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 تقاني عمى بعض ال  التعممسموب تمرينات اإلتزان با ثيرتأ
  الكرة الطائرة  ناشئيل ةالمهاريو المتغيرات البدنية 

 
 :مقدمة ومشكمة البحث 

تقـك عمي أساس مف اآلف في مختمؼ المجاالت كالمياديف التي نشيدىا كاسعة النيضة إف ال
عتبر البحث العممي سمة مف سمات العصر ي   ث  ي, حالبحث العممي كالدراسة المكضكعية اليادفة 

كقد , حؿ المشكالت المرتبطة بكافة المجاالت التطبيقية الدكؿ المتقدمة في  بو   فيتستعك الحديث 
كبير , كتعد عممية  اضة خاصة في مجاؿ البطكالت نصيبحظى ميداف التربية الرياضية كالري

لعاب الجماعية مف أساسيات تغيير مستكل أداء الالعبيف مف خالؿ تطكير كتنمية التعمـ في األ
مختمؼ المككنات البدنية كالميارات الفنية بصكرة تزيد مف قدرتيـ عمي تحقيؽ األداء األفضؿ في 

 الخططية.النكاحي الفنية ك 
مف العكامؿ اليامة في إحداث العديد مف  البدنيةممارسة المنتظمة لمتمرينات كتعتبر ال

التغيرات سكاء كانت تغيرات بدنية مف تنمية لمصفات البدنية الخاصة بنكع النشاط الممارس أك 
كيميائية ألجيزة تغيرات داخمية كالتي تحدث نتيجة المجيكد البدني كالذم ي حدث تغيرات كظيفية أك 

 (24:  2)حسب نكع التمرينات المستخدمة.الجسـ المختمفة 
كما تعد التمرينات البدنية المظير األساسي لألنشطة الحركية بصفة عامة , فيي ضركرية 

كقكة  لمختمؼ األنشطة الرياضية حيث تعمؿ عمى إكتساب األداء الجيد كتنمية اإلحساس بالتناسؽ
لتنكع كالشمكؿ كتعمؿ عمى إكساب الفرد لمختمؼ القدرات البدنية كالقكة الحركات , كما تتميز با

 (4,  3: 22) .كالسرعة كالتحمؿ كالمركنة كاإلتزاف
ىػػذا كيػػرل الباحأػػاف أف تمرينػػات اإلتػػزاف بنكعييػػا الأابػػت كالمتحػػرؾ تمأػػؿ أىميػػة كبيػػرة تػػرتبط 

حمقة كصؿ بيف االداءات الميارية بكفاءة األداء الميارم في مختمؼ األنشطة الرياضية ككنيا تمأؿ 
فػػ ف إمػػتالؾ الالعػػب لتتػػزاف تمكنػػو مػػف أداء سمسػػمة متنكعػػة مػػف األداءات الميايػػة  , كذلػػؾ المختمفػػة

 بكفاءة عالية كبسرعة كقكة في االداء يحقؽ اليدؼ المطمكب.

 عمـــــــى مصطــــــــفى المغــربلد. 
الحركي مدرس بقسـ الجمباز كالتمرينات كالتعبير 

 –كالعركض الرياضية, بكمية التربية الرياضية 
 جامعة طنطا.

 أمينة عبد الهادي الكاروتيد. 
مدرس بقسـ نظريات كتطبيقات األلعاب الرياضية 

 –كألعاب المضرب بكمية التربية الرياضية 
 جامعػػػة العريػش. 
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" and others Masashi(، "ماساشى كآخػركف ـ2008مف "صبحي حسكنة" ) كالن  كيتفؽ
أأنػاء الأبػات أك الحركػة كتحميػو  تمكف الفرد مف التحكـ فػى جسػمو اإلتزافأف القدرة عمى ( ـ2009)

  (22: 28)(309: 8) .صابة عند أداء الحركات السريعةإلمف السقكط أك ا
المتحػػػرؾ( مػػػف القػػػدرات الحركيػػػة اليامػػػة لجمبػػػ  المراحػػػؿ السػػػنية  ,)الأابػػػت  اإلتػػػزاف كيعتبػػػر
"ماساشى  كدراسة، حيث تشير بعض المراج  العممية كالدراسات السابقة  يفناشئي كخاصة مراحؿ ال

 Anrich"(، "أنػػػػػػرش ـ2008(، "صػػػػػػبحى حسػػػػػػكنة" )ـ2009" )and others Masashiكآخػػػػػػركف 
السرعة  -تسيـ فى تطكير بعض القدرات البدنية )القكة  تزافعمى اإلقدرة الالعب إلى أف ( ـ2002)
  .(30: 28)(، 309: 8(، )24: 28)(.القدرة العضمية -الرشاقة  -

 ، "عمى البيؾ كعماد الديف عباس"(ـ2020)Peter Schreiner"كيشير "بيتر شراينر 
يتيح لمفرد إمكانية التحكـ فى جسمو سكاء فى الأبات أك الحركة عف طريؽ  اإلتزافإلي أف ( ـ2003)

، كالتى كمما كانت كبيرة كمما كاف استقرار الجسـ أكبر  اإلتزافاالحتفاظ بمركز أقؿ الجسـ داخؿ قاعدة 
ككمما صغرت احتاج الالعب إلي مجيكد أكبر كمستكم عالي مف التحكـ فى أجزاء جسمو يتمكف مف 
الكصكؿ إلي الكض  المتزف، فصغر ىذه القاعدة كمحاكلة الالعب أداء ميارة ما فى ىذه الحالة تعبر 

صكرة مف صكر  اإلتزافالتى تكصؼ ىنا بالبراعة، كبذلؾ يككف عف المستكل العالى مف الرشاقة ك 
يسيـ فى تحسيف كترقية مستكل أدائو  اإلتزافالتحكـ العصبى العضمي، فتميز الالعب بقدر عالي مف 

 ( 42: 20( )7: 30لمعديد مف الحركات كاألكضاع كالميارات فى معظـ األنشطة الرياضية )
بكاق   رتباطو  إ كأىـ ما يميزه   معاصرة ,ال لفمسفاتضمف أىـ ا اإلتقاني التعمـ كيعتبر

المختمفة , كىى تجم  بيف إجراءات  الفردم التعمـبنظـ  السائدة مقارنة الجماعي التعمـممارسات 
جراءات  التعمـ التربكم في إطار كاحد فيي استراتيجة تعتمد التدريس الجمعي في  التعمـالجمعي كا 

 (34).تتخذ إجراءات التفرد كعالج بعدليقـك المعمـ بالتدريس أكال أـ بعد ذلؾ  البداية حيث
ليػػا أىػػداؼ محػػددة   تزكيػػد المتعممػػيف بكحػػدات تعميميػػةعمػػى اإلتقػػاني يعتمػػد  الػػتعمـأف  كمػػا

ذا لـ يتمكف  مسبقان كال يسمح لممتعمـ باالنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرل إال بعد إتقانو لمكحدة السابقة ، كا 
المستكل المطمكب تعد لو مػادة أك مػكاد عالجيػة تسػاعد فػي الكصػكؿ إلػى   عمـ مف الكصكؿ إلىالمت

مؤخران كالتي مف المفاىيـ الحديأة التي ظيرت  التعمـكلذا يعد ىذا النكع مف  ىذا المستكل مف التمكف
 ( 237:6) .أكد عمى أىميتيا العديد مف العمماء

عطائو عمى المعم اإلتقاني يجب التعمـسمكب أكعند إستخداـ  ـ إأارة دافعية المتعمـ ، كا 
أخرل إال بعد أف ينتقؿ المتعمـ مف صكرة إلى الكقت الكافي في تحقيؽ ىدؼ كؿ مرحمة كأف ال 

: فعمى المعمـ أف يراعي التدرج في ترقية المتعمـ مف رتبة إلى أخرل كمراعاة يتقف الصكرة األكلي
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حتى  ينتقؿ لمستكل أعمى، كما يجب عمى المتعمـ أف ال   ال يأقؿ عميو فكأالمختمفة قدرات المتعمـ 
 (250: 9) .و  الذم يسبق المستكليتقف 

الميػػارات  تعمػػيـال تضػػمف نجاحػػان فػػي  التعمػػيـ كالتػػدريس أف إتبػػاع الطريقػػة التقميديػػة فػػيكمػػا 
ال يضػػمف  مػػف كفػػاءة فػػي ىػػذه الطريقػػة ميمػػا أكتػػي  التعمـالقػػائـ بػػالتػػي تحتػػاج إلػػى كقػػت طكيػػؿ ألف 

النجاح في إتماـ عممية التعمـ فيك يكتفي ب عطاء النمػكذج كال يحػدد كسػائؿ تعميميػة فػي الػدرس فيػك 
بػػذلؾ يجػػذب اىتمػػاـ المػػتعمـ كال يحػػث دكافعػػػو  لمتفكيػػر كاالكتشػػاؼ كىػػذا يتنػػاقض كالمفػػاىيـ الحديأػػػة 

تاحػة ، كالتػي نػادت بػلف لكػؿ مػتعمـ ذاتيػة خاصػة بػو يجػب احترام لمتربية يػا كالعمػؿ عمػى تقكيميػا، كا 
 (.223:  4ي الذم يمكف مف خاللو إبراز شخصيتو )التعممالفرصة لممكقؼ 

ية الحديأة كاليامة في عممية التعممإلتقاف ي عد مف اإلستراتيجيات كمف ىنا نجد أف التعمـ ا 
لية في التعمـ كاألداء التعمـ كالتي تعنى الكصكؿ بالمجمكعة المتعممة إلى درجة اإلتقاف كالتأبيت كاآل

كذلؾ ألف مالمحيا تؤكد عمى فيـ المتعمـ لطبيعة الميمة التي  ,قبؿ االنتقاؿ إلى تعمـ ميارة أخرل 
سكؼ يتعمميا كالتي يتكاصؿ معيا مف خالؿ تقسيـ المنيج إلى كحدات تعميمية كدركس صغيرة 

يـ التغذية الراجعة المناسبة "ميارات" كتقديـ اختبارات خالؿ كؿ درس تعميمي كفي نيايتو م  تقد
لتصحيح أخطاء المتعمميف إضافة إلي إتاحة كقت مناسب لمتعمـ كذلؾ داخؿ الكقت األصمي 

 ( . 9:24.) مف خالؿ إتاحة فرص تعميمية بديمة بالدرس بيدؼ التغمب عمى الصعكبات الفردية،
حيػث يسػتفيد  أف يكػكف الػتعمـ تراكميػان  عمى مجمكعة مف األسس منيا يإلتقانا التعمـ كيعتمد

السػػابقة فػػي الخبػػرات الالحقػػة ، ك أف تكػػكف أىػػداؼ الػػتعمـ محػػددة بكضػػكح كأف  المػػتعمـ مػػف خبراتػػو  
تصػػػاغ بطريقػػػة إجرائيػػػة تظيػػػر السػػػمكؾ النيػػػائي الػػػذم يتكقػػػ  أف يظيػػػره المػػػتعمـ كيجػػػب أف يعػػػد ليػػػا 

 (257:3ية لممتعمميف. )ممالتعالمتعمـ مقدما ، كذلؾ تكفير العديد مف البدائؿ 
الجيػػػد كتقػػػديـ المسػػػاعدة  الػػػتعمـاإلتقػػػاني ىػػػك تقػػػديـ  الػػػتعمـكمػػػا أف مػػػف أىػػػـ عكامػػػؿ نجػػػاح 

المناسبة لممتعمـ في حالة كجكد أية مشكالت تعكؽ كصكلو لمستكل اإلتقاف م  تكفير الكقت الكػافي 
 (46:2لكؿ متعمـ لمكصكؿ إلى المستكل المطمكب مف اإلتقاف.)

 ، " بريـ ككمارة كدراس ـعمى بعض المراج  العممية التي أتيحت لي الباحأافب طالع ك 
Prem Kumar"(2024ـ)(32)"، ىينج شكف كآخركف Heng Chon and others "

 Domenico and دكمينيكك كآخركف، "( 32)(ـ2020)" Shallaby شاالبي " ، (23)(ـ2022)
others( "2008ـ)(22) كقد إستخدمت ىذه  اإلتزاف تمريناتأف ىناؾ إىتماـ كبير ب االحظ

، ، األقماع( الكأب كالأبات تمرينات، اإلتزاف)سمـ التكافؽ، لكحات  تمريناتالدراسات مجمكعة مف ال
اإلتزاف ساىمت في تطكير مستكم األداء ,  تمريناتككانت أىـ النتائج أف  اإلتزاف ,لتطكير 
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ستطالع رأل المدرب إكمف خالؿ  بنادم طنطا الرياضي الطائرةكرة اللالعبي  الباحأافكبمتابعة 
 ضح في األداء الميارمخمؿ كاكجكد  الباحأافالحظ  ,الخاص بيـ عف أىـ مشاكؿ األداء لدييـ 

كالكأب  تتاب  لألداء الميارم لنفس الميارة أك ربطيا بميارة أخرمعند أداء يمكف مالحظتو بكضكح 
لداء تاب  بحائط صد مف نقطة أخرل عمى الشبكة أك تنفيذ ميارة أخرل كلتنفيذ حائط الصد كالم

فيككف ىناؾ خمؿ فى االداء الحركي نتيجة لعدـ القدرة عمى إستيعاب التغيرات  ،اإلعداد ميارة 
نات المستخدمة عمى طبيعة التمريالباحأاف إطالع بعد ك ، المفاجئة لطبيعة المعب في الكرة الطائرة 

الكاضح عمى  بالرغـ مف تلأيرىا اإلتزافتمرينات ل لطائرة إتضح أنو ىناؾ إغفاؿالكرة اناشئي ل
كما ال يكجد إستراتيجية  ،كالتي أشارت إلييا العديد مف المراج   مستكل األداء البدنى كالميارل

لى المرحمة التالية لمتعمـ بعد اتقاف المرحمة األكلى لكؿ إلنتقاؿ أأر التعمـ أك اإلنتقاؿ إكاضحة 
ستطالعية لمتلكد مف صدؽ كجكد المشكمة كالتي تنحصر الباحأاف بعمؿ دراسة إمما دف  ,  ناشئي 

في اختبارات  األداء الميارمفي مقارنة بيف مجمكعة مف الالعبيف المميزيف كالغير مميزيف  في 
قد  ائرةكرة الطلميارم لماألداء اكالتي أكدت أف الالعبيف المميزيف فى  اإلتزاف الأابت كالمتحرؾ

كبفارؽ متكسط  نسبة مئكية في جمي  اإلختبارات بمغت  اإلتزاف حققكا نتائج أفضؿ في إختبارات
كلصالح المجمكعة المميزة في األداء الميارم مما يشير إلى اف القصكر في األداء  %(43.54)

اث العممية عمى األبح الباحأاف, ىذا كفي حدكد إطالع الميارم قد يككف إلغفاؿ تمرينات اإلتزاف 
 العناصر كلحد اإلتزافتمرينات بتيتـ األبحاث العربية التى  في أف ىناؾ ندرة إتضح المتخصصة

 التعمـك  اإلتزاف تمريناتىمية ألىذه الدراسة تماـ إل الباحأاف، مما دف   اإلتقاني التعمـك  اليامة
 .  تمت اإلشارة إليو مسبقان داخؿ الكحدات التدريبة كىذا ما اإلتقاني 

 هدف البحث:
بعػػض  عمػػى اإلتقػػاني التعمـاإلتػػزاف بػػتػػلأير تمرينػػات ىػػدؼ البحػػث الحػػالي إلػػى التعػػرؼ عمي"

 ".الطائرةكرة ال ناشئي لدم  ء الميارم قيد البحثادكمستكل األ المتغيرات البدنية
 فروض البحث:

فى عينة البحث لدل تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات القياسات القبمية كالبعدية  .1
 كلصالح القياس البعدم. قيد البحث المتغيرات البدنية

تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات القياسات القبمية كالبعدية لدل عينة البحث فى مستكل  .2
 األداء الميارم قيد البحث كلصالح القياس البعدم.
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 البحث:   محاتمصط
 -: "balance" اإلتزان

كالػػتحكـ كالسػػيطرة كتحقيػػؽ اليػػدؼ  الحركػػةالأبػػات ك أأنػػاء  "ىػػك قػػدرة الفػػرد عمػػى الػػتحكـ فػػى جسػػمو 
 (.40: 24"  )المنشكد مف االداء الحركي

 "mastery learningالتعمم اإلتقاني"
ىك األسمكب الذم يستخدـ األفكار كالممارسات التعممية المتعددة ، كمجمكعػة مػف إجػراءات 

تي تيدؼ إلى تحسيف التعمـ المقدـ لمطمبة حتى يصمكا جميعيـ ، أك معظميـ ، إلى التعمـ كالتقكيـ ال
مسػػتكل إتقػػاف المػػادة التعمميػػة ، ك يتطمػػب كجػػكد كحػػدات تعميميػػة صػػغيرة  منظمػػة تنظيمػػان متتابعػػان ، 
كبلىػػػػػداؼ محػػػػػددة ، كمسػػػػػتكيات متعػػػػػددة األداء ، كتػػػػػدريس مبػػػػػدئي جمػػػػػاعي ، كاختبػػػػػارات تككينيػػػػػة 

 ( 239:22صحيحات لمتعمـ فردية أك جماعية. )كتجميعية ، كت
 -:السابقةالدراسات 

( بعنكاف " تلأير بعض التمرينات البدنية لتتزاف عمى 33)(ـ2002) Wang جي وانج دراسة -1
 عدد عمى البحث عينة كاشتممت التجريبي، المنيج الباحث كاستخدـ الدىميزم "، الجياز كفاءة
 تلأيرنا كاألفقي الرأسي المحكر عمى الدكرانية التمرنات تؤأر النتائج كمف أىـ جمباز، العب 12
 .الأابت كالحركي كاإلتزاف الدىميزم الجياز كفاءة عمى ان يإيجاب

فاعمية تطكير " بعنكاف( 29()م2004) Burton& Getchell وجيتشي بورتون"دراسة  -2
األداء الميارم لحراس الكفاءة الكظيفية لمجياز الدىميزم في األذف الداخمية لتحسيف مستكل 

 حراس 6 مف البحث عينة كتككنت التجريبي، الباحأاف المنيج كاستخدـ المرمى بكرة اليد",
 تحسيف في الدىميزم الكظيفية لمجياز الكفاءة تطكير فعالية :النتائج كأظيرت يد، كرة مرمى

 اليد.  كرة مرمى لحراس الميارم كاألداء مستكل اإلتزاف الأابت كالحركي
تلأير استخداـ إستراتيجية  التعمـ لتتقاف عمى بعنكاف " (26)(م2006) "وائل حجازي " دراسة -3

أستخدـ الباحث المنيج التجريبي  "تعمـ بعض الميارات األساسية لممبتدئيف في كرة السمة
( طالب تـ تقسيميـ 60بتصميـ مجمكعتيف أحداىما ضابطة كاألخرل تجريبية كعينة البحث )

تلأير إيجابي أفضؿ مف  ي لوإلتقانأىـ النتائج إستراتيجية التعمـ ا ف ككانتعمى مجمكعتي
 .عمى تعمـ بعض الميارات األساسية )قيد البحث( لممبتدئيف في كرة السمة التقميديةالطريقة 

تلأير استخداـ أسمكبي التعمـ التعاكني كاإلتقاف بعنكاف "( 7()م2006") سعد عبد الجميل" دراسة -4
المعرفي كالميارل لسباحة الزحؼ عمى البطف لطمبة قسـ التربية الرياضية جامعة عمى الجانب 

( طالب قسمكا إلى أالث مجمكعات ككانت 280، أستخدـ الباحث المنيج التجريبي ) "طنطا
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أىـ النتائج  يؤأر البرنامج التعميمي المقترح باستخداـ أسمكبي التعمـ التعاكني كاإلتقاف تلأيرا 
ألسمكب المتب  في التحصيؿ  المعرفي كاألداء الفني كالميارل كذلؾ  بنسب تحسف إيجابينا عف ا

 كبيرة  لصالح المجمكعتيف التجريبيتيف.
تلأير برنامج تدريبي لتحسيف الكفاءة  بعنكاف"( 25)(م2007محمد محمد أبوهاشم )دراسة  -5

الكظيفية لمجياز الدىميزل عمى التكازف الديناميكي ك دقة التصكيب العبي كرة القدـ مف الصـ 
( العب لكرة القدـ مف الصـ كالبكـ كمف أىـ النتائج فاعمية 40, ككانت عينة البحث )البكـ" 

 .تحسيف دقة التصكيب ككذلؾ التزاف الديناميكيالبرنامج المقترح في تحسيف 
تلأير تطكير الكفاءة الكظيفية لمجياز الدىميزم بعنكاف "( 5)(م2015حسام كمال الدين )دراسة  -6

, ككانت عينة  عمى التكازف الأابت كالديناميكي كمستكل األداء الفني كالرقمي في دف  الجمة"
العب كمف أىـ النتائج فاعمية البرنامج المقترح في تحسيف كفاءة اتكازف الأابت  28البحث 

 كالديناميكي ككذلؾ المستكل الفني كالرقمي لعينة البحث في دف  الجمة .
جراءات البحث :  خطة وا 

 أوًل : منهج البحث:
كما تـ اإلستعانة عة البحث كأىدافو المنيج التجريبى نظران لمالئمتو لطبي الباحأافاستخدـ 

باتباع القياسات القبمية  لمجمكعة تجريبية كاحدةبلحد التصميمات التجريبية كىك التصميـ التجريبى 
 . البعديةك 

 ثانيًا مجتمع وعينة البحث:
بنػػادم طنطػػا الرياضػػي سػػنة(  26)تحػػت  الطػػائرةكػػرة ال ناشػػئيأشػػتمؿ مجتمػػ  البحػػث عمػػى 

، كالبػػػػال  ـ2022/  2022مكسػػػػـ لمكػػػػرة الطػػػػائرة كالمسػػػػجميف باالتحػػػػاد المصػػػػرم  بمحافظػػػػة الغربيػػػػة
%( مػػف  37.50يمأمػػكف نسػػبة مئكيػػة )  ناشػػ ( 22باختيػػار ) الباحأػػافقػػاـ ،   ناشػػ ( 32عػػددىـ )

مػػف مجتمػ  البحػػث كمػػف آخػػريف  ناشػئي( 22، كتػـ اختيػػار )كعينػة البحػػث األساسػػية مجتمػ  البحػػث 
إليجاد المعػامالت كعينة البحث اإلستطالعية  %(37.5يمأمكف نسبة مئكية ) خارج العينة األساسية
 مػػػف مجتمػػػ  البحػػػث نظػػػران ناشػػػئيف ( 8عػػػدد) الباحأػػػافكمػػػا إسػػػتبعد ، قيػػػد البحػػػث  العمميػػػة لالختبػػػارات

 .إلصابة إأناف كعدـ إلتزاـ اآلخريف بالحضكر
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 (1جدول)
 توصيف مجتمع البحث 

 مستبعدون العينة الستطالعية العينة األساسية مجتمع البحث
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
32 200%  22 37.50%  22 37.50%  8 25%  

( تكصيؼ عينة البحث حيث بمغت النسبة المئكية لمعينة األساسية 2يتضح مف جدكؿ )
%( , كبذلؾ يتمأؿ 38.70)%( , بينما بمغت النسبة المئكية لمعينة اإلستطالعية 38.70لمبحث )

%( مف المجتم  الكمي لمبحث , كيتضح تكصيؼ مجتم  77.40عينتي البحث نسبة مئكية بمغت )
 التالي . البحث, مف الشكؿ

 

 
(1شكل)  

 توصيف مجتمع البحث
 

 اعتدالية التوزيع التكراري:
عػػػػف طريػػػػؽ حسػػػػاب  نػػػػة البحػػػػثلػػػػدل عيبحسػػػػاب اعتداليػػػػة التكزيػػػػ  التكػػػػرارم  الباحأػػػػافقػػػػاـ 

، العمػر  الػكزف( –الطػكؿ  –معػدالت النمػك )العمػر المتغيرات األساسية  معامالت االلتكاء في ضكء
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾالتدريبي 

 
 
 
 

37.50% 

37.50% 

25% 

 المستبعدون العينة اإلستطالعية العينة األساسية
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 (2جدول )
 الدللت اإلحصائية إلعتدالية التوزيع التكراري لدى عينة البحث في  معدلت النمو 

 ( 24عينة البحث ) ن =  والعمر التدريبي قيد البحث لدى
 

وحدة  المتغيرات
 القياس

النحراف  الوسيط المتوسط
 المعياري

معامل 
 اللتواء

 0.92- 0.39 25.30 25.28 سنة السن
 0.24- 5.26 275.50 275.25 سم الطول
 0.288 3.98 62.50 62.75 كجم الوزن

 22.57 0.53 2.80 4.02 سنة العمر التدريبى

أف قػػػيـ معػػػامالت االلتػػػكاء لمعػػػدالت النمػػػك كالعمػػػر التػػػدريبي قيػػػد  (2يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )
يػف فػى تمػؾ ناشػئي ( ممػا يشػير إلػى اعتداليػة تكزيػ  ال3)±البحث لدل عينة البحث تنحصر ما بػيف 

 .المتغيرات
 ثالثًا : أدوات جمع البيانات:

 ما يمي: الباحثانلجمع البيانات الخاصة بالبحث استخدم 
 األدوات واألجهزة: -أ

الػػكاح خشػػبية  ,أقمػػاع بالسػػتيؾ ػ لكحػػات إتػػزاف )مسػػتديرة، مسػػتطيمة(  كػػرات طبيػػة , ,طػػائرة كػػرات 
كلمتلكػػد مػػف صػػالحية ،  ػ جيػػاز الرسػػتاميتر لقيػػاس الطػػكؿ كالػػكزفسػـػ , سػػاعة ايقػػاؼ ,ػػ2 عػػرض 30×  30

نفػس  أجيػزة أخػرل مػف نفػس النػكع كفػى نفػس الظػركؼ فلعطػت بنتػائج يػامقارنػة نتائجبعض األجيزة تمػت 
 النتائج مما يشير إلى صدؽ كأبات تمؾ األجيزة.

 الختبارات المستخدمة:-ب
 (2: ممحؽ )الختبارات البدنية .2

بعمؿ دراسة مسحية لممراج  العممية كالبحكث كالدراسات السابقة فى  الباحأافقاـ 
"بيتر  كدراسة الطائرة خاصة كرة عامة كال كرياضات األلعاب الجماعيةكاالختبارات كالمقاييس 

 Domenico and othersكأخركف"دكمنيكك  , (30)ـPeter Schreiner("2020)شراينر 
"محمد عالكل ك محمد نصر  (27()ـ2006) Jungwirth Iris""يكنجفيرت إريس(،22)(ـ2008")

ريـ كآخركف26)ـJeremian("2006)كجيرماف ,(23)ـ(2994الديف")  Irem and others (, كا 
إشتممت عمى  كالميارية قيد البحث كالتيلمتكصؿ الى االختبارات البدنية  (25ـ()2020)

 االختبارات التالية:
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 اختبار دف  كرة طبية )لقياس قدرة عضالت الذراعيف(. -
 اختبار الكأب العمكدل لسارجنت )لقياس قدرة عضالت الرجميف(. -
 عضالت البطف(. قكة( أانية )لقياس 30اختبار الجمكس مف الرقكد ) -
 عضالت الظير(. قكة( أانية )لقياس 30اختبار رف  الجذع مف االنبطاح ) -
 الأابت(. اإلتزافاختبار الكقكؼ عمى مشط القدـ )لقياس  -
 الحركي(. اإلتزافالديناميكى )لقياس  لتتزافاختبار باس المعدؿ  -
 (3ممحؽ) ي:إختبارات مستوى األداء المهار  .2
 ( أانية.30)في متر2عمى الشبكة مسافة  نقطتيفاختبار تكرار أداء ميارة حائط الصد مف  -
 ( أانية.30خالؿ ) متر عمى الحائطمف نقطتيف يبعداف اختبار تكرار أداء ميارة اإلعداد  -

 المعامالت العممية لالختبارات البدنية والمهارية قيد البحث:
 : Validityصدق اإلختبار 

تتكفر بيا المعامالت العممية , بعد اإلطالع عمى الدراسات السابقة كجد أف ىذة اإلختبارات 
التلكد مف " ، كما تـ  "Logical Validityكعمى ذلؾ ف ف ىذه االختبارات ليا صدؽ منطقي

ستطالعية إلعينة االكذلؾ بتطبيقيا عمى  (التمايزصدؽ صدؽ التككيف الفرضي )ستخداـ صدقيا ب 
تـ تقسيميـ  طائرةكرة  ناشئي ( 22م  البحث كخارج العينة األصمية لمبحث كعددىا )مف مجت

 المستخدمةنفس المجمكعتيف  كىما عمديا ن إلى مجمكعتيف إحداىما مميزة كاألخرل غير مميزة
، كتـ حساب داللة الفركؽ بيف المجمكعتيف فى االختبارات  مف صدؽ مشكمة البحث مسبقان لمتلكد

 .التاليجدكؿ القيد البحث، كذلؾ كما ىك مكضح فى 
 (3جدول )

  في والغير مميزةدللة الفروق بين المجموعة المميزة 
 قيد البحث والمهارية الختبارات البدنية

وحدة  البدنية والمهارية المتغييرات
 القياس

 قيمة غير مميزة المجموعة المميزة
 2ع± 2س 1ع± 1س ) ت (

نية
بد

 

 *3.45 0.65 3.64 0.89 5.34 سم ( كجم3دفع كرة طبية )
 *3.82 2.22 24.25 2.25 22.4 سم لسارجنت العموديالوثب 

 *7.02 2.05 9.88 2.22 27.34 عدد ث30الجموس من الرقود /
 *7.67 2.35 22.68 2.84 20.52 عدد ث30رفع الجذع من اإلنباح/

 *3.9 0.66 3.95 0.86 5.84 ثانية الوقوف عمى أمشاط القدم

 ناش  22=ف
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 2.82= 0.05قيمة ت  الجدكلية عند مستكل معنكية     
كالغير ( انو تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف المجمكعة المميزة 3يتضح مف جدكؿ )

قيد البحث حيث اف قيمة )ت( المحسكبة أكبر مف قيمة  كالميارية في االختبارات البدنية  مميزة
 ( , مما يعطي داللة مباشرة عمى صدؽ ىذة االختبارات.0.05)ت( الجدكلية عند مستكم معنكية )

 : Reliabilityثبات اإلختبار 
طريقة تطبيؽ  الباحأافلحساب أبات االختبارات البدنية كالميارية قيد البحث استخدـ 

عادة  مف مجتم  البحث كمف خارج العينة  العب( 22تطبيقو عمى عينة قكاميا )االختبار كا 
ب يجاد معامؿ االرتباط  الباحأاف( أالأة أياـ بيف التطبيقيف ، أـ قاـ 3األصمية بفارؽ زمني مدتو )

 يكضح ذلؾ. التاليبيف التطبيقيف األكؿ كالأانى كالجدكؿ 
 (4جدول )

 معامل الرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني  
 قيد البحث والمهارية في اإلختبارات البدنية

 0.57= 0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية     
التطبيؽ األكؿ كالتطبيؽ  ( انو يكجد إرتباط ذك داللة احصائية بيف4يتضح مف جدكؿ )
قيد البحث , حيث اف قيمة )ر( المحسكبة أكبر مف قيمة )ر(  كالمياريةالأاني في االختبارات البدنية

 ( , مما يعطي داللة مباشرة عمى أبات نتائج ىذة االختبارات.0.05الجدكلية عند مستكم معنكية )

 *4.24 2.84 30.49 2.02 35.54 درجة اختبار باس المعدل

رية
مها

 

 *2.22 3.02 8.42 2.35 22.22 عدد ثانية 30/حائط الصد من نقطتين
 *3.42 2.05 20.68 2.98 25.02 عدد ثانية 30اإلعداد من نقطتين/

وحدة  المتغييرات البدنية والمهارية
 القياس

 قيمة التطبيق الثاني التطبيق األول
 2ع± 2س 1ع± 1س ) ر (

نية
بد

 
 *0.67 0.84 4.52 0.77 4.49 سم ( كجم3دفع كرة طبية )

 *0.75 2.24 23.52 2.28 22.82 سم لسارجنت العموديالوثب 
 *0.62 2.35 23.87 2.63 23.62 عدد ث30الجموس من الرقود /
 *0.69 2.25 26.7 2.59 26.5 عدد ث30رفع الجذع من اإلنباح/

 *0.72 3.05 4.92 0.76 4.89 ثانية الوقوف عمى أمشاط القدم
 *0.77 2.22 33.42 2.92 33.02 درجة اختبار باس المعدل

رية
مها

 

 *0.62 2.95 20.45 2.68 20.32 عدد ثانية 30/حائط الصد من نقطتين
 *0.70 2.05 22.95 2.02 22.85 عدد ثانية 30اإلعداد من نقطتين/

 ناش  22ف=
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  (4ممحؽ )المقترحة: اإلتزان تمرينات رابعًا: 
 المقترحة: التمريناتهدف 

كالمياريػػة  تلأيرىػػا فػػي تطػػكير بعػػض المتغيػػرات البدنيػػةكمعرفػػة مػػدم  اإلتػػزافتنميػػة القػػدرة عمػػى 
 .الطائرة)عينة البحث(كرة ال ناشئي لدل لمحائط الصد كاإلعداد 

 :البحث اإلتزان قيدبرنامج تمرينات أسس وضع 
  ؽ داخؿ الكحدة التدريبية الكاحدة.25عف  اإلتزاف تمريناتال يتجاكز زمف 
  مباشرةبعد اإلحماء  اإلتزاف تمريناتتعطى. 
 قيد البحث تمريناتيستخدـ التدريب الفترل فى ال. 
 .مراعاة خصائص المرحمة السنية لعينة البحث 
 م  ىدؼ البحث كم  المجتم  الذم كضعت مف أجمو. تمريناتأف تتناسب ال 
 كتراعى الفركؽ الفردية بيف أفراد عينة البحث. يفناشئي القدرات  تمريناتأف تساير ال 
  مف السيؿ إلى الصعب اإلتزاف تمريناتأف تتدرج. 
 ة لكصكؿ أفراد عينة البحث لمراحة فيداخؿ الجرعة التدريبية كا تمريناتأف تككف فترة الراحة بيف ال

 المناسبة.
 .مراعاة الزيادة المستمرة كالمتدرجة فى الحمؿ 
  الشدة كالحجـ مف خالؿ الزمف كالتكرارات.يتـ تحديد 

 (4ممحؽ ): قيد البحث اإلتزان تمريناتالمحتوى والتخطيط الزمنى ل
 Peterبيتر شراينر عمى العديد مف المراج  األجنبية مأؿ "  الباحأافبعد اطالع 

Schreiner"(202030()ـ "،) دومينكو وآخرونDomenico and 
others"(2008)إليزابيث وآخرون  "(،22)ـElisabeth and others "(2006ـ)(22 " ،)

ريم وآخرون ,  , (27ـ()2006" )Jungwerth Irisيونجفىرت إريس   Irem and othersوا 
التكصؿ إلى مجمكعة مف تمرينات اإلتزاف الأابت كالديناميكي مف  الباحأافتمكف ( 25ـ()2020)

( أسابي  كقسمت ىذه 8البحث، تـ تنفىذىا خالؿ أمانية ))الحركي( التى تناسب المرحمة السنية قيد 
إشتممت  كحدات أسبكعيان  5أسابي  بكاق   3التمرينات إلى مرحمتيف ىما المرحمة التلسيسية كمدتيا 

تمرينات اإلتزاف الأابت  مأؿبالتخصص )الكرة الطائرة(  طعمى تمرينات لتتزاف العاـ الغير مرتب
شتممت  كحدات أسبكعيان  3أسابي  بكاق   5لمرحمة التخصصية كمدتيا ، اكالمتحرؾ بلدكات كغيرىا  كا 

، عمى دمج لتمرينات إتزاف مرتبطة بجكانب األداء الميارم لتعداد كحائط الصد في الكرة الطائرة 
أانية كالراحة  30 -25دقيقة، زمف التدريب الكاحد مف  25 -25تراكح زمف التمرينات ما بيف ك 
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مرات كالراحة البينية بيف  3 -2أانية، تكرار المجمكعة مف  25 -20التمرينات مف البينية بيف 
أانية، كتـ تحديد الشدة كالحجـ لمتمرينات البدنية كالميارية مف خالؿ  50 -30المجمكعات مف 

بلدكات  ,س كالجسـ ككذا لكحة اإلتزاف مف )الأبات كالحركة لمرأ )الزمف كالتكرار(، كتؤدل التمرينات
فتح كغمؽ العيف، استخداـ كرات كلكحات مختمفة األشكاؿ كاألحجاـ، مد كأنى الركبيتف،  م  دكنياكب

عمى القدميف كقدـ كاحدة، تحت ضغط الزمف كالدقة كالزميؿ كتغيير الكسط الخارجى(، كتؤدل 
 .حماء مباشرةن عقب اإل التمرينات

 خامسًا : خطوات تنفيذ البحث
  :الدراسة الستطالعية . أ

حتى  ـ20/22/2022ب جراء الدراسة االستطالعية كذلؾ فى الفترة مف  الباحأافقاـ 
بغرض التعرؼ عمى مدل مناسبة البرنامج المقترح قيد البحث لعينة البحث، كالتعرؼ  ـ25/22/2022

لتجربة بعض كعمى صحة األدكات كاألجيزة المستخدمة كمدل استيعاب عينة البحث لالختبارات 
المقترحة كمعرفة مدل مناسبة حمؿ التدريب لقدرات أفراد العينة كقد أسفرت الدراسة  تمريناتال

المختمفة المستخدمة فى البرنامج المقترح، كما أكدت عمى  تمريناتاالستطالعية عف تحديد كتقنيف ال
 .صحة األدكات المستخدمة كاالختبارات كمالئمتيا لمبحث

 :القياسات القبمية . ب
فى المتغيرات البدنية  عمى عينة البحث األساسيةب جراء القياسات القبمية  الباحأافقاـ 

كقد راعى  ـ2022/ 22/ 25إلى  ـ2022/ 22/ 24كالميارية قيد البحث فى الفترة مف 
 تطبيؽ تمؾ القياسات لجمي  أفراد عينة البحث بطريقة مكحدة. الباحأاف

 المقترحة لإلتزان قيد البحث: تمريناتال تنفيذ . ج
 22/  4يـك السبت المكافؽ فى الفترة مف  عينة البحثالمقترحة عمى  اإلتزاف تمريناتتـ تنفىذ 

كحدات  5بكاق  أسابي ،  8كلمدة  ـ2022/  2/ 27يـك الخميس المكافؽ كحتى  ـ2022/ 
  .تدريبية أسبكعيان فى الفترة التلسيسية كأالأة كحدات أسبكعيان فى الفترة التخصصية

 :البعديةالقياسات 
يـك  تـ تطبيؽ القياسات البعدية فى المتغيرات البدنية كالميارية قيد البحث فى الفترة مف

 بنفس شركط كترتيب القياس القبمي. ـ2022/ 2/  30,  29 المكافؽ كاألحد السبت
 : البحث المعالجات اإلحصائية المستخدمة فى . ق

 األساليب اإلحصائية التالية:  الباحأاففى ضكء ىدؼ كفركض البحث استخدـ 
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معامػؿ  -اختبػار )ت( -النسبة المئكيػة -معامؿ األلتكاء -األنحراؼ المعيارل -الكسيط -) المتكسط
 .(نسبة التحسف أك التغير -األرتباط

 
 -عرض النتائج:

 (5جدول )
 دللة الفروق بين متوسطات القياسات القبمية والبعدية 

 فى المتغيرات البدنية قيد البحث لدى عينة البحث
 

 1.796( = 0.05( ومستوى دللة )11الجدولية عند درجة حرية ) قيمة )ت(
كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف القياسيف القبمي كالبعدل  (5يتضح مف الجدكؿ السابؽ )

قياس البعدل حيث أف جمي  قيـ )ت( قيد البحث كلصالح ال البدنية فى المتغيرات لدل عينة البحث
( , مما يشير إلى تحسف عينة 0.05عند مستكل الداللة )جدكلية المحسكبة أكبر مف قيمة )ت( ال

ث أف نسب التحسف المئكية بيف القياس القبمي كالبعدم ي, ح حثبقيد ال البحث في المتغيرات البدنية
كالذم يشير إلى نسب  %( كيتضح ذلؾ مف الشكؿ التالي62.45% : 25.22تراكح مابيف )

مية كالبعدية لدل عينة البحث فى المتغيرات البدنية المئكية بيف متكسطات القياسات القبالتحسف 
المختارة لمقدرة العضمية لمذراعيف كالرجميف كالظير كالبطف ككذلؾ اإلتزاف الأابت كاإلتزاف المتحرؾ 

 قيد البحث.
  

وحدة  المتغييرات البدنية 
 القياس

 قيمة القياس البعدي القياس القبمي
 ) ت (

نسبة 
 2ع± 2س 1ع± 1س التحسن%

%27.48 2.42* 2.02 5.25 2.24 4.04 سم ( كجم3دفع كرة طبية )  
%28.66 7.48* 2.69 26.89 2.05 20.9 سم لسارجنت العموديالوثب   

%33.6 5.07* 2.27 26.58 2.65 22.42 عدد ث30الجموس من الرقود /  
%28.86 5.24* 2.96 29.52 2.95 25.24 عدد ث30رفع الجذع من اإلنباح/  

%62.45 8.23* 0.79 7.44 0.84 4.58 ثانية الوقوف عمى أمشاط القدم  
*22.3 2.55 38.72 2.68 30.94 درجة اختبار باس المعدل  25.22%  

 ناشئ 12ن=
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 (2شكل )

 متوسطات القياسات القبمية والبعدية نسبة التحسن المئوية بين 
 لدى عينة البحث فى المتغيرات البدنية قيد البحث 

   
 (6جدول )

 لدى عينة البحثدللة الفروق بين متوسطات القياسات القبمية والبعدية 
 قيد البحث مستوى الداء المهاريفى  

 1.796( = 0.05( ومستوى دللة )11قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
( كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف القياسيف القبمي كالبعدل لدل عينة 6يتضح مف الجدكؿ )

قيد البحث كلصالح القياس البعدل حيث  مستكل االداء الميارم لحائط الصد كاإلعداد البحث فى 
يشير  ( , مما0.05أف جمي  قيـ )ت( المحسكبة أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية عند مستكل الداللة )

قيد الحث , حث أف نسب التحسف المئكية بيف القياس القبمي ي المتغيرات إلى تحسف عينة البحث ف
 %( كيتضح ذلؾ مف الشكؿ التالي48.68% : 44.42كالبعدم تراكح مابيف )

0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%

27.48% 28.66% 33.60% 28.86% 

62.45% 

25.11% 

نسبة التحسن المئوية بين متوسطات القياسات القبلية والبعدية 
 لدى 

 عينة البحث فى المتغيرات البدنية قيد البحث   

وحدة  المتغييرات البدنية 
 القياس

 قيمة القياس البعدي القياس القبمي
 ) ت (

نسبة 
 2ع± 2س 1ع± 1س التحسن%

*7.39 2.58 24.22 2.26 9.84 عدد ثانية 30/حائط الصد من نقطتين  44.42%  
*6.52 2.26 26.34 2.52 20.99 عدد ثانية 30اإلعداد من نقطتين/  48.68%  
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 (3شكل )

 نسبة التحسن المئوية بين متوسطات القياسات القبمية والبعدية 
 لدى عينة البحث فى مستوى الداء المهاري قيد البحث   

 -ة النتائج:مناقش
 أوًل مناقشة نتائج الفرض األول:
( أنو تكجد فركؽ دالة إحصائية بيف القياسيف القبمي كالبعدل لدل 5إتضح مف الجدكؿ رقـ )

عينة البحث فى المتغيرات البدنية قيد البحث كلصالح القياس البعدل حيث أف جمي  قيـ )ت( 
( , مما يشير إلى تحسف عينة 0.05الداللة )المحسكبة أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية عند مستكل 

البحث في الصفات البدنية قيد البحث )القدرة العضمية لمرجميف كالذراعيف كالجذع , اإلتزاف الأابت 
% : 25.22كالحركي( , حيث أف نسب التحسف المئكية بيف القياس القبمي كالبعدم تراكح مابيف )

 ( ذلؾ .2%( كقد كضح الشكؿ رقـ )62.45
زك الباحأػػاف التقػػدـ فػػى مسػػتكل األداء البػػدنى فػػى المتغيػػرات البدنيػػة قيػػد البحػػث لػػدل عينػػة كيعػػ

البحػػػث إلػػػى اسػػػتخداـ تمرينػػػات اإلتػػػزاف المقترحػػػة كالتػػػى تػػػـ أدائيػػػا باسػػػتخداـ األدكات أك بػػػدكنيا كعمػػػى 
إرتباطيػة  األرضيات المختمفة كاف لو األأر األيجابى فى رف  مستكل األداء البدنى كذلػؾ لكجػكد عالقػة

 بيف اإلتزاف كالصفات البدنية الخاصة كالسرعة كالقدرة العضمية كالقكة.
(، ـ2009" ) Masashi and others كيتفػؽ فػى ىػذا الصػدد كػؿ مػف "ماساشػى كأخػركف

( حيػػث يشػػيركف إلػػى معػػدؿ ديناميكيػػة تطػػكر الصػػفات البدنيػػة السػػابقة فػػى ـ2008"صػػبحى حسػػكنة" )
سػػنة يكػػكف فػػى زيػػادة مطػػردة، كنظػػران ألرتبػػاط اإلتػػزاف بيػػذه الصػػفات البدنيػػة  28الرحمػػة العمريػػة تحػػت 

فبزيادة قدرة الفرد عمى اإلتزاف تككف ىناؾ زيادة فى مستكل القدرة العضمية كالسػرعة كالقػكة ألف العالقػة 

42.00%

43.00%

44.00%

45.00%

46.00%

47.00%

48.00%

49.00%

 ثانية 30/اإلعداد من نقطتين ثانية 30/حائط الصد من نقطتين

44.41% 

48.68% 

نسبة التحسن المئوية بين متوسطات القياسات القبلية والبعدية لدى عينة 
   البحث فى مستوى االداء المهاري قيد البحث
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إلتػػزاف كىػػذه الصػػفات طرديػػة فكممػػا زاد اإلتػػزاف الػػديناميكي )الأابػػت , كالحركػػي( زاد معػػو مسػػتكل بػػيف ا
المتغيػػرات البدنيػػة ، كمػػا أف القػػدرة العاليػػة عمػػى الػػتحكـ فػػى الجسػػـ التػػى نتجػػت عػػف أسػػتخداـ تمرينػػات 

مػف ممكػف ألف يف فى ىذه المراحؿ العمرية عمى أداء حركات السرعة فى أقؿ ز ناشئي اإلتزاف تساعد ال
اإلرتبػػػاط بػػػيف ىػػػذه الصػػػفات البدنيػػػة كاإلتػػػزاف أرتبػػػاط عكسػػػى مػػػف حيػػػث زمػػػف األداء، كنظػػػرا  ألف ىػػػذه 

: 28الصفات تعد المكػكف الرئيسػى لالختبػارات البدنيػة قيػد البحػث لػذلؾ تحسػف مسػتكل األداء البػدنى )
20- 26( )8 :270.) 

" Christian, Faigle يجػػؿـ(، "كرسػػتياف فا2003"عمػػى البيػػؾ كعمػػاد عبػػاس" ) كيشػػير
( فى أف الالعبيف الذيف يتمتعكف بقدرة عالية فى التحكـ فػى أجسػادىـ يكػكف مسػتكاىـ البػدنى ـ2000)

عػػالى ألف القػػدرة عمػػى اإلتػػزاف تجعميػػـ يسػػتمركف فػػى األداء لفتػػرات طكيمػػة كبلقػػؿ مجيػػكد ممكػػف دكف 
رجػػػ  لقػػػدرتيـ عمػػػى الػػػتحكـ العصػػػبى الكصػػػكؿ السػػػري  لمتعػػػب نظػػػران إلرتفػػػاع المسػػػتكل البػػػدني كالػػػذم ي

العضػػمى عنػػد األداء كالتػػى تكفرىػػا تمرينػػات اإلتػػزاف الػػديناميكي )الحركػػي( كالمعطػػاة مػػف قبػػؿ الباحأػػاف 
كالتػػى أسػػيمت فػػى تحسػػف األدراؾ الحػػس حركػػى ليػػـ النػػاتج عػػف كصػػكؿ األشػػارات العصػػبية لممػػ  مػػف 

: 20( )93: 20فػػذ الكاجبػػػات الحركيػػػة.)المسػػتقبالت الحسػػػية ممػػا تسػػػاىـ فػػي اإلقتصػػػاد فػػي الجيػػػد لتن
36- 40.) 

ـ(، "دكمينكػك كآخػركف" 2009" ) Masashi and others كىػذا مػا يؤكػده  "ماساشػى كآخػركف
Domenico and others (2008 فػى أف التحسػف فػى القػدرة عمػى اإلتػزاف الأابػت كالحركػي أسػيـ )ـ
 (.22: 22)(، 77:28يف. )ناشئفى زيادة القدرات البدنية كالحركية لم
 Michael ـ( ، "ميشػيؿ ىػكبس2020" )  Peter , Gerd كيشػير كػؿ مػف "بيتػر كجيػر

Hobbs ( "2008 إلػػػى أف األحساسػػػات الداخميػػػة لتنسػػػاف تعػػػد ىػػػى المسػػػئكلة عػػػف التعػػػرؼ عمػػػى )ـ
الضػػغكط الكاقعػػة عمػػى العضػػالت كاألكتػػار كالتػػكترات العضػػمية كتحديػػد زكايػػا المفاصػػؿ كحركاتيػػا ككػػذلؾ 

ف  كالجذب العضمى ألعضاء الجسـ، فيى تفكؽ الحكاس الخمس المعركفة لدل األنسػاف، فػاألذف قكل الد
نمػػا تنقػػؿ المعمكمػػات لممػػ  مػػف خػػالؿ المسػػتقبالت الحسػػية المكجػػكدة فػػى األذف  ال تػػدرؾ األصػػكات فقػػط كا 

ذم يعػد أحػد الداخمية عند الدكراف ككذالؾ سرعة حركة الجسـ، لذلؾ ف ف ليػا الػدكر األعظـػ فػى اإلتػزاف الػ
متطمبات األداء البدني، فعندما تسجؿ ىذه المستقبالت كضػعان يختمػؼ عػف الكضػ  الطبيعػى لمجسـػ يقػـك 
كػػؿ مػػف الػػراس كالجػػذع كاألطػػراؼ بحركػػات أخػػرل لتصػػحيح كضػػ  الجسػـػ عػػف طريػػؽ إأػػارة مسػػتقبالت 

الالزمػة لتحريػػؾ المفاصػؿ المكجػكدة فػػى الرقبػة التػػى تغػذل بػػدكرىا عضػالت الجػػذع كاألطػراؼ باإلشػػارات 
الجسـ فى خط مستقيـ م  الرأس، فػاإلتزاف كردكد األفعػاؿ التصػحيحية لكضػ  الجسـػ تشػكؿ جػزءان رئيسػيان 
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فى أداء معظـ األداءات الحركية ، فاألدراؾ الجيػد لمجسـػ كلمػا يحػيط بػو يسػيـ فػى أداء التحركػات بشػكؿ 
 (.229: 29( ) 50: 30حركى )آمف كمقتصد فى الجيد مما يسيـ فى تحسيف األحساس كاالداء ال

يعزك الباحأاف تفػكؽ عينػة البحػث فػى القياسػات البعديػة فػى المتغيػرات البدنيػة قيػد البحػث إلػى 
أسػػتخداميا لتمرينػػات اإلتػػزاف كالتػػى أسػػيمت فػػى زيػػادة القػػدرة عمػػى األدراؾ كاألحسػػاس الػػداخمى ممػػا زاد 

التمرينػات ، كمػا سػاىمت ىػذه مف القػدرة عمػى األحسػاس الحركػى كالػذل أدل إلػى تطػكر المسػتكل البػدنى 
( نتيجػة تػلقـم مجمكعػة Muscle memoryفي زيادة المخػزكف الحركػي لػدم الالعبػيف كتحسػف الػذاكرة العضػمية)

عضػالت الجػػذع كالػػرجميف مػػ  التمرينػػات المعطػػاة بتكػرارات متنكعػػة كاتجاىػػات كمسػػارات مختمفػػة ,  كنتيجػػة تنػػاغـ 
العصػػبي بػػيف ىػػذه العضػػالت كعمػػؿ عمػػي أبػػات المجمكعػػات العضػػمية المحيطػػة بالجػػذع كزيػػادة التكافػػؽ العضػػمي 

العمكد الفقرم فكاف النقؿ الحركي مف األطراؼ كالتسمسؿ الحركي لألداء سيؿ كبسيط كفعاؿ , ىذا باإلضػافة إلػى 
كالػذل طبيعة كتعدد أنكاع التمرينات المستخدمة كالتي ركعي عند تصػميميا المبػادئ الخاصػة بتمرينػات اإلتػزاف ، 

مػػػى المقعػػػد السػػػكيدل المقمػػػكب لزيػػػادة قػػػدرة الالعبػػػيف عمػػػى األحسػػػاس بكضػػػعية اتضػػػح فػػػى اإلتػػػزاف ع
أجسػػاميـ ، حيػػث أنتكنػػ  تمرينػػات اإلتػػزاف قيػػد البحػػث مػػف حيػػث اسػػتخداـ االداكات كتصػػميميا المشػػابو 

طكر مف مستكل القدرة العضمية لمذراعيف ككذلؾ الرجميف حيث تمرنات الكأب لطبيعة االداء لدل الكرة الطائرة 
ى قدـ كاحدةكبالقدميف معا كتحقيؽ اإلتزاف المطمكب لطبيعة التمرينػات , كمػا أف مػف أىـػ تمرينػات اإلتػزاف التػي عم

تعمد الباحأاف عمى تصميميا أف ترتكزعمى تطكير الكفاءة البدنيةلمنطقػة الكسػط حيػث النقػؿ الحركػي مػف الطػرفيف 
مامػػان كمسػػؾ الكػػرة دكف مالمسػػة األرض كالأبػػات أك العمػػكم كالسػػفمي كػػاتمريف )االنبطػػاح عمػػى الصػػدر( الػػذراعيف ا

عداد الكرة لزميؿ مكاجو كانت مف أىـ تمرينات اإلتزاف الأابت كالحركي لتطكير قدرة الظيػر ككػذلؾ  نفس التمريف كا 
كمتنكعػػة لتطػػكير  الػػبطف عنػػد عكػػس التمػػريف بػػالرقكد عمػػى الظيػػر. فتعمػػد الباحأػػاف مػػف تصػػمـي تمرنػػات مختمفػػة

 الكرة الطائرة )عينة البحث( . ناشئي ي لالمستكل البدن
كما يؤكد الباحأاف عمى أىمية اإلسمكب اإلتقاني كدكره في تحسف بعض المتغيرات البدنية , 

يحقؽ تحسف في  ناشئي ككنو يعتمد عمى التكرار حتى اإلتقاف كالذم بدكره يمأؿ عب  بدني عمى ال
ؽ ذلؾ م  ما أكدتو دراسة كالن مف "كائؿ حجازم" المتغيرات البدنية كالمرتبطة بطبيعة االداء. كيتف

كالتي أكدت عمى أىمية التعمـ اإلتقاني في تطكير  (7)ـ(2006عبد الجميؿ") سعد, "(26)ـ(2006)
 .لالعبيف فياألنشطة الرياضية المختمفةالقدرات البدنية كالميارية 

كمف خالؿ العرض السابؽ كفي حدكد أىداؼ البحث كفركضة كفي حدكد عرض النتائج 
توجد كالمعالجات اإلحصائية المستخدمة فقد تحقؽ الفرض االكؿ لمبحث كالذم ينص عمى أنو " 

فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات القياسات القبمية والبعدية لدى عينة البحث فى المتغيرات 
 ". ولصالح القياس البعدي البدنية قيد البحث
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 ثانيًا مناقشة نتائج الفرض الثاني:
( أنو تكجد فركؽ دالة إحصائية بيف القياسيف القبمي كالبعدل لدل 6إتضح مف الجدكؿ رقـ )

عينة البحث فى مستكل االداء الميارم )حائط الصد , اإلعداد( قيد البحث كلصالح القياس البعدل 
( , مما 0.05بة أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية عند مستكل الداللة )حيث أف جمي  قيـ )ت( المحسك 

يشير إلى تحسف عينة البحث في مستكل األداء الميارم قيد البحث, حيث أف نسب التحسف المئكية 
%( , بينما بم  التحسف في ميارة اإلعداد 44.42بيف القياس القبمي كالبعدم لحائط الصد بم  )

 ( يكضح ذلؾ .2%( كالشكؿ رقـ )48.68ة )م الكرة الطائر ناشئي لدل 
ناشػػئي كيعػزك الباحأػاف التقػدـ فػى مسػتكل األداء الميػارل لممتغيػرات المياريػة قيػد البحػث لػدل 

م الكرة الطائرة عينة البحث إلى استخداـ الباحأاف لتمرينػات اإلتػزاف بػدكف أدكات ككػذا التمرينػات التػى 
يػػف ناشػػئي اإلتػػزاف الػػديناميكي ألف ىػػذه التمرينػػات سػػاعدت التسػػتخدـ األدكات التػػى تسػػاعد عمػػى حفػػظ 

عمى األداء الميػارل بصػكرة دقيقػة مػف خػالؿ تحسػينيا لقػدرة الػرجميف عمػى التكجيػو كالػتحكـ فػى الجسػـ 
بشػػكؿ جيػػد، فالقػػدرة العاليػػة عمػػى الػػتحكـ فػػى الجسػػـ تسػػاعد الالعػػب عمػػى األداء الميػػارل اآلمػػف تحػػت 

مساحة، منافسيف، حمػؿ بػدنى، دقػة ( فػى كػؿ مكاقػؼ المعػب كأف تتناسػب العديد مف الضغكط ) زمف، 
 كضعية الجسـ م  كؿ المكاقؼ المتغيرة.

كيػػرل الباحأػػاف أف إدراؾ المػػدرب ألىميػػة القػػدرة عمػػى اإلتػػزاف )الأابػػت كالحركػػي( فػػى المرحمػػة 
يػف ممػا ناشػئي الالسنية قيد البحث  كالميارات األساسيات , تسيـ فى تككيف مخزكف حركى كبير لدل 

يسػػػاعد عمػػػى األداء الجيػػػد , إضػػػافة إلػػػى دمػػػج ىػػػذة التمرينػػػات ب سػػػمكب تعميمػػػي يحقػػػؽ تطػػػكر لػػػألداء 
المياريكتناسػػؽ المسػػػارات العصػػػبية أال كىكاإلسػػػمكب اإلتقػػػاني لمػػػتعمـ كالػػػذم يعتبػػػر أىػػػـ مقكمػػػات نجػػػاح 

أف يػتقف المرحمػة السػابقة كبالتػالي لممرحمة التالية مف األداء اإل  ناشئي األداء الميارم حيث ال يتنقؿ ال
أف الػتعمـ يجػب أف يكػػكف ـ( 2002)"إسػماعيؿ صػادؽ"يػتمكف مػف األداء األمأػؿ , كىػذا مػا أشػػار إليػو 

تراكميػػان حيػػث يسػػتفيد المػػتعمـ مػػف خبراتػػو  السػػابقة فػػي الخبػػرات الالحقػػة ، ك أف تكػػكف أىػػداؼ الػػتعمـ 
كؾ النيػػػائي الػػذم يتكقػػػ  أف يظيػػره المػػػتعمـ محػػددة بكضػػػكح كأف تصػػاغ بطريقػػػة إجرائيػػة تظيػػػر السػػم

 (257: 3. )كيجب أف يعد ليا المتعمـ مقدما
كمػػا يػػرل الباحأػػاف أف أىػػـ مػػا يميػػز تمرينػػات اإلتػػزاف المسػػتخدمة أنيػػا ال تتبػػ  الطريقػػة التقمديػػة 

يػػف حيػػث يػػنجح الػػبعض كيخفػػؽ الػػبعض األخػػر فػػي تنفيػػذىا مجممػػو كالتػػي ال ناشػػئي فػػى الػػتعمـ لػػدل ال
نجاحػػػان فػػي اكتسػػػاب كتعمػػـ الميػػػارات كذلػػؾ ألف اإلعتمػػػاد عمػػى الػػػتعمـ اإلتقػػاني كلحػػػد أسػػػاليب تضػػمف 

يػػف ناشػػئي الػػى مرحمػػة اإلتقػػاف إلتبػػاع مبػػدأ الفػػركؽ بػػيف ال ناشػػئي الػػتعمـ الحديأػػة يضػػمف كصػػكؿ كػػؿ 
أف إتبػػػاع ـ( 2000) "جػػػابر عبػػػد الحميػػػد"كفقػػػا إلمكاناتػػػو كىػػػذا مػػػا اكػػػده  ناشػػػئي كتطػػػكير قػػػدرات كػػػؿ 
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الطريقػػة التقميديػػة فػػي ال تضػػمف نجاحػػان فػػي تعمػػيـ الميػػارات التػػي تحتػػاج إلػػى كقػػت طكيػػؿ ألف القػػائـ 
بالتعمـ في ىذه الطريقة ميما أكتي مف كفاءة  ال يضػمف النجػاح فػي إتمػاـ عمميػة الػتعمـ فيػك يكتفػي 

ال يحػػػث ب عطػػػاء النمػػػكذج كال يحػػػدد كسػػػائؿ تعميميػػػة فػػػي الػػػدرس فيػػػك بػػػذلؾ يجػػػذب اىتمػػػاـ المػػػتعمـ ك 
دكافعو  لمتفكير كاالكتشاؼ كىذا يتناقض كالمفاىيـ الحديأة لمتربية ، كالتي نادت بلف لكؿ متعمـ ذاتية 

تاحػة الفرصػة لممكقػؼ التعممػي  : 4) مػف تطكيرىػا.خاصة بو يجب احتراميا كالعمؿ عمى تقكيميػا، كا 
22.) 

كالتػي أكػدت  (26)ـ(2006) "كائػؿ حجػازم"كيتفؽ ذلػؾ مػ  تكصػمت إليػو دراسػات كػالن مػف 
عمى إيجابية إستراتيجية الػتعمـ اإلتقػاني كالتػي كػاف ليػا التػلأير الكاضػح فػي تعمػـ الميػارات األساسػية 

عبػد  قبػؿ , كمػا أكػدت نتػائج دراسػة "سػعد في رياضة كرة السمة مقارنة بالطريقة التقميدية المتبعة مػف
ي تعمػػـ سػػباحة الزحػػؼ عمػػى الػػبطف عمػػى أىميػػة الػػتعمـ التعػػاكني كاإلتقػػاني فػػ (7)ـ(2006) "الجميػػؿ

 ككذلؾ التحصيؿ المعرفي.
كما يرل الباحأاف أف التلأير الكاضح لتمرينات اإلتزا قيد البحث كاف كاضحان في تحسف قدرة 

م الكرة الطائرة )عينة البحث( عمى تكرار االداء الميارم لتعداد كحائط الصد بصكرة أسرع ناشئي 
 كجيتشي بكرتكف , (33)ـWang "(2002)جي  كانج " مف أجرلكتتفؽ ىذة النتائج م  دراسة كالن 

Burton& Getchell (200429()ـ) عمى أىمية تمرينات اإلتزاف في تطكير مستكل االداء
 الميارم,

كمف خالؿ العرض السابؽ كفي حدكد أىداؼ البحث كفركضة كفي حدكد عرض النتائج 
توجد االكؿ لمبحث كالذم ينص عمى أنو "كالمعالجات اإلحصائية المستخدمة فقد تحقؽ الفرض 

فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات القياسات القبمية والبعدية لدى عينة البحث فى مستوى 
 ".األداء المهاري قيد البحث ولصالح القياس البعدي

 الستخالصات:
وطبيعـــة العينـــة وفـــى إطـــار  فـــى حـــدود مشـــكمة البحـــث وأهميتـــو وفـــى ضـــوء هدفـــو وفروضـــو  

 من التوصل إلى الستنتاجات اآلتية: انحثاالمعالجات اإلحصائية وتفسير النتائج ومناقشتها تمكن الب
المتغيػػػرات البدنيػػػة قيػػػد  تحسػػػففػػػي  أأػػػرت إيجابيػػػان  سػػػمكب الػػػتعمـ اإلتقػػػانيبل اإلتػػػزاف تمرينػػػات .2

العضػػػػمية لمػػػػرجميف القػػػػدرة  فػػػػي حيػػػػث تراكحػػػػت نسػػػػب التحسػػػػف, لػػػػدل عينػػػػة البحػػػػث البحػػػػث 
 .%(62.45% : 5.88كالذراعيف كالجذع , اإلتزاف الأابت كالحركي مابيف )

 %(.27.48بمغت نسبة التحسف في إختبار دف  كرة طبية ) -
 %(.28.66بمغت نسبة التحسف في إختبار العمكدم لسارجنت ) -
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 %(.33.60) الجمكس مف الرقكدبمغت نسبة التحسف في إختبار  -
 %(.28.86) رف  الجذع مف اإلنبطاحفي إختبار بمغت نسبة التحسف  -
 %(.62.45) الكقكؼ عمى امشاط القدـبمغت نسبة التحسف في إختبار  -
 %(.25.22بمغت نسبة التحسف في إختبار باس المعدؿ لتتزاف الحركي ) -
داء الميارم لدل مستكل األ تمرينات اإلتزاف ب سمكب التعمـ اإلتقاني أأرت إيجابيان في تحسف .2

%( بينمػا بمغػت 44.42البحث , حيث بمغت نسب التحسػف فػي إختبػار حػائط الصػد )عينة 
 %(48.68نسب التحسف في إختبار ميارة اإلعداد في الكرة الطائرة )

 التوصيات :
 الباحثــانفـى إطـار هـدف ومجتمـع البحـث والعينـة المختـارة وفـى ضـوء اسـتنتاجات البحـث يقـدم 

 التوصيات اآلتية:
دراجيػػا  الحركػػي()الأابػػت ك  اإلتػػزاف تمرينػػاتيجػػب االىتمػػاـ ب .2 فػػى المراحػػؿ السػػنية المختمفػػة كا 

 يف.ناشئضمف برامج اإلعداد لم
 يف.ناشئإسمكب التعمـ اإلتقاني في تطكير مستكل األداء الميارم لمإستخداـ  .2
 .كفقا لنكع النشاط مف المككنات الحركية لمميارات األساسية  اإلتزافاشتقاؽ تمرينات  .3
 .كأنشطة رياضية أخرل دراسات أخرل مشابية عمى مراحؿ عمرية مختمفةإجراء  .4
سػػػمكب تمرينػػػات اإلتػػػزاف بلىميػػػة معممػػػيف( بلتكعيػػػة الميتمػػػيف بالمجػػػاؿ الرياضػػػي )مػػػدربيف ,  .5

 .التعمـ اإلتقاني
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 -قائمة المراجع :
 أوًل المراجع العربية :

عبـــــــــــــــــد الوكيــــــــــــــــل إبـــــــــــــــراهيم   .2
 (م2000الفـار)

نتػػاج  : ،  2برمجيػػات الكسػػائط المتعػػددة التفاعميػػة ، طإعػػداد كا 
 الدلتا لتكنكلكجيا الحاسبات، طنطا.

أحمــد فــؤاد الشــاذلي , يوســف بــو   .2
 م(2001عباس )

األسػػػس العمميػػػة لتػػػدريس التمرينػػػات البدنيػػػة , منشػػػكرات ذات  :
 السالسؿ , الككيت.

كتطبيقػػات ، دار الفكػػر نظريػػات  –طػػرؽ تػػدريس الرياضػػيات  : م(2001إسماعيل محمد صـــــادق)  .3
 العربى ، القاىرة .

سػػيككلكجية الػػتعمـ كنظريػػات الػػتعمـ"، دار النيضػػة المصػػرية،  :  م(2000جابر عبد الحميد جـابر)  .4
 القاىرة.

ـــــــود   .5 ـــــــدين محم ـــــــال ال حســـــــام كم
 م( 2015)

: تػػػػػلأير تطػػػػػكير الكفػػػػػاءة الكظيفيػػػػػة لمجيػػػػػاز الػػػػػدىميزم عمػػػػػى  :
األداء الفني كالرقمػي فػي  التكازف الأابت كالديناميكي كمستكل

 مجمة بحكث التربية الرياضية. 98, ع 52دف  الجمة , مج 
ميػػػػػارات التػػػػػدريس الفعػػػػػاؿ ، العػػػػػيف ، دار الكتػػػػػاب الجػػػػػامعى  : م(2005زيد محمـد الهويدى )  .6

 ،القاىرة.
ســـــــــعد محمــــــــــد عبـــــــــد الجميـــــــــل    .7

 م(2006)
 

الجانػب تلأير أستخداـ أسمكبى الػتعمـ التعػاكنى كاإلتقػاف عمػى  :
المعرفػػػى كالميػػػارل لسػػػباحة الزحػػػؼ عمػػػى الػػػبطف لطمبػػػة قسػػػـ 
التربية الرياضية ، رسالة دكتػكراة غيػر منشػكرة ، كميػة التربيػة 

 الرياضية ، جامعة طنطا
ديناميكيػة تطػػكر بعػض القػػدرات البدنيػة كمسػػتكياتيا المعياريػػة  : (2008صبحي حسونة حسونة)   .8

 22 – 6السػػػنية مػػػف ل الكاراتيػػػة فػػػى المرحمػػػة ناشػػػئي لػػػدل 
سػػػػػنة، المػػػػػؤتمر األقميمػػػػػى الرابػػػػػ  لممجمػػػػػس الػػػػػدكلى لمصػػػػػحة 
كالتربيػػة البدنيػػة كالتػػركيح كالرياضػػة كالتعبيػػر الحركػػى لمنطقػػة 

،  كمية التربية الرياضية لمبنيف بلبكقير، 3الشرؽ األكسط، ج 
 جامعة األسكندرية.

طــارق احمــد ح وأحمــد محمــد خمــف   .9
 م(2001)

الغزالػػػى كالقاسػػػى ، مجمػػػة كميػػػة التربيػػػة ،  الفكػػػر التربػػػكل عنػػػد :
 العدد الأامف , الجامعة المستنصرية.
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 ثانيا : المراجع الجنبية :

.Stress, Coping and Development: An 

Integrative Perspective2) .nd.(NewYork,The 

GuilfordPress  

: Aldwin ،C .M .(2007) 17.  

Koordination– Grundlagen fuer schule und 

Verein, Leipzig, klett Schulbuchverlag 

: Anrich, Ch. (2000) 18.  

The effectiveness of the development of the 

functional efficiency of the vestibular system 

in the inner ear to improve the skill level of 

: Burton, L., & Getchell., R 

(2004) 

19.  

ـــدين   .20 ـــاد ال ـــك وعم ـــى فهمـــي البي عم
 (2003عباس أبو زيد )

المػػدرب الرياضػػػي فػػػى األلعػػػاب الجماعيػػػة، منشػػػاة المعػػػارؼ،  :
 اإلسكندرية.

الػػػػتعمـ لتتقػػػػاف كأأػػػػرة عمػػػػى التحصػػػػيؿ فػػػػى مػػػػادة الجغرافيػػػػا ،  : م(1992فاطمة إبراهيم حميدة)  .22
،المجمػػػػد السػػػػاب  46دراسػػػػات تربكيػػػػة ، عػػػػالـ الكتػػػػب ,الجػػػػزء 

 ،القاىرة. 
المبػػػػػػػادئ كاألسػػػػػػػس العمميػػػػػػػة لمتمرينػػػػػػػات البدنيػػػػػػػة كالعػػػػػػػركض  : م(2012فتحي أحمد إبراهيم )  .22

 الرياضية دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر , اإلسكندرية.
حســن عــالوى ونصــر الــدين محمــد   .23

 م(1994رضوان )
، دار الفكػر العربػي, 3اختبارات األداء الحركػي، القػاىرة، ط   :

 القاىرة.
أأػػػػػر إسػػػػػتخداـ إسػػػػػمكب الػػػػػتعمـ لتتقػػػػػاف حتػػػػػى الػػػػػتمكف عمػػػػػى  : م(1994محمد عبد اهلل خمف)  .24

تحصيؿ طالب الصػؼ األكؿ اإلعػدادل األزىػرل كأرائيػـ فػى 
ماجسػتير غيػر منشػكرة ، كميػة التربيػة ، مادة التجكيد أ رسالة 

 جامعة أالزىر
 2007محمــد محمـد أبــو هاشــم )   .25

) 
تػػػػػلأير برنػػػػػامج تػػػػػدريبي لتحسػػػػػيف الكفػػػػػاءة الكظيفيػػػػػة لمجيػػػػػاز  :

الػػػدىميزل عمػػػى التػػػكازف الػػػديناميكي ك دقػػػة التصػػػكيب العبػػػي 
كرة القدـ مػف الصػـ الػبكـ " ، رسػالة ماجسػتير ، كميػة التربيػة 

 لمبنيف ، الزقازيؽ .الرياضية 
 م(2006وائل محـمد حجازى )  .26

 
تػػػلأير أسػػػتخداـ أسػػػتراتيجية الػػػتعمـ لتتقػػػاف عمػػػى تعمػػػـ بعػػػض  :

الميارات األساسية لممبتدئيف فى كرة السمة ، رسالة ماجستير 
غير منشكرة ، كمية التربية الرياضية بكر سعيد ، جامعة قناة 

 السكيس
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performance for handbal goalkeepers, Journal 

of Sports Physiology, Vol., 86, No., 4 

,NewYork,U.S.A 

Athletiktraining Basketball. Rowohlt, 

Hamburg. Texas State Universit 

: Christian, Faigle (2000) 20.  

Relationship between balance capacity and 

jump ability in amateur soccer players of 

different ages, Sport Sci. Health, 3, 73–76 

: Domenico G., Andrea C., 

Riccardo S., Giuseppe C., 

& Giampietr A.: (2008)  

21.  

Static and dynamic standing balance: test-

retest reliability and reference values in 9 to 

10-year-old children, Springer-Verlag. 

: Elisabeth G., Greet C., & 

Guy V., (2006) 

22.  

Effects of Agility Ladder Drills on Dynamic 

Balance of Children, Journal of Sports 

Science and Physical Education, Dec.: 68- 75. 

: Heng Chon Meng & 

Jeffrey Low Fook Lee 

(2014) 

23.  

Gleichgewicht, Hofmann Verlag, Schorndorf. : Hirtz P., Hotz A. & 

Lidwig F. (2000) 

24.  

The Effects of Jump-Rope Training on 

Shoulder Isokinetic Strength in Adolescent 

Volleyball Players , in Journal of Sport 

Rehabilitation 

: Irem duzgun , gul baltaci 

,fifiz colakoglu,Volga 

bayrakci  (2010) 

25.  

The comparison of complex versus 

compound training programs on volleyball 

players, degree of Master, Department of 

exercise & sport science 

: Jeremian Libby (2006)              26.  

Verbesserung Der Ballführung Durch 

Propriozeption Training Mit - MFT- Platten 

Bei Fußballspielern, Diplomarbeit, Europäern 

Académie of Health professionals, Hall in 

Tirol. 

: Jungwirth Iris (2006) 27.  

Relationships between the changes of 

physical fitness and motor ability and playing 

in kindergarten children -Study on children in 

“A” kindergarten in Okayama prefecture-, 

Human Performance Measurement, Vol. 6, 

10-16 

: Masashi W., Nobuyuki K., 

&Tatsuo Y(2009) 

28.  

Dynamic Balance and Basketball Playing 

Ability, Dissertations, Health and Human 

Performance, Texas State University. 

: Michael Hobbs (2008) 29.  

Gleichgewicht der Schluessel zur Perfektion 

am Ball, IFJ96, Deutschland 

: Peter Schreiner, Gerd 

Thissen (2010) 

30.  

Effect of Basketball Specific Footwork : Prem Kumar, N. (2014) 31.  

https://journals.humankinetics.com/view/journals/jsr/jsr-overview.xml
https://journals.humankinetics.com/view/journals/jsr/jsr-overview.xml
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Training Protocol on Selected Offensive and 

Defensive Skills in Basketball, International 

Journal of Physical Education, Fitness and 

Sports, Vol.3. No.2: 60- 67. 

The effect of plyometric exercises use on the 

physical and skillful performance of vollyball 

players. World Journal of Sport Sciences, 3 

(4): S316: 324 

: Shallaby HK.  (2010) 32.  

Effect of some physical training on vestibular 

function space me,eng 

: Wang, J.,(2002)  33.  

 ثالثاً: مراجع شبكة المعلومات الدولية

http:\\ktaby.com\vb\t42871 34.  

 
 


