
 

 

 كيفية تطوير القوة العضلية وزيادة تضخم العضالت؟
( يعني زيادة كتلة العضخخخخلة عها علا الع وخخخخيل ع التالي (Muscle hypertrophy العضخخخخ  إن تضخخخخ   

فالزيادة في هحيط العضخخخخخلة تسبن زيخخخخخرض زيادة   ل اللياا العضخخخخخلية الحدب ة للعضخخخخخلة  يح    حب 
( خاصخخخخخخخة زا خخخخخخختعحا  (Overloadحج  العضخخخخخخخلة عتضخخخخخخخ حلا ه  ل ان الت ايض الر  ي د  العضن الزا   

ض للذا العضن غي  الحعتاد ه  خ   إح ا  تغي ا  ت ايرا  الثاا ل هحا يجعل العضخخخخخخخخخخخخخخلة تيخخخخخخخخخخخخخختجي
 تش يحية ععظيفية إيجابية تجعللا قاداة فيحا زع   لى التسيف هع هذا البوع الج ي   ليلا  

ه  الحع عا أن هناك  باهل   ي ة تؤث   لى حج  العضخخ   في ليخخ  ان يخخان  ه  تلا العباهل 
ة شاط الر  ي خاصة ت ايرا  الثاا ل عالتغذيةل عأخي ًا  ب يدعا كل ه  البااثةل عالتأثي  الل هب يل عالن

التبصخخخيل الع خخخري للعضخخخ    هذ  العباهل  خخخبان كا م هنف دة أع هجتحعةل تؤث   لى ق اة الشخخخ   
 لى اهت ك كتلة  ضخخخخخخلية كري ة أع بنان العضخخخخخخ    فالبااثة للا دعا هل  في ه ص اهت ك الشخخخخخخ   

تيخخخخل  ت ايرا  الثاا  ب  يخخخخا في بنان العضخخخخ   عتضخخخخ حلا ل ص لستلة  ضخخخخلية كري ة أع صخخخخغي ةل ع 
الشخخخخخخ   الرال ل كحا أن التغذية الجي ة عالسافيةل خاصخخخخخخة ه  الحباد الر عتينية تع  وخخخخخخ عاية ه  ألل 
بنان العضخخخخخخخخ    أها التأثي  الل هب ي فييخخخخخخخخل  ب عا هل  في بنان العضخخخخخخخخ  ل حي   ج  أن ال فا  

إف از كاا ه  ه هبن التيخخخخخخخختب خخخخخخخختي عن غه هبن الذكباة( غي  قاداي  زع   عالنيخخخخخخخخانل الذي  لي  ل يل 
الايام بت ايرا  الثاا   لى إح ا  تضخخخ   لعضخخخ تل  كحا هب الحا  هع الذك  الرال ل  لى ال غ  ه  

 التحي  الحلحبظ الحاصل لل  في الابة العضلية  تيجة لتلا الت ايرا  الر  ية  

غأع تض حلا( ه ترط زشدل هراي  زحع   تسبي  الحباد ال لبية داخل إن  حليا  زيادة حج  العضلة 
العضخخخخخخخخخلةل خاصخخخخخخخخخة اللياا الر عتينيةل حي  ي حا زع  فت ة ه  الايام بت ايرا  الثاا  زيادة  خخخخخخخخخحا 

عهي  ((Sarcomeresعتسبي  عح ا  إوخخخخافية ه  عح ا  اليخخخخااكبهي   ((Myofibrillsاللييفا  العضخخخخلية 
الحدب ة لأللياا العضخخخخخليةل عتتسبن ه  خيبط ب عتينية غليمة تيخخخخخحى الحيب خخخخخي  البح ا  ال خخخخخا خخخخخية 

 ( Actin( عأخ ص دقياة تيحى اآلكتي  غMyosinغ

عتسبن  حليا  بنان عت هي  اللياا العضخخخخخخخلية هح خخخخخخخلة لعحلية تيخخخخخخخ يع بنان الر عتي  ع ز ان  حليا  
ضخخخخخخخخخلة اخل اللييفا  العضخخخخخخخخخلية أن تابم العه م الر عتي ل عيت لض اله  لزيادة  حليا  بنان الر عتي  د

زإ تاج قبة  ضخخخخخخلية لييخخخخخخم هعتادة  ليلا في الحبا  العاديةل همل الايام بتح ينا  الثاا ل هحا يجعللا 
تيتجيض لذلا بتسبي  الر عتي   ع لى ال غ  ه  أن تح ينا  الثاا  غتح ينا  الابة العضلية( تابد إلى 

خل العضخخخخخخلة ع التالي زيادة حج  اللييفا  العضخخخخخخليةل إي أ لا ي تؤد  زيادة  حليا  تسبي  الر عتي  دا



 

 

إلى زيادة   د الحيتبكب  ايا أع حجحلا أع أ  ه  ان زيحا  الحيخخخخخخخخخخخخخخالبلة    التفا    اللبا ية داخل 
الحيتبكب  ايا  لذا   ص زع  ت ايرا  الثاا  الحدمفة زيادة  يخخخخخخخخخخرة اللييفا  العضخخخخخخخخخخلية إلى الحيتبكب  ايال 

ذا يخخين غي  ه غبف فيف في ال ياوخخا  التححلية همل هنافيخخا  الحاااثبن عالحيخخافا  ال بيلة حي  عه
يؤد  إلى زيادة كتلة الجيخخخخخخخخخخخخخخ ل هحا يعني زيادة ال اقة الح خخخخخخخخخخخخخخ عفة ه  قرل الع ان أثنان ل يف تلا 

 الحيافا  التححلية 

هبلبدة  (ل(Satellite cellsعه  الحعلبم أن العضخخخخخخخ   تضخخخخخخخ  ها ييخخخخخخخحى زال  يا الما بية أع التازعة 
 لى اليخخخخخخخخخ   ال االي لأللياا العضخخخخخخخخخلية  هذ  ال  يا الما بية التي للا  باة عاح ةل هلحتلا تيخخخخخخخخخليل 
 حليا   حب العضخخخ   عكذلا الحيخخخاهحة في ت هي  ع صخخخ ا ال يخخخجة العضخخخلية الح خخخازة زالتلف ه  

  الثاا ل فإن هع    حليا  ه م ل ان انصخخخخخخخخخخخخخخازة أع الت ايض الر  ي العنيف   ن  هحاا خخخخخخخخخخخخخخة ت ايرا
الر عتينا  في العضخخخخخخخخخخخ   يزدادل اله  الذ  يابد إلى تساث    د ال  يا الما بية عه  ث  اقت ابلا ه  
ال  يا العضخخخخلية التالفةل حي  تع يلا  باتلا هحا ييخخخخاه  في ت هي  اللياا العضخخخخلية الح خخخخازة زالتلف 

ي أ خخخخخاي تسبي  عح ا  اليخخخخخااكبهي   عيعتا  أن  حلية ت هي  عزيادة ألياا اآلكتي  عالحيب خخخخخي  التي ه
 ا ة زع  ح ع  انصازة أع الايام بتح ينا  الثاا ل لذا ي ين   زإل ان  84العض   ت عم لحبالي 

تح ينا  الثاا  العنيفة زشدل يبهي لن دلا ي يع ي اللياا العضلية ف صة لت هي  التلف الحاصل 
 بق قرل الر ن زالت ايض ال حق ه  ل ان الت ايض اليا

  العضلة؟ تضخم زيادة برنامج نمط عن العضلية القوة تدريبات برنامج نمط يختلف هل لكنو 

 هبللة ريةت اي لر اهج عصفاً  يبو  الذ  الح فقل الج ع  إلى النم  ينرغي اليؤا ل هذا  لى لإللازة
  العضلية الا اة عزيادة ل(تض حلاغ العض   ع نان العضليل عالتححل العضليةل الابة ه  كل لت بي 
 لتح ي ا أدان تس اا  لى الش   ق اة عتعني التح ي ل تس ااا  زع د خاصة خا ة الج ع  في يمل 
   د لتحم عهي الح لب ةل الج  ا  أع الحجحب ا    د ث  التعضل زف يحل أن قرل( هم ً  المال افعغ

 اعهةلالحا أع الش ة ها اا تبو  خا ة ث  الباح ةل الت ايرية الجلية في التس ااا  إل ان إ ادة ه ا 
 لل احة  زهةال الح ة تبو  أخ ص  خا ة ث  بلال الايام للش   يحد  التي الا بص  الحااعهة إلى هنيب ة
 تبو  ةخا  أخي اً  ث  ل(اي  داد فت ة -الحجحب ا  بي  ال احةغ الباح ة الجلية في التح ي  إ ادة قرل
  زال ابيع الت ايرية الفت ة ه ة لنا

 

 



 

 

 تطوير كل من القوة العضلية والتحمل العضلي وتضخم العضالت والقدرة العضلية.
النسبة إلى  المجموعة التكرار الصفة

 التكرار األقصى

فترة 
 االسترداد

 مدة المرحلة

 )باألسبوع(

 6-5 5-2 %08<  6-5 6-4 القوة العضلية

 6-5 > دقيقة %08-58 3-2 28-22 التحمل العضلي

 0-6 2-2 %08-08 6-3 22-6 تضخم العضالت

 6-5 5-2 %68-38 6-3 4-2 القدرة العضلية

 Sorace P, Lafontaine T, 2005: المصدر

يتض  لنا ه  الج ع  أن أه  ها يحيز ت ايرا  بنان العض   غأع تض حلا( هب أن التس اا أ لى قليً  
العضليةل لسنف أقل كمي ًا ه  تس ااا  ت بي  التححل العضليل كحا أن ي ة ه  تس ااا  ت بي  الابة 

التح ي  غأع الحااعهة( تاع فيحا بي  التححل العضلي عالابة العضليةل عالشين  فيف ين رق  لى فت ة 
ل ةال احة في ب  اهج بنان العض    أها الفت ة الت ايرية الباح ة ال زهة لرنان العض   فتع  الكم  ه 

  .أ ابيع 4-6حي  تت اعا ه  

عهحا يج ا زالذك  أن  تا ج زعض الرحب  تشي  إلى أن ت ايرا  الابة العضلية غت ايرا  الثاا  أع 
تع  هلحة ل ًا في  حلية  (Eccentric) الحااعها ( التي يت  خ لف ا ت  ام اي ارال العضلي اليالض

  م ق  تتفبق كمي ًا  لى الت ايض العضلي الذ  ييتتض   العض   عزيادة ها علا الع ويل بل أ لا 
فاطل عيت  في اي ارال العضلي اليالض هااعهة المال غأ   (Concentric) اي ارال العضلي الحبلض

إ زالف ب ًي ه  افعف(ل هحا يابد إلى ا ت الة العضلة   لى أ ف ينرغي أن   اك أن اي ارال العضلي 
زة زالل  العضلي الذ  يتحمل زالشعبا زالل   ن  تح يا العض   زع  اليالض يابد إلى زيادة انصا

  .ه عا يبم  لى إل ان الت ايض اليابق تا يرًا غأ م  هاالة الر يخ عالل  العضلي(

كحا أن ا ت  ام    ة ت ايض  الية هااا ة زي  ة ز يالة يع ي حج  أكر  للعض  ل حي  تشي   تا ج 
لى هجحب ة ه  الشراف في هذا ال  د إلى أن هياحة الحا ع الع ل إح ص الرحب  التي أل يم  

( عقبتل  العضلية كا تا أكر  ه  ل ان ت ايرا   ضلية Flexorsللعض   الاازضة لحف ل الح فق غ
ااد في الما ية( هااا ة زا تعحا   6 6( زا ت  ام    ا  ت ايض  الية غEccentricهتح كة  الرة غ

ااد في الما ية(ل هيت  هي  أللزة الت ايض العضلي الحتياع  الي  ة  63 0   ا  ت ايض ز يالة غ
 ه ا  في ال ربع  6أ ابيع ع حع    4( لح ة Isokineticغ


