
 

 

 الفوائد الصحية الناتجة عن ممارسة تمرينات القوة العضلية

ت راوة تالرة الروةيةتتت ن ذرأنتر يتترةت نت رور- اصتتت رتتات الرااألروال ا رر-تستتتت تمرتنات الروة الروةيةتتت ت ر

حجمروةيةاللرايروةجسمرةتىروةش ابرا اةذولراتاةتير  اءرواجسامراااألرزتاتلروةية ت ،راكذةكرننرأج ر

رناتضرةمرتيافر اةتتا وال ا .رغتارأنرعالق رتنات الروة الروةيةتت ت ر اةصتتح رةتىرون ستتانروةياتلرأاروة

تةتتن لرإاشتتاتولراصتتش روة شتتا روة ت يروةصتتاتالرحتثر،رننروة انروةيشتتاتنروةتستتيت تالروةنتالتت إالر ال ر

ةك ت رواناتكت رة  بروةاتاةتتيراا رنالر يضروة  اتروةنتي   ر تنات الروة الروةيةتت ت ،ر تاضرت ات رننرو

وةيةتتتتتتتاللراوةنحااا رع ةروةكت  روةيةتتتتتتت ت رازتاتلركلاا روةياام.رأناروةجنيت رواناتكت رة بروة  ب،را تر

شتتتتتت اءرواصتتتتتتحاءرمرالت  رإاشتتتتتتاتت رحا رتنات الروة الروةيةتتتتتت ت رةك رننروا0222أصتتتتتتتالرايرعامر

ر.نر أناوضروة  براوااعت روةتنات اوةنصا ت

ن اا  روةتألتاولروةشستاةاجت رةك رننروةتنات الروةهاوئت راتنات الروة الروةية ت رر(1اتاةحروةجتا راقمر)

رع ةرااائفرنتيتتلرننروةجستتتم،ر تءنرننرت ات روةيةتتتاللراناااونر كلاا روةياامرا ستتت  روةشتتتحامرايروةجستتتم

ر  جهازروة  برانيت روة شتتا روةحتالرايروةجستتم.راوةجتتار اةت اتارأ ارأنرزتاتلرعتترواستتهمرن ا  رك راو تهاءن

 اعرننروةتنات الرتي يرزتاتلروةتألتا.راننارت  تيرونشتتتتتتتاالرإةتارأارأنرتنات الروة الروةيةتتتتتتت ت ر اتلراير

ةتت ت راوةتحن روةيةتت يرةتتاروآلا  روا تالرتكتستتبرأأنت رقصتتاىرة شتت ءروةنستتن،رذةكرأنرت نت روة الروةي

تيت ارع ةرننااس رأاجارحتاتاروةتانت ر تسا،ركنارأنرتنات الروة الروةية ت رتساعترع ةروةاقات رننرأشاش ر

روةياام،روةذلرتزتوترو تشااهرنألروةت تمرايروةينا.ر

نرتتعةرنت اا اجاروااض،ركانرت شترأنرتص حرأقاىراج رع ةر (Milo) ت سبرإةةرواسا تارونغات ت رأنرشا ا

ا تأرن ذرصتاهر ااألرلاارصتتارإةةرنستاىروةكتشتن،رانالرواتامراوةس اولراأارتااألرذةكروةلااروةذلرتزتوتر

نراك اون،راع تناروكتن ر ناروةلااروست اعرنت ارأنرتحازرع ةرة برأقاىراج راأنرتشازركذةكر   اة ر از ا

ر.وةنصااع رايروة انرق  روةنتالت

(رOver Load(رازتاتلروةيبءر)Progressionءروة الروةية ت رعنر اتقرقاعتتيروةتتاجر)إنرواساسروةي نيرة  ا

ةمرتتتتارن ذرأتامرنت ارونغات ي،رإنروال ا راآاللرااألروال ا را  رأيروةتيروستجتلراح لرنح روةلاارن ذر

يروننكا ت راةتاةيروةزتاتلراذةكروةحتن.رإنرقاعتلرزتاتلروةيبءر)أاروةتحنت روةزوئت(رت ءرع ةرأنروةتكتفروة اتجرا 

روةتاتارواع ةر) رإنروال   اضروةية يروة اتبرننرحت روةحن روةتتات ي.  Maximumوةااتشت رتكا انر حجم

Tensionرألروة اتبرننروةشتلروة صاى،رةهاروةنؤتلرةزتاتلرقالروةيةاللراحجنها،رةذةكراتتات الروة الر،)

ر زوئتونر)زتاتلروةيبء(رالرت اترإةةرتحسنرايروة الروةية ت راالرزتاتلروةتيرالرتؤتلرإةةرتحنت روةية  رحنالن

ايرحجمروةيةالل،رااةكلتارننروةتاوسالروةي نت رتاةحرأنرنيت رتكاتنروة ااتتنرايروةية  رةارعالق رك تالر

نرك تاونر ن توارشتلروةتاتاروةية ريرانتتا.  نيت رت ا رواحناضروانت ت رإةةرتو  روة  ت راوةتيرتات  روات ا ا



 

 

 التأثيرات الفسيولوجية لكل من التمرينات الهوائية وتمرينات القوة العضلية.(: 1جدول رقم )
  

ر

    .Pollock, et al, Circulation, 2000, 101: 828-833ر:المصدر         
ر

(،رحتثرتتمرCircuit weight trainingاايروآلا  روا تالروزتوتروالأتنامر نارتستتتتتتتنةر تتاتبروال ا روةتوئالر)

(رةك رننرعةتتتتتاللروةجزأتنرResistance ال رأذوروة اعرننروةتتات الروة ت ت روستتتتتت تومرتنات الروةن اان ر)

ننروة الروة صتتاى،راذةكرع ةرشتتك رر%02-02وةي الراوةستتش يرننروةجستتمر اةت ااب،رع ترشتتتلرتتاوا رننر

-02لا ت ،راذةكرع ةرنتوارر02نيتةهارإةةرنح الرنت اع ،راتت   رك رتناتنراآ اراوح ر ت ت رتصتتتت راير

تقت  رة شتالروةتتات ت ،راتستتتتتتتت تمر ال رتتاتبروال ا روةتوئالروةيتتترننروةاستتتتتتتائ راواتاولروةنتي   رر02

 ت ات روةيةتتتاللرازتاتلروةتحن روةيةتتت ي،رنل رأجهزلرااألروال ا رأاروةح ا روةن ا ت رأاروةكاولروة  ت رأار

رنزتجرننرأذهروا اوع.

تشتاروةتاصتالراوناشاتولروةصاتالرننرق  روةهتئالروةصحت روةني ت ر اة بروةاتاةيرإةةرأ ارت  تيرأنرا

ر10-8تتةتننر ا انجرتتات الروال ا رننرأج روةصتح رجاع راوحتلرننروةتنات الروةتيرتصت رتكاواأارننر

نروةينار)ألرأنرشتتتتتتلرتكاواونرةننرأمرااقروةستتتتتتتنرنر11-12ايرك رنالرةننرأمرتانرعناروةستتتتتتتن،رارننر

وةن اان رتكانرأق رةتىرواشتتتت اءرك ااروةستتتتن(،رع ةرأنرتشتتتتن رت كروةتنات الرنجناعالرعةتتتت ت رك اىر



 

 

انت اع ،رنل روةصتتتاراوةكتشتنراوةذاوعتنراوةاهاراوة  نراوةش ذتنراوةستتاقتن.ركنارت  تيروة تءر اةيةتتاللر

ت الرت ات رعةتتاللروةجزءروةي الرننروةجستتمروةك اىرلمروةصتتتاىرننروةجستتم،رنألروةت اتألراوةت تت ر تنرتنا

نر أ ار تكشيرإجاوءرتنات الرت ات روةيةتتتتتاللرناتتنرايرةتاضرتيزتزروةصتتتتتح ،راوةجزءروةستتتتتش يرن ا،رع نا

(رSets 2واستتتت اعرةكيرتتح قروةشائتلروةصتتتتحت روةناجالرننروةتنات ال،رنألروالكتشاءر جاعتتنرأارنجناعتتنر)

رايرك رنال.ر

تتات الروة الروةية ت ر تاضرتحستنروة الروةية ت رالرت  تيرأنر  سةروةتتاجرايرزتاتلراع تروة تامر إجاوءر

وةيبء،ركنارأنراجاتراوح ركاات ر تنرأتامرتتات الروال ا رتُيترةااالرجتونرننرأج روكتسابروة الروةية ت ر

تؤتلرإةةررات ااأا،رحتثرننروةنياافرأنرإجاوءرتتات الروة الروةيةتتتتت ت ر صتتتتتاالرع تش را شتتتتتك رتاني

 اترننرجاوءروةنشرتتأاارايروة الروةيةتت ت ،رااةيةتتاللرتحتاجرإةةراوح ركاات رحتةرتتنكنرننر  اءروة ااتتن

.راايروةجا بروآل ا،راإنروة الروةية ت رتتحسنراتت اارع ترحتاثراوح ركاات ررتتاوا رننروةتتاتبروةي تف

 تيرإجاوءرتتات الروال ا رننرأج رت ات رستتتتتتتتاع ر تنرك رتتاتبراآ ا،رواناروةذلرتاحير أ ارت ر08-20

لالثرناولرايرواس اع،رع ةرأنرأ ذراوح ر تنرننرناتتنرإةةرنجناعالرعة ت رنحتتلرايروةجسمر نيت ر

ت اترإةةرو  شاضرن حاارايروة الروةيةتتت ت روةنكتستتت  راإنرذةكرستتتتزتترع ةرلالل رأتامرةنتلرك رتتاتبراآ ار

 ننرجاوءرتتات الروال ا .ر

تستتتتتاء روةشاتركمرت زمرننرتتات الروة الروةيةتتتتت ت رة نحااا رع ةروة الروةنكتستتتتت  اراكمرأيروةنتلروةتيراقترت

تنكنرة ش ءرننروالحتشاار  اتاروةية ت رايرحا رتاقشارعنرتتات الروة الروةية ت اراأ رت ت فرت كروةنتلر

لرالحارأنروة اااةنرذةكرايرحاة رتتات الروةتحن روةيةتتتتتتت يرعنرتتات الروة الروةيةتتتتتتت ت اراة جا  رع ة

لروةتتات الركا إذورلالل رأسا تألر) حتاتر شك رن حاارننرجاوءرتتات الروة الروةية ت رةنتلررتحسنوةية ت رت

اايرحاة رعتمراجاتررتكاواولرقصاىرا لالثرجاعالرأارنجناعال(،ر0ناولرايرواس اعرع ترر0 نيت ر

ت كرع ةررتنكنروةنحااا وةتحستنرايروة الروةيةت ت ،راايروةتتاتبر يترتح تقرقتاورننراقلركافرةالستتناوار

وة الروةية ت ر يترواسا تألروةلالل روااةةر اةتتاتبر نيت رنالراوحتلرايرواس اعر نيت رتكاوارأقصةراوحتر

تؤتلرتحس هارس يتررةيتلروسا تألروةتاقفرعنرننااس رتتات الروة الروةية ت اوحتلرا  ،رع ةرأنرا نجناع ر

رسنرايروة الروةية ت رأارحتةرو  شاةهارق تالن.إةةرتاقفروةتح

اع ةرعكسروة الروةيةتتت ت ،ر جترأنرت ااروةتحن روةيةتتت يرتستتتتتاقرنتلرأكلارننروةتتاتبرن اا  ر تحستتتنر

 اترإةةرترةيتلرأستتتا تألرروة الروةيةتتت ت ر)لنا ت رأستتتا تأل(،راأنروةتاقفرعنرننااستتت رتتات الروةتحن روةيةتتت ي

و  شاضرن حاارايرن تواروةتحن روةيةتتتتت يروةنكتستتتتتبرننرجاوءروةتتاتب،راذةكرع ةروة  تضرننرنارجاىر

رع تروةتاقفرعنرننااس رتتات الروة الروةية ت .ر
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