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 دراسة تحليلية للنذاط الكهخبي لعضالت الخجلين أثناء االنقباض العضلي الثابت لالعبي كخة القجم
 د. مشرهر بن ناصخ الرهيان د. مداعج بن ناصخ العمياني

قدم السيكانيكا الحيهية والدمهك  -أستاذ مذارك
والشذاط البجنيالحخكي كمية عمهم الخياضة   

 جامعة السمك سعهد

قدم السيكانيكا الحيهية والدمهك  -أستاذ مداعج
 الحخكي كمية عمهم الخياضة والشذاط البجني

 جامعة السمك سعهد
 :بحثلامقجمة ومذكلة 

أصبحت كخة القجم أكثخ تعقيدجا،، وتتلمدج جادجا، بدجنيا، وفشيدا، عاليدا، في العقهد القميمة الساضية، 
وبالتدالي، فد ن الحاجدة  لدس تحددين القدجرة البجنيدة  لسهاجادة متلمبداا السشافددة الستدا دجة فدي الم بدة.

لالعبين باستخجام التقشياا الحج ثة أضحت أكثخ أهسية من أي وقدت مزدس لتسكدين الالعبدين مدن 
األمثددو والحظدداى عمددس الحالددة التجريبيددة وتعديددد الهقاتددة مددن ا صدداباا. تتلمددج األداء عمددس الشحدده 

الم بة مجسهعة متشهعة من الكظاءة البجنية والتكداف  الجددجي فدي قدهة العزدالا بدين لخفدي الجددم 
، حيث تمعج عزالا الظخح ن دورا، ماسا، في الخكو والتسخيخ (Ramos, et al., 2019)الدظمي 

 & Dörge, Andersen, Soresenييدخ اتتجداأ أثشداء األداء. ويذديخكو مدن والهثج والقظدد وت 
Simosen (2002)  .ا هم الالعبدين القدادرين عمدس التددج ج بكمتدا القدجمين أن أكثخ الاجافين نجاح،

القجمين اليسشس واليدخى عمس أن عمس أهسية تلهيخ التهافق بين   Dörge, et al, (2002)وي كج
ا مدن  عدجاد تعبدي كدخة القدجم. ووفقدا، لددددد   ن التسيدد فدي كدخة  Maly, et al., (2015) تكدهن جددء،

القجم  تلمج مدتهى عاٍل في الكظاءة البجنية؛ مسا  تلمج تهظيظاا وفق،ا لستلمباا الم بة في جسيد  
المعددج ألن األداء فددي كددخة القددجم  تدددثخ بالعج ددج مددن  الجهانددج )البجنيددة والظشيددة والتكتيكيددة( لددهال فتددخة

العهامو؛ بسا في ذلك القهة العزمية، والتي ت تقترخ أهسيتاا عمس األداء فقط ولكشاا أتزدا، تمعدج 
أن كدخة القدجم هدي  Jullien, et al, (2008)دورا، أساسديا، فدي الهقاتدة مدن ا صداباا. كسدا   كدج 

والقظدد وركدو  أنذدلة بجنيدة مختمظدة مثدو الجدخي وت ييدخ اتتجداأرياضة متقلعة تتسيد بذجة عاليدة و 
الكددخة، فددالقهة العزدددمية ت تددجعم قدددجرة الالعددج عمدددس التحددخك بددددخعة وت ييددخ اتتجددداأ بدددخعة فقدددط، 
ولكشاا ضخورية لمقجرة عمس الظهز في التجخالا الظخدتة والسهاجااا الثشائية فدي المعدج. وتسثدو قدهة 

عج كخة القجم ألناا تخجم صظاا بجنية أخدخى وتذدكو قاعدجة لتلهيخهدا العزالا أهسية أساسية لال
  مثو التحسو العزمي والقجرة والعزمية والتهافق والخشاقة وت ييخ اتتجاأ والتدارع وغيخها.

أن القهة العزمية  حجى الرظاا البجنيدة الحاسدسة فدي أداء تعبدي  Ozgur  (2012)يحكخ
جربهن وخدالل فتدخة مدا قبدو السهسدم عمدس  عدجاد تعبديام بالذدكو كخة القجم الحج ثة،. لحا تحدخ  السد

السشاسدج وبالتحج ددج فددي جاندج القددهة العزددمية والحظدداى عمدس مدددتهى كدداٍى مدن القددهة ومدددتهى عدداٍل 
كتمدة العزدالا وقدهة الايكدو العوسدي والحظداى  من المياقدة لدهال السشافدداا. وبدالتخكيد عمدس زيدادة
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الجددم، حيدث تعسدو تسدارين السقاومدة والقدهة العزدمية عمدس عمس مددتهى مدشخظم مدن الدجههن فدي 
بشاء عزالا قهية وكحلك ت دي  لس انخظاض مخالخ ا صابة لالعبين كسا تهفخ الظهائدج الشظددية 

 ,Michailidis, et al., (2013)والحهشيددة لالعبددين وخاصددة، الذددباو مددشام. ويتظددق كددو مددن
Faude, Koch & Meyer (2012)   ية هي أحج أهم العهامدو األكثدخ مدداهسة، أن القهة العزم

فددي أداء متلمبدداا كددخة القددجم فسددن الس كددج أن تعبددي كددخة القددجم تحتدداجهن  لددس مدددتهياا عاليددة مددن 
( أنه كمسا زادا كظاءة عسمية التحكم في  نتاج مقجار القهة 3002ويذيخ أبه العال ) القهة الستظجخة.

الجقدة واتقتردادتة فدي الجادج، ألن الجاداز العردبي السلمهبة بالزدبط كمسدا تسيدد األداء الحخكدي ب
تقهم بتعبئة الهحجاا الحخكية لمسذاركة في اتنقباض العزمي تبعا، لسقدجار السقاومدة التدي تهاجاادا 
العزمة سهاء كانت ثقو أو مدافة وليذ بالزخورة دائسا، أن تحتاج الظخد  لدس  نتداج القدهة العزدمية 

تددتقبمه الجاداز العردبي السخكددي مدن معمهمداا عدن لخيدق  %، ويعتسدج هدحا عمدس مدا000بشدبة 
الخالتا العردبية الحددية ليقدهم بتهجيده حخكداا الجددم السختمظدة مدن خدالل  رسدال أوامدخ فدي شدكو 

  شاراا عربية من خالل الخالتا العربية الحخكية.
أحدددج األجاددددة التدددي  (Electromyography)تعتبدددخ جاددداز تخلددديط العزدددالا الكاخبدددائي 

تاا  ددتم معخفددة الشذدداط الكاخبددائي لمعزددالا عشددج أداء الحخكددة الخياضددية مددن خددالل دراسددة بهاسددل
خرددائن نذدداط الجادداز العرددبي. مددن الساددم معخفددة أن الظددخد ت تسكشدده وصدد  نذدداط العزددالا 
دون استخجام أدواا متخررة؛ ألن نذاط العزالا هه ظاهخة متعجدة العهامو ت تسكدن يياسداا 

( هي تقشية تخكد EMGلعزالا الكاخبائي. تخليط العزالا الكاخبائي ) ت باستخجام تخليط ا
عمدس تدددجيو وتحميدو ا شدداراا الكاخبيدة العزددمية. تتذددكو ا شداراا الكاخبيددة العزدمية مددن خددالل 
اتختالفددداا الظدددديهلهجية فدددي وضددد ية أغذدددية األليددداى العزدددمية. تسكدددن وصددد  مخلدددط كاخبائيدددة 

ط العرددددبي العزددددمي اللددددهعي لمعزددددالا ضددددسن الساددددام العزددددالا الحخكددددي بدندددده دراسددددة التشذددددي
 & van den Tillar)الهض ية والحخكداا الهظيييدة وظدخوى األداء وأنوسدة العدالج أو التدجريج 

Ettema, 2013) تدددهفخ البيانددداا التدددي  دددتم جسعادددا مدددن تحميدددو مخلدددط كاخبائيدددة العزدددالا .
خين أو ماسدددة معيشدددة معمهمددداا عدددن نذددداط العزدددالا، وتشددداول مدددجى نذددداط عزدددمة معيشدددة فدددي تسددد

(Stastny, Tufano & Petr, 2016) دا لمشذداط . كسا تهفخ  شارة مخلط كاخبية العزمة عخض،
الكاخبائي في العزالا أثشاء اتنقباض. السشوار الكاخبائي تعتسدج بذدكو كبيدخ عمدس مكدان وجدهد 

الكاخبائيددة  القلددج الكاخبددي فددهل العزددمة السعشيددة. ونوددخ،ا ألن وضدد  القلددج الكاخبددي تحددجد الخ يددة
لمعزددمة، فسدددن الساددم فدددي ييدداس مخلدددط كاخبائيددة العزدددالا أن تكددهن ثابت،دددا فددي وضددد  األقلددداو 
الكاخبائيددددددددة لسهضددددددددهع مددددددددا عمددددددددس مددددددددجار جمددددددددداا تدددددددددجيو متتاليددددددددة وبددددددددين مهاضددددددددي  مختمظددددددددة 

(Pietraszewski, et al., 2020.)  ميدددة أخددخى لدددEMG  هددي القددجرة عمددس مقارنددة نذدداط
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ج، مسددا  ددهفخ الظخصددة لتحج ددج تددهازن مجسهعدداا العزددالا األكثددخ العزددالا مددن جانددج  لددس جاندد
  (.Enoka & Duchateau, 2016)مذاركة في الشذاط الحخكي 

تددتخجم تعبدده كدخة القددجم الخجددو السظزدمة لمددتحكم والدديلخة بددالكخة أثشدداء المعدج. ولددحلك، فدد ن 
قدهة العزدالا بدين لخفدي  اتستخجام الستكخر لمخجو السظزمة غالب،ا ما   دي  لس عدجم التدهازن فدي

. القهة غيخ الستكافئة بين لخفي الجدم قج تكهن نتيجة لدبعم (Romas et al., 2019)الجدم 
ا جخاءاا الظشية التي تحجث في الم بة، ويسكن أن  تدبج عجم التكاف  هحا في عجم تهافق وظيظي 

أن عدجم التشاسدق بدين  (Pietraszewski, et al. 2020)أو حتدس بدجني لدجى الالعبدين.  دخى 
٪  ددجل عمدددس أن هددحأ السجسهعددداا العزددمية متهازندددة 9عزددالا الخجددو اليسشدددس واليدددخى أقدددو مددن 

اتختالى في نذاط العزالا بين اللخى األتسن واألتدخ أو لجاندج بذكو جيج. عشجما  شخظم 
لتشاسدق ٪ تسكششدا أن نالحدو وجدهد اتجداأ نحده عدجم التشاسدق.  دجل عدجم ا08 لس  9من الجدم بين 
٪  لس اختالتا خليخة، ويجج تحج ج مردجرأ والددعي وراء ا جدخاءاا لتجشدج 08الحي  ديج عن 

ا صدداباا. مددن الشاحيددة العمسيددة، تددم نذددخ العج ددج مددن الجراسدداا الدددابقة حددهل ييدداس الظددخول بددين 
نددة الخجدو السظزددمة وغيددخ السظزددمة لددجى تعبددي كددخة القدجم. تتظددق معوددم األدبيدداا الدددابقة عشددج مقار 

الخجو السظزمة بالخجو غيخ السظزمة لالعبي كخة القجم بان الخجو السظزمة تشدت  سدخعة كدخة أعمدس 
. عدالوة عمدس ذلدك، فد ن الخجدو السظزدمة، (Dörge., et al., 2001)بكثيدخ فدي الخكدو األقردس 

عشددددج مقارنتاددددا بالخجددددو غيددددخ السظزددددمة، تتستدددد  بدددددخعاا زاويددددة أكبددددخ بكثيددددخ لمظخددددح والدددددال عشددددج 
دا التدكيدج اتصلج ام بالكخة، فزال، عن أناا تتست  بقيسة أكبدخ وعددم دوران متهسدط. مدن السادم أتز،

عمس أن الخجو السظزمة، عشج مقارنتاا بالخجو غيخ السظزمة، تتستد  بقدجر أكبدخ مدن قدهة عزدالا 
ودقدة أعمدس  (Kearns & Isokawa, 2001)الخكبدة ،وقدهة وحجدم عزدمي أكبدخ بذدكو ممحدهى 

 (.  McLean & Tumilty, 1993)كخة بكثيخ في ركو ال
 :البحثأهمية 

ُتعدددج عسميدددة التدددجريج الخياضدددي وفدددق األسدددذ العمسيدددة أحدددج أسدددباو التظدددهل والشجددداح وتحقيدددق 
اتنجازاا في السشافداا والسحافو الخياضية السختمظة، حيث  جل التعخى عمس نهات  تدثيخ العسمية 

عمسيددة مقششددة ومتهازنددة  مددن الس شددخاا الاامددة فددي التجريبددة عمددس تشسيددة القددهة العزددمية وفددق أسددذ 
تقهيم بدخام  المياقدة البجنيدة وعسميدة التدجريج بذدكو عدام. وتعتبدخ دراسدة الشذداط الكاخبدي لمعزدالا 

التدي  العاممدة الخئيدية لمخجمين أحدج السحدجداا التدي تدداعج السدجربين فدي فادم لليدة عسدو العزدالا
ضددة كددخة القددجم. مثددال ذلددك، مادداراا الترددهيج، والقظددد، تدد ثخ فددي درجددة ا نجدداز لمسادداراا فددي ريا

وت ييددخ اتتجدداأ، والتدددارع، وتكددخار الدددخعاا القردديخة عمددس الجانددج البددجني، مسددا تددداعج فددي تشسيددة 
با ضددافة  لددس  .وترددحيا األخلدداء وزيددادة فاعميددة عسميتددي التعمدديم والتددجريج السادداراا واكتذدداى
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 ,Torres, Chorro, Navandar)حيددث أكددج كددو مددن تجشدج مخددالخ ا صدداباا الخياضددية، 
Rueda, Fernadez & Navarro, 2020)  أن مخايبدة كاخبدداء العزدالا أثشدداء التسخيشدداا

السهجاددددة نحدددده عزددددالا الظخددددح األماميددددة والخمييددددة قددددج أثبتددددت فائددددجتاا لدددديذ فقددددط  عددددادة تدهيددددو 
ا  عادة التدهيو والهقاتة من ا   صاباا. مجسهعاا عزمية محجدة ولكن أتز،

جادددداز تخلدددديط العزددددالا وتكسددددن أهسيددددة الجراسددددة فددددي معخفددددة الشذدددداط العزددددمي باسددددتخجام 
)الددحي تكذدد  ويخدددن ا شددارة الكاخبائيددة الرددادرة مددن العزددمة( وبالتددالي الهقددهى عمددس  الكاخبددائي

حقيقة الشذاط الكاخبائي خالل تشظيح الشذاط العزمي الحي تحجث في أثشاء أداء تسدخين فزدال، عدن 
م شددخاا عمسيددة دييقددة لشذدداط كددو عزددمة وبددحلك تددداهم هددحأ السعمهمدداا فددي  تزدداح عسددو   علدداء

العزدددالا بالشددددبة لمسدددجربين والتدكيدددج عمدددس كيييدددة تلدددهيخ العزدددالا العاممدددة وفدددق أسدددمهو عمسدددي 
صددحيا. ومددن هشددا ظاددخا أهسيددة الجراسددة فددي التعددخى عمددس الشذدداط الكاخبددي لمعزددالا الخئيدددية 

 ية لمخجو الخاكمة والخجو الدانجة من أجو تقهيم العسمية التجريبية.لمخجمين اتمامية والخمي
 :البحث أهجاف 

التعخى عمدس الظدخول فدي الشذداط الكاخبدي لمعزدالا اثشداء اتنقبداض الثابدت لعزدالا الظخدح  .0
لمخجدددو )الخاكمدددة( بددددين العزدددمة السدددددتقيسة الظخحتدددة األماميدددة والعزددددمة ذاا الخأسدددين الظخحتددددة 

 الخميية.
التعخى عمدس الظدخول فدي الشذداط الكاخبدي لمعزدالا اثشداء اتنقبداض الثابدت لعزدالا الظخدح  .3

لمخجدددو )الددددانجة( بدددين العزدددمة السددددتقيسة الظخحتدددة األماميدددة والعزدددمة ذاا الخأسدددين الظخحتدددة 
 الخميية.

التعددخى عمددس الظددخول فددي الشذدداط الكاخبددي اثشدداء اتنقبدداض الثابددت لعزددمة الظخددح السدددتقيسة  .2
 ة األمامية بين الخجو الخاكمة والخجو الدانجة.الظخحت

التعددددخى عمددددس الظددددخول فددددي الشذدددداط الكاخبددددي اثشدددداء اتنقبدددداض الثابددددت لمعزددددمة ذاا الخأسددددين  .4
 الظخحتة الخميية بين الخجو الخاكمة والخجو الدانجة.

 :البحثتداؤالت 
الا الظخدح لمخجدو ما هي الظخول في الشذاط الكاخبي لمعزدالا اثشداء اتنقبداض الثابدت لعزد .0

 )الخاكمة( بين العزمة السدتقيسة الظخحتة األمامية والعزمة ذاا الخأسين الظخحتة الخميية
ما هي الظخول في الشذاط الكاخبي لمعزدالا اثشداء اتنقبداض الثابدت لعزدالا الظخدح لمخجدو  .3

 الخميية)الدانجة( بين العزمة السدتقيسة الظخحتة األمامية والعزمة ذاا الخأسين الظخحتة 
ما هدي الظدخول فدي الشذداط الكاخبدي اثشداء اتنقبداض الثابدت لعزدمة الظخدح السددتقيسة الظخحتدة  .2

 األمامية بين الخجو الخاكمة والخجو الدانجة.
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مددا هدددي الظددخول فدددي الشذدداط الكاخبدددي اثشددداء اتنقبدداض الثابدددت لمعزددمة ذاا الخأسدددين الظخحتدددة  .4
 الخميية بين الخجو الخاكمة والخجو الدانجة.

 :البحثاجخاءات 
 :البحثمنهج 

اسددددتخجم الباحثددددان السددددشا  الهصددددظي باسددددتخجام األسددددمهو التحميمددددي لسشاسددددبته ولبيعددددة هددددحأ 
 الجراسة. 
 :  البحث مجتمع

 تعبه كخة القجم في الجوري الدعهدي فئة الذباو. 
 :البحث عينة

ين فدي الدجوري الددعهدي ( تعب،ا مدن تعبدي كدخة القدجم السحتدخف10الجراسة من ) تسثمت عيشة
فئدددة الذدددباو، تدددم اختيدددارهم باللخيقدددة العسجتدددة. بعدددج وصدددهل السظحددده   لدددس السختبدددخ، تدددم تددددجيو 
البيانددداا األساسدددية لالعدددج )العسدددخ، ومخكدددد المعدددج، والخجدددو السظزدددمة( وكدددحلك  جدددخاء القياسددداا 

ساسدددية لعيشدددة كتمدددة الجددددم(، والجدددجول التدددالي  هضدددا البيانددداا والقياسددداا األ –األساسدددية )اللدددهل 
 الجراسة:  

 (0ججول )
 

 الوتوسط الودى اعلي قيوة أقل قيوة
االنحراف 

 الوعيارً

 ±0.42 19.7 1.2 20.2 19 العور

 ±7.96 174.4 15 188 163 الطول

 ±9.79 70.07 34 94 60 الوزى

هؤشر كتلة 

 الجسن
20.76 28.10 7.34 23.16 ±2.09 

( البياناا والقياساا األساسية )العسخ، واللدهل، وكتمدة الجددم، وم شدخ كتمدة 0 تزا من ججول )
 ( تعب،ا. 10الجدم لعيشة الجراسة البالغ عجدهم )

 األجهدة واألدوات المدتخجمة:

 
 DELESYS( نهع EMG( جااز )0شكو )

فدي مختبددخ السيكانيكددا  DELESYSتدم اسددتخجام جاداز ييدداس الشذدداط الكاخبدائي لمعزددالا ماركددة 
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الحيهية، كسا تدم اسدتخجام األدواا التاليدة فدي التجخبدة: شدخيط تصدق لتثبيدت الالقلداا عمدس رجدو 
شدددخيط  -ميددددان لبدددي  -محمدددهل تعقددديم لبدددي  -مقدددن –لدددن لبدددي ق -شدددظخة حالقدددة  -الالعدددج 
 يياس.

 الجراسة االستطالعية: 
 قام الباحثان بأجخاء دراسة استطالعية حيث كان الهجف منها:

 ( واتقلاو الكاخبائية. EMGالتدكج من كظاءة جااز رسم العزالا ) .0
م البيانيدددة لكدددو سدددالمة جاددداز الحاسدددج فدددي اسدددتقبال السحاولدددة واسدددتخخاج البيانددداا والخسددده  .3

 (EMGمحاولة وكظاءة التخدين )
وبهحددجة  Root Mean Square( بلخيقددة EMGمعالجددة البياندداا السدددتخخجة مددن ) .2

 )ميكخوفهلت( uvيياس 
 تجريج فخيق العسو عمس اجخاءاا التجخبة. .4
تددم اختيددار تعبددين مددن السدددتهى العددالي السحتددخفين فددي ل بددة كددخة القددجم ومددن خددارج عيشددة  .5

 الجراسة ألداء الجراسة اتستلالعية.
 التجخبة الخئيدية:

م فدي مختبدخ  3009فبخا دخ  5 – 4تم اجخاء التجخبة الخئيدية عمس عيشة الجراسة خالل الظتخة مدن 
السيكانيكا الحيهية بقدم السيكانيكا الحيهية والدمهك الحخكي، كميدة عمدهم الخياضدة والشذداط البدجني، 

 جامعة السمك سعهد.
 فقاا عمس  جخاء الجراسة من القدم.السها

 السهافقة عمس  جخاء الجراسة من الالعبين السذاركين. 
 تحج ج مت يخاا الجراسة وهي:

  Maximum Voluntary Isometric Contraction (EMG)يياس 
 يياس لهل الالعج )سشتيستخ(
 يياس كتمة الالعج )كيمه جخام(

 تم تحج ج عجد السحاوتا لكو اختبار.
 تحج ج العزالا الخاصة بالتجخبة وهي:

 العزمة السدتقيسة الظخحتة األمامية عزمة الخجو )الخاكمة(
 العزمة السدتقيسة الظخحتة األمامية) عزمة الخجو )الدانجة
 العزمة ذاا الخأسين الظخحتة الخميية) عزمة الخجو )الخاكمة

 العزمة ذاا الخأسين الظخحتة الخميية عزمة الخجو )الدانجة(
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  زالة مشالق الذعخ أسظو الالقلاا عشج الحاجة . 
 (.surface electrodesوض  الالقلاا عمس العزالا السحجدة )

ومن أجو سالمة السظحهصين أثشاء أجخاء التجخبة، تم اللمج من السظحه  أجدخاء تسدارين التايئدة 
 الحي  تلمج رف  الثقو بالقجمين بدقرس قهة. البجنية واتحساء قبو عسو تسخين اتنقباض العزمي 

 

 

 

 العزمة ذاا الخأسين الظخحتة الخميية –( العزمة السدتقيسة الظخحتة األمامية 3شكو )
 اتختباراا السدتخجمة 

 (0ججول )
 اتختباراا السدتخجمة في الجراسة

االختبار 
(1) 

EMG 

 

 الالقطات على العضالت التالٌة:وضع 
العضلة المستقٌمة  عضلة الرجل )الساندة( -العضلة المستقٌمة الفخذٌة األمامٌة  عضلة الرجل )الراكلة(

 عضلة الرجل )الساندة( -عضلة الرجل )الراكلة( العضلة ذات الرأسٌن الفخذٌة الخلفٌة  -الفخذٌة األمامٌة 
  ةالعضلة ذات الرأسٌن الفخذٌة الخلفٌ

من وضع الجلوس على الكرسً عمل انقباض بمقاومة ثابتة على الجهاز لعضلة المستقٌمة الفخذٌة 
 الساندة(  –األمامٌة للرجل )الراكلة 

 ٌبدأ المفحوص بالجلوس على الكرسً وربط الحزام الخاص بالكرسً.
 ٌقوم المفحوص برفع الثقل بالقدمٌن بأقصى قوة.  عند اإلشارة

 ٌتوقف الالعب وٌقوم بوضع الجلوس الطبٌعً.  عند اإلشارة الثانٌة
 االختبار 

(2) 
EMG 

 –من وضع االنبطاح عمل انقباض بمقاومة ثابتة للعضلة ذات الرأسٌن الفخذٌة الخلفٌة للرجل)الراكلة 
 (  الساندة

 درجة 44من وضع االنبطاح ٌبدأ المفحوص بثنً الرجلٌن قلٌال بزاوٌة 

 عند سماع إشارة البدء ٌقوم المفحوص بعمل انقباض للعضالت الخلفٌة ضد المقاومة.
 عند اإلشارة الثانٌة ٌتوقف الالعب. 

 عخض النتائج:
في ضهء أهجاى وتدا تا الجراسة وفي حجود العيشة وأدواا جس  البياناا  تشاول الباحثان عخض 

 الشتائ  التي تم التهصو  لياا وهي كالتالي:
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 (3ول )جج
 متهسلاا نذاط العزالا الدلحية قيج الجراسة خالل أداء اختباراا اتنقباض الثابت

اسم العضلة  اسم العضلة بالعربٌة
 باإلنجلٌزٌة

أعلى قٌمة  شكل العضلة الحركة
لنشاطها 
 الكهربً

العضلة المستقٌمة الفخذٌة 
 األمامٌة للرجل الراكلة

Rectus Muscle   

 Femoris 
انقباض بمقاومة 
ثابتة من وضع 

 الجلوس 

 

164,40 

العضلة المستقٌمة الفخذٌة 
 األمامٌة للرجل الساندة

 
Rectus Muscle   

 Femoris  

انقباض بمقاومة 
ثابتة من وضع 

 الجلوس

 

162,00 

العضلة ذات الرأسٌن 
الفخذٌة الخلفٌة للرجل 

 الراكلة
 

Muscle   Biceps 
Femoris 

انقباض بمقاومة 
ثابتة من وضع 

 االنبطاح

 

313,60 

العضلة ذات الرأسٌن 
الفخذٌة الخلفٌة للرجل 

 الساندة

Muscle   Biceps 
Femoris 

انقباض بمقاومة 
ثابتة من وضع 

 االنبطاح 

 

236,40 

( متهسددددلاا نذدددداط العزددددالا الدددددلحية قيددددج الجراسددددة خددددالل أداء 3 تزددددا مددددن خددددالل جددددجول )
 اختبداراا اتنقبداض الثابدت حيدث كاندت ييسدة انقبداض العزدمة السددتقيسة الظخحتدة لمخجدو الخاكمدة

ميكخوفهلددددت، وكانددددت ييسددددة انقبدددداض  064440السدددددتقيسة الظخحتددددة مددددن وضدددد  الجمددددهس العزددددمة 
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 063400مدن وضد  الجمدهس العزمة السدتقيسة الظخحتدة العزمة السدتقيسة الظخحتة لمخجو الدانجة
ميكخوفهلددت. كسددا كانددت ييسددة انقبدداض العزددمة ذاا الخأسددين الظخحتددة لمخجددو الخاكمددة العزددمة ذاا 

ميكخوفهلددت. وكانددت ييسددة  202460ييددة بسقاومددة ثابتددة مددن وضدد  اتنبلدداح الخأسددين الظخحتددة الخم
 العزددمة ذاا الخأسددين الظخحتددة الخمييددة انقبدداض العزددمة ذاا الخأسددين الظخحتددة لمخجددو الدددانجة

 ميكخوفهلت. 326440بسقاومة ثابتة من وض  اتنبلاح 
 (2ججول رقم )

اس الشذاط الكاخبي لمعزمة السدتقيسة تحميو التبا ن لجتلة الظخول ا حرائية في نتائ  يي
الدانجة( باستخجام  –الظخحتة األمامية والعزمة ذاا الخأسين الظخحتة الخميية لمخجو )الخاكمة 

 اختبار القهة العزمية بسقاومة ثابتة
قٌمة  متوسط الرتب المجموعات

(χ2) 
درجة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 العضلة المستقٌمة الفخذٌة األمامٌة
 )الرجل الراكلة(

1774 

117644 3 40449 

 العضلة المستقٌمة الفخذٌة األمامٌة
 )الرجل الساندة(

2724 

)الرجل  العضلة ذات الرأسٌن الفخذٌة الخلفٌة
 الراكلة(

3764 

)الرجل  العضلة ذات الرأسٌن الفخذٌة الخلفٌة
 الساندة(

2754 

( باسدتخجام تحميدو RMS(  لدس وجدهد فدخول دالدة  حردائي،ا بدين رتدج )2ُتذيخ نتدائ  الجدجول رقدم )
( لمعزددمة السدددتقيسة EMG(، والخاصددة بشتددائ  ييدداس )α ≤ 0405التبددا ن عشددج مدددتهى الجتلددة )

الدددانجة(، حيددث بم ددت  –الخمييددة لمخجددو )الخاكمددة الظخحتددة األماميددة والعزددمة ذاا الخأسددين الظخحتددة 
(، ومدددتهى هددحأ القيسددة دال  حرددائي،ا 04009(، بسدددتهى دتلددة )004640) ( السحدددهبةχ2ييسددة )

 (. α ≤ 0405)عشج مدتهى الجتلة 
ولمتعخى عمس اتجداأ الظدخول بدين القياسداا تدم اسدتخجام اختبدار ويمكهكددهن بدين السجسهعداا وفدق 

 .  7،  6، 5، 4 الججاول التالية
 (4ججول )

دتلة الظخول ا حرائية باستخجام اختبار ويمكهكدن لقياس الشذاط الكاخبي لمعزمة السدتقيسة 
 الدانجة( في اختبار اتنقباض العزمي بسقاومة ثابتة -الظخحتة األمامية بين الخجو )الخاكمة 

العضلة 
المستقٌمة 
الفخذٌة 
 األمامٌة

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الرتب
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 (zقٌمة )
مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائٌة

الرجل 
 )الراكلة(

 28044 7044 سالبة 46042 164044
40451 40959 

غٌر دال 
إحصائٌاً عند 

4045 
الرجل 
 )الساندة(

 27044 4054 موجبة 88044 162044
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( باسدددتخجام RMS(  لدددس عدددجم وجدددهد فدددخل دال  حردددائي،ا بدددين رتدددج )4ُتذددديخ نتدددائ  الجدددجول رقدددم )
( لمعزدددمة السددددتقيسة EMG(. فدددي ييددداس )α ≤ 0405اختبدددار ويمكهكددددهن عشدددج مددددتهى الجتلدددة )

 (،04050( السحددددهبة )zالددددانجة(، حيدددث بم دددت ييسدددة ) -بدددين الخجدددو )الخاكمدددة  الظخحتدددة األماميدددة
 ≤ 0405(، ومددتهى هدحأ القيسدة غيدخ دال  حردائي،ا عشدج مددتهى الجتلدة )04959بسدتهى دتلدة )

α.) 
 (5ججول )

دتلة الظخول ا حرائية باستخجام اختبار ويمكهكدن لقياس الشذاط الكاخبي لمعزمة ذاا الخأسين 
 ي بسقاومة ثابتةالدانجة( في اختبار اتنقباض العزم -الظخحتة الخميية بين الخجو )الخاكمة 

العضلة ذات 
الرأسٌن الفخذٌة 

 الخلفٌة

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 متوسط الرتب الرتب
مجموع 
 الرتب

 (zقٌمة )
مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائٌة

 47044 5088 سالبة 81053 313064 )الراكلة(الرجل 
10988 40447 

 دال
إحصائٌاً 

 8044 4044 موجبة 85014 236044 )الساندة(الرجل  4045عند 

(  باسددتخجام RMS( وجددهد فددخل دال  حرددائي،ا بددين رتددج )5 تزددا مددن نتددائ  الجددجول رقددم )
ذاا الخأسين ( لمعزمة  EMG(.، في يياس )α ≤ 0405اختبار ويمكهكدهن عشج مدتهى الجتلة )
(، 04988( السحددددهبة )zالددددانجة(، حيدددث بم دددت ييسدددة ) -الظخحتدددة الخمييدددة بدددين الخجدددو )الخاكمدددة 

(.، α ≤ 0405(، ومدتهى هدحأ القيسدة دال  حردائي،ا عشدج مددتهى الجتلدة )04047بسدتهى دتلة )
 ويتزدددا ذلدددك مدددن وجدددهد اتخدددتالى فدددي ييسدددة الستهسدددط الحددددابي لمعزدددمة ذاا الخأسدددين الظخحتدددة

الدانجة(، حيث بم ت ييسة الستهسط الحدابي لمعزمة  ذاا الخأسين  -الخميية بين الخجو )الخاكمة 
( وهه األعمس، بيشسا بم ت ييسة الستهسط الحددابي uv 202460الظخحتة الخميية لمخجو )الخاكمة( )

الشتيجدة  ( وهدي اتقدو. وهدحأuv 326440لمعزمة ذاا الخأسين الظخحتة الخمييدة لمخجدو )الددانجة( )
 تهضا تظهل العزمة ذاا الخأسين الظخحتة الخميية لمخجو الخاكمة عمس الخجو الدانجة. 

 (6ججول )
دتلة الظخول ا حرائية باستخجام اختبار ويمكهكدن لقياس الشذاط الكاخبي لمخجو الخاكمة بين 

العزمة ذاا الخأسين الظخحتة الخميية في اختبار اتنقباض  -األمامية العزمة السدتقيسة الظخحتة 
 العزمي بسقاومة ثابتة

 الرجل الراكلة
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الرتب
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 (zقٌمة )
مستوى 
 الداللة

 الداللة االحصائٌة

العضلة 
المستقٌمة 
الفخذٌة 
 األمامٌة

 40445 20843 4044 4044 سالبة 49042 164044
دال إحصائٌاً عند 

4041 
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 الرجل الراكلة
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الرتب
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 (zقٌمة )
مستوى 
 الداللة

 الداللة االحصائٌة

العضلة ذات 
الرأسٌن 
الفخذٌة 
 الخلفٌة

 55044 5054 موجبة 81053 313064

( باسدتخجام RMS(   لدس وجدهد فدخل دال  حردائي،ا بدين رتدج )6ُتذيخ نتدائ  الجدجول رقدم )
( لمخجددو الخاكمددة EMG(، باسددتخجام ييدداس )α ≤ 0400اختبددار ويمكهكدددهن عشددج مدددتهى الجتلددة )

بددين العزددمة السدددتقيسة الظخحتددة األماميددة والعزددمة ذاا الخأسددين الظخحتددة الخمييددة حيددث بم ددت يدديم 
(z( السحدددددهبة )ومدددددتهى هددددحأ القيسددددة دال  حرددددائي،ا عشدددد04005(، بسدددددتهى دتلددددة )34802 ،) ج

(، ويتزدددا ذلدددك مدددن وجدددهد اتخدددتالى فدددي ييسدددة الستهسدددط الحددددابي α ≤ 0400مددددتهى الجتلدددة )
لعزدددمتي الخجدددو الخاكمدددة )العزدددمة السددددتقيسة الظخحتدددة األماميدددة و العزدددمة ذاا الخأسدددين الظخحتدددة 
الخمييدددة(، حيدددث بم دددت ييسدددة الستهسدددط الحددددابي لعزدددمة الخاكمدددة )العزدددمة ذاا الخأسدددين الظخحتدددة 

( وهه األعمس، بيشسا بم دت ييسدة الستهسدط الحددابي لعزدمة الخجدو الخاكمدة uv 202460الخميية( )
 (.uv 064440)العزمة السدتقيسة الظخحتة األمامية( )

 (7ججول )
دتلة الظخول ا حرائية باستخجام اختبار ويمكهكدن لقياس الشذاط الكاخبي لمخجو الدانجة بين 

عزمة ذاا الخأسين الظخحتة الخميية في اختبار اتنقباض ال -عزمة السدتقيسة الظخحتة األمامية 
 العزمي بسقاومة ثابتة

 الرجل الساندة
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الرتب
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 (zقٌمة )
مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائٌة

العضلة 
المستقٌمة 

 األمامٌةالفخذٌة 
 14044 3054 سالبة 88044 162044

10367 40169 
غٌر دال 

إحصائٌاً عند 

4045  العضلة ذات
الرأسٌن الفخذٌة 

 الخلفٌة
 41044 6083 موجبة 85014 236044

( باستخجام RMS(  لس عجم وجهد فخل دال  حرائي،ا بين رتج )7ُتذيخ نتائ  الججول رقم )
( لمخجدددو الدددانجة بدددين EMG(. فدددي ييدداس )α ≤ 0405اختبددار ويمكهكددددهن عشددج مددددتهى الجتلددة )

( zالعزمة ذاا الخأسين الظخحتة الخميية، حيث بم ت يديم ) -العزمة السدتقيسة الظخحتة األمامية 
ج (، ومددددتهى هدددحأ القيسدددة غيدددخ دال  حردددائي،ا عشددد04069(، بسددددتهى دتلدددة )04267السحددددهبة )

 (.α ≤ 0405مدتهى الجتلة )
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 مناقذة النتائج:
هجفت هحأ الجراسة  لس التعخى عمس الظخول في الشذاط الكاخبي لمعزالا أثشداء اتنقبداض 

لجى تعبدي كدخة  الثابت لمعزمة السدتقيسة الظخحتة األمامية والعزمة ذاا الخأسين الظخحتة الخميية
نتددائ  الجراسدة أن متهسدط ييسدة نذدداط العزدمة السددتقيسة الظخحتدة األماميددة القدجم الذدباو. أظادخا 

( ميكخوفهلدددت، فدددي حدددين أن 063.00( ميكخوفهلدددت، ولمخجدددو الددددانجة )064.40لمخجدددو الخاكمدددة )
( ميكخوفهلدت، 202.60متهسط ييسة نذاط العزدمة ذاا الخأسدين الظخحتدة الخمييدة لمخجدو الخاكمدة )

يكخوفهلددت. هددحا تعشددي أن العزددالا ذاا الخأسددين الظخحتددة الخمييددة ( م326.40ولمخجددو الدددانجة )
 أقهى في أداء اتنقباض الثابت من العزالا السدتقيسة الظخحتة األمامية.  

أظادددخا الشتدددائ  جدددهد اختالفددداا فدددي الشذددداط الكاخبدددائي بدددين العزدددالا األماميدددة والخمييدددة 
قدددهة األلدددخاى وعدددجم تدددهازن بدددين قدددهة  لمدددخجمين الخاكمدددة والددددانجة، مسدددا تذددديخ  لدددس عدددجم تشاسدددق فدددي

العزددالا، وهددحا  تظددق مدد  العج ددج مددن الجراسدداا الدددابقة فددي وجددهد فددخول فددي قددهة العزددالا بددين 
 ;Daneshjoo,et al, 2103; Ramos, et al, 2018) اللددخفين األتسددن واألتدددخ 

Fousekis, et al 2010; Torres,et al, 2020)  فدي الهاقد ، تسكدن أن تكدهن مثدو هدحأ
تختالفدددداا بددددين األلددددخاى فددددي القددددهة مقجمددددة لقصدددداباا، وبالتددددالي فدددد ن مخايبددددة اتختالفدددداا بددددين ا

 ,Torres, et al) األلخاى تسكن أن تكهن ماسة في بخام  ا عجاد البجني والهقاتة من ا صدابة
أن الستلمبداا التدي تزدعاا الالعدج عمدس  Rahmana, et. al (2005) كسدا تذديخ (.2020

تحسددو وزن الجدددم أثشدداء الخكددو، وربسددا األنذددلة األخددخى مثددو القظددد العسددهدي  عزددالا معيشددة فددي
لزخو الكخة بالخأس سبج محتسو لالختالى في قدهة وتشدديق العزدالا بدين الدخجمين لدجى تعبدي 

 كخة القجم.
فيسدا  تعمدق بددالظخول بدين العزددمة السددتقيسة الظخحتدة األماميددة لمدخجمين، لددم ت كدج نتائجشددا أي 

قهة انقباض العزالا بين اللخفين؛ قدج تكدهن الددبج فدي عدجم وجدهد تبدا ن فدي قدهة  اختالفاا في
اللخفين األماميين تعهد لشهعية التجريج وا عجاد البدجني مدن ناحيدة التخكيدد عمدس تقهيدة العزدالا 
األماميدددددة. فدددددي السقابدددددو تبدددددين وجدددددهد فدددددخول بدددددين العزدددددالا الخمييدددددة لمدددددخجمين الخاكمدددددة والددددددانجة 

(Fousekis, et al 2010) تواخ هحأ الشتائ  حاجة أكبخ لتشذديط العزدالا الخمييدة واألوتدار .
أثشاء تجريج تعبي كخة القجم عمس السقاومة. لحا، من السعقهل أن ن كج عمس أن تكهن أداء تسدارين 
القهة السهجه بتداوي اتجاأ العزالا األمامية والخمييدة، مدن أجدو زيدادة كظداءة الحخكداا لملدخفين، 

    (. Torres, et al., 2020خالخ ا صابة في العزالا الخميية بذكٍو خا  ) وتقميو م
الجراسددة الحاليددة أظاددخا عددن وجددهد فددخول بددين العزددالا األماميددة والخمييددة لمخجددو الخاكمددة. 

( والتدددي تذددديخ  لدددس تظدددهل عزدددمة العزدددمة ذاا 3005، ولخدددخون )حدننننوهدددحا  تظدددق مددد  دراسدددة 
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زمة السدتقيسة الظخحتة األمامية أثشاء أداء ماارة ركو الكخة بهجده الخأسين الظخحتة الخميية عمس الع
القدددجم األمدددامي. تذددديخ األدبيددداا الددددابقة  لدددس أن الخجدددو الخاكمدددة لالعبدددي كدددخة القدددجم، عشدددج مقارنتادددا 

 ,Dörge., et al)بالخجددو الدددانجة، تشددت  األولددس سددخعة كددخة أعمددس بكثيددخ فددي الخكددو األقرددس 
عدالوة عمدس ذلدك، فد ن (. McLean & Tumilty, 1993)خلدهاا وركو الجف  بدثالث ، (2001

الخجددددو الخاكمددددة، عشددددج مقارنتاددددا بالدددددانجة، تتستدددد  بدددددخعاا زاويددددة أكبددددخ بكثيددددخ لمدددددال والظخددددح عشددددج 
 & ,Bjelica, Popovic)اتصلجام بالكخة، فزدال، عدن أنادا تتستد  بقدهة أكبدخ وعددم دوران أعمدس 

Petković, 2013.)  
اختالفداا فدي قدهة انقبداض العزدالا بدين الدخجمين فدي عزدالا الظخدح  لم ت كدج نتائجشدا أي

الحي  بين عن عجم وجهد فخول  (Daneshjoo,et al, 2103)الخميية. الشتائ  الحالية تتظق م  
ذاا دتلددة  حرددائية فددي القددهة بددين الددخجمين اليدددخى واليسشددس فددي الخياضدديين الددحكهر. مددن الشاحيددة 

الخاكمة لمتعامو م  الكخة، بيشسا تمعج الخجو الدانجة الجور الخئيدي في العسمية،  تم استخجام الخجو 
تهفيخ الجعم الهضعي. ويعتبخ هحا م شدخ،ا  لدس حالدة التدهازن فدي الشذداط الكاخبدي لعزدالا الخجدو 
الدددانجة والتددي غالبددا ت تدد دي أي حخكددة مددن حخكدداا الخكددو أو الرددج وهددي غالبددا مددا تدددتخجم فددي 

ة لمخجمدددة الخاكمددة التدددي وظيظتاددا الخئيددددية هددي أحدددجاث حالددة التدددهازن الحخكدددي عسميددة الددددشج والستابعدد
لمجدم؛ وهشا ظاخا الشتيجة  لس عجم وجهد فخول  حرائية بين العزمتين م  اتخح في اتعتبدار 
 لس وجهد فخول في مدتهى العزمتين من حيث مقاد خ الشذاط الكاخبدي ولكشادا )غيدخ دالدة ( كسدا 

سددال اسددتخجام الخجددو الخاكمددة ولكددن لدديذ فددي السادداراا التددي تحتدداج  لددس قددهة أن هددحا تذدديخ  لددس احت
 كبيخة كسا في الترهيج وانسا تسكن التسخيخ واتستقبال.

 :التوصيات
اتهتسدددام بتدددجريباا السخونددددة واتلالدددة الخاصددددة بالعزدددمة الخمييدددة لمخجددددو الخاكمدددة والخجددددو  .0

 الدانجة.
 ا الخميية واتمامية لمظخح.التهازن في تشسية القهة العزمية بين العزال .3
( لمتعددددخى عمددددس درجددددة الشذدددداط بددددين عزددددالا الظخددددح اتماميددددة EMGالقيدددداس التتبعددددي ) .2

والخمييددة لمخجددو الخاكمددة والخجددو الدددانجة لمهقددهى عمددس نهعيددة البددخام  التجريبيددة والجخعدداا 
 الخاصة بالقهة العزمية والقهة السسيدة بالدخعة والسخونة. 

مكذ  عن أوجده القردهر السحدجدة فدي الالعبدين الدح ن  بدجو أنادم تقييم وظيظة العزالا ل .4
 تستعهن برحة جيجة مسا قج تجعمام عخضة لقصابة. قج تكهن هحا الشهع من السعمهماا 
ذا ييسدددة فدددي تقييسددداا تعبدددي كدددخة القدددجم قبدددو السهسدددم وكدددحلك فدددي  عدددادة تدهيدددو الالعبدددين 

 . (Rahman, et al., 2005)السرابين 
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 المخاجع :
، 0(. فديهلهجيا التدجريج والخياضدة، دار الظكدخ العخبدي، ط3002أبه العال أحسج عبج الظتاح ) .0

 القاهخة. 
تحيدس  دمحم حددين؛ غيدجأ، حددام  بدخاييم؛ حددشين، ميشدا عبدج العوديم؛ عديدد، أحسدج حددن، .3

والشذاط الكاخبي العزمي لملخى الدظمي أثشاء أداء ركو ( الخرائن البيهميكانيكية 3005)
جامعدة  –الكخة بهجه القجم األمامي لشاشدئي كدخة القدجم، السجمدة العمسيدة لعمدهم التخبيدة الخياضدية 

 . 350 – 320، 7السشرهرة، 
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 الملخص
 تحليلية للنذاط الكهخبي لعضالت الخجلين أثناء االنقباض العضلي الثابت لالعبي كخة القجمدراسة 

 د. مشرهر بن ناصخ الرهيان د. مداعج بن ناصخ العمياني
قدم السيكانيكا الحيهية والدمهك  -أستاذ مذارك

 الحخكي كمية عمهم الخياضة والشذاط البجني
 جامعة السمك سعهد

قدم السيكانيكا الحيهية والدمهك  -أستاذ مداعج
 الحخكي كمية عمهم الخياضة والشذاط البجني

 جامعة السمك سعهد
هجفت هحأ الجراسة  لس التعخى عمس الظخول في الشذاط الكاخبي لمعزالا أثشداء اتنقبداض 

العزدمة السددتقيسة الظخحتدة األماميدة والعزدمة بدين  الثابدت لعزدالا الظخدح لمخجدو الخاكمدة والددانجة
ذاا الخأسددين الظخحتددة الخمييددة، وكددحلك التعددخى عمددس الظددخول فددي الشذدداط الكاخبددي أثشدداء اتنقبدداض 
الثابت لعزمة الظخح السدتقيسة الظخحتة األمامية والعزمة ذاا الخأسين الظخحتة الخميية بين الخجو 

لجراسدددة فدددي تعبدددي كدددخة القدددجم فدددي الدددجوري الددددعهدي فئدددة الخاكمدددة والخجدددو الددددانجة. تسثدددو مجتسددد  ا
واشدتسمت أدواا  تعبدين؛ تدم اختيدارهم باللخيقدة العسجتدة. 00الذدباو، وتسثمدت عيشدة الجراسدة مدن 

جسدد  البياندداا عمددس اتختبدداراا السعسميددة باسددتخجام جادداز ييدداس الشذدداط الكاخبددي لمعزددالا. تددم 
 uvوبهحدجة ييداس  Root Mean Squareقدة ( بلخيEMGمعالجدة البيانداا السددتخخجة مدن )

مدن وضد  الجمدهس عمدس  كدان: )أ( )ميكخوفهلدت(. اتختبداراا السددتخجمة فدي اتنقبداض العزدمي
الكخسدددي عسدددو انقبددداض بسقاومدددة ثابتدددة عمدددس الجاددداز لمعزدددمة السددددتقيسة الظخحتدددة األماميدددة لمخجدددو 

ة ثابتدة لمعزدمة ذاا الخأسدين الدانجة(، )و( مدن وضد  اتنبلداح عسدو انقبداض بسقاومد - )الخاكمة
الدددددانجة(. وكانددددت أهددددم الشتددددائ  وجددددهد اختالفدددداا فددددي الشذدددداط -الظخحتددددة الخمييددددة لمخجددددو )الخاكمددددة 

الكاخبددائي بددين العزددالا األماميددة والخمييددة لمددخجمين الخاكمددة والدددانجة، مسددا تذدديخ  لددس عددجم تشاسددق 
ظادخا الشتدائ  أن العزدالا ذاا في قهة األلخاى وعجم تهازن بين قدهة العزدالا لمدخجمين. كسدا أ

الخأسددين الظخحتددة الخمييددة لمخجددو الخاكمددة أقددهى فددي أداء اتنقبدداض الثابددت مددن العزددالا السدددتقيسة 
 الظخحتة األمامية لمخجو الدانجة. 

 النذاط الكهخبائي للعضالت، االنقباض العضلي، كخة القجم: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

Analytical Study of the Electrical Activity of the Leg Muscles During 

Static Muscular Contraction of Soccer Players 
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The purpose of the study was to identify the differences in the 

electrical activity of the muscles during the static contraction of the thigh 

muscles of the kicking leg and supporting leg between the rectus femoris 

muscle and the biceps femoris posterior muscle, As well as identifying the 

differences in electrical activity during static contraction of the rectus 

thigh muscle of the anterior thigh and the biceps femoris posterior muscle 

between kicking leg and supporting leg. The population of the study 

represented the football players in the Saudi League -youth level, and the 

study consisted of 10 players, and were chosen by the deliberate method. 

EMG was used to collect the data. The data extracted from EMG were 

processed using the Root Mean Square method and the uv unit of 

measurement (microvolt). The tests used in muscular contraction were (a) 

from a sitting position on a chair, a contraction with constant resistance 

on the device to the rectus thigh muscle of the anterior leg (kicking leg – 

supporting leg), (b) from a prone position, a contraction with constant 

resistance to the biceps of the posterior thigh muscle (kicking leg – 

supporting leg). The most important results were the presence of 

differences in electrical activity between the front and back muscles of the 

kicking and supporting legs, which indicates an inconsistency in the 

strength of the limbs and an imbalance between the muscle strength of the 

two legs. The results also showed that the biceps posterior thigh muscles 

of the kicking leg are stronger in performing static contraction than the 

rectus femoris muscles of the supporting leg. 
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