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 ملخص البحث
 

 عنوان البحث 
 

برنامج تدريبي مقرتج للمرونة والرشاقة على االرتقاء ببعض القدرات البدنية 
 سنة  01مرت للناشئات حتت  011واملستوى الرقمي لعدو 

 اعداد   
 أحمد حمدي عبد الخالق شرشر

 معيد بقسم العاب القوى كلية التربية الرياضية . بالسادات  , جامعة المنوفية 
 

 

  -:ومشكلة البحث  املقدمة أوال  :

تعتبر سباقات ألعاب القوى أساس األلعاب الرياضية في جميع المسابقات األولمبية نظرا لتنوع        
تعكس أو توضح قدرة الفرد على األداء مسابقاتها ما بين عدو وجرى ووثب ورمى وهى كلها سباقات 

 البدني والتي تعبر بصورة واضحة عن الحركات الطبيعية لإلنسان .

تحتل مكانه خاصة بين الرياضات تعد ألعاب القوى من الرياضات التنافسية األساسية التي و 
اء العديد من خرى لكونها تتطلب قدرات بدنية خاصة عالية , وتعد القاعدة األساسية للتفوق في أداآل

والتحطيم المستمر لهذه األرقام ، لتعدد سباقاتها تتوافر فيها أرقام عديدة  خرى ونظرا  الرياضات اآل
يحتاج إلى كثير من األبحاث والدراسات لتطوير وتحسين طريقة األداء وطرق التدريب وأساليب 

 ( 282:  33القياس بما يواكب التطور العلمي المستمر .) 

 (م 6002)" ومحمد إبراهيم شحاتة " ( م9111" )wobert mcateeوبرت ماكت " يذكر و       
ن المرونة من أهم مكونات اللياقة البدنية والتي تؤثر بصورة ايجابية على باقي القدرات البدنية أ

 ( 234: 33( ) 78: 47لى الحركة في مدى حركي واسع . )األخرى كما تعرف بأنها القدرة ع

م( إلى أن 9111")سالم السكار و عبد الرحمن زاهر واحمد سالم حسينإبراهيم يشير "و 
الفترة الالزمة لتنمية المرونة  تختلف تبعا الختالف السن والجنس حيث تقل هذه الفترة لدى الالعبين 
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% لدى  21 – 21مرة مقارنة بالبالغين كما تقل بنسبة  2 – 2،1سنة بمقدار  27- 22في مرحلة 
سنة أي خالل مراحل  21 – 7هي من  الرشاقةال . وان أفضل فترة لتنمية السيدات عنها للرج

 ( 318: 2الطفولة.) 

تعتبر الرشاقة من الصفات البدنية المركبة , حيث تتضمن العديد من الصفات البدنية و 
األخرى مثل التوازن والدقة والسرعة والتوافق الحركي , كل هذه الصفات مجمعة في تداخل منسجم 

لالعب قادرا علي اتخاذ األوضاع المختلفة بجسمه ككل أو األجزاء المختلفة منه حتى يتحقق تجعل ا
تطلب سالمة الجهاز العصبي للفرد وسرعة االتصاالت واالستجابات ت. و  األداء الجيد المطلوب

يق الفعل الشرطي العكسي التي تجرى بين الجهاز العصبي والجهاز العضلي فكلما تحسن تنس
( كلما زاد التحكم في أداء المهارات الرياضية وكلما سهل على الفرد عمل األعصابللحركة )

وهذا كلما كانت مقدرة الفرد على   .اكتساب حركات جديدة وبالتالي يتحسن مكون الرشاقة لديه
 ( 41) . اإلحساس الحركي الدقيق عالية كلما زادت احتماالت التحكم في سرعة التغيير الحركي

ان المرونة المفصلية  تؤثر ومن ثم   م(9111) "بسطويسي احمد"يذكر  وبناءا على ذلك      
م ومتسابق  211االطالة العضلية على كل من عنصري القوة والسرعة تأثيرا ايجابيا ، فمثال عداء 

الحواجز ال يمكن تحقيق سرعة قصوى اال اذا تمتع بمرونة في المفاصل الخاصة بالعدو ، باإلضافة 
العضلي العصبي ، حيث تعمل المرونة على  الى االرتباط الكبير بين عنصر المرونة والتوافق

 ( 222:  27 لألنشطة الرياضية المختلفة .  )االقتصاد في الجهد المبذول عند االداء الحركي 

يتمتع الالعبين بدرجة  ه يجب أنأنم (  2113)  يوضح االتحاد الدولي اللعاب القوىحيث       
دى حركي أوسع بواسطة قياس بعض المهام عالية من المرونة والرشاقة عند أداء حركات ذات م

 (  18:  3.) البسيطة لزيادة تنمية السرعة المحتملة

يمكن تحسين م (  انه  2113)  62االتحاد الدولي اللعاب القوى في نشرته العدد ويشير       
بواسطة التنمية الجيدة وفاعلية وايضا  السرعة بصورة أفضل عن طريق تنمية الرشاقة والمرونة

 (14:  3) النماذج المنعكسة للحركة 

منندرب أللعنناب القننوى باإلسننتاد الرياضنني والمدرسننة الرياضننية وكونننه  الباحثث ومننن خننالل خبننرة        
سنة وجند أن اتجناه التندريب لتنمينة السنرعة حالينا  21 – 23للبنات بشبين الكوم للمرحلة العمرية من 
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ومعظم المدربين يتجاهلون ) تدريب السرعة بالسرعة ( و تدريبات السرعة التقليدية في مصر يتجه نح
أن سياسنننة  ( فننني حنننينللخلنننفالجنننري والرشننناقة والتننندريبات المنعكسنننة لنننألداء )مثنننال  تننندريبات المروننننة

أهمينة تندريبات المروننة والرشناقة وتغيينر أوضناع البندء للعندو بجاننب إلنى  تشنيراالتحاد الدولي حالينا 
 .م عدو 211ومنها سباق دريبات القوة في تنمية وتحسين السرعة  لدى عدائي المسافات القصيرة ت

 ف البحث :: هد ثانيا
 تأثيره على ومعرفةيهدف هذا البحث إلى تصميم برنامج تدريبي مقترح للمرونة والرشاقة          

 

 سنة . 21متر للناشئات تحت  211عدوب القدرات البدنية الخاصة -2

 سنة . 21للناشئات تحت متر 211الحركي للمفاصل العاملة في عدو  المدى -2

 سنة . 21متر للناشئات تحت   211لعدو  المستوى الرقمي -3
 

 البحث  فروض:  ثالثا
 -التالية : الفروضف البحث فقد تم صياغة في ضوء هد      

 

توجد فروق دالة احصائيا بين متوسط القياس القبلي ومتوسط القياس البعدى في بعض     -9
 سنة .21متر للناشئات تحت  211البدنية الخاصة بعدو القدرات 

توجد فروق دالة احصائيا بين متوسط القياس القبلي ومتوسط القياس البعدى في متغيرات  -6
 سنة .21ر للناشئات تحت مت 211الحركي للمفاصل العاملة في عدو  المدى

توجد فروق دالة احصائيا بين متوسط القياس القبلي ومتوسط القياس البعدى في المستوى  -2
 سنة .21متر للناشئات تحت  211لعدو الرقمي 

 Research Method منهج البحث.-رابعا :
)القبلي  تجريبية بتصميم القياس واحدةلمجموعة  المنهج التجريبيستخدم الباحث ا     

 لمالئمته لطبيعة وأهداف البحث .وذلك ( وألبعدي
 Research Society & Sampleجمتمع وعينة البحث -خامسا :

 Research Societyجمتمع البحث . -1
تم اختيار مجتمع البحث من فريق العاب القوى بالمدرسة الرياضية التجريبية للبنات     

 سنة .  21بشبين الكوم بمحافظة المنوفية تحت 
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  Research Sampleعينة البحث . -2

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من فريق العاب القوى بالمدرسة الرياضية      
متر للمرحلة السنية تحت  211العبات مسافات قصيرة  4للبنات بشبين الكوم وعددهم 

سنة وتم استبعاد واحدة منهم لعدم انتظامها في التدريب ليكون العدد النهائي للعينة  21
 العبات  2االساسية 

 وسائل وادوات مجع البيانات : ا : سادس

 استمارات استطالع راي الخبراء  .2
 استمارات تسجيل بيانات الالعبين  .2
 جهاز  جينوميتر لقياس ) المدى الحركي للمفاصل (  .3
 يتر لقياس قوة عضالت الرجلين والظهر مجهاز دينامو  .7
 ميزان طبي لقياس الوزن ) بالكيلوجرام ( .1
 جهاز ريستاميتر لقياس الطول ) بالسنتيمتر(  .2
 شريط قياس ) متر (  .4
 لحساب الزمن  Casio ساعة إيقاف .8
 مجموعة أقماع مختلفة األطوال  .3

  ي محدد المسافات ) سلم الرشاقة (سلم جر  .21
 أحبال واساتيك للمقاومة  .22

 اخلطوات التنفيذية للتجربة : سابعا : 

  -القياس القبلي : -0

        في متغيرات  األساسيةالقياسات القبلية على عينة البحث  بإجراءقام الباحث            
(  الرقميوالمستوى  –اختبارات المدى الحركي   –) اختبارات القدرات البدنية الخاصة 

 م  2122/  22/  22،  21وذلك في الفترة من يومي الخميس والجمعة الموافق 
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 حمتوى الربنامج التدريبي املقرتح :  -2

قام الباحث بتطبيق البرنامج التدريبي المقترح باستخدام تدريبات المرونة والرشاقة في            
 م  2123/  2/  28الموافق  الخميسيوم م  حتى 21/22/2123  األحديوم  الفترة من

 القياس البعدي : -3

القياسات  بإجراءبعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ البرنامج التدريبي قام الباحث       
 –اختبارات المدى الحركي   –اختبارات القدرات البدنية الخاصة  البعدية على متغيرات )

م   3/2123/ 2،  2الموافق  الجمعة والسبت( في الفترة من يومي  الرقميوالمستوى 
القياسات البعدية تحت نفس الظروف التى تمت فيها القياسات وقد راعى الباحث ان تتم 

 القبلية ، وقد استعان الباحث بمجموعة من السادة الزمالء الجراء القياسات 

 -املعاجلة اإلحصائية : -ثامنا :

  -: كالتاليتتناسب مع طبيعة البحث وهي   التي اإلحصائيةاستخدام المعالجات تم 

 المتوسط الحسابي  -2
 االنحراف المعياري  -2
 معامل االلتواء   -3
 معامل االرتباط  -7
  ومان وتني   كسونو لكيو   (   Z) اختبار   -1
 معادلة نسبة التحسن استخدام   -2
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  -:االستنتاجات والتوصيات  -تاسعا :

 في المستخدم اإلحصائي األسلوب نتائج على واعتمادا   البحث نتائج أظهرته ما إلى استنادا       
 االختبارات المستخدم والمنهج وخصائصها البحث عينة حدود وفى وفروضه البحث أهدافضوء 

   -التالية : اإلستخالصات إلى التوصل من الباحث تمكن والقياسات المطبقة

  -:البرنامج التدريبي باستخدام تدريبات المرونة والرشاقة ادى الى تحسن القدرات البدنية حي  : أ
 

 متر عدو من البدء الطائر  31بلغت نسبة التحسن بين القياسين القبلي والبعدى في اختبار  -2
 % 3,421  ) السرعة االنتقالية (

بلغت نسبة التحسن بين القياسين القبلي والبعدى في اختبار نيلسون لالستجابة الحركية  -2
 % 1,112) سرعة رد الفعل (   االنتقالية 

متر عدو من البدء  221ياسين القبلي والبعدى في اختبار بلغت نسبة التحسن بين الق -3
 % 2,844) تحمل السرعة (  المنخفض 

الوثنننننب العنننننريض مننننننن  بلغنننننت نسنننننبة التحسننننننن بنننننين القياسنننننين القبلنننننني والبعننننندى فننننني اختبننننننار -7
 % 8,122 .الثبات

 %  8,811متر  21بلغت نسبة التحسن بين القياسين القبلي والبعدى في اختبار الحجل  -1
 الرجلين عضالت قوة قياس اختبار في القبلي القياس عن البعدي القياس تحسن نسبة بلغت -2

 % 21,323 الديناموميتر جهاز باستخدام
 الظهر عضالت قوة قياس اختبار في القبلي القياس عن البعدي القياس تحسن نسبة بلغت -4

 %  4,837 الديناموميتر جهاز باستخدام
  بلغنننننت نسنننننبة التحسنننننن بنننننين القياسنننننين القبلننننني والبعننننندى فننننني اختبنننننار الثننننننى واللنننننف واللمنننننس  -8

 % 2,332) المرونة الحركية ( 
 7,1×  3بلغننننت نسننننبة التحسننننن بننننين القياسننننين القبلنننني والبعنننندى فنننني اختبننننار اختبننننار بننننارو  -3

 %  2,473متر  
 21×  7كوكي بلغت نسبة التحسن بين القياسين القبلي والبعدى في اختبار الجري الم -21

 % 2,877متر 
 %   2,441بلغت نسبة التحسن بين القياسين القبلي والبعدى في اختبار الدوائر المرقمة   -22
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 -: حي  المدى الحركيدي البرنامج التدريبي الى تحسن في أ:  ب
 

بلغنننننت نسنننننبة التحسنننننن بنننننين القياسنننننين القبلننننني والبعننننندى فننننني اختبنننننار مروننننننة المنكبنننننين منننننن  -2
 %  8,228وضع االنبطاح على االرض 

بلغننننت نسننننبة التحسننننن بننننين القياسننننين القبلنننني والبعنننندى فنننني اختبننننار رفننننع الننننذراع خلفننننا عاليننننا  -2
 % 1,777% والذراع اليسرى  2,228من االنبطاح في الذراع اليمنى 

بلغننننت نسننننبة التحسننننن بننننين القياسننننين القبلنننني والبعنننندى فنننني اختبننننار ثنننننى الجننننذع امامننننا اسننننفل  -3
 % 41,342من الوقوف 

بلغنننننت نسنننننبة التحسنننننن بنننننين القياسنننننين القبلننننني والبعننننندى فننننني اختبنننننار تقنننننوس الجنننننذع للخلنننننف  -7
 % 22,127من االنبطاح  

 فنننننننني اختبننننننننار المنننننننندى الحركنننننننني والبعننننننننديبلغننننننننت نسننننننننبة التحسننننننننن بننننننننين القياسننننننننين القبلنننننننني  -1
االيجننننننابي لمفصننننننل الفخننننننذ مننننننن وضننننننع الرقننننننود ثنننننننى الركبننننننة علننننننى الصنننننندر للرجننننننل اليمنننننننى 

 % 22,782  اليسرى% والرجل  3,141
فنننننننني اختبننننننننار المنننننننندى الحركنننننننني  عننننننننديوالببلغننننننننت نسننننننننبة التحسننننننننن بننننننننين القياسننننننننين القبلنننننننني  -2

االيجننننابي لمفصننننل الفخننننذ فنننني اتجنننناه البسننننط رفننننع الرجننننل خلفننننا مننننن االنبطنننناح للرجننننل اليمنننننى  
 % 21,442وللرجل اليسرى %  22,388

بلغنننننننت نسنننننننبة التحسنننننننن بنننننننين القياسنننننننين القبلننننننني والبعننننننندى فننننننني اختبنننننننار المننننننندى االيجنننننننابي  -4
%   3,288لمفصننننننل القنننننندم مننننننن منننننند القنننننندم السننننننفل مننننننن الجلننننننوس طننننننوال للرجننننننل اليمنننننننى 

 %   7,142والرجل اليسرى 
بلغننننننت نسننننننبة التحسننننننن بننننننين القياسننننننين القبلنننننني والبعنننننندى فنننننني اختبننننننار مرونننننننة الكعبننننننين فنننننني  -8

 %   4,422ع القبض من الوقوف مائال على الحائط  وض
 

  -حي  :المستوى  الرقمي ادي البرنامج التدريبي الى تحسن في :  ج

 

      الرقمنننننننيفننننننني اختبنننننننار المسنننننننتوى  والبعنننننننديبلغنننننننت نسنننننننبة التحسنننننننن بنننننننين القياسنننننننين القبلننننننني   -2
 %  3,171متر عدو (  211) 
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 -التوصيات :ثانيا : 

 21تحنننننننت  عننننننندو متنننننننر211 والعبنننننننات لالعبنننننننياسنننننننتخدام البرننننننننامج التننننننندريبي المقتنننننننرح  -2
 .والمرونة والرشاقة سنة لتحسين متغيرات السرعة 

توجيننننننه نظننننننر المنننننندربين باسننننننتخدام تننننننندريبات المرونننننننة والرشنننننناقة وزيننننننادة نسننننننبتها خنننننننالل  -2
 .للبرامج التدريبية الخاصة  التي هدفها تنمية متغيرات السرعة   إعدادهم 

رننننننامج التننننندريبي المقتنننننرح إلنننننى العننننناملين فننننني مجنننننال التننننندريب وذلنننننك لالسنننننتفادة توجينننننه الب -3
 .من هذا البرنامج ونتائجه 

المروننننننننة االيجابينننننننة والسنننننننلبية فننننننني الوحننننننندات التننننننني هننننننندفها تنمينننننننة  بتمرينننننننناتاالهتمنننننننام  -7
 السرعة . 

 ةالرشنننننننناقة بأنواعهننننننننا المختلفننننننننة خننننننننالل اإلعننننننننداد للبننننننننرامج التدريبينننننننن بتمريننننننننناتاالهتمننننننننام  -1
 .الخاصة بتنمية السرعة 

توجيننننه نظننننر البنننناحثين إلننننى القيننننام بننننإجراء أبحنننناث علميننننة متشننننابهة علننننى بنننناقي مسننننابقات  -2
 .العاب القوى 

قل للمننننننندربين لتزويننننننندهم بأهمينننننننة اسنننننننتخدم تننننننندريبات المروننننننننة صنننننننضنننننننرورة عقننننننند دورات  -4
 والرشاقة العبي والعبات العدو وكيفية وضعها داخل البرامج التدريبية .

 


