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المهارات  بعضاداء  دقةلتطوٌر التوازن و جهاز باستخدام خاصة رٌناتتم أثر
 الشباباالساسٌة لالعبً كرة القدم 

 
 جابر ضٌاء أ.م.د                                   االمٌر حمزة              احمد عبد دأ.م.       

 الرٌاضٌة بٌةالتر كلٌة\جامعة بابل                       التربٌة الرٌاضٌة            كلٌة\بابل جامعة    

 
 عدددهم والبالغ سنة(11-11) بأعمار هم ممن القدم بكرة المحاوٌل نادي شباب بالعبً البحث مجتمع تمثل

 مجمدوعتٌن الدى تقسدٌممم تدم اذ, العبدا( 41) عدددها والبدالغ عشدوايٌا البحدث عٌندة اختٌار وتم العبا( 33)
 خاصدة تمرٌندا  اعدداد هدو البحث اهداف من وكان. مجموعة لكل  ٌنالعب( 11) بواقع وتجرٌبٌة ضابطة

 الخاصدة التمرٌندا  تدأثٌر علدى التعدرف وكذلك الشباب القدم كرة لالعبً التوازن لتطوٌر الجماز باستخدام
      ،والشددباب القدددم كددرة لالعبددً االساسددٌة لممددارا  بعدد  اداء ودقددة التددوازن تطددوٌر الجمدداز ً باسددتخدام
 باسدتخدام الخاصدة التمرٌندا  تطبٌد  تدم اذ,  المتكا يدة المجموعدا  ذا  التجرٌبً المنمج الباحثان استخدم
 تددم والتددً االعتٌادٌددة التمرٌندا  الضددابطة المجموعددة اسددتخدم  بٌنمدا,  التجرٌبٌددة المجموعددة علددى الجمداز
 – السدٌطرة – المناولدة) االتٌة االساسٌة للممارا  التدرٌب تركٌز على التأكٌد مع المدرب قبل من اعدادها
 (االخماد – بالراس الكرة ضرب

 جماز باستخدام التمرٌنا  اداء ان منما ، االستنتاجا  من بجملة انالباحث خرج المتحققة النتايج خالل ومن
 لالعبً االساسٌة الممارا  بع  اداء دقة على اٌضا التطور هذا ٌنعكس و التوازن قدرة تطوٌر الى ٌؤدي
 لددور  وذلدك التدوازن جمداز اسدتخدام ضدرورة الدى الباحثدان توصدل االسدتنتاجا  ضدوء وعلدى القددم كرة

 الممكددن مددن كددذلك,  القدددم كددرة لالعبددً االساسددٌة الممددارا  بعدد  اداء ودقددة التددوازن تطددوٌر  ددً الكبٌددر
 الددى العددودة قبددل التأهٌددل  تددرة  ددً علٌدد  والتدددرٌب االصددابة مددن الالعبددٌن عددودة بعددد الجمدداز هددذا اسددتخدام
  المجموعة مع التدرٌب

 :   حثالتعريف بالب -1

 البحث وأىميتو:  مقدمة 1-1
االخددرم اسددمم كثٌددرا  ددً ر ددع  مسددتوم االنجدداز  لومان التطددور التقنددً للمسددتوم العلمددً وارتباطدد  بددالع 

بذور هذا التطور  ً كثٌر من الدراسا  واالبحاث من خدالل  ظمر خاصة ,و مالرٌاضً عامة وكرة القد
 عبر بوابة  علم التدرٌب الرٌاضً  والخططًنوعٌة كبٌرة  ً االداء البدنً والمماري   تحقٌ  قفزا

واحدة من أهم وظايف أعضاء اإلنسان ,  الحركة التً ٌقدوم بمدا اإلنسدان مدن مشدً وركد   حركةال وتعد
تتوقف على مدم سٌطرة الفرد على أجمزت  العصبٌة والعضلٌة بما ٌحق  ل  المحا ظدة علدى وضدع الجسدم 

تددوازن اتزاند  , و اعلٌددة اتدزان الجسددم تدزداد بزٌدادة حساسددٌة المصدادر الحسددٌة للتدوازن , وال فقدددون إن ٌ
العادٌدة أو الحركدا   ا عنصر أساسً وممم من العناصر المكونة لألداء الحركدً سدواء كاند   دً الحركد

اللعددب  متغٌددرا بسددبب  بةالقدددم  تتمٌددز بدرجددة عالٌددة مددن الدقددة والصددعو كددرةممددارا   ألن  الرٌاضددٌة , و
عالٌدة وقدرتد  علدى إٌجداد امتالك الالعب صفا  بدنٌة وحركٌدة  تطلبمما ٌ  اةالسرٌعة التً تحدث بالمبار

ان الممارا  االساسٌة بكرة القدم لما دور كبٌدر  اذالحلول المناسبة للمشاكل التً تواجم   ً أثناء المباراة .
علددى االداء البدددنً  ضددال عددن الممدداري عبددر  الالعددب ددً تحقٌدد  االداء الجٌددد والممٌددز اذ ٌتحدددد مسددتوم 

 قة اداء هذ  الممارا ود ةالمواقف التً ٌتعر  لما اثناء المبارا
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تطور األداء  ًتسمم  ً كسب الالعب درجة عالٌة   التًو كبٌرة أهمٌة لما ٌةواألدوا  التدرٌب األجمزة ان
 شودتحقٌ  المدف المن جلمن ا ًد اع أوالفنً ودقة اللعب  بأي أسلوب أكان هجومً 

ن بالتددرٌب علٌمدا  مدن خدالل االعبدٌ ٌقدومأعدداد تمرٌندا  خاصدة  خدالل, جاء  أهمٌة البحث مدن هنا من
الممارا  االساسٌة لالعبً كرة القدم  بع ودقة اداء  التوازن تطوٌربقدرة التوازن ل خاص جمازاستخدام 
 الشباب

 /مشكمة البحث  2-1
 ٌما الالعب قددرة عالٌدة مدن التدوازن  دً بعد  المواقدف التدً  تاجالقدم من األلعاب التً ٌح كرةلعبة  تعد

عملٌا  االندماج المتكامل بدٌن العقدل   ان اداء الممارا  الفنٌة العالٌة تسمم  ٌ اذالمباراة  اءٌتعر  لما إثن
 والحركا  البدنٌة .

التربٌدة  كلٌدة دً مجدال لعبدة كدرة القددم وكونممدا تدرٌسدٌٌن  دً  لممداوعم احثدانومن خدالل تجربدة الب     
 وان بخدام االجمزة واالدوا    ً التددرٌاهمال من قبل بع  المدربٌن  ً است هناكإن  االرٌاضٌة الحظ

لد  مدن أهمٌدة كبٌدرة  دً تطدوٌر  لمدامدن قبدل الباحثدان   لمقترحةجماز التوازن لمو احد الوسايل التدرٌبٌة ا
االساسٌة لدم الالعبٌن الن معظدم حداال  اللعدب المتنوعدة تحتداج إلدى ممدارا   لممارا ا بع التوازن و

 الممارا  لدم الالعبٌن .  أداء  ً دقةهناك  كونلٌحركٌة متنوعة السٌما التوازن و

بعد   أداءودقدة  ازنالتدو لتطدوٌر سدتخدامجمازتمرٌندا  خاصدة با اعدداد دً  انومن هندا ارتدا الباحثد    
 القدم الشباب. كرة لالعبً ساسٌةالممارا  األ

 .:/ أىداف البحث  1- 2
 القددم كدرة لالعبدً االساسدٌة الممدارا  ٌعد  اداء ودقدةالتدوازن  قددرة لتطدوٌر خاصة تمرٌنا  اعداد -1

 الشباب
 بًلالع ةالممارا  األساسٌ بع  اداءتطوٌر قدرة التوازن ودقة   ًالتوازن  جمازتأثٌر  على التعرف -4

 كرة القدم الشباب .
الضابطة والتجرٌبٌة   ً تطوٌر قدرة التوازن  ودقة أداء  مجموعتٌنال بٌنالتأثٌر  ٌةعلى أ ضل التعرف -3

 كرة القدم الشباب . بًاألساسٌة لالع ا المماربع  

 : / فروض البحث  1 – 4
بعدد   أداء ودقددة التددوازن قدددرةتطددوٌر   ددً التددوازن جمددازباسددتخدام  للتمرٌنددا تددأثٌرا اٌجددابً  ندداكه -1

 كرة القدم.  بًلالع األساسٌةالممارا  

 بالمجموعة الضابطة .  قٌاساللتأثٌر للمجموعة التجرٌبٌة والتً استخدم  جماز التوازن  ا ضلٌةهناك  -4

 : مجاالت البحث /  1 – 4
 م4114-4111التدرٌبً  للموسم بابل محا ظة  ً المحاوٌل نادي شباب العبوا:  المجال البشري 1- 5-1

 31/11/4114ولغاٌة     4114/  9\1:    المجال ألزمانً 4 – 1 -5

 العرا   .  \بابل  \: ملعب وقاعة نادي المحاوٌل الرٌاضً  المجال المكانً 5-1-3
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 الدراسات النظرية والمشابية –2
 النظرية الدراسات2-2
 مفيوم ومعنى لتوازنا      2-2-1
 دً تدو ٌر  أٌضا تساهممختلفة  مً  إشكالعلى  بدنٌةترتبط بباقً عناصر اللٌاقة ال بدنٌة كقدرةالتوازن  إن

التً تتمٌز بوجود التماس بٌن العبً الفرٌقٌن ،  األلعابجو تدرٌبً مناسب ، كما هو متطلب من متطلبا  
 إنالتجدارب والمالحظدة الموضدوعٌة اند  ال ٌمكدن  أظمدر األساسدٌة  نٌدةٌعتبر التدوازن احدد الصدفا  البد

 األداءبصفة التوازن وترتبط دقة  يماأدالم ترتبط خالل  إذا مةحركة رٌاضٌة بصورة سلٌ إيٌؤدم الالعب 
مرحلة   ً إذا  قد الالعب التوازن  الممارة ألداءعلى التوازن خالل مرحلة اإلعداد  أالعببقدرة  المماري
 ٌكدون المنتظمدة األجسدام حالدة  دً إمدا األساسدٌة،اثناء المرحلة  ارةالمم أداءعدم دقة  إلىذلك  أدم اإلعداد

 وأحٌاندا.  اإلنسدان جسدم  دً الحال هو كما ألمنتظم، غٌر الجسم  ً والعكس الثقل، مركز تعٌٌن السمل من
 االتدزان قاعددة بزٌدادة هدو ذلدك  دً والسدبب ٌسدقط ولدم حدادة زاوٌة إلى أماما ٌمٌل السٌرك العب إن نرم
  دً  رصدت  تقدل الرٌاضدً توازن  ً اختالل وأي لإلمام الجسم مٌل زٌادة أي األمامٌة الزاوٌة تقلٌل ٌمكن

 التدوازن اخدتالل حالدة  دً كدان إذا مؤثرة ضربة أداء ٌستطٌع ال المالكم مثالا  سرٌعة بفاعلٌة القوة استخدام
قدم واحدة " اما التوازن  علىوضع الجسم  ً حالة ثبا  كالوقوف  علىالتوازن الثاب  " الحفاظ  وٌعنً . 

 ارتكاز متحركة"قاعدة  و على مركز ثقل الجسم   فاظالمتحرك  ٌعنً " الح

 بوجدود كامدل بشدكل الجسم حركا  على السٌطرة"  بأن  للتوازن مفموماا  وبسطوٌسً قٌس من كل وٌعطً
أو األوضددا   واالحتكدداك الحركددا  اسددتمرار حالددة  ددً وخاصددة الجسددم ثقددل مركددز علددى خارجٌددة تددأثٌرا 

 . (1)المختلفة لمركز ثقل الجسم بشروط معٌنة "

 العضدلً الجمداز مدع العصدبً الجمداز عمدل علدى السدٌطرة  دً الفدرد قابلٌدة"  بأند  خدرٌبط رٌسان وٌعر  
 بالمكدان اإلحسداس علدى والقددرة التوازن على التأثٌر تنظم التً والتشرٌحٌة الفسلجٌة القدرا   ً والتحكم

"(4) . 

  دً المختلفدة أجزايد  أو الجسدم بأوضدا  االحتفداظ علدى اإلنسدان مقددرة بأند "  وألبٌك خاطر احمد وٌعر  
 للعمدل موجد  الحٌوٌدة واألنظمة األجمزة من لمجموعة المعقد التوا قً الرٌاضً للنشاط نتٌجة معٌن وضع
 (3)" الجاذبٌة قوة تأثٌرا  ضد

نشاط عضدلً بدتحكم عصدبً للحفداظ علدى وضدع الجسدم  دً  إصدار إمكانٌةالتوازن هو  إنالباحث  وٌرم
 حالة تشرٌحٌة مستقرة .

 الرياضية الحركات في ودوره التوازن

 أداء عنددد الجسددم ثبددا  أي التددوازن حالددة علٌدد   ٌطلدد  ارتكدداز  قاعدددة داخددل ٌقددع ثقددل مركددز جسددم لكددل إن
 . االتزان قاعدة ضمن الثقل مركز وقو  حالة  ً  ٌ  تؤثر الخارجٌة القوة كان  ممما الرٌاضٌة الحركا 

                                                           
 . 937ص ، 7987 ، العايل التعليم مطبعة ، بغداد ، 2ط ، الرياضية الرتبية يف اإلحصاء ومبادئ االختبارات:  امحد وبسطويسي ناجي قيس (1)

 .  784ص ، 7989 ، البصرة جامعة مطبعة ، 7ج ، والرياضية البدنية الرتبية يف واالختبارات القياسات موسوعة:  رليد ريب خن ريسا  (2)
(
 3

 .  339ص ، 7978 ، ادلعارف دار ، مصر ، 2ط ، الرياضي اجملال يف القياس:  ألبيك وعلي خاطر امحد  (
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 ألداء أمثدل و اعلٌدة أ ضدل درجدة على الالعب  ٌ  ٌحصل إذ الرٌاضً المجال  ً سٌما وال ممم  التوازن
 ستزٌد متوزانة وقفت  كان   ان والعداء المالكم كذلك الجمناستك العب  وقفة"  لحركت  المتعاقبة الحركا 

 . (1)" المدف إلى للوصول حركت  إلكمال وضع  على المحا ظة من

 إن إذ العمددودي الدددوران محددور وعددن األر  عددن وبعددد  الثقددل مركددز بقددرب تتددأثر رٌاضددٌة حركددة  أٌددة
 سددط  عددن الحركٌددة األوضددا  بعددد  ددً الرٌاضددٌة والحركددا  الجسددم تددوازن  ددً تددؤثر األرضددٌة الجاذبٌددة
 . (4)وقربما األر 

 تنشدأ التدً الداخلٌدة القدوم تتدأثر كدذلك ، الجسدم وضدع  دً تدؤثر التدً المدؤثرا  من الخارجٌة القوم وتعد
 البالٌ  براقص قٌاساا  اكبر الخارجٌة مقاومت  تكون الواقف  الشخص.  الالعب بحركا  وتتأثر الجسم داخل

 لدذا ثباتد  علدى تعمدل وقدد توازند   تعٌد  الرٌاضً جسم  ً تؤثر والداخلٌة الخارجٌة القوم جمٌع وان"  ،
 . (3)علٌ  المؤثرة والخارجٌة الداخلٌة القوم تعادل على ٌعتمد الرٌاضً  ثبا 

 هدذا  دأن(  توازن ال)  وضع علٌ  نطل  أن ٌمكن ما أو التوازن عن بعٌداا  وضع  ً الالعب ٌكون وعندما
 غٌددر وضددع إن كمددا والمنا سددة االسددتجابا  ضددوء  ددً المناسددبة االسددتجابة بسددرعة لدد  ٌسددم  ال الوضددع
  قدط واحد باتجا  سوم اتجا  أي  ً استخدامما أو القوة مقاومة أو بدقة األداء بتوجٌ  ل  ٌسم  ال المتوازن

 تحسدٌن علدى قدرتد   دً ٌسدمم أو لد  ٌسدم  الجٌدد بدالتوازن الرٌاضدً الفدرد تمٌدز  أن أخرم ناحٌة ومن. 
 (4)الرٌاضٌة األنشطة معظم  ً واالوضا  الحركا  من للعدٌد أداي  مستوم ترقٌة

 الثالث الباب

 منيجية البحث واجراءاتو الميدانية  -3
 البحث:  يةمنيج 3-1

علمٌدد  مبنٌددة علددى اسددس موضددوعٌة اسددتخدم الباحثددان المددنمج التجرٌبددً ) لغددر  الوصددل إلددى حقدداي  
 المجموعا  المتكا ية ( لماليمت  طبٌعة المشكلة.

 :  مجتمع وعينة البحث 3-2
( 11-11بعد ان حدد الباحثان مجتمع بحث  والذي تمثل بفرٌد  شدباب ندادي المحاوٌدل ممدن هدم  بأعمدار ) 

% مدن 61( العباا وبذلك شدكل نسدبة ومقددارها 33*( من اصل ) 41) سنة ، أختار عٌنت  عشوايٌا وبواقع
مجتمع البحث وبعد ذلدك قدام الباحدث بتوزٌدع عٌنتد  عشدوايٌا الدى مجمدوعتٌن تمثلد  المجموعدة االولدى بد    

( العبداا اسدتخدممم الباحثدان 11( العباا ٌمثلون عٌنة التجرٌب ومثلمم اٌضاا تمثل  المجموعة الثانٌة ب )11)
 عة ضابطةكمجمو

                                                           
 . 206ص ، ذكره سبق مصدر ، اذلامشي مسل  مسري(1
 . 73ص ، 7987 ، بغداد ، العايل التعليم مطبعة ، احلركي التحليل:  زلجوب وجيو(4
 . 770ص ، 7987 ، ادلوصل جامعة ، للطباعة الكتب دار ، والرياضة البايوميكانيك:  الصميدعي لؤي(3
 . 735ص ، ذكره سبق مصدر ، احلكيم جواد سلوم علي(4
*
 حٌ اىزِٝ اىالعبِٞ ٍِ( 32)ٗ ٍشٍٚ حشاط ٌٕ( 5,) العبا( 35) اسخبعذ ، الّٔ العبا 42  ٍِ اىعْٞٔ اخخاس بأّٔ اىباحث ْٝ٘ٓ أُ ٝ٘د 

  االسخطالعٞت اىخجشبت عيٌٖٞ حطبٞق

 اداء ٗدقت اىخ٘اصُ ىخط٘ٝش حَشْٝاث اثش) اىَ٘سٍ٘ت سساىخٔ فٜ اسخخذٍٔ ٗاىزٛ ّضاس ٍْٖذ اىَاجسخٞش غاىب قبو ٍِ اىجٖاص حصْٞع حٌ*

 عبذاالٍٞشحَضة احَذ د.ً.أ عيٞٔ اششف ٗاالحٜ( اىطائشة باىشٝشت االساسٞت اىَٖاساث بعط
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 أدوات البحث و االجيزة المستخدمة :   3-3
 بياناتو  استخدم الباحث االدوات البحثية االتية في جمع

 استمارة استطالع اراء الخبراء و المختصين بكرة القدم .-
 المصادر و المراجع العربية و االجنبية -
 والتوازن االختبارات الميارية بكرة القدم-

 .جيزة و االدوات االتيةباال دوات في جمع البيانات المعنية بالبحث استعان الباحثانوبغية استخدام ىذه اال
 جياز التوازن التدريبي * -3
 (5 )كرات قدم بحجم - 2
 . 2ساعة توقيت نوع ) كاسيو ( عدد -3
 ىدف مرسوم عمى الجدار وعمى شكل دوائر -4
 كرة الق شرائط لتقسيم مرمى  -5
 م 55شريط قياس نوع ) كتان ( وطولو  -6
 طباشير، بورك  -7
 (    AGMEصافره نوع )       -8
 االختبارات المعنية بقياس الميارات االساسية بكرة القدم قيد الدراسة 3-3-1

 (239ثا) زىير ص 33اختبار المناولة المرتدة عمى جدار لمدة  -1

 ( 1)(ثانية 30) لمدة بالكرة الحرة السيطرة اختبار -2
 اختبار ضرب الكرة بالراس -3
 اختبار اخماد الكرة -4

 االختبارات المعنية بقياس قدرة التوازن 3-3-2
 اختبار التوازن الثابت: -1
 اخخباس اى٘ق٘ف بَشػ اىقذً عيٚ ٍنعب . * 

 قٞاط اىخ٘اصُ اىثابج . -اىغشض ٍِ االخخباس :* 

ساااعت قٝقاااف , اىجٖاااص عباااسة عااِ ى٘حاات ٍااِ اىخشااب ٍثبااج فااٜ ٍْخصاا ٖا عاسظاات اسح اعٖااا  -األدٗاث :* 

 سٌ ( 5سٌ ( ٗسَنٖا ) 82سٌ ( ٗغ٘ىٖا ) 42)

ٍ٘اص اث األداء : ٝقف اىَخخبش فا٘  حافات اىعاسظات بىحاذٙ اىقاذٍِٞ عياٚ قُ ح٘ظاع اىقاذً ب ٞاث حناُ٘ * 

اىي٘حت أٗ عيٚ األسض عْذ ساَا  قشااسة اىباذء ٝقاً٘ اىَخخباش غ٘ىٞت عيٚ اىعاسظت ٗٝعع اىقذً اىثاّٞت عيٚ 

                                                           
 .219ص,1999، المصدرالسابق(:  وآخرون)  الخشمب زىير (1)
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بشفع اىشجو اىخٜ عيٚ اىي٘حت أٗ األسض ب ٞث ٝشحنض عيٚ اىقذً اىخٜ عيٚ اىعاسظات ٗٝساخَش االحاضاُ فا٘  

 الغ٘ه ٗقج ٍَنِ .  اىعاسظت

ل ى ظاات ٝسااجو ىيَخخبااش اىااضٍِ اىاازٛ اسااخطا  خالىاأ االحخ اااا بخ٘اصّاأ فاا٘  اىعاسظاات ٗرىاا -اىخسااجٞو : * 

 ٍغادسة قذٍٔ اى شة اىي٘حت أٗ األسض ٗحخٚ ىَسٖا ثاّٞت بأٛ جضء ٍِ أجضاء جسَٔ . 

 اختبار التوازن المتحرك: -2

 * اختبار االتساى فىق لىحت الجهاز 
 اىغشض ٍِ االخخباس : قٞاط اىخ٘اصُ اىَخ شك* 

 جٖاص اىخ٘اصُ اىَسخخذً .  –األدٗاث : ساعت قٝقاف * 

ٍ٘اص اث األداء : ٝقف اىَخخبش عيٚ اٖش اىي٘حت حٞث ٝقً٘ باالحضاُ عيٚ ى٘حات اىجٖااص قىاٚ امباش ٗقاج * 

 ٍَنِ حٞث ْٝخٖٜ االخخباس ف٘س ٍالٍست احذ غشفٜ اىي٘حت ىألسض . 

 اىخسجٞو : ٝسجو ىيَخخبش اى٘قج اىزٛ ْٝجح فٜ االحخ اا فٞٔ باالحضاُ عيٚ ى٘حت اىجٖاص .

 انيةاجراءات البحث الميد 3-4
 التجربة االستطالعية :  3-4-1

ظيرًا عمى عينة  ثالثةفي يوم الخميس وفي الساعة ال   2512\9\2تم اجراء التجربة االستطالعية بتاريخ 
 المذين استبعدوا من المجموعتين المختارتينو( العبًا 12مكونة من ) 

 األسس العممية لالختبارات المعنية بالبحث 3-4-1
 : االختبارصدق  3-4-1-1

باستخدام الصدق الظاىري عبر استبيان وزعو عمى ان من اجل التأكد من صدق االختبار قام الباحث
 ك( يبين ذل 1والجدول ) في ميدان التربية الرياضية الستطالع آرائيم  مجموعة من الخبراء و المختصين

 (1جدول ) 
 ءعرضيا عمى الخبرايبين األىمية النسبية الختبارات كرة القدم التي تم 

 الصالحٌة ٌةئولماالنسبة  لمتحققةاالدرجة  وحدةالقٌاس مفردات االختبار ت

 ٌصلح 66% 44 عدد ( ثانٌة33اختبار المناولة المرتدة على جدار لمدة ) 1

 ٌصلح 62% 46 عدد السٌطرة الحرة بالكرة  2

 ٌصلح 64% 44 درجة اختبار ضرب الكرة بالراس 3

 ٌصلح %66 44 درجة م 2×2اختبار اخماد الكرة داخل مربع  4

 85تم اعتماد االختبارات التي حصمت عمى نسبة %
                                                           

 الرياضية الرتبية كلية\  بابل جامعة \ وقياس اختبار\  جاسم زلمد د.أ : ىم وادلختصني اخلرباء 
 الرياضية الرتبة كلية \ بابل جامعة\ الرياضي النفس علم- قدم كرة \   سعيد عامر د..ا
  الرياضية الرتبية كلية\ بابل جامعة \تدريب، -قدم كرة\  علي عبد مؤيد د.م.أ
 الرياضية الرتبية كلية بابل جامعة \ تدريب -  قدم كرة \ ادلؤمن امني حسام د.م.أ
 الرياضية الرتبة كلية\ بابل جامعة \تدريب، -قدم كرة\ االمري عبد رافد د.م.أ
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 (2جدول ) 
 ءيبين األىمية النسبية الختبارات قدرة التوازن التي تم عرضيا عمى الخبرا

 الصالحٌة المؤٌة النسبة المتحققة الدرجة القٌاس وحدة االختبار مفردات ت

 ٌصلح 66% 44 ثا الثابت التوازن 1

 ٌصلح 62% 46 ثا المتحرك التوازن 2

 85تم اعتماد االختبارات التي حصمت عمى نسبة %
 ثبات االختبار :  3-4-1-2

لقد تم استخدام طرٌقة ) االختبار واعادة االختبار( للتحق  من ثبا  المجموعة االختبارٌة المرشحة ، حٌث 
أٌدام ( تدم اعدادة  4وبعدد مدرور) 9/4114/ 5(العبٌن وبتدارٌ  9مكونة من ) طبق  االختبارا  على عٌنة

االختبار على العٌنة نفسما و تح  نفس الظروف و المتغٌرا  و بعد معالجة البٌانا  تدم اسدتخراج معامدل 
وقدد  االرتباط البسٌط بطرٌقة) بٌرسون( بٌن نتايج االختبار القبلً و االختبار البعدي لمعر ة ثبا  االختبار

 (3اظمر  النتايج ان االرتباط عال بٌن درجا  االختبارٌن . ٌالحظ جدول )

 ( 3جدول) 
 يبين معامل الثبات ومعامل الموضوعية ومعنوية االرتباط لالختبارات قيد الدراسة

 وحدة االختبار مفردات ت
 القٌاس

 معامل
   الثبات

( t) قٌمة
 المحسوبة

  معامل
 الموضوعٌة

 المحسوبة(tقٌمة

 4.36 3.44 4.42 3.61 عدد ثانٌة( 33) لمدة جدار على المرتدة المناولة اختبار 1

 5.54 3.46 4.41 3.46 عدد  لمدة بالكرة الحرة السٌطرة 2

 6.43 3.45 6.62 3.62 درجة بالراس الكرة ضرب اختبار 3

 3.42 3.44 3.32 3.63 درجة  م2×2 مربع داخل الكرة اخماد اختبار 4

 4.1 3.61 4.22 3.44 ثا الثابت التوازن 5

 6.2 3.46 3.35 3.44 ثا المتحرك التوازن 6

 ( 2.26( تبمغ )  0.05( ومستوى داللة ) 9( الجدولية عند درجة حرية )(t* قيمة 

 موضوعية االختبار   3-4-1-3
خدالل  بغٌة الحصول على موضوعٌة االختبارا  المرشحة للتطبٌ  ، استعان الباحدث )بمحكمدٌن أثندٌن( *

تجربت  االستطالعٌة وعند االختبدار الثدانً )اعدادة االختبدار  دً قٌداس الثبدا  لمدا( بالدذا ، وبعدد ان جمدع 
نتايجما عاملما إحصايٌاا حٌث أظمر  العالقة بٌن درجا  المحكم االول و المحكدم الثدانً بشدكل عدال) أي 

 ( ٌبٌن ذلك3أن معامل االرتباط بٌنمما عالً ( والجدول  )

                                                           
اخلرباء 
 الرياضية الرتبية كلية\  بابل جامعة \ وقياس اختيار\ الياسري جاسم زلمد د.أ -
  الرياضية الرتبية كلية بابل جامعة \احلركة علوم \ اذلادي عبد مازن د.أ -
 الرياضية الرتبية كلية \ بابل جامعة \قدم كرة– تدريب \ علي عبد مؤيد د.م. أ -
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 تنفيذ االختبارات و التطبيقات المنيجية لوسائل التدريب عمى عينة البحث .  3-4-2
 عمى عينة البحث )التجانس و التكافؤ(.   ) االولي(االختبار القبمي 3-4-2-1

و دً السداعة الرابعدة  41/9/4114تم اجراء االختبارا  القبلٌة لعٌنة البحدث  دً ٌدوم االثندٌن الموا د      
عب نادي المحاوٌل . ولقد قام الباحثان بتثبٌد  الظدروف الخاصدة باالختبدارا  مدن عصرا  وعلى ساحة مل

حٌث المكان و الزمدان و رٌد  العمدل * وأسدلوب اختٌدار االختبدار مدن أجدل تحقٌد  الظدروف نفسدما او مدا 
 ٌشابما قدر االمكان عند اجراء االختبارا  النمايٌة لعٌنة البحث .

جددانس عٌندد  البحددث قددام الباحثددان بمكا يددة المجمددوعتٌن ، وباسددتخدام ولغددر  التحقدد  مددن تكددا ؤ وت       
( المحسددوبة tالوسددايل االحصددايٌة المناسددبة  ددتم اسددتخراج الوسددط الحسددابً ، االنحددراف المعٌدداري وقٌمددة )

( اذ ٌبدٌن تكدا ؤ العٌندا  ,اذ 4للعٌنا  المستقلة وللمجموعتٌن ) الضابطة و التجرٌبٌة ( وكما  دً الجددول )
وهذا مما ٌددل  4.11المحسوبة كان  ولجمٌع االختبارا  اقل من قٌمما الجدولٌة البالغة  t بان قٌمة نالحظ 

 تكا ؤ عٌنتً البحث لكون الداللة غٌر معنوٌة .

 (4جدول )
 االختبارات قيد الدراسةيبين تكافؤ المجموعتين الضابطة و التجريبية في 

 

الداللة 
 االحصائٌة

وحدة  المجموعة الضابطة التجرٌبٌةالمجموعة  tقٌمة 
 القٌاس
 
 

 المجموعة
 

 االختبارات
 -س ع -س ع المحسوبة الجدولٌة

 غٌر معنوي

2.1 

 1 المرتد المناولة اختبار عدد 4.6 1.31 4.4 1.3 3.44

 13.6 1.42 11 1.36 3.41 غٌرمعنوي
 عدد
 

 2 لمدة بالكرة الحرة السٌطرة

 4.4 3.64 4.6 3.61 3.44 غٌرمعنوي
 درجة
 

 3 بالراس الكرة ضرب اختبار

 5.5 1.32 5 3.63 1.16 غٌرمعنوي
 درجة
 

 مربع داخل الكرة اخماد اختبار
 م2×2

 

 1.63 11.21 2.36 3.36 غٌرمعنوي
13.4

4 
  الثابت التوازن ثا

 1.42 14.63 1.64 1.32 غٌرمعنوي
14.1

3 
  المتحرك التوازن ثا

 (5.55ومستوى داللة )( 18* عند درجة حرية ) 
 
 
 
 

                                                           
*
 :  هي كل وهن الوساعدة الكىادر هي بوجوىعت الباحثاى استعاى 

 بابل جاهعت  الرياضيت التربيت كليت/  القدم كرة هادة هدرش                   هحود هيثند.م .1

 .بابل جاهعت الفني و الرياضي النشاط هديريت قدم كرة هدرب  االهير رافدعبد   العاب هدرب .2
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  (5)جدول 
 يبين تجانس المجموعتين الضابطة و التجريبية في اختبارات ميارات كرة القدم قيد الدراسة

 الداللة اإلحصائٌة
 التجرٌبٌة (fقٌمة )

 2ع
 2الضابطة ع

 المجموعة                  
 

 االختبارات
 ت

 المحسوبة الجدولٌة*

 غٌر معنوي

2.1 

1.36 1.3 1.1 
 لمدة جدار على المرتدة المناولة اختبار

 ثانٌة( 33)
1 

 2  لمدة بالكرة الحرة السٌطرة 2.31 1.14 1.66 غٌر معنوي

 3 بالراس الكرة ضرب اختبار 3.64 3.42 1.14 غٌر معنوي

 4  م2×2 مربع داخل الكرة اخماد اختبار 1.34 3.46 1.23 غٌر معنوي

 5 (ثا)  الثابت التوازن 2.65 4.36 1.64 غٌر معنوي

 6 (ثا)  المتحرك التوازن 3.31 2.42 1.14 غٌر معنوي

 (   5.55( ومستوى داللة )18* عند درجة حرية ) 
( ٌبٌن الفدرو  و االخدتالف  دً التبداٌن بدٌن المجمدوعتٌن الضدابطة و التجرٌبٌدة و دً 5و الجدول )        

( المحسدددوبة هدددً اصدددغر مدددن قٌمتمدددا الجدولٌدددة البالغدددة  fلالختبدددارا  قٌدددد البحدددث. اذ نالحدددظ ان قٌمدددة )

 على تجانسمما .(وبمذا ٌكون الفر  غٌر معنوي بٌن المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة مما ٌدل 4.1)

 --:  المنياج التدريبي لتطوير الميارات قيد الدراسة  2- 3-4-2
( خاصددة لتطددوٌر ممددارة دقددة المناولددة والسددٌطرة  4, 1اعددد الباحددث ان تمرٌنددا  خاصددة ) ٌنظددر ملحدد    

( اسدابٌع 1والتً مدتما ) 11/11/4114ولغاٌة 4114/ 9/ 15واالخماد وضرب الكرة بالراس من تارٌ  
المصدادر و  مراعٌا  دً ذلدك المسدتوم التددرٌبً و المسدتوم البددنً لالعبدٌن ) عٌندة البحدث( معتمدداا علدى

المراجع الخاصة بلعبة كرة القدم من اجل وضع المنمج بشكل  النمايً وكما هو موض   ً الجدول)( الذي 
 ٌبٌن عدد الوحدا  التدرٌبٌة والتمرٌنا  وتكراراتما, 

اشتمل  مفردا  التدرٌب) التً طبق  على ا دراد المجموعدة التجرٌبٌدة( الخاصدة بتطدوٌر الممدارا  قٌدد   
( وحد  , وبمعدل ثالث وحدا  ,  ً االسبو  الواحد )  السب  واالثنٌن و االربعداء مدن 44لى )الدراسة ع

كل اسبو  ( . ولقد اعتمد الباحثان على الجزء الريٌسً للوحدة التدرٌبٌة اذ تم تطبٌ  التمرٌنا   ً الجدزء 
لكددرة او ضددرب الكددرة الريٌسددً والتددً كددان لكددل وحدددة تدرٌبٌددة هدددف محدددد مددثال ) امددا مناولددة او اخمدداد ا

بالراس( وتعمل التمرٌندا  علدى تحقٌد  هدذا المددف والدذي تمثدل بالممدارا  قٌدد الدراسدة وكدان هنداك  دً 
 بع  الوحدا  التدرٌبٌة هد ان مثل )اخماد ومناولة الكرة ( والسٌما عند التقدم  ً مراحل التدرٌب.  

كلتددا المجمددوعتٌن ، اذ اسددتخدم  المجموعددة ولقددد  تددم اسددتخدام هددذ  التمرٌنددا  علددى عٌنددة البحددث ول      
التجرٌبٌدة التمرٌنددا  علددى جمدداز التددوازن طددول  تدرة التجربددة بٌنمددا المجموعددة التجرٌبٌددة اسددتخدم  نفددس 
التمرٌنا  المعدة من قبل الباحثان من حٌث عدد الوحدا  التدرٌبٌة وعدد التمرٌنا  وحجم التكرار للتمرٌن 

 استخدام جماز التوازن . والوحدا  التدرٌبٌة ولكن بدون 

ولقد راعى الباحثان خالل اعدادهما للوحدة التدرٌبٌة, الوق  المحدد وكذلك عدد مرا  التدرٌب األسبوعٌة  
طبقاا ألهداف التدرٌب كذلك راعى التمرٌنا  المستخدمة وعدد التكرار وتسلسل التمرٌنا  و  ترا  الراحة 

 و   الطراي  التدرٌبٌة المستخدمة.بٌن التكرار وزٌادة صعوبة التمرٌن وعلى 
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لقد ركز الباحثان  دً التددرٌب علدى تكدرار التمدارٌن حٌدث اعطدى الوقد  االغلدب لعددد مدرا  وزٌدادة     
الشدة التدرٌبٌة اما بزٌادة المسا ة مابٌن المدرب والالعب او زٌادة سرعة االداء لكدل تمدرن وحسدب اسدس 

الصدعوبة وانتظدام العمدل واالسدتمرارٌة  لكدل  درد مدن ا دراد وقواعد التدرٌب الرٌاضً من حٌث التددرج ب
 العٌنة مع االخذ بنظر االعتبار  ترا  الراحة بٌن التكرارا  .

 عمى عينة البحث: ) النيائي( االختبار البعدي  3-4-2-3
للمجمددوعتٌن التجرٌبٌددة  14/114/4114تددم اجددراء االختبددارا  البعدٌددة  ددً ٌددوم ااالثنددٌن الموا دد       

لضابطة و ً نادي المحاوٌل الرٌاضً ، حٌث تم مراعاة شروط و تعلٌما  تنفٌذ هذ  االختبارا  وتح   وا
نفددس الظددروف و االمكانٌددا  المتاحددة و المسددتخدمة  ددً االختبددارا  االولٌددة ، بغٌددة الحصددول علددى نتددايج 

  موضوعٌة ذا  ثبا  عال ٌعتمد علٌما  ً اتخاذ القرار .

 الوسائل االحصائية      3-5
 spssتم استخدام جياز الحاسوب وذلك عبر نظام الحقيبة االحصائية 

 ( لمعرفة التجانس  F. قانون )
T    -   و  لمعينات  المتناظرةt    لمعينات المستقمة 

 معامل االرتباط البسيط )بيرسون(  -
 األىمية النسبية  -

  ومناقشتها وتحلٌلها النتائج عرض -4

 عرض وتحميل نتائج االختبارات الميارية واختبارات التوازن لممجموعة التجريبية والضابطة :4-1
لغر  وصدف نتدايج االختبدارا  القبلٌدة والبعدٌدة لمجمدوعتً البحدث وتحلٌلمدا , اسدتعمل الباحدث الوسدط  

 (  5( و )4( للعٌنا  المتناظرة وكما مبٌن  ً الجدول )tالحسابً واالنحراف المعٌاري واختبار ) 

 ( 6جدول )
 ( المحسوبة في االختبارات القبمية والبعدية ولممجموعة التجريبية  tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )

 ا       المعالم االحصائٌة
    

 االختبارات

 Tقٌمة البعدي االختبار القبلً االختبار

 المحسوبة

 T  *قٌمة

 الجدولٌة

 الفروق داللة

 ع -س ع -س

 لمدة جدار على المرتدة المناولة
 ثانٌة( 33)

4.4 1.3 6.4 1.11 6.44  
 
 

2.26 

 معنوٌة

 معنوٌة 6.53 1.54 14.1 1.36 11  لمدة بالكرة الحرة السٌطرة

 معنوٌة 13.14 3.4 4.6 3.61 4.6 بالراس الكرة ضرب 

 معنوٌة 4.54 3.6 4.4 3.63 5  م2×2 مربع داخل الكرة اخماد

 معنوٌة 13.35 1.23 14.15 2.36 11.21 (ثا) ثابت توازن

 معنوٌة 6.1 1.16 23.14 1.64 14.63 (ثا) متحرك توازن

 ( 3035(ومستوى الداللة )9*عند درجة حرية )
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 الممارٌددة لالختبددارا (.t) اختبددار ونتددايج المعٌارٌددة واالنحرا ددا  الحسددابٌة األوسدداط( 6) الجدددول ٌبددٌن 

( 4.4) مقددار  حسدابً وسدط  المرتددة المناولة والختبار القبلً القٌاس  ً لنا ظمر اذ, التوازن واختبارا 
 البعددددي القٌددداس  دددً( 6.1) مقددددارها بقٌمدددة الحسدددابً الوسدددط اصدددب  بٌنمدددا(  1.3) معٌددداري وبدددانحراف
 الفدرو  هدذ  حقٌقدة ولمعر دة الحسدابٌة االوسداط  دً   ر هناك ان أي( 1.11) مقدار  معٌاري وبانحراف

( 9.11)  مقددارها بقٌمدة المحسدوبة( (t قٌمدة جاء  ومنما المترابطة للعٌنا (  t) اختبار الباحثان استخدم

 والبعددي القبلدً االختبدار بٌن ما معنوي  ر  وجود على ٌدل مما(  4.46) البالغة الجدولٌة من اكبر وهً
 نتايجمدا اظمدر  والتدً الدراسدة قٌدد  التدوازن واختبدارا  الممارٌدة االختبارا  جمٌع  ً وجدنا  ما وهذا.

 البعدٌة االختبارا  ولصال  معنوي  رو 

 (7جدول )
 ( المحسوبة لالختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة  tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ) 

 اإلحصائٌةالمعالم      
                  

 االختبارات   

 Tقٌمة البعدي االختبار القبلً االختبار

 المحسوبة

*   Tقٌمة

 الجدولٌة

 الفروق داللة

 ع -س ع -س

 على المرتدة المناولة
 ثانٌة( 33) لمدة جدار

4.6 1.31 6.1 1.34 6.42  

 

 

2.26 

 معنوٌة

  بالكرة الحرة السٌطرة
 ( عدد) 

 معنوٌة 4.63 1.46 12.4 1.42 13.6

 بالراس الكرة ضرب 
 (درجة)

 معنوٌة 6.24 1.22 4.1 3.64 4.4

 مربع داخل الكرة اخماد
 (درجة) م2×2

 معنوٌة 5.32 1.24 6.4 1.32 5.5

 معنوٌة غٌر 1.36 1.66 13.46 1.63 13.44 (ثا) ثابت توازن

 معنوٌة غٌر 1.36 2.41 13.64 1.42 14.13 (ثا) متحرك توازن

 (3035مستوى داللو )و  (9حرية ) درجة *عند
( للعٌنددا  المترابطددة. t) اختبددارا  ونتددايج المعٌارٌددة واالنحرا ددا  الحسددابٌة األوسدداط( 1) الجدددول ٌبددٌن  

الحدرة بدالكرة  السدٌطرة الختبدار قبلٌدةال القٌاسدا   دً لنا ظمر اذ, التوازن واختبارا  الممارٌة لالختبارا 
 مقدددارها بقٌمددة الحسددابً الوسددط اصددب  بٌنمددا( 1.44) معٌدداري وبددانحراف(11.6) مقدددار  حسددابً وسددط

( 1.49) مقدددددددددددددددددددار  معٌدددددددددددددددددداري بددددددددددددددددددانحراف البعدٌددددددددددددددددددة القٌدددددددددددددددددداس  ددددددددددددددددددً(  14.4)
 ومنمددا المترابطددة للعٌنددا (  t) أٌانمناكفرقفٌاالوساطالحسابٌةولمعر ةحقٌقةهذهالفروقاسددتخدمالباحثاناختبار

 علدى ٌددل ممدا( 4.46)  البالغة الجدولٌة من اكبر وهً(  4.63) مقدارها بقٌمة المحسوبة( t) قٌمة جاء 

 قٌدد الممارٌدة االختبدارا  جمٌدع  دً وجددنا  مدا وهدذا.  البعددي القبلدً االختبدار مدابٌن معندوي  در  وجود
امدا اختبدارا  التدوازن ) الثابد   .البعدٌدة االختبدارا  لصال  معنوٌة  رو  نتايجما اظمر  والتً الدراسة

القبلً والبعدي اذ جداء   القٌاسلنا  رو  معنوٌة بٌن  تظمراحصايٌا  لم  البٌانا والمتحرك(  بعد معالجة 
اقدل مدن القٌمدة الجدولٌدة البالغدة          )   (  هدً(و1.16اختبدار التدوازن الثابد  )  دًالمحسوبة   tقٌمة 

 متحدركوهذا ٌسري على اختبدار التدوازن ال بٌنماٌس هناك  ر  معنوي ( اي ل1.15مستوم داللة )  وعند
 اذ لم تظر لنا  رو  معنوٌة بٌن القٌاسٌن
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 (8جدول )

المحسوبة في االختبارات البعدية ولمجموعتي البحث )التجريبية t)  يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمو )
 والضابطة( 

 المعالم االحصائٌة
 

 االختبارات    

 Tقٌمة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة المجموعة
 المحسوبة

*  Tقٌمة
 الجدولٌة

 داللة
 الفروق

 ع -س ع -س

 على المرتدة المناولة
 ثانٌة( 33) لمدة جدار

6.4 1.11 6.1 1.34 3.34  

 

2.1 

 معنوٌة

  بالكرة الحرة السٌطرة
 (عدد)

 معنوٌة 6.61 1.46 12.4 1.54 14.1

 بالراس الكرة ضرب 
 (درجة)

 معنوٌة 6.44 1.22 4.1 3.4 4.6

 مربع داخل الكرة اخماد
 (درجة) م2×2

 معنوٌة 4.36 1.24 6.4 3.6 4.4

 معنوٌة 6.64 1.66 13.46 1.23 14.15 (ثا) ثابت توازن

 معنوٌة 4.4 2.41 13.64 1.16 23.14 (ثا) متحرك توازن

 (3035) لةدال مستوى( و18درجة حرية  ) عند*   

البعدٌدة بدٌن  لالختبدارا (. t) اختبدار ونتدايج المعٌارٌدة واالنحرا دا  الحسدابٌة األوسداط( 1) الجددول ٌبٌن

الحسدابً  الوسدط ظمرلندا اذ, التدوازن واختبدارا  الممارٌدةالمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة ولالختبارا  
 وبددانحراف( 1.9)   مقدددار  حسددابً وسددطالكددرة بددالراس   ضددرب والختبددارالتجرٌبٌددة  المجموعددة  ددً

 وبددانحراف(  1.1) مقدددار  الحسددابًالمجموعددة الضددابطة وسددط حسددابً  حققدد  بٌنمددا(  1.1)  معٌدداري
 فدةخالل مالحظتنا لمذ  االوساط الحسابٌة وانحرا اتما المعٌارٌة نجددها مختل ومن( 1.44) مقدار  معٌاري

( t) قٌمدة جداء  ومنمدا المسدتقلة للعٌنا (  t) اختبار الباحثان استخدم الفرو  هذ  حقٌقة ولمعر ةبالمقدار 

  ددر  وجددود علدى  ٌدددل ممددا(  4.1)  البالغدة الجدولٌددة مدن اكبددر وهددً(  9.41) مقددارها بقٌمددة المحسدوبة
 واختبدارا  الممارٌدة االختبارا  جمٌع  ً وجدنا  ما وهذا.  التجرٌبٌةولصال   المجموعتٌن مابٌن معنوي

و ددً  بٌددةالمتحددرك للمجموعددة التجرٌ التددوازن مددثال ظمددر الوسددط الحسددابً لقٌدداس  الدراسددة  قٌددد التددوازن
(  13.61( بٌنما جداء الوسدط الحسدابً) 1.16معٌاري قدر ) حراف(  وبان41.14االختبار البعدي بقٌمة )

 t قٌمدة  ظمدر احصدايٌا  بٌاندا ( وبعدد معالجدة ال4.41قددر  ) معٌداريوبدانحراف  الضدابطةللمجموعدة 
 معنوٌدة  درو  نتايجمدا اظمدر  والتدً( وهً اكبر من الجدولٌة البالغة )  ( 1.1بقٌمة مقدارها )  لجدولٌةا

 التجرٌبٌة المجموعة لصال 

 (8-7-6نتائج جداول ) مناقشة4-3
( للمجموعة التجرٌبٌة والذي  6نتايج  من خالل مالحظتنا الى جدول )  احثانالٌ  الب صلتفسٌر ما تو بغٌة

قٌد الدراسة  قد ظمر لنا وبعدد معالجدة البٌاندا  احصدايٌا ان  متغٌرا ٌبٌن لنا االختبارا  القبلٌة والبعدٌة لل
 طبٌعددة الددىذلددك  احثددانوٌعددزو الب تغٌددرا هندداك  ددرو  معنوٌددة ولصددال  االختبددارا  البعدٌددة ولجمٌددع الم
 لعلمٌدةعلى االسس والقواعد والقدوانٌن ا مادالتمرٌنا  المستخدمة والمنمج العلمً المبرمج الذي اعد باالعت

 اتم تطبٌ   ٌ  طرٌقة التدرٌب  التكراري والممارسة المستمرة لذلك ظمر لندا هدذ لذيللتدرٌب الرٌاضً وا
 التطور  ً نتايج هذ  المجموعة التجرٌبٌة
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 صدايٌا( وبعد معالجدة البٌاندا  اح 1جدول ) لىالضابطة ومن خالل مالحظتنا ا اما  ٌما ٌخص المجموعة 
 –) المناولدة                الممارٌة   للمتغٌرااالختبارا  البعدٌة  ولصال معنوٌة   تبٌن لنا ان هناك  رو

تددً ( وٌعددزو الباحثددان هددذا التطددور الددى طبٌعددة التدددرٌب السضددرب الكددرة بددالرا –االخمدداد  –السددٌطرة 
اسددتخدمما المدددرب اٌضددا باالعتمدداد علددى االسددس العلمٌددة للتدددرٌب الرٌاضددً مددن حٌددث التنظددٌم والتدددرج 

معالجدة نتدايج االختبدارا  القبلٌدة والبعدٌدة  بعددللتمرٌنا  . بٌنما ظمدر لندا و ستمرةوالتكرار والممارسة الم
تبارا  القبلٌة والبعدٌة  دً متغٌدرا لٌس هناك  رو  معنوٌة بٌن االخ نالتوازن الثاب  والمتحرك با المتغٌر

 مددازلددم تسددتخدم ج ضددابطةالتددوازن وٌعددزو الباحثددان عدددم التطددور  ددً قدددرة التددوازن الددى ان المجموعددة ال
 حصل مع المجموعة التجرٌبٌة  لذلك لم ٌحدث تطور  ً اداء التوازن مثلماالتوازن 

 المجمددوعتٌنداللددة االحصددايٌة  بددٌن ( والددذي ٌبددٌن لنددا الفددرو  وال1ومددن خددالل مالحظتنددا الددى جدددول )  
التجرٌبٌددة والضددابطة  بعددد معالجددة البٌانددا  احصددايٌا ظمددر لنددا ان هندداك  ددرو  معنوٌددة  ددً االختبددارا  

وٌعدزو  التجرٌبٌدةالدراسة واختبارا  متغٌدرا التدوازن الثابد  والمتحدرك ولصدال  المجموعدة  قٌدالممارٌة 
حسداب المجموعدة الضدابطة الدى ان التمرٌندا  التدً كاند  علدى  التجرٌبٌدة لمجموعدةتطدو ا ببالباحثان س

واالعصداب الحسدٌة لالعبدٌن مدن خدالل  ةالحركٌ السٌطرةتعمل على تطوٌر  اعلٌة  لجمازمن على ا تؤدم
 دً بداٌدة الوحددا  التدرٌبدة االولدى ولكدن  ٌماوالتً غالبا ما ٌواج  الالعب صعوبة االداء والسد  التمرٌنا

االجمددزة  كٌددفت ةد التدددرج  ددً صددعوبة التمددارن اسددتطاع  المجموعددة التجرٌبٌددمددع اسددمرا التدددرٌب وزٌددا
علددى االداء وبددذلك انعكددس اٌجابٌددا علدى الممددارا  االساسددٌة بكددرة القدددم " أن المدددربٌن  طرةالحسدٌة والسددٌ

ٌؤكددون علدى تكدرار الممدارا  األساسددٌة لكدل لعبدة حتدى ٌكدون تنفٌددذها اوتوماتٌكٌدا وبدذلك ٌتفدر  الجمدداز 
 . (1)أثناء اللعب " فكٌرأخرم وهنا ٌعطً الالعب التكنٌك وطرٌقة الت تغٌرا بً للتركٌز على مالعص

تلددك الحددواس )  التدرٌبٌددةومنالتدددرٌب ٌكددون اكثددر  اعلٌددة كلمددا زاد  الحددواس المسددتخدمة  ددً العملٌددة  ان
السمع , البصر , اللمس ( ومن خالل هذ  الحواس نكتسب الكثٌر من المعر ة والممارة ولمذا زاد االهتمدام 

 باستخدام االجمزة .

 االستنتاجات والتوصٌات-5

 االستنتاجات 5-1

 ٌرتطددو  ددً و اعلٌددة تددأثٌر لمددا التددوازن جمدداز علددىهددذا البحددث   ددً المسددتخدمة الخاصددة التمرٌنددا . أن 1
 االداء للممارا   ٌد الدراسة. تنفٌذ عند الالعبٌن لدم التوازن

تنو  التمرٌنا  التً تربط بٌن التدوازن بأنواعد  ودقدة اداء الممدارا  سداعد علدى تطدوٌر دقدة االداء  ان.4
 للممارا  بكرة القدم.

 القدم كرة لعبة  ً المماري األداء مستوم تطوٌر  ً كبٌر  عال بشكل ساهمقدرة التوازن  تطور ان -3

 والسدٌطرة المناولدة دقدة تطدوٌر  دًجماز التوازن  على والمستخدمةالخاصة  للتمرٌنا  ا ضلٌة هناك – 4
 بالمجموعدة) مقارندة(  التجرٌبٌدة المجموعدة)  البحدث عٌندةو ضدرب الكدرة بدالراس لصدال   الكرةواخماد 
 (.  الضابطة

 

                                                           
 . 56ص ،السابق المصدر. خيون يعرب (1)
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 التوصيات 5-2
 التدرٌبٌة ةاثناء الوحد عدةوالوسايل المساالتاكٌد على استخدام االجمزة  -1

 ضرورة  اعتماد التمرٌنا  الخاصة باستخدام جماز التوان لتطوٌر الممارا  االساسٌة بكرة القدم  – 4

 القدم كرة تدرٌبا من القدرا  الحركٌة لذا ٌحب اعطاء االهمٌة الكبٌرة  ً  التوازن - 3

 بحوث مشابمة على عٌنا  مختلفة  ءاجرا – 4

 والمراجع المصادر

  1978 ، المعارف دار ، مصر ،2ط ، الرياضي المجال في القياس:  ألبيك وعمي خاطر احمد -
 .1999 ، الموصل جامعة مطبعة ، الموصل ، 2ط ، القدم كرة( : وآخرون) الخشاب زىير -
، بغداد ،  2الرياضية ، ط تربيةومبادئ اإلحصاء في ال االختباراتقيس ناجي وبسطويسي احمد :    -

 . 1987مطبعة التعميم العالي ، 
  1999 الموصل، جامعة ، والنشر لمطباعة الكتب ،دار الرياضي البايوميكانيك. الياشمي مسمط سمير -
جامعة  مطبعة،  1ج ، والرياضيةواالختبارات في التربية البدنية  اتالقياس موسوعةريسان خريبط مجيد .  -

 ،  1989البصرة ، 
 رسالة , الطائرة بالريشة االساسية الميارات بعض اداء ودقة التوازن لتطوير اثرتمرينات.نزار ميند -

 2512, كمية التربية الرياضية , ابلماجستير غير منشورة, جامعة ب
 . 1987، مطبعة التعميم العالي ، بغداد ،  الحركي التحميل. بوجيو محجو  -
 ،  1987، جامعة الموصل ،  مطباعة، دار الكتب ل والرياضة البايوميكانيك . لؤي الصميدعي -
 2552, بغداد , دار الصخرة ,الحركي بين المبدأ والتطبيق التعممخيون . يعرب -
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
155 

 4114دد الثانً/ مجلة المثنى لعلوم التربٌة الرٌاضٌة                                                                        المجلد الثانً / الع
 

  ........... لتطوٌر التوازن جهاز باستخدام خاصة رٌناتتمأثر              ضٌاء جابر.  دم . احمد عبد األمٌر وأ.د. م.أ.

 (1) ملحق

 المستخدمة التمرٌنات

 االول المستوى

الجدزء الدداخلً للقددم )تمرٌن لتطوٌر المناولة (: الالعب واقدف علدى الجمداز والكدرة بٌدد . ثدم ٌقدوم بأسدقاط الكدرة علدى  -3

 م من الالعب المؤدي 3لٌعمل مناولة الى المدرب الذي ٌقف على مسا ة  

 ,لكن المناولة تكون بالجزء الخارجً للقدم 1)تمرٌن لتطوٌر المناولة (: نفس تمرٌن  -4

 بظمر القدم ، لكن مناولة كون  1نفس تمرٌن )تمرٌن لتطوٌر المناولة (:  -5

الالعب واقف على الجماز والكرة بٌد . ثم ٌقوم بأسقاط الكرة على قدم  لٌناولما الى المدرب )تمرٌن لتطوٌر المناولة (:  -6

م , وٌكون االداء مرة بالجانب الداخلً للقدم ثم بالجاندب الخدارجً وبعددها تدؤدم بظمدر 3الذي تبعد وقفت  عن الجماز مسا ة 

 القدم وبالتناوب

 المستوى الثانً

م ٌقدف المددرب و دً ٌدد  الكدرة وبداقً الالعبدٌن 3لالعب واقف على الجماز ,وعلى مسدا ة )تمرٌن لتطوٌر المناولة (: ا -7

خلف الجماز الدذي وقدف علٌد  الالعدب المدؤدي. ٌبددا المددرب برمدً الكدرة الدى الالعدب الدذي بددور  ٌقدوم على رتل واقفٌن 

 بإرجا  ومناولة  الكرة الى المدرب وبلمسة واحدة ) االداء داخل القدم(

 ,لكن المناولة تكون بالجزء الخارجً للقدم 5لتطوٌر المناولة (: نفس تمرٌن )تمرٌن  -8

 بظمر القدم ,لكن المناولة تكون 5نفستمرٌن)تمرٌن لتطوٌر المناولة (:  -7

,لكدن المناولدة تكدون مدرة بخدارج القددم ثدم بخدارج القددم وبعددها بظمدر القددم  5)تمرٌن لتطوٌر المناولة (: نفدس تمدرٌن  -8

 وبالتناوب

 ستوى الثالثالم

م عدن الجمداز, لحظدة 3)تمرٌن لتطوٌر المناولة (:الالعب واقف خلف الجماز. الكرة بٌد المدرب الذي ٌقف على مسا ة  -9

رمً الكرة من قبل المدرب الى مكان الجماز ,ٌقوم الالعدب بالصدعود علدى الجمداز وٌعمدل علدى ارجدا  ومناولدة الكدرة الدى 

 المدرب )وبالجزء الداخلً للقدم(

 لكن المناولة تكون بالجزء الخارجً للقدم 9رٌن لتطوٌر المناولة (:نفس تمرٌن )تم -32

 لكن المناولة تكون بظمر القدم 9)تمرٌن لتطوٌر المناولة (:نفس تمرٌن  -33

لكدن المناولدة تكدون بدالجزء الدداخلً للقددم ثدم بدالجزء الخدارجً للقددم وبعددها  9)تمرٌن لتطوٌر المناولة (:نفدس تمدرٌن  -34

 القدم وبالتناوبتودم بظمر 

 المستوى االول

) تمرٌن لتطوٌر السٌطرة واخمداد الكدرة(: الالعدب واقدف علدى الجمداز وبٌدد  الكدرة . ثدم ٌقدوم بأسدقاط الكدرة علدى  خدذ  -35

 السا  االٌمن المتصاص قوة الكرة واخمادها 

 لكن بالفخذ االٌسر للسا  13) تمرٌن لتطوٌر السٌطرة واخماد الكرة(: نفس تمرٌن  -36

لكدن مدرة بالفخدذ االٌمدن للسدا  ومدرة اخدرم  بالفخدذ االٌسدر  13ن لتطوٌر السٌطرة واخماد الكرة(: نفس تمدرٌن ) تمرٌ -37

 للسا  وبالتناوب

 المستوى الثانً

م ٌقدف المددرب و دً ٌدد  الكدرة  3الالعب واقف علدى الجمداز ,وعلدى مسدا ة ) تمرٌن لتطوٌر السٌطرة واخماد الكرة(:  -38

شكل رتل خلف الجماز الذي وقف علٌما لالعب المؤدي. ٌبدا المدرب برمً الكدرة الدى الالعدب  وباقً الالعبٌن واقفٌن على

 وبالفخذ الٌمٌن للسا  الذي بدور  ٌقوم بالسٌطرة على الكرة واخمادها

 لكن لسا  الٌسار 16) تمرٌن لتطوٌر السٌطرة واخماد الكرة(:نفس تمرٌن  -37

 لكن التمرٌن ٌؤدم مرة بالٌمٌن ومرة بالٌسار وبالتناوب 16مرٌن ) تمرٌن لتطوٌر السٌطرة واخماد الكرة(:نفس ت -38
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 المستوى الثالث

م عدن 3) تمرٌن لتطوٌر السٌطرة واخماد الكرة(: الالعب واقف خلف الجماز. الكرة بٌد المدرب الذي ٌقف على مسدا ة  -39

الجمداز وٌعمدل علدى علدى اخمداد  الجماز, لحظة رمً الكرة من قبل المدرب الى مكان الجماز ,ٌقوم الالعدب بالصدعود علدى

 الكرة وبالفخذ االٌمن للسا 

 لكن االخماد ٌكون بفخذ لسا  الٌسرم 19) تمرٌن لتطوٌر السٌطرة واخماد الكرة(:نفس تمرٌن  -42

 لكن االخماد ٌكون مرة بالٌمٌن ومرة بالٌسار وبالتناوب 19) تمرٌن لتطوٌر السٌطرة واخماد الكرة(: نفس تمرٌن  -43

 المستوى االول

) تمرٌن لتطوٌر السٌطرة واخماد الكرة(:الالعب واقف على الجماز والكرة بٌد . ثم ٌقوم بأسقاط الكدرة علدى ظمدر القددم  -44

 الٌمنى ) السط  الخارجً للقدم( للسٌطرة على الكرة واخمادها

 لكن االخماد ٌكون بالقدم الٌسار 44) تمرٌن لتطوٌر السٌطرة واخماد الكرة(: نفس تمرٌن  -45

لكددن مددرة االخمدداد ٌكددون بقدددم الٌمددٌن ومددرة بقدددم الٌسددار  44تطددوٌر السددٌطرة واخمدداد الكددرة(:نفس تمددرٌن ) تمددرٌن ل -46

 وبالتناوب

 المستوى الثانً

م عدن 3) تمرٌن لتطوٌر السٌطرة واخماد الكرة(:الالعب واقف خلف الجماز. الكرة بٌد المدرب الذي ٌقدف علدى مسدا ة  -47

الى مكان الجماز ,ٌقوم الالعدب بالصدعود علدى الجمداز وٌعمدل اخمداد بظمدر قددم الجماز, لحظة رمً الكرة من قبل المدرب 

 الٌمٌن

 لكن بالقدم الٌسار 45) تمرٌن لتطوٌر السٌطرة واخماد الكرة(: نفس تمرٌن  -48

لكددن االخمدداد ٌكددون مددرة بقدددم الٌسددار ومددرة بقدددم الٌمددٌن  45) تمددرٌن لتطددوٌر السددٌطرة واخمدداد الكددرة(: نفددس تمددرٌن  -47

 وبالتناوب

 المستوى االول

م ٌقدف المددرب و دً ٌدد  الكدرة 3) تمرٌن لتطوٌر ضدرب الكدرة بدالرأس (:الالعدب واقدف علدى الجمداز ,وعلدى مسدا ة  -48

خلف الجماز الذي وقف علٌ  الالعب المؤدي. ٌبدا المدرب برمدً الكدرة الدى الالعدب  على شكل رتلوباقً الالعبٌن واقفٌن 

 اس لٌرجعما الى المدرب الذي بدور  ٌقوم بضرب الكرة بمقدمة الر

 لكن ضرب الكرة ٌكون بجمة الٌمٌن للراس 41) تمرٌن لتطوٌر ضرب الكرة بالرأس (: نفس تمرٌن  -49

 لكن ضرب الكرة ٌكون بجمة الٌسار للراس 41) تمرٌن لتطوٌر ضرب الكرة بالرأس (:نفس تمرٌن  -52

ن مدرة بمقدمدة الدرأس ومدرة بدالجزء لكدن ضدرب الكدرة ٌكدو 41) تمرٌن لتطوٌر ضدرب الكدرة بدالرأس (:نفدس تمدرٌن  -53

   الٌمٌن للراس واخرم بالجزء الٌسار للرأس
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 ( 2)  ملحق

استخدمت عمى  التيو الدراسة بكرة القدم  قيداالساسية  اراتلتطوير المي الخاصة تمريناتال بعض صور
 جياز التوازن

 
 

 
 

 


