
 

وتأثريه علً املستىي البدنً  العضلًتحسني اختالل التىازن برنامج ل
 كرة اليداخلط اخللفً فً  لالعىب واملهاري

*
 جامعة المىوفية –تقسم االلعاب تكلية الترتية الرياضية  استار مساعذد / طارق محمذ الىصيري. 

**
 جامعة المىوفية –اضية مذرس تقسم االلعاب تكلية الترتية الري د / شريف محمذ عثذ المىعم.

 

 ـ مستخلص البحث:
ً  الزمىان   اخمزل   لزحسمم   ثبألثقمب   ثرنمبج   رصميم   إلً الجحث يهذف ً  العضمى  للعجم

ً  لىزعمرف  المذ كرح فً فًالخى الخظ ً  لىجرنمبج   اليسمزهذف  حجم   ،عىم  القمىح  لزنيممخ  الزمذييج
ً الخى الخظ للعجً العضىمخ ً  فم  العىمىي  طمرف ال ثمم   العضمى   الزمىان   اخمزل   رحسمم   فم
 رنيمخ ف ( اليسزهذف حج  جنه اليزىقعخ لألهذاف الجرنبج  رحقمق جذي ،السفىً والطرف
 الطممرف ثممم  العضممىً الزممىان  اخممزل  رحسممم  فممً فمم الخى الخممظ للعجممً العضممىمخ القممىح
 الطمرف  ثمم   العضىً الزىان  اخزل  رحسم  فً الجرنبج  رأثمر ،السفىً والطرف العىىي
 األداء جسمممزىي عىمممً الجرنمممبج  رمممأثمر ،الخىفمممً الخمممظ للعجمممً السمممفىً والطمممرف العىمممىي
ً  الجسم   رركممت  عىً الجرنبج  رأثمر ،الخىفً الخظ للعجً اليهبيي ً  الخمظ  للعجم  ،الخىفم
ً  العضىً الزىان  فً رحس  وجىد  النزبئ  اه  وكبنذ ً  الخمظ  للعجم ً  الخىفم  الممذ  كمرح  فم
ً  رحس  وجىد ،والسفىً العىىي الجس  رفًلط القجىً القمبس فً عنه الجعذي القمبس فً  فم

ً  اليهمبيي  األداء جسزىي ً  الخمظ  للعجم ً  الخىفم ً  الزمىان   رحسم   ثعمذ  الممذ  كمرح  فم  العضمى
ً  ثبلىثمت  الزصىيت اخزجبي دقخ، - قىح ثباليركبن الزصىيت جهبياد جيمع فً لذيه   ألعىم
 رركمممت جزغمممر فممً رحسمم  وجممىد ،(دقممخ -قممىح لألجممب  ثبلىثممت الزصممىيت اخزجممبي دقممخ، -قممىح

ً  المنق   خمل   جم   الجس  ً  المنق   المذهى ،  ون  فم ً  الزيمبدح  المذهى ،  نسمجخ  فم  ون  فم
 رحسم   وجمىد  ،الجعمذي  القممبس  لصمبل  ( اليقجمى   الذه  ون  انخفبض دهى ، ثذو  الجس 
ً  نيمبدح  الكىمً،  الجسم   ون  نق  الجس  رركمت جزغمراد فً ً  المىن   فم  لصمبل  ( اليثمبل

ً  رحسم   وجىد ،جعذيال القمبس ً  القىاجممخ  الحبلمخ  فم ً  الخمظ  للعجم ً  الخىفم  ثعمذ  الممذ  كمرح  فم
 .لذيه  العضىً الزىان  اخزل  رحسم 

 العضى  الزىان  المذ، كرحالكلمات الرئيسية: 

  0202 اثريل أسمىط جبجعخ الريبضمخ، الزرثمخ وفنى  لعىى  اسمىط ججىخ مكان الىشر:
 اهم المراجع: 

 

الزذييت الريبض ، اإلعذاد الجذن  والزمذييت   :(0222) لخطيةاواريمان ، الىمرأحمذ عثذ العزيز  -1

 ، القبهرح.ًثبألثقب  لىنبشئم  ف  جرحىخ الجىىغ، األسزبر لىكزبة الريبض

(: 0220عمداد الدذيه عثداس أتدو )يدذ )     ، كمال الذيه عثدذ الدرحمه درشيدق، ىدذرد سديذ مرسد        -2

رطجمقمبد،، جركمز الكزمبة     –ممذ ننرريمبد   القمبس والزقىي  ورحىمل اليجمبياح فمً كمرح ال   

 لىنشر، القبهرح.

                                                 
 تكلية الترتية الرياضية جامعة المىوفية. ستار مساعذا  **

 مذرس تكلية الترتية الرياضية جامعة المىوفية.  **


