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)صنف أشبال(تحسین دقة التصویب لدى العبي كرة القدم على أثر االتزان 

بوحاج مزیان،  ساسي عبد العزیز، حماني إبراهیم، مزاري فاتح
.جامعة البویرة

07/12/2018: تاریخ النشر22/11/2017: تاریخ القبول14/05/2017: تاریخ اإلیداع

:بحثملخص ال
، أشبالى اقتراح برنامج تدریبي لتنمیة صفة االتزان لالعبي كرة القدم صنف هدفت الدراسة الحالیة إل

وتم اختیار هذا الموضوع من أجل إبراز األهمیة البالغة التي تلعبها البرامج التدریبیة المقترحة  المبنیة 
على األسس العلمیة السلیمة في االرتقاء بالمستوى المهاري لالعبین، 

اسة بإبراز دور المدرب في اختیار أحسن البرامج التدریبیة المستخدمة كما اهتمت هذه الدر 
للوصول إلى المستویات المطلوبة والتعرف على واقع إعداد وتكوین الفئات الصغرى لكرة القدم على 

ستخدم مستوى والیة البویرة والكشف عن نقاط القوة والضعف لدیهم، أما من الجانب المنهجي فقد إ
التجریبي وذلك لمالئمته لطبیعة البحث وتمثل مجتمع البحث في األندیة الناشطة في الباحث المنهج 

العب 36وتمثلت في قصدیهختیار العینة بطریقة الرابطة الوالئیة لكرة القدم بالبویرة فئة أشبال، وتم إ
قادریة العب من النادي الریاضي الهاوي لبلدیة 18) التجریبیة(تم تقسیمهم إلى مجموعتین المجموعة 

العب من  نادي اتحاد 18) الضابطة(التي طبق علیها البرنامج التدریبي المقترح، والمجموعة 
االخضریة التي تدربت وفق البرنامج العادي، وتم االعتماد على االختبارات القبلیة والبعدیة كأداة 

األساسیة قید الدراسة، للدراسة وهذا لمعرفة مدى فعالیة البرنامج التدریبي المقترح في تنمیة المهارة
وتم (spss18)برنامج الحزم اإلحصائیة : كما إعتمد الباحث على الوسائل اإلحصائیة التالیة

اعتماد على كل من الوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، معامل االلتواء البسیط بیرسون ،معامل 
. لعینات المرتبطةستیودنت ل(T)ستیودنت للعینات المستقلة، و(T)االرتباط بیرسون، 
.العبي كرة القدم،دقة التصویب، االتزان: الكلمات المفتاحیة
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The effect of balance on improving the correctness of the correction of
football players (class cubs)

Summary:
The aim of this study is to propose a training program for the development of the
equilibrium character of football players. This topic was chosen in order to highlight the
importance of the proposed training programs based on the sound scientific foundations
in upgrading the skill level of the players,

The study also focused on highlighting the role of the trainer in selecting the best
training programs used to reach the required levels and learning about the reality of the
preparation and composition of the small football teams in the state of Bouira and the
detection of their strengths and weaknesses. On the methodological side, the researcher
used the experimental method to suit the nature of the research The research community
in clubs active in the State League in Bouira is a cubes category. The sample was
deliberately selected and represented 36 players divided into two groups (experimental)
18 players from the amateur sports club of the municipality of Qadiriya The training
program was proposed and the group (Al-Zabta) was 18 players from Al-Ahdariya Club
who were trained according to the regular program. The tests were based on tribal and
remote tests as a tool for study. This is to determine the effectiveness of the proposed
training program in developing the basic skill under study. The statistical package
program (spss18) was based on both the arithmetic mean, the standard deviation, the
Pearson simple torsion factor, Pearson correlation coefficient (T), the independent sample
samples, and the T

:مقدمة
لقد عرفت الریاضة منذ  نشأتها األولى تطورا كبیرا ملحوظا ، فهذا  التطور في الشكل العام قابل 
للتفرع والتنوع ، ولعل الریاضة األكثر شعبیة في العالم هي لعبة كرة القدم فیما یخص األلعاب 

طویرها عن طریق الجماعیة   فهذه الشعبیة سمحت وحفزت الدول والمسؤولین على االهتمام بها وت
إنشاء المدارس المتخصصة في ذلك وهذا كله حتى یتسنى لها الظهور وٕابراز إمكانیاتها ،وبالتالي 

.لعب أدوار مرموقة وأولى سواء على مستوى الفرق الوطنیة أو األندیة
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وفي الجزائر وبحكم أنها جزء ال یتجزأ من العالم فإنها تتأثر بما یدور فیه، وهذا التأثیر ما 
سمح ألن تكون هي الریاضة رقم واحد بدون منازع ، وهذا ما أدى بالسلطات إلى بناء المعاهد 

.وتشكیل اللجان التي تسهر على تحسین مستوى األداء ولعب كرة القدم في بالدنا وتطویرها 
لكن بالرغم من كل هذا اإلهتمام نلمس في المیدان خاصة على المستوى الدولي ضعف لدى 

حیث المنافسة على األلقاب القاریة، وهذا النقص الذي نجم عنه ضعف الفریق الوطني األندیة من
،فبعد أن كان یحسب له ألف حساب في الثمانینات وبدایة التسعینات أصبحنا مثال سیئ على 
البطوال ت القاریة في العشریة األخیرة ، حتى أن الالعب الجزائري أصبح یتمیز بالعدید من النقائص 

من خالل تتبعنا للبطولة الوطنیة التي أوضحت بصورة أو بأخرى هذه النقائص، وخاصة و هذا 
التقنیة منها كالتسدید نحو المرمى ، فالتصویب نحو المرمى من  الوسائل األساسیة إلحراز األهداف 
، األمر الذي یفتقد إلیه الالعب الجزائري الذي صار یهدر أهدافا عدیدة في وضعیات سانحة 

ف، هذا الغیاب الواضح لدقة التصویب جعلنا نحاول معرفة األسباب المؤدیة إلى غیاب هذه للتهدی
الذي هو الدقة وفي هذا اإلطار من الضروري أثناء ممارسة كرة القدم تطویر االتزان الثابت والحركي

جهزة القدرة  على االحتفاظ بوزن الجسم في الثبات أو الحركة ، وهذا یتطلب سیطرة تامة على األ
العضویة من الناحیة العضلیة والعصبیة، كما أن التوازن یتطلب القدرة على اإلحساس بالمكان 
واألبعاد سواء كان باستخدام البصر أو بدونه عصبیا أو ذهنیا وعضلیا وتعتبر سالمة الجهاز 

والعصبي العصبي أحد العوامل الهامة المحققة للتوازن كما أن عملیة التآزر  بین الجهازین العضلي
لها دور یتبین في المحافظة على إتزان الجسم أو الحركة التي یقوم بها اإلنسان من مشي وجري 

إلخ، أو الحركة الریاضیة التي تتم فوق حیز ضیق كالمشي على العارضة أو الوقوف على ...ووثب 
و العصبیة مشط أحد القدمین كل هذه الحركة تتوقف على مدى سیطرة الفرد على أجهزته العضلیة 

.بما یحقق  المحافظة على وضع الجسم دون أن یفقد اتزانه
هذا من جهة ومن جهة أخرى فالتصویب المدقق والقوي یحتاج إلى إتزان كل أعضاء الجسم 

(TURPIN BERNARD 1990,P,20).المشاركة أثناء التنفیذ
المتدخلة في تحسین وتحدید دقة هذا ما یجعلنا نقر أن القدرة على االتزان هي إحدى العوامل المهمة

التصویب لدى العب كرة القدم ، هذا العامل الذي یتدخل بشكل كبیر أثناء أداء التصویب نحو 
:المرمى ممـا جعلنا نفكر في هذا الموضوع وطرح  التساؤل التالي
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؟) صنف اشبال(تحسین دقة التصویب لدى العبي كرة القدم تأثیر على هل  لإلتزان - 
:د المفاهیم والمصطلحاتتحدی-

هو تسدید الالعب للكرة بهدف ادخالها في مرمى الفریق المنافس:إجرائیا: التصویب
القوة او .محاولة الالعب ادخالها به من خالل ضرب الكرة سواء كان باستخدام السرعة:اصطالحا

)160ص، 2010، مفتي ابراهیم(.الدقة
:االتزان
رة  على االحتفاظ بوزن الجسم في الثبات أو الحركة ، وهذا یتطلب أن یكون الفرد لدیه القد:إجرائیا

سیطرة تامة على األجهزة العضویة من الناحیة العضلیة والعصبیة، كما أن التوازن یتطلب القدرة 
على اإلحساس بالمكان واألبعاد سواء كان باستخدام البصر أو بدونه عصبیا أو ذهنیا وعضلیا 

صبي أحد العوامل الهامة المحققة للتوازن كما أن عملیة التآزر  بین وتعتبر سالمة الجهاز الع
الجهازین العضلي والعصبي لها دور یتبین في المحافظة على إتزان الجسم أو الحركة التي یقوم بها 

إلخ، أو الحركة الریاضیة التي تتم فوق حیز ضیق كالمشي على ...اإلنسان من مشي وجري ووثب 
على مشط أحد القدمین كل هذه الحركة تتوقف على مدى سیطرة الفرد على العارضة أو الوقوف 

.أجهزته العضلیة و العصبیة بما یحقق  المحافظة على وضع الجسم دون أن یفقد اتزانه
امكانیة الفرد للتحكم في المقدرات الفسیولوجیة والتشریحیة التي تنظم التاثیر على التوازن : اصطالحاّ 

ومن . ساس بالمكان سواء باستخدام البصر او بدونه وذلك عضلیا وعصبیامع القدرة على االح
الناحیة البیومیكاننیكیة فان التوازن یحدث عندما یمر المحور العمودي للجسم على مركز ثقل الجسم 

.وتتساوى القوى المؤثرة في الجسم بحیث تكون صفرا في محصلتها 
نشاط عضلي بتحكم عصبي للحفاظ على وضع ویرى الباحث ان التوازن هو امكانیة اصدار

.)127ص، 1981،كیورتن(الجسم في حالة تشریحیة مستقرة 
منهجیة البحث وٕاجراءاته المیدانیة

:المنهج المستخدم- 1
بین فریقین ) دقة التصویب–االتزان(إن موضوع البحث عبارة عن دراسة مجموعة اختبارات 

ات البدنیة لكال الفریقین عن طریق إجراء اختبارات لصفات في كرة القدم، وكشف مدى تطویر القدر 
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ولتحقیق ذلك لزم علینا إتباع المنهج ) بعدي- قبلي (االتزان ودقة التصویب، وهذا خالل مرحلتین 
.التجریبي

:أدوات الدراسة- 2
إن الخطوة التي اتبعتها في دراستي هي وضع وسائل تساعد على توزیع جوانب البحث، 

.المعلومات من مختلف المصادر والمراجع وهذا قصد اإللمام بالجانب النظريوهي جمع
الضابطة (كما اعتمدت على اختبارات االتزان ودقة التصویب تجرى على كلتا العینتین 

على شكل اختبار قبلي واختبار بعدي، كما تم استعمال وحدات تدریبیة على شكل تمارین ) والتجریبیة
.زان الثابت والحركي تخضع لها المجموعة التجریبیة قید البحثتساهم في تطویر االت

:االختبارات المستخدمة- 1- 2
".فالمینغو"اختبار االتزان الثابت - 
.اختبار االتزان الحركي- 
".اختبار الحبال"اختبار دقة التصویب - 
".المستطیالت المتداخلة"اختبار دقة التصویب -

:ي و المكانيالمجال الزمان- 1- 3
وكان 2015بدأ العمل في هذه الدراسة في بدایة شهر نوفمبر : المجال الزماني- 1- 1- 3

:بالدراسة النظریة، أما إجراء االختبارات بالنسبة للعینة االستطالعیة فكان على النحو التالي 
.2015دیسمبر 17: االختبار الثاني2015دیسمبر02: االختبار األول- 

لقد تم إجراء االختبار األول و الثاني على العینة االستطالعیة في :المجال المكاني- 2- 1- 3
.لبلدیة قادریةالملعب البلدي

:ضبط متغیرات الدراسة- 4
.ویتمثل في االتزان الثابت والحركي:المتغیر المستقل-أ

.ویتمثل في دقة التصویب في كرة القدم: المتغیر التابع- ب
:عینة البحث- 5

.تمثلت عینة البحث في فریقین لكرة القدم تم اختیارهما على مستوى والیة البویرة
.النادي الهاوي لبلدیة قادریة:الفریق األول-أ
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.إتحاد بلدیة األخضریة:الفریق الثاني- ب
والمرفولوجیة ، وهم وقد اختیرت هذه العینة بصفتها عینة متجانسة من حیث المرحلة السنیة

ولهما نفس اإلمكانیات ) سنة17- 15(ینتمون إلى صنف األشبال 
.یعرض علیها برنامج تدریبي خاص بتطویر القدرة على االتزان: المجموعة التجریبیة -

مدة تطبیق البرنامج التدریبي شهرین
.نتركها تتدرب بصفة عادیة أي بالطریقة المعتادة:المجموعة الظابطة-

لقد قمت باختیار العینة القصدیة بشكل متكافئ وذلك ألنها تعطي :كیفیة اختبار العینة- 1- 5
:فكانت العینة تتكون من مجوعتین, فرص متكافئة

العب من االخضریة) 18(تحتوي على : الظابطةالمجموعة-أ
.العب النادي الهاوي لبلدیة قادریة) 18(تحتوي على : لمجموعة التجریبیة - ب

:الوسائل اإلحصائیة- 5
.معامل االرتباط لسبیرمان.اختبار توزیع ستودنت.االنحراف المعیاري.متوسط الحسابي- 

عرض و تحلیل نتائج الدراسة المیدانیة
):  أخذ مثال عن كیفیة القیام بتحلیل النتائج المیدانیة: ( عرض و تحلیل نتائج الدراسة-1

).بار الحبالاخت(اختبار قیاس دقة التصویب -1-1
) بعدي-قبلي(الظابطة المجموعة -أ 

الضابطةیبین نتائج اختبار الحبال للمجموعة ): 01(الجدول رقم 
عدد

)0.05(عند المعیاريالحسابيالعینة
" ت"

المحسوبة
" ت"

الجدولیة
االختبار
1810.771.98القبلي

ة نتائج غیر دال
0.731.74احصائیا 

االختبار
1810.382.00البعدي
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نالحــظ أن المجموعــة الظابطــة تحصــلت فــي االختبــار القبلــي ) 01(مــن خــالل الجــدول رقــم 
نقطـة ، كمـا نالحـظ أن التشـتت المحسـوب بـاالنحراف المعیـاري 10.77على متوسط حسابي یقدر بـ 

1.98یقدر بـ 
خیـــر یــدل علـــى تقـــارب نتــائج عناصـــر المجموعـــة وقربهــا مـــن المتوســـط الحســـابي نقطــة إذ أن هـــذا األ

كمــا نســجل فــي االختبــار البعــدي , للمجموعــة ككــل ممــا یجعــل المجموعــة تعطــي تجانســا فــي نتائجهــا
بینمـا , نقطـة2.00نقطـة وانحـراف معیـاري یقـدر بــ 10.88لنفس المجموعة متوسـط حسـابي یقـدر بــ 

الجدولیـة لعـدد " ت"والتي هي أقل من 0.73ستودنت المحسوبة والمقدرة بـ ا" ت"نسجل نتیجة اختبار 
، وعلیه فإن الفروق المعنویة بین نتائج االختبارین القبلي والبعـدي )العب18(یناسب هذه المجموعة 

لهــــذه المجموعــــة ضــــئیلة ،ممــــا یــــوحي مبــــدئیا علــــى عــــدم وجــــود تحســــن فــــي قــــیم المتوســــط الحســــابي 
).قیمة متقاربة بین كال االختبارین ) (01(یبینه المدرج التكراري رقم لالختبارین، وهذا ما

ومـــن خـــالل نتیجـــة المتوســـط الحســـابي للمجموعـــة فـــي االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي ، والتـــي یوضـــحها 
، فإن المجموعة تكون قد حققت نتیجة ضعیفة نوعا ما مقارنة مـع النتیجـة الممكـن ) 02(الجدول رقم 

ــــ " ت"و0.73اســـتودنت المحســـوبة والمقـــدرة بــــ " ت"قارنـــة بـــین إحرازهـــا ، بالم الجدولیـــة والتـــي تقـــدر ب
وهـذا دلیـل علـى عـدم وجـود فـروق معنویـة بـین نتـائج ) 0.05(عند مسـتوى الداللـة اإلحصـائیة 1.74

.االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة ، وبالتالي عدم حدوث تحسن في أداء االختبار
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یوضح نتائج اختبار الحبال للمجموعة الظابطة): 01(رقم مدرج تكراري
):بعدي-قبلي(المجموعة التجریبیة -ب

یبین نتائج اختبار الحبال للمجموعة التجریبیة): 02(الجدول رقم 
عدد

العینة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الداللة 
اإلحصائیة 

)0.05(عند

" ت"
لمحسوبةا

" ت"
الجدولیة

االختبار
186.882.11القبلي

نتائج دالــة
7.971.74إحصائیا

االختبار
1811.501.75البعدي

نالحــظ أن المجموعــة التجریبیــة قــد حققــت متوســطها حســابیا فــي ) 02(مــن خــالل الجــدول رقــم 
، فــي حــین نســجل قیمــة , نقطــة 2.11طــة وانحــراف معیــاري یقــدر بـــ نق6.88االختبــار القبلــي قــدره 

نقطــة كنتیجــة للمتوســط الحســابي للمجموعــة فــي االختبــار البعــدي وبــانحراف معیــاري یســاوي 11.50
نقطة ، حیث القیم البسیطة لالنحراف المعیاري تعكس مدى تجانس وتقارب قیم المجموعة من 1.75

. المتوسط الحسابي
لعـــدد 7.97اســـتودنت التـــي قـــدرت بــــ " ت"المحســـوبة المســـجلة الختبـــار " ت"كانـــت نتیجـــة وقـــد 

، وبالتـــالي 1.74الجدولیـــة التـــي قـــدرت قیمتهـــا بــــ " ت "مقارنـــة بــــ ) العـــب18(یناســـب عـــدد العینـــة 
فالمجموعة أحدثت فروقـا دالـة معنویـا بـین نتـائج االختبـار القبلـي والبعـدي وذلـك بـالنظر إلـى المتوسـط 

) .0.05(حسابي القبلي والبعدي ، ومنه نقول أن هناك داللة إحصائیة عند المستوى ال
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یوضح نتائج اختبار الحبال للمجموعة التجریبیة ): 02(رقم مدرج تكراري
:اختبار االتزان الثابت

)بعدي-قبلي (الظابطة المجموعة -أ
یبین نتائج اختبار االتزان الثابت للمجموعة): 03(رقم الجدول

عدد
العینة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الداللة 
اإلحصائیة 

)0.05(عند 

" ت"
المحسوبة

" ت"
الجدولیة

االختبار
188.353.03القبلي

نتائج غیر 
دالة

إحصائیا
1.011.74

االختبار
1810.721.44البعدي

فإن المجموعة حققت متوسطا حسابیا في االختبـار القبلـي ) 03(ن خالل نتائج الجدول رقم م
مرة كما حققت في االختبار البعدي متوسط حسابیا 3.03مرة وانحراف معیاري یقدر بـ 8.35مقدرا بـ
المحســـوبة " ت"فـــي حـــین نســـجل قیمـــة . مـــرة 1.44مـــرة وانحـــراف معیـــاري یقـــدر بــــ 10.72یســـاوي 
لعـــدد 1.74الجدولیـــة المقـــدرة بــــ " ت"اســـتودنت و التـــي ال تفـــوق " ت"فـــي اختبـــار 1.01ة بــــ  المقـــدر 
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وهذا یدل على عدم وجود فروق معنویة بـین نتـائج االختبـارین القبلـي ) العب18(یناسب عدد العینة 
.والبعدي

ـــائج الجـــدول رقـــم  ـــالي ومـــن خـــالل نت ) 03(الموضـــحة فـــي المـــدرج التكـــراري رقـــم ) 04(وبالت
الحظنا أن عناصر المجموعة، قـد أبـدت نقصـا ملحوظـا فـي قـدرتها علـى الـتحكم فـي اتـزان الجسـم أي 

" ت"وجــود ضــعف فــي القــدرة علــى االتــزان وعـــدم تحســن هــذه األخیــرة تحســنا معنویــا وبالمقارنــة بـــین 
.0.05الجدولیة نجد عدم وجود داللة إحصائیة عند المستوى " ت"المحسوبة و 

الظابطةنتائج اختبار االتزان الثابت للمجموعة یوضح ): 03(رقم مدرج تكراري
)بعدي-قبلي (لمجموعة التجریبیة ا- ب

یبین نتائج اختبار االتزان الثابت للمجموعة التجریبیة): 04(الجدول رقم 

عدد
العینة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الداللة 
اإلحصائیة 

)0.05(دعن

" ت"
المحسوبة

" ت"
الجدولیة

االختبار
1817.331.78القبلي

نتائج دالة
7.941.74إحصائیا 

االختبار
1810.502.66البعدي
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نالحـظ أن المجموعـة أحـرزت علـى متوسـط حسـابي یقـدر ) 04(من خالل نتائج الجـدول رقـم 
االختبـار القبلـي، بینمـا حصـلت المجموعـة مـرة خـالل 1.78مرة وانحـراف معیـاري یقـدر بــ 17.33بـ 

.مرة 2.66مرة وبانحراف معیاري یقدر بـ 10.50على متوسط حسابي یقدر بـ 
" ت"و  التـي تفـوق 7.94استودنت التي قدرت بـ " ت"المحسوبة في اختبار "ت"وقد تم تسجیل نتیجة 

ة أحــدثت نتائجهــا فروقــا وعلیــه فالمجموعــ) العــب18(لعــدد یناســب عــدد المجموعــة 1.74الجدولیــة 
ـــزان  ـــي والبعـــدي، أي أن المجموعـــة أثبتـــت قـــدرتها علـــى االت ـــائج االختبـــارین القبل ـــة بـــین نت معنویـــة دال
وبتحســین هــذه األخیــرة مــن االختبــار القبلــي إلــى االختبــار البعــدي وذلــك بــإحراز فــروق دالــة بــین نتــائج 

.0.05وى ومنه نقول أنه هناك داللة إحصائیة عند المست.االختبارین،
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نتائج اختبار االتزان الثابت للمجموعة التجریبیةیوضح ): 05(رقم مدرج تكراري
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اختبار االتزان الحركي -1-4
)بعدي-قبلي (الظابطة المجموعة - أ

یبین نتائج اختبار االتزان الحركي للمجموعة الشاهدة ): 05(الجدول رقم 

دعد
العینة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الداللة 
اإلحصائیة 

)0.05(عند

" ت"
المحسوبة

" ت"
الجدولیة

االختبار
نتائج غیر 1810.611.64القبلي

دالة
إحصائیا 

0.321.74
االختبار
1810.771.69البعدي

متوســط الحســابي فــي نالحــظ أن المجموعــة ســجلت قیمــا لل)05(مــن خــالل نتــائج الجــدول رقــم 
مرة وفـي االختبـار البعـدي تحصـلت 1.64وانحراف معیاري قدر بـ 10.61االختبار القبلي المقدر بـ 

.1.69مرة وانحراف معیاري مقدر بـ 10.77على متوسط حسابي مقدر بـ 
لحســـاب اختبـــار 0.32المحســـوبة المقـــدرة بــــ " ت"فـــي حـــین تحصـــلت المجموعـــة علـــى قیمـــة 

، ) العــب18(بالنســبة لـــ 1.74الجدولیــة المقــدرة ب " ت"تــي تعتبــر أصــغر مــن قیمــة ســتودنت وال"ت"
هذا ما یؤكد عدم وجود فروق معنویة بین نتائج االختبارین القبلي والبعدي وعدم وجود داللة إحصائیة 

.0.05عند مستوى 
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ان الحركي للمجموعة الشاهدةنتائج اختبار االتز یوضح ): 06(رقم مدرج تكراري
)بعدي-قبلي (المجموعة التجریبیة - ب

یبین نتائج اختبار االتزان الحركي للمجموعة التجریبیة): 06(الجدول رقم 
عدد

العینة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الداللة 
اإلحصائیة 

)0.05(عند

" ت"
المحسوبة

" ت"
الجدولیة

االختبار
1817.111.84القبلي

نتائج دالة
7.681.74إحصائیا  االختبار

1811.222.83البعدي

نالحـظ أن المجموعـة أحـرزت علـى متوسـط حسـابي یقـدر ) 06(من خالل نتائج الجـدول رقـم 
مـرة خـالل االختبـار ، بینمـا حصـلت المجموعـة علـى 1.84مرة وانحراف معیاري یقدر ب 17.11بـ 

.مرة خالل االختبار البعدي2.83مرة، وانحراف معیاري یقدر بـ 11.22متوسط حسابي یقدر بـ 
والتــي 7.68اســتودنت التــي قــدرت ب " ت"المحســوبة فــي اختبــار " ت"وقــد تــم تســجیل نتیجــة 

، وعلیــه فالمجموعــة )العــب18(لعــدد یناســب عــدد المجموعــة 1.74الجدولیــة المقــدرة ب " ت"تفــوق 
نتــائج االختبـــارین القبلــي والبعـــدي أي أن المجموعــة أثبتـــت أحــدثت نتائجهـــا فروقــا معنویـــة داللــة بـــین
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قــدرتها علــى االتــزان وبتحســین هــذه األخیــرة مــن االختبــار القبلــي إلــى االختبــار البعــدي وذلــك بــإحراز 
.0.05فروق دالة بین نتائج االختبارین، ومنه نقول أن هناك داللة إحصائیة عند المستوى 

نتائج اختبار االتزان الحركي للمجموعة التجریبیةیوضح ): 07(رقم مدرج تكراري
:منــاقشة النتائـــج-

على تحسین دقة التصویب " تأثیر االتزان "في إطار موضوع بحثي هذا والذي یتطرق إلى 
).سنة17- 15(عند العبي األشبال 

اختبار الحبال، (الختبارات التقنیة التي شملت ومن خالل النتائج المحصل علیها من جراء ا
اختبار فالمینغو لالتزان الثابت، اختبار (لقیاس دقة التصویب و) واختبار المستطیالت المتداخلة

لقیاس القدرة على االتزان، والمستعملة مع المجموعتین الشاهدة والتجریبیة، والتي ) االتزان الحركي
، سنقوم بمناقشة النتائج المحصل علیها في ضوء الفرضیات )17(إلى ) 02(دونت في الجداول من 

المطروحة، والتحلیل اإلحصائي لهذه األخیرة في محاولة إلبراز بعض العوامل الرئیسیة التي لها دخل 
في تحدید النتائج المحصل علیها، والتي قد تساهم في فهم الغموض الذي یدور حولها، فما قد حققته 

) اختبار فالمینغو لالتزان الثابت واختبار االتزان الحركي(في اختباري االتزان المجموعة التجریبیة 
مرة كمتوسط 17.33بحیث حصلت هذه األخیرة في االختبار القبلي لالتزان الثابت فالمینغو نتیجة 

مرة كمتوسط حسابي لتحدث فروق معنویة دالة لصالح 10.50حسابي، وفي االختبار البعدي نتیجة  
، كما حصلت في االختبار القبلي لالتزان ) 1.74>7.94(الجدولیة " ت"سوبة على المح"ت "
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مرة كمتوسط 11.22مرة كمتوسط حسابي ، وفي االختبار البعدي نتیجة 17.11الحركي نتیجة
، عكس ) 1.74>7.68(الجدولیة " ت"المحسوبة على "ت"حسابي ، لتحدث فروق معنویة دالة 

.تائجها سوى انعدام الداللة في كال االختبارین المجموعة الظابطة التي تبدو ن
وهذا یدل على نجاح البرنامج التدریبي الذي استفادت منه المجموعة التجریبیة، والتي أبدت 
فروقا       في تحسین قدرة عناصرها على االتزان، عكس نظیرتها الظابطة التي أبدت عناصرها 

ارنة مع االختبار القبلي لهذه األخیرة، والتي كانت لم غیابا لهذه الصفة بل تقهقر مستواها أكثر مق
.تستفد من وحدات تدریبیة لتحسین قدرتها على االتزان

هذه النتائج المحصل علیها في اختبارات االتزان جرت بي إلى الحصول على نتائج مصاحبة 
الة بین االختبارین ، التي أسفر عنها إحداث فروق معنویة د)اختبار الحبال(لها في اختبار التصویب 

القبلي والبعدي لصالح هذا األخیر بالنسبة للمجموعة التجریبیة والتي هي مدونة في الجدول رقم 
نقطة كمتوسط حسابي في االختبار القبلي ، 6.88بحیث أن المجموعة حصلت على نتیجة ) 03(

" ت"ال لصالح نقطة كمتوسط حسابي في االختبار البعدي بإحداث فرق معنوي د11.50ونتیجة 
في حین حصلت المجموعة الظابطة في نفس االختبار على نتیجة ) 1.70>7.97(المحسوبة 

نقطة كمتوسط حسابي في 10.38نقطة كمتوسط حسابي في االختبار القبلي ، ونتیجة 10.77
مما ) 02(والمدونة في الجدول رقم )1.70<0.73(االختبار البعدي دون إحداث فرق معنوي دال 

فالحصول على )"التصویب(ضرورة وجوب الحصول على القدرة على االتزان أثناء الحركة یفسر "
. القدرة الجیدة على االتزان یساهم بشكل ملحوظ في تحدید نتائج اختبار التسدید المذكور

هذا الفرق الملحوظ بین المجموعتین في اختبار التسدید على المستطیالت المتداخلة بالنظر إلى 
المحصل علیها في اختباري االتزان والتي سبق ذكرها ، وكذا النتائج المدونة في الجداول رقم النتائج 

الشيء الذي غاب لدى . فهي تدعم ترابط تحسن دقة التصویب و القدرة على االتزان) 16- 15- 14(
ي المجموعة الظابطة التي أبدت عناصرها انعدام في حدوث الفروق المعنویة بین االختبارین القبل

.والبعدي وهذا یدل على تحقق الفرضیة الثالثة
التي تقول في نتائجها 2011/2012سنوسي عبد الكریم وهذا ما یتوافق مع دراسة 

ان ترابط المهارات االساسیة في التدریبات یؤدي الى اتقان المهارات والعكس صحیح وهو ما حدث 
.معنا
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:الستنتاج عاما-
ي الجانب النظري وعرض وتحلیل النتائج في الجانب التطبیقي، من خالل كل ما تم تقدمیه ف

نستطیع القول أننا وصلنا إلى إستخالص مضمون هذا البحث المتواضع وخاصة من خالل الدراسة 
التطبیقیة التي وضحت الغموض الذي كان على هذا العمل، وبالتالي تقدیم الحلول التي تعطي 

أثیر االتزان على تحسین دقة تعناستطعنا الكشف یث اإلجابات لإلشكال المطروح سابقا، بح
وعند تحلیل نتائج هذه الدراسة التي كانت عن طریق التصویب لدى العبي كرة القدم صنف اشبال، 

التي ) التجریبیة والظابطة(عرض وتحلیل نتائج االختبارات المهاریة القبلیة والبعدیة للمجموعتین 
التي استمرت في التدریب وفق البرنامج ) الظابطة(والمجموعة خضعت للبرنامج التدریبي المقترح 

:العادي، تم التوصل لبعض النتائج والمتمثلة في
أما في ) التجریبیة(أن المجموعتین كانت تمتلكان مستوى متقارب قبل تنفیذ البرنامج على المجموعة 

ذات داللة إحصائیة بین فقد وجدت فروق ) التجریبیة(االختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة 
.االختبارین القبلي والبعدي في االختبارات لصالح االختبار البعدي

تبین أنه ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة ) الظابطة(أما في االختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة 
.بین االختبارین القبلي والبعدي في جل االختبارات

فتوصلنا إلى أنه توجود فروق ذات داللة ) التجریبیة(و) الظابطة(تین أما االختبارات البعدیة للمجمع
التي طبق علیه ) التجریبیة(إحصائیة وهذا في كل االختبارات البعدیة للمجموعتین ولصالح المجموعة 

. البرنامج المقترح
هارة ومفمن خالل النتائج یرى الباحث أن هذا البرنامج التدریبي ساعد على تنمیة صفة االتزان

المتمثلة في ) التجریبیة(التصویب وهذا ما یعني أن البرنامج التدریبي المقترح على المجموعة 
العب من النادي الریاضي الهاوي لبلدیة قادریة لقد أثر على االتزان ودقة التصویب، وهذا ما 18

.  حقق صحة جمیع الفرضیات الجزئیة المقدمة من طرف الباحث
.لبرنامج التدریبي الى تحسین االتزان الثابتالفرضیة األولى یؤدي ا

.لفرضیة الثانیة یؤدي البرنامج التدریبي الى تحسین االتزان الحركي
.الفرضیة الثالثة یؤدي البرنامج التدریبي الى تحسین دقة التصویب
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ومن خالل كل هذه النتائج  واالستنتاجات المتحصل علیها توصلنا إلى تحقیق صحة الفرضیة العامة
)".7U1(والتي مفادها أن لالتزان تأثیر على تحسین دقة التصویب لدى العبي كرة القدم فئة أشبال

وبالتالي محاولة تعمیم النتائج على أكبر شریحة ممكنة لهذه الفئة العمریة، التي أضحت تشكل 
ي والتقني لالعب العصر الذهبي لتعلم المهارات والقدرات الخاصة وبالتالي الرفع من المستوى المهار 

. الفتي الجزائري
:اقتراحات و توصیات-

من جراء إجراء هذا البحث فقد تسنى لي مالحظة أشیاء كثیرة، كانت تشكل بعض 
الصعوبات في إنجاز وتقدیم سیرورة البحث نفسه أو حتى كعائق في وجه تحسین مستوى النوادي 

.الریاضیة
االقتراحات علها تساهم في تحسین لذا فقد خلصت إلى مجموعة من التوصیات وبعض

:وضعیة النوادي الریاضیة ومن ثم تحسین مستوى المنتجات الوطنیة وهي كما یلي 
توفیر الوسائل البیداغوجیة الالزمة قصد سیرورة التدریب وتسهیل عملیة التعلیم على -

التطویر من المدرب، وبذلك خلق جو مساعد لالعب یجعله یساهم بكل طاقاته بغرض التحسن و 
قدراته، وبالتالي بروزه كریاضي یستحق أن یعتمد علیه لرفع مستوى النوادي الریاضیة والنخبویة على 
سواء، ألن بعض النوادي الریاضیة التي زرتها شاهدت أنها ال تحتوي على أدنى الوسائل البیداغوجیة 

كرة القدم في أجواء ما یقال التي تساهم في سیرورة عملیة التعلیم وذلك قصد ممارسة جیدة للعبة 
).كالكرات مثال والملعب( عنها أن تكون مقبولة 

ضرورة تسطیر برامج استدراكیة من طرف الباحثین واألخصائیین في هذا المجال قصد -
تدارك النقص الفادح في القدرات البدنیة لدى الالعبین في هذه الفئة العمریة ، وكذلك إجراء  دورات 

المدربین بكل المعلومات والمستجدات التي قد تساهم على تحسین مستوى الالعبین تكوینیة لتزوید 
.والرفع من أدائهم التقني والحركي، وكذا تتبع الطرق المنهجیة الجدیدة في التدریب 

اقتراح منافسات ودورات ریاضیة محلیة قصد تدعیم الحركة الریاضیة لقلة المنافسات -
احتكاك الالعبین بنظائرهم في نوادي ریاضیة أخرى، وعلیه التعود على جو الرسمیة، وبالتالي تدعیم 

.المنافسة الذي یخلق لدیهم روح التنافس ویطور من قدراتهم التقنیة والبدنیة المختلفة
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ضرورة التركیز على إدماج تمارین وبرامج تطویریة قصد تحسین القدرة على االتزان لدى -
دا بل ومتدهورة النعدام العمل حول هذه الصفة في مختلف البرامج الالعبین والتي تبدو ضعیفة ج

.التدریبیة التي یتلقاها الالعب

:قائمة المراجع
دار الفكر ، 4ط، النفسیة للنمو من الطفولة الى الشیخوخة األسس، )2000: (فؤاد البهي السید-1

.القاهرة، العربي
.بیروت، دار النهضة العربیة، 1ط، مراهقةالمراهق وال) 2005: (عبد الرحمان محمد العیسوي-2
.القاهرة،الكتاب الجامعي، 2ط،علم النفس النمو الطفولة والمراهقة)2003: (علي فاتح الهنداوي-3
.القاهرة،عالم الكتب،الطفولة والمراهقة )1999: (محمود حمودة-4
.بیروت،دار الشروق للنشر،3ط،ي للطفلالنمو النفس)1990: (زیدان محمد مصطفى-5
.بیروت،دار الفكر اللبناني،1ط،التحلیل النفسي للمراهقة) 1995: (عبد الغني دیدي-6
المؤسسة الجامعیة ،1ط،سیكولوجیة النمو عند الطفل و المراهق)2000: (توماجور خوري-7

.بیروت،للدراسات و النشر والتوزیع
.بیروت،، دار النقائض2القدم طفن كرة ) 1986: (رومي جمیل-8
.1ط،، تدریب القوة العضلیة)2004: (عملي عادل عبد البصیر-9

، مكتبة المجتمع العربي للنشر 1ط،التدریب- المفاهیمكرة القدم، )2011: (غازي صالح محمود- 10
.والتوزیع،عمان

دار ، 1ط،، الفیزیولوجیا مبادئها وتطبیقاتها في المجال الریاضي)2004: (حسین قاسم حسن- 11
.بغداد، الحكمة

كرة القدم بین النظریة والتطبیق واالعدادالبدني في كرة القدم، دار )1989: (إبراهیم شعالن- 12
.القاهرة،الفكر العربي
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المنظومة المتكاملة في تدریب القوةو التحمل )2005: (محمد جابر بریقع، إیهاب فوزي البدوي- 13
.اإلسكندریةمنشأة المعارف : العضلي

، دار 1طو االنشطة الریاضیةفیسیولوجیا التربیة البدنیة) 2006: (ي محمد جالل الدینعل- 14
.الكتاب المصریة،مصر

.طفال، مركز الكتب للنشر القاهرةتنمیة القوة العضلیة بالمقاومات لال) 2000: (حماد مفتي- 15


