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 (الوطبولت )الخحول 

  :(الوطبولت)هفهىم الخحول 

:  َؼشف اٌزحًّ ثأٔه 

  ِمذسح اٌّغّىػبد اٌؼؼٍُخ اٌىجُشح ػًٍ االعزّشاس فٍ ػًّ أمجبػبد ِزىعطخ ٌفزشاد ؽىٍَخ ِٓ اٌىلذ

. ٔغجُبً واٌزٍ رزطٍت رىُف اٌغهبصَٓ اٌذوسٌ واٌزٕفغٍ ٌهزا إٌشبؽ 

  ِمذسح اٌفشد ػًٍ اٌمُبَ ثبٔمجبػبد ِغزّشح ؽىٍَخ ثبعزخذاَ ػذد ِٓ اٌّغّىػبد اٌؼؼٍُخ ثمىح وٌّذح وبفُخ

أٌ لذسح األعهضح اٌحُىَخ ػًٍ ِمبوِخ اٌزؼت ٌفزشح ؽىٍَخ , ألٌمبء ػتء ػًٍ وظبئف اٌغهبص اٌذوسٌ اٌزٕفغٍ

. أصٕبء إٌشبؽ اٌشَبػٍ

  ٍهى وفبءح اٌغهبصَٓ اٌذوسٌ واٌزٕفغٍ ػًٍ ِذ اٌؼؼالد اٌؼبٍِخ ثحبعزهب ِٓ اٌىلىد اٌالصَ العزّشاسهب ف

 .اٌؼًّ ٌفزشاد ؽىٍَخ

 ِمذسح اٌالػت ػًٍ االعزّشاس فٍ األداء ثفبػٍُخ دوْ هجىؽ فٍ وفبءره. 

  هى لذسح اٌفشد فٍ اٌزغٍت ػًٍ اٌزؼت أو االعزّشاس ألداء إٌشبؽ اٌشَبػٍ ألؽىي فزشح وأوجش رىشاس ثئَغبثُخ

. دوْ هجىؽ ِغزىي األداء 

  :وَزحذد رٌه ِٓ خالي

  ألعهضح اٌفشد اٌحُىَخ ِٓ أعهضح اٌزٕفظ واٌزجبدي األووغغٍُٕ واٌمٍت واٌذوسح اٌذِىَخ الكفبءة الىظُفُت- 1

 .واٌغهبص اٌؼظجٍ واٌزىافك اٌؼظجٍ اٌؼؼٍٍ واٌزغُشاد اٌىُُّبوَخ فٍ اٌؼؼالد

 ٌٍغغُ واإللالي ِٓ ِغزىي إٔزبط اٌطبلخ وأعٍىة رىصَؼهب إػبفخ إًٌ دسعخ هذي االقخصبد فٍ العول الىظُفٍ- 2

. عّبد اٌشَبػٍ اٌشخظُخ واإلسادَخ واٌذافغ ٌٍؼًّ واألداء

 :(الوطبولت)أهوُت الخحول

اٌزحًّ َؼذ ػٕظش ثذٍٔ ػشوسٌ ٌألداء فٍ اٌؼذَذ ِٓ اٌشَبػبد ِضً األٌؼبة اٌغّبػُخ واٌّغبفبد اٌطىٍَخ  .1

.  فٍ ِغبثمبد اٌغشٌ واٌغجبحخ واٌذساعبد واٌزغزَف وإٌّبصالد وغُشهب

. اٌزحًّ هبَ وػشوسٌ فٍ إوغبة اٌالػجُٓ ػٕبطش اٌٍُبلخ اٌجذُٔخ األخشي  .2

. إًٌ رمىَخ األسثطخ واألوربس واألٔغغخ اٌّؼبدح ورمًٍ ِٓ احزّبالد اإلطبثخ(اٌّطبوٌخ اٌهىائُخ)َؤدٌ اٌزحًّ  .3

. رغبػذ اٌالػجُٓ ػًٍ عشػخ اعزؼبدح اٌشفبء خالي األداءاد اٌّخزٍفخ ورغهُ فٍ إؽبٌخ ِذح األداء  .4

. ػًٍ ِمبوِخ اٌزؼت  (اٌزحًّ  )رؼًّ اٌّطبوٌخ اٌهىائُخ  .5

ػبِالً ِهّبً الَّىٓ ٌٍّذسثُٓ إهّبٌه ػٕذ وػغ إٌّبهظ اٌزذسَجُخ ،ورٌه ٌُزّىٓ  (اٌّطبوٌخ اٌهىائُخ)اٌزحًّ  .6

اٌؼذاء ِٓ رحًّ اٌزؼت اٌؼؼٍٍ وِحبوٌخ االعزّشاس ثىفبءح وفبػٍُخ حزً ٔهبَخ اٌزذسَت أو فٍ إٌّبفغبد 

 .ٔهبَخ ِغبفخ اٌغجبق 

 :(الوطبولت  )العىاهل الوؤثرة علً الخحول

: َّىٓ إَغبصهب ثبالرٍ  (اٌّطبوٌخ  )هٕبن ػىاًِ رؤصش فٍ اٌزحًّ 

إر أْ اٌّطبوٌخ اٌهىائُخ طفخ وساصُخ ثشىً سئُظ، ألْ األٌُبف اٌؼؼٍُخ اٌجطُئخ واٌغشَؼخ : اٌؼبًِ اٌىساصٍ - 1

 ً . رزحذد وساصُب

ورؤدٌ ػذد ِٓ اٌؼىاًِ دوساً فؼبالً فٍ اٌزحًّ ِضً وفبءح اٌمٍت واٌذوسح اٌذِىَخ واٌشئزُٓ فٍ رىطًُ - 2

ش ،  ّْ األووغغُٓ ِٓ اٌشئزُٓ إًٌ اٌذَ ، ووفبَخ ػٍُّبد رىطًُ األووغغُٓ إًٌ األٔغغخ ثىعبؽخ وشَبد اٌذَ اٌُح

وَؼٍٕ رٌه ٔغجخ رشوُض اٌهُّىوٍىثُٓ ، وِمذسح األوػُخ اٌذِىَخ ػًٍ رحًُّ اٌذَ ِٓ األٔغغخ غُش اٌؼبٍِخ، إر 

. رضداد اٌحبعخ إًٌ األووغغُٓ 

. رشرجؾ اٌّطبوٌخ اٌهىائُخ ثبٌحذ األلظً العزهالن األووغغُٓ- 3

وّب أْ هٕبن ػىاًِ وضُشح رزحىُ فٍ رحذَذ وفبءح ػًّ اٌغهبصَٓ اٌذوسٌ واٌزٕفغٍ هّب شذح اٌزّشَٓ وِذح -4

 .دواَ إٌشبؽ ووُّخ اٌؼًّ اٌؼؼٍٍ اٌزٌ َحزىَه هزا إٌشبؽ 

 

 (الوطبولت  )أنىاع الخحول

    َمغُ اٌزحًّ إًٌ ػذح أٔىاع ورمغُّبد وفُّب َأرٍ ششحب ِفظال ٌزٍه اٌزمغُّبد  

  :الخحول هن حُث الخقسُن النىعٍ َقسن إلً  : أ  

: الخحول العبم  -1

وَمظذ ثه لذسح اٌفشد ػًٍ أداء إٌشبؽ اٌجذٍٔ ثشذح ِٕبعجخ ٌّذح ؽىٍَخ وهزا َزطٍت اٌؼًّ ألوجش عضء ِٓ  -

 .اٌغهبص اٌؼؼٍٍ وَىىْ هزا اٌزحًّ هى اٌمبػذح األعبعُخ ٌٍزحًّ اٌخبص

.  وٌزُّٕخ اٌزحًّ اٌؼبَ رفؼً اٌزّبسَٓ اٌّززبٌُخ واٌّزشبثهخ ثشذح لٍٍُخ إًٌ فىق اٌّزىعطخ -

 .ًواٌحغُ ثغُؾ ٔغجُب -

.  د/  ْ 140ِغ ػذَ وعىد فزشاد ساحخ وإٌجغ َىىْ فٍ حذود  -

 د  90 - 30ِغ اشزشان ِغّىػبد ػؼٍُخ وجُشح خالي وحذح رذسَجُخ واحذح فٍ اٌُىَ واٌزٍ رغزّش ثضِٓ  -
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 أَبَ فٍ األعجىع 5 - 4وثحذود  -

 أشهش  4 - 3وػًٍ ِذي  -

. وَفؼً ٌزٌه اٌزذسَت اٌّغزّش ثأٔىاػه -

 :الخحول الخبص - 2 

واٌزحًّ اٌخبص . رخزٍف األٔشطخ اٌشَبػُخ ِٓ حُش  ِزطٍجبرهب ِٓ  اٌزحًّ ؽجمب ً ٌٍخظبئض اٌُّّضح ٌهب -

رحًّ اٌغشػخ، )هى ٔزُغخ اسرجبؽ اٌزحًّ اٌؼبَ ِغ أحذ اٌّىىٔبد اٌجذُٔخ األخشي اٌّشرجؾ ثؼؼهب ثبٌجؼغ 

إر أْ اٌّطٍىة فٍ اٌّغبثمبد هى اعزّشاس األداء اٌحشوٍ ثبٌغشػخ أو اٌمىي اٌّضًٍ ورٌه ٌفزشح  (رحًّ اٌمىح

. صُِٕخ ِحذدح ِغزخذِب ً اٌزحًّ اٌؼؼٍٍ ثألظً ِغهىد

وَخزٍف اٌزحًّ اٌخبص ٌالػت وشح اٌمذَ اٌّزمطغ األداء ػٓ اٌزحًّ اٌخبص ٌّزغبثك اٌّبسصىْ اٌزٌ َمطغ  -

.  وُ دوْ أمطبع، وَخزٍف اٌزحًّ اٌخبص ٌالػت اٌّظبسػخ ػٓ الػت وشح اٌغٍخ أو اٌُذ43

. وٌزُّٕخ اٌزحًّ اٌخبص رىىْ اٌشذح ألً ِٓ اٌمظىي إًٌ اٌشذح اٌمظىي -

. واٌحغُ لًٍُ ٔغجُب ً -

. ِغ وعىد فزشاد ساحخ رزٕبعت ِغ صِٓ أداء اٌزىشاساد أو اٌشذح -

 .وَفؼً اٌزذسَت اٌفزشٌ اٌزىشاسٌ أو اٌفبسرٍه ٌزُّٕخ اٌزحًّ اٌخبص- 

:-  وَمغُ اٌزحًّ اٌخبص إًٌ 

  ححول القىي: 

  ٍ(اٌغجبحخ- اٌزغذَف )رؼٍٕ اٌمذسح ػًٍ أداء اٌؼًّ ثمىح ػؼٍُخ وجُشح وٌىلذ ؽىًَ، وّب ف . 

  75وَفؼً اٌزذسَت اٌزىشاسٌ أو اٌفزشٌ ثشذح .%

 ِشح  (25-15)وثزىشاس .

  رّبسَٓ ِشؤخ أو سشبلخ, ساحخ إَغبثُخ ( صب90-60)واٌشاحخ ثُٓ اٌزىشاساد .

  ِغّىػخ (6-3)وػذد اٌّغبُِغ. 

   ححول السرعت: 

  ِىأغ400-َ 200)رؼٍٕ لذسح اٌفشد ػًٍ االحزفبظ ثبٌغشػخ فٍ ظشوف اٌؼًّ اٌّغزّش ِضً سوغ َ-

800َ) . 

  ٌوَفؼً ٌزٌه اٌزذسَت اٌفزشٌ أو اٌزىشاس. 

  90-80وثشذح.% 

  ِشح10-8 ورىشاس . 

  ْصب300-180واٌشاحخ رىى . 

  ححول األداء: 

 ً ِضً رىشاس أداء . رؼٍٕ اٌمذسح ػًٍ أداء ِهبساد حشوُخ ثزىافك عُذ ِغ إِىبُٔخ رىشاسهب ٌّذح ؽىٍَخ ٔغجُب

وِٓ رٌه َزؼح أْ  (اٌزّشَشاد واٌغشٌ واٌزظىَذ )أو  (وشح اٌُذ أو وشح اٌغٍخ  أووشح اٌمذَ)ِهبساد فٍ 

 . اٌزحًّ ٌُظ طشاػب ً ػذ اٌزؼت فحغت ثً أه االعزّشاس ػًٍ أداء اٌؼًّ اٌّىٍف ثه  ثىفبءح وحُىَخ

  وٌزُّٕخ رحًّ األداء رىىْ اٌشذح ِزىعطخ إًٌ ألً ِٓ اٌمظىي .

  ِشح  (10-8)واٌزىشاس. 

  إَغبثُخ ( صب95-90) واٌشاحخ. 

  ححول الخىحر العضلٍ الثببج : 

  ورؼٍٕ اٌمذسح ػًٍ  االعزّشاس فٍ األداء اٌضبثذ ٌفزشاد ؽىٍَخ وَظهش رٌه فٍ  رّبسَٓ اٌغّٕبعزه اٌزٍ رزُّض

 .ثأوػبع صبثزخ أو الػت األصمبي

  أٌ صٍش أو ٔظف وصْ اٌغغُ  (%75-50)وٌزُّٕخ هزا إٌىع  ِٓ اٌزحًّ رىىْ اٌشذح .

  ِشح  (30-20) واٌزىشاس. 

  إَغبثُخ  ( صب95-90)واٌشاحخ. 

  ِغّىػخ (6-3)وػذد اٌّغبُِغ. 

 :َقسن الخحول طبقبً لنظبم أنخبج الطبقت الوسخخذم لالنقببض عضلٍ إلً- ة

  :الخحول الهىائٍ- 1
 اٌّمذسح ػًٍ االعزّشاس فٍ األداء ثفبػٍُخ دوْ هجىؽ فٍ ِغزىي األداء فٍ: َؼشف اٌزحًّ اٌهىائٍ ثأٔه 

. اٌشَبػخ اٌزخظظُخ ثبعزخذاَ األووغغُٓ اٌّغزٕشك ِٓ اٌهىاء

  إٌظبَ اٌّغزخذَ فٍ أٔزبط اٌطبلخ ٌٍزحًّ اٌهىائٍ هى إٌظبَ اٌهىائٍ ِٓ خالي رحىًَ اٌىالَىىعُٓ اٌّىعىد

حُش رزحشس اٌطبلخ اٌالصِخ , فٍ اٌخالَب اٌؼؼٍُخ فٍ وعىد األووغغُٓ إًٌ صٕبئٍ اووغُذ اٌىشثىْ واٌّبء

.  ٌجٕبء صالصٍ ادَٕىعُٓ اٌفىعفبد اٌالصَ ٌالٔمجبع اٌؼؼٍٍ
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 (الوطبولت )الخحول  أنىاع

 

 الخحول طبقبً لنظبم أنخبج الطبقت

 الخقسُن الىظُفٍ للخحول

 الخقسُن األدائٍ للخحول

 الخحول هن حُث الخقسُن النىعٍ

 الخحول العبم  الخحول الخبص

 ححول السرعت  ححول القىة 

  األداءححول  ححول الخىحر العضلٍ الثببج

 ححول هىائٍ  ححول الهىائٍ

 الخحول الذورٌ الخنفسٍ الخحول العضلٍ

 الخحول العضلٍ الثببج الخحول العضلٍ الحركٍ

  رغزخذَ رّبسَٓ اٌزحًّ اٌهىائٍ فٍ اٌشَبػبد اٌزٍ رهذف إًٌ رحغُٓ وفبءح األداء ٌفزشح ؽىٍَخ واٌزٍ رضَذ

.  دلبئك 10ِذح اعزّشاسَزهب ػٓ حىاٌٍ

  ًٍرؼًّ رّبسَٓ اٌزحًّ اٌهىائٍ وزٌه ػًٍ رحغٓ لىح اٌؼؼالد واألسثطخ واألوربس واألٔغغخ األِش اٌزٌ َم

. احزّبالد اإلطبثخ 

  ٍرُّٕخ اٌزحًّ اٌهىائٍ رزطٍت فزشح أؽىي ِٓ اٌزحًّ اٌالهىائ. 

 وزٌه اٌزذسَت اٌذائشٌ ثذوْ , عشٌ اٌفبسرٍه واٌزالي, رغزؼًّ ؽشَمخ اٌزذسَت ثبٌحًّ اٌّغزّش وِٓ أعبٌُجه

 .ساحخ 

  شذح اٌحًّ لٍٍُخ. 

  ً  .اعزّشاس األداء ٌفزشح ؽىٍَخ أو ػًٍ ِشاحً ؽىٍَخ ٔغجُب

  ً .  األداء ػذ ِمىِبد ِزىعطخ ٔغجُب

  الخحول الالهىائٍ- 2

اٌّمذسح ػًٍ االعزّشاس فٍ األداء ثفبػٍُخ دوْ هجىؽ فٍ ِغزىي األداء فٍ : َؼشف اٌزحًّ اٌالهىائٍ ثأٔه- 

. اٌشَبػخ اٌزخظظُخ ثذوْ اعزخذاَ األووغغُٓ اٌّغزٕشك

هٕبن ٔظبِبْ أعبعُبْ إلٔزبط اٌطبلخ اٌالصِخ ٌٍزحًّ اٌالهىائٍ وهّب َؼّالْ الهىائُبً ثذوْ وعىد اٌهىاء - 

:- اٌّغزٕشك و وّب ٍٍَ 

  ٍُٕوهى أعشع ٔظبَ إلٔزبط اٌطبلخ  , إٌظبَ اٌفىعفبع

  وَؼزّذ ػًٍ رحًٍ غُش , وهى ٔظبَ الً عشػخ ِٓ إٌظبَ اٌغبثك , (اٌغٍىضح اٌالهىائُخ)ٔظبَ حبِغ اٌالوزُه

 . وهى َؼًّ ػًٍ رشاوُ حبِغ اٌالوزُه فٍ اٌؼؼٍخ, ربَ ٌٍّىاد اٌىبسثىهذسارُخ 

 :الخقسُن الىظُفٍ للخحول - ج

 :الخحول الذورٌ الخنفسٍ-1
 .وفبءح اٌغهبصَٓ اٌذوسٌ واٌزٕفغٍ ٌٍفشد ػًٍ اٌؼًّ ٌفزشاد ؽىٍَخ 

 :الخحول العضلٍ- 2

 .لذسح اٌفشد ػًٍ االعزّشاس فٍ ثزي اٌغهذ ِغ اٌزغٍت ػًٍ ِمبوِبد راد شذح ألً ِٓ األلظً 

 :الخقسُن األدائٍ للخحول- د 

. الخحول العضلٍ الثببج -1

 .(الذَنبهُكٍ)الخحول العضلٍ الحركٍ  -2

 

 

 



  (4          )               د فبطوت عبذ هبلح   .طبلببث الورحلت الرابعت               ا       (10)الوحبضرة  

 

 

: اسئلت علً الوحبضرة

 ثضالس رؼبسَف؟ اٌزحًّ وػحٍ ِفهىَ  / 1ط

وُف َّىٓ رحذَذ لبثٍُخ اٌفشد ػًٍ اٌزحًّ وػحٍ رٌه؟ / 2ط

ِبهٍ اهُّخ اٌزحًّ؟ / 3ط

ػذدٌ اٌؼىاًِ اٌّؤصشح ػًٍ اٌزحًّ؟ / 4ط

وػحٍ أىاع ورمغُّبد اٌزحًّ ثّخطؾ؟ / 5ط

 ػشفٍ ِبَبرٍ ؟/ 6ط

. حًّ اٌؼبَ اٌذ- 

. اٌزحًّ اٌخبص- 

. رحًّ اٌمىح-

. رحًّ اٌغشػخ - 

. رحًّ االداء- 

. اٌزحًّ اٌؼؼٍٍ اٌضبثذ- 

. اٌزحًّ اٌؼؼٍٍ اٌّزحشن -

. اٌزحًّ اٌهىائٍ - 

. اٌزحًّ اٌالهىائٍ - 

وُف َّىٓ رشىًُ اٌحًّ ٌزطىَش االرٍ  وِبهٍ اٌطشائك اٌزذسَجخ اٌّغزؼٍّخ ؟ / 7ط

. حًّ اٌؼبَ اٌذ- 

. اٌزحًّ اٌخبص- 

. رحًّ اٌمىح- 

. رحًّ اٌغشػخ - 

. رحًّ االداء- 

. اٌزحًّ اٌؼؼٍٍ اٌضبثذ- 

. اٌزحًّ اٌؼؼٍٍ اٌّزحشن -

. اٌزحًّ اٌهىائٍ - 

. اٌزحًّ اٌالهىائٍ - 

 

 


