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منيج تدريبي مقترح لتطوير بعض الميارات األساسية والقدرات العقمية لناشئي كرة القدم
أ.م.د سالم جبار صاحب

م.م نوار عبد اهلل الالمي

كمية التربية الرياضية جامعة القادسية

كمية التربية الرياضية جامعة القادسية
استالم البحث 2162/9/61 :

قبول النشر 2162/66/5 :

ممخص البحث
اشتممت البحث عمى خمسة فصول ىي -:

الفصل األول  :التعريف بالبحث وأىميتو :

تضمن ىذا الباب التعريف بالبحث وأىميتو في تطوير بعض الميارية األساسية والعقمية لدى العبي كرة القدم لفئة الناشئين لما

ليذه الصفات من أىمية كبيرة في األلعاب الرياضية وباألخص في كرة القدم وذلك عن طريق الجيود المستمرة والمتميزة في تطوير
لعبة كرة القدم نحو مزيد من التطور لما تتضمنو أسس وقواعد ومفيوم التدريب الرياضي من اجل رفع مستوى الحالة التدريبية لكرة
القدم ولموصول الى المستويات العميا ولعبة كرة القدم ليا باع طويل .اذ لم يعد كافيا لممسؤولين عن ىذه المعبة باالعتماد عمى
الخبرة الشخصية والمالحظة السطحية والصدفة لتحقيق العبة متكاممة بل يجب ومن الضروري األخذ بأسباب العمم وخطواتو
واالعتماد عمى المالحظة المقننة والتجريب الميداني واالختبارات والمقياس المناسب .ومن ىنا جاءت أىمية البحث في العمل عمى
وضع منيج تدريبي مقترح مبني عمى أسس عممية مدروسة لتطوير بعض الميارات األساسية والعقمية لدى العبي ناشئين نادي
االتفاق الرياضي بكرة القدم بما يخدم تطور ىذه المعبة .وتضمن أيضاً التطرق الى مشكمة البحث حول تكامل ممازجة ىذه

المكونات لتطوير المستويات لالعبين واالرتقاء لمميارات األساسية والعقمية سيما لالعبين الناشئين الذي يعتبرون الحجر األساس
لمصرح الرياضي .
كما ىدف البحث الى :
 -6أعداد منيج تدريبي يساىم في تطوير بعض الميارات األساسية والقدرات العقمية.
فروض البحث:

 -6ان المنيج التدريبي المقترح سيساىم في تطوير الجوانب الميارية والعقمية لدى عينة البحث (لممجموعة التجريبية).

مجاالت البحث:

 1-5-1المجال البشري  :ناشئي نادي االتفاق بكرة القدم البالغ ( )29العباً .

 2-5-6المجال الزماني  2166/5/16 :ولغاية 2162/8/6

 3-5-1المجال المكاني  :ممعب نادي االتفاق الرياضي في الديوانية.

الفصل الثاني  :الدراسات النظرية والمشابية :

تضمن ىذا الباب شرحاً لما ىيو المنيج التدريبي وأقسامو ومفيومو من قواعد وخطوات بكرة القدم وكيفية التدريب عمييا من خالل

خصائص واتجاىات حديثة في مجال اإلعداد الرياضي وكذلك معرفة مدى تقبل الالعبين لمتدريب وتأثير التدريبات فييم واالستفادة
وكذلك أقسام المنيج التدريبي من الميارات األساسية والعقمية المستخدمة فيو .
كذلك معرفة تدريب الناشئين وما يحتاجون من تقسيمات المنيج ومتغيرات البحث المدروسة من الميارات األساسية والقدرات

العقمية وأىميتيا وكيفية التدريب عمييا فضالً عن الدراسات السابقة .

الفصل الثالث  :منيجية البحث واجراءاتو الميدانية :

استخدام الباحثان المنيج التجريبي نظ اًر لمالءمتو لطبيعة مشكمة البحث ،وحددت عينة البحث بالعبي نادي االتفاق بكرة القدم

لمناشئين إذ تم توزيع العينة عمى مجموعتين ضابطة وتجريبية وبواقع( )61العبين لكل مجموعة تأخذ المجموعة الضابطة المنيج
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التقميدي المعد من قبل المدرب فيما تأخذ المجموعة التجريبية المنيج التدريبي الذي أعده الباحثان  ،وبعد تجانس العينة وتكافئيا
وتحديد الصفات البدنية والحركية والميارات األساسية والخططية والعقمية واختبا ارتيا تم إجراء التجربة االستطالعية بغية التعرف
عمى صالحية اإلجراءات التنظيمية واإلدارية فضالً عن تحقيق الشروط العممية (الصدق– الثبات– الموضوعية) وأيضاً إجراء
االختبار القبمي ومن ثم إعطاء المنيج المقترح بعد وضعو وعرضو عمى مجموعة من المختصين والخبراء واعادة االختبارات في
االختبار البعدي ليظير التطور الحاصل في العينة .
الفصل الرابع  :عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا :

تم عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا عن طريق استخدام الوسائل اإلحصائية الختبارات الصفات البدنية والحركية الميارية

والخططية والعقمية لعينة البحث لممجموعتين التجريبية والضابطة وأظيرت النتائج فروق معنوية ولصالح المجموعة التجريبية نتيجة
لتطبيق المنيج المقترح الذي أظيرتو الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية  ،فضالً عن وجود فروق معنوية في االختبارات البعدية
لنتائج اختبارات الصفات البدنية والحركية والميارية والخططية والعقمية المبحوثة .

الفصل الخامس  :االستنتاجات والتوصيات :

1-5االستنتاجات :

بناء عمى ما توصمت إليو نتائج البحث  ،وما رافقيا من معالجات إحصائية ومناقشات واستقراءات ضمن حدود عينة البحث

وطبيعتيا  ،تمكن الباحثان من الوصول الى االستنتاجات اآلتية :
 المنيج المعد من قبل الباحثان ساىم في تطوير المتغيرات المبحوثة (الميارية والعقمية).
 2-5التوصيات :

استنادا الى البيانات الواردة في ىذا البحث  ،ومجمل ما جاء فيو من عرض ومناقشة وتحميل لمنتائج  ،وما طرح في ضوء ذلك

من استنتاجات  ،توصل الباحثان الى التوصيات اآلتية :

 ضرورة استخدام االختبارات المقننة (المياري والعقمي) كوسيمة موضوعية لتحديد المستوى وتكرار إجراء االختبارات بين فترة
وأخرى لموقوف عمى مستويات الالعبين الناشئين في كرة القدم.
 ضرورة ان يتولى العمل (التدريب ) لمفئات العمرية مدربين مؤىمين عممياً كون تمك المراحل السنية تشكل القاعدة األساسية في
الوصول الى المستوى العالي مستقبال .

Abstract

Training curriculum proposal to develop some basic skills and mental capacity of
the youth team football
Ass. Lecturer. Nawar A Hussein Al- Lami

Ass. Professor Dr .Salam Jabbar

Find comprised of five chapters are:
Chapter I - Introduction of research and its importance
This section included the definition of research and its importance in the development of some
of the footwork and basic mentality among football players for junior class to these qualities of
great importance in sports, especially in football, through continuous and outstanding efforts in
the development of football game towards the further development of what contained in the
principles and rules The concept of sports training in order to raise the level of training status for
football and get to the upper levels and the game of football has a long history. As it is no longer
enough for those responsible for this game based on personal experience and observation of
surface and chance to achieve an integrated player but must It is necessary to take the causes of
science and steps and rely on observation and experimentation inhalers and field tests and
appropriate measure. Hence the importance of research work to develop a training curriculum is
based on the scientific basis for the development of the proposal and some basic skills and
mentality among players Juniors Sports Club agreement football to serve the development of this
game. He also touched on the problem included research on the integration of interweaving these
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components to develop levels of players and improve basic mental skills, particularly young
players who are considered the foundation stone of the edifice sports.
The research aims to:
1- Prepare a training curriculum contributes to the development of some of the basic skills and
mental capacity.
Research hypotheses :
1- The training curriculum proposal will contribute to the development of skills and mental aspects
to the research sample (experimental group).
Areas of research:
1-5-1 the human sphere: Club youth team football of the agreement (29) player.
1-5-2 temporal area: Search for: - 31/5/2011 until 1/8/2012
1-5-3 spatial area: Stadium Sports Club agreement in Diwaniya.
Chapter II - theory and similar studies:
This section included an explanation of what heh training curriculum and its divisions concept of
rules and steps of football and how to train them through the characteristics of modern trends in
the field of preparation sports, as well as know how to accept the players for training and the
impact of training them and benefit, as well as sections of the training curriculum of basic mental
skills used in it.
Youth training as well as knowledge and what they need from the divisions of the curriculum and
the research variables studied the basic skills and mental capacity and its importance and how to
train them as well as previous studies.
Chapter III - Field research methodology and procedures:
Use researcher experimental method due to its relevance to the nature of the research problem,
and identified research sample with famous Club agreement football junior as the sample was
distributed to the two officer and pilot of (10) players for each group takes control group of
traditional prepared by the trainer approach in the experimental group take the training
curriculum prepared by the researcher, after homogenization of the sample and reward them
determine the physical and kinetic characteristics and basic tactical and mental skills and tests
were conducted exploratory experiment in order to recognize the validity of the regulatory and
administrative proceedings as well as the achievement of scientific terms (Alsedk- objectivity
Althbat-) and also the pre-test procedure and then give the proposed approach after being placed
and presented to a group of specialists and experts and re-testing in the post-test to show the
evolution in the sample.
Chapter IV - Results analyzed and discussed:
Results are presented and analyzed and discussed by the use of statistical methods for testing
the physical and kinetic characteristics of skill and tactical and mental research sample for the two
experimental and control group, and the results showed significant differences in favor of the
experimental group as a result of the application of the proposed approach, which showed
differences between tribal tests and post, as well as the existence of significant differences in the
post tests of the results physical and motor skills and tactical and mental qualities of the surveyed
tests.
Chapter V - Conclusions and recommendations :
Conclusions:
Based on the findings of the search results, and the concomitant treatments and statistical
extrapolations and discussions within the research sample and the nature of the limits, the
researcher was able to reach the following conclusions :
•curriculum prepared by the researcher has contributed to the development of the researched
variables (skill and mental)
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5-2Recommendations
Based on the data contained in this research, and what the total came from the presentation and
discussion and analysis of results, and put it in the light of the findings, the researcher to the
following recommendations- :
•the need to use standardized tests (the skill and mental) as an objective to determine the level
and frequency of testing from time to time to determine the levels of junior players in football.
The need to take up work (training) age groups qualified instructors scientific fact that the Sunni
stages constitute a basic rule in access to higher level in the future.
"عممية تربوية مبنية مخططة عمى األسس العممية ىددفيا تطدوير
 -1التعريف بالبحث :

 1-1مقدمة البحث وأىميتو :

تعددد لعبددة ك درة القدددم مددن األلعدداب التددي تددأثرت بددالتطور ودأب
المختص ددون والخبد دراء والم دددربون ف ددي ى ددذا المج ددال إل ددى تط ددوير
المعب ددة م ددن خ ددالل تط ددوير مس ددتوى أداء الالعب ددين وق ددابميتيم م ددن

خددالل تطددوير التدددريب وطرائقددو وأسدداليبو وخططددو والقدوانين التدي
ساعدت في ذلك .

ان األىمية المتزايدة التي تتمقاىا كرة القدم في البمدان المتقدمة
والناميد ددة عمد ددى س د دواء  ،جعمد ددت أصد ددحاب الخب د درة واالختصد دداص
والعاممين فدي رحداب المعبدة يفكدرون فدي ط ارئدق لالرتقداء بالعامدل
الفددردي والجمدداعي لمفريددق الن لموصددول بمسددتوى الالعبددين الددى
الدرج د ددة الت د ددي تمك د ددنيم م د ددن تحقي د ددق متطمب د ددات المع د ددب الح د ددديث
بعناص دره المختمفددة يسددتمزم بندداء الالعددب منددذ الصددغر عمددى وفددق

مناىج تدريبية مقننة بددنيا ومياريداً وخططيداً وعقميداً  ،فضدال عدن

محتددوى أكثددر تطددو ار يددتالئم مددع قدددرات الناشددئين وامكانيدداتيم التددي
تضع األساس الصحيح لبناء القاعدة من الناشئ بما يخمق جيال
من أصحاب المواىب والقدرات الخاصة.

أداء الالعددب مددن جميددع الندواحي والوصددول بددو الددى التكامددل فددي
()6

األداء المطم ددوب"

 ،ل ددذا يتطم ددب م ددن الم دددربين وض ددع من دداىج

متكامم ددة لتط ددوير قابمي ددات الالع ددب  ،ذ ال يمك ددن ان نط ددور ق دددرة

عمى حساب القدرات األخرى .
ومد ددن خد ددالل الخب د درة والمتابع د دة الميدانيد ددة فد ددي مجد دداالت المعبد ددة
والتدددريب الحظ دا عدددم وجددود تكامددل وممازجددة وموائمددة لمعناصددر
التددي ترتكددز عمييددا المعبددة فددي المندداىج التدريبيددة المعدددة مددن قبددل

اغمب المدربين في تطوير الناشئين بأعمار ( )61-61مما أدى
الى ضدعف واضدح فدي الندواحي الميدارات األساسدية والعقميدة فدي
المستويات المتقدمة كنتيجة ليذا الخمل في إعداد الفئات العمرية
من ىنا تكمن مشكمة البحث حول تكامل ممازجدة ىدذه المكوندات
لتطوير المستويات لالعبين واالرتقاء لمميارات األساسية والعقمية

سدديما لالعبددين الناشددئين الددذي يعتبددرون الحجددر األسدداس لمصددرح
الرياضي .

3-1أىداف البحث:
ييدف البحث إلى:

 -6إع ددداد م ددنيج ت دددريبي يس دداىم ف ددي تط ددوير بع ددض المي ددارات

عد الركدائز األساسدية فدي العمميدة
إن اإلعداد المياري والعقمي تُ ّ
فعال في تطوير أداء الالعبدين والمعبدة.
التدريبية التي ليا تأثير ّ
وان مرحم ددة الناش ددئين أح دددى الم ارح ددل لتط ددوير العناص ددر البدني ددة

األساسية والقدرات العقمية.

 4-1فروض البحث :

بجانددب مرحمددة أعددداد الالعددب الخدداص والتددي يأخددذ فييددا تطددوير

 -2ان الم ددنيج الت دددريبي المقت ددرح سيس دداىم ف ددي تط ددوير الجوان ددب

جسم الالعب وجيازه العصبي والعمميات العقمية .

الميارية والعقمية لدى عينة البحث (لممجموعة التجريبية).

تكمن أىميدة البحدث فدي وضدع مدنيج تددريبي لدبعض الميدارات

األساسد ددية والعقميد ددة لمناشد ددئين مد ددن اجد ددل االرتقد دداء بمسد ددتوى أداء

 5-1مجاالت البحث:

 2-5-1المجال البشري  :ناشئو نادي االتفاق بكرة القدم البدالغ

الالعب ددين لغ ددرض االرتق دداء بمس ددتوى الالعب ددين خدم ددة لمعب ددة كد درة

( ) 29العباً .

 2-1مشكمة البحث:

 4-5-1المجااال المكاااني  :ممعددب نددادي االتفدداق الرياضددي فددي

القدم .
ان من المتعارف عميدو ان العمميدة التدريبيدة ىدي عمميدة شداممة
واسعة ومن الطبيعي ان تكون مخططة بشكل سميم ومبنيدة عمدى
أس دداس عمم ددي يش ددمل كاف ددة الند دواحي  ،وان عممي ددة الت دددريب ى ددي

 2-5 -1المجال الزماني  2166/5/16 :ولغاية2162/8/6
الديوانية.

) (1عجذ هللا دغ ٍٛانالي: ٙانتذسٚت انشٚبض ٙنطهجخ كهٛبد انتشثٛخ انشٚبضٛخ
.داس انضٛبء نهطجبعخ ٔانتصًٛى ،انُجف األششاف .0212.ص02
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ولق ددد اسددتخدمت الد ارس ددة المش ددابية الم ددنيج التجريبددي بتص ددميم
المجمددوعتين الضددابطة والتجريبيددة  ،والباحث دان اسددتخدما الطريقددة
نفسيا لمعمل  ،من خالل اطالع الباحثان عمى الدراسة المشابية
إن ى ددذه البح ددوث ل ددم تق ددم بد ارس ددة الجان ددب العقم ددي وانم ددا الب دددني

 1-2-2دراسة حسام سعيد المؤمن : ) 1( 2001

والميد دداري فقد ددط لالعبد ددي  ،واسد ددتفادة الباحث د دان مد ددن إحد دددى ىد ددذه

( مد د ددنيج مقتد د ددرح لتطد د ددوير بعد د ددض القد د دددرات البدنيد د ددة والميد د ددارات

العقمي  ،ولذلك عمل الباحثدان عمدى إعدداد مدنيج تددريبي ميداري

عنوان الدراسة :

األساسية لالعبي خماسي كرة القدم )
 -أىداف الدراسة :

• وضددع مددنيج مقتددرح لتطددوير بعددض القدددرات البدنيددة والميددارات
األساسية لالعبي خماسي كرة القدم بأعمار دون سن  69سنة .
• التعددرف عمددى تددأثير معنددوي فددي تطددوير بعددض القدددرات البدنيددة
وأداء المي ددارات األساس ددية المبحوث ددة لالعب ددي خماس ددي كد درة الق دددم

الدراسات بأنيا استخدمت الجانب البدني والمياري فقط مدن دون

وعقمدي لالعبددي كدرة القدددم  ،كمدا اسددتفاد الباحثدان مددن المعالجددات
اإلحصد ددائية المسد ددتخدمة فد ددي البحد ددوث السد ددابقة واختيد ددار أسد دديل

واحدث المعالجات اإلحصائية المناسبة لمبحث .

 -3منيج البحث واجراءاتو الميدانية :
 1-3منيج البحث :

اسد ددتخدم الباحث د دان المد ددنيج التجريبد ددي بتصد ددميم (المجمد ددوعتين

دون سن  69سنة .

المتكافئتين التجريبية والضابطة) لمالئمتو المشكمة المراد بحثيدا

 -عينة البحث :

لتحقيق أىداف البحث وفروضو .

أجريت الدراسة عمى عينة تكونت من ( )16العبداً مدن العبدي

 2-3عينة البحث :

منتخددب الشددباب بخماسددي ك درة القدددم بأعمددار دون سددن  69سددنة

ت ددم تحدي ددد عين ددة البح ددث وى ددم العبد دوا ناش ددئي ندددادي االتفد دداق

حيث تم اختيارىم بالطريقة العشدوائية وتقسديميم عمدى مجمدوعتين

الرياض ددي المشد ددارك بددددوري أنديد ددة الفد درات األوسدددط بكد درة القد دددم

ضابطة وتجريبية .

بأعمد ددار( )61-61سد ددنة ولمموسد ددم الرياضد ددي 2162 -2166

االستنتاجات :

والبالغ عددىا ( )5فرق وتم اختيار العينة بصورة عمديو والبالغ

• امتازت المجموعة التجريبية بنسبة تطدور أفضدل مدن الضدابطة

عد ددددىم ( )29العب د داً وتد ددم اسد ددتبعاد ( )9العبد ددين )1( ،ح د دراس

في اختبارات القدرات البدنية .

مرمى والعب لدم يشدارك فدي االختبدارات و ( )5العبدين شداركوا

• امتازت المجموعة التجريبية بنسبة تطدور أفضدل مدن الضدابطة

بالتجربددة االسددتطالعية ليكددون العدددد ( )21العبددا وتددم تقسدديميم

في اختبارات الميارات األساسية .

الى مجموعتين ضدابطة وتجريبيدة عدن طريدق القرعدة وبالطريقدة

 2-2-2مناقشة الدراسات السابقة :

العشدوائية بحيددث تتكددون المجموعددة الضددابطة مددن( )61العبددين

مددن خددالل اطددالع الباحثدان عمددى الد ارسددات السددابقة وضددعيما

والمجموعة التجريبية من (.)61

كد ارسددات مشددابية والتددي ليددا عالقددة بتدددريب الميددارات األساسددية

 3-3وسائل جمع المعمومات :

فددي مجددال تدددريب ك درة القدددم وأىميتيددا وأىدددافيا إذ خددرج الباحثدان

اسد ددتخدم الباحث د دان أكثد ددر مد ددن وسد دديمة لمكشد ددف عد ددن الحقد ددائق

بالمالحظات اآلتية عن مجمل تمك الدراسات في تطبيق منيجية

والتوصل إلييا اذ اعتمد التالي:

البحث .

 المصادر والمراجع العربية واألجنبية .

أكدت الدراسات السابقة عمى تطوير الجانب المياري فدي قسدم

 االختبارات والقياس وأدواتيا .

مني ددا م ددن دون تط ددوير الجان ددب العقم ددي  ،ل ددذلك ارت ددأى الباحثد دان

إج د دراء ىد ددذه الد ارسد ددة بأخد ددذ كافد ددة المتغي د درات المطموبد ددة ودمجيد ددا

بالمنيج التدريبي لمعرفة أىميتيا وفاعميتيا في التطوير .
) (1دغبو ععٛذ انًؤيٍ ؛ يُٓج يمتشح نتطٕٚش ثعض انمذساد انجذَٛخ
ٔانًٓبساد األعبعٛخ نالعج ٙخًبع ٙكشح انمذو  :سعبنخ يبجغتٛش غٛش
يُشٕسح  ،كهٛخ انتشثٛخ انشٚبضٛخ  ،جبيعخ ثغذاد . 0221 ،
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 4-3إجراءات البحث :

 1-4-3تحديااااد الميااااارات األساسااااية واالختبااااارات

الخاصة بيا :

* التساجيل  :تعطدى لكدل مختبدر ثدالث محداوالت إذ يدتم إعطداء
درجت ددين لممحاول ددة الناجح ددة ودرج ددة واح دددة لممحاول ددة الت ددي تم ددس

العارضة وصف اًر لممحاولة الفاشمة .

قام الباحثان باالعتماد عمى المصادر والمراجع الخاصة فدي
كدرة القدددم لتحديددد أىددم الميددارات األساسددية التددي يحتاجيددا العددب
كد درة الق دددم الناش ددئ ولكد دون" االختب ددارات م ددن أى ددم وس ددائل تق ددويم
الالعب د ددين سد د دواء لموق د ددوف عم د ددى مس د ددتوى ق د دددراتيم ( البدني د ددة ،
والحركي ددة  ،والنفس ددية  ،والذىني ددة ) ومس ددتواىم المي دداري بالنس ددبة
لألنش د د ددطة التخصص د د ددية الت د د ددي يمارس د د ددونيا" ( )6إذ ت د د ددم تحدي د د ددد
المتغيرات واختبارىا.

 -6المناولة االختبار(المناولة نحو ىدف صغير يبعد 61م) .
 -2الدحرجة االختبار (الدحرجة بين الشواخص) .

الشكل ( )6يوضح اختبار المناولة باتجاه ىدف صغير عمى بعد (61م).
 -2اختبار اإلخماد:

 اسم االختبااار  :اختبار اإلخماد في مسافة محددة

 -1اإلخماد االختبار (اإلخماد في مسافة محددة) .

جميعيا عدا اليدين .

قام الباحثان باالعتماد عمى المصادر والمراجع الخاصة فدي

 األدوات المسااتعممة  :ك درة قدددم ،مسدداحة مددن الممعددب ترسددم

كرة القدم لتحديد أىم القدرات العقمية التدي يحتاجيدا العدب كدرة

فييددا دائ درتين متحدددتين المركددز  ،نصددف قطددر الصددغرى ()6م

القدم الناشئ إذ تم تحديد المتغيرات واختبارىا .

ونصف قطدر الكبدرى ()2م  ،يرسدم خدط طولدو ()2م وىدو خدط

 -6حدة االنتباه االختبار (اختبار بوردن انفيمون) .

 اسااام االختباااار  :المناولددة باتج دداه ى دددف ص ددغير عم ددى بع ددد
(61م)(.)2

 ىدف االختبار  :قياس دقة المناولة .

 األدوات المستعممة  :شواخص عدد ( ،)1كرة قددم  ،شدريط
قياس  ،ىدف صغير العرض(621سم ) االرتفاع (18سم).

* طريقااة األداء  :يقددف المختبددر عمددى بعددد ( )61م مددن اليدددف
الص ددغير توض ددع الكد درة عم ددى بع ددد ( )61م م ددن الي دددف ويوض ددع

الشاخص األول عمى بعد ()6.5م من الكرة وتكون المسدافة بدين
كل شاخص وشاخص ()6.5م ويبعد الشاخص األخير عن خط
البداية ()6.5م .

( )6بسطويسي احمد  :أسس نظريات الحركة  ،القاىرة  ،دار الفكر العربي
 ، 6991 ،ص. 288
((2أبو عمي غالب  :مصدر سبق ذكره

.

الك د درة عد ددن طريد ددق امتصاصد دديا أو الد ددتحكم بأعضد دداء الجسد ددم

 2-4-3تحديد أىم القدرات العقمية واالختبارات

 -1اختبارات دقة المناولة :

()1

 ىدف االختباار  :قياس مدى قدرة الالعب عمى الدتحكم فدي

 -1التيديف االختبار (التيديف نحو ىدف مقسم الى مربعات)

 3-4-3توصيف اختبارات الميارات األساسية :

العدد ( )2ج2

أيلول

2141

رمي الكرة .

* طريقااة األداء  :يقددف الالعددب فددي منتصددف الدددائرة الصددغرى
وتوضددع الك درة عمددى خددط رمددي الك درة  .عنددد إعطدداء إشددارة البدددء

يقددوم المحكددم برمددي الك درة فددي مسددار عمددى شددكل قددوس لالعددب
المختبددر داخددل الدددائرة الددذي يحدداول أن يخمدددىا والسدديطرة عمييددا
بأي جزء من الجسم ما عدا اليدين ينظر الشكل (.)2
* التسجيل  :إذا نجح الالعدب فدي إخمداد الكدرة والسديطرة عمييدا
داخددل الدددائرة الصددغرى ينددال ( )11درجددة واذا نجددح فددي السدديطرة
عم ددى الكد درة ف ددي ح دددود ال دددائرة الكب ددرى ين ددال ( )21درج ددة  .واذا

خرجددت الك درة مددن الدددائرتين أثندداء إخمادىددا والسدديطرة عمييددا ينددال
صددف ار ويعطددى الالعددب ث ددالث محدداوالت وتكددون الدرجددة النياي ددة
لالعب ىي مجموع الدرجات لممحاوالت الثالث .

( )1محمد عبده صالح و محمد مفتي إبراىيم :أساسيات كرة القدم ،ط،6
القاىرة ،دار عالم المعرفة  6991 .ص.212
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 األدوات المسااااتعممة  :ش د دريط قيد دداس  ،ك د درة قد دددم  ،ىد دددف
مقسم بواسطة حبال عمى تسع أقسام ،بورك لرسم نقطة الجزاء
 طريقة األداء  :يقف المختبر عمى بعد ( )66م من اليدف
وعند إعطاء إشدارة البددء يقدوم المختبدر بالتيدديف ينظدر الشدكل
(.)1
 التساااجيل  :تعط ددى لممختب ددر ( )1مح دداوالت إذ ي ددتم تس ددجيل
النقاط بحسب الموقع .
الشكل ( )2يوضح اختبار اإلخماد في مسافة محددة

 -3اختبار الدحرجة :

 اسم االختبار  :دحرجة الكرة في خط متعرج ( زكزاك )

()6

.

 ىاادف االختبااار :قيدداس مدددى قدددرة الالعددب عمددى الددتحكم فددي
الكرة أثناء الجري بيا بين الشواخص.

 األدوات المساااااتعممة  )61( :شد د دواخص ،كد د درة ق د دددم  ،س د دداعة

توقيت .

توصااايف االختباااار  :توض ددع ( )61شد دواخص ف ددي خ ددط مس ددتقيم

الشكل ( )1يوضح اختبار التيديف عمى ىدف مقسم عمى مربعات عمى بعد
( )66م

البداية وأول شاخص ( )2م ،وينظر الشكل (. )8

 -1اختبار حدة االنتباه :

والمس ددافة ب ددين ك ددل ش دداخص و خ ددر ( )2م والمس ددافة ب ددين خ ددط  4-4-3توصيف االختبارات العقمية :

 طريقااة األداء  :يقددف الالعددب بددالكرة عمددى خددط البدايددة عنددد

 اسم االختباار  :بوردن انفيموف

يصددل إلددى خددر شدداخص ويدددور حولددو ويعددود إلددى خددط البدايددة

 األدوات المستعممة  :استمارة  ،أقالم  ،ساعة إيقاف.

التسجيل  :يحسب لالعب الزمن ألقرب ثانية من لحظة إعطائو

النمد ددوذج فد ددي لحظ د ددة تشد ددغيل سد دداعة التوقيد ددت ويبد دددأ بالبحد ددث

إشددارة البدددء يجددري الالعددب بددين الشدواخص جريددا متعرجددا حتددى

()1

 ىدف االختباار  :قياس حدة االنتباه .

بالطريقة نفسيا .

 طريقااة األداء  :عنددد سددماع كممددة ابدددأ يقددوم المختبددر بقمددب

إشارة البدء حتى عودتو إلى خط النياية .

والشد ددطب لمد ددرقم ( )99مد ددن األسد ددطر واحد ددداً تمد ددو األخد ددر ومد ددن
اليسار الى اليمين  ،زمن االختبار دقيقة واحدة.

يوضح اختبار بوردن انفيموف لحدة االنتباه
 التسجيل  :حدة االنتباه =E×A

الشكل ( )1يوضح اختبار دحرجة الكرة في خط متعرج ( زكزاك )

-4اختبار التيديف بالقدمين :

 اساام االختباااار  :التيددديف عمددى ىدددف مقسددم عمددى مربعددات
عمى بعد ( )66م(.)2

 ىدف االختباار  :قياس دقة التيديف .

( )1يذًذ عجذِ صبنخ ٔيفت ٙإثشاْٛى :انًصذس انغبثك  ،ص.060
( )0عًبد كبظى  .اثش ثشَبيج تذسٚج ٙيمتشح ف ٙتطٕٚش يٓبسح انتٓذٚف ثكشح
انمذو  ( .سعبنخ يبجغتٛش) كهٛخ انتشثٛخ انشٚبضٛخ جبيعخ ثغذاد .1111:

(S-B) × 611
ااااااااااااااااااااااااااااااااااا = E
S
=Aكمية األرقام التي نظرت من البداية حتى كممة قف
 =Sعدد األرقام المفروض شطبيا في الجزء المنظور

 =Bع دددد األرق ددام الس دداقطة م ددن التش ددطيب

ع دددد األرق ددام الت ددي

شطبت بالخطأ.
 =Eمعامل صحة العمل بالمعادلة

) )3فشاد ججبس  ّْ،فبل خٕسشٛذ .انتذسٚت انًعشفٔ ٙانعمه ٙنالعج ٙكشح
انمذو..ط.1ثغذاد.يطجعخ داس دجهخ  ،0211.ص. 320
 يهذك (. )11
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 5-3التجربة االستطالعية :
م ددن اج ددل الحص ددول عم ددى النت ددائج الض ددرورية ولغ ددرض إتب دداع
المدنيج العممدي الصدحيح قدام الباحثدان بدججراء تجربدة اسدتطالعية
والت ددي تع ددد ى ددذه التجرب ددة بمثاب ددة د ارس ددة تجريبي ددة أولي ددة ق ددام بي ددا
الباحددث عمددى عينددة صددغيرة متكونددة مددن ( )5العبددين مددن نددادي
االتفاق من فئة الناشئين من اجل اختيار أسداليب البحدث وأدواتدو

األكثر أمان ليذه التجربة ومن اجل معرفة:
• مدى صالحية االختبارات .

• م د د دددى ص د د ددالحية األدوات الت د د ددي س د د ددوف يس د د ددتخدميا الباح د د ددث
باالختبارات .

• معرفة الوقت الذي سوف تستغرقو االختبارات .
• مدى استعداد فريق العمل المساعد .
• استخراج األسس العممية (الثبات والموضوعية ) .

 6-3االختبارات القبمية :
قدام الباحثدان بددأجراء االختبدارات القبميدة عمددى عيندة البحدث بعددد

اسد د د د ددتكمال األسد د د د ددس العمميد د د د ددة لالختبد د د د ددارات واج د د د د دراء التجربد د د د ددة
االسددتطالعية وتددم توزيددع االختبددارات عمددى عدددد مددن األيددام وبمددا
يتناس د د ددب م د د ددع ق د د دددرة المختبد د د درين بع د د ددد التع د د ددرف عم د د ددى النت د د ددائج
المستخمصة من التجربة االسدتطالعية لعيندة البحدث عمدى ممعدب

ن د د ددادي االتف د د دداق وق د د ددد أجريد د د ددت االختب د د ددارات ي د د ددومي االحد د د ددد-1
 2166/9/5فد د ددي السد د دداعة الرابعد د ددة عص د د د ار .حيد د ددث ت د د دم إج د د دراء
االختبددارات المياريددة فددي اليددوم األول .فيمددا تددم إج دراء اختب ددارات
القدرات العقمية في اليوم التدالي .وقدد عمدل الباحدث عمدى تثبيدت
الظددروف الخاصددة باالختبددارات مددن حيددث الزمددان والمكددان قدددر

اإلمكان من اجدل تحقيدق الظدروف نفسديا عندد إجدراء االختبدارات
البعدية لعينة البحث .

 7-3المنيج التدريبي :
لقد قام الباحثان بالعمل بالمنيج التدريبي يوم السبت
 2166/9/61بعممية التخطيط التدريبي المقترح لفترتي األعداد

العام والخاص وذلك من خالل منيج تدريبي ييدف الى عممية

تنمية بعض من العناصر والصفات البدنية والحركية والميارية
والخططية والعقمية لعينة البحث من خالل تطويرىا معتمدا في
ذلك عمى خبراتو الشخصية في مجال تدريب كرة القدم ومساعدة

السيد المشرف واستشارتو وكذلك بتحميل ومراجعة عدد كبير من
المراجع والدراسات والبحوث العممية التي اعتمدت المناىج
التدريبية في كرة القدم ومراعيا في عممية أعداده وتخطيطو

العدد ( )2ج2

2141

أيلول

لممنيج التدريبي المقترح األسس والمبادئ العممية جميعيا  ،اذ
كان التخطيط يبدأ بشكل متكامل مع بدأ مدة األعداد.
لقد تم عرض التخطيط التدريبي المقترح عمى مجموعة من
المختصين والخبراء بمجال التدريب الرياضي بصفة عامة
وتدريب كرة القدم بصفة خاصة  ،وقد راعى الباحثان في المنيج
المرحمة العمرية والقابميات البدنية والحركية والميارية والخططية

والعقمية لعينة البحث.
شمل المنيج التدريبي فترتي األعداد العام والخاص استغرق
تطبيق التخطيط المقترح لممنيج ( 62أسبوعاً) " إجماع العمماء

والخبراء عمى ان مدة اإلعداد المؤثر ىي ثالث

شيور "

()6

ثمانية أسابيع منيا لألعداد العام  ،وأربعة أسابيع أخرى لألعداد
الخاص  ،بمعدل أربع وحدات تدريبية في األسبوع أيام (السبت
 ،االثنين  ،األربعاء  ،الخميس) وبذلك يبمغ عدد الوحدات
التدريبية ( )18وحدة تدريبية لممنيج التدريبي المقترح كمو وكما

مبين في جدول (. )1-9

راعى الباحث ان تكون الوحدات التدريبية ىي األساس في
عممية التخطيط كون "ان الوحدة التدريبية أساس عممية
التخطيط اليومي  ،وينظر الييا أنيا اصغر وحدة في السمم

التنظيمي لعممية التخطيط في التدريب الرياضي " ( .)2وراعى

الباحث أسس اإلعداد تسمسل تدريب العناصر البدنية خالل مدة
اإلعداد وعدد مرات التدريب األسبوعية لكل عنصر  ،وأولوية
ترتيب تمك العناصر في الوحدة التدريبية .اذ " يراعى عند

ترتيب أىداف جرعات التدريب اليومية ان تكون تدريبات القوة
العظمى  ،والقدرة عندما يكون الجسم في حالة جيدة وليست
عقب أيام التدريب المرتفعة الشدة واألنسب في بداية األسبوع

وكذلك الحال بالنسبة الى السرعة " ( .)1وقام الباحث بمراجعة

العديد من المصادر بمجال عمم التدريب الرياضي لمتأكد من

تسمسل العناصر البدنية والحركية والميارية والخططية والعقمية

المقترح وترتيبيا .
لقد استخدم الباحثان مبدأ التموج في تخطيط حمل التدريب
خالل أسابيع مدة األعداد (دورة الحمل الفترية ) بنسبة ()6-1

فقد " اتضح انو يؤدي الى نتائج أفضل  ،ويقصد بالتموج تبادل

))1دُف ٙيذًٕد يختبس  ،األعظ انعهًٛخ ف ٙتذسٚت كشح انمذو ،داس انفكش
انعشث ، ٙانمبْشح ، 1113 ،ص.011
) )0يذًذ دغٍ عالٔ٘  :عهى انتذسٚت انشٚبض، ٙط،0داس انًعبسف
،انمبْشح،1110،ص.343
) )3أثٕ انعال عجذ انفتبح  ،إثشاْٛى شعالٌ  :فغٕٛنٕجٛب انتذسٚت ف ٙكشح انمذو
 ،داس انفكش انعشث ، ٙانمبْشح  ،1114،ص .385
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االرتفاع واالنخفاض بحمل التدريب  ،وعدم السير عمى وتيرة

التدريبية تم بناء عمى التقسيم المبين في جدول ( ، )6اذ كانت

 .كما استخدم الباحثان الشكل

نسبة القسم اإلعدادي  %21من زمن الوحدة التدريبية  ،والقسم

التموجي لدرجات الحمل (اذ أثبتت األبحاث العممية ان األسموب

الرئيسي كانت نسبتو  %91من القسم الرئيسي  ،اما القسم

األمثل لتشكيل الحمل ودرجات الحمل المتتالية يجب ان يتبع

الختامي فكانت نسبتو  %61من الزمن المخصص لموحدة

الشكل التموجي اذ ان ىذا يعني ان درجات أحمال التدريبي

التدريبية .

ان الرياضي ال يستطيع ان يتدرب بأقصى حمل بصورة متتالية

حيث أسبقية الصفة او السمة التي تحتاج الى جيد عصبي

من اجل رفع مستواه اذ ان ذلك ال يمكن لمجسم ان يتكيف عمى

عضمي عمى غيرىا من الصفات  ،خاصة وان المنيج المقترح

مثل ىذه األحمال اذ يسبب غالبا الحمل الزائد وان التدريب

سيكون شامال لجميع الجوانب (البدنية والحركية والميارية

بالصورة المناسبة وذلك لعدم إمكان تأثير ىذه الدرجة من الحمل

وقد راعى الباحث في المنيج المقترح الفئة العمرية والقابميات

في حالتو واالرتقاء بمستواه ان األسموب األمثل لتشكيل دورة

البدنية والميارية والعقمية والخططية والتي تم التعرف عمييا

الحمل خالل الوحدات التدريبية ىي الطريقة المتموجة والتي

بواسطة االختبارات القبمية (لعينة البحث  ،المجموعة التجريبية)

تتأرجح فييا درجات الحمل ارتفاعا وانخفاضا من خالل تجربة

لتحديد الزمن الذي يحتاجو كل جانب من ىذه الجوانب لتطويره

واحدة او مستوى واحد "

()6

المتتالية البد ان ترتفع وتنخفض وال تسير عمى وتيرة واحدة اذ

بدرجة الحمل المتوسط ال يؤدي الى االرتقاء بمستوى الرياضي

الباحث ورأي الخبراء والمختصين ان أفضل تشكيل لدورة الحمل

كما راعا الباحثان األسس العممية في التدريب الرياضي من

والعقمية والخططية) .

جدول ()6

يبين فترات األعداد وعدد الوحدات التدريبية

التدريبية لمناشئين ىي نموذج ( )6-1وىذا يعني تقديم حمل

متوسط ثم دون القصوي ثم قصوي ثم حمل خفيف (.)2

وكما اعتمد الباحث طريقة التدريب الفتري (المنخفض-

المرتفع) الشدة في تنفيذ التخطيط المقترح لممنيج التدريبي
لتطوير الصفات البدنية والميارية موضوع البحث اذ يعد

ت

التقسيم

نسبة الزمن من الوحدة التدريبية

6

القسم اإلعدادي

%21

2

القسم الرئيسي

%91

1

القسم الختامي

%61

جدول ()2

التدريب الفتري " أسموباً يستخدم في جميع حاالت التدريب ،

يبين أقسام الوحدة التدريبية

وجميع مراحل التدريب والتكوين وقد نجح أسموب التدريب الفتري

بشكل خاص في المراحل التحضيرية " (.)1

الفترة التدريبية

ويرمي " التدريب الفتري المنخفض الشدة الى تنمية التحمل
العام  ،اما المرتفع الشدة فانة ييدف الى تنمية التحمل الخاص
 ،وتنمية السرعة  ،وتنمية القوة المميزة بالسرعة"

()1

 .كما

خضعت عينة البحث (المجموعة التجريبية ) الى التخطيط
المقترح لممنيج التدريبي لتطوير بعض الصفات البدنية والحركية

والميارية والخططية والعقمية  ،اما المجموعة الضابطة فقد
خضعت الى المنيج المعتمد من قبل المدرب ، .واتبع الباحث
أسموب التموج في الوحدات التدريبية ،اما تقسيم زمن الوحدة
) )1أثٕ انعال عجذ انفتبح  :انتذسٚت انشٚبض - ٙاألعظ انفغٕٛنٕجٛخ  ،داس
انفكش انعشث ، ٙانمبْشح  ،1113 ،ص.13
( )0يُٓذ دغ ٍٛانجشتبٔ٘ ٔاثشاْٛى انخٕاجب  :يجبدئ انتذسٚت انشٚبضٙ
.ط.0داس ٔائم نهُشش .االسدٌ .0212.ص12-81
) )3صْٛش لبعى انخشبة ٔاخشٌٔ  ،يصذس عجك ركشِ ص.436
) )4يفت ٙاثشاْٛى دًبدح  :انتذسٚت انشٚبض ٙانتشثٕ٘ ،ط ،1يؤعغخ
انًختبس نهُشش ٔانتٕصٚع  ،انمبْشح  ،0220 ،ص.022

اإلعداد

عدد

اإلعداد

عدد

العام

الوحدات

الخاص

الوحدات

()8

 12وحدة

أسابيع

تدريبية

61
( )1أسبوع

وحدات
تدريبية

عدد
الوحدات
الكمي
 18وحدة
تدريبية

وعمى ىذا األساس توقف بناء المنيج المقترح :
 -6بمغ عدد الوحدات  18وحدة تدريبية .

 -2مدة الزمن الكمي لموحدات التدريبية الكمي ( )1811دقيقة
 -1القسم االعداد ( )911دقيقة .

 -1القسم الرئيسي ( )1111دقيقة .
 -5القسم الختامي ( )181دقيقة .
اذ نرى ان المنيج قد حدد ب( )18وحدة تدريبية ومعدل
الزمن لموحدات التدريبية يقدر ( )1811دقيقة موزعة عمى
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الد( )18وحدة حسب زمنيا وان ىذه الوحدات مقسمة عمى ثالث

التدريبية في فترة اإلعداد الخاص بسبب كون الحجم كبير

أقسام القسم اإلعدادي والقسم الرئيسي والقسم الختامي كل

والشدة قميمة عكس فترة اإلعداد الخاص اإلحجام قميمة والشدد

حسب الزمن المعطى لو في الوحدة التدريبية وان الوحدات

كبيرة.

التدريبية في فترة اإلعداد العام تأخذ وقتاً اكبر من الوحدات

 8-3الوسائل اإلحصائية :

 7-3االختبارات البعدية

قدام الباحددث بدججراء االختبدارات البعديددة عمددى عيندة البحددث بعددد

أستخدم الباحدث الحزمدة اإلحصدائية ( )spssلمعالجدة البياندات

البدني ددة والخططي ددة ال ددذي وص ددمت الي ددو عين ددة البح ددث وذل ددك ف ددي

عينة بحثو ومن ىذه الحقيبة أستخدم الوسائل اإلحصائية اآلتية:

التددي حصددل عمييددا الباحددث مددن خددالل تطبيددق االختبددارات عمددى

استكمال المنيج التدريبي المقتدرح وذلدك لتحديدد مسدتوى الصدفات
نادي االتفاق وقد أجريت االختبارات الميارية في

 -6الوسط الحسابي .

اليددوم األول .فيمددا ت دم إج دراء اختبددارات القدددرات العقميددة فددي اليددوم

 -2االنحراف المعياري .
 -1معامل االختالف .

الت د ددالي .وق د ددد عم د ددل الباح د ددث عم د ددى تثبي د ددت الظ د ددروف الخاص د ددة

 -1قانون (ت) لمعينات المتناظرة .

باالختبددارات مددن حيددث الزمددان والمكددان قدددر اإلمكددان مددن اجددل

 -5قانون (ت) لمعينات غير المتناظرة .

تحقيد ددق الظد ددروف نفسد دديا أو أقد ددل مد ددن ذلد ددك بقميد ددل عند ددد إج د دراء

 -1معامل االرتباط البسيط .

االختبددارات القبميددة لعينددة البحددث لمحفدداظ عمددى الظددروف المددؤثرة

 -9األىمية النسبية .

عمى النتائج ومحاولة لمحصول عمى أفضل ظروف ممكنة.

 -8النسبة المئوية .

 4عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا:
 1-4عرض نتائج االختبارين القبمي والبعدي لمميارات األساسية والقدرات العقمية لممجموعة التجريبية وتحميميا ومناقشتيا:
 1-1-4عرض النتائج اإلحصائية لالختبارين القبمي والبعدي لمميارات األساسية لممجموعة التجريبية:

الجدول ( )1يبين نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمدة )  ) Tالمحسدوبة والجدوليدة لالختبدارات القبميدة والبعديدة
الخاصة لمميارات األساسية لعينة البحث (المجموعة التجريبية).
المتغيرات

االختبار القبمي

االختبار البعدي

قيمة T

قيمة T

ت

المبحوثة

س

±ع

س

±ع

المحسوبة

الجدولية

6

المناولة

6.9

1.161

5.1

1.199

61.121

2

دحرجة

25.611

1.919

22.215

6.161

61.191

1

اإلخماد

18

9.689

81

5.611

61.581

1

التيديف

1.9

1.918

9.6

6.919

9.111

الداللة
معنوي

2.212

معنوي
معنوي
معنوي

تحت درجة حرية ( )9بمستوى ()1015

من خالل مالحظة الجدول ( )1والذي يبين المعالم اإلحصدائية

لمعينددات المترابطددة ويتضددح ان قيمتيددا الجدوليددة الختبددار المناولددة

لنتددائج االختبددارات المياريددة قبددل المددنيج وبعددده يتضددح ان نتددائج

بمغ د ددت ( )61.121وى د ددي اكب د ددر م د ددن قيمتي د ددا الجدولي د ددة البالغ د ددة

االختبددارين القبمددي والبعدددي المبينددة فددي الجدددول ( )1-1فددي مددا

( )2.212عنددد درجددة حريددة ( )9ومسددتوى داللددة ( )1015ممددا

يخددص ميددارة المناولددة (اختبددار المناولددة نحددو ىدددف صددغير يبعددد

يدددل عمددى وجددود فددرق معنددوي بددين االختبددارين ولصددالح االختبددار

(61م) عمددى القدديم التاليددة إذ كددان الوسددط الحسددابي فددي االختبددار

البعدي .

الحسد د د د ددابي فد د د د ددي االختبد د د د ددار البع د د د د دددي)(5.1درجد د د د ددة بد د د د ددانحراف

الشواخص) فقد دلت نتائج االختبارين القبمي والبعدي المبينة في

معياري) )1.199ولغرض التعرف عمدى فدرق االوسداط الحسدابية

الجدددول ( )1-6عمددى القدديم التاليددة إذ كددان الوسددط الحسددابي فددي

ب ددين االختبد ددارين القبمد ددي والبعد دددي اسد ددتخدم الباحد ددث اختبد ددار ()T

االختبددار القبمددي(  )25.611ثانيددة بددانحراف معيدداري ()1.919

القبمد د ددي ( )6.9درجد د ددة بد د ددانحراف معيد د دداري ( )1.161ووسد د ددطيا

ام د ددا فيم د ددا يخدد ددص مي د ددارة الدحرج د ددة (اختب د ددار الدحرج د ددة بدد ددين
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ووس د ددطيا الحس د ددابي ف د ددي االختب د ددار البع د دددي (  )22.215ثاني د ددة

بمغ د ددت ( )61.581وى د ددي اكب د ددر م د ددن قيمتي د ددا الجدولي د ددة البالغ د ددة

بانحراف معياري) )6.161ولغدرض التعدرف عمدى فدرق االوسداط

( )2.212عنددد درجددة حريددة ( )9ومسددتوى داللددة ( )1015ممددا

الحسابية بين االختبارين القبمي والبعددي اسدتخدم الباحدث اختبدار

يدددل عمددى وجددود فددرق معنددوي بددين االختبددارين ولصددالح االختبددار

( )Tلمعيند ددات المترابطد ددة ويتضد ددح ان قيمتيد ددا الجدوليد ددة الختبد ددار

البعدي .

الدحرجد ددة بمغد ددت ( )61.191وىد ددي اكبد ددر مد ددن قيمتيد ددا الجدوليد ددة

وأيضاً ما يخص ميدارة التيدديف (اختبدار التيدديف نحدو مرمدى

ممد ددا يد دددل عمد ددى وجد ددود فد ددرق معند ددوي بد ددين االختبد ددارين ولصد ددالح

المبين ددة ف ددي الج دددول ( )1-6عم ددى الق دديم التالي ددة إذ ك ددان الوس ددط

االختبار البعدي

الحس ددابي ف ددي االختب ددار القبم ددي ( )1.9درج ددة ب ددانحراف معي دداري

مقسددم الددى مربعددات فقددد دلددت نتددائج االختبددارين القبمددي والبعدددي

البالغة ( )2.212عند درجة حرية ( )9ومستوى داللة ()1015

( )1.918ووس ددطيا الحس ددابي ف ددي االختب ددار البع ددد( )9.6درج ددة

اما يخص ميارة اإلخمداد (اختبدار اإلخمداد فدي مسدافة محدددة)

فقددد دلددت نتددائج االختبددارين القبمددي والبعدددي المبينددة فددي الجدددول

بانحراف معياري ( )6.919ولغرض التعرف عمى فرق األوساط

( )1-6عمدى القدديم التاليدة إذ كددان الوسدط الحسددابي فدي االختبددار

الحسابية بين االختبارين القبمي والبعددي اسدتخدم الباحدث اختبدار

القبم د د ددي ( )18درج د د ددة ب د د ددانحراف معي د د دداري ( )9.689ووس د د ددطيا

( )Tلمعيند ددات المترابطد ددة ويتضد ددح ان قيمتيد ددا الجدوليد ددة الختبد ددار

الحس د د د ددابي ف د د د ددي االختب د د د ددار البع د د د دددي ( )81درج د د د ددة ب د د د ددانحراف

التيديف بمغت ( )9.111وىي اكبر من قيمتيا الجدوليدة البالغدة

معياري) )5.611ولغرض التعرف عمدى فدرق األوسداط الحسدابية

( )2.212عنددد درجددة حريددة ( )9ومسددتوى داللددة ( )1015ممددا

لمعينددات المترابطددة ويتضددح ان قيمتيددا الجدوليددة الختبددار اإلخمدداد

البعدي .

يدددل عمددى وجددود فددرق معنددوي بددين االختبددارين ولصددالح االختبددار

ب ددين االختبد ددارين القبمد ددي والبعد دددي اسد ددتخدم الباحد ددث اختبد ددار ()T

 2-1-4عرض نتائج اإلحصائية لالختبارين القبمي والبعدي لمقدرات العقمية لممجموعة التجريبية :

الجدول ( )1يبين نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )  ) Tالمحسوبة والجدولية لالختبارات القبمية والبعدية
الخاصة بالقدرات العقمية لعينة البحث (المجموعة التجريبية).
ت
6

االختبار القبمي

المتغيرات

االختبار البعدي

قيمة T

قيمة T

المبحوثة

س

±ع

س

±ع

المحسوبة

الجدولية

حدة االنتباه

695.5

12.191

116.159

611.921

5.195

2.212

تحت درجة حرية ( )9بمستوى ()1015

اذ فيمددا يخددص القدددرات العقميددة االنتبدداه (اختبددار بددوردن انفيمددون
لحدة االنتباه) فقد دلت نتائج االختبدارين القبمدي والبعددي المبيندة
في الجدول ( )1عمى القديم التاليدة إذ كدان الوسدط الحسدابي فدي
االختبار القبمدي ( )695.5درجدة بدانحراف معيداري ( (12.191

الداللة
معنوي

 3-1-4مناقشة النتائج وتحميميا :
من خالل عرض وتحميل الجداول أظيرت النتائج وجود فروق
معنوي ددة ف ددي المي ددارات األساس ددية (المناول ددة والدحرج ددة واإلخم دداد
والتيديف) والعقمية (حدة االنتبداه ) لددى المجموعدة التجريبيدة فدي

ووسد ددطيا الحس د ددابي فد ددي االختب د ددار البعد دددي) )116.159درج د ددة

االختبددارين القبمددي والبعدددي ويعددزو الباحددث السددبب فددي ذلددك ال دى

األوس د دداط الحس د ددابية ب د ددين االختب د ددارين القبم د ددي والبع د دددي اس د ددتخدم

اشددتممت عمددى التمرينددات المختمفددة مثددل تمرينددات الددركض بددالكرة

ب د ددانحراف معي د دداري) )611.921ولغ د ددرض التع د ددرف عم د ددى ف د ددرق
الباحد د ددث اختبد د ددار ( )Tلمعيند د ددات المترابطد د ددة ويتضد د ددح ان قيمتيد د ددا
الجدوليددة الختبددار حدددة االنتبدداه بمغددت ( )5.195وىددي اكبددر مددن
قيمتيد د ددا الجدوليد د ددة البالغد د ددة ( )2.212عند د ددد درجد د ددة حريد د ددة ()9

ومسددتوى داللددة ( )1015ممددا يدددل عمددى وجددود فددرق معنددوي بددين
االختبارين ولصالح االختبار البعدي .

تأثير المنيج التدريبي الذي نفذ عمى العبي ىذه المجموعدة ،فقدد

والقفز...وغيرىدا ،وقددد تددرب الالعبددون عمييددا فدي ظددروف مقاربددة
لمددا يحدددث فددي أثندداء المعددب بددزمن وتك د اررات مناسددبة مددع إعطدداء
أوقات راحة تناسب مع أوقات العمل.

اعتمد البرنامج التدريبي األساليب العممية الصحيحة في وضع

التمارين البدنية المتعمقة بالميدارات األساسدية والخططيدة والعقميدة
مما لذلك من تدأثير كبيدر فدي تطدوير مسدتوى أداء ىدذه الميدارات
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والخطد ددط عد ددن طريد ددق اختيد ددار التد دددريب عمد ددى تمريند ددات خاصد ددة
تتناسب وطبيعة العينة إذ إن " اختيدار التمريندات المناسدبة تمكدن

العدد ( )2ج2

أيلول

عدددة ميددارات أساسددية فددي إطددار واحددد أو التغييددر مددن ميددارة إلددى

أخرى أو التغيير من سرعتو واتجاىو " (.)1

المدرب من تطوير الصفات البدنية وفي الوقت نفسو تعمل عمى
()6

إتقان الالعب لمميارات "

فض دالً عن أن العب كدرة القددم " ال

يس ددتطيع إتق ددان المي ددارات األساس ددية ف ددي حال ددة افتق دداره لمص ددفات
البدنية الضرورية ومن ناحيدة أخدرى أن الطدابع المميدز لمميدارات

األساس ددية بكد درة الق دددم ى ددو ال ددذي يح دددد نوعي ددة الص ددفات البدني ددة
()2

الضرورية التي ينبغي تنميتيا وتطويرىا ".

كمددا أن المددنيج التدددريبي كددان لددو تددأثير فاعددل فددي التوصددل

إل ددى ى ددذه النت ددائج وى ددذا م ددا أك ددده " أن المن دداىج التدريبي ددة يق دداس
نجاحي ددا بم دددى التق دددم ال ددذي يحقق ددو الف ددرد ف ددي النش دداط الرياض ددي
الممددارس مددن خددالل المسددتوى الميدداري والبدددني والددوظيفي وىددذا
يعتمد عمى التكيدف الدذي يحققدو الفدرد مدع المدنيج التددريبي الدذي
()1

طبق ".

وأيضاً ندرى ذلدك " فدجن إتقدان الميدارات الخاصدة فدي كدرة القددم

يعددد مددن العوامددل األساسددية لتطددوير مسددتوى األداء  ،وىددذا يعنددي
أن ىن دداك ارتب دداط وثي ددق ب ددين قابمي ددات وق دددرات الالعب ددين البدني ددة
والوظيفيددة والذىنيددة والحركيددة والنفس د ددية وأداء المي ددارات فددي كددرة
()1

الق دددم ".

وتد درابط جان ددب الق دددرات العقمي ددة م ددع ب دداقي العناص ددر

البدنيددة والحركيددة والميددارات مددع العقمددي مددن خددالل احتيدداج الددى
حدة االنتباه لألداء بصدورة عاليدة دون تدأخير او أخطداء " حاجدة
الالعددب إلددى ثبددات االنتبدداه وتركي دزه وحدتددو بدددرجات كبي درة تكددون
أثناء تعمم الميارة الحركية وتطوير أدائيا لفيم أجزاء ىذه الميدارة
()5

المطموب تعمميا "

 .ولنجداح العدب كدرة القددم فدي إدمداج عددة

ميددارات أساسددية فددي إطددار واحددد والتغييددر مددن سددرعتو واتجاىددو ،

وىددذا حسددب مددا اشددير إليددو " يحتدداج الالعددب فددي ك درة القدددم إلددى
اسددتخدام جسددمو بأكممددو ألداء الحركددة بمنتيددى اإلتقددان مددع القدددرة
عمددى تغييددر اتجاىددو وسددرعتو بطريقددة سدديمة وانسدديابية  ،ويحتدداج
العددب ك درة القدددم إلددى صددفة الرشدداقة لمحاولددة النجدداح فددي إدمدداج
( )1دُف ٙيذًٕد يختبس  :يصذس عجك ركشِ  ،ص . 46
(ْ ) 0شبو يذًذ إثشاْٛى  :طشق اعـتخذاو تًشُٚبد األنعبة نتطٕٚش اإلعذاد
انجذَ ٙانخبص ثالعج ٙكشح انمذو  ،ثذث يُشـٕس  ،انًؤتًش انعهً ٙانشٚبضٙ
األٔل نكهٛبد انتشثٛخ انشٚبضٛخ  ،انعشاق  ،جبيعخ ثغذاد ـ كهٛخ انتشثٛخ
انشٚبضٛخ  ، 1185 ،ص . 35
( )3يذًذ انمظ ٔ :ظبئف أعضبء انتذسٚت انشٚبض ، ٙط  ، 1انمبْشح  ،داس
انفكش انعشث ، 1111 ، ٙص .10
( )4لبعى نضاو (ٔآخشٌٔ)  :انًصذس انغبثك  ،ص . 15
( )5لغٕس عجذ انذًٛذ  ،ثعض انمذساد انعمهٛخ ٔعاللتٓب ثًغتٕٖ أداء
انالعت انًعذ ثبنكشح انطبئشح  ،سعبنخ يبجغتٛش  ،جبيعخ انجصشح  :كهٛخ
انتشثٛخ انشٚبضٛخ  ، 0222 ،ص. 83

2141

) (6دُف ٙيذًٕد يختبس ؛ يصذس عجك ركشِ ( )1114ص.62

21

المجلد ()41

مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية

أيلول

العدد ( )2ج2

2141

 2-4عرض نتائج االختبارين القبمي والبعدي لمميارات األساسية والقدرات العقمية لممجموعة الضابطة :
 1-2-4عرض النتائج اإلحصائية لالختبارين القبمي والبعدي لمميارات األساسية لممجموعة الضابطة :

الج دددول ( )5يبددين نت ددائج األوس دداط الحسددابية واالنح ارف ددات المعياريددة وقيم ددة )  ) Tالمحس ددوبة والجدوليددة لالختب ددارات القبميددة والبعدي ددة
الخاصة بالميارات األساسية لعينة البحث (المجموعة الضابطة).
المبحوثة

س

±ع

س

±ع

المحسوبة

الجدولية

6

المناولة

2

1.196

1.1

6.691

1.115

2

دحرجة

25.619

6.155

21.252

6.129

1.511

1

اإلخماد

19

9.911

98

9.689

1.192

1

التيديف

1.9

6.611

9.5

6.181

1.5

ت

المتغيرات

االختبار القبمي

االختبار البعدي

قيمة T

قيمة T

تحت درجة حرية ( )9بمستوى ()1015

الداللة
معنوي

2.212

معنوي
معنوي
معنوي

امددا فددي مددا يخددص ميددارة المناولددة (اختبددار المناولددة نحددو ىدددف

درج ددة ب ددانحراف معي دداري( )9.689ولغ ددرض التع ددرف عم ددى ف ددرق

صغير يبعد (61م)) فقد دلت النتائج كما مبين في الجددول ()5

األوس د دداط الحس د ددابية ب د ددين االختب د ددارين القبم د ددي والبع د دددي اس د ددتخدم

درجد د ددة بد د ددانحراف معيد د دداري ( )1.196ووسد د ددطيا الحسد د ددابي فد د ددي

الجدوليد ددة الختبد ددار اإلخمد دداد بمغد ددت ( )1.192وىد ددي اكبد ددر مد ددن

االختب د د ددار البع د د دددي ()1.1درج د د ددة ب د د ددانحراف معي د د دداري()6.691

قيمتيا الجدولية البالغة ( )2.212عند درجة حرية ( )9ومستوى

ولغددرض التعددرف عمددى فددرق االوسدداط الحسددابية بددين االختبددارين

داللة ( )1015مما يددل عمدى وجدود فدرق معندوي بدين االختبدارين

القبمددي والبعدددي اسددتخدم الباحددث اختبددار ( )Tلمعينددات المترابطددة

ولصالح االختبار البعدي .

وى ددي اكب ددر م ددن قيمتي ددا الجدولي ددة البالغ ددة ( )2.212عن ددد درج ددة

مقسم الى مربعات) فقد دلت النتائج كمدا مبدين فدي الجددول (-1

حري ددة ( )9ومس ددتوى دالل ددة ( )1015مم ددا ي دددل عم ددى وج ددود ف ددرق

 )1الق دديم التالي ددة إذ ك ددان الوس ددط الحس ددابي ف ددي االختب ددار القبم ددي

معنوي بين االختبارين ولصالح االختبار البعدي .

( )1.9درجة بانحراف معياري ( )6.611ووسطيا الحسابي فدي

الق دديم التالي ددة إذ ك ددان الوس ددط الحس ددابي ف ددي االختب ددار القبم ددي()2

ويتضددح ان قيمتيددا الجدوليددة الختبددار المناولددة بمغددت ()1.115

الباحد د ددث اختبد د ددار ( )Tلمعيند د ددات المترابطد د ددة ويتضد د ددح ان قيمتيد د ددا

وأيضاً ما يخص ميدارة التيدديف (اختبدار التيدديف نحدو مرمدى

ام د ددا فيم د ددا يخ د ددص مي د ددارة الدحرج د ددة (اختب د ددار الدحرج د ددة ب د ددين

االختب د ددار البع د دددي ( )9.5درج د ددة ب د ددانحراف معي د دداري ()6.181

الشواخص) فقد دلت النتائج كما مبين فدي الجددول ( )1-1القديم

ولغددرض التعددرف عمددى فددرق األوس داط الحسددابية بددين االختبددارين

التالية إذ كان الوسدط الحسدابي فدي االختبدار القبمدي( )25.619

القبمددي والبعدددي اسددتخدم الباحددث اختبددار ( )Tلمعينددات المترابطددة

ثانيد د ددة بد د ددانحراف معيد د دداري ( )6.155ووسد د ددطيا الحسد د ددابي فد د ددي

ويتضح ان قيمتيا الجدولية الختبار التيديف بمغدت ( )1.5وىدي

ولغددرض التعددرف عمددى فددرق األوسدداط الحسددابية بددين االختبددارين

( )9ومسددتوى داللددة ( )1015ممددا يدددل عمددى وجددود فددرق معنددوي

القبمددي والبعدددي اسددتخدم الباحددث اختبددار ( )Tلمعينددات المترابطددة

بين االختبارين ولصالح االختبار البعدي .

االختبددار البعدددي ( )21.252ثانيددة بددانحراف معيدداري()6.129

اكبددر مددن قيمتي ددا الجدوليددة البالغددة ( )2.212عنددد درجددة حري ددة

ويتضددح ان قيمتيددا الجدوليددة الختبددار الدحرج دة بمغددت ()1.511
وى ددي اكب ددر م ددن قيمتي ددا الجدولي ددة البالغ ددة ( )2.212عن ددد درج ددة

حري ددة ( )9ومس ددتوى دالل ددة ( )1015مم ددا ي دددل عم ددى وج ددود ف ددرق
معنوي بين االختبارين ولصالح االختبار البعدي .
اما يخص ميارة اإلخماد (اختبار اإلخماد في مسافة محدددة )
فقددد دلددت النتددائج كمددا مبددين فددي الجدددول ( )1-1القدديم التاليددة إذ

كدان الوسدط الحسدابي فدي االختبدار القبمدي ( )19درجدة بدانحراف
معياري ( )9.911ووسطيا الحسابي في االختبار البعدي ()98
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 2-2-4عرض النتائج اإلحصائية لالختبارين القبمي والبعدي لمقدرات العقمية لممجموعة الضابطة :

الج دددول ( )1يبددين نت ددائج األوس دداط الحسددابية واالنح ارف ددات المعياريددة وقيم ددة )  ) Tالمحس ددوبة والجدوليددة لالختب ددارات القبميددة والبعدي ددة
الخاصة بالقدرات العقمية لعينة البحث (المجموعة الضابطة).
ت
6

المتغيرات

االختبار البعدي

االختبار القبمي

قيمة T

قيمة T

المبحوثة

س

±ع

س

±ع

المحسوبة

الجدولية

االنتباه

696.15

18.129

111.191

669.665

2.999

2.212

الداللة
معنوي

تحت درجة حرية ( )9بمستوى ()1015

وأيضددا فددي مددا يخددص القدددرات العقميددة االنتبدداه (اختبددار بددوردن

الحسابية بين االختبارين القبمي والبعددي اسدتخدم الباحدث اختبدار

( )1القدديم التاليددة إذ كددان الوسددط الحسددابي فددي االختبددار القبمددي

االنتبدداه بمغددت ( )2.999وىددي اكبددر مددن قيمتيددا الجدوليددة البالغددة

()696.15درجد د د ددة ب د د د ددانحراف معيد د د دداري ( )18.129ووس د د د ددطيا

( )2.212عن ددد درج ددة حري ددة ( )9ومس ددتوى دالل ددة ( )1015مم ددا

الحسد ددابي فد ددي االختبد ددار البعد دددي) )111.191درجد ددة بد ددانحراف

يدددل عمددى وجددود فددرق معنددوي بددين االختبددارين ولصددالح االختبددار

( )Tلمعينات المترابطة ويتضح ان قيمتيا الجدوليدة الختبدار حددة

انفيمددون لحدددة االنتبدداه) فقددد دلددت النتددائج كمددا مبددين فددي الجدددول

البعدي .

معي دداري) ) 669.665ولغ ددرض التع ددرف عم ددى ف ددرق األوس دداط

 3-4عااارض نتاااائج االختباااارات البعدياااة لممياااارات األساساااية والقااادرات العقمياااة لممجماااوعتين التجريبياااة والضاااابطة وتحميمياااا
ومناقشتيا:

 1-3-4عرض نتائج االختبارات البعدية لمميارات األساسية لممجموعتين التجريبية والضابطة :

لغددرض التعددرف عمددى الفددروق بددين المجمددوعتين الضددابطة والتجريبيددة فددي المتغيدرات المبحوثددة اسددتخدم الباحددث االختبددار ( )Tلمعينددات

المستقمة وكانت النتائج كما يمي:

الجدول ()9

المتغيرات

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

المبحوثة

س

±ع

س

±ع

المحسوبة

6

المناولة

1.1

6.691

5.1

1.199

2.161

2

دحرجة

21.252

6.129

22.215

6.161

2.211

1

اإلخماد

98

9.689

81

5.611

2.1

1

التيديف

9.5

6.181

9.6

6.919

2.252

ت

قيمة T

قيمة T
الجدولية

الداللة
معنوي

2.161

معنوي
معنوي
معنوي

تحت درجة حرية ( )68بمستوى ()1015
دلددت نتددائج االختبددارات البعديددة فددي مددا يخددص ميددارة المناولددة

عم ددى الق دديم التالي ددة اذ بمغ ددت قيم ددت الوس ددط الحس ددابي لممجموع ددة

(اختبددار المناولددة نحددو ىدددف صددغير يبع ددد (61م)) المبينددة فددي

الض د ددابطة ) )21.252والتجريبيدد ددة ( )22.215عم د ددى التد د دوالي،

جدول( )1-5عمدى القديم التاليدة اذ بمغدت قيمدت الوسدط الحسدابي

واالنحرافات المعيارية لممجموعة الضابطة ( )6.129ولمتجريبيدة

واالنحرافات المعيارية لممجموعة الضابطة ( )6.691ولمتجريبيدة

الحسددابية اسددتخدم الباحددث اختبددار ( )Tلمعينددات المسددتقمة وتبددين

) )1.199عمددى الت دوالي ،ولغددرض التعددرف عمددى فددرق األوسدداط

ان قيم د ددة ( )Tالمحس د ددوبة ( )2.211ى د ددي اكب د ددر م د ددن قيم د ددة()T

الحسددابية اسددتخدم الباحددث اختبددار ( )Tلمعينددات المسددتقمة وتبددين

الجدولي د ددة ( )2.161عند د ددد درجدد ددة حريد د ددة( )68ومسدد ددتوى داللد د ددة

الجدولي د ددة ( )2.161عند د ددد درج د ددة حريد د ددة( )68ومس د ددتوى داللد د ددة

دلددت نتددائج االختب ددارات البعديددة ف ددي مددا يخ ددص مي ددارة اإلخم دداد

( )1.15مما يدل عمى وجود فرق ولصالح المجموعة التجريبية.

(اختبار اإلخمداد فدي مسدافة محدددة ) المبيندة فدي جددول ()1-5

دلددت نتددائج االختبددارات البعديددة فددي مددا يخددص ميددارة الدحرجددة

عم ددى الق دديم التالي ددة اذ بمغ ددت قيم ددت الوس ددط الحس ددابي لممجموع ددة

(اختب ددار الدحرج ددة ب ددين الشد دواخص) المبين ددة ف ددي ج دددول()1-5

الضد ددابطة ) )98والتجريبي د ددة ( )81عمد ددى الت د دوالي ،واالنح ارفد ددات

لممجموعد ددة الضد ددابطة ) )1.1والتجريبيد ددة ( )5.1عمد ددى الت د دوالي،

ان قيمد ددة ( )Tالمحسد ددوبة ( )2.161ىد ددي اكبد ددر مد ددن قيمد ددة()T

) )6.161عمددى الت دوالي ،ولغددرض التعددرف عمددى فددرق األوسدداط

( )1.15مما يدل عمى وجود فرق ولصالح المجموعة التجريبية.
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المعيارية لممجموعدة الضدابطة ( )9.689ولمتجريبيدة ))5.611

واالنح ارف د د د د ددات المعياري د د د د ددة لممجموع د د د د ددة الض د د د د ددابطة ()6.181

عم ددى التد دوالي ،ولغ ددرض التع ددرف عم ددى ف ددرق األوس دداط الحس ددابية

ولمتجريبيددة ) )6.919عمددى التدوالي ،ولغددرض التعددرف عمددى فددرق

اسددتخدم الباح ددث اختب ددار ( )Tلمعين ددات المس ددتقمة وتب ددين ان قيم ددة

األوساط الحسابية استخدم الباحث اختبار ( )Tلمعيندات المسدتقمة

( )Tالمحس د د ددوبة ( )2.1ى د د ددي اكب د د ددر م د د ددن قيم د د ددة( )Tالجدولي د د ددة

وتبددين ان قيمددة ( )Tالمحسددوبة ( )2.252ىددي اكبددر مددن قيمددة

( )2.161عنددد درجددة حريددة( )68ومسددتوى داللددة ( )1.15ممددا

( )Tالجدوليددة ( )2.161عنددد درجددة حريددة( )68ومسددتوى داللددة
( )1.15مما يدل عمى وجود فرق ولصالح المجموعة التجريبية.

يدل عمى وجود فرق ولصالح المجموعة التجريبية. .

دل ددت نت ددائج االختب ددارات البعدي ددة ف ددي م ددا يخ ددص مي ددارة التي ددديف
(اختبددار التيددديف نحددو مرمددى مقسددم الددى مربعددات) المبينددة فددي
ج دددول( )9عم ددى الق دديم التالي ددة اذ بمغ ددت قيم ددت الوس ددط الحس ددابي
لممجموعد ددة الضد ددابطة ) )9.5والتجريبيد ددة ( )9.6عمد ددى الت د دوالي،

 2-3-4عرض نتائج االختبارات البعدية لمجانب الخططي لممجموعتين التجريبية والضابطة :
الجدول ()8

ت
6

المتغيرات
المبحوثة
االنتباه

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

س

±ع

س

±ع

111.191

669.665

116.159

611.921

تحت درجة حرية ( )68بمستوى ()1015

قيمة T

قيمة T

المحسوبة

الجدولية

2.269

2.161

الداللة
معنوي
()6

دلددت نتددائج االختبددارات البعديددة فددي مددا يخددص القدددرات العقميددة

والحركية والنفس ددية وأداء الميارات في كرة القدم ".

االنتبد دداه (اختبد ددار بد ددوردن انفيمد ددون لحد دددة االنتبد دداه) المبيند ددة فد ددي

كد ددان مقروندد داً بتطد ددور الصد ددفات البدني د ددة إذ إن تطد ددور الصد ددفات

لممجموعد د ددة الضد د ددابطة ) )111.191والتجريبيد د ددة ()116.159

وتطويرىد ددا وكمد ددا يؤكد ددد" إلد ددى إن أداء الميد ددارات الحركيد ددة ي د درتبط

عمد د ددى الت د د دوالي ،واالنح ارفد د ددات المعياريد د ددة لممجموعد د ددة الضد د ددابطة

ارتباط د د داً وثيق د د داً بالصد د ددفات البدنيد د ددة كالسد د ددرعة والقد د ددوة والرشد د دداقة

ج دددول( )8عم ددى الق دديم التالي ددة اذ بمغ ددت قيمد دة الوس ددط الحس ددابي

قيد البحدث

البدنيد ددة يسد دداعد وبشد ددكل كبيد ددر عمد ددى نجد دداح الميد ددارات الحركيد ددة

( )669.665ولمتجريبيددة ) )611.159عمددى الت دوالي ،ولغددرض

والمطاولة وأن األداء الجيدد لمميدارة الحركيدة ال يكتدب لدو النجداح

( )Tلمعينات المستقمة وتبين ان قيمة ( )Tالمحسوبة ()2.269

ىناك عالقة بين تطوير المياقة البدنيدة وتطدوير الميدارات وىدذا "

ى د د ددي اكب د د ددر م د د ددن قيم د د ددة( )Tالجدولي د د ددة ( )2.161عن د د ددد درج د د ددة

إن تطد ددور الميد ددارات يجد ددب أن ترافقد ددو عمميد ددة تطد ددوير عناصد ددر

حريددة( )68ومسددتوى داللددة ( )1.15ممددا يدددل عمددى وجددود فددرق

المياقددة البدنيددة إذ يجددب النظددر فددي عمميددات التدددريب إلددى تنميددة

()2

إذا لم يعتمد بدرجة كبيرة عمى الصفات البنية المطموبدة ".

التعددرف عمددى فددرق األوسدداط الحسددابية اسددتخدم الباحددث اختبددار

ولصالح المجموعة

إن

عناصد ددر المياقد ددة البدنيد ددة وتنميد ددة الميد ددا ارت الحركيد ددة عمد ددى إنيد ددا
()1

3-3-4مناقشة النتائج وتحميميا :

جددزءان لعمميددة واحدددة ".

وان أف دراد المجموعددة التجريبيددة قددد

تدربوا ضمن مسدتوى تددريبي جي ًدد مدن حيدث الشددة والحجدم وكدل
تدددريب البددد إن يحدددث نوعداً مددن التغييددر فددي المسددتوى لكددن ىددذا

 1-3-3-4مناقشة نتائج االختبارات الميارية :
أظيرت النتائج التدي توصدل إلييدا الباحدث لزنجدازات الحقيقيدة

التغيد ددر يختمد ددف مد ددن فد ددرد إلد ددى خد ددر مد ددن مجموعد ددة إلد ددى أخد ددرى

في معظم الميارات األساسدية أن ىنداك تطدو اًر ممموسداً قدد حددث

العتب د ددارات عدي د دددة مني د ددا الف د ددروق الفردي د ددة ون د ددوع الت د دددريب وم د ددا

مددن خددالل الفددروق المعنويددة التددي ظيددرت بددين نتددائج االختبددارات
القبمية والبعدية ولصالح االختبار البعدي .

" فجن إتقان الميدارات الخاصدة فدي كدرة القددم يعدد مدن العوامدل

( (1لبعى نضاو ٔ(اخشٌٔ):اعظ انتعهى ٔانتعهٛى ٔتطجٛمبتّ ف ٙكشح انمذو
.انمبْشح .داس انمبْشح نهُشش ٔانطجبعخ 02252.ص15
( (0يذًذ دغٍ عالٔ٘  :يصذس عجك ركشِ  ،ص . 01
( )3يُٗ عجذ انغتبس  :عاللخ اإلعذاد انجذَٔ ٙانًٓبس٘ ثًغتٕٖ اإلَجبص ،
سعبنخ يبجغتٛش  ،جبيعخ ثغذاد ـ كهٛخ انتشثٛخ انشٚبضٛخ  ، 1181 ،ص . 11

األساسددية لتطددوير مسددتوى األداء  ،وىددذا يعنددي أن ىندداك ارتباطداً

وثيق داً بددين قابميددات وقدددرات الالعبددين البدنيددة والوظيفيددة والذىنيددة
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يتضمنو المدنيج التددريبي مدن التمدارين التدي تتناسدب مدع اليددف

لتم ددك الص ددفات البدني ددة او افتقد دداره لي ددا يعكد ددس بوضدددوح ض ددعف

الموض ددوع ليد ددا  .وىد ددذا مد ددا ذك ددر" مد ددن أن أىميد ددة تقند ددين الحمد ددل

المسددتوى الميدداري لددو "

.وان المناولددة وسدديمة انتقددال ميمددة اذ

الت دددريبي المس ددتخدم بحي ددث يتناس ددب م ددع مس ددتوى الرياض ددي أوال

يد ددذكر " أثد ددر المد دددرب الميد ددم فد ددي توجيد ددو العبيد ددو إلتقد ددان ميد ددارة

 .والغايددة مددن تدددريب الميددارات

المناولددة بأنواعيددا بوص ددفيا وسدديمة لالنتق ددال إل ددى سدداحة الخص ددم

األساسددية لمناشددئين تعزيزىددا لدددييم وىددم بيددذا العمددر وجعددل ىددذه

وتنفيددذ الخطددط المطموبددة ألن المناولددة أسددرع مددن الالعددب وأكثددر

فيددذه الميددارات تعتبددر العمددود الفقددري فددي تحقيددق ىدددف المبدداراة "
2

 -2ميارة الدحرجة :

يصد د ددبح ىد د ددذا الالعد د ددب مد د دداى اًر ولد د ددو البد د دداع األكبد د ددر فد د ددي تأديد د ددة

التجريبيدة فدي االختبددار البعددي مقارندة بالمجموعددة الضدابطة فددي

()6

واليدددف مددن التدددريب ثانيددا ".

()1

()1

استخداماً في المباراة ".

الميارات تتطور لدييم بصورة واضحة خالل مسيرتيم الرياضدية

إن تعمددم الميددارات واتقانيددا يبدددأ بددالعمر المبكددر لالعددب ومددن ىنددا

.

مددن خ ددالل م ددا ت ددم عرضد دو م ددن نت ددائج تب ددين تط ددور المجموع ددة

()2

الميارات ".

متغيددر الدحرجددة ويددرى الباحددث إن تطددور ميددارة الدحرجددة التددي

وفيما يأتي تفصيل لكل ميارة :

تع ددد م ددن المي ددارات الميم ددة ذل ددك إل ددى إن الم ددنيج الت دددريبي وم ددا
احتواه من تمارين ارتكز عمى أسدموب عممدي فدي تقندين األحمدال

1ا ميارة المناولة :

مددن خ ددالل م ددا ت ددم عرضد دو م ددن نت ددائج تب ددين تط ددور المجموع ددة

التدريبي ددة الت ددي تتناس ددب م ددع مس ددتوى أفد دراد عين ددة البح ددث ك ددذلك

التجريبيدة فدي االختبددار البعددي مقارندة بالمجموعددة الضدابطة فددي

اس ددتخدام الج ددانبين المي دداري والب دددني والعقم ددي ف ددي التط ددوير وان

متغير المناولة ويدرى الباحدث إن تطدور ميدارة المناولدة التدي تعدد

ميارة الدحرجة تعتمد باألسداس عمدى النداحيتين البدنيدة والمياريدة

مددن أكثددر الميددارات اسددتعماالً فددي لعبددة ك درة القدددم كونيددا وسدديمة

والعقمية إذ ال تتم الدحرجة بددون ان تجمدع الصدفات معداً وكدذلك

ميمددة لتنفيددذ خط د ددط المعددب واالنتقددال إلددى ىدددف المنددافس بأقددل

ند ددرى ان مي د ددارة الدحرج د ددة مرتبط د ددة بع د دددة مي د ددارات أخ د ددرى مث د ددل

زم ددن ممك ددن ويع ددزو الباح ددث تط ددور عين ددة البح ددث ف ددي االختب ددار

المراوغ ددة وب دددنيا مث ددل الس ددرعة والرش دداقة وعقمي ددا مث ددل التركي ددز "

البعد دددي عد ددن االختبد ددار القبمد ددي لميد ددارة المناولد ددة الد ددى التمريند ددات

الدحرجة بالكرة تعبر عدن التوافدق العصدبي والعضدمي بدين جميدع

المياريددة التددي اشددتمل عمييددا التخطدديط المقتددرح لممددنيج التدددريبي

أج دزاء الجسددم بحيددث تددؤدى بانسددجام وسدديطرة دون تددوتر بحيددث
تستعمل في الظدروف المناسدبة والمكدان المناسدب حتدى ال تكدون

سد دواء م ددن حي ددث ال ددزمن المخص ددص لي ددا م ددن خ ددالل اس ددتم اررية

()5

أدائيا في الوحدات التدريبية كميا حتى نياية المنيج ولعدد كبير
م ددن التكد د اررات كوني ددا مي ددارة منف ددردة ام ددا م ددن حي ددث ربطي ددا م ددع

سددبباً فددي ىزيمددة الفريددق وضددياع مجيوداتددو ".

استعمال األدوات المساعدة وكذلك تطور عنصر الرشداقة نتيجدة

الميددارات االخددرى وكددذلك يرجددع سددبب تطددور ىددذه الميددارة الددى

اإلعداد البدني من خالل التددريب عمدى الميدارات األساسدية ومدا

استخدام األدوات المساعدة وكذلك التمرير المستمر المباشر مدع

يصد د دداحبيا مد د ددن تغييد د ددر فد د ددي االتجاىد د ددات  .ويد د ددرى الباحد د ددث ان

تط د ددوير مي د ددارة المناول د ددة ى د ددو تط د ددوير بع د ددض الص د ددفات البدني د ددة

اإلع ددداد الخ دداص عم ددى ش ددكل مواق ددف خططي ددة خ ددالل الوح دددات

والحركيددة مددن خددالل تمرينددات االعددداد البدددني كددالقوة االنفجاريددة

التدريبيددة حتددى يتناسددب ذلددك مددع المتطمبددات الحديثددة لمعددب مددن

والرش دداقة الت ددي تجعددل الالع ددب ي ددودي المي ددارة بالطريق ددة المثالي ددة

قيادة الكرة والتوافق بيا ،ثم االنطالق واالستدارة  ،وتغير االتجاه

بأشكاليا المتعدددة والمتنوعدة خدالل المبداراة ضدرورة تدوافر بعدض

العمريددة تحددب مي ددارة الدحرجددة كم ددا ذك ددر " إن مددن الخصددائص

الزميددل  .وكمددا يددرى الباحددث ان مددن األمددور التددي سدداعدت عمددى

 ،فضددال عددن

التخطدديط قددد ارعددى إعددداد التمرينددات المياريددة وال سدديما فددي مدددة

 ،وك د ددذلك حرك د ددات التموي د ددو والخ د ددداع .وكم د ددا ي د ددذكر ان الفئ د ددات

وكمدا يدذكر "يتطمدب انجداز العدب كدرة القددم لدالداءات المياريددة
الص ددفات البدني ددة والعقمي ددة الحاس ددمة  ،حي ددث تتب دداين المتطمب ددات
البدنية من حيث نوعيدا وكميتيدا  ،وتوقيدت إخراجيدا تبعدا لنوعيدة

كددل ميددارة  ،وان القصددور فددي امددتالك الالعددب (ناشددئ-متقدددم)

( )3أيش هللا انجغبط ، ٙيذًذ كشك  :أعظ اإلعذاد انًٓبس٘ ٔانخطط ٙفٙ
كشح انمذو (َبشئ - ٍٛكجبس ) ،داس انًعبسف  ،اإلعكُذسٚخ ،0222،ص.166
) )4يفت ٙإثشاْٛى دًبد  :يصذس عجك ركشِ  ،ص . 112
) )5دغــٍ عجذ انجٕاد  :كشح انمذو  ،ط ،5ثٛشٔد  ،داس انعهى نهًال، ٍٛٚ
 ،. 1182ص . 56

( )1دًذ٘ عجذ انًُعى ،يذًذ عجذ انغُ : ٙيصذس عجك ركشِ  ،ص . 63
( )0دُف ٙيذًٕد يختبس  :يصذس عجك ركشِ  ،ص . 103

22

مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية

المجلد ()41

المميزة لألعمدار الصدغيرة ىدي حدب الدحرجدة بدالكرة والتدي يجدب

العدد ( )2ج2

أيلول

2141

الالعد د د د د ددب والك د د د د د درة قويد د د د د ددة ممد د د د د ددا يجعميد د د د د ددا طوعد د د د د ددو وتحد د د د د ددت
()5

االستفادة منيا في عممية التدريب "(.)6

سيطرتو " .

4ا ميارة التيديف :

3ا ميارة اإلخماد :

مددن خ ددالل م ددا ت ددم عرضد دو م ددن نت ددائج تب ددين تطد دور المجموع ددة

مددن خ ددالل م ددا ت ددم عرضد دو م ددن نت ددائج تب ددين تط ددور المجموع ددة

التجريبيدة فدي االختبددار البعددي مقارندة بالمجموعددة الضدابطة فددي

التجريبيدة فدي االختبددار البعددي مقارندة بالمجموعددة الضدابطة فددي

متغير اإلخماد ويرى الباحدث إن تطدور ميدارة اإلخمداد التدي تعدد

متغير التيديف ويرى الباحث إن تطور ميارة التيديف التي تعدد

مددن الميددارات الميمددة ذلددك إلددى إن المددنيج التدددريبي المقتددرح قددد

م ددن المي ددارات الميم ددة ذل ددك إل ددى إن فاعمي ددة التخط دديط لمم ددنيج

ت ددؤدى اال بوج ددود كد درة كم ددا تعتم ددد ايض ددا عم ددى بع ددض الص ددفات
البدنيددة والحركيددة والعقميددة إلتماميددا بصددورة صددحيحة كمددا يعددزو

 ،لذلك يجب أن يكون ىناك اىتماماً لتطوير ىذه الميارة وتأكيدد

الزي ددادة ب ددالتك اررات ف ددي الت دددريبات ألن التكد درار يزي ددد م ددن عام ددل

الباحددث أن النمددو الحاصددل فددي إحسدداس الالعددب بددالكرة نتيجددة

الخبددرة واإلحس دداس والدقددة فددي إص ددابة اليدددف وى ددذا مددا تض ددمنو

من جية أخرى  .إذ أن اإلحساس بدالكرة ينمدو عندد الالعدب مدع

اعتمد ددد البرند ددامج التد دددريبي األسد دداليب العمميد ددة الصد ددحيحة فد ددي
وضددع التمددارين البدنيددة المتعمقددة بميددارة التيددديف ممددا لددذلك مددن
ت ددأثير كبي ددر ف ددي تط ددوير مس ددتوى أداء ى ددذه المي ددارة ع ددن طري ددق
اختيار التدريب عمى تمرينات خاصدة تتناسدب وطبيعدة العيندة إذ
إن " اختيد ددار التمريند ددات المناس د ددبة تمكد ددن المد دددرب مد ددن تطد ددوير
الصددفات البدنيددة وفددي الوقددت نفسددو تعمددل عمددى إتقددان الالعددب
لمميددارات "( .)1وكمددا نددرى ان المددنيج قددد طددور الصددفات البدنيددة
والحركية والعقمية التدي تعتمدد ميدارة التيدديف عمدى الدبعض منيدا
كمددا نددرى فددي القددوة الممي دزة بالسددرعة والقددوة االنفجاريددة والرشدداقة
والتركيددز العقمددي فضدد دالً عددن أن العددب كددرة لقدددم " ال يس ددتطيع
إتقد ددان الميد ددارات األساسد ددية فد ددي حالد ددة افتقد دداره لمصد ددفات البدنيد ددة
الض د ددرورية وم د ددن ناحي د ددة أخ د ددرى أن الط د ددابع الممي د ددز لممي د ددارات
األساس ددية بكد درة الق دددم ى ددو ال ددذي يح دددد نوعي ددة الص ددفات البدني ددة
()9
الضرورية التي ينبغي تنميتيا وتطويرىا ".

التدريبي المقترح اذ تركدزت التمريندات فيدو عمدى تطدوير التيدديف

اخدذ بعدين االعتبدار الوقدت الكددافي لتطدوير ىدذه الميدارة والتددي ال

المنيج المستخدم .

التمدرين والتكدرار مددن جيددة والددى نمددو التوافددق العصددبي العضددمي
التم درين ويكددون نوع داً خاص داً مددن المالحظددة العاليددة التددي تجعمددو

قددداد اًر عم ددى التعام ددل م ددع الكد درة بخبرت ددو  )2(.اذ إن ى ددذه الميد ددارة
تحت دداج إل ددى اس ددتخدام الكد درة بش ددكل رئيس ددي ألن االعتم دداد عم ددى
الجانددب البدددني بكددل صددفاتو يكددون قميددل والتدددريب بدددون الكدرة ال

يتف ددق م ددع م ددا تحت دداج إلي ددو مي ددارة اإلخم دداد م ددع انس ددجام الكد درة أو
اإلحسد دداس بحوزتيد ددا والسد دديطرة عمييد ددا واسد ددتخدام أج د دزاء الجسد ددم
بجخمادىددا بددل اعتمددد عمددى خب درة الالعددب وتقددديره لممواقددف كمددا "

تتطمب ىذه الميارة توقيتا دقيقا وحساسية بالغة من أجزاء الجسم
التدي تقددوم بيددذا األداء وان إي خمددل فدي ىددذا التوقيددت يددؤدي إلددى

فقدان الكرة وعدم التحكم فييا بالشكل المطموب "(.)1

كما إن الالعب الذي يتقن ىذه الميارة يكون أكثر أمكانية في
التوق ددف وال ددتحكم بي ددا وخصوص ددا ف ددي حال ددة الحرك ددة  ،في ددي ال

 2-3-3-4مناقشة نتائج االختبارات العقمية :

تجعم ددو يعط ددي فرص ددة لممن ددافس لقط ددع الكد درة إض ددافة إل ددى كس ددبو

مد ددن خ د ددالل م د ددا ت د ددم عرض د ددة م د ددن نت د ددائج والت د ددي يب د ددين تط د ددور

لموقت فالالعب ييي الكرة بالسرعة الممكنة من اجل المناولة أو

المجموع ددة التجريبي ددة ف ددي االختب ددار البع دددي مقارن ددة بالمجموع ددة

التيديف أو القيام بحركة أخرى( ، )1وليذا يجب عمى العب كدرة

الضددابطة فددي متغيددر حدددة االنتبدداه ويددرى الباحددث إن تطددور حدددة

القد دددم التد دددريب المسد ددتمر عمد ددى ميد ددارة اإلخمد دداد ألن إتقد ددان ىد ددذه

االنتباه لدى الالعبين والذي يعد من القدرات العقمية الميمة ذلك

الميد ددارة تزيد ددد الثقد ددة عند ددد الالعد ددب  .وكمد ددا يؤكد ددد " أن تمريند ددات

إل ددى إن فاعمي ددة التخط دديط لمم ددنيج الت دددريبي المقت ددرح اذ ترك ددزت

السد دديطرة عمد ددى الك د درة تخمد ددق اإلحسد دداس وتجعد ددل الصد ددداقة بد ددين

التمريند ددات التد ددي احتد ددوت عمد ددى العد دداب تخد ددص القد دددرات العقميد ددة

) )1عبي ٙانصفبس (ٔآخشٌٔ)  :يصذس عجك ركشِ  ،ص . 63
(ْ )0شبو دًذاٌ عجبط  :يُٓج تذسٚج ٙيمتشح نتطٕٚش ثعض انمذساد
انجذَٛخ ٔانًٓبسٚخ ٔانٕظٛفٛخ نخًبع ٙكشح انمذو نزٔ٘ انعٕق انخبص ،
أطشٔدخ دكتٕساِ  ،جبيعخ ثغذاد ـ كهٛخ انتشثٛخ انشٚبضٛخ ، 0226 ،
ص.125
( )3صْٛش لبعى انخشبة (ٔآخشٌٔ)  :يصذس عجك ركشِ  ،ص . 151
( )4لبعى نضاو (ٔآخشٌٔ)  :يصذس عجك ركشِ  ،ص . 153

( )5دُف ٙيذًٕد يختبس  :يصذس عجك ركشِ  ،ص . 13
( )6دُف ٙيذًٕد يختبس  :انًصذس انغبثك  ،ص . 46
(ْ)3شبو يذًذ إثشاْٛى  :طشق اعــــتخذاو تًشُٚبد األنعبة نتطٕٚش اإلعذاد
انجذَ ٙانخبص ثالعج ٙكشح انمذو  ،ثذث يُشـــــٕس  ،انًؤتًش انعهًٙ
انشٚبض ٙاألٔل نكهٛبد انتشثٛخ انشٚبضٛخ  ،انعشاق  ،جبيعخ ثغذاد ـ كهٛخ
انتشثٛخ انشٚبضٛخ  ، 1185 ،ص . 35
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وخاص حدة االنتباه عمدى تطدوير قددرات الالعبدين  ،لدذلك يجدب

بين فترة وأخرى لموقوف عمى مستويات الالعبين الناشدئين فدي

أن يك ددون ىنددداك اىتمامد داً لتطدددوير ى ددذه الق دددرات وتأكي ددد الزي ددادة

كرة القدم .

بالتك اررات في التدريبات ألن التكرار يزيد من عامل الخبدرة وىدذا

 ضرورة ان يتولى العمل (التدريب) لمفئات العمرية مدربين

مد ددا تضد ددمنو المد ددنيج المسد ددتخدم وكيفيد ددة التعامد ددل مد ددع المواقد ددف

مؤىمين عمميا كون تمك المراحل السنية تشكل القاعدة

المختمف ددة مد ددن المبد دداراة ح ددين يصد ددبح ىند دداك ش ددد وتعد ددب وفقد دددان

األساسية في الوصول الى المستوى العالي مستقبال

التركيز نتيجدة الضدغط عمدى الالعبدين لدذلك يجدب وضدع منداىج

تيددتم بيددذه القدددرات وأعطاىددا أىمي ددة كمددا"أن التنددوع ف ددي إعط دداء
تم ددارين الرياضددة الواح دددة يجنددب االرتبدداك الفك ددري ويعمددل عم ددى
زيددادة الرغبددة فددي التدددريب كمددا يكتسددب الخب درة فددي تنددوع األداء
()6

يؤدي إلى اكتساب صفات وقدرات بدنية متنوعة أيضاً" .

وكددذلك اعتمددد البرنددامج التدددريبي األسدداليب العمميددة الصددحيحة

فددي وضددع التمددارين الخاصددة والمتعمقددة بالقدددرات العقميددة تركيددز
االنتبد دداه ممد ددا لد ددذلك مد ددن تد ددأثير كبيد ددر فد ددي تطد ددوير مسد ددتوى أداء
الالعب ددين ع ددن طري ددق اختي ددار الت دددريب عم ددى تمرين ددات خاص ددة

تتناس د ددب وطبيع د ددة العين د ددة إذ إن " وك د ددذلك ف د ددجن الت د دددريب عم د ددى
الميددارات الحركيددة المختمفددة باسددتخدام الطددرق التدريبيددة المتنوعددة
()2

يعمل عمى رفع مستوى القدرات لدى الالعب ".

وكما نرى ان

المددنيج قددد طددور الصددفات البدنيددة والحركيددة والميددارات األساسددية

والخططية التي بتكامميدا مدع الجاندب العقمدي يصدل الالعدب الدى
المستويات العميا .

 -5االستنتاجات والتوصيات :
 1-5االستنتاجات :

بن دداء عم ددى م ددا توص ددمت إلي ددو نت ددائج البح ددث  ،وم ددا رافقي ددا م ددن

معالجددات إحصددائية ومناقشددات واسددتقراءات ضددمن حدددود عينددة
البحث وطبيعتيا  ،تمكن الباحث من الوصول الى االسدتنتاجات
اآلتية -:
 المنيج المعد مدن قبدل الباحدث سداىم فدي تطدوير المتغيدرات
المبحوثة (الميارية والعقمية)

 2-5التوصيات :

استناداً الى البيانات الواردة في ىذا البحدث  ،ومجمدل مدا جداء

فيددو م دن عددرض ومناقشددة وتحميددل لمنتددائج  ،ومددا طددرح فددي ضددوء
ذلك من استنتاجات  ،توصل الباحث الى التوصيات اآلتية -:

 ضد ددرورة اسد ددتخدام االختبد ددارات المقنند ددة (الميد دداري والعقمد ددي)
كوسدديمة موضددوعية لتحديددد المسددتوى وتكدرار أجدراء االختبددارات

( )1كًبل جًٛم انشثض : ٙيصذس عجك ركشِ  ،ص . 103
( )0لبعى نضاو (ٔآخشٌٔ)  :يصذس عجك ركشِ  ،ص . 31
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المصادر
 الفريددد ك ددونزة  :كد درة الق دددم  ،ترجمددة م دداىر البي دداتي و س ددممان
عم ددي حس ددين ،الموص ددل ،مؤسس ددة دار الكت ددب لمطباع ددة والنش ددر
.6986،
 أمددر اهلل البسدداطي  ،محمددد كشددك  :اسددس االعددداد الميدداري
والخطط ددي ف ددي كد درة الق دددم (ناش ددئين  -كب ددار ) ،دار المع ددارف ،

اإلسكندرية .2111،

 بسطويسددي احمددد أسددس نظريددات الحركددة ( :القدداىرة  ،دار
الفكر العربي . ) 6991 ،
 حسددام سددعيد المددؤمن مددنيج مقتددرح لتطددوير بعددض القدددرات
البدنيددة والميددارات األساسددية لالعبددي خماسددي ك درة القدددم  :رسددالة

ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية الرياضية  ،جامعدة بغدداد ،
. 2116
 حسد ددن عبددد الج دواد  :ك درة القدددم  ،ط ،5بيددروت  ،دار العمددم
لمماليين .6981 ،

 حمد دددي عبد ددد المد ددنعم و محمد ددد عبد ددد الغند ددي  :مد ددذكرات عمد ددم
التدريب الرياضي لطمبة الصد د ددف الثاني  ،القداىرة  ،كميدة التربيدة
الرياضية لمبنين .6999 ،
 حنفي محمود مختار :األسدس العمميدة فدي تددريب كدرة القددم،
دار الفكر العربي  ،القاىرة . 6991 ،

 زىير الخشاب و خرون  :كرة القددم  ،الموصدل ،مؤسسدة دار
الكتب لمطباعة والنشر .6999،
 ع د ددادل عب د ددد البص د ددير  :الت د دددريب الرياض د ددي والتكام د ددل ب د ددين
النظري د ددة والتطبي د ددق  ،ط  ، 6الق د دداىرة  :مرك د ددز الكت د دداب لمنش د ددر،

.6999
 عب ددد اهلل حس ددين الالم ددي  :الت دددريب الرياض ددي لطمب ددة كمي ددات
التربيد ددة الرياضد ددية .دار الضد ددياء لمطباعد ددة والتصد ددميم  ،النجد ددف
األشراف .2161 ،
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 عبد ددد الحميد ددد شد ددرف  :الب د درامج فد ددي التربيد ددة الرياضد ددية بد ددين
النظرية والتطبيق  ،مصر :مركز الكتاب لمنشر.6991 ،
 سامي الصفار و خرون كرة القدم ،ج ،6ط:2الموصدل ،دار
الكتب لمطباعة والنشر.6989،
 قاسم لزام و(اخرون):اسدس الدتعمم والتعمديم وتطبيقاتدو فدي كدرة
القدم .القاىرة .دار القاىرة لمنشر والطباعة.2111 ،

 قسور عبد الحميد  ،بعض القدرات العقمية وعالقتيا بمسدتوى
أداء الالعددب المعددد بددالكرة الطددائرة  ،رسددالة ماجسددتير  ،جامعددة
البصرة  :كمية التربية الرياضية . 2111 ،

 كمال جميل الربضي  :التدريب الرياضي لمقرن الحادي
والعشرين  ،عمان  ،دار المطبوعات لمنشر .2116 ،
 محمددد القددط  :وظددائف أعضدداء التدددريب الرياضددي  ،ط ، 6
القاىرة  ،دار الفكر العربي .6999 ،
 محمددد حس ددن ع ددالوي  :عمددم الت دددريب الرياض ددي  ،ط ،2دار
المعارف ،القاىرة . 6992،

 منى عبدد السدتار  :عالقدة اإلعدداد البددني والميداري بمسدتوى
اإلنج د دداز  ،رس د ددالة ماجس د ددتير  ،جامع د ددة بغ د ددداد  -كمي د ددة التربي د ددة
الرياضية . 6989 ،

 مفت ددي إبد دراىيم حم ددادة  :الت دددريب الرياضددي الح ددديث تخط دديط
تطبيق قيادة .القاىرة .دار الفكر العربي ط.6998. 6
 ىشددام حمدددان عبدداس  :مددنيج تدددريبي مقتددرح لتطددوير بعددض
القدددرات البدنيددة والمياريددة والوظيفيددة لخماسددي ك درة القدددم لددذوي

العدوق الخداص  ،أطروحدة دكتدوراه  ،جامعدة بغدداد د كميدة التربيدة
الرياضية .2111 ،
 ىشد ددام محمد ددد إب د دراىيم  :طد ددرق اس د ددتخدام تمريند ددات األلعد دداب
لتطد ددوير اإلعد ددداد البد دددني الخد دداص بالعبد ددي ك د درة القد دددم  ،بحد ددث
منش د د ددور  ،المد د ددؤتمر العممد د ددي الرياضد د ددي األول لكميد د ددات التربيد د ددة
الرياضددية  ،الع دراق  ،جامعددة بغددداد  -كميددة التربيددة الرياضددية ،

. 6985
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