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 انبحث مسخخهض

 والمياراتالبدنية  الصفاتي بعض ف تماريف التوازف بالكرة عمى مدى تأثير التعرؼ الى البحث ىدؼ
 اكاديمية المثنى لمشبابالرياضي التجربة عمى وطبقتاستخدـ المنيج التجريبي ،  الباحثو ،

وتـ اختيارىـ عمدا وقسموا الى ( العب ، 20عددىـ ) وكاف( 2019 – 2018ـ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمموس
وجانس الباحث العينة ، (العب 10مجموعتيف عشوائيا الى )تجريبية وضابطة(وكل مجموعة عددىا )

واجري التكافؤ لمجموعتي البحث في الصفات البدنية والميارات العمر، الكتمة( ،)الطوؿ  في
 الحصائية التي استخدميا الباحث ىيوكانت الوسائل االتصميـ التجريبي ،  االساسيةواستخدـ

)االنحراؼ المعياري، الوسط الحسابي معامل االلتواء ، ، معامل االختالؼ، النسبة المئوية ، اختبار 
(T) تطورا في اغمب  حصمت المجموعة التي نفذتتدريبات التوازف بالكرة، و  المستقمة والمرتبطة لمعينات

وذلؾ لمنتائج التي تـ الحصوؿ عمييا السرعة االنتقالية القصوى  وكذلكالمياراتباستثناء البدنية الصفات
لممقارنة باالختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التي تدربت عمى تماريف التوازف بالكرة،حصمت المجوعة 

ميارةلعب تطور في  الرشاقةوقوة مميزة بالسرعة وحصمت عمى في متغيردربت مع المدرب تطور ت التي
أفضل مف  س بعد المقارنة لنتائج كل المتغيرات القبمية مع البعدية، وتطورت العينة التجريبيةالكرة بالرا

السرعة االنتقالية القصوى ات باستثناء صفة الميار وجميع البدنية  كل الصفاتالضابطة في  العينة
 .لممقارنة ما بيف النتائج التي حصموا عمييا باالختبارات البعدية

 تمرينات التوازف , المتغيرات البدنية والميارية. الكممات المفتاحية:
Abstract 

(The effect of ball balancing exercises in a number of physical and skill 

variables for young football players) 

M . Dr. Mohamed Shaker Ali El Mawla 
     The objective of the research is to identify the extent of the effect of 

ball balancing exercises in some physical characteristics and skills. The 

researcher used the experimental method. The experiment was applied to 

the Muthanna Sports Youth Academy for the season (2018 - 2019). The 

number was 20 players, (10), and the researcher of the sample in (length, 

age, mass) and the equivalence of the two groups of research in physical 
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characteristics and basic skills and use experimental design, and the 

statistical means used by the researcher is (standard deviation, , The 

difference coefficient, the percentage, the T test for the independent and 

related samples, and the group that carried out the ball balancing exercises 

developed in most physical qualities as well as the skills except the 

maximum transitional speed for the results obtained for comparison with 

the tribal and remote tests of the group, With the ball, the team that trained 

with the trainer got a development in the variable fitness and the strength of 

the characteristic speed and got an evolution in the skill of playing the ball 

with the head after comparing the results of all the tribal variables with the 

dimension, and developed the experimental sample better than the control 

sample in K Physical attributes and all skills except recipe transitional 

maximum speed for comparison between the results obtained posteriori 

tests.                                                                                
Keywords: Balance exercises, physical and skill variables. 

 الفصل االول
  التعريف بالبحث: -1
 مقدمة البحث وأهميته: 1-1

إف التطور والتداخل المستمر بيف العمـو الرياضية يعد مف العوامل الرئيسة والميمة التي 
 ـجعمت الرياضة تسير دائمًا نحو التقدـ مف اجل تحقيق االنجازات الرياضية الكبيرة، ولعل عم

تسعى دائمًا لموصوؿ بالالعبيف لتحقيق أفضل االنجازات الرياضية  التدريب الرياضي مف العمـو التي
في المواقف التنافسية وفي حدود ما تسمح بو قدراتيـ العقمية والبدنية والمياريةوالخططية، وىذا كمو 
يأتي مف خالؿ التكامل في إعداد الالعبيف بمختمف النواحي البدنية والمياريةوالخططية والنفسية 

مف األلعاب التي تطورت تطورا كبيرًا وأخذت تبذؿ جيود كبيرة في  القدـعد لعبة الكرة وتوالذىنية، 
نما اسند إلى البحث  سبيل الحصوؿ عمى مراكز متقدمة فييا واف ذلؾ لـ يأتي بشكل تقميدي وا 
والدراسة والنقد والتحميل لموصوؿ إلى المشكالت التي تواجو المعبة، فيي لعبة فرقية منظمة يمارسيا 
الكثير مف الالعبيف وأصبحت ليا قاعدة شعبية كبيرة في اآلونة األخيرة في جميع أنحاء العالـ وأف 
األعداد البدني ليا يعمب الدور الرئيس والحيوي في تكويف الفورمة الرياضية العالية لالعب والتي 

تحرؾ أحد عناصر ويعد عنصر التوازف العضمي المتؤىمو إلى االشتراؾ في المنافسات أو المباريات، 
، ـاألعداد البدني اليامة التي يحتاجيا  الالعب في أداء جميع الميارات األساسية في لعبة كرة القد

(، بأنو يجب تسميط الضوء عمى مسألة تحقيق التوازف المتحرؾ والذي 2005ويؤكد) حسيف والخياط، 
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ري والبدني لالعبيف )حسيف يعد ـ عنصر ىامًا والذي بدوره يؤثر في تحسيف مستوى األداء الميا
اثناء االداء المتميز ، وميارات  (،كما أف تنوع مياراتيا يجعل ليا متعة خاصة44، 2005والخياط، 

كرة القدـ تحتاج الى مستوى عالي عند اتقانيا وتنفيذىا خالؿ المباراة حتى يمتمؾ الالعب القدرة 
الصعبة والتي تساعده بالتفوؽ عمى تطبيق الواجبات خططية والتحركات السريعة واالحتكاكات 

خصومو ، واغمب ىذه االداءات تكوف مع االداة ) الكرة ( ، فضال عف القدرة عمى تنفيذ الواجب 
كما أف ارتفاع مستوى األداء المياري لالعب يعد اليدؼ األساسي الدفاعي واليجومي بدوف تكمف ، 

 .لممدرب الرتباطو باألداء الخططي السميـ
مع الكرة لكونيا اكثر التوازف في تصميـ تمرينات ا سبق تحددت أىمية البحث الحالي وبناء عمى م

حتى  كرة القدـبعض الميارات االساسية في لعبة  واقعية وخصوصية مع الفعالية ومدى تأثيرىا عمى 
يتسنى لمعامميف في مجاؿ التدريب أيجاد السبل التي بواسطتيا يمكف تعزيز مدى االستفادة مف 

 ت االتزاف الحركي لتحسيف مستوى الالعبيف مف الناحية الميارية.مؤشرا
 مشكمة البحث : 1-2

 النفسيةاغمبالجوانب اف لعبة كرة القدـ حاليا كأي لعبة فرقية تحتاج فييا الى اعداد الالعبيف في     
ضل مستوى والميارية ، لكي يتمكنوا في توظيف طاقاتيـ بالشكل االمثل لتحقيق اف والخططية والبدنية

الذي يعتمد بشكل كبير  خالؿ المباراة ، ونظرا لخصوصية ىذه المعبة وما تتمتع بو مف اداء مياري 
فضال عف كثرة تحركات الالعبيف وسرعة الدوراف وتغيير االتجاه والتوقف  عمى المستوى البدني،

ات اليجومية المفاجئ وكثرة االحتكاكات الشديدة بيف الالعبيف لمحصوؿ عمى الكرة في الميار 
والدفاعية ، وعنصر التوازف العضمي المتحرؾ احد العناصر البدنية الذي اتخذه الباحثاف مع الكرة 
لتكوف التدريبات اكثر واقعية وخصوصية مع الفعالية والذي نريد معرفة مدى تأثيره عمى الجانب 

عبيف سواًء بالكرة وبدونيا ، المياري ، والذي ربما يكوف لو دور كبير في األداء الميارى ويعييف الال
في ىذا المجاؿ لرؤيتيـ الكثير مف المدربيف يركزوف اىتماميـ عمى  يخوضوف الباحثاف  جعلوىذا ما 

تدريب جميع الصفات دوف اعتبار لمتوازف  بالكرة وبدونيا ، عمى الرغـ اف المصادر تشير الى" 
 2008يؾ ،ػػػػػػعند كل لالعب " )البضرورة اف يعمل المدرب عمى االرتقاء بيذا العنصر البدني 

التوازف ىل اف تمرينات معرفة  في( ، ومف ىذا المنطمق تكمف مشكمة البحث في تسميط الضوء 128،
 .الصفات البدنيةوالميارات؟في بعضتؤثر  بالكرة 

 البحث : هدفا 1-3

 البدنية والميارية. بعضالصفاتفي  تدريبات التوازف بالكرةتأثير التعرؼ عمى  -1
في االختبارات البعدية في بعض الصفات البدنية وكذلؾ بعض الميارات بيف  الفروؽ التعرؼ عمى -2

 الضابطة والتجريبية .
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 :البحث  يتافرض 1-4
 ولصػالح االختبػار البعػديفي بعػض الصػفات فروقبيف االختباريف القبمي والبعدي ذات داللػة احصػائية ىناؾ-1

 جريبية .البدنية والميارية لالعبي المجموعة الت
 مجمػوعتيبيف البدنيػة والمياريػة بعػض الصػفاتفروقفي االختبارات البعديػة ذات داللػة احصػائية فػي  ىناؾ-2

 .البحث

 البحث : لمجا 1-5
 ( سنة. 19- 16المجاؿ البشري :العبي اكاديمية المثنى  لألعمار )  1-5-1
 المجاؿ المكاني : ممعب األكاديمية .  1-5-2
 (  2019/ 9/4) الى( 2019/ 2/ 1) مف لممدة المجاؿ الزماني :  1-5-3

 الفصل الثاني
 منهجية البحث واجراءته الميدانية -2

 منهج البحث 1 –2
 . لكونو مالئما مع البحث  المنيج التجريبياستخدـ الباحث  

القػػدـ لمشػػباب (وبمػػ  بكػػرة  ) اكاديميػػة المثنػػى مػػف العبػػي تػػـ اختيػػار العينػػة عمػػديا:عينةةة البحةةث  2 –2
الػػػذيف مثمػػػوا العينػػػة التجريبيػػػة فػػػي البحػػػث وتػػػـ تقسػػػيميـ ( العب22)واختيػػػر مػػػنيـ العػػػب،  (22) عػػػددىا

( 2عػػػددىـ )وكػػػاف  ( ، واسػػػتبعد حػػػراس المرمػػػى  02) عشػػػوائيا بالقرعػػػة وكانػػػت كػػػل مجموعػػػة عػػػددىا
 .ما ذكر ( يبيف0وجدوؿ )

 ( 1جدول )
 النسب المئوية االعداد العينة

 %111 22 انؼَُت انكهَت نهبحث

 %91.91 21 ُت انفؼهَت نهبحثانؼَ

 %9.19 2 انًبؼذٍٍ يٍ انؼَُت انكهَت

االسػػػػتبيانات )االدوات االتيػػػػة فػػػػي البحػػػػث اسػػػػتخدـ تػػػػـ  والمعمومةةةةات : البيانةةةةات وسةةةةائل جمةةةة  2-3
 (.المصادر محتوى تحميل ،المقابالت الشخصية ، االختبارات والقياسات،
 :الصفات البدنية والمهارات واالختبارات4–2

اختيػػػار اىػػػـ الصػػػفات ألجػػػل  لقػػػدـفػػػي كػػػرة ا والتحميػػػل لمدراسػػػات العمميػػػة ومحتػػػوى مصػػػادرىا لقػػػراءةبعػػػد ا
بػراء والمتخصصػيف لخدمػة ىػدؼ ، وكذلؾ استعاف الباحث بكثيػر مػف الخ واختباراتيماالميارات و  البدنية
 البحث.
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 االختبارات التي استخدمت في البحث: 2-5

 : البدنيةالصفات ختبارات ا 2-5-1

 (.000-002، 2222نتقالية )الحكيـ، ( متر مف الوضع الطائر لقياس السرعة اال02) عدو -

، 1997القفػػػػػػػػز مػػػػػػػػف الثبػػػػػػػػات العمػػػػػػػػودي لقيػػػػػػػػاس) القػػػػػػػػوة االنفجاريػػػػػػػػة( لمػػػػػػػػرجميف )حسػػػػػػػػانيف وحمػػػػػػػػدي،  -
117.) 

 ( يتررررررررررررط ن َرررررررررررر   انط رررررررررررر  ت انكهَررررررررررررت4.5×3جررررررررررررطً ان برررررررررررر ا    طٍ ررررررررررررت  رررررررررررر      -

 .(417-416، 2115نهجسى.  ا و زٍذ، 
، 1987لمرجميف. )عبد الجبار وبسطويسػي،  ( مميزة بالسرعةلكل رجل ابعد لقياس) قوة ثالث الحجالتال -

346.) 

 مهارية :ال اختبارات 2-5-2
( متريف 2( شواخص المسافة بيف شاخص وآخر )11اختبار الركض المتعرج بالكرة )الدحرجة( بيف ) -

 (278، 1991لخشاب وآخراف، ذىابًا وايابًا لقياس القدرة عمى التحكـ بدحرجة الكرة. )ا
( كرات لقياس دقة 8( اىداؼ باتساع متر، و)4( مترًا عمى )15اختبار التمريرة القصيرة مف مسافة ) -

 (.85-84، 2115التمريرات القصيرة. )الخشاب وذنوف، 
 يد كرة ىدؼ فيو يوجد اليدؼ يارد،عمى(  18)   خط قوس مف كرات( 5) البعيد اختبارالتيديف -

 (  .69 ، 2111 الراوي،)

اختبار ضرب الكرة بالرأس لقياس القدرة عمى ضرب الكرة )النطح( بدقة وبقوة الى أبعد مسافة ممكنة .  -
 ( 147ػ  144،  1997 ،) الدليمي وعبد الحق

 عمى الالعب قدرةى مد لقياس أمتار( 11) مسافة مف دائرتيف داخل( اإلخماد) الكرة ايقاؼ اختبار -
 (.57-56 ،2115 وذنوف، الخشاب. )الكتـ او االمتصاص قطري عف الكرة في التحكـ

 تػػـ التجػػانس فػػي عينػػة البحػػث ، العمػػر، الكتمػػة (،)الطػػوؿ مػػف خالؿ: التجةةانس فةةي عينةةة البحةةث6–2
 ذلؾ. ( يبيف2جدوؿ )و 

 (  2جدول ) 

( ويدؿ ىذا عمى تجانس العينة في ) الكتمة ، 1-الجدوؿ اف القيـ كانت محصورة ما بيف )+  يبيف
بيف  اذا كاف محصورا ما معامل االلتواءالعينة يكوف مف خالؿ ، إذ أف اعتدالية توزيع  الطوؿ ، العمر(

 ىذا اف العينة موزعة بالشكل الطبيعي. دؿي( 1 -+)

 متغيرات الجسم
 اتوحد

 القياس

 (معامل االلتواء ) عينة البحث

 ع + س  

 0.108 4.762 171.120 سـ الطوؿ
 0.076 0.688 18.500 سنة العمر
    -0.473 6.192 67.850 كغـ الكتمة
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اجةةرا الباحةةث التكةةاف  فةةي الصةةفات البدنيةةة والمهةةارات بةةين  مجمةةوعتي البحةةث : بةةين تكةةاف ال7–2
 الضابطة والتجريبية

 . (3لميارية وكما  في الجداوؿ ) او البدنيةتـ إجراء التكافؤ بيف مجموعتي البحث في المتغيرات 
 ( 3جدول )

 (0.0.) ≥مستوى احتمالية
ىناؾ تكافؤ ما بيف الضابطة والتجريبية في الصفات البدنية والميارات الف كل  ( 3) تبيف مف الجدوؿ

 الفروؽ لـ ترتقي الى المعنوية .(  اي 1.15) مف( المحسوبة كانت جميعيا اكبر T) القيـ
 جهزة واألدوات المستخدمة في البحثاأل 8 – 2
  سػػـ ارتفػػاع (31x41( ، قطػػع اسػػفنجية اسػػتخدمت فػػي تػػدريب التػػوازف ابعادىػػا ) 5أداة تػػوازف عػػدد )  
( ،كػرات 4( ، سػاعة توقيػت عػدد )1ميزاف الكترونػي، مسػطرة عػدد )(سـ، وادوات توازف مختمفة ،  31)

 اداة قيػاس )شػريط(( ، 51االرتفاعػات عػدد) ( ، شػواخص مختمفػة2عدد )ساعة ايقاؼ ( ، 11عدد)قدـ 
 (.1عدد)

اسػػتخدـ الباحػػث التصػػميـ التجريبػػي ذو االختبػػار القبمػػي والبعػػدي  : (التجريبيالبحةةث) التصػػميـ 9 –3
 يوضح ىذا التصميـ.( 1، الشكل )لممجموعة الضابطة العشوائية ىذا ما يطمق عميو

 
 
 
 

 

 تالمتغيرا
 الصفات البدنية والمهارات

وحدات 
 القياس

 ((T )الضبابطة( )التجريبية(
 سوبةالمح

 قيم
 ع س ع س 1االحتمالية

 1.48 1.61 1.14 2.55 1.16 2.56 سـ القوة االنفجارية
 1.96 1.14 1.37 3.83 1.37 3.81 ثانية السرعةاالنتقالية القصوى 

 1.52 1.66 1.70 5.58 1.58 5.37 متر قوة مميزة بالسرعة
 1.29 1.75 1.44 21.51 3.38 21.53 ثانية الرشاقة
 1.71 1.18 2.13 21.43 1.94 22.51 ثانية الدحرجة

 1.19 1.74 1.24 2.87 1.28 2.75 درجة التمريرة القصيرة
 1.14 1.44 2.49 5.75 1.98 6.25 درجة التيديف

 1.44 1.85 3.62 8.62 1.99 7.37 متر لعب الكرة بالراس
 1.75 1.16 16.42 61.25 14.88 62.51 درجة االخماد 

بروامج انمعذ 

 مه انمذرب

 انًجًوػت انتجطٍبَت

 انظ   تانًجًوػت

 اختب    بهٌ

 اخخبار بعذي اختب    بهٌ

 اخخبار بعذي
حمارٌه انخىازن 

 بانكرة

 انمقاروت

بروامج انمعذ مه 

 انمذرب

 (1شكم )
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 :البحث  ستخدمت فيالتي ا متغيرات 10 – 2
 .(تماريف التوازف بالكرة)  -المستقل :2-10-1
 )الصفات البدنية والميارات ( -التاب  : 2-10-2
 -االجراءات التي استخدمت في الميدان : 2-11

حددت فييا تماريف التوازف بالكرة  وتـ معرفة كيفية االداء وكشف : (االستطالعيةاالولى) التجربة -    
 التي ممكف اف تؤثر عمى سير التماريف وكذلؾ والوقوؼ عمى ازماف التماريف. جميع االخطاء

بينػػػت قػػػدرة الفريػػػق المسػػػاعد ومػػػدى قػػػدرتيـ وفيميػػػـ لالختبػػػارات التػػػي تػػػـ  :(االسةةةتطالعية)التجربةالثانيةةةة -    
 اختيارىا وكذلؾ كيفية التسجيل وىذا ساعد في عممية توزيع االختبارات بيوميف .

حيث ىػدفت ىػذه التجربػة الػى التعػرؼ عمػى ازمػاف الراحػات البينيػة  : (االستطالعية)لثة التجربة الثا -
مػػا بػػيف التكػػرارات والمجاميعوبواسػػطة مؤشػػر النػػبض، اضػػافة الػػى ذلػػؾ معرفػػة عػػدد التكػػرارات والمجػػاميع 

 المالئمة لمعينة.
 في التجربةالمستخدمة  تمارين التوازن بالكرةتصميم  2-12

تػػػػـ تصػػػػميـ  لممصػػػػادر والدراسػػػات العمميػػػػة وتحميميػػػػا وكػػػػذلؾ االسػػػتعانة )باألنترنيػػػػت (القػػػػراءة  بعػػػد     
 . ( 1) الممحق بالتجربة  الخاصة التمارينا

 ات :البدنية والمهار  القبمي لمصفات االختبار 13 –2
وقد راعى الباحث ( 5/24/2119( ولغاية )3/2/2119لممدة مف ) تـ تنفيذ االختبارات قبل التجربة

 االختبارات كاالتي تسمسل
)السرعة االنتقالية القصوى ،القوة االنفجارية ،األخماد(اليوـ االوؿ و )قوة مميزة بالسرعة ، التمرير 

 .،الدحرجة(اليـو الثاني )الرشاقة ،التيديف ،المعب بالرأس (اليـو الثالث
 التجربة : المستخدمة في تمرينات التوازن بالكرة تطبيق2-14

المجموعة  وطبقتيا،  جميع االختبارات القبمية تـ تطبيق تماريف التوازف بالكرة  اجراءبعد        
 ( ،6/4/2119) الى( و  6/2/2119) اما المجموعة الضابطة طبقت برنامج المدرب مفالتجريبية 

 وراعى الباحث المالحظات اآلتية عند تطبيق تماريف التوازف بالكرة :
 .حاث العمميةاالب لغرض تماريف التوازف تـ تطبيق 

حيث تبدأ العينة)االحماء العاـ (  في جميع الحصص التدريبية  لتييئة الجسـ  ثـ )األحماء   -
 .الخاص( .

 .طريقة التدريب التكراري استخدمت مع تماريف التوازف بالكرة   -
 ( دورات صغرى ) اسبوع لكل دورة صغرى ( ودورتيف متوسطتيف .  8اعد البرنامج ؿ)  -

 ( اسابيع  وكل اسبوع تكوف مف ثالث حصص تدريبية حيث4المتوسطة مف  ) تكونت الدورة   -
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)االحد ( حصة وكانت اياـ الحصص التدريبية 24يكوف المجموع الكمي لمحصص التدريبية ) 
 الخميس(./الثالثاء /

 . الحصة التدريبيةفي الجزء الرئيسي مف  تماريف التوازف بالكرةمتاستخد -

 ل دورة متوسطة  .كل(تموج حركة الحمل 1:  3) -

 . تـ التغير بالحمل  بواسطة الحجـ مف خالؿ )التكرار( -

حددت فترات الراحات ما بيف التكرارات والمجاميع مف خالؿ طريقة التدريب التكراري ، تـ استخداـ مؤشر  -
 .( ف/د91النبض الى)النبض بعودة 

 نا اليو بالتجارب االستطالعية . اعتمد الوسط الحسابي لزمف جميع تماريف التوازف بالكرة الذي توصم  -

 اجرت عينة البحث التيدئة في نياية كل حصة تدريبية لعودة الجسـ الى وضعو الشبة طبيعي . -

اجرت العينة وبنفس التسمسل االختبارات القبمية : االختبارات البعدية لمصفات البدنية والمهارات 15 –2
 وبنفس تسمسل االختبارات القبمية (9/4/2119) والى( 7/4/2119)مف االختبارات البعدية لمفترة 

( السػػػتخراج نتػػػائج بياناتػػػو وكانػػػت  spssاسػػػتخدـ الباحػػػث الحقيػػػة االحصػػػائية ) الوسةةةائل ااحصةةةائية: 16 –3
المسػتقمة ، و ( لمعينػات المرتبطةTىي:)االنحراؼ المعياري ، الوسط الحسابي، معامل االلتػواء ، اختبػار)الوسائل 

 النسبة المئوية(. 
 لفصل الراب ا

 عرض النتائج ومناقشتها-4
 (4جدول)

 
 (1.15)>اعتمد الباحثوف مستوى احتمالية 
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والميػػػارات  فػػػي االختبػػػارات  معنويػػػة فػػػي الصػػػفات البدنيػػػةاغمبيػػػا ارتقػػػت ال ال الفػػػروؽ ( يبػػػيف :2الجػػػدوؿ ) 
، 1.2.، 0103) لصػػفات البدنيػػة ىػػي ألغمػػب ابة ( المحتسػػT، حيػػث كانػػت قيمػػة ) البعديػػة لممجمػػوعتيف 

الػى لـ ترتقي (  السرعة االنتقالية القصوى اما )( 2122، 2120، 2120وكاف مستوى احتماليتيا )(  0103
امػػػػػػا الميػػػػػػارات . (.212وكانػػػػػػت مسػػػػػػتو احتماليتيا ) (.013)  المحسػػػػػػوبة (Tالمعنويػػػػػػة حيػػػػػػث كانتقيمػػػػػػة )

 التمرير،اإلخمػػػػاد ،لعػػػػب الكػػػػرة بالراس،التيػػػػديف) الدحرجػػػػة ، االساسػػػػية جميعيػػػػا ارتقػػػػت الػػػػى المعنويػػػػة  
، 2120ومسػػتوى احتماليتيػػا ) (02100،3122،.0130،0120،0012)( المحتسػػبةTقيمػػة ) فكانػػت القصػػير(
 ( .2120وجميع القيـ التي ارتقت الى المعنوية كانت اكبر ويساوي ).(2120، 2122، 2122،21220

 (5جدول)

 

 
 (6جدول)
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 : مناقشة النتائج
( والذي يبيف الفروؽ والداللة االحصائية بيف المجموعتيف التجريبية 6مف خالؿ مالحظتنا لمجدوؿ ) 

والضابطة باالختبارات البعدية وبعد المعالجات االحصائية يظير لنا اف ىناؾ فروؽ معنوية في 
البعدية الميارية  قيد الدراسة ويعزو الباحثاف سبب ىذا التطور عمى حساب المجموعة االختبارات 

الضابطة الى اف التمرينات التي كانت تؤدى عمى ادوات التوازف وتكرارىا تعمل عمى تطوير فاعمية 
السيطرة الحركية والقدرة عمى الحفاظ عمى مركز ثقل الجسـ ضمف قاعدة االتزاف اثناء االداء عمى 

( اف االحتفاظ بمركز 1981ويشير ) نزار الطالب ومحمود السامرائي ادوات التوازف ،ىذا ما اشار اليو 
القدـ سيكوف صعبا مف جراء الحركة وعميو فاف قابمية الفرد عمى تغيير كرة ثقل الجسـ لدى العب 

( والذي الرشاقة)اتجاه حركة الجسـ ككل او جزء وبدقة وسرعة بدوف اف يفقد توازنو سيدرج تحت صفة  
وىذا يتفق ما يؤكده )صائب عطيو ، (1981،127الطالب والسامرائي ،ىو ناتج السرعة مع التوازف )

( عمى اف حالة التوازف تتحقق عندما يسقط اشعاع مركز ثقل الجسـ في وسط 1991وسمير مسمط 
عطية ومسمط لتوازف )مساحة منطقة التوازف ، اما في حالة التنقالت فاف االشعاع يبتعد عف منطقة ا

في التحكـ بحركاتيـ االرادية نحو ىدؼ معيف تكوف  كرة القدـكما اف قدرة العبي ، (178 ،1991،
بسب المتغيرات الكثيرة في ىذه الفعالية ومنيا القدرة عمى تغيير االتجاه واجتياز اكبر واعقد وذلؾ 

، ) دمحم صبحي حسانيف  االرض الخصـ وكذلؾ التيديف بانواعو المختمفة مف وضع الطيرف او عمى
( الى اف الدقة ىي القدرة عمى توجو الحركات االرادية التي يقوـ بيا الفرد نحو ىدؼ معيف 1987

جميع الحركات  تطبيق كما يرى الباحثاف التوازف العضمييظير بشكل واضح  عند ،وىي مرتبطة بالتوازف 
ذا يتطمب حركات توافقية بيف الرجميف والذراعيف وكل ى القدـالتي تتطمبيا الميارات األساسية في كرة 

( ويؤكد ذلؾ 447، 1985والجذع واف التوازف يعتبر مف أىـ مكونات القدرة الحركية العالية)حسانيف،
(  بقولو "أف القدرة عمى التحكـ في حركات الجسـ تتضمف التوقيت واإليقاع والتوازف 1985)حسانيف،

(، كما أف متطمبات األداء في ىذه 125، 1985ه الحركة" )حسانيف، ويعني ذلؾ اإلدراؾ بالمكاف واتجا
المعبة والضوابط  والصعوبات التي وضعيا القانوف أماـ الالعبيف وطبيعة المعبة في مساحة  صغيرة  كل 
ىذا  يحتاج  إلى إمكانية عالية مف التوازف الحركي لتأدية الجوانب األخرى ويشير )ىيرست( بيذا 

توازف  الحركي  ميـ وضروري خاصة لمرياضات التي تتطمب الحركة في حيز ضيق الخصوص باف ال
ويكوف ىناؾ ضرورة أف يستعيد ىذا التوازف  توازنومع تغير في مسار الحركة والتي قد يفقد الالعب فييا 

 بتأثيرىا الشامل عمى أجيزة الجسـ ـ(، واف تميز لعبة كرة 2، 2001بسرعة ليبدأ حركة جديدة )ألفضمي،
وأعضائو المختمفة بما يضمف التناسق والتكامل في الحركة أثناء أداء الميارات األساسية المختمفة يعتمد 
عمى األداء الماىر وعمى مقدرة الالعب عمى تشكيل  أوضاع جسمو في الفراغ وقدرتو في استخداـ القوة 

جيد يسيـ في قدرتو عمى تحسيف بالمقدار المناسب والصحيح لنوع الحركة "واف تميز الالعب  بالتوازف ال
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" )عالوي ورضواف، اغمب النشاطات الرياضيةوترقية مستوى أداءه لمعديد مف الحركات أو األوضاع في 
التوازف العضمي  الباحثاف بأف العبي عينة البحث يمتمكوف مستوى جيد مف  يرى (، و 150، 1982

( بأف المستوى المتقدـ 1979ذلؾ )خاطر،  والذي كاف لو دور بارز في إتقاف الميارات األساسية ويؤكد
في نمو التوازف يتيح لمفرد إمكانية إتقاف النواحي الفنية ألنواع الحركات الرياضية وتأديتيا بسيولة وعمى 

 .(155، 1979مستوى عالي )خاطر، 
 انفظم انرابع

 االستنتاجات والتوصيات -4
 االستنتاجات :1 -4
ليا تأثير وفاعمية في تطوير  وبالكرة بحث عمى ادوات التوازف اف التمرينات المستخدمة في ىذا ال -1

 التوازف لدى الالعبيف عند تنفيذ االداء لمميارات قيد الدراسة .
وبعض الميارات االساسية  جميع تطويرالتوازف بالكرة  كاف لو تأثير في تمرينات اف تنوع  -2

 .الصفات البدنية قيد البحث
فعاؿ وكبير في تطور مستوى االداء المياري في لعبة كرة  اف تطور قدرة التوازف ساىـ بشكل -3

 القدـ.
التمرير واالخماد الدحرجةو  في تطوير لممجموعة التجريبيةىناؾ افضمية لمتمرينات التوازف بالكرة  -4

 لصالح ) المجموعة التجريبية (مقارنة ) بالمجموعة الضابطة ( . ووالتيديف ولعب الكرة بالراس 
 التوصيات : 4-2
 أكيد عمى استخداـ االجيزة والوسائل المساعدة اثناء الوحدة التدريبية .الت -1
 ضرورة اعتماد تمرينات التوازف باستخداـ الكرة لتطوير الميارات االساسية . -2
 ت الحركية لذا يجب اعطاء االىمية الكبيرة في تدريبات كرة القدـ .التوازف مف القدرا -3
 اجراء بحوث مشابية عمى عينات مختمفة . -4

 المصادر
تنمية التوازن العضمي وعالقته بدقة (: 2115حسيف، عمي يوسف والخياط ، عمر عبد الرزاؽ ) .1

، جامعة  بغداد العدد الثاني، المجمد اداء المهارات  األساسية  بالتنس مجمة عموم التربية الرياضية
 السابع.

الطائرة وطرق القياس االسس العممية لمكرة (: 1997حسانيف، دمحم صبحي وعبد المنعـ، حمدي ) .2
 ، جامعة حمواف، القاىرة، مصر.بدني، مهاري، معرفي، نفسي، تحميمي

 . نموذج الكفاءة البدنية(: 1985حسانيف، دمحم  صبحي ) .3
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، الطبق "االختبارات  والقياس واالحصاء  في المجال الرياضي"(:2114الحكيـ، عمي سموـ جواد ) .4
 لمطباعة، جامعة  القادسية، العراؽ.

، دار المعارؼ، "أسس اعداد العبي كرة القدم وااللعاب الجماعية"(: 2118ؾ، عمي فيمي )البي .5
 االسكندرية، مصر.

 ، دار المعارؼ، القاىرة.3، ط القياس في المجال الرياضي(: 1979خاطر، احمد ) .6

، دار الفكر 0، ط0، جالتقويم والقياس في التربية الرياضية(: 0333حسانيف، دمحم صبحي ) .3
 ، القاىرة العربي

 الحركية المهارات بعض لقياس اختبارات وتقنين تصميم" (:1991) وآخراف الخشاب،زىيرقاسـ .8
 .الرياضية التربية واقساـ لكميات السادس العممي منشور،المؤتمر ،بحث"القدم بكرة االساسية

 ،دار"ن قانو – اختبارات – مهارات – القدم كرة" (: 2115) يونس وذنوف،معتز قاسـ الخشاب،زىير .9
 .والنشر،الموصل لمطباعة الييثـ ابف
 لالعب القدم بكرة األساسية المهارات اختبار بطارية بناء" (: 2111) حسيف محمود الراوي،مكي .11

 ( ".عممية دراسة) نينوا  محافظة يشباب
 الفكر ،دار 1،ط"الحركي االداء اختبارات"( :  1982) الديف نصر دمحم ورضواف، حسف عالوي،دمحم .11

 . ،مصرالعربي

، دار الفكر العربي، اختبارات االداء الحركي(: 0393عالوي، دمحم حسف  ورضواف، نصر الديف ) .02
 القاىرة.

 ."الميكانيكيا الحيوية التطبيقية": (  1991صائب عطيو ، سمير مسمط ، موفق مجيد) .13

 الفكر ،دار  2،جالرياضية التربية في والقياس التقويم:  (1987حسانيف) صبحي دمحم .14
 ربي،القاىرة.الع
  موسوعة القياسات واالختبارات  في التربية البدنية  والرياضية(: 1989مجيد،ريساف خريبط )-15
 ، دار الكتب والوثائق، بغداد.1/ج

عالقة  التوزان الحركي واالنفعالي ببعض الصفات (: 2111الفضمي، صريح  عبد الكريـ ) -16
ع، المجمد العاشر، مجمة التربية الرياضية، جامعة ، العدد  الرابالبدنيه ومستوا اداء ركض الموان 

 بغداد.

 ،داروالرياضية البدينة واالختبارات االحصاء مباداء: (1981السامرائي ) محمود الطالب، نزار -17
 الموصل. والنشر،جامعة لمطباعة الكتب
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 (1)ممحق 

 تمرينات التوازن التي استخدمت بالبحث :
 انخمرٌه االول :

ا    ؼت ي  طَت   (سـ 31(سـ ارتفاع )31x41ابعادىا )انتوازٌ    ؼت يٍ االسفُج  انو وف ػهي اداة

(سى انو وف ػهي  ذو  احذة  استالو يٍ  41( سى  اخطى   طه     61 شكم دائطً َصف   طه    

 ان يَم انكطة   نهواء  انتسهَى اني ان يَم  ذاخم ان ذو   ٍكوٌ انؼًم  كهت  ان ذيٍَ .

 :انخمرٌه انثاوً 

انو وف ػهي اداة انتوازٌ  ػهي  ذو  احذة  استالو انكطة يٍ ان يَم  انتسهَى   نطأ  اني ان يَم 

  ٍكوٌ انؼًم  كهت  ان ذيٍَ . 

 انخمرٌه انثانث :

انو وف ػهي األ ض    ذو  احذة استالو انكطة يٍ ان يَم  االخً د   نصذ  ثى االخً د   نفخذ ثى 

 و  ٍكوٌ انؼًم  كهت  ان ذيٍَ .انتسهَى اني ان يَم  ذاخم ان ذ

 انخمرٌه انرابع :

(و ٍ ف انالػب فٌ انًُتصف  ػهي  ذو  احذة  تحطٍك ان ذو انحطة ػهي  x1 1يط غ يٍ انشواخص  

ا  غ اتج ه ث    انشواخص (  نًسه    ن ذو  ثى استالو انكطة يٍ ان يَم  انتسهَى اني ان يَم   نهواء 

 ان ذيٍَ .  ذاخم ان ذو  انؼًم ٍكوٌ  كهت 

 انخمرٌه انخامس : 

(و ٍ ف انالػب فٌ انًُتصف  ػهي  ذو  احذة  تحطٍك ان ذو انحطة ػهي  x1 1يط غ يٍ انشواخص  

 ا  غ اتج ه ث    انشواخص ( ثى استالو انكطة يٍ ان يَم  انتسهَى   نطأ   انؼًم ٍكوٌ  كهت  ان ذيٍَ .

 انخمرٌه انسادس :

(سى ثى انهبوط ػهي اداة انتوازٌ ثى استالو انكطة يٍ ان يَم  انتسهَى  41ان ف  يٍ فوق انً َغ ا تف ع   

 اني ان يَم  ٍكوٌ ا ج ػه    نطأ . 

 انخمرٌه انسابع :

االَت  ل يٍ اداة توازٌ اني اخطى ثى أستالو انكطة يٍ ان يَم تسهَى ان يَم انكطة   نهواء  ذاخم ان ذو 

  انؼًم ٍكوٌ  كهت  ان ذيٍَ .

 امه :انخمرٌه انث

انو وف ػهي اداة انتوازٌ   جود  طٍط ي  طٌ اسفم ان ذيٍَ  َه ٍت انشطٍط يٍ بم جهت ًٍسك 

  نَذٍٍ ثى األستالو  انتسهَى انكطة   نهواء    نطا   ػُذ انهؼب   نطأ  ٍكوٌ اال تك ز ػهي  ذو 

  احذة  .

 انخمرٌه انخاسع :

ثى ٍستهى انكطة  يٍ ان يَم  ٍسهى انكطة انو وف ػهي اداة انتوازٌ  ٍكوٌ خهفه خصى ٍحج  انخصى 

   نهواء نه يَم   ذاخم ان ذو  ٍكوٌ انؼًم  كهت  ان ذيٍَ .

 الدورة الصغرا االولى والرابعة 
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 الدورة الصغرى الثانية والثالثة والخامسة والثامنة
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