائي خػػػالؿ الفتػػػرة المسػػػتيدفة
 لمعضمة المستيدفة.

 ( المسػػاحةArea :)ىػػي المنطقػػة التػػي تقػػع تحػػت سػػعة (EMG)  عنػػد تحميػػؿ مػػدة زمنيػػة معينػػة مػػف العمػػؿ
 العضمي.

 

 النظرية والمرتبطة: الدراسات -3
 فسيولوجيا حدوث التعب العضمي: 3-0

 عػدـ المقػدرة عمػػى اسػتمرار االحتفػاظ ببػذؿ الجيػػد وىػو يمثػؿ موضػػوعاً  بأنػػويعػرؼ التعػب فسػيولوجيا 
البػػػدني  األداءعمػػػى  اإلنسػػػاففػػػي مجػػػاؿ فسػػػيولوجيا الرياضػػػة لمػػػا لػػػو مػػػف دور ىػػػاـ فػػػي تحديػػػد قػػػدرات  حيويػػػاً 

ىمػػػا  أساسػػػييف اتجػػاىيفمجػػاؿ التعػػػب  ي، وقػػد اتخػػػذت مجػػػاالت الدراسػػات فػػػواإلنتػػػاجعمػػػى العمػػؿ  وانعكاسػػو
ويعػد التعػب العضػمي  (1).حػدوث التعػب أسػبابىو الكشػؼ عػف  واألخر ،الكشؼ عف موضوع حدوث التعب
والمتحػرؾ أيختمؼ التعػب بػاختالؼ نػوع العمػؿ العضػمي الثابػت  إذ األوجو،ظاىرة فسيولوجية مركبة ومتعددة 

(5) و.تمػػؼ وفػػؽ اخػػتالؼ درجػػة وشػػدة العمػػؿ العضػػمي ومػػدة دوامػػكمػػا يخ
وتعتمػػد درجػػة التعػػب العضػػمي عمػػى  

ونوع  ،ومدة الراحة بيف االنقباضات العضمة ،االنقباض العضمي ومدة ،عوامؿ عدة منيا مقدار القوة المتولدة
التعػب العضػمي يعتمػد عمػى نػوع  إفكما  (3) سرعة التوصيؿ العصبي لمعضالت العاممة.و  ،العضمية األلياؼ

 أنػػواععػف  ، أمػاوعوامػؿ التغذيػة البدنيػة لالعػب  نفسػولياقػة االعضػمية ودرجػة  األليػاؼالتمػريف المػؤدى ونػوع 
 Centralىػػو التعػػب المركػػزي ) األوؿ وحدوثػػ أمػػاكفنػػوعيف وعمػػى وفػػؽ  إلػػى فأنػػو يقسػػـالتعػػب العضػػمي 

Fatigue)  واآلخػػر ىػػو التعػػب )الػػدماغ، الحبػػؿ الشػػوكي( كػػزي المر الػػذي يحػػدث فػػي الجيػػاز العصػػبي  ىػػوو
التعػب يحػدث  إذ (4) الجيػاز العضػمي. أمػاكفيحػدث فػي  و  (Peripheral Fatigueالطرفػي أو المحيطػي )

 سػبب أو األعصػابالعصبي العضمي بسبب عدـ القدرة عمى تحرير االستيؿ كويؿ مف نيايػات  المشتبؾفي 

                                                           
 .121، ص2003هشة، داس انفكش انعشبً، ، انقا1أبى انعال عبذانفخاح: فغٍىنىجٍا انخذسٌب وانشٌاضت: ط (1)
 .25، ص1994عهً انبٍك وهياو يهٍب و عالء عهٍىة: ساحت انشٌاضً، اإلعكنذسٌت، ينياة انًعاسف،  (2)

 (3) Stephen Minning, Colin A. Eliot, Tim L. Uhl, Terry R. Malone. Op-Cit. P.154. (IVSL) 

 (4) Sharon A. Plowman and Denis L. Smith. Exercise Physiology for Health, Fitness and Performance. Lippincott 
Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business. 2011. P543. 
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بسػػبب تجمػػع نػػواتج  أو ،بسػػبب نفػػوذ مصػػادر الطاقػػة أوالحركيػػة  األعصػػاب( ؽاحتػػراتنشػػيط ) تثبػػيط معػػدؿ
 (1) .حدوث زيادة في حامضية الدـ إلىالطاقة وخاصة حامض المبنيؾ الذي يؤدي  إنتاجعمميات 

 إفعنػػده العضػػمة بػػؿ  ُتجيػػدالحػػد الػػذي  أو األداءيمثػػؿ نقطػػة فشػػؿ  فػػاف التعػػب العضػػمي ال وعمومػػا
قدرة العضالت العاممة وىػو يتطػور ويػزداد تػدريجيا وبشػكؿ خطػي بعػد مرحمػة  أوالتعب ىو انخفاض في قوة 

 (5)الجيد البدني في أثناء حدوث التعب

 
 :ةفسيولوجيالالتعب العضمي تأثيرات  3-3

يؤثر التعب العضمي بشكؿ عاـ في القػوة المنتجػة ويقمػؿ مػف سػرعة االنقبػاض العضػمي ويقمػؿ مػف درجػة  
التوافؽ والتوازف وزمف رد الفعؿ والسيطرة الحركية، وقد بينت نتائج الدراسػات بػأف التعػب العضػمي يػؤثر سػمبًا 

الماء، إذ يزيد التعب العضمي مف في صناعة القرار )اتخاذ القرار( في أداء ميارة التصويب لدى العبي كرة 
زمػػػف اتخػػػاذ القػػػرار ويقمػػػؿ مػػػف األداء الميػػػاري، وفػػػي دراسػػػة أخػػػرى ىػػػدفت إلػػػى معرفػػػة أثػػػر التعػػػب العضػػػمي 
لألطراؼ السفمى في السيطرة الحركية وباستعماؿ اختبار التوازف، وبينت النتائج إف التعب العضمي يقمؿ مػف 

ىػػذا بػػدوره يزيػػد مػػف احتماليػػة حػػدوث اإلصػػابات الرياضػػية، وفػػي قابميػػة الفػػرد عمػػى التػػوازف وبشػػكؿ معنػػوي و 
دراسػػػة أخػػػرى بينػػػت النتػػػائج إف التعػػػب العضػػػمي يتسػػػبب فػػػي انخفػػػاض قػػػدرة الربػػػاع فػػػي أداء الرفعػػػات بنسػػػبة 

%(. وفػػػي دراسػػػة أخػػػرى تناولػػػت تػػػأثير الػػػركض عمػػػى جيػػػاز السػػػير المتحػػػرؾ بشػػػدد مختمفػػػة مػػػف الحػػػد 31)
ي زمف رد الفعؿ لدى العبي كرة السػمة  وبينػت النتػائج تػأثر زمػف رد الفعػؿ األقصى الستيالؾ األوكسجيف ف

سػػمبيًا بسػػبب حػػدوث التعػػب العضػػمي، كمػػا بينػػت دراسػػة أخػػرى إنػػو بعػػد حػػدوث التعػػب العضػػمي فإنػػو يحػػدث 
 (3) انخفاض معنوي في عزـو القوة لكال حركتي ثني الركبة ومدىا.

 
جراءاتهمنهج البحث -2  :وا 
 منهج البحث: 2-0

 أستعمؿ الباحث المنيج الوصفي بأسموب المسح لمناسبتو طبيعة البحث.
 عينة البحث: 2-3

تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية والمتمثمة بخمسة العبي كػرة سػمة مػف الدرجػة الممتػازة ومػف 
 ( يبف تجانس عينة البحث 1ذوي الخبرة والجدوؿ )

                                                           
 (1) Stanley P. Brown, Wayne C. Miller, Jane M. Eason. Exercise Physiology Basis of Human Movement in Health 

and Disease. Lippincott Williams & Wilkins. 2006. P277. 

 (2) Roger M. Enoka and Jacques Duchateau. Muscle fatigue: Op-Cit. P12. 

 (3) Gursu Samancioglu. Effect of Fatigue on Kinematics and Accuracy of Basketball Free Throw Shooting. A 
Thesis. Central Connecticut State University. New Britain, Connecticut. 2010. P11. 
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 االلتواء الوسيط االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي المتغيرات
 6.465 55.666 1.146 51.66 العمر )سنة(
 6.596 185 1.954 185.56 الطوؿ )سـ(
 6.913 88.666 5.168 88.86 الوزف )كغـ(

 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث: 2-2
 المعمومات الدولية والمكتبة االفتراضية العراقية ) و شبكة المصادر العممية العربية واألجنبيةIraqi Virtual 

Science Library – www.ivsl.org.) 

  (.15متري وممعب وكرات سمة عدد ) شريط قياسأشرطة الصقة و 

 جياز (EMG )نوع (Myo Trace 400 ) في وقت واحد أربع عضالتيسجؿ كيربائية  بأربع قنواتيعمؿ 
 (ـ.56ويعمؿ بإشارة البموتوث ولمسافة )

  حاسوب شخصي(Laptop( نوع )HP Compac .) 

 لتثبيت أسالؾ الجياز عمى الرجؿ لمنع حركتيا الصقة طبيةأشرطة , و شفرات حالقةو  , وطف،كحوؿ معدوـ. 

 في البحث: القياسات المستعممة 2-4
الالعبػػػػيف إلػػػػى مرحمػػػػة التعػػػػب القصػػػػوى ميػػػػاري( إليصػػػػاؿ  -اسػػػػتعمؿ الباحػػػػث اختبػػػػار مركػػػػب )بػػػػدني  

، إذ يقػػـو الالعػػب بالطبطبػػة مػف خػػط القاعػػدة لمممعػػب باتجػػاه )*(وباالعتمػاد عمػػى قيػػاس معػػدؿ ضػربات القمػػب
خػػط الرميػػة الحػػرة المقابمػػة وأداء التيػػديؼ بػػالقفز مػػف فػػوؽ الػػرأس منتصػػؼ مػػف عمػػى خػػط الرميػػة الحػػرة، ثػػـ 

أخرى، وتـ تكرار األداء لعشر محػاوالت مػع قيػاس معػدؿ ضػربات  الرجوع إلى خط القاعدة واستالـ الكرة مرة
 القمب بعد المحاولة األولى والخامسة والعاشرة. 

 لبحث الرئيسة:اتجربة  2-5
( 16( في تماـ الساعة )56/61/5613تـ البدء بتطبيؽ مفردات التجربة الرئيسة يوـ األربعاء الموافؽ ) 

فػػػي كميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية / جامعػػػة بغػػػداد وبمسػػػاعدة فريػػػؽ العمػػػؿ صػػػباحًا فػػػي قاعػػػة الداخميػػػة لكػػػرة السػػػمة 
،وتػػـ تسػػجيؿ األداء بواسػػطة الكػػاميرا الخاصػػة بجيػػاز الحاسػػوب المحمػػوؿ والمتزامنػػة مػػع تسػػجيؿ )*(المسػػاعد

(، وقبؿ بدء التجربة تـ شرح طريقػة تنفيػذ االختبػار لعينػة البحػث وعػرض sEMGاإلشارة الكيربائية لجياز )
 داء.نموذج لأل

                                                           
 ض/د(. 94بهغ يخىعظ يعذل ضشباث انقهب فً انًحاونت األونى ين االخخباس ) )*(
 ( دقٍقت وأقصى شذة.2.5-2وبهغ يخىعظ صين أداء االخخباس )    
)*(
 فشٌق انعًم انًغاعذ ضى انزواث أدناه: 
 يهنذ عبذ انغخاس عبذانهادي/حذسٌغً فً كهٍت انخشبٍت انشٌاضٍت/جايعت بغذاد/حخصص انخذسٌب انشٌاضً.أ.و.د . 
 .أ.و.د. نٍث فاسط جًٍم/حذسٌغً فً كهٍت انخشبٍت انشٌاضٍت/جايعت بغذاد/حخصص انباٌىيٍكانٍك 
 اساث وانقٍاط.أ.و.د. فاسط عايً ٌىعف/حذسٌغً فً كهٍت انخشبٍت انشٌاضٍت/جايعت بغذاد/حخصص االخخب 
 .ًو.د. نؤي عايً سفعج/حذسٌغً فً كهٍت انخشبٍت انشٌاضٍت/جايعت بغذاد/حخصص انخذسٌب انشٌاض 
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سػػطح الجمػػد تحػػت موقػػع عمػػى حالقػػة الشػػعر مػػف  وتػػـبعػػدىا تػػـ تحديػػد موقػػع العضػػالت المسػػتيدفة 
تػو لمتقميؿ مػف مقاومو وذلؾ قرف مف سطحتمسح المنطقة بالكحوؿ إلزالة إفرازات الجمد والجمد المو الالقطات, 

لتسػجيؿ  سػطحية القطػات أربػعوضػع وتػـ , ولمحصوؿ عمى إشارة كيربائية بجودة عاليػة لإلشارات الكيربائية
 المسػػتقيمة الفخذيػػة( والعضػػمة Med Gastrocnemiusالعضػػمة التوأميػػة األنسػػية )فػػوؽ ( sEMGإشػػارة )

(Rectus Femoris( والػرأس الوحشػي لمعضػمة ثالثيػة الػرؤوس العضػدية )Lat Triceps والعضػمة ثانيػة )
ضافي إالقط  كما تـ تثبيت, )المسيطرة( والذراع القائدة لمرجؿ (Flexor Carpi Radialisالرسغ الكعبرية )

 هقطر و واحد لمجياز يعمؿ عمى إزالة الكيربائية التي يمتقطيا الجسـ مف المحيط ويطمؽ عميو الالقط األرضي 
وضػػع فوقيػػا شػػريط   سػػـ, ولتحديػػد حركػػة األسػػالؾ( 5)سػػـ والبعػػد بػػيف مركػػزي الالقطػػيف فػػوؽ العضػػمة ( 1)

 .شكؿ محكـوالذراع ب الرجؿعمى  تياالصؽ لتثب
( المثبػػت عمػػى خصػػر الالعػػب باسػػتالـ sEMGوعنػػد قيػػاـ الالعػػب بػػإجراء االختبػػار يقػػـو جيػػاز )

( إلى Bluetoothاإلشارات الكيربائية مف الالقطات الموجودة عمى العضالت السالفة الذكر وبثيا السمكيًا )
 Myoوبوسػاطة ببرنػامج خػاص )جياز االستقباؿ الموجود عف بعد ليػتـ خػزف اإلشػارة فػي جيػاز الحاسػوب 

Research XP 1.06.67،)  فضاًل عف ربػط الكػاميرا الخاصػة بالحاسػوب لتسػجيؿ مراحػؿ األداء، إذ يعمػؿ
الجيػػػاز عمػػػى تػػػزامف التخطػػػيط الكيربػػػائي لمعضػػػالت مػػػع التصػػػوير الفيػػػديوي ليػػػتـ التعػػػرؼ عمػػػى اإلشػػػارات 

ذلػػؾ القيػػاـ بعمميػػة تحميػػؿ اإلشػػارة والحصػػوؿ عمػػى  الكيربائيػػة المختمفػػة فػػي أثنػػاء مراحػػؿ األداء كافػػة. ثػػـ تبػػع
البيانات الخاـ لغرض معاممتيا إحصائيًا. كما تـ قياس معدؿ ضربات القمب بعػد المحاولػة األولػى والخامسػة 

 والعاشرة.
 

 :الوسائل اإلحصائية 2-6
القػػوانيف ( لمحصػػوؿ عمػػى نتػػائج البحػػث مػػف خػػالؿ SPSSالحقيبػػة اإلحصػػائية الجػػاىزة )اسػػتعمؿ الباحػػث  

، واختبػػػػار القياسػػػػات المتكػػػػررة، واختبػػػػار اقػػػػؿ فػػػػرؽ معنػػػػوي اآلتيػػػػة: الوسػػػػط الحسػػػػابي، واالنحػػػػراؼ المعيػػػػاري
(LSD.) 
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 :عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها-4
 (5الجدوؿ )

المعيارية لمتغيرات التخطيط الكيربائي لمعضالت قيد البحث وزمف األوساط الحسابية واالنحرافات يبيف 
 قمميا ومعدؿ ضربات القمب في المحاوالت الثالثة

 المتغيرات العضمة
 16المحاولة  5المحاولة  1المحاولة 

 ع س   ع س   ع س  

المستقيمة 
 الفخذية

 146.66 18.869 116.96 55.98 57.65 6.67 (uVالمتوسط )
 416.56 55.86 583.46 163.48 159.66 65.51 (uVالقمة )
 59.64 5.55 47.48 55.15 55.58 5.36 (Uv*sالمساحة )

 6.667 6.373 6.134 6.556 6.633 6.678 الزمف )ممي ثانية(

 التوأمية األنسية

 569.34 148.94 65.64 37.71 179.75 95.44 (uVالمتوسط )
 446.74 555.33 184.36 145.36 475.36 554.48 (uVالقمة )
 93.68 75.77 57.91 15.86 86.79 41.88 (Uv*sالمساحة )

 6.144 6.1874 6.171 6.1815 6.663 6.1536 الزمف )ممي ثانية(

ثالثية الرؤوس 
 العضدية

 الرأس الطويؿ

 365.66 31.875 119.16 73.99 83.75 88.86 (uVالمتوسط )
 895.56 86.31 514.66 97.39 135.55 144.57 (uVالقمة )
 145.66 17.65 51.98 34.59 36.61 38.54 (Uv*sالمساحة )

 6.1616 6.3696 6.663 6.1596 6.663 6.3555 الزمف )ممي ثانية(

ثانية الرسغ 
 الكعبرية

 546.666 34.785 46.886 16.19 59.48 51.69 (uVالمتوسط )
 758.566 531.83 84.35 55.54 137.66 55.51 (uVالقمة )
 163.68 53.64 17.36 3.56 57.34 16.61 (Uv*sالمساحة )

 6.1567 6.5486 6.1646 6.1684 6.656 6.3694 الزمف )ممي ثانية(
 4.18 564 7.583 178.66 13.45 94.66 معدؿ ضربات القمب )ض/د(
 6.663 6.451 6.665 6.448 6.667 6.446 الزمف الكمي )ممي ثانية(
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 (3الجدوؿ )
المحاوالت الثالثة في متغيرات التخطيط الكيربائي ( المحسوبة الختبار القياسات المتكررة بيف Fيبيف قيـ )

 لمعضالت قيد البحث وزمف قمميا ومعدؿ ضربات القمب والفروؽ المتحققة بيف المحاوالت

مستوى  Fقيمة  المتغيرات العضمة
 الخطأ

 (LSDاقؿ فرؽ معنوي )
 16ـ -5ـ  16ـ -1ـ  5ـ -1ـ 

المستقيمة 
 الفخذية

 75.139 6.633 59.44 83.38* 53.94 (uVالمتوسط )
 167.65 6.666 135.86 557.56* 154.46 (uV)القمة 
 531.69 6.661 15.166 34.66* 51.96 (Uv*sالمساحة )

 6.117 *6.595 *6.178 6.663 73.746 الزمف )ممي ثانية(

 التوأمية األنسية

 *6.634 6.639 144.36* 59.656 114.68 (uVالمتوسط )
 *7.753 6.643 556.38* 34.56 596.94 (uV)القمة 
 *5.997 6.646 65.76 15.89 55.87 (Uv*sالمساحة )

 6.666 6.663 6.657 6.577 6.664 الزمف )ممي ثانية(

ثالثية الرؤوس 
 العضدية

 الرأس الوحشي

 *58.989 6.611 545.84* 578.58* 35.44 (uVالمتوسط )
 *46.381 6.666 677.66* 756.98* 79.38 (uV)القمة 
 *56.348 6.665 165.65* 117.99* 15.37 (Uv*sالمساحة )

 6.149 6.646 *196 6.661 155.95 الزمف )ممي ثانية(

ثانية الرسغ 
 الكعبرية

 149.61 6.666 199.75* 181.15* 18.66 (uVالمتوسط )
 *14.669 6.636 643.88* 596.66* 53.58 (uV)القمة 
 639.73 6.666 86.38* 76.34* 16.64 (Uv*sالمساحة )

 6.686 6.151 *6.561 6.645 6.698 الزمف )ممي ثانية(

 معدؿ ضربات القمب )ض/د(
566.67

9 
6.661 84.66* 116.66* 56.66* 

 6.657 6.665 6.668 6.168 3.458 الزمف الكمي )ممي ثانية(
 (.6.65* معنوي عند مستوى الخطأ )
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 مناقشة النتائج:
( إف ىناؾ انخفاض في متغيرات اإلشػارة 4-3-5-1( واألشكاؿ البيانية )3( و )5يمحظ مف الجدوليف ) 

الكيربائية )المتوسط والقمة والمساحة(، إذ أظيرت نتائج تحميؿ القياسات المتكررة فروقًا معنوية عنػد مسػتوى 
زو الباحػث ذلػؾ إلػى حػدوث ظػاىرة ( بيف المحاوالت الثالثة )األولػى والخامسػة والعاشػرة(، ويعػ6.65الخطأ )

التعػػػب فػػػي العضػػػالت العاممػػػة لػػػدى الالعبػػػيف ممػػػا أدى إلػػػى حػػػدوث ىػػػذا االنخفػػػاض المعنػػػوي فػػػي اإلشػػػارة 
( فػػي األعصػػاب Firingالكيربائيػػة بػػيف المحػػاوالت الثالثػػة، وبمػػا انػػو "ال يوجػػد انخفػػاض فػػي معػػدؿ القػػدح )

ف التعب العضمي مم(1)الحركية في أثناء التعب" كف أف يحدث في الجياز العصػبي )التعػب المركػزي( أو   وا 
ف ما حدث لالعبػيف نتيجػة تكػرار األدا بشػدة عاليػة أدى  ءفي العضمة نفسيا )التعب الطرفي أو المحيطي( وا 

-Wilmore and Costillإلػػى حػػدوث تعػػب طرفػػي متمثػػؿ باسػػتيالؾ مصػػادر الطاقػػة، إذ يػػذكر        )

لعضػػمي ىػػي اسػػتنفاد مصػػادر الطاقػػة المسػػتعممة المتمثمػػة بفوسػػفات ( بػػاف مػػف أسػػباب حػػدوث التعػػب ا1999
(، كمػػا يعػػد تجمػػع ATPالكريػػاتيف والكاليكػػوجيف المػػذاف يسػػتعمالف فػػي إنتػػاج  ثالثػػي ادينوسػػيف الفوسػػفات )

Hايونات الييدروجيف )
( المتولدة بسبب تراكـ حامض المبنيؾ مسؤواًل عػف حػدوث التعػب العضػمي. كمػا إف +

يحصػػؿ فػػي منػػاطؽ االتصػػاؿ العصػػبي العضػػمي بسػػبب انخفػػاض تحػػرر المركػػب الكيميػػائي  التعػػب ممكػػف أف
 (5) االسيتيؿ كوليف أو بسبب زيادة فاعمية إنزيـ كوليف استيريز الذي يعمؿ عمى تفكيؾ االسيتيؿ كوليف.

                                                           
 (1) Paul Cordo and Stevan Harnad. Movement Control, 1

st 
Published, Cambridge University Press, 1994, P.30. 

 (2) Jack H. Wilmore and David L. Costill; Physiology of Sport and Exercise.2nd Edition, USA, Human Kinetics, 
1999. P.151. 
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 إف حدوث التعب أدى إلػى انخفػاض اإلشػارة الكيربائيػة لمعضػالت العاممػة وىػذا دليػؿ عمػى انخفػاض قػوة 
العضالت بسبب ضعؼ االنقباضات العضمية المتولدة، إذ تقوـ العضالت في مثؿ ىكذا حاالت إلػى حمايػة 

(  والتػي Muscle Wisdomنفسيا عف طريؽ تقميؿ قوة انقباضػاتيا وىػذا مػا تفسػره نظريػة حكمػة العضػمة )
غيػر الحاصػؿ فػي تنص عمى: " تعمؿ العضالت عمى تقميؿ معدؿ عمؿ الوحدات الحركيػة كػي تػتالئـ مػع الت

وىي حالة وقائيػة تحػاوؿ فييػا العضػمة والجيػاز العصػبي الحػد مػف حػدوث  (1)حالة العضمة في أثناء التعب."
 اإلصابات التي يتوقع حدوثيا نتيجة التعب العضمي.

حػػػدوث التعػػػب المركػػػزي الػػػذي يػػػؤثر بػػػدوره عمػػػى االنقبػػػاض  ةكمػػػا انخفػػػاض اإلشػػػارة الكيربائيػػػة آت نتيجػػػ 
( بحػػدوث انخفػػاض فػػي فاعميػػة العضػػالت بفعػػؿ Enoka and Duthateau-2008العضػػمي، إذ يػػذكر )

( إلػػى انخفػاض قػػوة العضػالت الثانيػػة Similary et al -2007الجيػاز العصػبي، إذ تشػػير نتػائج دراسػػة )
( عنػد أداء االنقبػاض العضػمي المتحػرؾ 13.5اري مقػداره )%( وبػانحراؼ معيػ41.4لمفصؿ المرفؽ بنسبة )

  (5) %( مف الشدة القصوى.55لممفصؿ بشدة )
أمػػا عػػف سػػبب ارتفػػاع اإلشػػارة الكيربائيػػة فػػي بعػػض العضػػالت فػػي المحاولػػة العاشػػرة عػػف الخامسػػة فػػإف  

و بو إلى توليد قوة الباحث يعزيو إلى إف شعور الالعب بالفشؿ مف عدـ تمكنو مف األداء بسبب التعب  يحذ
( بأنػو عنػد Janet et al - 2008عضػمية إضػافية لغػرض إتمػاـ العمػؿ العضػمي، وفػي ىػذا الصػدد تػذكر )

تعب األلياؼ العضػمية العاممػة فػإف الشػخص يزيػد مػف الجيػد اإلرادي لعضػالتو وذلػؾ بتجنيػد وحػدات حركيػة 
بأنػو الجيػاز العصػبي المركػزي يعمػؿ  (Paola et al - 2009، كمػا يػذكر )(3) معػدؿ القػدح. )أو/و(اكبػر 

عمى تنظيـ عممية إنتاج القوة في العضالت العاممة وذلؾ عػف طريػؽ الػتحكـ بعػدد الوحػدات لحركيػة الجديػدة 
كمػػا يػػذكر  (4) ( لموحػػدات الحركيػػة الفعالػػة.Firingالضػػرورية الالزمػػة لالنقبػػاض وعػػف طريػػؽ معػػدؿ القػػدح )

(Adama and de luca - 2005بػأف انخفػ ) اض اإلشػارة الكيربائيػة بسػبب التعػب يمكػف أف ُيتبػع بارتفػاع
 (5)في اإلشارة وذلؾ الستمرارية انقباض العضمة ولحد الوصوؿ إلى مرحمة اإلجياد.

أمػػا عػػف سػػبب اخػػتالؼ اإلشػػارة الكيربائيػػة واخػػتالؼ اسػػتجابة العضػػالت لمتعػػب فػػإف الباحػػث يعزيػػو إلػػى  
( 5669 -ياؼ العضمية البيضػاء والحمػراء، إذ يػذكر )اليػزاع اختالؼ مكونات العضالت مف حيث نوع األل

                                                           
 (1) Benjamin K. Barry and Roger M. Enoka. The neurobiology of muscle fatigue: 15 years later. Oxford 

University Press on behalf of the Society for Integrative and Comparative Biology. 2007. P466. (IVSL) 

 (2) Roger M. Enoka and Jacques Duchateau. Muscle Fatigue. Op-Cit. 2008. P14. 

 (3) Janet L. Taylor and Simon C. Gandevia. A comparison of central aspects of fatigue in sub maximal and 
maximal. voluntary contractions. J Appl Physiol 104: 542–550, 2008. P545. 

 (4) Paola Contessa, Alexander Adam, and Carlo J. De Luca. Motor unit control and force fluctuation during 
fatigue. J Appl Physiol 107: 235–243, 2009. P235. 

 (5) Alexander Adam and Carlo J. De Luca. Firing rates of motor units in human vastus lateralis muscle during 
fatiguing. isometric contractions. J Appl Physiol 99: 268–280, 2005. 
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بػػأف العضػػمة العضػػدية ذات الػػثالث رؤوس تحػػوي عمػػى نسػػبة عاليػػة مػػف األليػػاؼ العضػػمية السػػريعة وبنسػػبة 
%( في حيف تحتوي العضمة الفخذية المستقيمة والتوأمية في الغالب عمى مزيج مف النوعيف يصػؿ 66-86)

( تتعرض لمتعب بشػكؿ أسػرع Type IIكما إف األلياؼ العضمية السريعة ) (1) ع.%( لكؿ نو 56إلى حوالي )
( بػػأف األليػػاؼ مػػف النػػوع األوؿ تكػػوف أكثػػر Tudor - 2003(، إذ يػػذكر )Type Iمػػف نظيرتيػػا البطيئػػة )

مقاومة لمتعب أما األلياؼ مف النوع الثاني فتكوف عكس األولى إذ تولد قدرة كبيرة بسرعة عالية وتحوي عمى 
 كمية قميمة مف المايوكموبيف العضػمي وعمػى عػدد قميػؿ مػف المايتوكونػدريا وىػي تتعػرض لمتعػب بشػكؿ أسػرع.

(5) 
الخػاص بالنقػؿ الحركػػي بػيف مفاصػؿ الجسػػـ فػي أثنػاء تأديػػة التصػويب مػف فػػوؽ  أمػا فيمػا يخػص التوافػػؽ 

الػػرأس بكػػرة السػػمة فإننػػا نمحػػظ حػػدوث تفػػاوت كبيػػر فػػي زمػػف المسػػجؿ والخػػاص بقمػػة اإلشػػارة الكيربائيػػة بػػيف 
 (، إذ نمحػػػظ إنػػػو فػػػي المحاولػػػة األولػػػى والتػػػي كػػػاف فييػػػا4المحػػػاوالت الثالثػػػة وىػػػذا مػػػا يبينػػػو الشػػػكؿ البيػػػاني )

مستوى التعب منخفضًا حقؽ الالعبيف توافقًا حركيًا صػحيحًا فػي النقػؿ الحركػي، إذ بػدأت العضػمة المسػتقيمة 
الفخذية في العمؿ أواًل مف أجؿ إحداث المػد الكامػؿ فػي مفصػؿ الركبػة تبعتيػا العضػمة التوأميػة األنسػية التػي 

شػي لمعضػمة ذات الػثالث رؤوس العضػدية تعمؿ عمى الدفع باتجاه األعمى لتحقيؽ القفز ثـ عمؿ الػرأس الوح
مػػػف اجػػػؿ إتمػػػاـ حركػػػة المػػػد الكامػػػؿ لمفصػػػؿ المرفػػػؽ لغػػػرض التصػػػويب وأخيػػػرا عممػػػت العضػػػمة ثانيػػػة الرسػػػغ 

 الكعبرية مف اجؿ ثني الرسغ لغرض توجيو الكرة نحو الحمؽ.
العضػدية في حيف نمحظ في المحاولة الخامسة بدء العمؿ بالرأس الوحشػي لمعضػمة ذات الػثالث رؤوس   

تبعتيا العضمة ثانية الرسغ الكعبرية ثـ العضمة التوأمية األنسػية وأخيػرًا العضػمة المسػتقيمة الفخذيػة، وأمػا فػي 
المحاولػػة العاشػػرة فػػنمحظ بػػدء العمػػؿ بالعضػػمة التوأميػػة األنسػػية ثػػـ تبعتيػػا العضػػمة ثانيػػة الرسػػغ الكعبريػػة ثػػـ 

 أخيرًا العضمة المستقيمة الفخذية.الرأس الوحشي لمعضمة ذات الثالث رؤوس العضدية و 
وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى حػػػدوث ارتبػػػاؾ فػػػي عمميػػػة النقػػػؿ الحركػػػي نتيجػػػة حػػػدوث ضػػػعؼ فػػػي التوافػػػؽ العصػػػبي  

العضػػمي نتيجػػة التعػػب المركػػزي والطرفػػي، وىػػو مػػا انعكػػس عمػػى زمػػف قمػػة كػػؿ عضػػمة فضػػاًل عػػف حػػدوث 
ضػػافرت قوتيػػا مػػع العضػػالت العممػػة اليبػػوط فػػي اإلشػػارة الكيربائيػػة ممػػا أدى إلػػى إشػػراؾ عضػػالت أخػػرى ت

كما أف حدوث ظاىرة التعب تتبعيػا حػدوث تغيػرات معقػدة فػي وظػائؼ األجيػزة الحيويػة  ألجؿ إتماـ الحركة.
( بػػاإلخالؿ بعمميػػات التوافػػؽ العصػػبي العضػػمي 1994 -المختمفػػة فػػي الجسػػـ والتػػي حػػددىا )البيػػؾ وآخػػراف 
 العمؿ البدني وبطئ الحركة واإلخالؿ بتوافقيا ودقتيا.ووظائؼ الجياز الحركي وانخفاض شدة وكفاءة 

(3) 

                                                           
، انًًهكةت انعشبٍةت انغةةعىدٌت، 1نفغةٍىنىجٍت،  (هةضا  بةن يحًةذ انهةضا ي فغةٍىنىجٍا انلهةذ انبةذنً األعةةظ اننرشٌةت واإلجةشاءاث انًعًهٍةت نهقٍاعةاث ا1)

 .222، ص2009جايعت انًهك ععىد، اننيش انعهًً وانًطابع، 
 (2) Tudor Hale. Exercise Physiology-AThematic A pproach. JohnWiley & Sons Ltd. London. 2003. P.160.. 

 .25ركشة، ص عهً انبٍك وهياو يهٍب وعالء عهٍىة: ساحت انشٌاضً: يصذس عبق (3)
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كمػػػا إف سػػػبب ضػػػعؼ التوافػػػؽ والنقػػػؿ الحركػػػي يكػػػوف بسػػػبب االيعػػػازات العصػػػبية الػػػواردة إلػػػى العضػػػالت  
( بأنػو Janet et al - 2008واسػتجابة العضػالت لػو بشػكؿ متفػاوت وغيػر منػتظـ بسػبب التعػب، إذ تػذكر )

ت الحركيػػػة ال يػػػتـ تجنيػػػدىا لمعمػػػؿ العضػػػمي أو إف عمميػػػة القػػػدح ال تػػػتـ بحػػػدوث التعػػػب فػػػإف بعػػػض الوحػػػدا
 Joseph etكما يذكر ) (1) بالسرعة الكافية ألجؿ إتماـ االنقباض العضمي في لحظة ورود التنبيو العصبي.

al - 1997 بأف حدوث التعب لدى العدائيف يؤدي إلى حدوث تغيير في ميكانيكية اليبوط في أثناء الجػري )
   (5) أشار إلى حدوث تغير ممحوظ في نقؿ الطاقة الحركية بيف حركتي الثني والمد. كما
 االستنتاجات والتوصيات: – 5
 االستنتاجات: 5-0

أدى تعرض عينة البحث لمجيد البدني إلى حدوث ىبوط في اإلشػارة الكيربائيػة )القمػة والمتوسػط والمسػاحة(  .1
لمعضػػالت العاممػػة التوأميػػة األنسػػية، المسػػتقيمة الفخذيػػة، الػػرأس الوحشػػي لمعضػػمة ثالثيػػة الػػرؤوس العضػػدية، 

 ألولى.ثانية الرسغ الكعبرية في المحاولتيف الخامسة والعاشرة عف المحاولة ا

وجود فروؽ معنوية فػي قػيـ اإلشػارة الكيربائيػة المسػجمة )القمػة والمتوسػط والمسػاحة( لمعضػالت العاممػة بػيف  .5
 المحاوالت األولى والخامسة والعاشرة.

حدوث تفاوت في عمؿ العضالت بتقدـ التعػب العضػمي ممػا يػدؿ عمػى حػدوث ضػعؼ فػي التوافػؽ العصػبي  .3
 العضمي المالـز لحالة التعب.

 تبايف بيف أزمنة القمـ المسجمة لمعضالت العاممة كافة بيف المحاوالت األولى والخامسة والعاشرة. وجود .4

حػػدوث تفػػاوت فػػي عمميػػة النقػػؿ الحركػػي بػػيف العضػػالت العاممػػة فػػي ميػػارة التصػػويب بػػالقفز مػػف فػػوؽ الػػرأس  .5
 التعب.بكرة السمة مما اثر سمبا عمى عممية النقؿ الحركي بيف مفاصؿ الجسـ بسبب ظاىرة 

 
 التوصيات: 5-3

 إجراء دراسات أخرى حوؿ التعب وتحميؿ النتائج باستعماؿ تطبيقات التعب والطيؼ الترددي. .1

 إجراء البحوث الخاصة بالتعب باستعماؿ االنقباض الثابت ومقارنتو باالنقباض المتحرؾ. .5

 إجراء دراسات حوؿ التعب الحاصؿ في العضالت ومعرفو تأثيره وعالقتو بالتغيرات الكينماتيكة والكنيتيكية. .3

 دراسة التعب الحاصؿ نتيجة األداء في العضالت العاممة والمضادة ومعرفة التغير الحاصؿ بينيما.   .4

 
                                                           

 (1) Janet L. Taylor and Simon C. Gandevia. Op-Cit. P543. 

 (2) Joseph Mizrahi, Arkady Voloshin, Dalia Russek, Oleg Verbitsky and Eli Isakov. The Influence of Fatigue on 
EMG and Impact Acceleration in Running. Basic Appl Myol 7 (2): 111-118, 1997. P116. 
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