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مستخمص البحث
يهدف البحث إلى:
 ال تعرف عمى عالقة االتزان الحركي ببعض المتغيرات البدنية والميارية لالعبي كرة القدملمصاالت واستخدم الباحثون المنيج الوصفي باألسموب أالرتباطي لمالءمتو طبيعة البحث ،أما
عينة البحث فقد تمثمت بالعبي شباب نادي المستقبل المشرق بكرة القدم لمصاالت والبالغ عددىم

( )11العباً ،وقد تم جمع البيانات عن طريق تحميل المحتوى والمقابمة الشخصية واالستبيان
فضال عن االختبار والقياس ،ومن اجل الحصول عمى نتائج البحث تم استخدام (النسبة المئوية،

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،معامل االلتواء ،المنوال ،معامل االرتباط البسيط
(بيرسون)) كوسائل إحصائية ،وقد استنتج الباحثون ما يأتي -:
 يوجد تناغم بين االتزان الحركي والمتغيرات البدنية لالعبي كرة القدم لمصاالت بداللة معنويةمصفوفة االرتباط.
 يوجد تناغم بين االتزان الحركي والمتغيرات الميارية لالعبي كرة القدم لمصاالت بداللة معنويةمصفوفة االرتباط.
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The research aims:
Identify the dynamic equilibrium relationship with some

physical and skill variables for futsal football players, and the

researchers used the descriptive method with correlated style

because its relevance to the nature of the research, and research
sample formed from youth players of AL-Mostakbal Al-Moshrik
Club with futsal football, as the research sample consisted of (11)

player. The data was collected through content analysis way,

personal interview and questionnaire as well as test and
measurement, and in order to get the search results, the following

statistics were used (percentage, arithmetic mean, standard

deviation, skewness coefficient, mode and simple correlation
coefficient), The researchers concluded the following:
-There is harmony between the dynamic equilibrium and physical
variables for futsal football players in terms of significant
correlation matrix
-.There is harmony between the dynamic equilibrium and skill

variables for futsal football players in terms of significant
correlation matrix .

-1التعريف بالبحث
1-1المقدمة وأهمية البحث:
لقد حظيت الرياضة شانيا شان باقي مظاىر الحياة المتطورة باىتمام كبير ومتواصل من
الباحثين إذ حاول المعنيين بيذا الميدان تسخير جميع العموم في رفع مستوى المياقة البدنية

واألداء الفني الذي ىما المغزى واليدف الرئيسي لموصول إلى المستويات العميا ،وتعد لعبة كرة

القدم لمصاالت من األلعاب التي تطورت تطو ار كبي اًر وأخذت تبذل جيود كبيرة في سبيل الحصول
عمى مراكز متقدمة فييا وان ذلك لم يأتي بشكل تقميدي وانما اسند إلى البحث والدراسة والنقد
والتحميل لموصول إلى المشكالت التي تواجو المعبة ،فيي لعبة فرقية منظمة يمارسيا الكثير من
الالعبين وأصبحت ليا قاعدة شعبية كبيرة في اآلونة األخيرة في جميع أنحاء العالم وأن األعداد

البدني ليا يعمب الدور الرئيس والحيوي في تكوين الفورمة الرياضية العالية لالعب والتي تؤىمو
إلى االشتراك في المنافسات أو المباريات " (كشك ،)40، 2004،ويعد عنصر االتزان الحركي
أحد عناصر األعداد البدني اليامة التي يحتاجيا الالعب في أداء جميع الميارات األساسية
والبدنية في لعبة كرة القدم لمصاالت،إذ يشير( حسين والخياط )2005 ،بأنو يجب تسميط الضوء

عمى مسألة تحقيق التوازن المتحرك والذي يعد عنصر ىاماً والذي بدوره يؤثر في تحسين مستوى
األداء المياري والبدني لالعبين ( حسين والخياط )2005 ،كما أن تنوع مياراتيا يجعل ليا متعة

خاصة وعندما نتحدث عن ميارات كرة القدم لمصاالت فأننا أمام نوعية خاصة من الميارات

العالية المستوى والتي بدونيا تصبح إمكانية تنفيذ خطط المعب والتحركات صعبة لمغاية ألنيا
الوسيمة األساسية لالعب لمتعامل مع الكرة وتنفيذ الجانب الدفاعي أو اليجومي.كما أن ارتفاع

مستوى األداء المياري لالعب يعد اليدف األساسي لممدرب الرتباطو باألداء الخططي السميم
وبناء عمى ما سبق تحددت أىمية البحث الحالي في محاولة لتفسير العالقة بين االتزان الحركي
وبعض المتغيرات البدنية والميارية في كرة القدم لمصاالت حتى يتسنى لمعاممين في مجال

التدريب أيجاد السبل التي بواسطتيا يمكن تعزيز مدى االستفادة من مؤشرات االتزان الحركي
لتحسين مستوى الالعبين من الناحية البدنية والميارية.
 2-1مشكمة البحث :
أن طبيعة األداء في كرة القدم لمصاالت مرتبطة بالزمن في معظم مراحل المعب ،وطبيعة

أرضة الممعب وصغر مساحات تحرك الالعبين بالكرة وبدونيا وضيق مناطق الجزاء يجعل

عوامل االحتكاك بين الالعبين كثيرة وكبيرة وشديدة ،فضال عن معدالت المعب السريع والتوقف

المفاجئ وتغير االتجاه وحركات المراوغة المفاجئة في المساحات الصغيرة الضيقة كل ذلك

يحتاج إلى عنصر التوازن العضمي المتحرك والذي بال شك يعين الالعبين عمى حسن التصرف

سواء بالكرة وبدونيا ،وفي المقابل من خالل إطالع الباحثون عمى الدراسات السابقة في مجال
كرة القدم لمصاالت وعمى حد عمم الباحثون ال يوجد دراسات سابقة في ىذا الموضوع ليذه المعبة،

فضال عن أن أغمب المدربين يركزون اىتماميم عمى عناصر المياقة البدنية األخرى دون أي

اعتبار االتزان الحركي عمى الرغم من أن المصادر الحديثة تشير إلى "ضرورة أن يعمل المدرب
عمى االرتقاء بيذا العنصر البدني عند كل العب" (البيك ،)128 ،2008،ومن ىذا المنطمق

تكمن مشكمة البحث في تسميط الضوء عمى االتزان الحركي وعالقتو ببعض المتغيرات البدنية

والميارية لالعبي كرة القدم لمصاالت.

3-1هدف البحث  :ييدف البحث إلى التعرف عمى:
 العالقة بين االتزان الحركي وبعض المتغيرات البدنية والميارية لالعبي كرة القدم لمصاالت. 4-1فرضية البحث :
 توجد عالقة ذات داللة معنوية بين االتزان الحركي وبعض المتغيرات البدنية والمياريةلالعبي كرة القدم لمصاالت.
 5-1مجاالت البحث:
المجال البشري:العبي شباب نادي المستقبل المشرق الرياضي بخماسي كرة القدم لمموسم(.)2012-2011
 المجال المكاني :ممعب خماسي كرة القدم في نادي المستقل المشرق. -المجال الزماني2012 / 3 / 28-27 :

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1-2اإلطار النظري:
1-1-2التوازن:
" أن المفيوم العام لمتوازن ىو القدرة عمى االحتفاظ بثبات الجسم عند أداء أوضاع كما في
وضع الوقوف عمى قدم واحدة مثالً أوعند أداء حركات كما في حركة المشي عمى عارضو

مرتفعة (عالوي ورضوان )363 ،1989،ويشير(حسانين  )1979،بان التوازن " يعني أن يكون
الفرد لديو القدرة عمى االحتفاظ بوضع الجسم في الثبات واثناء أداء الحركة (حسانين،1979،

، ) 424كما أن التوازن يتطمب القدرة عمى اإلحساس بالمكان واإلبعاد سواء كان ذلك باستخدام
البصر أو بدونو عصبياً وذىنياً ،وان سالمة الجياز العصبي حد العوامل اليامة المحققة لمتوازن
كما أن التآزر بين الجيازين العضمي والعصبي ليا دور كبير في المحافظة عمى اتزان الجسم،
فالحركة التي يقوم بيا اإلنسان من مشي وجري ووثب ،أو الحركة الرياضية التي تتم فوق حيز

ضيق كالمشي عمى العارضة او الوقوف عمى مشط أحد القدمين  ،كل ىذه الحركات تتوقف

عمى مدى سيطرة الفرد عمى أجيزتو العضمية العصبية بما يحقق المحافظة عمى وضع الجسم
دون أن يفقد اتزانو ( .محمد )184 ،1989،
 1-1-1-2أنواع التوازن
يمكن تصنيف التوازن إلى نوعين رئيسيين ىما :
 التوازن الثابت :وىو االتزان الذي يحدث أثناء ثبات الجسم ويعرفو(الطالب ،والسامرائي )1981،بأنو " الحفاظ عمى وضع الجسم في حالة ثبات كالوقوف عمى قدم واحدة "(الطالب
 ،السامرائي . )127 ،1981

 التوازن المتحرك :ويطمق عميو التوازن الدينامكي أو الحركي وىو االتزان المصاحب لحركةالجسم ويعرفو(عالوي ورضوان  ،)1989،بأنو " القدرة عمى االحتفاظ بالتوازن أثناء أداء حركي
كما في معظم األلعاب الرياضية

والمنازالت

الفردية

أو عند

المشي عمى عارضو

مرتفعة"(عالوي ورضوان  )364 ،1989،ويعد التوازن التحرك أحد عناصر المياقة الميمة في

األنشطة الرياضية بصورة عامة ولعبة كرة القدم لمصاالت بصورة خاصة وتظير أىميتو في

كافة النواحي البدنية والميارية والخططية التي يؤدييا الالعب إذ يشير(كشك  )،2004،بأنو تعد
الحالة البدنية بمقوماتيا وعناصرىا المتنوعة المؤشر اليام ليبوط أو فقدان الالعب لفورمتو

الرياضية ،فبدون إعداد بدني سميم ال يستطيع الالعب تنفيذ الميارات بالدقة والتكامل وبالتالي

لن يتمكن من تنفيذ خطط العب بالطريقة الناجحة والمؤثرة( كشك ، )40 ،2004،كما أن

الالعب الذي يتميز بالتوازن الحركي الجيد يسيم في قدرتو عمى تحسين وترقية مستوى أدائو
لمعديد من الحركات أو األوضاع  ،وان وضع عدم االتزان الحركي ال يسمح لو بسرعة

االستجابة المناسبة ف ي ضوء استجابات منافسة وعدم توجيو األداء بدقة أو مقاومة القوة أو
استخداميا في أي اتجاه سوى اتجاه واحد فقط( عالوي ورضوان )363 ،1989،
 2-1-1-2مناطق التوازن في الجسم

توجد عدة مناطق في الجسم يتوقف عمييا مسؤولية االحتفاظ بتوازن الرياضي وىي:
 القدمان :القدمان تمثل قاعدة اتزان الجسم ،وحدوث أي إصابات فييما أو إصابتيما بالبرد أوارتداء حذاء غير مناسب يضعف من توازن الفرد .

 حاسة النظر :أثبتت البحوث أنو من السيل أن يحتفظ الفرد بتوازنو إذا سمط نظره عمىأشياء ثابتة أكثر من تسميطيا عمى أشياء متحركة وقد وجد أن تحديد ىدف ثابت عمى بعد

عشرين قدما ( ستة أمتار ) يساعد الفرد عمى تحقيق التوازن بدرجة أفضل.

 -النهايات العصبية الحساسة واألوتار الموجودة في نهايات العضالت .

 -األذن الداخمية :يقول بيرنيارت Karl Bernhardtتقع حاسة التوازن في القنوات

شبو

الدائرية لألذن الداخمية  ،وتنبو ىذه األعضاء الحسية بواسطة حركة الرأس ،كما أنيا
ضرورية في استمرار توازن الجسم في جميع حركاتو( .محمد. )189-188 ،1989،

 3-1-1-2العوامل التي تتحكم في التوازن
 مركز الثقل :وىو نقطة وىمية يتوازن حموليا جميع أجزاء الجسم ويعرفو البعض بكونوالنقطة التي إذا أرتكز عمييا الجسم يتزن ،ويرى آخرون بأنو النقطة الوىمية التي يتوازن أو

تتعادل حوليا جميع قوى الجاذبية األرضية.

 خط الجاذبية :وىو خط وىمي يمر بمركز الثقل ويكون عموديا عمى األرض وىو عبارة عنتقابل المستوى الجبيي مع المستوى السيمي ،حيث أن التقائيما يمثل خطاً عموديا وىو خط
الثقل وىذا الخط يمر بمركز نقل الجسم لكنو ال يحدد ارتفاعو ،وفي وضع الوقوف العادي فأن

خط النقل يقع داخل قاعدة االتزان.
 قاعدة االرتكاز :وىي عبارة عن مساحة السطح الذي يرتكز عميو الجسم ،ففي حالة الوقوفتكون قاعدة االتزان ،واالرتكاز ىو المساحة التي يحددىا اإلطار الخارجي لمقدمين( .الحكيم

)136 ،2004
 2-1-2اإلعداد البدني في كرة القدم لمصاالت
يقصد باإلعداد البدني أداء التمرينات التي يتدرب عمييا الالعب لكي يصل إلى أعمى

مستوى في المياقة البدنية المرتبطة بتطوير القدرات البدنية ورفع المستوى الوظيفي العام لقدرات
الجسم ،والتي بدونيا اليستطيع الالعب أداء الواجبات المطموبة منو وفقاً لمتطمبات المعب

الحديث ،إذ يشير (المغربي" )2003 ،بان المياقة البدنية تمعب دو اًر فعاالً وأساسيا لتحقيق التفوق

تعد المياقة البدنية األساس الذي تعتمد عميو
الرياضي في مختمف األلعاب واألنشطة الرياضية ،إذ ّ

عمميات اإلعداد المياري والخططي والنفسي ،ونظ اًر ألىمية المياقة البدنية فقد وضعيا معظم
عمماء التربية البدنية كيدف ىام ضمن األىداف التي تسعى التربية البدنية لتحقيقيا ،وبمغ من

أىميتيا آن وضعيا البعض كيدف أول لمتربية البدنية (المغربي ،)17 ،2003 ،ويعد اإلعداد

البدني احد األسس الميمة في كرة القدم ،إذ ييدف إلى تطوير الصفات البدنية لدى الالعبين مثل
السرعة والقوة والمطاولة والرشاقة والمرونة( .الخشاب وآخران ،)19 ،1999 ،إذ يعرف بأنو "
تمك التمرينات التي تعطى لالعبين بيدف إكسابيم أعمى مستوى ممكن من الصفات البدنية

الضرورية في المعبة"( .الوحش ومحمد )91 ،1994 ،وأن العب كرة القدم لمصالت يحتاج إلى
مستوى ٍ
عال من المياقة البدنية وذلك من اجل تنفيذ الميارات األساسية وخطط المعب الكثيرة وذلك
لما تممكو ىذه المعبة من تحركات كثيرة وتغيير االتجاىات والركض ألخذ الفراغ داخل مساحة

أن عدد الالعبين القميل يجعل المباراة دائمة الحركة الن واجبات الالعبين
صغيرة فضالً عن ّ
تكون ىجومية ودفاعية في ذات الوقت وذلك من اجل الوصول إلى الفوز في المباراة وكذلك
تحقيق أفضل االنجازات الرياضية بمعبة خماسي كرة القدم( .الزىيري)28 ،2009 ،

 3-1-2اإلعداد المهاري في كرة القدم لمصاالت
يعد اإلعداد المياري جانباً من الجوانب الميمة في إعداد العب كرة القدم وييدف أساساً

إلى إتقان وتثبيت الميارات األساسية الخاصة بالمعبة لموصول بيا إلى أعمى مستوى ممكن ،اذ

يعرف بانو " اكساب الالعبين الميارات األساسية من خالل التدريب والعمل عمى إتقانيا ثم
استخدميا بتحكم ودقة خالل مواقف المعب وأثناء المباراة" (شعالن وعفيفي )21 ،2001 ،وعندما
تتحدث عن ميارات كرة القدم لمصاالت فأننا نتحدث عن نوعية خاصة من ميارات كرة القدم

العالية والمتميزة وال تي بدون إتقانيا بدرجة عاليو ومستوى مرتفع تصبح إمكانية تنفيذ خطط المعب
والتحركات صعبة لمغاية فيي الوسيمة األساسية لالعب لمتعامل مع الكرة وتنفيذ الجانب

الخططي ،وعمى الرغم

من أن

ميارات كرة القدم لمصاالت ىي نفس ميارات كرة

القدم( )Soccerمن حيث الشكل العام في األداء إال أن التوصيف الفني ليذه الميارات يختمف
في كل منيا وبما يتالءم مع مواصفات كل منيما ( كشك .)23 ،2004،

فمواصفات الميارات األساسية في كرة القدم لمصاالت يجب أن تتناسب مع توصيف المعبة

وقانونيا وتطبيقاتو وصعوبات األداء المتمثمة في المساحات الصغيرة والضيقة لمتحرك والمناورة
بالكرة والتيديف في مواجية مرمى ضيق وصغير الحجم نسبياً وفي مواجية مسافة قانونية تضع
صعوبات كبيرة لألداء في زمن قميل فضال عن الضغط المكثف والمباشر والمستمر من الخصم
وىذا ال يمكن تنفيذه إال من خالل تمتع الالعب بالميارات األساسية فضال عن النواحي البدنية

والخططية والنفسية التي سوف تمكنو من التغمب عمى صعوبات اآلراء وتجعمو قاد ار عمى

القيام بكل الواجبات التي تتطمبيا طبيعة المعب وتعرف الميارات األساسية في لعبة كرة القدم
لمصاالت بأنيا " جميع الحركات التي يؤدييا الالعب وىو في حوزتو الكرة أو بالقرب منو

ضمن نطاق قانون لعبة كرة القدم لمصاالت بأسرع وقت وبفعالية عاليو" ( الطائي ،2011،

 )34وان تحقيق االنجاز في ىذه الفعالية يعتمد عمى مستوى الالعب وقدرتو عمى إجادتو
لمميارات األساسية وىذا ما أكده البروفسور األلماني (مانيل) عندما قال أن االنجاز والتفوق في

كرة القدم لمصاالت يتحقق عن طريق عوامل رئيسية وىي الناحية الفنية والبدنية والخططية

والنفسية إذ إن ليذه العوامل كياناً وأىمية وعالقة باالنجاز  ( .أحمد .)74 -73 ،2005،
2-2الدراسات السابقة :
 1-2-2دراسة ألفضمي ،صريح عبد الكريم (.)2001
" عالقة التوازن الحركي واالنفعالي ببعض الصفات البدنية ومستوى أداء ركض الموانع"
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين االتزان الحركي واالنفعالي وبعض الصفات
البدنية ومستوى أداء ركض الموانع  ،واستخدام الباحث المنيج الوصفي وتم اختيار عينة

عشوائية من طمبة المرحمة الثانية شعبتي (ج،د) لمعام الدراسي  2000/1999والبالغ عددىم
 16طالبا ،وتم استخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط البسيط كوسائل

إحصائية ،وقد استنتسج الباحث وجود عالقة طردية بين االتزان الحركي ومستوى أداء ركض

الموانع والقدرة العضمية وعالقة عكسية بين االتزان الحركي والرشاقة والسرعة .

 -2-2-2دراسة حسين عمي يوسف والخياط  ،عمر عبد الرزاق .)2005( ،
" تنمية التوازن العضمي وعالقته بدقة أداء المهارات األساسية بالتنس"
ىدفت الدراسة إلى تصميم منياج

تدريبي لتنمية االتزان العضمي وتأثيره عمى القدرة

العضمية لألطراف العميا والميارات األساسية فضال عن تأثيره وعالقتو بدقة وسرعة أداء الميارات
ألساسية لالعبي التنس ،وقد استخدام المنيج التجريبي لمالءمتو طبيعة البحث ،أما عينة البحث

فقد تم اختيارىا بطريقة عمديو وشممت ( )8العبين من طمبة المرحمة الرابعة بكمية التربية
الرياضية ( اختصاص العاب مضرب) جامعة بغداد

لمعام الدراسي ( )2002-2001وتم

استخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختيار ( )Tلمعينات المرتبطة كوسائل إحصائية
وقد استنتج الباحثان أن المنيج المقترح ذات تأثير ممحوظ عمى القدرة العضمية لألطراف العميا ،
كذلك أثر ايجابيا عمى تقوية العضالت الخمفية من الطرف العموي مما ساىم في تحسين األداء

المياري وكذلك يساىم في تحقيق التوازن فضال عن تأثيره عمى دقة أداء الضربات ( الميارات

األساسية)

 -3إجراءات البحث
 1-3منهج البحث:
استخدام الباحثون المنيج الوصفي بأسموب أالرتباطي لمالءمتو طبيعة البحث.
 2-3عينة البحث:
تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية والمتمثمة بالعبي نادي المستقبل المشرق الرياضي
بكرة القدم لمصاالت لفئة الشباب لمموسم ( )2012-2011والبالغ عددىم ( )11العب بعد أن تم

استبعاد حراس المرمى وعددىم ( )2والعبين الشتراكيم في التجربة االستطالعية ،والجدول ()1
يبين بعض المعمومات عن إفراد عينة البحث.
الجدول ()1
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االلتواء لمتغيرات الطول ،العمر ،الوزن لعينة
البحث.
المتغيرات

وحدة القياس

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

معامل االلتواء

الطول

سم

171.81

8.54

0.83

العمر

سنة

17.85

1.21

0.41-

الوزن

كغم

61.54

4.92

0.54

 3-3وسائل جمع البيانات :تم استخدام وسائل جمع البيانات اآلتية:
-تحميل المحتوى  -االستبيان  -المقابمة الشخصية (*)  -االختبار والقياس

 4-3تحديد المتغيرات البدنية والمهارية واختباراتهم.
 1-4-3تحديد المتغيرات البدنية:

تم تصميم استبيان من اجل تحديد المتغيرات البدنية الميمة لالعبي كرة القدم لمصاالت

بعد تحميل محتوى المصادر العممية المختمفة والدراسات السابقة (الممحق  )1وتم توزيع االستبيان

عمى مجموعة من السادة الخبراء والمتخصصون في مجال عمم التدريب الرياضي والقياس

والتقويم وكرة القدم (الممحق  )5واظير االستبيان حصول الصفات البدنية اآلتية (السرعة

االنتقالية ،الرشاقة ،القوة المميزة بالسرعة ،السرعة الحركية لمرجمين) عمى نسبة اتفاق (%)75
فأكثر إذ يشير (بموم وآخران) "انو عمى الباحث الحصول عمى نسبة اتفاق  %75فأكثر من أراء

المحكمين"(بموم وآخران)126،1983،

 2-4-3تحديد اختبارات المتغيرات البدنية:
بعد اطالع الباحثون عمى المصادر العممية (الزىيري )2009 ،فضال عن التوصل إلى
نسب اتفاق الخبراء حول الصفات البدنية ،تم تحديد االختبارات البدنية المالئمة لعينة البحث
والمناسبة لكل صفة بدنية مختارة ،وتم تصميم استبيان (الممحق  )2وضم مجموعة من

-------------------------------------------------------* اجرى الباحثون عدد من المقابالت الشخصية مع السادة ذوي الخبرة واالختصاص لغرض جمع معمومات تخدم
ىدف البحث ( أ  .د ثيالم يونس عالوي  /كمية التربية الرياضية /جامعة الموصل) .

االختبارات البدنية الخاصة بالصفات البدنية المختارة فضال عن تحديد االختبارات الخاصة

بعنصر االتزان الحركي ،وقد تم توزيع ىذا االستبيان عمى مجموعة من السادة الخبراء

والمتخصصون في مجال القياس والتقويم وعمم التدريب وكرة القدم لمصاالت(الممحق  )5وبعد
جمع وتفريغ محتوى االستبيان حصمت االختبارات الموضحة في الجدول ( )2عمى نسبة اتفاق

( %)75فأكثر من آراء السادة الخبراء.
 3-4-3تحديد المتغيرات المهارية:

بعد تحميل محتوى المصادر العممية (كشك(،)2004،الجبوري )2008 ،تم اختيار
المتغيرات الميارية

الخاصة بالعبي كرة القدم لمصاالت ووضعيا

في استمارة استبيان (

المحمق )3وتم توزيعيا عمى مجموعة من المختصين في مجال كرة القدم( )Soccerو كرة القدم
لمصاالت(المحمق  )5لغرض تحديد أىم ىذه الميارات والتي تخدم ىدف البحث ،وبعد تفريغ
البيانات تم اعتماد الميارات األساسية التي حصمت عمى نسبة اتفاق ( )%75فأكثر.
 4-4-3تحديد اختبارات المتغيرات المهارية:

بعد اطالع الباحثون عمى المصادر العممية ،تم اختبار االختبارات الخاصة بكل ميارة

من الميارات المختارة ووضعيا في استمارة استبيان (الممحق ، )4وتم توزيعيا عمى السادة

المختصين في القياس والتقويم وكرة القدم (الممحق  )5وذلك لتحديد االختبار األنسب لكل
ميارة والذي يخدم ىدف البحث  ،وقد تم اعتماد االختبارات التي حصمت عمى نسبة اتفاق

( % )75فأكثر والجدول ( )2يبن النسب المئوية التفاق أراء السادة المختصين حول تحديد
المتغيرات البدنية والمياريو واختباراتيم واختبار االتزان الحركي ونسبيم المئوية.
الجدول ()2
النسب المئوية التفاق أراء السادة المختصين حول تحديد المتغيرات البدنية والمهاريه
واختباراتهم واختبار االتزان الحركي ونسبهم المئوية.
الخبراء

المتفقين

الخبراء

المتفقين

المتغيرات البدنية والمهارية

عدد

النسبة

اختبارات المتغيرات البدنية والمهارية

عدد

النسبة المئوية

ـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــ

اختبار باس المعدل

9

9

%100

السرعة االنتقالية

9

9

%100

ركض ()20م من بداية متحركة

9

9

%100

الرشاقة

9

8

%88.88

الجري باتجاهات مختمفة حول()5

9

9

%100

االتزان الحركي

المئوية

شواخص
القوة المميزة بالسرعة

9

7

%77.77

( )10قفزات بالتعاقب ألبعد مسافة

9

9

%100

السرعة الحركية لمرجمين

9

9

%100

الركض عكس اإلشارة الحركية

9

8

%88.88

الدحرجة

9

9

%100

الدحرجة بالكرة حول ( )5شواخص

9

9

%100

التمرير

9

9

%100

تمرير كرة أرضية بالقدم من الدحرجة

9

9

%100

التهديف

9

9

%100

التهديف من الحركة عمى التقسيمات

9

8

%88.88

اإلخماد

9

9

%100

إخماد الكرة أالرضية بالقدمين من

9

8

%88.88

بطريقة بارو

عمى مسطبة مقسمة

المتداخمة والمرسومة داخل الهدف

وضع الحركة ثم تمريرها عمى اهداف
عمى الجانبين

 5-3االختبارات البدنية والمهارية:
 -اختبار باس المعدل لقياس القدرة عمى القفز بدقة مع االحتفاظ بالتوازن أثناء الحركة وبعدىا.

(محمد)211-210 ،1989 ،

 اختبار ركض ( )20متر من بداية متحركة لقياس السرعة االنتقالية. اختبار الجري باتجاىات مختمفة حول ( )5شواخص ،لقياس الرشاقة. اختبار( )10قفزات بالتعاقب ألبعد مسافة لقياس القوة المميزة بالسرعة لمرجمين. اختبار تدوير الرجمين حول كرة قدم لقياس السرعة الحركية لمرجمين( .الزىيري-59 ،2009 ،)79
 اختبار التيديف من الحركة عمى التقسيمات المتداخمة والمرسومة داخل اليدف ،قياس دقةالتيديف من الحركة عمى التقسيمات المتداخمة والمرسومة داخل اليدف لالعبي كرة القدم

لمصاالت.

 -اختبار تمرير كرة أرضية من الدحرجة عمى مسطبة مقسمة لالعبي كرة القدم لمصاالت لقياس

دقة التمريرة.

 -اختيار الدحرجة بالكرة حول ( )5شواخص بطريقة بارو لقياس القدرة عمى التحكم بدحرجة

الكرة حول ( )5شواخص بطريقة بارو لالعبي كرة القدم لمصاالت.

 اختبار إخماد الكرة األرضية بالقدم من وضع الحركة ثم تمريرىا إلى أىداف مرسومةعمى الجانبين قياس إخماد الكرة األرضية بالقدم من وضع الحركة ثم تمريرىا إلى

أىداف مرسومة عمى الجانبين لالعبي كرة القدم لمصاالت( .الجبوري ،95 ،75 ،50 ،2008،

)105

 6-3األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث
 -ساعة إيقاف عدد ( )2لقياس الزمن القرب 100/1من الثانية  - .صافرة عدد (- . )2

شريط قياس عدد (. )1

 -شواخص عدد (. )15

 -مساطب عدد (. )2

 بورك لتحديد خطوط بعض االختبارات ،طباشير ،ميزان طبي . كرات قانونية عدد (. )4 7-3التجربة االستطالعية
تم إجراء تجربة استطالعية عمى العبين من عينة البحث بتاريخ ()2012/ 3 /20-19
وكان اليدف من ىذه التجربة:

 مدى صالحية األجيزة واألدوات المستخدمة في كافة االختبارات البدنية والميارية . -تعرف فريق العمل المساعد (*) عمى كيفية العمل وطريقة التسجيل .

 معرفة الفترة الزمنية ألداء كل اختبار من االختبارات البدنية والميارية قيد البحث. التعرف عمى التسمسل المناسب إلجراء االختبارات. 8-3التجربة الرئيسية:

تم تنفيذ التجربة الرئيسية بتاريخ ( )2012 / 3 / 27ومن خالل المقابالت الشخصية

وال تجربة االستطالعية تم تنفيذ االختبارات الخاصة بالبحث عمى مدار يومين مع أعطاء راحة
كافية بين اختبار وأخر وبالتسمسل األتي:
 -اليوم االول:

اختبار االتزان الحركي ،اختبار التمرير ،اختبار اإلخماد ،اختبار السرعة الحركية لمرجمين،

اختبار الرشاقة.
 -اليوم الثاني:

اختبار السرعة االنتقالية ،اختبار القوة المميزة بالسرعة ،اختبار التيديف ،اختبار الدحرجة.

-------------------------------------------------------(*) فريق العمل المساعد كان من الرياضيين الممارسين لمعبة كرة القدم.
السيد خالد ظاىر /مدرب شباب نادي المستقبل المشرق
السيد فتحي سمطان عجم /مساعد مدرب نادي المستقبل المشرق
السيد الحكم محمد يونس/ماجستير تربية رياضية /مدرب ناشئة نادي المستقبل المشرق

-4عرض وتحميل النتائج ومناقشتها

بعد الحصول عمى البيانات الخاصة بالبحث تم معالجتيا إحصائيا وذلك من اجل التحقق

من ىدف البحث واختبار فرضية .
 1-4عرض وتحميل النتائج:

الجدول ()3
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االلتواء لممتغيرات البدنية والمهارية
البدنية وحدة القياس

المتغيرات

والمهارية

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري ومعامل االلتواء

االتزان الحركي

درجة

75

6.708

0.30

السرعة االنتقالية

زمن

2.59

0.385

0.66-

الرشاقة

زمن

10.66

0.787

0.25

مسافة

25.19

1.974

0.49-

السرعة الحركية لمرجمين

زمن

6.89

0.490

0.26-

التهديف

درجة

22.27

2.760

0.41-

الدحرجة

ثانية

9

0.427

0.43

االخماد

درجة

48.54

5.972

0.03-

التمرير

درجة

20.09

3.048

0.20-

القوة المميزة بالسرعة

من خالل مالحظتنا لمجدول ( )3يتبين لنا أن األوساط الحسابية لممتغيرات البدنية قيد الدراسة

(االتزان الحركي ،السرعة االنتقالية ،الرشاقة ،القوة المميزة بالسرعة ،السرعة الحركية لمرجمين)
بمغت عمى التوالي ( )6.89 ،25.19 ،10.66 ،2.59 ،75أما االنحرافات المعيارية فقد بمغت

عمى التوالي ( )0.490 ،1.974 ،0.787 ،0.385 ،6.707أما المتغيرات الميارية (التيديف،

الدحرجة ،اإلخماد ،التمرير) فقد بمغت عمى التوالي ( )20.09 ،48.54 ،9 ،22.27وبانحراف

معياري بمغ عمى التوالي ( )3.048 ،5.972 ،0.427 ،2.760في حين بمغت قيمة معامل

االلتواء لجميع المتغيرات البدنية والميارية عمى التوالي (- ،0.49- ،0.25 ،0.66- ،0.30

 )0.20- ،0.03- ،0.43 ،0.41- ،0.26وان جميع ىذه القيم محصورة بين ( )1±وىذا
يدل عمى أن العينة توزعت توزيعاً اعتدالياً.

الجدول ()4
يبين مصفوفة االرتباطات البينية بين االتزان الحركي والمتغيرات البدنية
المتغيرات

االتزان

السرعة

الحركي

االنتقالية

الرشاقة

القوة المميزة السرعة
بالسرعة

الحركية

لمرجمين
1

االتزان الحركي
السرعة االنتقالية

0.935-

1

الرشاقة

0.656 -

0.634

1

0.825

0.720 -

0.742 -

1

0.764 -

0.717

0.686

0.843 -

القوة المميزة بالسرعة
السرعة الحركية لمرجمين

1

 معنوي عند نسبة خطأ >  0.05وامام درجة حرجة (ن 9 = (2-وقيمة (ر) الجدولية=
()0.553

من خالل مالحظتنا لمصفوفة االرتباطات البينيو يتبين لنا ما يأتي -:
 -وجود عالقة ارتباط معنوية سالبة بين االتزان الحركي و(السرعة االنتقالية) اذ بمغت قيمة (ر)

المحسوبة

( )0.935-وىي اكبر من قيمة (ر) الجدولية البالغة (.)0.553
 وجود عالقة ارتباط معنوية سالبة بين االتزان الحركي و(الرشاقة) اذ بمغت قيمة (ر)المحسوبة ( )0.656-وىي أكبر من قيمة (ر) الجدولية البالغة (. )0.553
 -وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين االتزان الحركي و(القوة المميزة بالسرعة) اذ بمغت قيمة

(ر) المحسوبة ( )0.825وىي اكبر من قيمة (ر) الجدولية البالغة (.)0.553

 -وجود عالقة ارتباط معنوية سالبة بين االتزان الحركي و(السرعة الحركية لمرجمين) اذ بمغت

قيمة (ر) المحسوبة

( )0.764-وىي اكبر من قيمة (ر) الجدولية البالغة (. )0.553

الجدول ()5
يبين مصفوفة االرتباطات البينية بين االتزان الحركي والمتغيرات المهارية
المتغيرات
االتزان الحركي

االتزان الحركي
1

التهديف

الدحرجة

اإلخماد

التمرير

التهديف

* 0.810

1

الدحرجة

* 0.719 -

* 0716 -

1

اإلخماد

* 0.749

* 0.791

* 0. 620 -

1

التمرير

* 0.734

* 0.829

* 0. 651 -

* 0.706

1

* معنوي عند نسبة خطأ >  0.05وامام درجة حرجة (ن 9 = (2-وقيمة (ر) الجدولية

= ()0.553

من خالل مالحظتنا لمصفوفة االرتباطات البينيو يتبين لنا ما يأتي -:
 -وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين االتزان الحركي وميارة التيديف إذ بمغت قيمة (ر)

المحسوبة ( )0.810وىي اكبر من قيمة (ر) الجدولية البالغة (.)0.553

 -وجود عالقة ارتباط معنوية سالبة بين االتزان الحركي وميارة الدحرجة إذ بمغت قيمة (ر)

المحسوبة ( )0.719-وىي أكبر من قيمة (ر) الجدولية البالغة (.)0.553

 -وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين االتزان الحركي وميارة اإلخماد إذ بمغت قيمة (ر)

المحسوبة ( )0.749وىي اكبر من قيمة (ر) الجدولية البالغة (.)0.553

 وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين االتزان الحركي وميارة التمرير إذ بمغت قيمة (ر)المحسوبة ( )0.734وىي اكبر من قيمة (ر) الجدولية البالغة (.)0.553
 2-4مناقشة النتائج
من خالل مالحظتنا لمصفوفة معامل االرتباط في الجدولين ( )5(،)4والتي تشير إلى

وجود عالقة ارتباط معنوية بين االتزان الحركي وجميع المتغيرات البدنية والميارية قيد البحث
وىي نتائج منطقية الن طبيعة لعبة كرة القدم لمصاالت تتميز بوجود الكثير من الميارات

األساسية والتي تتطمب تضافر العديد من عناصر المياقة البدنية ومن ضمنيا االتزان الحركي

ألداء الميارة بصورة صحيحة ،إذ يشير ( كشك  )2004،بأن الحالة البدنية العالية بعناصرىا
المختمفة لالعب كرة القدم لمصاالت تمعب الدور األكبر واليام في وصول الالعب لمفورمة

الرياضية الالزمة لمتطمبات المعبة ألنيا القاعدة التي ينطمق منيا ويتوقف عمييا نجاح

الال عب في تأدية الميارات األساسية والخططية بالقوة والسرعة المناسبتين وبالدقة والتكامل
المطموبين ( كشك  ،)11 ،2004،كما يرى الباحثون بان االتزان الحركي يظير بشكل واضح

عند تنفيذ جميع الحركات التي تتطمبيا الميارات األساسية في كرة القدم لمصاالت وكل ىذا

يتطمب حركات توافقية بين الرجمين والذراعين والجذع وان التوازن يعتبر من أىم مكونات القدرة

الحركية العالية ويؤكد ذلك (حسانين  )1985 ،بقولو " أن القدرة عمى التحكم في حركات
الجسم تتضمن التوقيت واإليقاع والتوازن ويعني ذلك اإلدراك بالمكان واتجاه الحركة " (حسانين ،

 ،) 125 ،1985كما أن متطمبات األداء في ىذه المعبة والضوابط والصعوبات التي وضعيا
القانون أمام الالعبين وطبيعة المعبة في مساحة صغيرة كل ىذا يحتاج إلى إمكانية عالية من

التوازن الحركي لتأدية الجوانب األخرى ويشير (ىيرست) بيذا الخصوص بان االتزان الحركي

ميم وضروري خاصة لمرياضيات التي تتطمب الحركة في حيز ضيق مع تغير في مسار الحركة

والتي قد يفقد الالعب فييا توزانو ويكون ىناك ضرورة أن يستعيد ىذا التوازن بسرعة ليبدءا حركة

جديدة (ألفضمي ،)2 ،2001 ،وان تميز لعبة كرة القدم لمصاالت بتأثرىا الشامل عمى أجيزة

الجسم وأعضائو المختمفة بما يضمن التناسق والتكامل في الحركة أثناء أداء الميارات األساسية
المختمفة يعتمد عمى األداء الماىر وعمى مقدرة الالعب عمى تشكيل أوضاع جسمو في الفراغ
وقدرتو في استخدام القوة بالمقدار المناسب والصحيح لنوع الحركة " وان تميز الالعب بالتوازن

الجيد يسيم في قدرتو عمى تحسين وترقية مستوى أداءه لمعديد من الحركات أو األوضاع في
معظم األنشطة الرياضية " (عالوي ورضوان  ،)150 ،1982 ،ويرى الباحثون بأن العبي عينة

البحث يمتمكون مستوى جيد من االتزان الحركي والذي كان لو دور بارز في إتقان الميارات

األساسية ويؤكد ذلك (خاطر )1979،بأن المستوى المتقدم في نمو التوازن يتيح لمفرد إمكانية
إتقان النواحي الفنية ألنواع الحركات الرياضية وتأديتيا بسيولة وعمى مستوى عالي (خاطر،

 ،)155 ،1979وان نتائج ىذه الدراسة تتفق مع ما توصل إليو كل من (حسين والخياط
( ،)2005،ألفضمي( ،)2001 ،عمي )1985 ،في دراساتيم والتي توصمت إلى وجود عالقة
ارتباط بين االتزان الحركي ومستوى أداء الميارات األساسية والبدنية.

 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات:
 يوجد تناغم بين االتزان الحركي والمتغيرات البدنية لالعبي كرة القدم لمصاالت بداللة معنويةمصفوفة االرتباط.

 يوجد تناغم بين االتزان الحركي والمتغيرات الميارية لالعبي كرة القدم لمصاالت بداللة معنويةمصفوفة االرتباط

 2-5التوصيات:
 االىتمام بتطوير االتزان الحركي من خالل الوحدات التدريبية أسوة بعناصر المياقة البدئيةاألخرى لالعبي خماسي كرة القدم.
 -االىتم ام بالتمارين التوافقية مع الكرة لتطوير كل من االتزان الحركي والميارات األساسية

لالعبي كرة القدم لمصاالت.

المصادر
 أحمد ،عماد زبير ( :)2005التكنيك والتاكتيك في خماسي كرة القدم ،ط ،1شركة السندباءلمطباعة ،بغداد ،العراق.

 بموم  ،بنيامن واخرون ( :)1983تقييم تعمم الطالب التجميعي والتكويني ،ترجمة :محمد امينالمفني واخرون  ،دار ماكروحيل ،القاىرة .

 البيك ،عمي فيمي ( :)2008أسس اعداد العبي كرة القدم وااللعاب الجماعية ،منشأة دارالمعارف ،االسكندرية ،مصر .

 الجبوري ،عمار شياب احمد ( :)2008تصميم وبناء بعض االختبارات الميارية اليجوميةلالعبي خماسي كرة القدم ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية ،جامعة الموصل.

 حسانين ،محمد صبحي ( :)1979التقويم والقياس في التربية الرياضية ،ج،1ط،3دار الفكرالعربي ،القاىرة .

 -حسانين ،محمد صبحي ( :)1985نموذج الكفاءة البدنية ،دار الفكر العربي ،القاىرة.

 حسين ،عمي يوسف والخياط  ،عمر عبد الرزاق ( :)2005تنمية التوازن العضمي وعالقتوبدقة اداء الميارات األساسية بالتنس مجمة عموم التربية الرياضية ،جامعة بغداد العدد

الثاني ،المجمد السابع.

 الحكيم ،عمي سموم جواد ( :)2004االختبارات والقياس واالحصاء في المجال الرياضي،الطبق لمطباعة ،جامعة القادسية ،العراق.

 خاطر ،احمد ( :)1979القياس في المجال الرياضي ،ط ،3دار المعارف ،القاىرة. شعالن ،إبراىيم وعفيفي ،محمد ( :)2001كرة القدم لمناشئين ،الحديث في اإلعداد المياريوالفني والخططي – ( )500تمرين عممي وتطبيقي ،مركز الكتاب لمنشر ،القاىرة ،مصر.

 الطائي  ،محمد خير الدين صالح( :)2011عالقة الطالقة النفسية والتوتر النفس واالستثارهاالنفعالية بمستوى األداء المياري لدى العبي خماسي كرة القدم ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،كمية التربية الرياضية ،جامعة الموصل.

 عالوي ،محمد حسن ورضوان ،نصر الدين ( :)1989اختبارات االداء الحركي  ،دار الفكرالعربي ،القاىرة.

 -عمي ،أحمد حمدي ( :)1985مستوى األداء المياري وعالقتو بالتوازن الثابت والمتحرك ورشاقة

ناشىء الجمباز تحت 12سنة  ،بحث منشور مجمة التربية الرياضية ،المجمد الثاني ،

العدد(.)34

 الفضمي ،صريح عبد الكريم ( :)2001عالقة التوزان الحركي واالنفعالي ببعض الصفاتالبدنيو ومستوى اداء ركض الموانع ،العدد الرابع  ،المجمد العاشر ،مجمة التربية الرياضية ،

جامعة بغداد.

 كشك ،ىارون محمد ( :)2004كرة القدم الخماسية ،مكتبة الجزيرة المنصورة  ،القاىرة. محمد ،ريسان خريبط ( :)1989موسوعة القياسات واالختباراتوالرياضية /ج ،1دار الكتب والوثائق ،بغداد.

الممحق ()1
بسم ا﵀ الرحمن الرحيم
جامعة الموصل
كمية التربية الرياضية

في التربية البدنية

م /استبيان
أراء السادة الخبراء والمتخصصين حول تحديد الصفات البدنية في كرة القدم لمصاالت
األستاذ الفاضل  -----------------------------المحترم
يروم الباحثون إجراء البحث الموسوم " االتزان الحركي وعالقتو ببعض المتغيرات البدنية والميارية
لالعبي كرة القدم لمصاالت " عمى عينة من فئة الشباب ،وبعد إج ارء تحميل محتوى المصادر العممية والدراسات
السابقة تم تحديد الصفات البدنية لالعبي كرة القدم الصاالت ولكونكم من ذوي الخبرة واالختصاص في عمم
التدريب الرياضي وكرة القدم لمصاالت يرجى بيان رائكم في تحديد الصفات البدنية التي تخدم ىدف البحث
الحالي واضافة أي صفة بدنية ترونيا مناسبة ولم يتم إدراجيا في استمارة االستبيان .
شاكرين تعاونكم معنا خدمة لمبحث العممي
الجامعة والكمية :

االسم الكامل :

التوقيع:

المقب العممي :

اختيار الصفة البدنية

ت

الصفات البدنية في كرة القدم

1

الرشاقة

2

السرعة االنتقالية

3

القوة المميزة بالسرعة

4

مطاولة السرعة

5

سرعة االستجابة

6

السرعة الحركية لمرجمين

7

السرعة االنتقالية المتكررة

8

القوة االنفجارية لمرجل المسيطرة

9

القوة االنفجارية لمرجل الغير مسيطرة

10

المطاولة القوة لمرجمين

11

المطاولة العامة

12

المرونة

الممحق ()2
بسم ا﵀ الرحمن الرحيم
جامعة الموصل
كمية التربية الرياضية

م /استبيان
أراء السادة الخبراء والمتخصصين حول تحديد االختبار األنسب لمصفات البدنية المختارة
األستاذ الفاضل  .........................................المحترم
يروم الباحثون إجراء البحث الموسوم " االتزان الحركي وعالقتو ببعض المتغيرات البدنية والميارية لالعبي
كرة القدم لمصاالت " عمى عينة من فئة(الشباب ) ،وقد قام الباحث بتحديد الصفات البدنية بكرة القدم من خالل
تحميل محتوى لممصادر والدراسات والبحوث السابقة فضال عن آراء السادة الخبراء ونظ اًر لما تتمتعون بو من

الخبرة والمكانة العممية ولكونكم من ذوي االختصاص في مجال القياس والتقويم والتدريب الرياضي ولعبة كرة

القدم لمصاالت لذا يرجى التفضل باختيار االختبار األنسب لمصفات البدنية المختارة تحديد االختبارات التي
تقيس صفة التوازن العضمي المتحرك (االتزان الحركي) وذلك بوضع عالمة ( )أمام االختبار الذي ترونو
مناسبا عمى المقياس المرفق طيا.
شاكرين تعاونكم معنا خدمة لمبحث العممي
االسم الكامل :

الجامعة والكمية :

المقب العممي :

التوقيع:

ت الصفات البدنية

اختيار االختبار

االختبار
الجري باتجاهات مختمفة حول  5شواخص

﴿

﴾

1

الرشاقة

الجري الى الجانب واالمام والخمف الى االتجاهات األربعة

﴿

﴾

الجري الى االمام حول  8شواخص

﴿

﴾

﴿

﴾

2

السرعة االنتقالية

ركض  20م من بداية متحركة

﴾

3

القوة المميزة بالسرعة

( )10قفزات بالتعاقب ألبعد مسافه

﴿

4

السرعة الحركية لمرجمين

ادخال القدمين بالتعاقب داخل السمم

﴿

﴾

تدوير الرجمين حول كرة القدم الخماسي

﴿

﴾

5

االتزان الحركي

﴿

﴾

اختبار الوثب والتوازن فوق العالمات

﴿

﴾

اختبار الشكل المثمن

﴿

﴾

اختبار باس المعدل لمتوازن الديناميكي.

الممحق()3
بسم ا﵀ الرحمن الرحيم
جامعة الموصل
كمية التربية الرياضية

م /اراء السادة الخبراء حول تحديد المهارات األساسية

 ...........................................المحترم

لالعبي كرة القدم لمصاالتاألستاذ الفاضل

تحية طيبة
يروم الباحثان إجراء بحثيم الموسوم(االتزان الحركي وعالقته ببعض المتغيرات البدنية والمهارية لالعبي
كرة القدم لمصاالت) ،وبعد تحميل محتوى المصادر والدراسات العممية تم تحديد الميارات األساسية لالعبي كرة
القدم لمصاالت ،ونظر لما تتمتعون بو من خبرة ودراية عممية وعممية في ىذا المجال فقد حرص الباحثون اعتماد

آرائكم في تحديد أىم ىذه الميارات والتي تخدم ىدف البحث .....
ولكم منا فائق الشكر والتقدير .
مالحظة  :يرجى وضع عالمة (  )أمام الميارة المختارة والتي تخدم ىدف البحث واضافة أي ميارة تخدم
ىدف البحث ولم تذكر في استمارة االستبيان .

االسم الكامل :

الكمية والجامعة :

التاريخ :

المقب العممي :

االختصاص :

التوقيع :

الـمهارات االساسية
التهديف
التمرير
اإلخماد
الدحرجة
الضربة الجانبية
الضربة الركنية
المراوغة
القطع

االخـتيار

الممحق ()4
بسم ا﵀ الرحمن الرحيم
جامعة الموصل
كمية التربية الرياضية
م /اراء السادة الخبراء حول تحديد االختبارات التي تقيس الميارات األساسية المختارة لالعبي كرة القدم لمصاالت
األستاذ الفاضل  ...........................................المحترم
تحية طيبة
يروم الباحثون إجراء بحثيم الموسوم "االتزان الحركي وعالقتو ببعض المتغيرات البدنية والميارية لالعبي
كرة القدم لمصاالت" وبعد تحميل محتوى المصادر والدراسات العممية تم تحديد االختبارات التي تقيس الميارات
األساسية المختارة لالعبي كرة القدم لمصاالت ،ونظر لما تتمتعون بو من خبرة ودراية عممية وعممية في ىذا
المجال فقد حرص الباحثان اعتماد آرائكم في تحديد أىم ىذه االختبارات والتي تخدم ىدف البحث .....
ولكم منا فائق الشكر والتقدير
مالحظة  :يرجى وضع عالمة (  )أمام االختبار األنسب والذي يخدم ىدف البحث واضافة أي اختبار يخدم
ىدف البحث ولم يذكر في استمارة االستبيان .

ت

المها ار
التهديف
التمرير

االخماد

االسم الكامل :

الجامعة والكمية :

المقب العممي :

التوقيع:
وحدة

االختبارات

االختيار

القياس

الدحرجة

(درجة)

( )

-1
-2

التهديف من الكرات الثابتة عمى ستة تقسيمات.

(درجة)

( )

-3

التهديف من الحركة القادمة من جانب الرجل المسيطرة .

(درجة)

( )

-4

التهديف من الحركة من الكرة القادمة من الخمف .

(درجة)

( )

(درجة)

( )

-2

تمرير كرة أرضية بالقدم من الدحرجة عمى مسطبة مقسمة .

(درجة)

( )

-3

تمرير كرة بالقدم عمى الدوائر المتداخمة والمرسومة عمى الحائط من الكرات الثابتة

(درجة)

( )

 -1إخماد الكرة األرضية بالقدمين من وضع الحركة ثم تمريرها إلى أهداف مرسوم عمى الجانبين

(درجة)

( )

( زمن)

( )

(زمن)

( )

-1

-1
-2

التهديف من الحركة عمى التقسيمات المتداخمة والمرسوم داخل الهدف.

التمرير الكرة بالقدم من الدحرجة لمدة 30ثانية.

الدحرجة بالكرة عمى خمس شواخص عمى طريقة بارو .
الدحرجة بالكرة عمى ستة شواخص بإبعاد مختمفة ذهاب وايابا

الممحق ()5
السادة الخبراء الذين تم عرض االستبيانات عميهم

3

أ.د محمد خضر اسمر

*

*

4

أ.د هاشم احمد سميمان

5

أ.د معتز يونس الحيالي

*

6

أ.د مكي محمود

*

7

أ.د عبد الكريم قاسم

8

أ.د ضرغام جاسم النعيمي

9

أ.م.د وليد خالد رجب

10

م.د معن عبد الكريم جاسم

*

11

م.د عمي زهير

*

12

م.م عمار شهاب احمد

13

م.م ربيع خمف جميل

البدنية

2

أ.د زهير قاسم الخشاب

*

*

المتغيرات

1

أ.د لوي غانم الصميدعي

*

تدريب رياضي/كرة قدم

كمية التربية الرياضية /جامعة

تعمم حركي/كرة قدم

كمية التربية الرياضية /جامعة

*

قياس وتقويم

كمية التربية الرياضية /جامعة

*

*

*

تدريب رياضي/كرة قدم

كمية

*

*

*

قياس وتقويم/كرة قدم

كمية التربية الرياضية /جامعة

*

قياس وتقويم

كمية التربية الرياضية /جامعة

*

قياس وتقويم/كرة قدم

كمية التربية الرياضية /جامعة

قياس وتقويم/كرة قدم

كمية التربية الرياضية /جامعة

*

*

تدريب رياضي/كرة قدم

كمية التربية الرياضية /جامعة

*

*

تدريب رياضي/كرة قدم

كمية التربية الرياضية /جامعة

*

*

خماسي كرة قدم

كمية التربية الرياضية /جامعة

خماسي كرة قدم

كمية التربية الرياضية /جامعة

المهارية
اختباراتها

بايوميكانك/كرة قدم

كمية التربية الرياضية /جامعة

المتغيرات

ت

االسم الثالثي

*
*

*

*
*

اختباراتها

المقب العممي

الكمية والجامعة

*

*

*

*

*

*

*

الموصل
الموصل
الموصل
الموصل

التربية

الموصل

األساسية/جامعة

الموصل
الموصل
الموصل
الموصل
الموصل
الموصل
الموصل
الموصل

