
  المرحلة الثانية (البايوميكانيك)  الثالثة محاضرة ال

 -التاثير الميكانيكي للعضالت:

الفرد هً نتٌجه لقوته الذاتٌه وان اساس هذه القوه هً القوه المتولدة  ان جمٌع االفعال االرادٌه التً ٌقوم بها

من العمل العضلً من خالل االنقباض العضلً لعضله واحدة اومجموعه عضلٌه ان من النادر ان تقوم 

وع عضلٌه وفً بعض عضله واحده بالعمل المعٌن واال وتشترك فً ذلك العمل عضله اخرى او مجم

اشتراك مجامٌع عضلٌه عدٌدة وهذا ٌتوقف على نوع العمل وكمٌه القوه المراد  مراالاالحٌان ٌستعدي 

استخدامها. ان اشتراك اكثر من عضله واحده فً عمل معٌن ال ٌعنً هذا ان جمٌع هذه العضالت تعمل 

ه باتجاه واحد او تشترك جمٌعها بالمقدار نفسه , بل ٌختلف عمل هذه العضالت فٌما بٌنهما من حٌث االهمٌ

النسبٌه لمسؤولٌه القٌام بذلك العمل فعلى سبٌل المثال ان العمل العضلً اثناء ثنً المرفق ٌؤدي الى انقباض 

العضله ذات الراسٌن العضدٌه مركزٌا اي اقتراب نهاٌتٌها من بعضهما  وفً الوقت نفسه تبتعد العضله ذات 

له ذات الراسٌن العضلٌه عضله محركه عن مركز العضله ففً هذه الحاله ٌطلق على العض الوؤس العضدٌه

, اما دور العضله ذات الروؤس العضدٌه فٌكون عضل مضاده اي عكس عمل العضله االولى , وٌصبح 

القول بالعكس على علم العضلٌتٌن السابقتٌن اثناء عملٌه مد المرفق حٌث تصبح العضله ذات الروؤس 

ن بشكل مضاد. وٌستدعً االمر فً بعض الجاالت العضدٌه عضله محركه بٌنما تعمل العضله ذات الراسٌ

ان تعمل عضله اخرى بجانب العضله المحركه فً القٌام بالعمال نفسه ولكن بنسب اقل من العضه الرئٌسٌه 

المسؤوله عن العمل اذ ٌطلق على هذه العضله عضل محركه مساعده. ففً حركه بطح الساعد تقوم العضله 

بٌنما تشترك العضله ذات الئسٌن العضدٌه كعضله مساعده. تقوم بعض  الباطحه بالعمل  العمل الرئٌسً

العضالت اثناء العمل العضلً بوظٌفه التثبٌت لتسهٌل مهمه عضالت اخرى للقٌام بواجبها العضلً فعلى 

سبٌل المثال تقوم العضالت الثانٌه للورك بعملٌه التثبٌت عندما تعمل العضله البطنٌه المستقٌمه والعضالت 

الفقري وذلك من وضع االستلقاء على الظهر. ففً بعض شاركه لها فً ثنً الجزء القطنً من العمودي الم

االحٌان ٌكون للعضله العامله اكثر من عمل واحد مثل التقرٌب و التبعٌدي والذي و التدوٌري ولغرض عمل 

ضله عضله اخرى باالسهام العضله باالتجاه الذي ٌتطلبه ذلك العمل ولٌكن عملٌه تقرٌب فقط عندئذ تقوم ع

فً ذكل العمل تكون وظٌفتها منع حدوث الحركات غٌر المرغوب فٌها والتً التنسجم مع طبٌعه العمل 

المراد تحقٌقه , وٌطلق على هذه المعادالت المعادله او المواجهة وبغٌمة التسهٌل مهمه معرفه انواعها عمل 
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