
     
 خليل عاطف رشاد/د

  
ــــــدما ت  ة تعمــــــــل العضــــــــالت  فــــــــي أزواج ، فعنــ ض عضــــــــلة أو مجموعــــــــه عضــــــــل نقــــــــ

Prime Mover Muscles  ة المقابلــــة لهــــا علــــى نفــــس فــــإن العضــــلة أو المجموعــــة العضــــل
ــــــة وعنــــــد وصــــــول الطــــــرف  Antagonistic Muscleالمفصــــــل  ترتخــــــي لكــــــي ال تعــــــوق الحر

ة  ــــــة المفصــــــل فــــــإن العضــــــلة أو المجموعــــــة العضــــــل المتحـــــرك إلــــــى الحــــــد النهــــــائي لمــــــد حر
اضــــا لحظ ض انق ــــ ة تنق ــــة األساســــ ــــاض العضــــالت المحر ــــوة انق  Primeــــًا يتناســــب مــــع ق
Mover Muscles  ات يبـــــــدأ ـــــــ لمنـــــــع اإلصـــــــا مـــــــا أن الطر وســـــــرعة الطـــــــرف المتحـــــــرك؛ 

ة  ــــــة األساســــــ ــــــين العضــــــالت المحر ــــــى جــــــانبي المفصــــــل ب ــــــة عل ــــــة المتوازن  Primeالتنم
Mover Muscles  والعضــــالت المضـــادةAntagonistic Muscles  ال األلعــــاب ، ففـــي مجـــ

ة  ـــــة األساســـــ صـــــفة خاصـــــة فـــــإن العضـــــالت المحر صـــــفة عامـــــة والكـــــرة الطـــــائرة  ـــــة  الجماع
ـــه  Quadriceps mفـــي مهـــارة الوثـــب هـــي عضـــالت أمـــام الفخـــذ   Glutealsوالعضـــالت اإللي

m.  ــــة عــــد عــــدة شـــــهور مــــن التــــدرب التخصصـــــي  .Gastrocnemius mوالعضــــلة التوأم ، و
ح هــــذه المجموعــــة أكثــــر قــــوة مــــن العضــــالت المضــــادة وهــــى عضــــالت الســــاق وعضــــالت  تصــــ

ســـــبب عـــــدم التـــــوازن هـــــذا فـــــي  .Hamstrings mخلـــــف الفخـــــذ  ـــــذلك عضـــــالت الظهـــــر، و و
ة فـــــــي  ـــــــة مـــــــن مخـــــــاطر اإلصـــــــا ة فـــــــإن الالعـــــــب معـــــــرض لدرجـــــــة عال المجموعـــــــات العضـــــــل

ـــــة  ات وتـــــر العقـــــب   Softtissueواألنســـــجة الرخـــــوة  Knee Jointمفصـــــل الر مثـــــل إصـــــا
Calcaneal  ـــــة والشـــــد الزائـــــد فـــــي  .Hamstring Tightness mوالشـــــد فـــــي العضـــــالت الخلف

اإلضـــــافة إلـــــى عـــــدم الراحـــــة فـــــي عضـــــالت أســـــفل  Quadriceps Pullsعضـــــلة أمـــــام الفخـــــذ 
عتبــــــر مســــــئول  يــــــز علــــــى التــــــدرب التخصصــــــي  الظهــــــر، ومــــــن ذلــــــك فمــــــن الواضــــــح أن التر

طــــ ــــدة للعضــــلة واألنســــجة الرا ات العدي ــــًا عــــن اإلصــــا ــــل هــــذه . ة جزئ ــــع مث وأفضــــل وســــيلة لمن

 



ة  ـــــل المجموعـــــات العضـــــل ـــــوة فـــــي  ـــــة مـــــن الق ـــــة درجـــــه عال ات هـــــي مـــــن خـــــالل تنم اإلصـــــا
ــــة فــــإن احتمــــاالت  ــــل العضــــالت قو ح  ة علــــى جــــانبي مفاصــــل الجســــم ، فعنــــدما تصــــ ســــ الرئ
ح أقـــــل مــــــا  ات الناتجـــــة عـــــن النمـــــو غيـــــر المتـــــوازن للعضـــــالت تصـــــ تعـــــرض الالعـــــب لإلصـــــا

ن    .م
ـــــد  ـــــة والعضـــــالت  وق ـــــوة العضـــــالت العامل ـــــين ق ـــــرًا ب بي ـــــا  ـــــاك فارق احـــــث أن هن وجـــــد ال

احــــث نحــــو وضــــع  ة العديــــد مــــن الالعبــــين  ممــــا وجــــه ال المقابلــــة وهــــذا الفــــارق أد إلــــى إصــــا
م برنامج لتحسين التوازن العضلي في حاالت الكرة الطائرة    .تصم

 
م برنامج لتدرب القوة واإلطا -1   .لةتصم
  .التعرف على تأثير برنامج القوة واإلطالة على عالج اختالل التوازن  -2
ي(التعرف على معدالت النمو في القوة و اإلطالة  -3 ة ) المد الحر   .والقدرات الحر

 
برنامج التوازن العضلي يؤد إلى تحسين حاالت اختالل التوازن في القوة للعضالت العاملة  -1

ة على   . مفصل الر
ــة للعضــالت  -2 برنــامج التــوازن العضــلي يــؤد إلــى تحســين حــاالت اخــتالل التــوازن فــي اإلطال

ة   .العاملة على مفصل الر
 

عد  اس  اس قبلي وق م المجموعة الواحدة مع ق احث المنهج التجربي بتصم استخدم ال
ه  ع اسات تت   .وعدة ق

 
ــة مــن العبــي الكــرة الطــائرة بنــاد الزمالــك تــم اخت      الطرقــة العمد حــث  ــار عينــة ال

ـــين و المســـجلين للموســـم الراضـــي  15الراضـــي تحـــت  واشـــتملت عينـــة  1999-1998ســـنة بن
حـــث علـــى  ة  27ال احـــث يتـــولى مســـؤول احـــث تلـــك   العينـــة وذلـــك ألن ال ـــًا و قـــد أختـــار ال لالع

ما أن ه ن أن تثمر فيها الجهود تدرب هذه العينة بنفسه   م ة    .  ذه المرحلة السن
  

 
  



 
ة  احث إلى االستخالصات التال حث توصل ال   :في ضوء نتائج ال

  :التوازن في القوة بين عضالت أمام الجسم وعضالت خلف الجسم : أوال 
بتين إلى المادة لهما -1 ة للر ة قوة العضالت المثن حت100:  21انت نس  : 30فأص

100 .  
انت -2 منى  ة ال منى إلى المادة للر ة ال ة للر ة قوة العضالت المثن  100: 18نس

حت    . 100:  21فأص
انت -3 سر   ة ال سر إلى المادة للر ة ال ة للر ة قوة العضالت المثن : 16نس

حت  100   . 100:  21فأص
  :التوازن يف القوة على جانيب اجلسم : نيا 
ة قـــوة  -1 ســـر انـــت نســـ ـــة ال ـــى المـــادة للر ـــى إل من ـــة ال  100: 97العضـــالت المـــادة للر

حت     . 100:  100فأص
انـت  -2 منـى  ة ال سر إلى الر ة ال ة للر ة قوة العضالت المثن حت  100:  90نس فأصـ

100  :100 .  
انــت -3 ســر  ــة ال ــة للر منــى إلــى المقر ــة ال ــة للر ة قــوة العضــالت المقر  100:  99نســ

حت ف   . 100:  100أص
ت-4 رى كان دة اليس ى المبع ى إل دة اليمن الت المبع وة العض بحت 100: 99نسبة ق  100فأص

:100 .  
  :التوازن يف اإلطالة العضلية أمام وخلف اجلسم : لثا 
ـة -1 ة إلى العضـالت المـادة للر ة للر ي بين العضالت الثان ة المد الحر :  53انت نس

حت  100   . 100:  67وأص
سـر -2 ـة ال سر إلـى العضـالت المـادة للر ة ال ة للر ي للعضالت الثان :  35المد الحر

حت  100   .  100:  66فأص



  :املدى احلركي على جانيب عضالت اجلسم : رابعا 
ـــة -1 ـــة إلـــى العضـــالت المـــادة للر ـــي بـــين العضـــالت المـــادة للر ة المـــد الحر انـــت نســـ

سر   حت  100:  99ال   . 100:  100فأص
ــة -2 ـة للر منـى إلـى العضـالت الثان ـة ال ــة للر ـي  للعضـالت الثان ة المـد الحر انـت نسـ

سر  حت  100:  99ال   . 100:  100فأص
  :لقوة بني عضالت أمام وخلف اجلسم معدالت النمو يف ا: خامسا 

أقـــل مـــن معـــدل نمـــو قـــوة % 57.47بلـــغ معـــدل النمـــو فـــي قـــوة العضـــالت المـــادة للـــرجلين -1
ة للرجلين   % . 96.01العضالت الثان

سـر -2 ـة ال ـة للر أكبـر مـن معـدل النمـو % 109.5بلغ معدل النمو في قـوة العضـالت الثان
                                %       68.28في قوة العضالت المادة  

منـى -3 ـة ال ـة للر أكبـر مـن معـدل النمـو فـي % 89.04معدل النمو في قـوة العضـالت المثن
منى ة ال   % .69.76قوة العضالت المادة للر

  :معدالت النمو يف القوة على جانيب اجلسم :سادسا 
منـى -1 ـة ال أكبـر مـن معـدل النمــو % 69.76بلـغ معـدل النمـو فـي قـوة العضـالت المــادة للر

سر  ة ال   % .68.28في قوة العضالت المادة للر
منـى  -2 ة ال ة للر أقـل مـن معـدل النمـو %  89.04بلغ معدل النمو في قوة العضالت المثن

سر  ة ال ة للر   %  .  109.09في قوة العضالت الثان
منى -3 قـل مـن  معـدل النمـو فـي أ%  96بلغ معدل النمو في قوة العضالت المقرة للرجل ال

سر    % . 96.2قوة العضالت المقرة للرجل ال
منـى -4 عـدة ال أقـل مـن معـدل النمـو فـي قـوة %  68.9بلغ معدل النمو فـي قـوة العضـالت الم

سر     %96.2العضالت المقرة ال
من  -5 أكبر من معدل النمو %  108.58بلغ معدل النمو في قوة العضالت المادة للفخذ األ

سرفي    % . 106.97قوة العضالت المادة للفخذ األ
منى -6 ة ال ة للر أقل من معدل النمو في % 89.04بلغ معدل النمو في قوة العضالت المثن

سر  ة ال ة للر   % . 109.09قوة العضالت الثان



منى -7 عدة للرجل ال أكبر من معدل النمو في قوة % 68.9معدل النمو في قوة العضالت الم
سر العضال عدة للرجل ال   % . 68ت الم

عا  ي أمام  وخلف الجسم : سا   :معدالت النمو في المد الحر
منى-1 ــةال ــي العضــالت المــادة للر ــغ معــدل النمــو فــي المــد الحر أكبــر مــن %  62.34بل

منى ة ال ة للر   % . 14.19معدل النمو في إطالة  العضالت الثان
ــي ل-2 ســر بلــغ معــدل النمــو فــي المــد الحر ــة ال أكبــر مــن %  60.55لعضــالت المــادة للر

سر  ة ال ة للر   % .   13.44معدل النمو في إطالة  العضالت الثان
ــار اللمــس مــن الجلـــوس -3 ــي للعضــالت العاملــة فــي اخت بلــغ معــدل النمــو فــي المــد الحر

ل     %  . 36.39الطو
ـة ال-4 ــي للعضـالت المــادة للر أكبـر مــن %  62.34منــى بلـغ معــدل النمـو فــي المـد الحر

سر  ة ال   %  60.55معدل النمو في إطالة  العضالت المادة للر
منــى-5 ــة ال ــة الر ــي للعضــالت ثان أكبــر مــن %   14.19بلــغ معــدل النمــو فــي المــد الحر

سر   ة ال ة الر   %.  13.44معدل النمو في إطالة  العضالت ثان
سر %(109و ) بتينمد الر%(57.47تراوحت معدالت القوة بين -6 ة ال  ) .ثني الر
ــي بــين-7 ـــارات األداء الحر ـــة% (1.41تراوحــت معــدالت القــوة فــي اخت ــات متتال ) ثــالث وث

  ).متر 20زمن عدو % (23.52و
ة  واحدة طوال الموسم التدربي وطوال فترة تطبي البرنامج -8   . لم تحدث حالة إصا
س -9 المقـــاي ـــي  اســـات المـــد الحر متر  أســـهل اســـتخداما وأكثـــر اســـتخدام ق الســـنت ـــة  الخط

ة وتــؤد نفــس  مــا أنهــا وســيلة موضــوع ــة  ،  س الزاو ــا فــي المالعــب مــن المقــاي ق تطب
  .النتائج

  
ة      ات التال احث للتوص حث توصل ال ة نتائج ال   :بناء على أهم
ة المتوازنة لقوة العضالت العاملة على مفصل ا-1 التنم ة والعضالت المقابلة لها االهتمام    لر
ــة  إلــى -2 ة قــوة العضــالت الثان ح نســ بتين حتــى تصــ ــة للــر ــة العضــالت الثان العمــل علــى تقو

بتين    .   100:  100العضالت المادة للر



احـــث بتطبيـــ البرنـــامج التـــدربي العــــام متضـــمنا برنـــامج التـــوازن العضـــلي للقــــوة -3 يوصـــي ال
ة لتحسين الت   .وازن العضلي للعضالت العاملة والعضالت المقابلة واإلطالة العضل

ــوازن  -4 ة لتحســين الت ــوازن العضــلي للقــوة واإلطالــة العضــل ــ برنــامج الت احــث بتطبي يوصــي ال
ة العاملة على جانبي الجسم      .العضلي لنفس المجموعة العضل

رة -5   .  االهتمام بتخط التوازن العضلي منذ مراحل الممارسة الم
ــة ثابتــة ضــرو -6 ســرعة زاو ــاس العمــل العضــلي األقصــى  ينتــك (رة تــوفر أجهــزة ق فــي ) األيزو

اس والتدرب    .الق
ة مختلفة-7 م برامج لعالج اختالل التوازن العضلي لمجموعات عضل   . تنظ
  . دراسة تأثير برنامج التوازن العضلي على األداء الفني -8
استخدام عينا-9 حث  ت أخر مختلفة على نفس المجموعتين إعادة إجراء مثل هذا ال

ة أخر    . العضليتين وعلى مجموعات عضل
الناشئين- 10 ة القوة الخاصة  م برامج تنم   . ضرورة تقو
ة ورفع المستو الفني - 11 ة من اإلصا   .برامج عالج اختالل التوازن بهدف الوقا

  
  
  

 
 


