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ممخص البحث العربي:
شيد العالم ثورة إبداعية في جميع المجاالت بما يواكب العصر من تطورات سريعة واتجيت لمتركيز
عمى اكساب المفاىيم الحركية والمرتبطة بالميارات الحياتية والتي يستخدميا في حياتو اليومية وتعود عميو

بالفائدة المبكرة  ,حيث تكمن اىمية البحث بان تطبيق مفاىيم االبداع اإلنتاجي في العمل التدريب الرياضي
عمى مستوى الميارات األساسية والخططية بكرة القدم ال بد ان يترافق مع عممية اإلصالح والثقة بالنفس

وييدف الى احداث نوعي وجذري في وسائل وأساليب التدريب الرياضي بحيث يتم التخمص من عممية التدريب
التقميدي وابداع في نفس التمرين الواحد ويتم التغيير في الوحدات التدريبية في مرحمة االعدادالخاص او ماقبل

المسافات من خالل التحكم باألدوات ومساحات التدريب وعدد الالعبين في تغيير أماكنيم او تغير الواجب لكل

العب,وتجمت اىمية البحث الكشف عن القدرات اإلبداعية في التمرينات المتبعو لتخمص الالعب والمدرب من

المناىج المتبعة التقميدية في التدريب الرياضي واعطاء الالعبين الواعدين قدرات إبداعية داخل الممعب .
ييدف الباحثان:

 -1اعداد تمرينات وفق االبداع التقني اإلنتاجي .

 -2التعرف عمى تمرينات االبداع التقني اإلنتاجي في تطويرلبعض الميارات االساسية بكرة القدم.
وافترض الباحثان:

-1ىل االبداع اإلنتاجي والتقني تأثير في بعض الميارات في كرة القدم ؟

-2ىل االبداع اإلنتاجي والتقني تأثير تأثير في بعض التصرفات الخططية اليجومية ؟

-3ىل ىناك فروق في االختبارات البعدية بين عينة البحث التجريبية والضابطة ولصالح من؟
واستنتج الباحثان ان التنوع بالتمرينات وتطويرىا وفق االبداع المنتج يساعد وبشكل كبير في تطوير الميارات
االساسية والتصرف الخططي بكرة القدم لمناشئين وذلك التنوع بالتمرين يعطي التشويق واالثارة عند الالعبين

وأوصى الباحثان في الفصل الخامس باستخدام الحداثة والتنوع والتطوير بالتمرينات لدى تدريب الفئات العمرية.
Abstract

Effect of exercises according to production creativity to develop some
skills and behaviors of players
Researchers
Dr. Zulfiqar Saleh Abdul Hussain
Mr. Hussein Ahmed Salman
The world has witnessed an innovative revolution in all fields, in line with the
age of rapid developments. It has focused on providing the kinetic concepts
related to the life skills that it uses in its daily life and benefits from the early
benefit. The importance of research is that the application of creative
production concepts in the work of sports training at the level of basic skills
and planning Football must be accompanied with the process of reform and
self-confidence is aimed To a qualitative and radical events in the means
and methods of sports training so that the process of traditional training and
creativity in the same exercise is eliminated and the change in the training
modules in the preparation stage, or pre-distances by controlling the tools
and areas of training and the number of players to change their places or
change of duty for each player, The importance of research The discovery of
creative abilities in the exercise of the elimination of the player and coach
from the traditional methods of training in sports and give players promising
creative capabilities within the stadium. The researchers aim to:
1-Preparation of exercises according to productive technological creativity.
2-Identify the exercises of technological creativity productive in the
development of skills and dispositional behavior.
The researchers hypothesized:
-Does production and technical creativity affect some skills in football?
-Are there assumptions in the tribal and remote tests in the research sample
and the basic skills?
-Are there differences in the remote tests of the experimental sample and
control and for whom?
he results were presented, analyzed and discussed in chapter IV
The researchers concluded that the diversity of exercises and development
according to the creative product helps greatly in the development of basic
skills and behavior of the young footballers and the diversity of the exercise
gives excitement and excitement in the players
The researchers recommended the use of modernity, diversity and
development exercises in the training of age groups.

التعريف بالبحث-1

:المقدمة واىمية البحث1-1

شيد العالم ثورة إبداعية في جميع المجاالت بما يواكب العصر من تطورات سريعة واتجيت لمتركيز عمى
اكساب المفاىيم الحركية والمرتبطة بالميارات الحياتية والتي يستخدميا في حياتو اليومية وتعود عميو بالفائدة

المبكرة ( أي التشريع في اكتساب المفاىيم الحركية والحياتية ) واصبح العالم المتقدم ينظم ويخطط لبرنامج
ييدف في صنع ابداع اجياليا وتقوية شخصيتيم بيدف ان يواكب تطورات الحياة المستقبمية ,

اما طرق التعمم فيي تساعد عمى اكتساب النواحي المعرفية وتشكيل المفاىيم وحل المشكالت وكذلك

تمكنو ممن التعرف عمى مفاىيم البيئة االجتماعية وتساعده عمى موجية العالم وما حولو وان مرحمة التعمم
والتدريب األولى تالئم فترة النمو االدراكي والحركي لمناشئين بحيث يبدأ مستوى االدراك الكمي العام والشامل

عمى مستوى الثبات والتحميل وتنمو لديو أجيزة تحكم في االعصاب والعضالت والتنفس مما يساعده عمى

كسب الميارة وابداع فيما يدور حولو  " .ويسعى التدريب إلى إحداث تغييرات في أنماط سموك الفرد من خالل
توجييو ألفضل األساليب المبنية عمى الفيم الصحيح لشخصيتو والعوامل المحددة لسموكو ,فيو يسيم في تكيف

الفرد بالنسبة لمظروف المحيطة بو والى تحقيق توازنو مع ظروف البيئة دائمة التغيير حولو"

( )

 ,وتعد لعبة

كرة القدم واحدة من األلعاب التي القت اىتماما عالميا متزايدا بوصفيا األكثر شعبية في العالم مما جعل

المختصين يسعون دائماً إلى تطور المعبة من خالل رفع مستويات الالعبين في نواحي اإلعداد المختمفة  ,ان

تطبيق مفاىيم االبداع التقني اإلنتاجي في العمل التدريب الرياضي عمى مستوى الميارات األساسية والخططية

بكرة القدم ال بد ان يترافق مع عممية اإلصالح والثقة بالنفس وييدف الى احداث نوعي وجذري في وسائل

وأساليب التدريب الرياضي بحيث يتم التخمص من عممية التدريب التقميدي وابداع في نفس التمرين الواحد ويتم

التغيير في الوحدات التدريبية في مرحمة االعدادالخاص او ماقبل المسافات من خالل التحكم باألدوات
ومساحات التدريب وعدد الالعبين في تغيير أماكنيم او تغير الواجب لكل العب .

وتجمت أىمية موضوع االبداع اإلنتاجي حيث التخمص من التدريب التقميدي داخل الوحدة التدريبية

وانتاج وحدة تخدم المدرب التمام العمل بصورة مكممة لميدف بتطوير الجانب المياري والخططي والالعب

التخمص من التدريب التقميدي داخل الوحدة التدريبية فييا روح المنافسو وتشويق وتظير في اكمال الواجب
لكل وحدة تدريبية بيدف تحقيق اليدف داخل المباراة وبيذا اصبح المدرب ممم في الوحدة التدريبية والميارية
والخططية في الوحدة الواحدة وتتميز باالبداع والتطوير االنتاجي .

2-1مشكمة البحث
يعتبر االبداع مفتاح لتقدم المجتمعات اإلنسانية واالزدىار والمبدعين ىم الذين يصنعون التاريخ ويقدمون
لمعالم اإلضافة في تطوير القدرات البشرية في جميع المجاالت ومنيا الرياضية ,ان عممية التدريب عممية
(

) عصام عبد الخالق  ،التدرٌب الرٌاضً نظرٌات -تطبٌقات  ،مصر  ،دار الفكر العربً ،1999 ،ص.1

واسعة ومنظمة تخضع الى محددات ( ميارية ونفسية وبدنية وخططية) ويسعى كل مدرب الوصول بفريقو الى
افضل المستويات وبتمك الركائز وبأفضل النتائج ولكن من خالل مالحظة الباحثان لممستوى الناشئين في
محافظة البصرة من خالل النتائج والمستوى التي حققتيا اندية محافظة البصرة في دوري المحافظة وجد

الباحثان تقارب المستوى وطريقة األداء لمعب وفي اخر(  )3سنوات عمى التوالي وىذا يدل عمى تقارب المستوى
أداء العبييم لذا قام الباحثان بأيجاد تمرينات وفق االبداع االنتاجي لتطوير بعض الميارات األساسية

والخططية حديثو مقسم عمى (  )24وحدة تدريبية خالل شيرين يعتمد في ىذا الموسم الحدى األندية والذي
يتمثل في ناشئين المدرسة التخصصية بكرة القدم في البصرة والكشف عن القدرات اإلبداعية في التمرينات

المتبعو لتخمص الالعب والمدرب من المناىج المتبعة التقميدية في التدريب الرياضي واعطاء الالعبين الواعدين

قدرات إبداعية داخل الممعب .

3-1اىداف البحث

-1اعداد تمرينات وفق االبداع التقني اإلنتاجي .

-2التعرف عمى تمرينات االبداع التقني اإلنتاجي في تطويرلبعض الميارات االساسية بكرة القدم.
4-1فروض البحث

-1ىل االبداع اإلنتاجي والتقني تأثير في بعض الميارات في كرة القدم ؟

-2ىل االبداع اإلنتاجي والتقني تأثير تأثير في بعض التصرفات الخططية اليجومية ؟

-3ىل ىناك فروق في االختبارات البعدية بين عينة البحث التجريبية والضابطة ولصالح من؟
5-1مجاالت البحث

-1المجال البشري  -:الالعبين الناشئين لممدرسة التخصصية بكرة القدم في محافظة البصرة .
-2المجال الزماني  -:من ( )2017/1/29الى ()2017/3/29
-3المجال المكاني  -:مالعب المدينة الرياضية في البصرة .
-3منيجية البحث واجراءاتو الميدانية
 1-3منيج البحث:

قد اختار الباحث المنيج التجريبي بأسموب المجاميع المتكافئة وحسب طبيعة المشكمة لكونو أكثر

مالئمة في تحقيق أىداف البحث ",ىو األسموب الذي يتبعو الباحث لتحديد خطوات بحثو والذي يمكن من
خاللو التوصل الى مشكمتو "

()1

 2-3مجتمع وعينة البحث

من األمور الميمة في مجال البحث العممي ىو محاولة الباحث الحصول عمى عينة تمثل البحث

تمثيالً صادقاً لذا تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وىم العبوا ناشئين المدرسة التخصصية بكرة القدم
()1

وجٌه محجوب  ،البحث العلمً ومناهجه  ،بفداد  ،مدٌرٌة دار الكتب للطباعة والنشر  ، 2002 ،ص. 81

في البصرة لمموسم  2017 _ 2016البالغ عددىم (  ) 26العباً يمثمون المدرسة التخصصية في البصرة

دون (  ) 16سنة وبعدىا أبعد (  ) 4العبين لعدم التزاميم بالحضور و(  )2حراس مرمى اي تكون نسبة
العينة(  )%76,92من مجتمع البحث  ,بعدىا تم تقسيميم الى مجموعتين  ,وخالل التكافؤ انحصرت عينة

البحث بـ (  ) 20العباً طبقت عمييم تجربة البحث ووزعوا عشوائياً الى مجموعتين ( مجموعة تجريبية

ومجموعة ضابطة ) وبعدد (  ) 10العبين لكل مجموعة  ,وتم أختيار المجموعة التجريبية عن طريق القرعة
سحب رقم لكل العب في عينة البحث ومن ثم أخذ الالعبون الذين يحممون األرقام الزوجية وطبق عمييم

تمرينات الباحث  ,أما المجموعة الضابطة استمرت عمى نفس البرنامج المعد ليا من قبل مدرب المدرسة

التخصصية  ,ومن أجل معرفة صحة اختيار العينة ومدى تجانسيا فقد استعان الباحث بمعامل اإلختالف

لنتائج المسح الميداني لمقياسات المورفولوجية لممجموعتين (التجريبية والضابطة )

3-3تجانس وتكافؤ عينة البحث
1-3-3تجانس أفراد العينة

لتجنب العوامل التي قد تؤثر في نتائج التجربة و لكي يستطيع الباحث السيطرة عمى العوامل التجريبية
,قام بتحقيق التجانس لعينة البحث بين المجموعتين باستعمال معامل االختالف "فكمما قرب معامل االختالف
من( )%1يعد تجانسا عالياواذا زاد عن (

()2يوضحان ذلك

 )%30يعني ان العينة غير متجانسة"

()1

و الجدول (  )1و

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف لمتغيرات البحث كافة
جدول (ّ )1

الحسابي

االنحراف
المعياري

معامل

الوســط

0,51

%3,50
%1,77

المتغيرات

وحدة القياس

العمر

سنة

14,55

الطول

سم

1,58

2,80

الوزن

كغم

58,0

1,77

%3,05

العمر التدريبي

سنة

3,60

0,58

%18,88

االختالف

 2-3-3تكافؤ افراد عينة البحث
عمد الباحث بعد عممية التجانس لكال المجموعتين عممية تكافؤ بين المجموعتين وبعد معالجة البيانات
احصائيا تم حساب قيمة (ت) لمعينات المستقمة فظيرت ان قيمة (ت) المحسوبو اقل من قيمة (ت) الجدولية
()1

ودٌع ٌاسٌن محمد التكرٌتً و حسن محمد عبد العبٌدي  :التطبٌقات االحصائٌة واستخدامات الحاسوب فً بحوث التربٌةالرٌاضٌة  ،الموصل  ،دار
الكتب للطباعة والنشر  ،1999.ص161

اي تحت مستوى داللة ( )0,05ودرجة حرية ( )18وىذا يدل عمى ان الفرق غير معنوي بين المجموعتين وكما
مبين بالجدول ()2

جدول ()2

يبين التكافؤ والتجانس ألفراد العينة لممجموعتين في متغيرات البحث كافة
المجموعة الضابطة
المتغيرات

وحدة

معامل

المجموعة التجريبية
معامل

قيمة ت

داللة

المحسوبة

الفروق

0,42

غير معنوي
غير معنوي

س

ع

العمر

سنة

14,60

0,51

% 4,49

الطول

سم

1,58

2,67

% 4,13

1,58

الوزن

كغم

58,40

2,01

% 3,44

57,60

1,50

سنة

3,60

0,69

%19,16

3,60

0,69

%19,16

الدحرجة

ثا

14,80

1,22

% 8,24

14,70

1,25

% 8,50

0,18

المناول
ة

درجة

9,70

6,34

%65,36

9,80

6,14

%62,65

-0,36

غير معنوي

درجة

30,40

2,31

% 7,59

30,60

2,54

% 8,30

-0,18

غير معنوي

العمر
التجريبي

التصرف
الخططي

القياس

االختالف

س

ع

14,50

0,52

% 3,53

3,07

% 3,04

0,23

% 2,60

1,007

غير معنوي

0,00

غير معنوي
غير معنوي

االختالف

( )Tتحت مستوى داللة ( )0,05ودرجة حرية ()201,1(= )18

4-3سائل جمع المعمومات واألدوات المستخدمة في البحث
1-4-3وسائل جمع المعمومات
-

المصادر العربية واألجنبية

استمارة رأي الخبراء لالختبارات الميارية والتصرفات الخططية (ممحق ) 1

 5-3تحديد متغيرات البحث

لكل دراسة متغيرات والستخدام بعض المتغيرات وتحديدىا شرع الباحث بتحديد الميارات األساسية في

كرة القدم التي تخدم دراستو  ,فقد استعان الباحث بالمراجع والمصادر الخاصة في كرة القدم ومن خالل المسح

المرجعي لبعض المراجع والدراسات تم ترشيح الميارات االساسية والتصرفات الخططية بكرة القدم الخاصة
بالبحث واالستعانو بالخبراء والمختصين

(*)

في كرة القدم وفي االختبارات والقياسات لغرض التعرف عمى أىم

الميارات األساسية الخاصة وكذلك التصرفات الخططية التي تالئم الناشئين ممن ىم بعمر دون (  ) 16سنة ,
وبعد جمع االستمارات وتفريغ البيانات تم قبول الميارات التي حصمت عمى نسبة %65

6-3تحديد االختبارات الميارية
(* )

ٌنظر الملحق() 1

بعد االطالع الدقيقة لمحتوى العديد من المراجع العممية الحديثة لمعرفة اختبارات المتغيرات الميارية ومن
اجل مراعاة الدقة والموضوعية تم اختيار وترشيح اختبارات ممثمة ليا  ,والجل مراعاة توفير االمكانيات

المناسبة لتطبيقيا  ,وتنوعيا  ,ودرجة الصعوبة عند تنفيذىا  ,ولكونيا من االختبارات المألوفة ولكي يتسنى لنا
اختيار أفضميا في قياس الصفة المراد قياسيا  ,ومن ثم عمل استمارة خاصة لجمع ىذه االختبارات وعرضيا
عمى الخبراء والمختصين في التدريب الرياضي واالختبارات والقياس وكرة القدم  ,وبعد جمع االستمارات من

السادة الخبراء والمختصين تم تفريغيا ومن خالل تطبيق القوانين الرياضية أمكن تحديد االىمية النسبية لكل

اختبار من االختبارات الميارية الخاصة بالبحث  ,وفي ضوء نتائج التحميل االحصائي لألىمية النسبية

لألختبارات الخاصة قام الباحث باستبعاد ميارتين الركض بالكرة وضرب الكرة بالرأس وذلك لحصوليا عمى

نسبة (  )%60.52 - %56.31واختار الباحث األداء الذي يحصل عمى نسبة (  )%66فما فوق وىي نسبة

جيدة أذ ان "لمباحث الحق في اختيار النسبة التي يراىا مناسبة عند اختياره لممؤشرات" (,)1وحيث يمكن استبعاد

المياره التي تقل نسبتيا المئوية عن (  ) % 66وعميو أصبحت الميارات األساسية التي تناولتيا الدراسة ىي-:

 1-6-3اختبار التمرير (المناولة )

()2

الغرض من االختبار  :قياس دقة التمرير

:

األدوات المستخدمة :مسافة لالختبار (  )20م  )5 ( ,كرات  ,شريط قياس  ,اشرطة السقة وصف االختبار :

ترسم ثالث دوائر متداخمة أقطارىا (  )2,4,6م عمى التوالي وتعطى ليا درجات (  )2,4,6م حيث يكون مركز
الدوائر نقطة البعد بين خط البداية والدوائر الثالث والتي تكون بمسافة ( )20م

التسجيل:

 - 1تعطى لالعب( )5خمس محاوالت متتالية

 - 2تحسب عدد الدرجات التي يحصل عمييا الالعب من المحاوالت الخمس

 - 3في حالة وقوع الكرة عمى خطوط الدوائر تعطى الدرجات االكبر وحسب تسمسل الدوائر ( )5,3,1درجة
 - 4تعتبر المحاولة فاشمة وتعطى (صفر) عند سقوط الكرة خارج الدائرة
()1

 2-6-3اختبار الدحرجة بالكرة ":

الغرض من االختبار :قياس مدى قدرة الالعب عمى الدحرجة والتحكم في الكرة اثناء الدحرجة في خط منحني.
األدوات المستخدمة  :كرة قدم  ,شريط قياس  ,ساعة ايقاف

()1

محمد حسن عالوي،محمد نصر الدٌن رضوان  :القٌاسات فً التربٌة الرٌاضٌة وعلم النفس الرٌاضً  ،ط  ،1دار الفكر العربً ،القاهرة ، 1979 ،
ص.366
()2زىير الخشاب وآخرون  :تصميم وتقنين اختبارات لقياس بعض الميارات الحركية األساسية بكرة القدم  ,بحث منشور  ,مجمة المؤتمر العممي السادس
لكميات التربية الرياضية  ,جامعة الموصل  ,1990 ,ص 8
( )1زىير قاسم خشاب معتز يونس ذنون  :كرة القدم – ميارات – اختبارات – قانون  ,كتاب منيجي في كمية التربية االساسية  ,الموصل  ,دار ابن االثير
لمطباعة والنشر  2005 ,ص23

وصف االختبار  :تتحدد دائرة نصف قطرىا (  )10متر  ,توضع عالمة عمى محيطيا تمثل نقطة البداية
والنياية  ,يقف الالعب مع الكرة عمى نقطة البداية وعند اعطاء اشارة البدء يدحرج المختبر الكرة حول الدائرة
ليمف حوليا لفة كاممة حتى يعود الى نقطة البداية والتي ىي نقطة النياية كما في الشكل (. )3

التسجيل  :يعطى الالعب محاولتينيحتسب لالعب الزمن االقرب  100/1في الثانية من لحظة اعطاء اشارة
البدء حتى وصول نقطة النياية .

7-3إجراءات بناء اختبارات التصرف الخططي
"ان الحاجة المبكرة لتحديد الغرض من االختبار عند العزم عمى بنائو تتبع من الفرضية القائمة بأن شكل

االختبار وبعض خصائصو تختمف باختالف الغرض من ذلك االختبار" ( .)2ومن خالل ماذكر يتم الحصول
عمى اختبار تصرف خططي لالعبين كرة القدم الناشئين.

 1-7-3صالحية المواقف الخططية

البد من معرفة صالحية المواقف الخططية المأخوذه والمتضمنة وذلك لمتحقق من كل موقف وطبيعة
اجابة  ,اذ قام الباحث بعرض ىذه النتائج بصورتيا المتضمنو من واقع المشاىدة والتحميل واالخراج بصورة

االولية وعرضيا عمى مجموعو من الخبراء والمختصين في مجال االختبارات والقياس والتدريب وكرة القدم من

خالل استمارة استبيان خاصة

(*)

وبعد ان استرجعت االستمارات االستبانة المتعمقة بالمواقف الخططية من

السادة الخبراء والمختصين (*) قام الباحث بجمع البيانات وتفريغيا ومن خالل تطبيق القوانين الرياضية أمكن
تحديد صالحية كل موقف من مجموع المواقف الخططية المأخوذة ,ومن خالل نتائج التحميل االحصائي

لصالحية ىذه المواقف الخططية فان الباحث استعمل النسبة المؤية لمتعرف عمى المواقف الخططية الصالحة

من غيرىا وقد اظيرت النتائج صالحية ( )27موقف من مجموع المواقف (. )36

 8- 3التجارب االستطالعية

1-8– 3التجربة االستطالعية االولى
قبل خوض التجربة الرئيسة كان لزاماً القيام بتجربة استطالعية عمى عينة صغيرة في مجتمع البحث  ,والغرض
منيا اختيار وسائل البحث أدواتو  ,إذ قام الباحث بمساعدة فريق العمل(*) بأجراء تجربة استطالعية االولى

()2

عبدهللا الصمادي  ،ماهر الدرابٌع  :القٌاس والتقوٌم النفسً والتربوي بٌن النظرٌة والتطبٌق  ،ط ،1االردن  ،دار وائل للنشر والتوزٌع ، 2004 ،
ص.44
(*)
ٌنظر ملحق ()3
(*)
ٌنظر ملحق ()7

يوم االثنين المصادف 2017 \ 1 \ 16م عمى عينة مكونة من (  ) 4العبين من مجتمع البحث ممن ىم
خارج عينة البحث في تمام الساعة التاسعة صباحاً وكان الغرض منيا ىو -:

 -1التعرف عمى المعوقات التي تواجو الباحث إثناء أجراء التجربة الرئيسية
 -2التأكد من صالحية األدوات المستخدمة في البحث
(*)

 -3التأكد من كفاءة فريق العمل المساعد
 2-8-3التجربة االستطالعية الثانية

اجرى الباحث من الفترة  2017 / 1 / 18ولغاية  2017 / 1 / 22التجربة االستطالعية الثانية في
الساعة التاسة صباحا من كل يوم عمى عينة مكونة من (  )10العبين من مجتمع البحث وتم اجراء التجربة
عمى احدى مالعب المدينة الرياضية في البصرة واستغرقت التجربة اربع ايام كان الغرض من التجربة

االستطالعية الثانية ىو -:

 - 1التعرف عمى زمن كل تمرين من تمارين البرنامج

 - 2تحديد الشدة القصوية لكل تمرين من التمارين عمى اساس (الزمن)

 9-3اختبار التصرفات الخططية بصورتيا النيائية (*):

الغرض من االختبار  :التعرف عمى مستوى التصرف الخططي لدى الالعبين الناشئين بكرة القدم .

االدوات الالزمة  :استمارة اختبار ,ساعة توقيت  ,اقالم رصاص  , ,مكان لجموس الالعبين الداء االختبار .

وصف االختبار  :تتكون االستمارة الخاصة باالختبار من اشكال توضيحية تمثل (  )16موقفا خططيا ولكل
موقف ثالث حاالت احداىما يمثل االجابة الصحيحة يطمب من الالعب ان ينظر الى االشكال بتركيز عال

ويختار الجواب الصحيح وذلك بوضع عالمة عمى االختيار الصحيح ولكل موقف دقيقة ممايستغرق الوقت

الكمي لالجابة ( 16دقيقة ) من خالل ىذه المواقف يحدد االجابة الصحية لكل موقف .
التسجيل  :أعمى درجة يحصل عمييا المختبر ( )3واقل درجة ( )1لكل موقف .
اعمى درجة يحصل عمييا الالعب من جميع المواقف (

المواقف (. )16

 )48واقل درجة يحصل عمييا الالعب من جميع

10-3التجربة الرئيسية

1-10-3االختبارات القبمية
تم أجراء االختبار األولي لعينة البحث والتي شممت االختبارات الميارية في يوم الجمعة المصادف 27
 2017 / 1 /في تمام الساعة ( ) 9صباحاً .وفي يوم السبت المصادف  2017 / 1 / 28اجرى الباحث
االختبارات التصرفات الخططية عمى عينة البحث في تمام الساعة (  )9صباحاً  ,وتم ضبط جميع المتغيرات

(*)

ٌنظر ملحق ()8
(*)
أنظر ملحق (. )11

من حيث الوقت واألدوات  ,وكذلك فريق العمل المساعد ليتم تطبيقيا عند أجراء ( االختبار البعدي ) أي بعد
تنفيذ البرنامج التدريبي المقترح  ,وتم أجراء االختبارات عمى احد مالعب المدينة الرياضية كونو معتمداً من قبل
االتحاد المركزي لكرة القدم وتقام عمييا مباريات رسمية ( دوري القطر الدرجة األولى ) .
(*)

 2-10-3تصميم التمرينات المقترح وفقا لالبداع االنتاجي

قام الباحث بالتخطيط لتمرينات مقترحة وفق االبداع االنتاجي لمرحمة األعداد الخاص وفترة ما قبل المنافسات
بيدف تطوير األداء المياري لعينة البحث معتمداً في ذلك عمى مراجعة عدد من المصادر والمراجع والدراسات
والبحوث العممية التي اعتمدت المناىج التدريبية بكرة القدم ومرتك اًز في أعداد التخطيط لتمك التمرينات عمى
األسس العممية وكذلك من خالل االستفادة من المقاءات مع السادة الخبراء والمتخصصين

(*)

في مجال كرة

القدم واستشاراتيم العممية  .وقد راعى الباحث في التمرينات المرحمة العمرية والقابميات البدنية و الميارية لدى

عينة البحث,وقد استغرق وقت تطبيق التمرينات (  )8أسابيع وبمعدل (  )3وحدات في األسبوع أيام ( السبت ,
االثنين  ,االربعاء ) من كل أسبوع  .كما راعى الباحث ان تكون الوحدة التدريبية اليومية ىي األساس في

عممية التخطيط  ,حيث يؤكد محمد حسن عالوي وأسامة كامل " 1992إن الوحدة التدريبية ىي األساس في
عممية التخطيط اليومي وينظر الييا أنيا أصغر وحدة في السمم التنظيمي لعممية التخطيط في التدريب

الرياضي" (.)1

 3-10-3االختبارات البعدية :
بعد االنتياء من تطبيق مفردات التمرينات المعدة من قبل الباحث قام بأجراء االختبارات البعدية عمى افراد
عينة البحث قام الباحث بمساعدة فريق العمل

(*)

يوم االربعاء الموافق  2017/3/29في تمام الساعة التاسعة

صباحا عمى احدى مالعب المدينة الرياضية بكرة القدم في البصرة اجريت االختبارات الميارية  ,وفي يوم

الخميس المصادف  2017/3/30تم اجراء اختبار التصرفات الخططية الفراد عينة البحث في تمام الساعة
التاسعة صباحا عمى احدى مالعب المدينة الرياضية بكرة القدم في البصرة .

الوسائل االحصائية :استخدم الباحث البرنامج االحصائي spssاالصدار  16لمعالجة البيانات

 -4عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا

 1-4عرض النتائج وتحميميا :استناداً الى نتائج االختبارات وبعد التحميل االحصائي لمبيانات ومن خالل
اىداف البحث وسترشاداً بالمصادر العممية يمكن تحميل ومناقشة نتائج البحث .

 1-1-4عرض وتحميل نتائج المتغيرات الميارية لالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة ( الضابطة)
جدول ()3

يبين الفروق بين االختبارين القبمي والبعدي في المتغيرات الميارية لممجموعة(الضابطة)
(*)

أنظر ملحق (. )12
(*)
أنظر ملحق (. )4
()1
محمد حسن عالوي  ،اسامة كامل راتب  :البحث العلمً فً التربٌة الرٌاضٌة وعلم النفس الرٌاضً  ،دار الفكر العربً  ،القاهرة  ،1992 ،ص. 94
(*)
ملحق رقم ()8

وحدة

االختبار القبمي

االختبار البعدي

قيمة (ت)

الداللة

القياس

س-

+ع

+ع

المحسوبة

االحصائية

المناولة

الدرجة

9.700

5.915 10.900 6.342

3.343

معنوي

الدحرجة

الثانية

0.971 13.500 1.229 14.800

6.091

معنوي

المتغيرات

قيمة (ت) الجدولية تحت مستوى داللة (

س-

 )0.05ودرجة حرية ()2.262(= )9

 2-1-4عرض وتحميل نتائج المتغيرات الميارية لالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة( التجريبية)
تبين من خالل جدول (  )3االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لممتغيرات الميارية وكذلك يبن
الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة ولصالح ااالختبار البعدي
جدول ()4

يبين الفروق بين االختبارين القبمي والبعدي في المتغيرات الميارية لممجموعة(التجريبية)
المتغيرات

وحدة

االختبار القبمي

االختبار البعدي

+ع

+ع

القياس

س-
9.800

س-

قيمة (ت)
المحسوبة

الداللة

االحصائية

المناولة

الدرجة

2.514 17.100 6.142

5.219

معنوي

الدحرجة

الثانية 0.632 12.200 1.251 14.700

7.319

معنوي

)0.05ودرجة حرية ()2.262(= )9

قيمة (ت) الجدولية تحت مستوى داللة (

تبين من خالل جدول (  )4االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لممتغيرات الميارية وكذلك يبن
الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية ولصالح ااالختبار البعدي.

 3-1-4عرض وتحميل نتائج المتغيرات الميارية لالختبارات البعدية لممجموعتين ( التجريبية والتجريبية)

جدول ()5

يبين الفروق بين االختبارات البعدية لممجموعتين (الضابطة والتجريبية) في المتغيرات الميارية
المتغيرات

وحدة

القياس

الضابطة
س-

التجريبية
+ع

س-

قيمة (ت)
+ع

المحسوبة

الداللة

االحصائية

المناولة

الدرجة 2.514 17.100 5.915 10.900

2.878

معنوي

الدحرجة

0.632 12.200 0.971 13.500

3.333

معنوي

الثانية

قيمة (ت) الجدولية تحت مستوى داللة (

 )0.05ودرجة حرية () 2.101(= )18

يوضح جدول (  )5نتائج عينة البحث في المتغيرات الميارية لالختبارات البعدية لممجموعتين الضابطة
والتجريبية,كما بمغت االوساط الحسابية لمتغير ميارة المناولة لممجموعة الضابطة في االختبار البعدي

( )10.900بأنحراف معياري ( , )5.915في حين بمغ الوسط الحسابي لالختبار البعدي لمتغير ميارة المناولة
( )17.100بأنحراف معياري ( , )2.514وبعد معالجة النتائج إحصائياً وجد ان قيمة (ت) المحسوبة قد بمغت

( )2.878وىي أكبر من قيمة (ت) الجدولية البالغة (  )2.101عند درجة حرية (  )18واحتمال خطأ ( )0.05
,اما بمغت االوساط الحسابية لمتغير ميارة الدحرجة بالكرة لممجموعة الضابطة في االختبار البعدي( )13.500
بأنحراف معياري (  , )0.971في حين بمغ الوسط الحسابي لالختبار البعدي لميارة الدحرجة بالكرة لممجموعة

التجريبية (  )12.200بأنحراف معياري (  , )0.632وبعد معالجة النتائج إحصائياً وجد ان قيمة (ت)

المحسوبة قد بمغت (  )3.333وىي أكبر من قيمة (ت) الجدولية البالغة (  )2.101عند درجة حرية ( )18
واحتمال خطأ (  , )0.05مما يدل عمى وجود فروق بين االختبارين البعدية ولصالح المجموعة التجريبية في

االختبار البعدي .

 1-2-4مناقشة نتائج االختبارين (القبمي – بعدي ) و (البعدي – بعدي ) لممجموعتين الضابطة
والتجريبية في المتغيرات الميارية :

بعد التحميل اإلحصائي لمنتائج المبينة في الجدولين (  )3و (  )4يوضح وجود تطور لممتغيرات الميارية

ولممجموعتين (الضابطة و التجريبية ) ولصالح االختبار البعدي  ,من خالل النتائج اتضح لمباحث ان التمارين

التي استخدميا المدرب تعطي اكثر تطو اًر لالعبين حيث يأتي ىذا التطوير والتنوع بالتمارين التحفيز لالعبين
وأيضاً ييدف ليم طرق انتظام الوحدات التدريبية  ,ويشار" عمى ان ىذه االبتكارات الخاصة بالتمارين التي

تحتوييا الوحدات التدريبية تعد من االمور االبداعية التي يستخدمونيا المدربين في الوحدات التدريبة تيدف الى

تحفيز الالعبين عمى االداء المياري اثناء التدريب وبالتالي ينعكس عمى المنافسة وىذا يحافظ عمى نتاجية

الوحدات التدريبة " ( ,)1ومما الشك فيو فأن التدريب وفق ىذه الطرق ( اإلبداع المنتج ) يمعب دور رئيسي في
مستوى االداء المياري لالعبين وأيضاص يجعميم اكثر ثقة ويحفز كفائتيم ويشجعيم عمى اداء الفردي

والجماعي  ,ويشار"عمى ان التدريب الجيد وفق الطرق اإلبداعية لتطوير التمرين يعطي الرغبة في االداء

وتطوير مستوى الالعبين وىذا الجانب يقع عمى عاتق المدرب في توفير بيئة يشعر الالعبون بالراحة عند

محاولة اداء تحديات جديدة والنظر في اشكال مختمفة كون التمارين مبتكرة " ( ,)2وقد الحظ الباحث في الجدول

( )5تطور أفراد المجموعة التجريبية في متغيرات الميارية عمى أفراد المجموعة الضابطة  ,ويعزو الباحث ىذا
التطور الى ان الميارة مكتسبة وتحتاج الى صقميا وتطويرىا وكل التمارين تعد األساس في صقل الميارات
فالتكرار والتنوع في التمارين تعد من االمور الميمو في اكتساب الميارات االساسية في كرة القدم  ,ويؤكد (

يوسف الزم واخرون  " ) 2016أن من اىم أسس تنظيم تدريب الميارات يكون من خالل استخدام حركات
w.w.w.alaskayouth soccor. org
w.w.w.alaskayouth soccor. org

)(1
)(2

معينة كوسيمة تدريبية والتكرار الكثير لتأدية التمارين وتنوعيا "

(,)3وييدف التدريب الحديث الى التنظيم

والترتيب والتدرج والتنوع بالتمارين داخل الوحدة التدريبة لكي يصل بالالعب الى الجانب االيجابي في اتقان

الميارة وىذا مااكدة ( طو أسماعيل واخرون

 " ) 1989يتميز التدريب في كرة القدم بالتخطيط والتنظيم

واالستمرار  ,وعمى اسس عممية لما يضمن مدة التأثير االيجابي عمى مستوى الالعب واستم ارره كمقدمة في
الجوانب المختمفة لكرة القدم كمبدأ التدرج من السيل الى الصعب في ارتفاع المستوى الحمل والتوقيت الصحيح

لتك ارره " ( ,)4وكذلك يعزو الباحث الى ارتفاع مستوى االداء المياري لدى الالعبين لتنوع التمرينات المستخدمة
وكذلك طريقة التمارين التي ليا دور كبير في صقل الميارت االساسية بكرة القدم وىذه التمارين تشابو مواقف

المعب التي وضعت من قبل الباحث وفق االبداع المنتج ( التقني )  ,ويشار الى ان "اول شيء يقوم بو

المدرب ىو مساعدة الالعبون عمى صقل مياراتيم الفنية من جميع جوانبيا وتمك الميارات مع مرور الوقت
تعطي الالعبون المبدعين الذين يعممون بجد لصقل مياراتيم الفنية النيا تتكيف مع اشكال التمارين فتتزايد

معيا التحديات التي تواجييم في المعبة وتحقيق االىداف",)5(.وييدف التمرين الى تطوير المياره بأفضل الطرق
والوسائل الحديثة السيمة والمشوقة التقان الميارات بصورة جيدة وسمسو لتمكن الالعبين من تطبيق الواجبات

داخل المنافسة  ,أذ تفوق افراد المجموعة التجريبية عمى أفراد المجموعة الضابطة وبفارق ممحوظ وىذا مايعزوه
الباحث الى الطريقة جديدة ومبتكرة والحديثة في تطوير التمرين لجعل التمرين مشوق وأكثر تنظيم في الوحدة

التدريبة والمبنية عمى شكل عممي حديث في عممية التدريب التي جعمت الالعبين يبدعون اثناء التمرين والتي

اعدة من قبل الباحث شممت حاالت تكتيكية فردية وجماعية في جميع الميارات االساسية بكرة القدم التي تحقق
التفوق في المباراة  ,في حين تفوف أفراد المجموعة التجريبية عمى أفراد المجموعة الضابطة في ميارة المناولة
وبفارق كبير وىذا مايفسره الباحث الى ان االىتمام الكبير بتمارين المعدة من قبل الباحث في ميارة المناولة

والتي تعد من اىم الميارات في الممعب استخداماً اعتمد الباحث بتنظيم التمرينات بطريقة جديدة في تدريب
المناولة بتسمسل التمرينات المناولة القصيرة والمتوسطو والطويمو  ,وىذا ما يؤكده ( محمودعبداهلل وآخرون

" ) 1998أن اعطاء التمارين المنتظمة عمى وفق األسموب العممي الصحيح يعزز كفاءة العمل لممجاميع
العضمية المشتركة في أداء الميارات الحركية والصفات البدنية التي يكتسبيا الالعب اثناء التدريب"

( ,)6وىذا

مايجعل تمرينات المناولة المستخدمة اكثر دقة واشمل في عممية التدريب  ,ويرى الباحث ادماج التمرينات

المناولة القصيرة والمتوسطة والطويمة في تطوير التمرين الواحد وفق االبداع المنتج (التقني) الذي يعتمد عمى
تطوير والتنوع من الطراز االول دونما شواىد قوية اذ اعتمد في تطوير ميارة المناولة بتمارين حديثة وتدرج

زيادة الصعوبة وادماج تمرين انواع المناوالت في تطوير تمارين حديثة ومقاربة لحاالت المعب اثناء المنافسة
وىذا مااشار اليو ( البساطي  ) 1999أن " لمحصول عمى أعمى مستوى مؤثر لمتدريب يجب عمى المدرب
()3

ٌوسف الزم كماش واخرون  :إعداد وتدرٌب الالعبٌن الناشئٌن بكرة القدم  ،ط ، 1عمان – االردن  ،دار االٌام للنشر والتوزٌع  ،2016 ،ص. 224
()4
طه أسماعٌل وآخرون  :كرة القدم بٌن النظرٌة والتطبٌق واإلعداد البدنً ،القاهرة  ،دار الفكر العربً  ، 1989 ،ص.17
)(5
w.w.w.alaskayouth soccor. org
()6
محمود عبدهللا واخرون  :تعلم وتدرٌب المالكمة مطبعة التعلٌم العالً  ،الموصل  ، 1998 ،ص. 42

إخضاع الالعب ألشكال متنوعة من التدريب" ( ,)1اما التطور الممحوظ لميارة الدحرجة طريقة المعتمدة في
تك اررات التمرين بانواع مختمفة حيث تعتبر الدحرج من الميارات االساسية الفردية لالعب يقوم بيا في المباراة

قبل التيديف او المناولة او المراوغة  ,وىذا مايؤكده ( يوسف الزم وآخرون

 ) 2016بأن "الدحرجة ىي من

الميارات االساسية في كرة القدم التي يجب ان يتقنيا الالعب لكثرة استخداميا اثناء المباريات وان اليدف
االساسي لمدحرجة بالكرة ىو االحتفاظ بالكرة وسحب الالعب المنافس وخمق الفرص من اجل المناولة او

التيديف"( ,)2وىذا ما يؤكده ( الدسالف كاجاني وكورسكي  ) 1995عمى " إن تطوير التمرين يعد من الطرائق
االساسية في االعداد البدني والمياري والخططي وىذا يتطمب استيعاب تام لكيفية انجاز حركات المعب من قبل
( .)3وايضاً ماشاىدناه من

الالعبين وبالتالي استيعاب الالعب لالحتماالت المختمفة لالداءات إثناء المباراة "

تدريبات لفرق العالم وخاصة فمسفة التدريب لممدربين ( كواديوال ومورينيو  ) 2015من حيث اعطاء التمرين
ثم عدم االنتقال الى تمرين اخر يختمف عنو بل األستمرار بنفس التمرين الستخدام تقنية االبداع المنتج ولجميع

حاالت المعب المتوقع حدوثيا اثناء المباراة ثم االنتقال الى تمرين اخر.

 4-1-4عرض وتحميل نتائج التصرف الخططي لالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة(الضابطة)
جدول ()6

يبين الفروق بين االختبارات القبمي والبعدي لمتصرف الخططي لممجموعة الضابطة
وحدة

المتغيرات

القياس

التصرف الخططي

االختبار القبمي

االختبار البعدي

+ع

+ع

س-

س-

الدرجة 2.131 33.100 2.319 30.400

قيمة (ت) الجدولية تحت مستوى داللة (

قيمة (ت)
المحسوبة

الداللة

االحصائية
معنوي

3.017

 )0.05ودرجة حرية ()2.262 (= )9

تبين من خالل جدول (  )6االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لمتصرفات الخططيةوكذلك يبن
الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة ولصالح ااالختبار البعدي

 5-1-4عرض وتحميل نتائج التصرف الخططي لالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة(التجريبية)
جدول ()7

يبين الفروق بين االختبارات القبمي والبعدي لمتصرف الخططي لممجموعة التجريبية
المتغيرات
التصرف

الخططي
()1

وحدة

القياس

االختبار القبمي

االختبار البعدي

+ع

+ع

س-

س-

الدرجة 2.788 38.000 2.547 30.600

قيمة (ت)
المحسوبة
7.303

الداللة

االحصائية
معنوي

أمرهللا البساطً  :قواعد التدرٌب الرٌاضً  ،منشأة المعارف  ،االسكندرٌة  ،1999 ،ص. 32
()2
ٌوسف الزم كماش وآخرون ( :مصدر سبق ذكرة)  ، 2016 ،ص. 182
()3
الدسالف كاجانً وكورسكً  :تدرٌب الالعبٌن  ،ترجمة صباح محمد رضا وصباح مصطفى  ،وزارة التعلٌم العالً جامعة بغداد  ،العراق 1995 ،
،ص30-28

 )0.05ودرجة حرية ()2.262 (= )9

قيمة (ت) الجدولية تحت مستوى داللة (

تبين من خالل جدول (  )7االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لممتغيرات الميارية وكذلك يبن
الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية ولصالح ااالختبار البعدي.

 4-1-4عرض وتحميل نتائج التصرف الخططي لالختبارات البعدية لممجموعتين (الضابطة و التجريبية)
جدول ()8

يبين الفروق بين االختبارات البعدية لممجموعتين الضابطة والتجريبية لمتصرف الخططي
المتغيرات
التصرف

الخططي

وحدة

القياس

الضابطة
س-

التجريبية
+ع

س-

قيمة(ت)

+ع

الدرجة 2.788 38.000 2.131 33.100

قيمة (ت) الجدولية تحت مستوى داللة (

الداللة

المحسوبة

االحصائية

5.770

معنوي

 )0.05ودرجة حرية ()2.101 (= )18

يوضح الجدول (  )8نتائج عينة البحث في متغير التصرف الخططي لالختبارات البعدية لممجموعتين

الضابطة و التجريبية ,حيث بمغ الوسط الحسابي لمتغير التصرف الخططي لممجموعة الضابطة في االختبار
البعدي (  )33.100بأنحراف معياري (  , )2.131في حين بمغ الوسط الحسابي لالختبار البعدي لمتغير

التصرف الخططي لممجموعة التجريبية (  )38.000بأنحراف معياري (  , )2.788وبعد المعالجة االحصائية
وجد إن قيمة (ت) المحسوبة قد بمغت (  )5.770وىي اكبر من قيمة (ت) الجدولية البالغة (  )2.101عند

درجة حرية (  )18واحتمال خطأ (  , )0.05مما يدل عمى وجود فروق بين االختبارين البعدية ولصالح
المجموعة التجريبية في االختبار البعدي .

 2-2-4مناقشة نتائج أختبارات التصرفات الخططية (القبمي – بعدي ) و (البعدي – بعدي ) لممجموعتين
الضابطة والتجريبية

من خالل الجداولين (  )6و (  )7وبعد التحميل االحصائي لمنتائج يتبين وجود تطور في متغير التصرف
الخططية لالختبارات البعدية ولممجموعتين ( الضابطة و التجريبية ),يعزو الباحث التطور الممحوظ

لممجموعتين الضابطة و التجريبة لمتغير التصرف الخططية استخدام تمرينات من قبل المدرب تساعد في
تطوير حاالت المعب ولممجموعتين الضابطة و التجريبية وتضح لمباحث ان التمرينات الميارية المتعددة

المترابطة او الغير مترابطة في التدريب والتي تشابة حالة المباراة تعطي تطور ممحوظ في الجانب الخططي
لالعب  ,وىذا ماأشار اليو ( ذو الفقار صالح

 " ) 2003عمى المدرب ان يستخدم تدريب الميارات وفق

مواقف المعب المتعددة والمتغيرة  ,ومن ىنا اتضحت حقيقة ميمو ىي ان األداء المياري سواء كترابط اوغيره

اصبح اكثر صعوبة نتيجة ضغط المنافس وقرب مساحات المعب في جميع مكانات الممعب مما يتطمب أداء

مياري ذات مواصفات خاصة مقترناً بطبيعة المباراة ومواقف المعب ومتغيراتيا في المنافسة " (,)1ويرى الباحث

ان تطوير الجانب الخططي لمالعبين يعتمد عمى مدى تطوير الجانب المياري لدى الالعبين مستنداً عمى

كفاءة الجانب البدني التمام المواقف الخططية بأفضل مايكون خالل المباراة,وقد بينت نتائج البعدية من خالل

جدول (  )8تفوق أفراد المجموعة التجريبية عمى أفراد المجموعة الضابطة وبفارق كبير وىذا مايدل عمى ان
تمرينات المعدة من قبل الباحث وفق األبداع المنتج (التقني) والطرائق المستخدمة في تدريب ىذه التمارين

داخل الوحدة التدريبة اعطت ثمارىا لممجموعة التجريبية وبشكل واضح عن المجموعة الضابطة التي استخدمت

تمارين معدة من قبل المدرب  ,وىذا يدل ان نتاج التمارين وفق االبداع المنتج كان من الطراز االول في

عممية تطوير المياري والخططي  ,وىذا ما يؤكده ( وليد رفيق العياصرة " ) 2011عمى ان استخدام االبداع

المنتج (التقني) يعطي البراعة في التوصل الى نواتج من الطراز االول" (,)2ويرى ( حاجم شاني واخرون 2016
) "أن العالقة بين الميارة والتدريب الخططي من مرتكزات االساسية بكرة قدم وتطويرىا بيذا االسموب وفق (
اإلبداع المنتج ) يعد العامل المميز ليا"

()1

,وتتفق نتائج دراستنا مع الدراسة التي توصل الييا ( حاجم شاني

واخرون " ) 2016ان التمرينات وفق االبداع المنتج تساعد عمى تطوير الميارات االساسية بكرة القدم وكذلك
مواقف المعب التصرفات الخططية التي تواجو الالعبين اثناء المباراة  ,ويرى حاجم شاني وآخرون ايضاً ان
()2

تغير التمرينات وتطويرىا افضل من أداء تمارين مختمفة دون مراعات متغيرات اثناء المعب"

-5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات

-1التنوع بالتمرينات وتطويرىا وفق االبداع المنتج يساعد وبشكل كبير في تطوير الميارات االساسية
والتصرف الخططي بكرة القدم لمناشئين وذلك التنوع بالتمرين يعطي التشويق واالثارة عند الالعبين .

-2ان التمرينات الواقعية والجديدة والمتطورة تبعث لالعب القدرة بتطبيقيا عمى واقع المباراة بشكل ممحوظ .
-3ترابط التمارين ببعضيا بطرائق جديدة مشروع لتطوير التصرف الخططي داخل المباراة .

-4التنظيم والترتيب بالوحدة التدريبة يبعث الثقة لدى الالعبين مما يجعميم اكثر اندفاعاً لتطوير.
 2-5التوصيات

 -1يوصي الباحث باستخدام الحداثة والتنوع والتطوير بالتمرينات لدى تدريب الفئات العمرية .

()1

ذو الفقار صالح عبد الحسٌن  :تأثٌر استخدام الجمل الخططٌة فً تطوٌر سرعة وتحمل األداء بكرة القدم  ,أطروحة دكتوراه ،غٌر منشورة  ،جامعة
البصرة  ، 2003 ،ص. 92
()2
ولٌد رفٌق العٌاصرة  :التفكٌر السابر واالبداعً  ،ط ، 1دار أسامة للنشر والتوزٌع  ،عمان  ، 2011 ،ص.202
()1
حاجم شانً وآخرون  :تأثٌر استخدام تمرٌنات على وفق اإلبداع المنتج فً تطوٌر سرعة وتحمل األداء وبعض المهارات االساسٌة والتصرف
الخططً لالعبً كرة القدم  ،بحث منشور فً مجلة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة  ،جامعة البصرة  ، 2016 ،ص. 10
()2

حاجم شانً وآخرون  :نفس المصدر  ، 2016 ،ص. 11

 -2التنظيم والترتيب داخل الوحدة التدريبة واستخدام تمارين وفق االبداع المنتج لتطوير التمارين القديمة
وجعميا فاعمة عمى ارض الواقع .

 -3ضرورة استخدام دراسة مشابية عمى الفئات العمرية او المتقدمين وربطيا بالدراسة الحالية .
 -4عمى المدربين التنوع بالتمارين وجعل التمارين تناغم حاالت المعب
المصادر العربية واالجنبية

 -عصام عبد الخالق  ,التدريب الرياضي نظريات -تطبيقات ,مصر  ,دار الفكر العربي ,1999 ,ص.1

 -وجيو محجوب  ,البحث العممي ومناىجو  ,بفداد  ,مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر  , 2002 ,ص. 81

-

وديع ياسين محمد التكريتي و حسن محمد عبد العبيدي  :التطبيقات االحصائية واستخدامات الحاسوب في

بحوث التربيةالرياضية  ,الموصل  ,دار الكتب لمطباعة والنشر  ,1999.ص161

محمد حسن عالوي,محمد نصر الدين رضوان  :القياسات في التربية الرياضية وعمم النفس الرياضي ,ط ,1دار الفكر العربي ,القاىرة  , 1979,ص.366

عبداهلل الصمادي  ,ماىر الدرابيع  :القياس والتقويم النفسي والتربوي بين النظرية والتطبيق  ,ط ,1االردن ,دار وائل لمنشر والتوزيع  , 2004,ص.44
 -محمد حسن عالوي  ,اسامة كامل راتب  :البحث العممي في التربية الرياضية وعمم النفس الرياضي  ,دار

الفكر العربي  ,القاىرة  ,1992 ,ص.94

-

يوسف الزم كماش واخرون  :إعداد وتدريب الالعبين الناشئين بكرة القدم  ,ط  , 1عمان – االردن  ,دار

االيام لمنشر والتوزيع, 2016,ص. 224

-

طو أسماعيل وآخرون  :كرة القدم بين النظرية والتطبيق واإلعداد البدني ,القاىرة  ,دار الفكر العربي ,

 , 1989ص.17

-محمود عبداهلل واخرون  :تعمم وتدريب المالكمة مطبعة التعميم العالي  ,الموصل  , 1998 ,ص. 42

أمراهلل البساطي  :قواعد التدريب الرياضي  ,منشأة المعارف  ,االسكندرية  ,1999 ,ص. 32-

يوسف الزم كماش وآخرون ( :مصدر سبق ذكرة)  , 2016 ,ص. 182
الدسالف كاجاني وكورسكي :

تدريب الالعبين  ,ترجمة صباح محمد رضا وصباح مصطفى  ,و ازرة

التعميم العالي جامعة بغداد  ,العراق , 1995 ,ص30-28

-ذو الفقار صالح عبد الحسين  :تأثير استخدام الجمل الخططية في تطوير سرعة وتحمل األداء بكرة القدم ,

أطروحة دكتوراه ,غير منشورة  ,جامعة البصرة  , 2003 ,ص. 92

-

وليد رفيق العياصرة  :التفكير السابر واالبداعي  ,ط  , 1دار أسامة لمنشر والتوزيع  ,عمان , 2011 ,

ص.202

-

حاجم شاني وآخرون  :تأثير استخدام تمرينات عمى وفق اإلبداع المنتج في تطوير سرعة وتحمل األداء

وبعض الميارات االساسية والتصرف الخططي لالعبي كرة القدم  ,بحث منشور في مجمة كمية التربية البدنية
وعموم الرياضية  ,جامعة البصرة  , 2016 ,ص. 10
 -حاجم شاني وآخرون  :مصدر سبق ذكره  , 2016 ,ص. 11

 زىير الخشاب وآخرون  :تصميم وتقنين اختبارات لقياس بعض الميارات الحركية األساسية بكرة القدم ,بحث منشور  ,مجمة المؤتمر العممي السادس لكميات التربية الرياضية  ,جامعة الموصل  ,1990 ,ص 8

 -زىير قاسم خشاب معتز يونس ذنون  :كرة القدم – ميارات – اختبارات – قانون  ,كتاب منيجي في كمية

التربية االساسية  ,الموصل  ,دار ابن االثير لمطباعة والنشر  2005 ,ص23
w.w.w.alaskayouth soccor. org
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