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إشـــراف

دكتور
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جامعة المنوفیة

جامعة المنوفیة
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ملخص البحث
استخدام التسهیالت العصبیة العضلیة للمستقبالت الحسیة على تحسین مستوى العبي الوثب تأثیر

العالي
- :المقدمة ومشكلة البحث 

لمـا تـشتمل علیـه مـن مهـارات ًتعد مسابقات ألعاب المیدان والمضمار من الریاضات المتمیـزة نظـرا
جـرى ، وثـب ، رمـى (ي لمـسابقاتها المختلفـة ًوقدرات متنوعة ونظرا للتقدم المذهل في مستوى اإلنجاز الرقمـ

ًثـة ، ویعكـس هـذا التقـدم كمـا ، األمر الذي جعلها تحتل مكان الصدارة في برامج الـدورات األولمبیـة الحدی) 
مــن المعــارف والمعلومــات العلمیــة التــي ســاهمت فــي حــدوث هــذا التطــور ، حتــى وصــل إلــى أفــضل ًهــائال

ن التدریب الریاضي لالعبي المستویات العلیا یعتمـد فـي المقـام األول المستویات ، األمر الذي یؤكد على أ
علــى الكثیــر مــن العلــوم التجریبیــة واإلنــسانیة والتـــي أســهمت تطبیقاتهــا المختلفــة فــي زیــادة فاعلیــة وكفـــاءة 
العملیة التدریبیة ، ولذا نجد أن علم التدریب الریاضي ،قد تقدم في السنوات األخیـرة بخطـوات واسـعة حیـث
تضاعفت جهود العلماء في مختلـف مجـاالت العلـوم المرتبطـة بالمجـال الریاضـي ولقـد كـان مـن أهـم جهـود 
المتخصــصین والمهتمــین بهــذا المجــال هــو البحــث عــن أفــضل الطــرق والوســائل لتطــویر المــستوى البــدني 

.والرقمي 
ًى اهتماما شدیدا ن ألعاب القوى أحد األنشطة التي تلقأ) ١٩٩٠( محمد عبد الغنى عثمانویرى 

من كافة الدول المتقدمة لتمیزها بموضوعیة تقییم اإلنجاز حیث أنـه یتـرجم إلـى أزمنـة ومـسافات وارتفاعـات 
ًصـادقا عـن إمكانـات وقـدرات الالعبـین بــصفة عامـة ، وقـد ثبـت بمـا ال یـدع مجـاالًتعطـى مؤشـرا للــشك أن ً

توى اإلعجـاز البـشرى وقفـزت لألمـام بـصورة المستویات الرقمیـة فـي مختلـف مـسابقاتها قـد أصـبحت فـي مـس
مثیــــرة للجــــدل والتــــساؤل عــــن األســــباب الحقیقیــــة وراء هــــذا التطــــور المــــذهل ؟ ومــــا هــــي أفــــضل األســــالیب 

.المستخدمة في العملیة التدریبیة حتى یمكن تحطیم هذه األرقام ؟

تـاج األداء حیـث یحوتعتبر مسابقة الوثـب العـالي مـن أقـدم مـسابقات المیـدان وهـى تتمیـز بـصعوبة 
. كــل قــوى الجــسم التــي تتــوافر لدیــه الجتیــاز عارضــه علــى ارتفــاع مــا مــن األرض المتــسابق إلــى اســتغالل 

ولــیس هنــاك شــك فــي أن مــسابقة الوثــب العــالي مــن المــسابقات التــي تتطــور أرقامهــا بــسرعة كبیــرة ویرجــع 
بـصورة مـستمرة وذلـك للرغبـة الجامحـة )التكنیـك ( األداء ك إلـى اهتمـام البـاحثین فـي تطـویر الفضل في ذل

.في كسر األرقام القیاسیة وعدم الجمود 

مــسابقة الوثــب العــالي مــن المــسابقات التــي یمتــاز إیقاعهــا بالجمــال الحركــي والرشــاقة وعلیــة فتعــد
وهـى ضـمن مـسابقات الوثـب ،ویظهـر ذلـك اإلیقـاع مـن والمرونة ویحس بذلك كل مـن الالعـب والمـشاهد ،
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ًنیــك الممیــز للمـسابقة ، حیــث یمــر بمراحـل فنیــة حركیــة منـذ األربعینــات وحتــى یومنـا هــذا وصــوالخـالل التك
".الطریقة الظهریة"إلى 

أن اإلطالــة )م١٩٩٧" (عمــرو الــسكري،عبــد العزیــز النمــر،ناریمــان الخطیــب" یــشیر كــل مــن و
ت العــصبیة الفــسیولوجیة بتــسهیل المــستقبالت الحــسیة العــصبیة العــضلیة تهــدف إلــي االســتفادة مــن العملیــا

طالــة العــضالت تحـت أفــضل الظـروف الممكنــة وتعـد هــذه الطریقــة تحقیـق االرتخــاء العـضلي حتــى یمكـن إل
من أفضل طرق اإلطالة ألنها تزیـد مـن المرونـة االیجابیـة التـي تـساعد علـي بنـاء أسـلوب للحركـة المتوافقـة 

ثیر العـــصبي المتبـــادل واالرتخـــاء العـــضلي التـــأ" آلیـــات عـــصبیة فـــسیولوجیة مثـــل ا تـــستخدم عـــدةكمـــا أنهـــ
ل أو المـــدرب المــنعكس الـــالإرادي وهــذه الطریقـــة تتطلـــب ســعة اطـــالع ودرایـــة فنیــة عالیـــة مـــن جانــب الزمیـــ

.لتجنب مخاطر اإلصابة 

أن المرونة إلي ) م ١٩٩٧" (عمرو السكري، عبد العزیز النمر ، ناریمان الخطیب "ویشیر كال من 
یك العضالت والمفاصل خالل مداها الكامل للحركة وهي بذلك تتضمن مركبتین همـا هي المقدرة علي تحر

المقـــدرة الحركیـــة للمفـــصل و المقـــدرة علـــي اإلطالـــة والمرونـــة ال تتحـــسن إال مـــن خـــالل تمرینـــات اإلطالــــة 
عني ت" واإلطالة بمعناها البسیط ، الصحیة فال توجد وسیلة أخري أكثر أهمیة من اإلطالة لتحسین المرونة 

من الطرفین واستخدام تمرینات اإلطالة لتنمیة وتحسین يعن مركزها بقدر متساوًزیادة طول العضلة بعیدا
.المرونة مبني علي حقیقة أن اإلطالة تقلل من حدوث الشد في العضالت وتقلل من إصابة المفاصل 

ي النــشاط بــل البــدء فــونظــرا ألن تمرینــات اإلطالــة هــي جــزء أساســي فــي اإلحمــاء واإلعــداد البــدني ق
:ن لها فوائد عدیدة ویمكن تحدیدها في االتجاهات الرئیسیة التالیةالتخصصي ویرجع ذلك إلي أ

تنمیة المرونة وباقي الصفات بنسب متفاوتة.
 الوقایة من اإلصابات.
تطویر المهارات والقدرات البدنیة.
ٕاستعادة الشفاء وازالة األلم العضلي.

بنـادي سـرس اللیـان ) درجـة أولـى( العب ألعاب قـوى الباحثتنبثق مشكله البحث من خالل كون
لدى معظـم الالعبـین فـي تعدیـة العارضـة بالطریقـة الظهریـة فـي بطولـة الجمهوریـة وذلـك مـن ضعف الحظ 

لرقمـي خالل عدم القدرة على اتخاذ وضع التقوس الكامل لحظـة تعدیـة العارضـة ممـا یـؤثر علـى المـستوى ا
فـي جمیـع لـدى الالعبـین المـدى الحركـيوقد ارجع الباحث ذلك إلـى انخفـاض فـي مـستوى لدى الالعبین ،

وخاصــة عنــصر اإلطالــة الــذي ًمراحــل المهــارة ویظهــر هــذه االنخفــاض واضــحا فــي مرحلــة تعدیــة العارضــة
یــث إن تنمیتــه یعتــر بمثابــة حجــر األســاس فــي ألعــاب القــوى بــصفة عامــة والوثــب العــالي بــصفة خاصــة ،ح
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دنیـة األخـرى بنـسب متفاوتـة قـد تكـون عامـل فـي تحـسین مـستوى بتؤدى إلى تنمیة معظـم عناصـر اللیاقـة ال
یمكن القبول بأن یكون الرقم القیاسي األفریقي لـیس مـسجال باسـم مـصر ممـا دفـع حیث ال.األداء المهارى

ةالعــضلیةخــالل التــسهیالت العــصبیالباحــث لمحاولــة التوصــیل إلــى برنــامج تــدریبي لتطــویر المرونــة مــن 
.على المستوى الرقمي لالعبي الوثب العالي ًأیضاوالتعرف على تأثیرهاةللمستقبالت الحسی

:أهداف البحث:ًأوال
یهـــدف البحـــث إلـــى تـــصمیم برنـــامج تـــدریبي مقتـــرح  باســـتخدام التـــسهیالت العـــصبیة العـــضلیة للمـــستقبالت 

-:ى ومعرفة تأثیره عل) P.N.F(الحسیه 
.تحسین متغیرات المدى الحركي الخاصة بالعبي الوثب العالي .١
.                   تحسین مستوى عناصر اللیاقة البدنیة الخاصة لدى العبي الوثب العالي.٢
.المستوى الرقمي لدى العبي الوثب العاليالمستوى المهارى وتحسین.٣

:البحث تساؤالت: ًثانیا
باستخدام التـسهیالت العـصبیة للمـستقبالت الحـسیة لـه تـأثیر إیجـابي علـى هل البرنامج التدریبي: ١س

.متغیرات المدى الحركي الخاصة بالعبي الوثب العالي قید البحث ؟
هل البرنامج التدریبي باستخدام التـسهیالت العـصبیة للمـستقبالت الحـسیة لـه تـأثیر إیجـابي علـى : ٢س

.لعالي قید البحث ؟المتغیرات البدنیة الخاصة بالعبي الوثب ا
هل البرنامج التدریبي باستخدام التـسهیالت العـصبیة للمـستقبالت الحـسیة لـه تـأثیر إیجـابي علـى : ٣س

. المتغیرات المهاریة والمستوى الرقمي الخاصة بالعبي الوثب العالي قید البحث؟
:منهج البحث : ًثالثا

ًلمجموعة واحدة نظرا لمالئمته )والبعديالقبلي(ین القیاسذوالمنهج التجریبي الباحثاستخدم 
.لطبیعة وأهداف البحث

:البحثوعینة مجتمع :ًرابعا
العبــین مــن نــادي ســرس اللیــان والمــسجلین بإتحــاد ألعــاب القــوي تحــت ) ٩(اشــتمل مجتمــع البحــث علــى 

:وتم تقسیمهم إلىوالدرجة األولي) سنه٢٠(

.)أساسیة(العبین كعینة تجریبیة ) ٤(-١
.العبین تم استبعادهم من العینة األساسیة وذلك إلجراء الدراسة االستطالعیة ) ٥(-٢
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: أدوات ووسائل جمع البیانات:ًخامسا 
بعـــض األدوات واألجهـــزة المـــساعدة فـــي تنفیـــذ التجربـــة األساســـیة للبحـــث وتـــشمل الباحـــثاســـتخدم 

:أدوات جمع البیانات، واألجهزة المساعدة علي ما یلي 
.استطالع رأي الخبراء اتاستمار- 
.استمارات تسجیل البیانات - 
.لقیاس عناصر اللیاقة البدنیة )(New testجهاز- 
.جهاز الوثب العالي-.)منقلة هندسیة(جهاز لقیاس الزوایا - 
.میزان طبي لقیاس الوزن-.لقیاس الطولرالرستامیت-
.حبل الوثب -.أقماع -
.مطاطیة اساتیك -.كور طبیة -
.صندوق مقسم -.         )PNF(ـالبرنامج التدریبي باستخدام ال–

.ضنابل -.كراسي خشبیة - 
.مراتب - .                                     یدي بار حد- 

:الخطوات التنفیذیة للتجربة : ًسادسا
القبليالقیاس -١

اختبـــارات (قــام الباحــث بــإجراء القیاســات القبلیــة لمجموعــة البحــث األساســیة فــي متغیــرات البحــث 
فـيفـي الفتـرة )االختبـارات المهاریـة والمـستوى الرقمـي–البدنیـة الخاصـة عناصـر اللیاقـة -مدى الحركيال

.م ١٧/٣/٢٠١١، ١٦الثالثاء واألربعاء الموافق یومي
المقترحالتدریبيمحتوى البرنامج -٢

قام الباحث بتطبیق البرنامج التدریبي باستخدام التـسهیالت العـصبیة العـضلیة للمـستقبالت الحـسیة 
.م١٤/٥/٢٠١١السبتم  إلى یوم٢١/٣/٢٠١١ألساسیة في الفترة من یوم االثنین على المجموعة ا

القیاس البعدي-٣
بعد انتهاء المدة المحددة  لتنفیذ البرنـامج التـدریبي  قـام الباحـث بـإجراء القیاسـات القبلیـة لمجموعـة 

–اللیاقـــة البدنیـــة الخاصـــة عناصـــر -مـــدى الحركـــياختبـــارات ال(البحـــث األساســـیة فـــي متغیـــرات البحـــث 
. م ١٥،١٦/٥/٢٠١١الموافـق واالثنـیناألحـد الفتـرة فـي یـومي في)االختبارات المهاریة والمستوى الرقمي

الباحث أن یتم إجراء القیاسات البعدیة تحت نفـس الظـروف التـي تـم فیهـا إجـراء القیاسـات القبلیـة ىوقد راع
.مالء إلجراء القیاسات السادة الزوقد استعان الباحث بمجموعة من 
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:المعالجات اإلحصائیة :ًسابعا 
:تم استخدام المعالجات اإلحصائیة التي تتناسب وطبیعة الدراسة والتي تمثلت في 

 المتوسط الحسابي.
  االنحراف المعیاري.
 معامل االلتواء.
 معامل االرتباط.
 مل الثباتمعا=الذاتيالصدق.
 نسبة التحسن ( استخدام معادلة. (
 كسونیولكاختبار ) ( z.

:االستنتاجات : ًثامنا

ًإلى ما أظهرته نتائج البحث واعتمادا على نتائج األسلوب اإلحصائي المـستخدم فـي ضـوء ًاستنادا
لمــستخدم واالختبــارات والقیاســات أهــداف البحــث وفروضــه وفــى حــدود عینــة البحــث وخصائــصها والمــنهج ا

-:المطبقة تمكن الباحث من التوصل إلى اإلستخالصات التالیة 
-:يبارات المدى الحركمتغیر اخت: ًأوال
المـدى االیجــابي لمفـصل الفخــذ متغیـرفــييوالبعـدالقبلــيبلغـت نـسبة التحــسن بـین القیـاس -أ

."٪٢٢,٩٨،٪٢٢,٤٥"الرجل الیمنى والیسرى"الركبة على الصدر من الرقود ثني

المـدى االیجــابي لمفـصل الفخــذ متغیـرفــييوالبعـدالقبلــيبلغـت نـسبة التحــسن بـین القیـاس -ب
، ٪٣٨,٢٠"الرجــل الیمنــى والیــسرى"والقــدمین متالصــقان مــن الكعــب مــن وضــع الجلــوس 

٣٢,٩٣٪".

جـابي لمفـضل المدى الحركـي اإلیمتغیرفييوالبعدالقبليبلغت نسبة التحسن بین القیاس -ت
.٪١٥,٠١، ٪١٣,٦٢"الرجل الیمنى والیسرى"القبض من وضع الرقودالفخذ في اتجاه

المدى الحركـي اإلیجـابي لمفـصل متغیرفييوالبعدالقبليبلغت نسبة التحسن بین القیاس -ث
" .٪١٩,٧٩،٪١٦,١٢"الرجل الیمنى والیسرى "الفخذ في اتجاه المد من االنبطاح 

اختبـار مرونـة الكعبـین فـي اتجـاه متغیـرفييوالبعدالقبليتحسن بین القیاس بلغت نسبة ال-ج
.٪٩١٢,٨على الحائط ًالقبض من الوقوف مائال

اختبـــار مرونـــة المنكبـــین مـــن متغیـــرفـــييوالبعـــدالقبلـــيبلغـــت نـــسبة التحـــسن بـــین القیـــاس -ح
.٪٣٨,٦٥االنبطاح
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اختبـار مرونـة الجـزء العلـوي مـن تغیـرمفـييوالبعـدالقبليبلغت نسبة التحسن بین القیاس -خ
.٪٢٢,٨٨الظهر من الجلوس على الكرسي 

یجــابي لمفـصل الفخــذ المـدى اإلمتغیـرفــييوالبعـدالقبلــيبلغـت نـسبة التحــسن بـین القیـاس -د
.٪١١,٣١ًمن وضع الرقود القدمین فتحا 

أسـفل ًمامـاالجـذع أاختبـار ثنـي متغیـرفـييوالبعـدالقبلـيبلغت نـسبة التحـسن بـین القیـاس -ذ
.٪٤٥,٧٦ًمن الجلوس طوال 

-:بالنسبة للمتغیرات البدنیة :ًثانیا
م مــن البــدء الطــائر٣٠عــدوالمتغیــر فــييبعــدوالالقبلــيبلغـت نــسبة التحــسن بــین القیــاس -أ

٣.٨٤٪.
ث ١٥العــدو فــي المكــان متغیــر فــييوالبعــدالقبلــيبلغــت نــسبة التحــسن بــین القیــاس -ب

٤٥,٣٧٪.
الوثب العمودي من الثبات زمن متغیرفييوالبعدالقبليسن بین القیاس بلغت نسبة التح-ت

.٪١٨,٢٩، المسافة الرأسیة ٪١٠,٠١الطیران
للخلــــفطبیــــةرمــــي كــــرةمتغیــــرفــــييوالبعــــدالقبلــــيبلغــــت نــــسبة التحــــسن بــــین القیــــاس -ث

٣٠,٢٨٪.
بطریقـــةاجـــىزالزجالجـــري متغیـــرفـــييوالبعـــدالقبلـــيبلغـــت نـــسبة التحـــسن بـــین القیـــاس - ج

.٪١١,٩٩م٤.٥×٣بارو
م١٢الجـري حـول دائـرة قطرهـا متغیـرفـييوالبعـدالقبليبلغت نسبة التحسن بین القیاس - ح

٦,٥٠٪.
.٪٢٢,٠٧الكوبري متغیرفييوالبعدالقبليبلغت نسبة التحسن بین القیاس - خ
أســفل مــن ًالجــذع أمامــاثنــيمتغیــرفــييوالبعــدالقبلــيبلغــت نــسبة التحــسن بــین القیــاس -د

.٪٥٣,٣٣الوقوف
)١٠(اختبار الوثب في المكان متغیرفييوالبعدالقبليبلغت نسبة التحسن بین القیاس -ذ

.٪٢١,٢٩مرات
-:المتغیرات المھاریة :  ًثالثا

.٪١٧,١٠الخمس خطواتمتغیرفييوالبعدالقبليبلغت نسبة التحسن بین القیاس -أ
اختبــار الوثــب العمــودي مــن متغیــرفــييوالبعــديالقبلــبلغــت نــسبة التحــسن بــین القیــاس -ب

.٪٣٦الحركة 
اختبار الجـري بـین القـوائم علـى في متغیريیاس القبلي والبعدبلغت نسبة التحسن بین الق-ت

.٪١١,٧٠)∞(شكل
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علـــى الوثـــب بـــالظهر مـــن متغیـــرفـــييوالبعـــدالقبلـــيبلغـــت نـــسبة التحـــسن بـــین القیـــاس -ث
.٪١٠,٥٤عارضة الوثب

.٪١٠,٦١الرقمي المستوىمتغیرفيوالبعدى القبلية التحسن بین القیاس بلغت نسب- ج
:التوصیات :ًثانیا

زیادة عینة البحث عند استخدام األسلوب اإلحصائي اختبارWilcoxon)( لكي یتم إیـضاح
.داللة الفروق بین القیاسات القبلیة والبعدیة 

 ة الــ المرونة بطریقبلى االهتمام إتوجیه نظر المدربین)PNF( وأســــــالیبها المختلفــــــة وذلــــــك
.تحسین القدرات البدنیة والمهاریة والمدى الحركي فيلفاعلیتها 

عقــــد دورات للمــــدربین الســــتخدام األســــالیب المختلفــــة لطریقــــة التــــسهیالت العــــصبیة العــــضلیة
.للمستقبالت الحسیة 

ظریـــاتنالمختلفـــة المنطلقـــة مـــن زمـــات یضـــرورة اســـتخدام أســـالیب معینـــة تعتمـــد علـــى المیكان
.سیولوجیا المستقبالت الحسیة العضلیةف
 القیــام بــإجراء أبحــاث علمیــه باســتخدام طریقــة التــسهیالت العــصبیةإلــىتوجیــه نظــر البــاحثین

ي ة حتــى تواكــب مــستوى األداء المهــارالعــضلیة بأســالیبها المختلفــة والتــي تناســب كــل مرحلــة ســنی
.ثب العالي والبدني لالعبي الو

 ًتوجیــــه البرنــــامج التــــدریبي المقتــــرح وأیــــضا نتائجــــه إلــــى العــــاملین فــــي مجــــال التــــدریب وذلــــك
.لالستفادة من هذا البرنامج ونتائجه 

 ـــــــضــــــرورة اهتمــــــام المختلفــــــة ذات األســــــالیبمدى الحركــــــيالمــــــدربین باســــــتخدام تمرینــــــات الــ
.لمهارة الوثب العالييوى األداء المهارلمختلفة لتحسین القدرات البدنیة المختلفة ومستا
لالرتقــاء مراعــاة خــصائص المرحلــة الــسنیة التــي یــتم العمــل معهــا وذلــك حتــى یمكــن التخطــیط

.ویاتهم بما یتناسب مع إمكاناتهم البدنیة والجسمیة والحركیة والعضلیةتبمس
 البدنیــةء بالمــستویاتبنــاء وتــصمیم البــرامج التدریبیــة  باالرتقــافــياالسترشــاد باألســس العلمیــة

.والمهاریة في هذه المرحلة السنیة 


