مجلة الرياضة المعاصرة

المجلد  19العدد  3عام 0202

تأثير استخدام ألتحفيز ألكـهربائي  EMSعـلى بعض ألـمتغيرات ألـكينماتيكية لل رسال
الـمتموج األمامي فـي الـكرة الـطائرة

أ.م.د عالء الدين فيصل خطاب  /جامعة الموصل  /كلية التربية للبنات/قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة
alzaidea814@gmail.com

م.د عدنان هادي موسى /جامعة الحمدانية  /كلية التربية  /قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة
Adnanhadi1911@gmail.com

الملخص

أن أهـمية هذه الـدراسة تكـمن في معرفة تطوير العضالت االساسية في االداء للذراع باستخدام

ألتحفيز ألكـهربائي وأثرها على االداء الفني ولالستدالل عليها من خالل المتغيرات البايوكينماتيكية والذي

ينعكس على التدريب الواقعي وما مدى قيمته وتـأثيره على أنـجاز أألرسـال لالعبات ألـكرة ألـطائرة من فئة

ألـمتقدمين.

وهدفت ألـدراسة الى ألـتعرف على:

 -قـيم بعض ألـمتغيرات ألـبايوكينماتيكية لـمهارة أألرسال ألـمتموج أألمامي بألـكرة ألـطائرة للسيدات.

– مـدى وفـاعلية تـأثير استخدام جـهاز  EMSعلى عضالت ألـذراع وتـطويرها وأنـعكاس ذلك على حركة

أألداء لإلرسال مـن خالل ألــمتغيرات ألــكينماتيكية وألفروق بين أالختبارين ألـقبلي وألـبعدي.

وتم استخدام ألـمنهج ألوصفي بأستخدام ألـتحليل ألـكينماتيكي ألـقبلي وألـبعدي ,أما عـينة البحث

فتكونت من العبات ن ـادي قره قوش ألـرياضي بألـكرة ألـطائرة

وألـبالغ عددهن  6العبات من فئة

ألـمتقدمات .واستخدم ألـباحثان جهاز ألتحفيز ألكـهربائي ألـعضلي  emsللذراع ألـمؤدية لالرسال بعد اجراء
التصوير والتحليل في أألخـتبار ألـقبلي الستخراج المتغيرات (زاوية الكتف لحظة ضرب الكرة ,أقـصى

أرتفاع للكرة لـحظة ضرب ألـكرة ,سرعة انطالق ألـكرة  ,زاوية انطالق ألـكرة  ,ألـمسافة ألـزاوية  ,زم ـن

الحركة  ,ألـسرعة ألـزاوية) ,بعد اكمال بـرنامج وجلـسات ألتحفيز ألكـهربائي وعلى مدى خمسة أسـابيع تـم

ألـتحليل في أألخـتبار ألـبعدي لنفس المتغيرات,
وكانت اهم استنتاجات الدراسة

 -ان استخدام ألتحفيز ألكـهربائي  EMSساعد في تطويرسرعة انطالق الكرة.

 -ظهر وجود فروق احصائية في المتوسطات الحسابية في متغيري السرعة الزاوية والمسافة الزاوية بين

االختبارين القبلي والبعدي نتيجة تاثير ألتحفيز ألكـهربائي والذي حقق ولو بشكل جزئي هدف البحث على

وفق النظرة الكينماتيكية

الكلمات المفتاحية /ألتـحفيز الكهربائي  ,االرسال ألـمتموج  ,كينماتيكية
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Abstract
The importance of this study lies in knowing the development of the basic
muscles in the performance of the arm by using electrical stimulation and its
effect on technical performance, and to infer it through biochemical variables,
which are reflected in realistic training and what is the extent of its value and its
impact on the achievment of volleyball females players from the category of
advancers.
The study aimed to
know :
-values of some biomechanical variables for the skill of the floater serve in the
women's volleyball .
- the extent and effectiveness of the effect of using an EMS device on the arm
muscles , its development and its reflection on the performance movement of the
serve through the kinematic variables and the differences between the pre and
post tests.
The descriptive approach was used by using the pre and post kinematic analysis.
The research sample consisted of females players of the Qaraqosh Sports Club,
who were 6 from the category of advancers. The researchers used the EMS
device for the arm leading to the serve after imaging and analysis in the pre-test
to extract the variables (shoulder angle at the moment of hitting the ball ,
maximum height of the ball at the moment of hitting the ball , ball launch
velocity , ball launch angle, angular distance , time of movement, angular
velocity) After completing the electrical stimulation program and sessions, over
a period of five weeks, the same variables were analyzed in a post-test.
The most important conclusions of the study were - that the use of electrical
stimulation EMS helped in the development of the ball’s launch velocity - there
were statistical differences in the arithmetic averages in the variables of the
angular velocity and the angular distance between the two pre and post tests as a
result of the effect of electrical stimulation, which achieved even partially the
goal of the research according to the
kinematic view.
Key words: electrical stimulation , floater serve , kinematic
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-1التعريف بالبحث
 1- 1المقدمة واهمية البحث
أن ألــمستويات أل ــعالية والتطــور فــي أألنجــازات ألـ ـرياضية فــي وقتنــا ألــحاضر ي ـرتب بشــكل مبا ــر

وكبير مع منجزات التطور التكنولوجي والعلم ومن هـذه المنجـزات هـو مـا حظـي بـه علـم الميكانيكـا الحيويـة
وتمت الفائدة منه في التحليل الحركي للرياضات المختلفة ,وللكشف عن تاثير بعض ألـمستثيرات الخارجيـة

سواء كانت أجـهزة تقنية ام وسائل تدريبية رياضية .

وتـعد لعبة ألـكرة ألـطائرة من أأللـعاب التـي تحتاج الى ألـقدرات ألـبدنية ألـعالية من اجل تحقيق

الفوز ،و اإلرسال فيها هو أحــد ألـمهـارات الهامة واألساسية ألنه من أهم ضربات الهجوم المبا ر التي
تستعملها الالعبات خالل ألـمباراة وتعد ألقدرة على التحكم في أداءه اداء صحيحا بقوة وسرعة عملية هـامة
بالنسبة لـخط أللعب .ومـن ثم تـستطيع ألالعبة ألـحصول على نقاط كثيرة خالل المبا ارة  .ولتحقيق ذلك

البد من التنوع في استـخدام أألجهزة ووسائل ألـتدريب ألـحديثة والمتطورة ومنها تقنية استخدام ألتحفيز

ألكـهربائي العضلي .حيث يستخدم التيار الكهربائي في تحفيز العضالت وهو ما يمكن أن نـطلق عليه
الممارسة ألـسلبية ،حيث يقوم هذا التيار ألـكهربائي بما يشبه النبضات الكهربائية التي ينتجها الدماغ

لـتحفيز األنسجة العضلية (الممارسة لالنشطة).

كما يساعد الجهاز على تقوية ألـعضالت ،وتـحسين ألمظهر ألـعام ،وتعزيز برنامج التدريب

البدني ،وإزالة الضغ

العصبي .وألتحفيز ألكـهربائي هو" عملية تحفيز لألعصاب الحركية للعضلة

إلحداث انقباض الإرادي بواسطة تيار كهربائي ينتج من محث كهربائي خاص"

) ،(444 : 21ولم

تحظ هـذه ألـتقنية باالهتمام ألكبير واكتنفها بعض الغموض .واستخداماته في مجال ألـرياضة اقتصرت

في " .التقليل من التشنج العضلي  ،والتوتر العضلي ،تخفيف اآلالم المزمنة وعمليات االستشفاء بعد
التدريب واالصابة ) , (431 :21وملخص استخداماته منها ماهو طبي أي عالجي ومنها ما هو تدريبي
بنائي ( , ) 333 : 9وهناك بعض الدراسات تناولت تاثير استخدام ألتحفيز ألكـهربائي في الجمناستك مثل

دراسة (البكري )1329:
" لقد أثبتت معظم الدراسات إن للتحفيز الكهربائي تأثيرا إيجابيا يلعب دورا ً مهما ً في رفع متعت
األداء ,إذ انه يرف معدالت األجهزة ال ظيفية الداخلية من خالل استثارة العضلة أو العصب" () 193: 8

وتـكمن أهمية هذه الدراسة في معرفة تطوير أللعضالت االساسية في االداء للذراع باسـتخدام ألتحفيـز
ألك ــهربائي وأثرهــا عل ـى أالداء الفنــي لعينــة الد ارســة لالســتدالل عليهــا مــن خــالل المتغي ـرات البايوكينماتيكيــة
والذي ينعكس على التدريب الواقعي وما مدى قيمته وتـأثيره على انجاز أداء مـهارة أالرسال لالعبات أل ـكرة
الطائرة من فئة المتقدمات.
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 -2-1هـدفا ألـبحث :يـهدف ألـبحث الى التعرف على :
 -2قيم بعض ألـمتغيرات ألـبايوكينماتيكية لمهارة أألرسال ألـمتموج أألمامي بألـكرة ألـطائرة للنساء -1
معرفة تاثير استخدام تقنية جهاز  EMSعلى عضالت الذراع وانعكاس ذلك على حركة تكنيك اداء
االرسال من خالل ألـمتغيرات ألـكينماتيكية

 - 3-1فرضية البحث :

 تـوجد فـروق في قـيم بـعض ألـمتغيرات البايوكينماتيكية لمهارة أالرسال بين أالختبارين ألـقبلي وألـبعدي.-

 8-2مجاالت لبحث:

المجال البشري :العبات نـادي قـره قوش ألـرياضي ألـحائز عـلى المركز أألول في ألـدوري ألعراقي ألـممتاز
بألـكرة ألـطائرة (من 1324ولغاية )1322

 -المجال المكاني  :مـلعب نادي قـره قوش ألـرياضي بألكرة الطائرة

 المجال الزماني :لـلفترة مابين ( 1313 /1/21ولـغاية 1313/4/21 -2اجراءات البحث:

:1-2منهج البحث  :تم استخدام المنهج الوصفي من قبل الباحثان باسـتخدام القيـاس القبلـي والبعـدي عـن

طريق التحليل الكينماتيكي كونه انسب الطرق لحل مشكلة البحث ولمالئمته لطبيعة الدراسة.

 2-2عينة البحث  :تكونت عينة البحث من العبات نادي قره قوش الرياضي الحائز على المركز

االول في الدوري العراقي الممتاز بألـكرة ألـطائرة لخمس سنوات متتالية (من موسم 1324ولغاية موسم
 )1322والبالغ عددهم  6العبات من فئة المتقدمات.

الجدول()1

يبين بعض القياسات الجسمية لالعبات نادي قره قوش الرياضي بكرة الطائرة (سيدات)
ت

اسم الالعبة

العمرالتدريبي(سنة)

الطول(سم)

الكتلة(كغم)

العمر(سنة)

 .2عبير وسام نوح

264

61

11

22

 .1ديانا مؤيد مارزدينة

261

62

13

23

 .3ميراي سعد بهنان

263

63

13

23

 .4لونا حازم حجو

243

61

12

9

 .1الرين نجيب يؤ

261

12

11

2

 .6هديل وسام نوح

262

63

14

9
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الوس الحسابي (س)

261523

63513

13

9513

االنحراف المعياري (ع)

3536

2511

2542

2534

معامل االختالف %

2514

1519

2533

12513

الباحثان التجانس الفراد العينة والجدول اعاله يوضح قيم معامل االختالف والذي يدل ذلك على تجانس
أفراد المجموعة ولغرض التأكد من تجانس أفراد العينة وصحة التوزيع الطبيعي بين أفرادها تم استخدم

معامل االختالف  ،اذ ان " قيمة معامل االختالف كلما اقتربت من ( )2يعد التجانس عاليا واذا زاد
عن( )33يعني ان العينة غير متجانسة " )263 : 3(.
 3-2وسائل جمع البيانات:

المص ــادر ,المالحظ ــة التقني ــة وتم ــت م ــن خ ــالل التس ــجيل المرئ ــي "حي ــث تض ــع الباح ــث عل ــى طري ــق

الموضوعية وتجنبه عـدم المصـداقية أو االنحيـاز ألداء العـب مـا مـن أفـراد العينـة "

()46-41 : 4

والتحليل و القياس وسائل لجمع البيانات للحصول على عدد من المتغيـرات الكينمانيكيـة وبعـض القياسـات

الجسمية لالعبات

 8-2االجهزة واالدوات المستخدمة:
 -جهاز ال) ( EMSتقنية ألتحفيز ألكـهربائي للعضالتElectrical Muscle Stimulation

-أقطاب كهربائية (الكترودات) العدد ()25

 جل خاص لتوصيل التيار الكهربائي المبا ر على الجسم كح ل للتنظيف الم ضعي  +قطن طبي  +مكائن حالقة. -كرات طائرة عدد ()1

-الة تصوير فيديوية نوع( ) Sony Digital 2Miوبسرعة ( )11صورة /الثانية عدد ()2

ثالثي اللة التصوير عدد ()2

 جهاز حاسوب(البتوب) نوع  acerعدد ( ،)2و قرص ليزري عدد ()3 ميزان الكتروني حساس عدد ()2 -ري قياس  ،و ري الصق

 لصقات فسفورية دائرية الشكل توضع على مفاصل الجسم اثناء اداء االرسال–حاسبة يدوية من نوع )  ( CASIOيابانية الصنع.

 5 -2ألـتجربة أألسـتطالعية وأألخـتبار ألـقبلي:

 -حامل
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تم اجرائها بتاريخ  1329/1/13في الساعة الخامسة عص ار في ملعب نادي قره قوش الرياضي

وذلك لتحديد المكان والموقع الدقيق آللة التصوير وتهيئة كافة مستلزمات التجربة ألداء الحركة من

الالعبات فيما يتعلق بملعب كرة الطائرة وضب ارتفاع الشبكة بشكل قانوني وموقع واتجاه الالعبات

ليتسنى للباحثين تصوير االرسال بتغطية متكاملة في اثناء اداء االرسال  ,وتم ايضا قياس اطوال وكتل
وأعمار الالعبات  ،وبعد تصوير االرسال لعينة البحث في أألخـتبار ألـقبلي تم تحديد ايام اجراء جلسات

ألتحفيز ألكـهربائي لعضالت الذراع (العضة ذات الراسين العضدية  bicepsوالعضلة ذات الثالث

روؤس العضدية  tricepsوالعضلة الدالية) والتي استعان الباحثان بالمصادر والمراجع الخاصة بعلم
التدريب الرياضي لغرض تحديد بعض العضالت االساسية والمشتركة

 6-2التجربة الرئيسة للبحث  :تم اجراء اختبار قبلي للعينة قيد الدراسة من خالل تصوير عينة البحث
في اداء االرسال ولخصوصية البحث تم استخدام تصميم المجموعة الواحدة ذات أألخـتبار ألـقبلي

والبعدي ,ومن ثم تم اختبار المجموعة اختبا ار بعديا من خالل التصوير والتحليل  ،وبذلك يكون فرق
النتائج من تاثير المجموعة بالمتغير المستقل  .ويمكن تمثيل التصميم كما في الشكل (: )2

المج عة (العينة)

أالختبار القبلي

ألمتغير ألمستقل

أالختبار ألبعدي

الفرق

الشكل ()1

يوضح التصميم للبحث

 -تم تحديد دة ألتحفيز ألكـهربائي وعملية تطبيقه :باالستعانة المصادر العلمية والمراجع بهذا الخصوص

لتحديد

دة تحفيز العضالت وتم ايضا االستعانة برأي الخبراء ذوي االختصاص بالتاهيل الطبي

والعصبي اذ حددت الشدة المطلوبة لتنمية العضالت مابين ()43-13هرتز ولمدة (  1-3ثا) وبراحة

 13-21ثا.اذ تتفق المصادر على ان"تكون الشدة التي تتطور فيها خواص قوة العضلة من 43-63
هرتز . )26 : 23( .

اما طريقة العمل على جهاز التحفيز للعضالت تمت باالستعانة بممرض مختص ومخط دماغ



بتحديد مواقع وضع االلكترودات على العضالت التي يتم العمل عليها لتحفيزها ,اذ في البدء يتم تلصيق
االلكترودات على وس العضالت قيد الدراسة  ,بعدها تسل الشدة الكهربائية تدريجيا من خالل الجهاز
وتبقى العضلة بوضع االنقباض الالإرادي لمدة  3ثواني للعضلة الواحدة وتتم تحفيز جميع العضالت



 -السيد ثائر يونس نجم

ممرض ماهر ومخطط دماغ

متقاعد من مستشفى ابن سينا التعليمي
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المحددة في الوحدة التدريبية الخاصة بالتحفيز والتي جرت كل يوم ثالثاء من االسبوع التدريبي بواقع

خمس اسابيع  .كما يجب قبل البدء ببرنامج التحفيز الكهربائي لالعبات التأكد والحرص على عدم وجود
امراض عند الالعبات مثل امراض القلب وامراض الجهاز الدوري وغيرها  .بتاريخ  1329/3/11تم
تصوير عينة البحث في االرسال من الجهة اليمنى لالعبة وكان البعد األفقي الذي تم تحديده اللة

التصوير هو  1متر عن وس مسار حركة الالعبة اثناء اداءها االرسال  ,وكان ارتفاع وس البؤرة اللة
التصوير عن االرض هو ( )2563متر ,تم اعطاء ثالث محاوالت لكل العبة وتم اختيار افضل محاولة
منها بعد ان تم استعراض االداء لجميع المحاوالت في االرسال بالتصوير البطئ عن طريق الة التصوير

 7-2البرامج المستخدمة في التحليل للمهارة واستخراج المتغيرات:

 -حولت المادة المصورة من آلة التصوير إلى الحاسبة بعد تحويل الفلم الفيديوي المصور الى قرص مرن

وخزنها في حافظة الحاسبة ) (my documentثم تحويل المقاطع المصورة من امتداد إلى امتداد الذي
يتفاعل مع برنامج التحليل.

 -من اجل السيطرة على المتغيرات الخاصة بمهارة االرسال وسهولة استخراجها فقد تم اعتماد التـصوير

مـن الزاويه الجانبيه للمهاره  ,وعلى بعد  451متر من مكان اداء االرسال

 -تم استخدام البرنامج الخاص بالتحليل (برنامج  ) Kinoveaوهو برنامج استخدم كثي ار من قبل

المختصين والباحثين في البايوميكانيك التحليلي ويوضح الشكل( )1صورة لواجهة البرنامج

الشكل ( )2يوضح واجهة برنامج Kinovea

حيث تم من خالل هذاالبرنامج قام الباحثان باستدعاء التصوير القيدوي للمهارة عن طريق  Fileمن
البرنامج  ,وبعد فتح فيديو تصوير المهارة تم ضب االمور التالية قبل التعامل مع التصوير بالتحليل (من
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قائمة  viewعند اخذ صورة محددة من الفلم المصور وتحليلها ،من قائمة  Imageيمكن معالجة االهتزاز
في الفلم اذا كان هناك اهتزاز والتحكم في حجم الصورة واختيار نسبة الضب

فضال عن ضب

وكيفية معالجة الصورة

االحداثيات من خالل  Gridومعرفة مع اي محور نتعامل وحسب الحركة اذا كانت

افقية ام عمودية ،ايضا من النقاط المهمة قبل التحليل تحديد مقياس الرسم من خالل العالمة ( ) /
الموجودة في البرنامج حيث بعد الضغ

على العالمة نضع القيمة الحقيقية لمقياس الرسم المعروف

قياسه والذي تم تصويره في مكان االرسال بشكل افقي وعمودي وبعد تا يره على الصورة من خالل

 Calibrate measureومعايرة مقياس الرسم وتظهر بالضغ على كلك يمين بعد التا ير على المسافة
في مقياس الرسم لكي تظهر القياسات بشكل حقيقي وبكال البعدين االفقي والعمودي وتحديد وحدة القياس

للمسافة اذا كانت سم او متر ,ويمكن تحيد حجم الخ ولونه الي قياس على الصورة  ,يحدد نقطة البداية
والنهاية لالرسال المراد تحليله من الفلم المصور عن طريق العالمات ] [ الموجودة اسفل واجهة البرنامج

 ,وقياس الزوايا سواء من الخارج او من داخل المفصل و يتم عن طريق عالمة الزاوية الموجودة ايضا
اسفل واجهة البرنامج والشكل ( )3يوضح ذلك.

الشكل()3

يوضح استخراج متغيري اقصى ارتفاع للكرة وزاوية الكتف لحظة ضرب الكرة ألحد افراد العينة

 -بعــد تحديــد بدايــة ونهايــة المهــارة الم ـراد تحليلهــا مــن الفلــم يمكــن ان نعــرف تــردد الــة التصــوير وإظهــار

التقطيــع الصــوري لمهــارة االرســال(السلســلة الصــورية) عــن طريــق  Motionثــم  Overviewوالش ـكل ()4
يوضح ذلك.
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الشكل ()8

يوضح السلسلة الصورية (التقطيع الصوري) اثناء اداء االرسال

 -تم استخراج متغير الزمن من خالل القانون ( زمن الصورة الواحدة = /2سرعة الة التصوير)

 وزمن المرحلة الرئيسية من خالل (القانون = زمن الصورة الواحدة × عدد الصور للمرحلة)2- -السرعة الزاوية تم استخراجها من خالل( القانون = المسافة الزاوية /الزمن))13 : 22( .

 4-2ألـمعالجات االحصائية:

استخدم الباحثان البرنامج االحصائي ) SPSSإصدار  ) 2251في معالجة البيانات وتم استخدام
المعالجات التالية:

(الوس الحسابي ,االنحراف المعياري ،أختبار(ت) للعينات ألمترابطة ,معامل االختالف).
 -3عرض النتائج ومناقشتها:

الجدول ()2

يبين قيم ألـمتغيرات ألـكينماتيكية المستخرجة في أألخـتبار ألـقبلي لالرسال المتموج االمامي
ت

المتغيرات

الالعبات

 1زاوية الكتف لحظة ضرب الكرة (درجة)

1

2

3

8

5

6

161

165

161

171

161

163
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 2اقصى ارتفاع للكرة لحظة ضرب الكرة/م

1911

1917

2911

1941

1913

 3سرعة انطالق الكرة (م/ثا)

1395

17911

15917

11918

18912 13911

 8زاوية انطالق الكرة (درجة)

1691

1597

1398

1691

1193

1596

 5السرعة الزاوية (د/ثا)

141

1251

1175

181

1161

1121

 6المسافة الزاوية (درجة)

81

51

87

87

53

51

1915

1918

1918

1915

1915

1915

 7زمن المرحلة الرئيسية (ثانية)

2917

الجدول ()3

يبين قيم ألـمتغيرات ألـكينماتيكية المستخرجة في أألخـتبار ألـبعدي لالرسال المتموج االمامي
ت

الالعبات

1

2

3

8

5

6

 1زاوية الكتف لحظة ظرب الكرة (درجة)

161

171

168

172

165

163

 2اقصى ارتفاع للكرة لحظة ضرب الكرة /م

1915

1912

1941

1947

2915

1917

 3سرعة انطالق الكرة (م /ثا)

15915

14911

17911

14917

11931 17987

 8زاوية انطالق الكرة(درجة)

1791

1592

1391

1793

1491

1692

 5السرعة الزاوية (د /ثا)

1211

1275

1161

1121

1141

1311

 6المسافة الزاوية (درجة)

84

51

53

51

58

52

1918

1,18

1915

1915

1915

1918

المتغيرات

 7زمن المرحلة الرئيسية (ثانية)

من الجدولين ( )153يتضح قيم المتغيرات المستخرجة للتحليل الكينماتيكي القبلي والبعدي في أألرسال
ألـمتموج أألمامي وهي قيم زاوية الكتف لحظة ضرب الكرة وزاوية انطالق الكرة والمسافة الزاوية وتقاس
بالدرجة ,فضال عن قيم اقصى ارتفاع للكرة وتقاس بالمتر وقيم سرعة الكرة والسرعة الزاوية وزمن المرحلة

الرئيسية.

الذي يبين

الجدول ()8

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) للفروق بين أألخـتبار ألـقبلي وأألخـتبار ألـبعدي
لمتغيرات الدراسة

الدالالت االحصائية

ألمتغيرات

أألخـتبار ألـقبلي

أألخـتبار ألـبعدي

±ع

±ع

س

س

مستوى
الداللة
sign

الفرق
بين

المتوس
ط

قيمة (ت)
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26452

4543

261564

4513

3514

3523

3561

اقصى ارتفاع للكرة لحظة ضرب الكرة /م

2،92

3523

2596

3523

3543

3531

3536

سرعة انطالق الكرة (م /ثا)

21546

1522

24523

2513

35312

1534

* 3532

زاوية انطالق الكرة (درجة)

26524

2593

26533

2514

3541

3523

3532

23435

22952

221152

2

2

3

222519

3512

21533

2544

49513

1531

12562

1534

3522

1523

2594

3532

353413

3532

3562

زاوية الكتف لحظة ظرب الكرة (درجة)

السرعة الزاوية (د /ثا)
المسافة الزاوية (درجة)
زمن المرحلة الرئيسية (ثانية)

3

35346
4

* معنوي عند نسبة خطأ≤  1915امام درجة حرية ( )5وقيمة مستوى الداللة 19124

35332
4

3514

من الجدول رقم ( )3الذي يوضح الفروق بين أألخـتبار ألـقبلي وأألخـتبار ألـبعدي في ألـمتغيرات

ألـكينماتيكية

لالرسال يتضح وجود فروق ذات داللة معنوية في متغير سرعة انطالق الكرة ويعزو

الباحثان ذلك الى إن تطور عضالت الذراعين نتيجة ألتحفيز ألكـهربائي وتعزيز النقل العصبي العضلي
ويعمل ألتحفيز ألكـهربائي على زيادة تحفيز الوحدات الحركية الموجودة ويسبب في زيادة القوة والفاعلية

للعضالت ()144: 1

ان ميزة استخدام الحافز الكهربائي ترجع الى قدرتة على تجنيد الياف العضلة االرادي اذ يظل

هناك "جزء من الياف العضلة لم تنقبض وهذا الجزء يسمى " بالقوة االحتياط " )  )29 : 1اذ كلما زادت
االثارة الكهربائية .للعضلة كلما جند عددآ اكبر من الوحدات الحركية ومن ثم تعطي مؤ أر على انها ذات

تاثير في تطوير القوة العضلية فضال عن تطوير بعض القدرات البدنية الضرورية للعمل العضلي( 163 :
 ، )4وهذه الفاعلية للعضالت وتطور العمل العضلي انعكس ايجابا على قوة االرسال مما ادى الى

اكساب سرعة اكبر للكرة عند انطالقها.

 -وجــود فــروق عش ـوائية فــي متغيــري الســرعة الزاويــة والمســافة الزاويــة بــين االختبــارين القبلــي والبعــدي مــن

خالل فرق المتوسـطات الحسـابية ال ترتقـي الـى مسـتوى المعنويـة  ,ويعـزو الباحثـان الـى ان السـرعة الزاويـة

ه ــي مع ــدل االنتق ــال الـ ـزاوي للجس ــم ال ــدائر ( )226: 6والجس ــم ال ــدائر ه ــو ال ــذراع الض ــاربة لالرس ــال وه ــذا

التطور البسي في السرعة في االنتقال الزاوي للذراع جاءت نتيجة ألتحفيز ألكـهربائي العضـلي ممـا انعكـس

ايجابيا على متغيري السرعة الزاوية والمسافة الزاوية.

 -8الخاتمة :
أذ استنتج الـباحثان ما يلي:
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 -2ان استخدام ألتحفيز ألكـهربائي  EMSساعد في تطوير سرعة انطالق الكرة وظهر ذلك من خالل
الفروق المعنوية بين أالختبارين القبلي والبعدي.

 -1ظهر وجود فروق احصائية في المتوسطات الحسابية في متغيري السرعة الزاوية والمسافة الزاوية بين
االختبارين القبلي والبعدي نتيجة تأثير ألتحفيز ألكـهربائي والذي حقق ولو بشكل جزئي هدف البحث على
وفق النظرة الكينماتيكية

 -3لم يظهر اي تاثير معنوي للتحفيز العضلي على زاوية الكتف وزاوية انطالق الكرة وأقصى ارتفاع
للكرة والزمن.

واوصى الباحثان مايلي:

 -1اهمية تضمين وحدات تدريب الالعبات بصورة عامة والعبات ألـكرة ألـطائرة بصورة خاصة على
جلسات التحفيز للمجاميع العضلية المختلفة الجزاء الجسم.

 -2اعتماد هذه النتائج للمتغيرات الكينماتيكية الستخدامه من قبل باحثين اخرين كمحكات لبحوث اخرى.

 -3تضمين تقنية ألتحفيز ألكـهربائي للعضالت بشكل مقترن ومصاحب لوحدات التمارين لالعبات ألـكرة
ألـطائرة حيث اثبت تدريب ألتحفيز ألكـهربائي بأنها طريقة فعالة وآمنة للغاية في تحسين االداء.

 -المصادر العربية و أألجنبية

 -2عبد الغني ،ابي رامز ( : )1329تاثير استخدام جهاز  EMSعلى بعض المتغيرات الميكانيكية
لحركة القلبة الهوائية المنحنية االمامية على بساط الحركات االرضية في الجمباز ,بحث منشور في

مجلة ابحاث كلية التربية األساسية المجلد  ,العدد  ,جامعة الموصل.

 -1الدباغ  ,احمد عبد الغني و توفيق  ,دمحم ( )1334اثر ألتحفيز ألكـهربائي العضلي في انتقال اثر
بعض اوجه القوة العضلية وبعض القياسات الجسمية من ذراع الى ذراع  ,بحث منشور في مجلة جامعة

تكريت للعلوم االنسانية  ,المجلد  , 24العدد .1

 -3التكريتي  ،وديع ياسين والعبيدي ،حسن دمحم ( :)2999التطبيقات االحصائية واستخدامات الحاسوب
في بحوث الترية الرياضية  ،دار الكتب للطباعة والنشر ،الموصل.

-4حافظ  ,صباح نوري ( )1313تأثير استخدام جهاز ألتحفيز ألكـهربائي للعضالت  EMSالمصاحب

لتمرينات خاصة في تطوير بعض القدرات البدنية بالمبارزة على الكراسي  ,بحث منشور في مجلة

المستنصرية لعلوم الرياضة ,المجلد  ,1العدد  ,1الجامعة المستنصرية  ,بغداد.
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 -1عالوي ،دمحم حسن ،وعبد الفتاح  ،أبو العال احمد ( :)2994فسيولوجيا الرياضة وصحة الرياضي ,
ط ,2دار الفكر العربي  ,القاهرة .

 -6الها مي ،سمير مسل

( :)2999البايوميكانيك الرياضي ،الطبعة الثانية ،دار الكتب للطباعة

والنشر ،جامعة الموصل.

 -4افع ،خالد عبد الحميد حسانين ( :)1336منظور علم الحركة للبدء في مسابقات العدو ،الطبعة
األولى ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية.

 -2حيدر جبار عبد و عقيل رحمن مراح ( :)1323تطوير القوة القصوى للعضالت االساسية في االداء
للذراع الرامية باستخدام ألتحفيز ألكـهربائي وأثرها في االنجاز لالعبي دفع الثقل الشباب ,بحث منشور

في مجلة كلية التربية الرياضية ,جامعة القادسية.
_https://www.researchgate.net/publication/139187713

 -9البش ت ت

 ،مهنت تتخل ا ا ت ت  ،امحت تتخل ( :)5002مبا االتدريب ا ااي

ريب

ا ا  ,ط ,3دار ائت تتش لونش ت ت ال ت ت  ,عم ت ت ,

األرد , 5002,ص. 110
 -30بك  ،قخلر (: )3991ريب ي

ريبعضل رويب نبيهريبكه ابئ ر،ريمليخلريىلرنظ تريب اي

ر( ،ت مجت ) مكت ال نمةت

االقوةمي ،االحت د الخل يل اللع ب الق ى لوه اه ،ص.31
-33عوي  ,ع دل عبخل البصري()3998ريمليكلنيكلريحليو ةرويب كلملربنيريبنظ ةرويب طبيقريفريجملللريب

,الطبعت الا يةت ,

مك الك ب لونش  ,الق ه ة .
32- ROBERTSON V, WARD AR, LOW J, REED A. Electrotherapy
explained: principles and practice. London: Butterworth-Heinemann Ltd,
2116: 449.

ملحق ( )3ي ضح جهاز التحفيز الكهربائي
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ملحق ()2

يبين نموذج لوحدة وجلسات التحفيز الكهربائي للعضالت المختارة في االسبوع االول والثاني
اسبوع الشدة

األول

%63

الثاني

%43

األيام

التمرين

السبت

رمي الكرة الطبية

عدد
التكرار
6

الثالثاء

تحفيز كهربائي 3ثا

4

الخميس
السبت
الثالثاء
الخميس

ضغ امامي
بالذراعين على الجهاز
رمي الكرة الطبية
تحفيز كهربائي 4ثا
ضغ من وضع
االستلقاء(بنج بريس)

الراحة بين
الراحة بين
التكرار المجاميع
المجاميع
1-3د
1
251د
 13ثا

1

3د

6

251د

1

1-3د

1

251د

3

1-3د

1

11ثا

1

3د

1

251د

1

1-3د

المالحظات

تم اعطاء
فترة راحة
بين تحفيز
كل عضلة
و اخر
1د

