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 :المستخلص باللغة العربية

يهدف هذا البحث إلى دراسة عالقة نظام الطاقة المنصرفة بالنشاط الكهربي لعضالت الرجلين اثناء اختبار 
السرعة لالعبي كرة السلة المحترفين وتحليل النشاط الكهربائي للعضالت العاملة للرجلين في اختبار السرعة لالعبي كرة 

ئي للعضالت العاملة للرجلين في اختبار السرعة وأنظمة انتاج الطاقة ودراسة العالقة بين النشاط الكهربا. السلة المحترفين
في لعبة كرة السلة ( العبي النخبة)لالعبي كرة السلة المحترفين وتكونت عينة البحث من من العبي المستوى االول 

نظمة انتاج الطاقة التي هو أكثر ا PCrالعبين، وكانت من أهم النتائج نظام انتاج الطاقة ( 5)بالطريقة العمدية وعددهم 
المباشر والمخزن في العضالت هو أقل انظمة انتاج  ATPتحفز العضالت إلخراج إشارات كهربائية، نظام انتاج الطاقة 

الطاقة التي تحفز العضالت إلخراج إشارات كهربائية، وتعتبر العضلة التوأمية هي العضلة التي يعتمد عليها محترفي كرة 
وكانت من أهم التوصيات التوصيات االهتمام بتنمية العضالت التوأمية أثناء التدريب لمحترفي كرة  .السلة أثناء الجري

السلة، عمل دراسات أكثر في نسب مساهمة العضالت أثناء أداء المهارات في كرة السلة، عمل دراسات في التغذية 
 .أدائهملالعبي كرة السلة المحترفين مبني على نتائج هذا البحث وذلك لتطوير 

 :الكلمات المفتاحية

 التحليل الكهربائي، انظمة انتاج الطاقة، كرة السلة 

Abstract: 

This research aims to study the relationship of the energy exerted energy system to 

the electrical activity of the leg muscles during a speed test for professional basketball 

players and to analyze the electrical activity of the working muscles of the two legs in the 

speed test for professional basketball players. And the study of the relationship between 

the electrical activity of the working muscles of the two men in the speed test and the 

energy production systems of professional basketball players. The research sample 

consisted of first-level players (elite players) in the basketball game in an intentional 

manner and they numbered (5) players, and one of the most important results was the 

PCr energy production system. It is the most energy-producing system that stimulates the 

muscles to produce electrical signals, the direct and stored ATP energy production system 

in the muscles is the least energy-producing system that stimulates the muscles to produce 

electrical signals, and the twin muscle is the muscle that basketball professionals rely on 

while running. Among the most important recommendations were the interest in 

developing twin muscles during training for basketball professionals, conducting more 

studies in the rates of muscle contribution during the performance of skills in basketball, 

and conducting studies on nutrition for professional basketball players based on the 

results of this research in order to develop their performance. 

Key words: 

Electrolysis, power production systems, basketball 
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أسهم ظهور العديد من األجهزة الحديثة المتطورة في معرفة المتغيرات المرتبطة بالعملية التدريبية؛ على سبيل 
المثال الجوانب الفسيولوجية والنفسية والبيوميكانيكية والحركية، مما أسهم في تطورت عملية التدريب الرياضي في 

أن جهاز رسم العضالت الكهربائي يعد أحد تلك األجهزة التي ( 0108)السنوات األخيرة، ويؤكد كل من سليمان، و محمد 
نستطيع بواسطتها معرفة النشاط الكهربائي للعضالت عند أداء الحركة الرياضية من خالل التعرف على خصائص نشاط 

، ويقيس الجهاز العصبي العضلي، إذ يعتمد هذا األسلوب أساسا على تسجيل النشاط الكهربائي للعضالت خالل انقباضها
النشاط الكهربائي خالل تنفيذ النشاط العضلي الذي يحدث في أثناء أداء التمرين أو االختبار، فضال عن  EMGجهاز 

أعطاء مؤشرات علمية دقيقة لنشاط كل عضلة وبذلك تساهم هذه المعلومات في إيضاح عمل العضالت بالنسبة للمدربين 
 . وفق أسلوب علمي صحيح والتأكيد على  كيفية تطوير العضالت العاملة

أنه يُّظهر خريطة ارتفاع ( Electromyograph)ومن خصائص جهاز قياس النشاط الكهربي للعضالت 
، وقد (Motor Unit action MUAP-Potential)وانخفاض كهربائية العضلة وفعل الجهد في الوحدات الحركية 

 EMGبأن لتخطيط ( م0108) ,Koryahin & Dutchak  (0108) ،Latzel at el، (0108)أشار كل من نعمة 
عالقة إشارة ( 0مؤشرا لبدء ونهاية نشاط العضلة،  EMGاستخدام إشارة ( 0: ثالث تطبيقات في مجاالت الحركة هي

EMG ،استخدام إشارة ( 3بالقوة التي تنتجها العضلةEMG ومن هنا يظهر . دليال للتعب الذي يظهر على العضلة
حيث يقيس اإلشارة العصبية والوحدات الحركية العاملة ومعرفة أي ( EMG)هربائي للعضالت أهمية جهاز التخطيط الك

 .العضالت أكثر فاعلية بالعمل العضلي ونوع العمل العضلي الذي تقوم به

إلى أن أنظمة انتاج الطاقة في جسم االنسان تنقسم إلى نظامين أساسيين وهما ( م0101) Mariebكما تشير 
وينقسم النظام اللهوائي إلى قسمين وهما ( في وجود االوكسجين)ونظام هوائي ( في غياب االوكسجين)ئي النطام الالهوا

أن أزمنة أنظمة انتاج الطاقة McArdle, Katch & Katch (0101 ) ويرى . النظام الفوسفاتي والنظام الالكيتيكي
والنظام الفوسفاتي الالهوائي يتراوح ما ( 0ثواني،  1-0المباشر يتراوح ما بين   ATPنظام( 0: في الجسم تكون كالتالي

و النظام األكسجيني يتراوح ما ( 1ثانية،  11 – 01والنظام الالكتيكي الالهوائي يتراوح ما بين ( 3ثواني،  01 – 1بين 
  .بين دقيقة وحتى انتهاء النشاط

 :مشكلة الدراسة 0/0

ثانية ومؤشر نظام الطاقة المنصرفة أثناء  01ى بحث العالقة بين اختبار السرعة لـمدة تعتمد فكرة الدراسة عل
اختبار السرعة، حيث تعتبر دراسة هذه العالقة مؤشر جيد لمعرفة الحالة التدريبية لالعبي كرة السلة، وتساعد النتائج 

ات التي تحتاج إلى سرعة انتقالية في ايضاً في تطوير العملية التدريبية وتحسين طرق التدريب وخاصة في المهار 
الهجمات المرتدة، وأيضا في سرعة االرتداد للدفاع، حيث يعتبر تحديد ما يحدث داخل العضلة وشكل النشاط الكهربي فيها 
أثناء اختبار السرعة وعالقة هذا النشاط بنظم انتاج الطاقة خريطة علمية للمدرب للوقوف على االساليب التدريبية 

ة لمعالجة القصور والمحافظة على مستوى العضالت، كما يساعد قياس النشاط الكهربي العضلي  المناسب
Electromyography   في الكشف عن العالقات المتداخلة بين حركة أجزاء الجسم أثناء تأديته اختبار السرعة، والتي
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ال يمكن الحصول عليها إال بمتابعة وتحليل حركة الالعب أثناء مراحل االختبارات في ضوء نظم انتاج الطاقة، حيث تم 
المباشر والموجود في العضالت، والنظام  ATPال : تحديد ثالثة أنواع ألنظمة انتاج الطاقة في البحث وهي كالتالي

وذلك نظرًا الختبار السرعة ، ث11نظام الالكتيك والذي يستمر حتى ثواني بحد أقصى، و 01الفوسفاتي والذي يستمر حتى 
 .القصوى التي تم تطبيقه على عينة البحث وتم تحليلها

 :أهداف الدراسة 0/3

 :تهدف هذه الدراسة إلى
 .تحليل النشاط الكهربائي للعضالت العاملة للرجلين في اختبار السرعة لالعبي كرة السلة المحترفين 0/3/0
دراسة العالقة بين النشاط الكهربائي للعضالت العاملة للرجلين في اختبار السرعة وأنظمة انتاج الطاقة لالعبي كرة  0/3/0

 .السلة المحترفين
 :تساؤالت الدراسة 0/1
 ما مقدار النشاط الكهربائي للعضالت العاملة للرجلين في اختبار السرعة لالعبي كرة السلة المحترفين؟ 0/1/0
لعالقة بين النشاط الكهربائي للعضـالت العاملـة للـرجلين فـي اختبـار السـرعة وأنظمـة انتـاج الطاقـة لالعبـي كـرة ما ا 0/1/0

 السلة المحترفين ؟
 :إجراءات الدراسة 0/1
 :منهج البحث 0/0

 .تم استخدم المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمناسبته وطبيعة هذه الدراسة
 : عينة البحث 0/0

العبين وبياناتهم كالتالي وفق جدول ( 5)الدراسة من العبي كرة السلة بالطريقة العمدية وعددهم تم اختيار عينة 
(0.) 
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 (0)جدول 

 (قيد الدراسة)المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء قبل إجراء التجربة لكل من المتغيرات 

 ( 5= ن )                                                            

 م
 إحصائية  بيانات              

 االختبارات

وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

معدالت 
 النمو

 0.384 10.78 194.66 سم الطول 0

 1.625 20.57 90.33 كجم كتلة الجسم 0

 0.313 0.752 25.83 سنة السن 3

 0.313 0.752 14.83 سنة العمر التدريبي 1

ممـا ( 3±)قـد انحصـرت مـا بـين ( قيد الدراسة)أن قيم معامل االلتواء لكل من هذه المتغيرات ( 0)يتضح من جدول  
 .يدل على اعتدال المنحنى التكرارى ألفراد عينة الدراسة في هذه المتغيرات

 :البياناتوسائل جمع  0/3
 (  EMG)جهاز قياس النشاط الكهربي  0/3/0

 

 ( 0)شكل 

 DELESYSنوع ( EMG)جهاز 

بمختبر   DELESYSتم استخدام جهاز قياس النشاط الكهربي للعضالت وقياس الحد االقصى لالنقباض ماركة 
الميكانيكا الحيوية، كلية علوم الرياضة والنشاط البدني، جامعة الملك سعود، وقد استخدمت األدوات الصحية الملحقة وهي 

ميزان طبي  -محلول تعقيم طبي  -مقص –قطن طبي  -شفرة حالقة  -شريط الصق لتثبيت الالقطات على رجل الالعب 
 .شريط قياس -

 :مةاالختبارات المستخد 0/3/0
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 ( Speed )   اختبار السرعة الحركية 

 ثانية ( 01)الجري في المكان : زمن االختبار -
 . قياس السرعة الحركية: الغرض من االختبار -
 ساعة إيقاف : األدوات -
يقف المختبر أمام المقيم عند سماع إشارة البدء يجرى المختبر في المكان بأقصى سرعة : مواصفات األداء -

 ركبة عند الوسط  بحيث يصل ارتفاع ال
 :تحديد متغيرات البحث 0/3/3

وهي أعلى قمة تصل لها اإلشارة الكهربائية في أثناء أداء العضلة لعملها، وقيمة القمة  EMGالقمة في إشارة 
 .لها معنى لوصف معدالت منحنيات الكهربية، بسبب تغيرها مع تغير عمل العضلة( تقاس بالمكروفولت)

 (سنتيمتر)قياس طول الالعب  -
 (كيلو جرام)قياس كتلة الالعب  -
 .تم شرح طبيعة أداء اختبار السرعة الحركية لعينة البحث -
 :تحديد العضالت الخاصة بالتجربة البحثية وهي -

 (0)جدول 

 العضالت قيد الدراسة

 العضلة م

0 R Rectus Femoris االمامية اليمنى 

 
0 L Rectus Femoris االمامية اليسرى 

3 R Gastrocnemius التوأمية اليمنى 

 
1 L Gastrocnemius التوأمية اليسرى 

5 R Biceps Femoris الخلفية اليمنى 

 
1 L Biceps Femoris الخلفية اليسرى 

 : الدراسة االستطالعية 0/1

حيث كان الهدف ، 05/9/0109في جامعة الملك سعود بمعمل الميكانيكا الحيوية في يوم تم أجراء دراسة استطالعية 
 :منها

 . واالقطاب الكهربائية( EMG)التأكد من كفاءة جهاز رسم العضالت  -
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 .سالم جهاز الحاسب في استقبال المحاولة واستخراج البيانات والرسوم البيانية لكل محاولة وكفاءة التخزين -
 (.وفولتميكر )وبوحدة قياس  Root Mean Squareبطريقة ( EMG)معالجة البيانات المستخرجة من  -
 .تعريف المفحوصين بطبيعة أداء االختبار -
 (طالب مرحلة الماجستير بالقسم)تدريب فريق العمل على اجراءات التجربة  -
 التأكد من سالمة الالقط  -
 استقبال البرنامج لدشارة الكهربائية  -

 .عيةوقد تم اختيار العبين من المستوى العالي ومن خارج عينة الدراسة ألداء الدراسة االستطال

 :التجربة الرئيسية 0/5

في مختبر  0109/ 00وحتى  0109/ 00تم اجراء التجربة الرئيسية على عينة البحث خالل الفترة من 
 .الميكانيكا الحيوية بقسم الميكانيكا الحيوية والسلوك الحركي بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني، جامعة الملك سعود

 :المعالجات اإلحصائية 0/1
 SPSS 20( )Statistical Package for( )الحزمـة اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة)استخدم الباحثان برنـامج 

Social Science )في معالجة البيانات إحصائيًا باستخدام المعامالت االحصائية المناسبة للدراسة. 
 :عرض ومناقشة النتائج 3/1
 :عرض النتائج 3/0

النتائج، وذلك في ضوء البيانات والنتائج للقياسات قيد الدراسـة علـى العينـة، يتضمن هذا الفصل عرض ومناقشة 
وفي ضوء فروض الدراسة،  يتم استعراض . واعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي التي تتماشى مع طبيعة الدراسة الحالية

 :النتائج التي تم التوصل إليها فيما يلي
 : تحليل الكهربائي للعضالت قيد الدراسة خالل أنظمة الطاقة المختلفةعرض البيانات الخاصة بمتوسط ال 3/0/0

 (3)جدول 

 متوسط التحليل الكهربائي للعضالت قيد الدراسة خالل أنظمة الطاقة المختلفة 
Glycogen PCr ATP العضالت 

130.946 138.384 101.8128 R Rectus Femoris 

139.8726 169.95 160.796 L Rectus Femoris 

422.824 607.312 519.846 R Gastrocnemius 

408.594 244.488 152.466 L Gastrocnemius 

159.056 148.556 99.323 R Biceps Femoris 
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125.4222 133.1544 103.3858 L Biceps Femoris 

يكون فـي أعلـى قيمـه  PCrللعضالت قيد الدراسة خالل نظام الطاقة أن التحليل الكهربائي ( 3)يتضح من جدول  
فــي العضــالت األماميــة اليمنــى، واألماميــة اليســرى، والتوأميــة اليمنــى، والخلفيــة اليســرى، بينمــا يكــون أعلــى قيمــة للتحليــل 

علـى أقـل القـيم  ATPللعضلة التوأمية اليسرى، والخلفية اليمنى، بينما يحتل نظـام  Glycogenالكهربائي في نظام الطاقة 
 .لجميع العضالت قيد الدراسة عدا العضلة التوأمية اليمنى فهو يحتل المرتبة الثانية في الترتيب

 

 (0)شكل 

 متوسط التحليل الكهربائي للعضالت قيد الدراسة خالل أنظمة الطاقة المختلفة لعينة الدراسة
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 (3)شكل 

 الدراسة خالل أنظمة الطاقة المختلفة لعينة الدراسةنسبة التحليل الكهربائي للعضالت قيد 
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الفروق للتحليل الكهربائي للعضالت قيد الدراسة خالل أنظمة الطاقة  لداللة Friedman  اختبار فريدمان 3/0/0
 : المختلفة

 (1)جدول 

 لداللة الفروق بين التحليل الكهربائي للعضالت قيد الدراسة خالل أنظمة الطاقة المختلفة  Friedman اختبار فريدمان 

 العضالت
 متوسط الرتب

 مستوى الداللة 0كا وحدة القياس
ATP PCR Glycogen 

R Rectus Femoris 7.20 9.50 8.60 ميكروفولت 

18.046 0.386 

L Rectus Femoris 8.11 9.81 8.01 ميكروفولت 

R Gastrocnemius 12.00 14.00 13.40 ميكروفولت 

L Gastrocnemius 11.00 12.00 9.80 ميكروفولت 

R Biceps Femoris 5.11 01.11 01.91 ميكروفولت 

L Biceps Femoris 5.20 7.00 8.20 ميكروفولت 

لداللــة  Friedman والمحســوبة باختبـار فريـدمان  0أن قيمـة كـا( 3)يتضـح مـن جــدول ( 1)يتضـح مـن جــدول  
الفروق بين التحليل الكهربائي للعضالت قيد الدراسة خالل أنظمـة الطاقـة المختلفـة لعينـة الدراسـة غيـر دالـة احصـائيًا عنـد 

 (1.15)مستوى معنوية 

عضـلة الفـروق بـين التحليـل الكهربـائي خـالل أنظمـة الطاقـة المختلفـة لكـل  لداللـة Friedman اختبـار فريـدمان  3/0/0
 : على حدة
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 (5)جدول 

 لداللة الفروق بين أنظمة الطاقة للنشاط الكهربائي لكل عضلة على حدة  Friedman اختبار فريدمان 

 العضالت
 متوسط الرتب

 مستوى الداللة 0كا وحدة القياس
ATP PCR Glycogen 

R Rectus Femoris 0.81 0.01 0.11 1.80 1.111 ميكروفولت 

L Rectus Femoris 0.81 0.11 0.81 1.51 0.011 ميكروفولت 

R Gastrocnemius 0.01 0.81 0.11 1.110 1.111 ميكروفولت 

L Gastrocnemius 0.01 0.11 0.11 1.010 0.811 ميكروفولت 

R Biceps Femoris 0.01 0.01 0.11 1.01 5.011 ميكروفولت 

L Biceps Femoris 0.01 0.11 0.11 1.190 1.811 ميكروفولت 

لداللـة  Friedman والمحسـوبة باختبـار فريـدمان  0أن قيمـة كـا( 3)يتضـح مـن جـدول ( 5)يتضـح مـن جـدول  
الفروق بين التحليل الكهربائي لكل عضلة على حدة خـالل أنظمـة الطاقـة المختلفـة لعينـة الدراسـة غيـر دالـة احصـائيًا عـدا 

 .PCRلصالح لنظام الطاقة (. 1.15)فهو دال احصائيا عند مستوى معنوية  R Gastrocnemiusالعضلة 

 (1)جدول 

 لداللة الفروق بين التحليل الكهربائي للعضالت قيد الدراسة وفق أنظمة الطاقة  Friedman اختبار فريدمان  

 العضالت

 متوسط الرتب

 مستوى الداللة 0كا وحدة القياس

R
 R

ec
tu

s 
F

em
o
ri

s
 

L
 R

ec
tu

s 
F

em
o
ri

s
 

R
 G

a
st

ro
cn

em
iu

s
 

L
 G
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st

ro
cn

em
iu

s
 R

 B
ic

ep
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F
em

o
ri

s
 

L
 B

ic
ep

s 
F

em
o
ri

s
 

ATP 3.20 3.40 4.80 4.60 2.40 2.60 0.208 7.171 ميكروفولت 

PCR 3.20 3.20 4.80 4.20 3.40 2.20 0.236 5.800 ميكروفولت 

Glycogen 3.20 3.20 4.60 3.40 3.60 3.00 0.796 2.371 ميكروفولت 
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لداللـة  Friedman والمحسـوبة باختبـار فريـدمان  0أن قيمـة كـا( 3)يتضـح مـن جـدول ( 1)يتضـح مـن جـدول  
 (.1.15)الفروق بين التحليل الكهربائي ألنظمة الطاقة قيد الدراسة غير دالة احصائيًا عند مستوى معنوية 

 :مناقشة النتائج  3/0
 :مناقشة نتائج التساؤل األول 3/0/0

لالعبـي ما مقدار النشاط الكهربائي للعضالت الرئيسية للرجلين العاملة فـي اختبـار السـرعة "والذي ينص على أنه 
 كرة السلة المحترفين؟

أن العضــلة التوأميــة اليمنـى هــي أكثــر العضـالت انقباضــًا وفــق نتـائج التحليــل الكهربــائي ( 3)يتضـح مــن الجـدول 
خالل جميع مراحل انتاج الطاقة الثالثة قيد الدراسة، ويعزي الباحثـان ذلـك إلـى أن عينـة البحـث جميعـًا مـن الالعبـين الـذين 

يديهم اليمنى، مما عمل على زيادة القوة للذراع والرجل اليمنى، وهذا مؤشر السـتجابة العضـلة للحـافز يستخدمون أرجلهم وأ
العصبي وكذلك مؤشـر للقـوة التـي تنتجهـا العضـلة أثنـاء االختبـار وكـذلك مؤشـر إلـى زيـادة كفـاءة المسـتقبالت الحسـية فـي 

مشـاركة فـي االنقبـاض العضـلي والـذي ادى الـى مسـتوى العضلة ويرتبط كذلك بمشـاركة أكبـر عـدد مـن الوحـدات الحركيـة ال
عال في القوة العضلية في العضلة التوأميـة اليمنـى وهـذا منطقـي فـي ضـوء المسـار الحركـي ومتطلبـات االداء لمهـارات كـرة 

قلـل مـن السلة، حيث تعتبر هذه النتيجة مساعدة للمدربين في توجيه عملية التدريب وكذلك تقنـين االحمـال التدريبيـة ممـا ي
كما يعزو الباحثان ذلك إلى أن الالعب االيمن أثناء التصويب يقوم بتقديم رجله اليمنـى . فرص االصابة او االنهاك العضلي

ويتم القفز ألعلى اثناء التصويب مع القفز مع تقديم الرجل اليمنى أيضًا مما يعمـل علـى زيـادة قـوة العضـلة وبالتـالي زيـادة 
أن التدريب على العضو الرئيسي سواء لالعب االيمن أو األعسر يـؤدي غلـى زيـادة ( 0101) قطرها، وهذا يتفق مع صالح

قطر العضلة وبالتالي إلى زيادة قدراتها من سرعة وقوة وتحمل، وحيث أن التصويب يعتمد على العضلة التوأمية ممـا سـبب 
منـى هـي العضـلة األكثـر انقباضـًا أثنـاء الجـري، في زيادة قوتها فإن ذلك يتفق مع نتائج البحث في أن العضـلة التوأميـة الي

  & Hughes، وBagchi, Nari & Sen (0103).و( 0101)وخطاب ( م0109)مما يتفق مع نتائج كل من عباس 
 Dally (0105) ،(2020) D'Onofrio, Rosario.  

 PCrكانـت خـالل نظـام انتـاج الطاقـة أن النشاط االكبر لجميع العضالت قيد الدراسة ( 3)كما يتضح من الجدول 
المباشــر الموجـود فـي العضــالت وبـدء انتـاج الطاقــة ال  ATPويعـزو البـاحثين ذلـك إلــى أن انتقـال نظـام انتــاج الطاقـة مـن 

أكسجيني داخل الميتوكندريا يؤدى إلى زيادة التفاعالت الكيميائية داخل الميتوكندريا مما يؤدي إلى زيادة النشاط الكهربائي 
ثـواني علـى أقصـى تقـدير وذلـك مـن خـالل المعادلـة  3في العضالت خالل  ATPعضلة حيث أنه يتم استهالك مخزون اللل

 :التالية
ATP

      
      ADP Pi energy 

داخل الميتوكندريا، وهو ما أكددته نتائج  ATPوالذي يقوم على انتاج ال  PCrومن ثم يتم االنتقال لنظام ال 
ث مستمرة وأنه اليوجد فروق 05تستمر إلى حوالي  ATPاعالت الكيميائية المركبة النتاج ال حيث أن التف( 3)جدول 

 .بالنظام الألكسجيني ATPزمنية بين أنظمة انتاج الطاقة المستخدمة إلنتاج ال 
ADP Pi

        
       ATP 

 (المرحلة الثانية)عن طريق الكرياتين  ATPوهي المعادلة التي تستخدم في انتاج ال
ADP Pi

        
      ATP 
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، مما يتفق مع  دراسات (المرحلة الثالثة)عن طريق الجاليكوجين  ATPوهي المعادلة التي تستخدم في انتاج ال
 ,Daries ،Barazetti(2012) ,و  Hopkins ,Marshall, Batterham, & Hanin(2008) , كل من

, (2008)etal, Bartlett(2019),  etal &, CamposVaroni,  
 

 
 :مناقشة نتائج التساؤل الثاني 3/0/0

ما العالقة بين النشاط الكهربائي لعضالت الرجلين العاملة في اختبار السرعة وأنظمـة انتـاج الطاقـة " والذي ينص على أنه 
 "لالعبي كرة السلة المحترفين؟

لداللـة الفـروق  Friedmanوالمحسـوبة باختبـار فريـدمان  0أن قيمة كـا( 5)، (1)، (3)يتضح من جداول حيث 
بين التحليل الكهربائي للعضالت قيد الدراسة خالل أنظمة الطاقـة المختلفـة لعينـة الدراسـة غيـر دالـة احصـائيًا عنـد مسـتوى 

، أي أنه ال يوجد فروق في االشارات الكهربائية لالنقباضـات العضـلية اثنـاء الجـري بـين العضـالت العاملـة (1.15)معنوية 
ويعزي الباحثان ذلك إلى أن حركـة الجـري هـي حركـة ثنائيـة تردديـة وال يوجـد . ة الطاقة قيد الدراسةلعينة البحث خالل أنظم

حمل زائد على عضلة بعينها، وذلك ألن االعب أثناء الجري يقوم بتوزيع الحمل العضلي على العضالت المشاركة باسـتمرار 
كمـا يعـزي الباحثـان ذلـك إلـى أن الالعبـين . ت معينـةوذلك على عكس الحركات الوحيدة والتي تعتمد في أدائها علـى عضـال

عينة الدراسة على مستوى عـالي حيـث أنهـم يمثلـوا الفريـق األول لكـرة السـلة فـي المملكـة، فـأنهم أثنـاء التـدريب ال يقومـوا 
ع الجسـم بارتطام القدم باألرض بشكل كبير حيث يتميز الجري عندهم بالرشاقة وذلـك لتـوفير عنصـر القـدرة علـى تغييـر وضـ

والقيام بعكس اتجاه الحركة في أي وقـت، كمـا يتـيح لهـم القـدرة علـى المنـاورة والسـيطرة علـى الكـرة، لـذا أثنـاء الجـري علـى 
السير المتحرك قام الالعبين عينة الدراسة بالجري بنفس الشكل الذي يؤدى في المنافسات مما يتفق مع الدراسات السـابقة 

,Prajapati(2020), vanov, Nakano, N & etal, I Popovskaya, Moiseev  ,(2019)لــك مــن 

, (2020).Prajapati 

 :االستنتاجات والتوصيات 1/1
 :االستنتاجات  1/0

 :في حدود أهداف الدراسة وفروضها والبيانات المستخدمة والنتائج التي تم عرضها، يستنتج الباحثان اآلتي

 .هو أكثر انظمة انتاج الطاقة التي تحفز العضالت إلخراج إشارات كهربائية PCrنظام انتاج الطاقة  1/0/0

ــة  1/0/0 ــاج الطاق ــي تحفــز  ATPنظــام انت ــة الت ــاج الطاق ــل انظمــة انت المباشــر والمخــزن فــي العضــالت هــو أق
 .العضالت إلخراج إشارات كهربائية

 .رة السلة أثناء الجريتعتبر العضلة التوأمية هي العضلة التي يعتمد عليها محترفي ك 1/0/3
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يقوم الالعب أثنـاء الجـري بتوزيـع الحمـل العضـلي علـى جميـع العضـالت فـي الـرجلين ممـا يخفـف الحمـل  1/0/1
 . على عضلة بعينها

 :التوصيات 1/0

 :في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي

 .لمحترفي كرة السلةاالهتمام بتنمية العضالت التوأمية أثناء التدريب  1/0/0

 .عمل دراسات أكثر في نسب مساهمة العضالت أثناء أداء المهارات في كرة السلة 1/0/0

 .عمل دراسات في التغذية لالعبي كرة السلة المحترفين مبني على نتائج هذا البحث وذلك لتطوير أدائهم 1/0/3
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