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 الحركى( على بعض المتغيرات البدنية   –"تأثير تدريبات التوازن )الثابت 

 ومستوى األداء المهارى المركب لالعبى كرة القدم الشباب"

 

 د. عمرو على فتحى شادى
 مدرس بقسم التدريب الرياضي

 جامعة المنصورة –كلية التربية الرياضية 

 

 الملخص 

الحركىىىع علىىى  فىىغ المتا ىىراا البد  ىى   – ىىدبيباا التىى اال اال ا ىى  يهدف هذا البحث إلىىى التفىىرف علىىى   ىى   ر 

استخدم الباحث المنهج التجريبىىل لتحق ىىد فهىىداف وفىىرو   ومست ى األداء المهابى المركب لالعبى كرة القدم الشباب 

سن  والمسجل  20  الدباس ،  م اخت اب ع ن  البحث  الطريق  الفمدي  من العبى كرة القدم  نادى إ حاد  برة الرياضى  ح

 م. 2015/  2014فسماؤهم  اال حاد المصري لكرة القدم م سم 

 30الحركىع قد حسن  المتا راا البد  ىى  االفىىدو  -وكا   فهم النتائج فل   صل الباحث فل  دبيباا الت اال اال ا  

 -الرشىىاق  - تىى  لفتىىالا الىىر ل نالقىى ة القصىى ى ال ا -ال  ب  ال ال  ىى   قىىدم واحىىدة -ال  ب الفم دى -م من  داي  متحرك 

  حمل الق ة لفتالا الر ل نع.

اإلسىىتالم  -اإلستالم مىىن الحركىى   ىىم التمريىىر -و قد حسن  المتا راا المهابي  المركب  االتمرير المباشر من الحرك 

الم مىىن الحركىى  اإلسىىت -اإلستالم من الحرك   م التص يب -التص يب المباشر من الحرك  -من الحرك   م الجرى  م التمرير

  م الجرى  م التص يبع.

الحركىىىع والمتا ىىراا البد  ىى  و المتا ىىراا المهابيىى  المركبىى  ق ىىد  -كما    د عالق  إب باط     ن الت اال اال ا ىى 

 البحث.

الحركىع مىىن خىىالو ال حىىداا التدبيب ىى   قىىدب  -لذا ي صى الباحث  تروبة إهتمام المدب  ن  تط ير الت اال اال ا  

ام  المتا راا البد    األخرى و االهتمام  تط ير و حس ن المهاباا المركب  فى كرة القدم لما لها مىىن  ىى   ر ايجىىا ل اإلهتم

فى إحداث التف ق ف ناء المنافساا الرياض   و إ راء المزيد من الدباساا المما ل  على ع ناا مختلفىى  مىىن ح ىىث السىىن، 

 الجنس، النشاط الرياضى.
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  الحركى(  –تأير تدريبات التوازن )الثابت 

.................. 

التدبيب الرياضل فحد فشىىكاو الممابسىى  الرياضىى   

المنظم  وه  وس ل  التر    البد    والرياض  فل  حق د 

فهدافها خاص  ف مىىا يتفلىىد منهىىا  تطىى ير المسىىت ى  كىىل 

ا جاها ه البد    والمهابيىى  والخطط ىى  مىىن ف ىىل  حق ىىد 

 اإل جاا الرياضل على المست ي ن الفردي والجماعل.

يصل العب كرة القدم إلى ففتىىل مسىىت ى لىىه ولكل 

ف نىىاء المنافسىى  ال ىىد وفل يهىىتم ف نىىاء عمل ىى  التىىدبيب 

 اإلعىىىداد البىىىد ل وضىىىروبة اكتسىىىا ه للصىىىفاا البد  ىىى  

الخاص  مت اايا فى ذلك مع اإلعداد المهابى مؤكدا علىىى 

دقىى  األداء المهىىابى وهىى  األسىىا  السىىل م لال طىىالق 

 ل.وال ص و للمست ى الفنل الفال

مع  1996ا  D.G bin Eliyahuويشىى ر ال ىىاه  

فل العبى كرة القدم يجىىب فل يمتلكىى ا ل اقىى   د  ىى  عال ىى  

لرفع كفاءة كىىال مىىن السىىرع  وال  ىىب والقىىدبة والتحمىىل 

الخاص مع ب ط ذلىىك  المهىىاباا الفن ىى  مىىن ف ىىل فحىىداث 

 ع120:  29 ف قا ف ناء المنافس  الرياض  .ا

ا  Martin Bidzinskويذكر ماب  ن   دا سىىكل 

مع ف ه يجىىب علىىى مىىدب ى كىىرة القىىدم المىىز   ىى ن  1996

األداء الفنى فى كرة القدم واإلعداد البد ى الخاص و يجب 

فل يتم  نم تهما مفا ، وفل  نم ىى  اإلعىىداد البىىد ى لالعبىىى 

كىىرة القىىدم يسىىهم فىىل ايىىادة ففال ىى  المهىىاباا األساسىى   

يرفىىع مىىن سىى اء  ىىالكرة فو ىىدو ها، والتىىدبيب علىىل ذلىىك 

 ع 17-25:  38فدائها  ص بة شامل .ا 

ويشىى ر كىىال مىىن محمىىد كشىىك وفمىىر  البسىىاطى 

مع فل طب ف  المنافس  خالو مبابيىىاا كىىرة القىىدم  2000ا

 م اقفهىىا المتا ىىرة والمتن عىى   فىىر  علىىى الالعبىى ن 

إستخدام فشىىكاو مركبىى  وك  ىىرة للمهىىاباا المختلفىى   هىىا 

عب ألشكاو متن ع  مىىن االمهاباا المركب ع وإمتالك الال

المهاباا المركب   ما يتشا ه مع متطلباا المبىىاباة يتىى   

له إخت اب ففتلها طبقا لم قف اللفب ومن  م ايادة قدب ه 

 ع77: 27على المناوبة و نف ذ ما يطلب منه.ا

مع  1989و يش ر حنفىىى مختىىاب و مفتىىى إ ىىراه م ا

تطلىىب فل فداء فى مهابة فى كرة القدم  الشكل المطلىى ب  

قىىدب محىىدد مىىن الصىىفاا البد  ىى ، و لفىىب الحالىى  البد  ىى  

لالعىىب دوبا هامىىا فىىى اإل جىىاا علىىى فل يىىؤدى الالعىىب 

المهىىىابة األساسىىى   فىىىى كىىىرة القىىىدم  ىىىالق ة والسىىىرع  

 ع  7:  12المناسب .ا

مع إلىىل فل  1996ويش ر محمىىد صىىبحل حسىىا  ن ا

الت اال صفه  د    لها فهم تهىىا فىىل الح ىىاة الفامىى  وفىىل 

او التر    البد    والرياض    صف  خاص  فهل    ىىه مج

  Motor Skillsعام فحد متطلبىىاا المهىىاباا الحرك ىى  

كمىىا ف هىىا مكىى ل بئ سىىل فىىل مفظىىم األ شىىط  الرياضىى   

وخاصىى   لىىك األ شىىط  التىىل  تطلىىب ال قىى ف فو الحركىى  

ف ق مجاو حركىىل مفىى ن ويفنىىل التىى اال فل يكىى ل لىىدي 

  ضفه فىىل ال بىىاا والحركىى ،  الفرد القدبة علل االحتفاظ

وهذا يتطلب منىىه السىى طرة علىىل األ هىىزة الفتىى ي  مىىن 

 ع115:  25الناح   الفتل   والفصب  .ا 

مع و م لىىر  1999ويتفد كال من عادو عبدالبص ر ا

Miller مع علىىى فل التىى اال هىى  قىىدبة الالعىىب  1998ا

على اإلحتفاظ  جسمه فو فحد ف زاؤه المختلف  فىىى وضىىع 

جىى  للنشىىاط التىى افقى لمجم عىى  مىىن األ هىىزة مفىى ن  ت 

واأل ظمىى  الح  يىى  م  هىىه للفمىىل ضىىد  ىى   راا قىى ى 

الجاذ    وف ه لتنم   الت اال يمكىىن فداء حركىىاا مختلفىى  

 ع121:  39عا 151:  16مع غلد الف ن ن.ا 

ويتفىىىىىد كىىىىىال مىىىىىن  اومجىىىىىا تر و اكسىىىىى ل 

Baumgartner & Jackson مع وكىىىابب  1999ا

Carr مع علىىىى فل  1988نفىىىل مختىىىابا مع وح 1994ا

الت اال الحركى فحدي الصفاا البد    األساس   الالامىى  

ألى فداء حركىىى  ىىا   وال يمكىىن فل يىىؤدي الالعىىب فيىى  

حرك  بياض    ص بة سىىل م  إذا لىىم  ىىر بط خىىالو فدائهىىا 

 الت اال و ر بط قدبة الالعب على   دي  األداء المهىىابى 

المهىىابة فىىفذا فقىىد قدب ىىه  قدب ه علل الت اال خىىالو فداء 



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 

 

 

21 

علل الت اال فدي ذلك إلل إلى و  د خلل فى   دي  األداء 

المهابى ويظهر ذلك   ض ح فل التص يب علل المرمل 

 ع130:  11عا231: 31عا 88:28فل كرة القدم.ا

ويىىذكر محمىىد حسىىن عىىالوى ، محمىىد  صىىر الىىدين 

مع ف ه عنىىدما يكىى ل الالعىىب فىىل وضىىع  2001بض ال ا

 اال فو مىىا يمكىىن فل  طلىىد عل ىىه وضىىع  ف ىىد عىىن التىى 

فال هذا ال ضع ال  Off Balance Positionالال  اال 

يسىىىم  لىىىه  سىىىرع  االسىىىتجا   المناسىىىب  فىىىل ضىىى ء 

استجا اا منافس  كما فل هذا ال ضع ال يسم  له  ت   ه 

األداء المهابى  دق  فو مقاوم  القىى ة فو اسىىتخدامها فىىل 

ل  م ىىز الرياضىىل في ا جىىاه سىى ي ا جىىاه واحىىد ، لىىذا فىىا

 ىىالت اال الج ىىد يسىىهم فىىل قدب ىىه علىىل  حسىى ن و رق ىىه 

مست ي فدائه للفديد من الحركاا واألوضاع فل األ شط  

 ع 363:  24الرياض  .ا

 ويىىىىذكر عبىىىىدالمنفم سىىىىل مال ومحمىىىىد خمىىىى س 

مع فل الت اال مىىن فهىىم عناصىىر الل اقىى  البد  ىى   1995ا 

ركىىل  صىى بة التل  ساعد الرياضل علل ا جاا األداء الح

سل م   اإلضاف  ألهم تىىه للفىىرد فىىل ح ا ىىه ال  م ىى  التىىل 

 طلىىب منىىه القىىدبة علىىل الىىتحكم  الجسىىم وعىىدم اإلخىىالو 

 ع   105:  18 ه.ا

مع ،  1991ا protasovaو تفىىىىىد  رو اسىىىىى فا 

مع علل فهم   التىى اال فىىل فداء  1995وفحمد الشاذلل ا 

 ا را المهاباا الحرك   وخاص  فل األ شط  التل  تطلب 

مفا ئىىا فىىل الحركىىاا وعلىىل ضىىروبة فل يسىىتف د  هىىذا 

التىى اال  سىىرع  ل بىىدف حركىى   ديىىدة وفل كىىل  ىى ع مىىن 

 األ شىىط  الرياضىى   يتطلىىب  ىى ع خىىاص مىىن التىى اال.

 ع 159:  4عا  20:  40ا 

 ويشىىى ر محمىىىد حسىىىن عىىىالوى، و صىىىر الىىىدين 

مع إلل فل  فغ الباح  ن فشابوا إلل فل  2001بض ال ا

الحركل  ت  ر  دب   كب ىىرة  فامىىل ال با ىى  صف  الت اال 

إال فل  فغ الدباساا فشابا إلل إمكا     نم   و طىى ير 

صف  الت اال الحركل  الرغم من  ىى   ر عامىىل ال با ىى .ا 

 ع 390:  24

مع فل العىىب كىىرة القىىدم  1992ويىىذكر علىىل لب ىىك ا

يقىى م  ىى داء الفديىىد مىىن المهىىاباا الرياضىى   منهىىا الحىىاد 

ادئ البطئ وذلك فل  ىىداخل و نىىاغم دق ىىد الق ي ومن اله

يحتىىا  لسىى طرة عصىىب   و حكىىم فىىل األداء حتىىى  ىىتم 

المهاباا  مست ي عالل من الدقىى  وال  صىىحبها حركىىاا 

اائىىدة  جفىىل  ىى اال الجسىىم يختىىل فالعىىب كىىرة القىىدم ذو 

الم هب  الفال ىى  يىىراو  فىىل الهىى اء ف ختصىىر امىىن عىىدة 

الالعبىى ن  مهىىاباا فىىل فامنىىه فقىىل وعل ىىه يختىىل  ىى اال

المنافس ن مما يجفله يمىىر مىىنهم  سىىه ل  لىىذلك يجىىب فل 

يفل مدبب كرة القدم فهم   الت اال وضروبة فل ير قىىل 

 ع139-138:  20 هذه الصف .ا 

ويتفىىد كىىال  مىىن محمىىد كشىىك وفمىىر   البسىىاطى 

مع علىىى فل  2001مع، حسىىن السىى د ف ىى  عبىىده ا 2000ا

اسىى   الهامىى  اإلعىىداد المهىىابى يفىىد فحىىد الج ا ىىب األس

لفمل   التدبيب فى كرة القدم، ويم ل مست ى إ قال األداء 

المهىىىابى فحىىىد مؤشىىىراا القىىىدبة المهابيىىى  واإل جىىىاا 

المهابى لالعب كرة القدم وخاصىى  إذا  شىىا ه هىىذا األداء 

مع متطلباا م اقف اللفب خالو المبابيىىاا ، كمىىا يهىىدف 

تىىى اإلعىىداد المهىىابى إلىىى  فلىى م المهىىاباا األساسىى   ال

يستخدمها الالعب خالو المبابياا والمنافساا ومحاولىى  

إ قا هىىا و  ب تهىىا حتىىى يمكىىن  حق ىىد فعلىىى المسىىت ياا، 

ويتخىىذ المىىدبب فىىى  حق ىىد ذلىىك الهىىدف كىىل اإل ىىراءاا 

التروبي  والهادف  لل ص و  الالعب إلى الدق  واإل قىىال 

والتكامل فى فداء  م ع المهاباا األساسىى   للفبىى   ح ىىث 

  ديتها  ص بة فل ىى   حىى  ظىىروف المبىىابة وفىىى يستط ع 

 ع16:  27ظىىىىل إطىىىىاب قىىىىا  ل لفبىىىى  كىىىىرة القىىىىدم.  ا

 ع    127: 10ا 

 ع فل 1985ويىىىىىذكر السىىىىى د عبىىىىىد المقصىىىىى د ا

ففتل الطرق لتنم ىى  التىى اال فىىل النشىىاط الرياضىىل هىىل 

التدبيب  ح  ظروف مشا ه  فو فك ر صىىف    عىىن التىىل 

لرياضىى   حتىىى يمكىىن ي ا هها الرياضل ف ناء المنافسىى  ا
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  الحركى(  –تأير تدريبات التوازن )الثابت 

.................. 

اكتسىىاب خبىىراا  سىىاعد علىىل التك ىىف المىىنظم لىى داء 

           ع 271:  1الحركل.ا 

وإ طالقا مما سبد يتتىى  فهم ىى  التىى اال الحركىىى 

كصف  فساس    د    الام  ألى فداء حركى  ا   فى كرة 

القدم س اء كال على مست ى األداء المهىىابى الفىىردى فو 

مىىن خىىالو عمىىل الباحىىث مىىدب ا األداء المهابى المركب و

لكىىرة القىىدم فىىى الفديىىد مىىن األ ديىى  سىى اء علىىى مسىىت ى 

قطىىاع الناشىىئ ن فو العبىىى الدب ىى  األولىىى ومىىن خىىالو 

المالحظىى  الم ضىى ع   يتبىى ن فل الاالب ىى  الفظمىىى مىىن 

مدب ى كرة القدم ال يبدول إهتماما  تنم   عنصر الت اال 

غ رهمىىا مىىن م ل الفناصر األخرى م ل السرع  والقىى ة و

الفناصر االبد    األساسىى   فىىى كىىرة القىىدم فىىى  ىىرامجهم 

التدبيب ىى  فو علىىى مسىىت ى ال حىىداا التىىدبيب ال  م ىى  

وهناك الفديد مىىن الم اقىىف خىىالو المبابيىىاا  تطلىىب مىىن 

الالعب ن قدبة كب رة علل حفظ   اا ىىه وخاصىىا عنىىد فداء 

التصىى يب  -المهاباا المركب  م ىىل األسىىتالم  ىىم التمريىىر 

المباشر من الحرك ... وهىىذا مىىادفع الباحىىث إلىىى التطىىرق 

الحركىىىع علىىى  –لمفرف      ر  دبيباا التىى اال اال ا ىى  

مسىىىت ى  فىىىغ المتا ىىىراا البد  ىىى  ومسىىىت ى األداء 

 المهابى المركب لالعبى كرة القدم الشباب.

 أهداف البحث: -

يهىىدف هىىذا البحىىث إلىىى التفىىرف علىىى    ىى   ر 

الحركىىىىع علىىىى  فىىىغ  –ا ىىى   ىىىدبيباا التىىى اال اال 

المتا ىىراا البد  ىى  ومسىىت ى األداء المهىىابى المركىىب 

 لالعبى كرة القدم الشباب 

 وذلك من خالو : 

الحركىىى لالعبىىى  – صم م  دبيباا للتىى اال ال ا ىى   .1

 كرة القدم الشباب.

 –التفىىرف علىىى  ىى   ر  ىىدبيباا التىى اال اال ا ىى   .2

بحىىث الحركىع على  فىىغ المتا ىىراا البد  ىى  ق ىىد ال

الق ة المم زة  السىىرع   –الق ى ال ا ت   –االسرع  

 حمىىىل القىىى ةع لالعبىىىى كىىىرة القىىىدم  –الرشىىىاق   –

 الشباب.

 –التفىىرف علىىى  ىى   ر  ىىدبيباا التىى اال اال ا ىى   .3

الحركىع على مست ى األداء المهىىابى المركىىب ق ىىد 

اإلسىىتالم مىىن  -البحث االتمرير المباشر مىىن الحركىى 

ستالم من الحركىى   ىىم الجىىرى اإل -الحرك   م التمرير

اإلسىىتالم  -التص يب المباشر من الحرك  - م التمرير

اإلسىىتالم مىىن الحركىى   ىىم  -من الحرك   م التص يب 

 الجرى  م التص يبع لالعبى كرة القدم الشباب.

 سىىب  التحسىىن الحىىادث فىىى المتا ىىراا البد  ىى  و  .4

مسىىت ى األداء المهىىابى المركىىب ق ىىد البحىىث  ىى ن 

 عت ن التجريب   والتا ط  لالعبى كىىرة ففراد المجم

 القدم الشباب.

 –التفىىىرف علىىىى الفالقىىى   ىىى ن التىىى اال اال ا ىىى   .5

 فىىىغ المتا ىىىراا البد  ىىى  و مسىىىت ى  الحركىىىىع و

األداء المهابى المركب ق د البحث لالعبى كرة القىىدم 

 الشباب.

 فروض البحث: -

   د فروق ذاا دالل  إحصائ     ن الق اس ن القبلى  .1

ى للمجم ع  التجريب   لصال  الق ا  البفدى والبفد

 –للمجم ع  التجريب   فىىى متا ىىر التىى اال اال ا ىى  

الحركىىىىىع والمتا ىىىىراا البد  ىىىى  ومسىىىىت ى األداء 

المهىىابى المركىىب ق ىىد البحىىث لالعبىىى كىىرة القىىدم 

 الشباب.

   د فروق ذاا دالل  إحصائ     ن الق اس ن القبلى  .2

الق ا  البفىىدى  والبفدى للمجم ع  التا ط  لصال 

 –للمجم ع  التىىا ط  فىىى متا ىىر التىى اال اال ا ىى  

الحركىىىىىع والمتا ىىىىراا البد  ىىىى  ومسىىىىت ى األداء 

المهىىابى المركىىب ق ىىد البحىىث لالعبىىى كىىرة القىىدم 

 الشباب.

   ىىد فىىروق دالىى  احصىىائ ا  ىى ن الق ىىا  البفىىدى  .3

للمجم عىى  التجريب ىى  والق ىىا  البفىىدى للمجم عىى  

لبفىىىىدى للمجم عىىىى  التىىىىا ط  لصىىىىال  الق ىىىىا  ا

التجريب ىى  فىىى المتا ىىراا البد  ىى  ومسىىت ى األداء 
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المهىىابى المركىىب ق ىىد البحىىث لالعبىىى كىىرة القىىدم 

 الشباب.  

 –   ىىىد عالقىىى  إب باط ىىى   ىىى ن التىىى اال اال ا ىىى   .4

الحركىىىىع و  فىىىغ المتا ىىىراا البد  ىىى  و مسىىىت ى 

األداء المهابى المركب ق د البحث لالعبى كرة القىىدم 

                                                                   الشباب.       

 مصطلحات البحث: -

 التوازن الثابت

مع  1997يفىىرف كىىال مىىن ف ىى  الفىىال عبىىدالفتاح ا

مع التىى اال ال ا ىى     ىىه قىىدبة  1997وداف س وفخىىرول ا

الفرد على البقاء فى وضع  ا   عند إ خاذ فوضاع مف نىى  

ط  ح ث يك ل مركز  قل الجسم فىى ق دول إهتزاا فو سق 

 ع 116:  32ع ا 212:  2قاعدة إب كاا  ا ت .ا 

 التوازن الحركي

ع 1995ا Safrit & woodيفىىرف سىىافري  وود 

الت اال الحركل    ه القدبة علل المحافظىى  علىىل  ىى اال 

 ع236:  41الجسم ف ناء الحرك . ا

 األداء المهارى المركب

 البسىىاطى يفىىرف كىىال مىىن محمىىد كشىىك و فمىىر 

ع األداء المهىىابى المركىىب    ىىه شىىكل مىىن البنىىاء 2001ا

يتك ل من عدة مهاباا مترا ط  امندمجىى ع  ىىؤدى  تتىىاو 

 ع77: 27ويؤ ر كال منها فى األخر     ر متبادو. ا

 الدراسات السابقة:  -

ع دباسىى  13معا 2000ف ىىرى خالىىد محمىىد الصىىادق ا -

ل ظ ف ىى   هدف التفرف على    ىى   ر  نم ىى  الكفىىاءة ا

للجهاا الدهل زى علل الت اال الىىدينام كل فىىل  فىىغ 

األ شىىىط  الرياضىىى    واسىىىتخدم الباحىىىث المىىىنهج 

طالب وكال من  100التجريبى، واشتمل  الف ن  على 

فهىىم النتىىائج فل البر ىىامج المقتىىرح سىىاعد فىىل  نم ىى  

الكفىىاءة ال ظ ف ىى  للجهىىاا الىىدهل زى و نم ىى  عنصىىر 

 فىىىغ األ شىىىط   التىىى اال لىىىدي ع نىىى  البحىىىث فىىىل

 الرياض  .

ع 15معا 2004ف ىىرى بففىى  عبىىد المنصىىف علىىى ا -

دباس   هىىدف التفىىرف علىىى    ىى   ر  نم ىى  التىى اال 

الحركل والفتلل علل اال حرافىىاا الجا ب ىى  لمسىىاف  

ال  ب  ال ال     واستخدام الباحث المنهج التجريبل ، 

طالىىب مىىن طىىالب كل ىى   16واشىىتمل  الف نىى  علىىى 

    اإلسكندبي  وكال مىىن فهىىم النتىىائج التر    الرياض

فل  نم   الت اال الحركل والفتلل فدي إلىىل اإلقىىالو 

من اال حرافاا الجا ب  ،  حسن اال حرافىىاا الجا ب ىى  

 فدي إلل االب قاء  مست ي اال جاا الرقمل.

ع دباسىى  14معا 2012ف ىىرى خالىىد وح ىىد إ ىىراه م ا -

حركى  هدف التفرف على       ر  دبيباا للت اال ال

على امن فقد اإل ىىزال واإل حرافىىاا الجا ب ىى  و فىىغ 

المتا راا الك نما  ك   لمرحل  الىىتخلف فىىى مسىىا ق  

بمى الرم    واستخدام الباحث المىىنهج التجريبىىل ، 

متسىىا ق ن  ىىم إخت ىىابهم  5واشىىتمل  الف نىى  علىىى 

 الطريق  الفمدي  مىىن العبىىى إسىىتاد المنصىى بة  حىى  

ج فل التىىدبيباا الخاصىى  سن  وكال من فهم النتائ 20

 الت اال الحركى فحد       ر إيجا ى علىىى امىىن فقىىد 

اإل ىىزال واإل حرافىىاا الجا ب ىى  و فىىغ المتا ىىراا 

 الك نما  ك   لمرحل  التخلف فى مسا ق  بمى الرم .

ف ىىىىىىىىرى محمىىىىىىىى د خد اخشىىىىىىىىى وفخىىىىىىىىرول  -

Khodabakhshi, M. et.al, ع 35عا2012ا

ا اإل ىىزال دباس   هىىدف التفىىرف على  ىى   ر  ىىدبيبا

والمقاوم  على اإل زال الحركى لالعبىىى كىىرة القىىدم  

واستخدام الباحث المنهج التجريبىىل واشىىتمل  الف نىى  

سن   م  قسىى مهم إلىىى  ال ىى   19العب  ح   36على 

مجم عىىىىااااألولى إسىىىىتخدم   ىىىىدبيباا اإل ىىىىزال 

وال ا     دبيباا المقاوم  وال ال ىى  كىىال مىىن  ىىدبيباا 

فىىاع وكىىال مىىن فهىىم النتىىائج فل اإل ىىزال والمقاومىى  م

  صل الباح  ل إلى ف ىىه    ىىد فىىروق دالىى  إحصىىائ ا 

لصىىال  المجم عىى  ال ال ىى  التىىى إسىىتخدم   ىىدبيباا 

اإل ىىىىزال والمقاومىىىى  مفىىىىا وال المجم عىىىى  التىىىىى 

إستخدم   دبيباا اإل زال ففتل من المجم ع  التى 



 

 

 

 

  

 

 

24 

  الحركى(  –تأير تدريبات التوازن )الثابت 

.................. 

إسىىتخدم   ىىدبيباا المقاومىى  فىىى حسىىاب اإل ىىزال 

 الحركى.

 Iain M لىى  جلىى ن فل تشىىر وكرسىىت فر ف ىىرى  -

Fletcher and Christopher S Long 

ع دباس   هىىدف التفىىرف علىىى  التا  ىىر 33عا2013ا

النا ج فى القدبة على اإل زال لىىدى العبىىى كىىرة القىىدم 

المم ىىزين  النسىىبه القىىدم المفتىىل  وغ ىىر المفتىىل   

واستخدم الباح ال المنهج التجريبل واشىىتمل  الف نىى  

عب وكال مىىن فهىىم النتىىائج فل اإلختبىىاباا ال 15على 

المسىىتخدم  غ ىىر قىىادبة علىىى حسىىاب إمكا  ىى  و ىى د 

 ىى اال متما ىىل فىىى القىىدم ن ولكىىن فىىى ال قىى   فسىىه 

إختباب التمريىىر مىىن الحركىى  فظهىىر قىىدبة كاف ىى  علىىى 

حساب اإلختالف فى الت اال لدى القدم ن وفل العبى 

ى حسىىاب القدم األيسر ففتل من العبى القدم األيمن ف 

 القدم المفتل .

 إجراءات البحث: -

 منهج البحث:  -

ىىىدم الباحىىىث المىىىنهج التجريبىىىل  فسىىىتخدام  استخى

التصىىم م التجريبىىل ذو المجمىى عت ن فحىىدهما  جريب ىى  

 واألخرى ضا ط  وذلك لمالئمته لطب ف  هذه الدباس .

 عينة البحث: -

ع مىىن العبىىى كىىرة القىىدم 40 م اخت اب ع ن  ق امهىىا ا

يقىى  الفمديىى   منطقىى  الدقهل ىى  لكىىرة القىىدم الشىىباب  الطر

/  2014والمسجل ن  اإل حاد المصرى لكرة القىىدم م سىىم 

العىىب  20م ح ث إشتمل  الف نىى  األساسىى   علىىى  2015

ع سىىن ، و ىىم 20مىىن  ىىادى إ حىىاد  بىىره الرياضىىى  حىى  ا

 قسىى مهم إلىىى مجمىى عت ن إحىىداهما  جريب ىى  واألخىىرى 

العىىب مىىن  20و العبىى ن،  10ضىىا ط  قىى ام كىىال منهمىىا 

  ادى عماو المنص بة الرياضى للدباساا اإلستطالع  .

 أسباب اختيار عينة البحث: -

o  م ىىع ففىىراد الف نىى  مىىن الناشىىئ ن المسىىجل ن فىىل 

اال حاد المصري لكرة القدم فل الم سىىم الرياضىىل 

 م. 2014/2015

o  ا تظام الالعب ن فل  ادى إ حاد  بره الرياضى مىىن

 دبيب.ح ث االلتزام وم اع د الت

o  استفداد وبغب   م ع الالعب ن فل المشىىابك  فىىل

 مجم ع  البحث.

o .افر األدواا واأل هزة   

o .افر المساعدين مع الباحث فى التدبيب   

o   قابب الفمر الزمنل والتدبيبل والقىىدباا البد  ىى 

 والفن   للف ن .

 توصيف عينة البحث :(1جدول )

 العب 40عينة البحث الكلية 

 الدراسات اإلستطالعية  المجموعة الضابطة  يبيةالمجموعة التجر

10 10 20 

 اعتدال     ايع و  كافؤ ع ن  البحث:   •

 م الت كد من اعتدال     ايع و كافؤ ع ن  البحث فل المتا راا األساسىى   السىىن والطىى و والىى ال والفمىىر التىىدبيبل 

 ع.3ع ، ا2والمتا راا ق د البحث كما ه  م ض   جدوو ا

 (2جدول )

 الية توزيع أفراد البحث في القياس القبلي لمتغيرات اعتد

 20ن=     ضبط العينة قيد البحث           
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 المتغيرات
وحدة 

 القياس
 االلتواء الوسيط االنحراف المتوسط

 المتا راا

 األساس   

 0.085- 14.708 0.439 19.696 سن  السن

 0.070- 173.000 2.139 172.950 سم الط و

 0.287 70.500 1.046 70.600 كجم ال ال

الفمر 

 التدبيبى
 0.219 9.000 0.686 9.050 سن 

متا ر 

 الت اال

 0.303- 52.500 7.921 51.700 ث الت اال ال ا  

 الت اال الحركى
عدد 

 الخط اا
16.150 1.268 16.000 0.355 

 المتا راا

 البد   

 0.918- 3.850 0.100 3.820 ث م من  داي  متحرك ع 30السرع   االفدو 

الق ة المم زة 

  السرع 

 0.461 45.000 2.929 45.450 سم ال  ب الفم دى

ال  ب  ال ال     قدم 

 واحده
 0.341- 6.785 0.431 6.736 متر

 0.534 105.500 2.810 106.000 كجم الق ة القص ى ال ا ت  لفتالا الر ل ن

 0.678 13.885 0.432 13.983 ث الرشاق  اللن يس للرشاق ع

 0.174 50.000 4.315 50.250 عدد  حمل الق ة ا حمل الق ة لفتالا البطنع

 األداءاا

المهابي  

 المركب 

 التمرير المباشر من الحرك 
 0.661- 1.730 0.154 1.696 ث الزمن

 1.360 2.000 0.883 2.400 دب   الدق 

اإلستالم من الحرك   م 

 التمرير

 0.492 2.015 0.122 2.035 ث الزمن

 0.294 2.000 1.021 2.100 دب   الدق 

اإلستالم من الحرك   م الجرى 

  م التمرير

 0.158- 3.610 0.275 3.596 ث الزمن

 0.169- 2.000 0.887 1.950 دب   الدق 

 التص يب المباشر من الحرك 
 0.300- 1.785 0.095 1.776 ث الزمن

 0.776 1.500 0.967 1.750 دب   الدق 

اإلستالم من الحرك   م 

 التص يب

 0.155 2.530 0.165 2.539 ث الزمن

 1.228- 2.000 0.733 1.700 دب   الدق 

اإلستالم من الحرك   م الجرى 

  م التص يب

 0.440- 3.760 0.194 3.732 ث الزمن

 1.679 1.000 0.804 1.450 دب   الدق 

مما يدو على  3لت اء لف ن  البحث فل متا راا ضبط الف ن   قع   ن + ع فل مفامالا اال2يتت  من  دوو ا        

 اعتدال     ايع الب ا اا.
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  الحركى(  –تأير تدريبات التوازن )الثابت 

.................. 

 (3جدول )

 تكافؤ عينة البحث فى القياسات القبلية للمجموعتين التجريبية 

 20  =والضابطة فى المتغيرات قيد البحث    ن

  

 المتغيرات

وحدة 

 القياس

 بطةالمجموعة الضا المجموعة التجريبية
 قيمة ت

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

متا ر 

 الت اال

 0.314 6.437 51.100 9.499 52.300 ث الت اال ال ا  

 الت اال الحركى
عدد 

 الخط اا
15.900 1.370 16.400 1.174 -0.831 

 المتا راا

 البد   

م من  داي   30السرع   االفدو 

 متحرك ع
 0.737- 0.091 3.837 0.110 3.802 ث

الق ة 

المم زة 

  السرع 

 0.354- 3.335 45.700 2.616 45.200 سم ال  ب الفم دى

ال  ب  ال ال     قدم 

 واحده
 0.424 0.359 6.692 0.509 6.780 متر

الق ة القص ى ال ا ت  لفتالا 

 الر ل ن
 0.904 2.591 105.400 3.026 106.600 كجم

 0.487 0.437 13.932 0.443 14.033 ث الرشاق  اللن يس للرشاق ع

 حمل الق ة ا حمل الق ة لفتالا 

 البطنع
 0.729 4.428 49.500 4.295 51.000 عدد

 األداءاا

المهابي  

 المركب 

التمرير المباشر 

 من الحرك 

 0.161- 0.153 1.702 0.164 1.690 ث الزمن

 0.471- 0.850 2.500 0.949 2.300 دب   الدق 

اإلستالم من 

 رك   م التمريرالح

 0.723 0.121 2.014 0.126 2.056 ث الزمن

 0.407 0.816 2.000 1.229 2.200 دب   الدق 

اإلستالم من 

الحرك   م الجرى 

  م التمرير

 0.158 0.270 3.585 0.295 3.606 ث الزمن

 0.709 0.789 1.800 0.994 2.100 دب   الدق 

التص يب المباشر 

 من الحرك 

 1.252- 0.084 1.803 0.102 1.748 ث الزمن

 0.214 0.949 1.700 1.033 1.800 دب   الدق 

اإلستالم من 

الحرك   م 

 التص يب

 0.492- 0.159 2.558 0.177 2.519 ث الزمن

 0.569 0.699 1.600 0.789 1.800 دب   الدق 

اإلستالم من 

الحرك   م الجرى 

  م التص يب

 0.724 0.194 3.698 0.199 3.765 ث الزمن

 0.343 0.516 1.400 0.707 1.500 دب   الدق 

 1.833 = 0.05ا الجدول   عند 
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ع عدم و  د فىىروق ذاا داللىى  3يتت  من  دوو ا

احصائ     ن الق اسىى ن القبل ىى ن للمجمىى عت ن التجريب ىى  

والتا ط  فى المتا راا ق د البحث ح ث فل  م ع ق م ا 

ول   عند مسىىت ى مفن يىى  المحس    فقل من ق متها الجد

ممىىا يىىدو علىىى  كىىافؤ الف نىى  فىىى المتا ىىراا ق ىىد  0.05

 البحث.

 متغيرات البحث •

 ىىم  حديىىىد متا ىىراا البحىىىث البد  ىى  والمهىىىاباا 

 السىىا ق  المركبىى  وفقىىا للقىىراءاا النظريىى  والدباسىىاا

 ع إلى:36عا26عا25عا17عا14ا ع13عا9عا3ا

 دايىى   م مىىن 30المتا راا البد   : السىىرع  االفىىدو  -

متحركىى ع، القىى ة المم ىىزة  السىىرع       ا ال  ىىب 

ال  بىىى  ال ال  ىىى   قىىىدم واحىىىدةع، القىىى ة  -الفمىىى دى

القصىىى ى ال ا تىىى  لفتىىىالا الىىىر ل ن، الرشىىىاق  

اللنىىى يس للرشىىىاق ع،  حمىىىل القىىى ة ا حمىىىل القىىى ة 

 ع1ع امرفد 37عا23عا22عا8لفتالا الر ل نع.ا

اال متا ىىر التىى اال و ىىم ق اسىىها  فختبىىاباا االتىى  -

 ع1ع امرفد 36الت اال الحركىع.ا -ال ا  

األداء المهىىىابى المركىىىب و ىىىم ق اسىىىها  فختبىىىاباا  -

اإلستالم مىىن الحركىى   -االتمرير المباشر من الحرك 

اإلسىىتالم مىىن الحركىى   ىىم الجىىرى  ىىم  - ىىم التمريىىر

اإلسىىتالم  -التصىى يب المباشىىر مىىن الحركىى  -التمرير

لحركىى   ىىم اإلسىىتالم مىىن ا -من الحرك   م التص يب 

 ع1ع امرفد 26عا3الجرى  م التص يبع. ا

 أجهزة وأدوات البحث:  •

 شريط ق ا  - كراا قدم   - فقماع / فطباق   -

 مقاعد س يدي   - ح ا ز - مرامى -

  فط اق - ساع  إيقاف -

 الدراسات اإلستطالعية. •

 الدراسة اإلستطالعية األولى: -

م  15/11/2014 م إ رائهىىا يىى م السىىب  الم افىىد 

ب المسىىاعدين علىىى طىىرق الق ىىا  وذلىىك  هىىدف  ىىدبي

و سج ل الب ا اا فىىى اإلسىىتماباا الخاصىى   ىىذلك وفيتىىا 

الت كىىد مىىن صىىالح   األدواا واأل هىىزة المسىىتخدم  فىىى 

 التدبيب.

 الدراسة اإلستطالعية الثانية: -

م إلىىى  17/11/2014 ىىم إ رائهىىا فىىى الفتىىرة مىىن       

م  هىىدف  حديىىد المفىىامالا الفلم ىى  لتلىىك  21/11/2014

 20 بااع وذلك علىىى ع نىى  ق امهىىا  –ختباباا اصدق اإل

العب من خاب  ع ن  البحث ومن داخل المجتمع األصلى 

للبحث، وقد استخدم الباحث صدق التمايز لحسىىاب صىىدق 

اإلختبىىاباا وطريقىى   طب ىىد اإلختبىىاب  ىىم إعىىادة  طب ىىد 

 ع لحساب ال باا. TEST& RE TESTاإلختبابا 

ازن والمتغيةرات البدنيةة صدق االختبارات الخاصةة بةالتو -

 واألداء المهارى المركب قيد البحث. 

واسىىتخدم الباحىىث طريقىى  صىىدق التمىىايز لحسىىاب 

صىىدق االختبىىاباا ق ىىد البحىىث وذلىىك عىىن طريىىد  طب ىىد 

االختبىىاباا علىىى مجمىى عت ن متبىىاينت ن مىىن العبىىى كىىرة 

 10سىىن  المجم عىى  األولىىى و عىىددهم  20القىىدم  حىى  

العبىى ن  10ال ا    وعىىددهم العب ن مم زين والمجم ع  

غ ر مم زين من مجتمع البحث ،  م مقاب ىى  داللىى  فىىروق 

المت سىىىطاا  ىىى ن المجمىىى عت ن للتفىىىرف علىىىى صىىىدق 

االختبىىاباا ق ىىد البحىىث فىىى التفىىرف علىىى الفىىروق  ىى ن 

 ع4المجم عت ن كما ه  م ض   جدوو ا
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  الحركى(  –تأير تدريبات التوازن )الثابت 

.................. 

 (4جدول )

 سنة فى  20ن وغير المميزين تحت صدق التمايز وداللة الفروق بين العبى كرة القدم المميزي

 10=2=ن1قيد البحث           نالتوازن والمتغيرات البدنية واألداء المهارى المركب  إختبارات

  

 المتغيرات
 وحدة القياس

 المجموعة غير المميزة المجموعة المميزة
 قيمة ت

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

متا ر 

 الت اال

 * 5.926 4.541 41.800 3.479 53.100 ث الت اال ال ا  

 الت اال الحركى
عدد 

 الخط اا
19.900 1.912 15.400 0.966 6.302 * 

 المتا راا

 البد   

م من  داي   30الفدو 

 متحرك 
 * 19.771 0.130 4.075 0.059 3.134 ث

 * 8.089 2.741 42.200 3.967 55.200 سم ال  ب الفم دى

 * 5.068 0.430 6.615 0.376 7.580 متر هال  ب  ال ال     قدم واحد

الق ة القص ى ال ا ت  

 لفتالا الر ل ن
 * 11.550 2.406 100.300 2.998 115.100 كجم

 * 8.204 0.386 14.138 0.206 12.942 ث الرشاق 

 * 7.213 4.270 44.300 2.584 56.300 عدد  حمل الق ة لفتالا البطن

 األداءاا

المهابي  

 المركب 

ر التمري

المباشر من 

 الحرك 

 * 13.841 0.066 1.839 0.041 1.479 ث الزمن

 * 2.971 0.601 2.111 0.667 3.000 دب   الدق 

اإلستالم من 

الحرك   م 

 التمرير

 * 7.969 0.128 2.168 0.056 1.797 ث الزمن

 * 2.620 0.707 1.667 0.949 2.700 دب   الدق 

اإلستالم من 

الحرك   م 

الجرى  م 

 تمريرال

 * 8.569 0.246 3.931 0.083 3.189 ث الزمن

 * 2.472 0.833 1.778 0.919 2.800 دب   الدق 

التص يب 

المباشر من 

 الحرك 

 * 10.875 0.080 1.904 0.052 1.557 ث الزمن

 * 2.916 1.054 1.689 0.949 2.700 دب   الدق 

اإلستالم من 

الحرك   م 

 التص يب

 * 8.236 0.165 2.992 0.084 2.484 ث الزمن

 * 4.270 0.726 1.444 0.816 3.000 دب   الدق 

اإلستالم من 

الحرك   م 

الجرى  م 

 التص يب

 * 13.338 0.154 3.992 0.118 3.131 ث الزمن

 1.833 = 0.05ا الجدول   عند 

ع و ىى د فىىروق دالىى  إحصىىائ ا  4يتت  مىىن  ىىدووا

فىىل   ىى ن المجم عىى  المم ىىزة والمجم عىى  غ ىىر المم ىىزة

اإلختباباا المستخدم  ق د البحىىث عنىىد مسىىت ى مفن يىى  

 ع ، مما يدو على صدق اإلختباب ق د البحث.0.05ا

 بىىاا االختبىىاباا الخاصىى   ىىالت اال والمتا ىىراا  -

 البد    واألداء المهابى المركب ق د البحث.



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 
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وقىىد اسىىتخدم الباحىىث طريقىى   طب ىىد االختبىىاب  ىىم 

اا ق ىىد البحىىث علىىى إعادة  طب قه لحساب  بىىاا االختبىىاب

العبىى ن مىىن ع نىى   10ع نىى  اسىىتطالع   مك  ىى  مىىن 

الدباس  االستطالع   و م إعادة  طب د االختبىىاباا علىىى 

فيىىام مىىن التطب ىىد األوو  3 فس الف ن  االسىىتطالع    فىىد 

و م إيجاد مفامىىل االب بىىاط  ىى ن التطب قىى ن األوو وال ىىا ى 

اباا ق ىىد للف ن  االستطالع   لحساب مفامل  بىىاا االختبىى 

البحث وفوضح  النتائج  باا االختبىىاب كمىىا هىى  م ضىى  

 ع.5 جدوو ا

 (5جدول )

 10=2=ن1ن          قيد البحثالتوازن والمتغيرات البدنية واألداء المهارى المركب ثبات إختبارات 

   

 المتغيرات

وحدة 

 القياس

 القياس الثانى القياس األول
معامل  قيمة ت

 ±ع س         ع± س         اإلرتباط

متا ر 
 الت اال

 * 0.873 0.818 4.620 53.700 3.479 53.100 ث الت اال ال ا  

 الت اال الحركى
عدد 
 الخط اا

19.900 1.912 20.000 2.108 0.287 0.855 * 

 المتا راا

 البد   

م من  داي   30الفدو 
 متحرك 

 * 0.840 0.297 0.050 3.137 0.059 3.134 ث

 * 0.914 0.768 3.259 54.800 3.967 55.200 سم ال  ب الفم دى

 * 0.960 0.057 0.323 7.582 0.376 7.580 متر ال  ب  ال ال     قدم واحده

الق ة القص ى ال ا ت  
 لفتالا الر ل ن

 * 0.875 0.208 3.091 115.000 2.998 115.100 كجم

 * 0.955 0.976 0.203 12.961 0.206 12.942 ث الرشاق 

 * 0.929 1.327 3.466 55.700 2.584 56.300 عدد  ة لفتالا البطن حمل الق

 األداءاا

المهابي  
 المركب 

التمرير المباشر 
 من الحرك 

 * 0.800 0.242 0.041 1.481 0.041 1.479 ث الزمن

 * 0.791 1.500 0.632 2.800 0.667 3.000 دب   الدق 

اإلستالم من 
الحرك   م 
 التمرير

 * 0.907 0.111 0.067 1.798 0.056 1.797 ث الزمن

 * 0.905 1.500 0.738 2.900 0.949 2.700 دب   الدق 

اإلستالم من 
الحرك   م 
الجرى  م 
 التمرير

 * 0.905 1.419 0.072 3.205 0.083 3.189 ث الزمن

 * 0.809 0.557 0.568 2.900 0.919 2.800 دب   الدق 

التص يب 
المباشر من 
 الحرك 

 * 0.873 0.279 0.068 1.554 0.052 1.557 ث الزمن

 * 0.896 1.500 0.876 2.900 0.949 2.700 دب   الدق 

اإلستالم من 
الحرك   م 
 التص يب

 * 0.950 1.014 0.089 2.472 0.088 2.481 ث الزمن

 * 0.710 0.557 0.675 3.300 0.789 3.200 دب   الدق 

اإلستالم من 
الحرك   م 
الجرى  م 
 التص يب

 * 0.933 0.222 0.116 3.128 0.118 3.131 ث زمنال

 * 0.700 0.557 0.483 2.700 0.789 2.800 دب   الدق 

 0.549=  0.05ب الجدول   عند                                                     1.833 = 0.05ا الجدول   عند 



 

 

 

 

  

 

 

30 

  الحركى(  –تأير تدريبات التوازن )الثابت 

.................. 

ع فل هناك إب باط طىىردى 5يتت  من الجدوو بقم ا

تطب د األوو والتطب ىىد ال ىىا ى لاختبىىاباا ق ىىد داو   ن ال

البحث ، ح ىىث فل قىى م  ب  المحسىى    قىىد فاقىى  ق متهىىا 

وهىىذا يفنىىى  بىىاا  0.05الجدول ىى  عنىىد مسىىت ى مفن يىى  

 دب اا االختباب عند إعادة  طب قه  ح   فس الظروف.

 (3اإلجراءات التطبيقية للبرنامج التدريبى )مرفق  •

السىىا ق  والمرا ىىع  فىىد اإلطىىالع علىىى الدباسىىاا 

ع   صىىل الباحىىث 26عا17عا14عا13عا9عا3الفلم  ا

إلىىى  فىىغ النقىىاط التىىى يمكىىن مىىن خاللهىىا وضىىع 

 البر امج التدبيبل:

 فسا  ع. 8مدة البر امج التدبيبل  -

 ق. 130إلى  100امن ال حدة التدبيب   من  -

الجزء الخاص  التدبيب على  دبيباا التىى اال امن  -

ع 35:  25داخل ال حىىدة التدبيب ىى  يتىىراوح مىىا  ىى نا

 دق ق .

 م الت صل الى  ىىدبيباا التىى اال مىىن خىىالو المسىى   -

المر فىىىى للدباسىىىاا السىىىا ق  والشىىىبك  الفالم ىىى  

 اإل تر  .

عقىىب عمل ىى  اإلحمىىاء  التىى االيىىتم وضىىع  ىىدبيباا  -

 مباشرة. 

 ع  كراب. 8 – 6التكراباا من ا عدد  -

 ع مجم عاا. 3:  2عدد المجم عاا من ا  -

 ع  دق ق . 2 – 1.5الراح    ن المجم عاا ا  -

ع  4عىىدد ال حىىداا التدبيب ىى  فىىى األسىىب ع مىىن ا  -

 وحداا.

  م  ر  ب التدبيباا من السهل إلى الصفب. -

 تطبيق التجربة األساسية : •

 القياس القبلى : -

م  إلىىىى  26/11/2014 ىىىم ذلىىىك فىىىى الفتىىىرة مىىىن 

 م ألفراد ع ن  البحث. 29/11/2014

 يذ التجربة الساسية :تنف -

 ىىىم  طب ىىىد التجر ىىى  األساسىىى   فىىىى الفتىىىرة مىىىن  

ع 8م وذلك لمدة ا 24/1/2015م  إلى   1/12/2014

 ع وحداا فسب ع ا.4فسا  ع   اقع ا

 القياسات البعدية : -

م  إلىىىى   26/1/2015 ىىىم ذلىىىك فىىىى الفتىىىرة مىىىن  

م وذلىىىك  فىىىد اإل تهىىىاء مىىىن  طب ىىىد  30/1/2015

 البر امج التدبيبل.

 معالجات اإلحصائية :ال •

 

     اال حراف المف ابي -            ال س ط - مفادل   سب  التا ر - المت سط الحسا ل -

   رس لمفامل اإلب باط  – مفامل االلت اء   - ق م  ا -

 عرض النتائج :  •

لبحث لالعبى عر   تائج دالل  الفروق   ن الق ا  القبلى و الق ا  البفدى للمجم ع  التجريب   فل المتا راا ق د ا -

 كرة القدم الشباب.

  



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 
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 (6جدول )

 داللة الفروق بين القياس القبلى والقياس البعدى للمجموعة 

   10التجريبية فى المتغيرات قيد البحث                                 ن=

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 القياس البعدى القياس القبلى 

 قيمة ت

 نسبة التغير

 المتوسط
رااالنح
 ف

 المتوسط
االنحرا
 ف

متا ر 
 الت اال

 % 27.92 10.673 5.587 66.900 9.499 52.300 ث الت اال ال ا  

 الت اال الحركى
عدد  

 % 52.20 22.636 2.098 24.200 1.370 15.900 ااالخط 

 المتا راا

 البد   

م من  30االسرع ع الفدو 
  داي  متحرك 

 ث
3.802 0.110 2.976 0.110 22.304 -21.73% 

الق ة 
المم زة 
  السرع 

ال  ب 
 الفم دى

 سم
45.200 2.616 69.300 3.529 21.711 53.32 % 

ال  ب  ال ال    
  قدم واحده

 متر
6.780 0.509 8.077 0.549 28.168 19.13 % 

الق ة القص ى ال ا ت  
 لفتالا الر ل ن

 كجم
106.60 3.026 133.200 5.613 26.252 24.95 % 

 % 5.35- 16.056 0.458 13.282 0.443 14.033 ث للرشاق ع الرشاق  الن يس

ا حمل الق ة ع  حمل الق ة 
 لفتالا البطن

 عدد
51.000 4.295 61.900 2.514 14.217 21.37 % 

 األداءاا

المهابي  
 المركب 

التمرير 
المباشر من 
 الحرك 

 %17.10- 7.821 0.069 1.401 0.164 1.690 ث الزمن

 % 52.17 4.811 0.707 3.500 0.949 2.300 دب   الدق 

اإلستالم من 
الحرك   م 
 التمرير

 %14.79- 13.326 0.080 1.752 0.126 2.056 ث الزمن

 % 63.64 3.772 0.516 3.600 1.229 2.200 دب   الدق 

اإلستالم من 
الحرك   م 
الجرى  م 
 التمرير

 %17.19- 5.957 0.377 2.986 0.295 3.606 ث الزمن

 دب   الدق 
2.100 0.994 3.400 0.699 4.993 61.90 % 

التص يب 
المباشر من 
 الحرك 

 %13.73- 10.265 0.058 1.508 0.102 1.748 ث الزمن

 %105.56 8.143 1.059 3.700 1.033 1.800 دب   الدق 

اإلستالم من 
الحرك   م 
 التص يب

 %14.13- 9.975 0.089 2.163 0.177 2.519 ث الزمن

 %116.67 5.161 1.197 3.900 0.789 1.800 دب   الدق 

اإلستالم من 
الحرك   م 
الجرى  م 
 التص يب

 %19.68- 16.519 0.124 3.024 0.199 3.765 ث الزمن

 دب   الدق 
1.500 0.707 3.500 1.269 5.477 133.33% 

   1.833 = 0.05ا الجدول   عند 

الحركىع -احصائ ا    ن الق ا  القبلى و الق ا  البفدى فى الت اال اال ا  ع و  د فروق دال  6يتت  من  دوو ا          

التجريب   لصال  الق ا  البفدى عند مست ى  والمتا راا البد    ومست ى األداء المهابى المركب ق د البحث للمجم ع 

 .               0.05مفن ي  

للمجم ع  التا ط  فى المتا راا ق د البحث لالعبى كرة عر  دالل  الفروق   ن الق ا  القبلى و الق ا  البفدى  -

 القدم الشباب.
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  الحركى(  –تأير تدريبات التوازن )الثابت 

.................. 

 (7جدول )

 داللة الفروق بين القياس القبلى والقياس البعدى للمجموعة 

 10الضابطة فى المتغيرات قيد البحث                           ن=

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 القياس البعدى القياس القبلى 
 قيمة ت

 لتغيرنسبة ا

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

متا ر 

 الت اال

 % 13.70 11.389 5.801 58.100 6.437 51.100 ث الت اال ال ا  

 الت اال الحركى
عدد 

 الخط اا
16.400 1.174 20.300 1.337 16.714 23.78 % 

 المتا راا

 البد   

م من  30السرع  االفدو 

  داي  متحرك ع
 % 6.36- 6.125 0.125 3.593 0.091 3.837 ث

الق ة 

المم زة 

  السرع 

 % 29.54 20.125 2.616 59.200 3.335 45.700 سم ال  ب الفم دى

ال  ب  ال ال    

  قدم واحده
 % 10.28 9.945 0.368 7.380 0.359 6.692 متر

الق ة القص ى ال ا ت  

 لفتالا الر ل ن
 % 10.82 10.793 3.458 116.800 2.591 105.400 كجم

 % 2.58- 13.078 0.409 13.572 0.437 13.932 ث الرشاق  اللن يس للرشاق ع

 حمل الق ة ا حمل الق ة 

 لفتالا البطنع
 % 13.54 18.273 3.824 56.200 4.428 49.500 عدد

 األداءاا

المهابي  

 المركب 

التمرير المباشر 

 من الحرك 

 % 8.93- 7.343 0.117 1.550 0.153 1.702 ث الزمن

 % 20.00 1.627 0.667 3.000 0.850 2.500 دب   الدق 

اإلستالم من 

 الحرك   م التمرير

 % 7.55- 8.750 0.071 1.862 0.121 2.014 ث الزمن

 % 40.00 4.000 0.632 2.800 0.816 2.000 دب   الدق 

اإلستالم من 

الحرك   م الجرى 

  م التمرير

 % 9.57- 7.346 0.253 3.242 0.270 3.585 ث الزمن

 % 38.89 4.583 0.707 2.500 0.789 1.800 دب   الدق 

التص يب المباشر 

 من الحرك 

 % 6.60- 15.236 0.090 1.684 0.084 1.803 ث الزمن

 % 41.18 4.583 0.966 2.400 0.949 1.700 دب   الدق 

اإلستالم من 

الحرك   م 

 التص يب

 % 7.62- 20.619 0.144 2.363 0.159 2.558 ث الزمن

 % 56.25 5.014 0.850 2.500 0.699 1.600 دب   الدق 

اإلستالم من 

الحرك   م الجرى 

  م التص يب

 % 8.82- 8.115 0.190 3.372 0.194 3.698 ث الزمن

 % 64.29 5.014 0.823 2.300 0.516 1.400 دب   الدق 

                  1.833 = 0.05ا الجدول   عند 

و  د فروق دال  احصائ ا   ع7يتت  من  دوو ا

-  ن الق ا  القبلى و الق ا  البفدى فى الت اال اال ا  

الحركىع والمتا راا البد    ومست ى األداء المهابى 

التا ط  لصال  الق ا   المركب ق د البحث للمجم ع 

 .               0.05البفدى عند مست ى مفن ي  

 عىىىىىر  داللىىىىى  الفىىىىىروق  ىىىىى ن الق ىىىىىا  البفىىىىىدى  -

للمجم عىى  التجريب ىى  و الق ىىا  البفىىدى للمجم عىى  

التا ط  فى المتا راا ق د البحث لالعبىىى كىىرة القىىدم 

 الشباب.



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 
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 (8جدول )

 داللة الفروق بين القياس البعدى للمجموعة التجريبية

 10والقياس البعدى للمجموعة الضابطة فى المتغيرات قيد البحث               ن=

   

 المتغيرات

وحدة 

 ياسالق

 القياس البعدى للضابطة القياس البعدى للتجريبية 

 قيمة ت
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

متا ر 

 الت اال

 3.278 5.801 58.100 5.587 66.900 ث الت اال ال ا  

 الت اال الحركى
عدد 

 4.703 1.337 20.300 2.098 24.200 الخط اا

 المتا راا

 البد   

م من  داي   30السرع االفدو 

 متحرك ع
 ث

2.976 0.110 3.593 0.125 11.141 

الق ة 

المم زة 

  السرع 

 6.897 2.616 59.200 3.529 69.300 سم ال  ب الفم دى

ال  ب  ال ال     قدم 

 واحده
 متر

8.077 0.549 7.380 0.368 3.163 

الق ة القص ى ال ا ت  لفتالا 

 الر ل ن
 كجم

133.200 5.613 116.800 3.458 7.463 

 1.417 0.409 13.572 0.458 13.282 ث الرشاق  اللن يس للرشاق ع

 حمل الق ة ا حمل الق ة لفتالا 

 البطنع
 عدد

61.900 2.514 56.200 3.824 3.736 

 األداءاا

المهابي  

 المركب 

التمرير المباشر من 

 الحرك 

 3.300 0.117 1.550 0.069 1.401 ث الزمن

 1.543 0.667 3.000 0.707 3.500 دب   الدق 

اإلستالم من الحرك   م 

 التمرير

 3.083 0.071 1.862 0.080 1.752 ث الزمن

 2.939 0.632 2.800 0.516 3.600 دب   الدق 

اإلستالم من الحرك   م 

 الجرى  م التمرير

 1.693 0.253 3.242 0.377 2.986 ث الزمن

 2.715 0.707 2.500 0.699 3.400 دب   الدق 

التص يب المباشر من 

 الحرك 

 4.912 0.090 1.684 0.058 1.508 ث الزمن

 2.720 0.966 2.400 1.059 3.700 دب   الدق 

اإلستالم من الحرك   م 

 التص يب

 3.538 0.144 2.363 0.089 2.163 ث الزمن

 2.861 0.850 2.500 1.197 3.900 دب   الدق 

اإلستالم من الحرك   م 

 رى  م التص يبالج

 4.592 0.190 3.372 0.124 3.024 ث الزمن

 2.380 0.823 2.300 1.269 3.500 دب   الدق 

                  1.833 = 0.05ا الجدول   عند 

ع و ىى د فىىروق دالىى  احصىىائ ا  8يتت  من  دوو ا

  ن الق ا  البفدى للمجم ع  التجريب   والق ا  البفدى 

الحركىىىىع -التىىى اال اال ا ىىى للمجم عىىى  التىىىا ط  فىىىى 

والمتا ىىراا البد  ىى  ومسىىت ى األداء المهىىابى المركىىب 

لصال  الق ا  البفدى للمجم ع  التجريب   عند مسىىت ى 

 . 0.05مفن ي  

 –عىىر  الفالقىى  اإلب باط ىى   ىى ن التىى اال اال ا ىى  -

الحركىع و فغ المتا راا البد    و مسىىت ى األداء 

كىىرة القىىدم  المهىىابى المركىىب ق ىىد البحىىث لالعبىىى

 الشباب.
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  الحركى(  –تأير تدريبات التوازن )الثابت 

.................. 

 (9جدول )

 الحركى( و بعض المتغيرات البدنية و مستوى األداء –العالقة بين بين التوازن )الثابت 

     20المهارى المركب في القياس البعدى الفراد عينة البحث               ن=

 المتغيرات
م   30العدو 

من بداية 
 متحركة

الوثب 
 العمودى

الوثبة 
الثالثية بقدم 

 احدهو

القوة القصوى 
الثابتة 
لعضالت 
 الرجلين

 الرشاقة

تحمل 
القوة 

لعضالت 
 البطن

التوازن 
 الثابت

التوازن 
 الحركى

التمرير المباشر 
 من الحرك 

 0.499- 0.516- 0.292- 0.282 0.557- 0.295- 0.515- 0.700 الزمن

 0.551 0.128 0.013 0.024- 0.177 0.372 0.144 0.308- الدق 

م من اإلستال
 الحرك   م التمرير

 0.449- 0.552- 0.344- 0.593 0.464- 0.426- 0.435- 0.672 الزمن

 0.287 0.138 0.331 0.406- 0.483 0.262 0.504 0.606- الدق 

اإلستالم من 
الحرك   م الجرى 
  م التمرير

 0.610- 0.538- 0.225- 0.118 0.196- 0.520- 0.309- 0.428 الزمن

 0.369 0.067- 0.312 0.029 0.300 0.512 0.438 0.405- الدق 

التص يب المباشر 
 من الحرك 

 0.529- 0.521- 0.627- 0.041 0.696- 0.521- 0.843- 0.785 الزمن

 0.449 0.590 0.514 0.275- 0.555 0.299 0.514 0.547- الدق 

اإلستالم من 
الحرك   م 
 التص يب

 0.617- 0.512- 0.405- 0.397 0.645- 0.524- 0.450- 0.615 الزمن

 0.661 0.428 0.146 0.034- 0.306 0.477 0.538 0.593- الدق 

اإلستالم من 
الحرك   م الجرى 
  م التص يب

 0.541- 0.163- 0.492- 0.075 0.524- 0.587- 0.683- 0.662 الزمن

 0.289 0.268 0.396 0.155- 0.505 0.166 0.635 0.493- الدق 

  0.444=  0.05عند مست ى مفن ي  ق م  ب الجدول   

 مناقشة نتائج الفرض األول •

ع و ىى د فىىروق  ىى ن الق ىىا  6يتتىى  مىىن  ىىدوو ا

 -القبلىىى والق ىىا  البفىىدى فىىى متا ىىر التىى اال اال ا ىى 

الحركىىىع والمتا ىىراا البد  ىى  ومسىىت ى األداء المهىىابى 

المركىىىب ق ىىىد البحىىىث وذلىىىك لصىىىال  الق ىىىا  البفىىىدى 

 ىىع الباحىىث هىىذه الفىىروق إلىىى للمجم عىى  التجريب ىى  وير

البر ىىامج التىىدبيبى الىىذى إشىىتمل علىىى  ىىدبيباا التىى اال 

الحركىىىىع التىىىى وضىىىف  مىىىن قبىىىل الباحىىىث  -اال ا ىىى 

والمشا ه  لطب ف  األداء الحركى فى كرة القىىدم ممىىا فدى 

 إلى  حسن المتا راا ق د البحث.

وهىىىذا يتفىىىد مىىىع دباسىىى  علىىىى محمىىىد  ىىىالو 

فهم   استخدام التىىدبيباا ع الذى فشاب إلى 21معا1999ا

الخاص  لرفع الكفاءة ال ظ ف   للجهىىاا الىىدهل زي لمىىا لىىه 

مىىن دوبا  ففىىاال  يىىؤدي إلىىى إب فىىاع مسىىت ى التىى اال 

الحركىىىع  و التىىالل مسىىت ى األداء المهىىابي  -اال ا ىى 

 لالعب.

ع فل 9معا2005و ؤكد دباس  فيمن مسلم سل مال ا

ل على بفع كفاءة الحركىع  فم - مريناا الت اال اال ا  

الجهاا الدهل زي داخل األذل وف ه لكل يحدث الت اال فل 

في وضع يجىىب فل يبقىىل مركىىز  قىىل الجسىىم فىى ق قاعىىدة 

االب كىىاا واذا  حىىرك مركىىز ال قىىل خىىاب  قاعىىدة االب كىىاا 

فف ه يجىىب فل يحىىدث  نظىى م سىىريع لكىىل يسىىترد التىى اال 

م ويك ل ذلك  تفديل ف زاء الجسم ل ك ل مركز  قل الجسىى 
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ف ق قاعدة االب كاا وكما فل ا خفا  مركىىز  قىىل الجسىىم 

يصنع فداء فك ىىر اسىىتقراب ويكىى ل هنىىاك قا ل ىى  فقىىل لفقىىد 

 اال زال. 

وير ىىع الباحىىث التطىى ب الحىىادث فىىى المتا ىىراا 

 حمل الق ةع واألداء –الرشاق   –الق ة  -البد    االسرع 

المهابى المركىىب ق ىىد البحىىث إلىىى  ىى   ر  طىى ير التىى اال 

الحركىع ويتفد ذلك مىىع مىىاذكره ال ىىاه   - ع ه اال ا   ن

D.G.Bin Eliyaho  ع من فل العب كىىرة 29عا1996ا

القدم يجب فل يك ل متمتفا  ل اق   د    عال   لرفع كفاءة 

السرع  ، والقدبة مع ب ط ذلك  األداء المهابى من ف ىىل 

 إحداث  ف ق ط او المباباة.

ع و 5عام2001ويتفىىد كىىال مىىىن فحمىىد الشىىىاذلل ا

 Baumgarther & Jackson امجىىاباب و اكسىى ل 

ع و  تىىر 7معا1998ع وفمىىر   البسىىاطى ا28معا1999ا

 Carrع وكىىاب 30معا 1998ا Biter Felded,Sف لىىد 

 -ع فل الحفىىىىاظ علىىىىى التىىىى اال اال ا ىىىى 31معا1994ا

الحركىىىع  يفمىىل علىىى إمكا  ىى   حق ىىد فقصىىى سىىرع  

اال يمكىىن فل لا قبىىا  الفتىىلى واإلب خىىاء وعىىدم التىى 

يقلىىل مىىن مسىىت ى النتىىائج وفل التىى اال يفىىد مىىن ضىىمن 

الفناصىىر الحرك ىى  التىىل يجىىب مراعا هىىا عنىىد  ىىدبيب في 

مهىىىاباا حرك ىىى  وذلىىىك ألل التىىى اال فحىىىد المك  ىىىاا 

األساسىى   للمهىىابة الحرك ىى  وال يمكىىن فل  ىىؤدى مهىىابة 

 بياض    ص بة سل م  إذا لم  ر بط  صف  الت اال.

 مىىن فحمىىد خىىاطر ، علىىى الب ىىك ويؤكد ما سبد كىىال

ع من فل المست ى المت فر فى  م  التىى اال 6مع ا1996ا

الحركىىىع يتىى   للفىىرد إمكا  ىى  سىىرع   - ن ع ىىه اال ا ىى 

إ قىىىال النىىى احل الفن ىىى  للمهىىىاباا الرياضىىى   و  ديتهىىىا 

  سه ل  وعلى فعلى مست ى ممكن. 

و ذلك يكىى ل قىىد  حقىىد الفىىر  األوو الىىذى يىىنف 

فروق ذاا دالل  إحصائ     ن الق اسىى ن على  ف ه    د 

القبلىىى والبفىىدى للمجم عىى  التجريب ىى  لصىىال  الق ىىا  

البفىىىدى للمجم عىىى  التجريب ىىى  فىىىى متا ىىىر التىىى اال 

والمتا راا البد    ومست ى األداء المهابى المركب ق ىىد 

 البحث لالعبى كرة القدم الشباب.

 مناقشة نتائج الفرض الثانى •

فىىروق  ىى ن الق ىىا   ع و ىى د7يتتىى  مىىن  ىىدوو ا

 -القبلىىى والق ىىا  البفىىدى فىىى متا ىىر التىى اال اال ا ىى 

الرشىىاق   –القىى ة  -الحركىع والمتا راا البد    االسرع 

 حمىىل القىى ةع  ومسىىت ى األداء المهىىابى المركىىب ق ىىد –

البحث وذلك لصال  الق ا  البفىىدى للمجم عىى  التىىا ط  

بلىىى وفل هناك فروق فى  سب التحسىىن  ىى ن الق اسىى ن الق

والبفىىدى لصىىال  الق ىىا  البفىىدي و كا ىى  فعلىىى  سىىب  

%ع لصىىال  الق ىىا  البفىىدي لمتا ىىر  64.29 حسن هل ا

اإلستالم من الحرك   م الجرى  ىىم التصىى يب   نمىىا كا ىى  

%ع لصىىال  الق ىىا  البفىىدي  2.58فقىىل  سىىب   حسىىن ا

لمتا ر الرشاق ، وهذا يش ر إلى فل البر امج التقل دى لىىه 

الحركىىىع  -فىىع مسىىت ى التىى اال اال ا ىى     ر ايجىىا ل لر

و    ر ذلك ايجا  ا على بفع مسىىت ى كىىال مىىن المتا ىىراا 

 البد    األداء المهابى المركب ق د البحث.  

وير ىىع الباحىىث ذلىىك إلىىى فل البر ىىامج التقل ىىدي 

والىىذي اسىىتخدم طىىرق وخطىى اا التىىدبيب علىىى الصىىفاا 

 ىىدبيبل البد    والمهابي  ومما الشك ف ه فل فى  ر ىىامج 

مقنن علم ا ال د وفل يؤدى إلى  حسن فى مسىىت ى األداء 

البد ل والمهابى إال فل مقداب هىىذا التحسىىن هىى  الف صىىل 

   ن  قدم البر امج ن.  

و ذلك يك ل قد  حقىىد الفىىر  ال ىىا ى الىىذى يىىنف 

على  ف ه    د فروق ذاا دالل  إحصائ     ن الق اسىى ن 

  الق ىىا  القبلىىى والبفىىدى للمجم عىى  التىىا ط  لصىىال

البفىىىدى للمجم عىىى  التىىىا ط  فىىىى متا ىىىر التىىىى اال 

والمتا راا البد    ومست ى األداء المهابى المركب ق ىىد 

 البحث لالعبى كرة القدم الشباب.
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  الحركى(  –تأير تدريبات التوازن )الثابت 

.................. 

 مناقشة نتائج الفرض الثالث •

ع و ىى د فىىروق دالىى  احصىىائ ا 8يتت  من  ىىدوو ا

  ن الق اس ن البفدي ن  للمجم عىى  التجريب ىى  والتىىا ط  

ا ىىر التىى اال والمتا ىىراا البد  ىى  ومسىىت ى األداء فى مت

المهىىابى المركىىب ق ىىد البحىىث لصىىال  الق ىىا  البفىىدى 

للمجم عىى  التجريب ىى   دب ىى  مفن يىى  واضىىح  ح ىىث 

، 1.417إ حصىىىىىرا ق مىىىىى   ا  المحسىىىىى     ىىىىى ن ا

ع   نما كا   ق م   ا  الجدول   عنىىد مسىىت ى 11.141

لمحسىى    ع، ح ث  لا  ق مىى  ا ا1.833ع ا0.05دالل  ا 

 النسىىىب  لفنصىىىر الرشىىىاق  ك حىىىد المتا ىىىراا البد  ىىى  

ع مم ل  فقل ق م    نما  لا  ق مىى  ا المحسىى    1.417ا

ع 11.141 النسىىب  السىىرع  ك حىىد المتا ىىراا البد  ىى  ا

 مم ل   ذلك فعلى ق م .

ع 19معا2003ويؤكد ما سبد عصام عبىىد الخىىالد ا

  الحرك ىى  الى فل االداء المهابى يىىر بط  القىىدباا البد  ىى 

إب باطا و  قا، اذ يفتمد إ قال األداء المهىىابى علىىى مىىدى 

 طىى ير متطلبىىاا هىىذا األداء مىىن قىىدباا  د  ىى  وحرك ىى  

خاص ،  ل ك  ىىر مىىا يقىىا  مسىىت ى هىىذا االداء المهىىابى 

على مدى إكتساب الفرد لهذه الصىىفاا البد  ىى  والحرك ىى  

 الخاص .

كمىىا يتفىىد ذلىىك مىىع مىىا فشىىاب إل ىىه  ك ن ىىدي  

Kennedy ع فل اب فاع مست ى القىىدباا 34معا1988ا

البد  ىى  يىىؤدي إلىىى الزيىىادة التدبيج ىى  فىىل فداء الفمىىل 

 المهابي.

ويفزى الباحث النتائج التىىل   صىىال إل هىىا  النسىىب  

الحركىىىع -لهذه الق اسىىاا إلىىى  ىىدبيباا التىى اال اال ا ىى 

ح ىىث  ىىؤدى  لىىك التىىدبيباا المطبقىى  علىىى المجم عىى  

سىىاب  مىىاذ  حرك ىى   ديىىدة للتفىىامالا التجريب   إلىىى إكت

الحرك ىى  وكىىذلك التنىى ع والىىتحكم فىىى األداء للتفىىامالا 

الحرك ىىى  المكتسىىىب  ح ىىىث  مىىىد  لىىىك التىىىدبيباا المىىى  

  المفل ماا مما يساعد الالعب ن على  حس ن فدائهم.

كمىىا ير ىىع الباحىىث التفىى ق الحىىادث فىىى مسىىت ى 

 المجم عىى  التجريب ىى  عىىن المجم عىى  التىىا ط   ت جىى 

الحركىع ح ث قل امن -استخدام  دبيباا الت اال اال ا  

فقد اال زال وه  المؤشر على  حسن الت اال لىىدى ففىىراد 

المجم عىىى  التجريب ىىى ك وكىىىذلك ير ىىىع الباحىىىث  حسىىىن 

المجم عىى  التجريب ىى  عىىن المجم عىى  التىىا ط  إلىىى فل 

الحركىع ف را  شكل ففتل مىىن - دبيباا الت اال اال ا  

 ديىى  علىىى مسىىت ى كىىال مىىن المتا ىىراا التىىدبيباا التقل

 البد    ومست ى األداء المهابى المركب ق د البحث.     

و ذلك يك ل قد  حقىىد الفىىر  ال الىىث الىىذى يىىنف 

على  ف ه    د فروق دال  احصائ ا   ن الق ىىا  البفىىدى 

للمجم عىىى  التجريب ىىى  والق ىىىا  البفىىىدى للمجم عىىى  

التجريب   فىىى التا ط  لصال  الق ا  البفدى للمجم ع  

المتا راا البد    ومست ى األداء المهىىابى المركىىب ق ىىد 

 البحث لالعبى كرة القدم الشباب.

 مناقشة نتائج الفرض الرابع •

ع و ىى د عالقىى  إب باط ىى   ىى ن 9يتت  مىىن  ىىدووا

م من  داي   30عنصر الت اال والمتا راا البد    االفدو 

ا القىىى ة ال ا تىىى  لفتىىىال -ال  ىىىب الفمىىى دى -متحركىىى 

الىىر ل نع   نمىىا ال    ىىد عالقىى  إب باط ىى   ىى ن اإل ىىزال 

ال ا   والمتا ىىراا البد  ىى  التال ىى ا ال  بىى  ال ال  ىى   قىىدم 

  حمل الق ة لفتالا البطنع. -الرشاق  -واحدة

كمىىا    ىىد عالقىى  إب باط ىى   ىى ن عنصىىر التىى اال 

ال ا   والمتا راا المهابي  المركب  من ح ث الىىزمن فىىى 

اإلسىىتالم مىىن  -يىىر المباشىىر مىىن الحركىى متا ىىراا االتمر

اإلسىىتالم مىىن الحركىى   ىىم الجىىرى  ىىم  -الحرك   م التمرير

 اإلستالم من الحرك   م التص يبع. -التمرير

كمىىا    ىىد عالقىى  إب باط ىى   ىى ن عنصىىر التىى اال 

ال ا ىى  والمتا ىىراا المهابيىى  المركبىى  مىىن ح ىىث الىىزمن 

 ك ع.والدق  فى متا راا االتص يب المباشر من الحر
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كما ال    د عالقىى  إب باط ىى   ىى ن عنصىىر التىى اال 

ال ا ىىى  والمتا ىىىراا المهابيىىى  المركبىىى  فىىىى متا ىىىراا 

 ااإلستالم من الحرك   م الجرى  م التص يبع

كمىىا    ىىد عالقىى  إب باط ىى   ىى ن عنصىىر التىى اال 

الحركى والمتا راا المهابي  المركب  من ح ث الزمن فى 

اإلسىىتالم مىىن  - م التمريىىرمتا راا ااإلستالم من الحرك  

اإلسىىتالم مىىن الحركىى   ىىم  -الحرك   م الجرى  ىىم التمريىىر

 الجرى  م التص يبع.

كمىىا    ىىد عالقىى  إب باط ىى   ىى ن عنصىىر التىى اال 

الحركى والمتا راا المهابيىى  المركبىى  مىىن ح ىىث الىىزمن 

 -والدقىى  فىىى متا ىىراا االتمريىىر المباشىىر مىىن الحركىى 

إلسىىتالم مىىن الحركىى   ىىم ا -التص يب المباشر من الحرك 

 التص يبع.

  نما ير ع الباحث عدم و  د عالق   ىى ن التىى اال 

س اء ال ا   فو الحركى مع  فغ المتا راا سا ق  الذكر 

 إلى صار حجم ع ن  البحث.

و ذلك يك ل قد  حقىىد الفىىر  الرا ىىع الىىذى يىىنف 

 –على  ف ه    د عالق  إب باط    ىى ن التىى اال اال ا ىى  

المتا ىىراا البد  ىى  و مسىىت ى األداء  الحركىىىع و  فىىغ

 المهابى المركب ق د البحث لالعبى كرة القدم الشباب.   

 االستنتاجات: •

 من خالو  تائج الدباس    صل الباحث الى :   

الحركىىىع قىىد حسىىن   -فل  ىىدبيباا التىى اال اال ا ىى  .1

م مىىن  دايىى   30السرع  االفدو  -المتا راا البد    

ة  السىىىىرع  ا ال  ىىىىب متحركىىىى ع، القىىىى ة المم ىىىىز

ال  بىىى  ال ال  ىىى   قىىىدم واحىىىدةع، القىىى ة  -الفمىىى دى

القصىىى ى ال ا تىىى  لفتىىىالا الىىىر ل ن، الرشىىىاق  

اللنىىى يس للرشىىىاق ع،  حمىىىل القىىى ة ا حمىىىل القىىى ة 

 لفتالا الر ل نع.

الحركىىىع قىىد حسىىن   -فل  ىىدبيباا التىى اال اال ا ىى  .2

المتا راا المهابي  المركبىى  االتمريىىر المباشىىر مىىن 

اإلسىىتالم  -اإلستالم من الحركىى   ىىم التمريىىر -الحرك 

التص يب المباشر  -من الحرك   م الجرى  م التمرير

 -اإلسىىتالم مىىن الحركىى   ىىم التصىى يب -مىىن الحركىى 

 اإلستالم من الحرك   م الجرى  م التص يبع.

الحركىع  -   د عالق  إب باط     ن الت اال اال ا   .3

 -داي  متحركىى م من   30والمتا راا البد    االفدو 

 الق ة ال ا ت  لفتالا الر ل نع -ال  ب الفم دى

  نما ال    د عالقىى  إب باط ىى   ىى ن اإل ىىزال ال ا ىى    .4

والمتا ىىراا البد  ىى  التال ىى ا ال  بىى  ال ال  ىى   قىىدم 

  حمل الق ة لفتالا البطنع. -الرشاق  -واحدة

كمىىا    ىىد عالقىى  إب باط ىى   ىى ن عنصىىر التىى اال  .5

والمتا راا المهابي  المركب  ق ىىد الحركىع  -اال ا  

 البحث من ح ث الزمن والدق .

 التوصيات: •

فىىى حىىدود مجتمىىع البحىىث والف نىى  المختىىابة وفىىى 

 ض ء فهداف البحث وفروضه ي صى الباحث  ما يلى:

 طب د البر امج التدبيبل المقتىىرح لتطىى ير التىى اال  .1

الحركىىىع علىىى العبىىى كىىرة القىىدم الشىىباب  -اال ا ىى 

 الحركىع. -نم   الت اال اال ا  وذلك  هدف  

 -علىىى المىىدب  ن االهتمىىام  تطىى ير التىى اال اال ا ىى  .2

الحركىع من خالو ال حداا التدبيب    قىىدب اإلهتمىىام 

  المتا راا البد    األخرى.  

االهتمام  تط ير و حس ن المهاباا المركب  فى كرة  .3

القدم لما لهىىا مىىن  ىى   ر ايجىىا ل فىىى إحىىداث التفىى ق 

 افساا الرياض  .ف ناء المن

إ راء المزيىىد مىىن الدباسىىاا المما لىى  علىىى ع نىىاا  .4

 مختلف  من ح ث السن، الجنس، النشاط الرياضى.
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Abstract 

“Effect of balancing trainings (static-dynamic) on some physical variables and  

complex skillful performance level of youth soccer players” 

 

Researcher: Amr Ali Fathy Shady  

 

The most important result of the study was that the balancing training (static-

dynamic) had improved the physical variables (running 30m from a movement start – 

vertical jump – triple jump on single foot – maximum stable strength of legs muscles – 

agility -  strength endurance of legs muscles).  

Also the complex skillful variables had ameliorated (direct passing from movement 

– receiving from movement then passing - receiving from movement then running then 

passing – direct shooting from movement – receiving from movement then shooting – 

receiving from movement then running then shooting).      

There is a correlation between balancing (static-dynamic), the physical variables 

and the complex skillful variables under consideration.   

So the researcher recommends that coaches should give interest to developing 

balancing (static-dynamic) through training units as much as giving interest to other 

physical variables. Also performing more and more of similar studies on different age, 

sex and sportive activity samples. 

 


