
 العربٌة باللغة االطروحة ملخص

 القدم كرة لناشئً والعقلٌة والخططٌة والمهارٌة الحركٌة والقدرات البدنٌة الصفات أهم لتطوٌر تدرٌبً منهج

  إشراف                                         الباحث             

 صاحب جبار سالم د.م.أ                       الالمً حسٌن هللا عبد نوار 

     

 -: هً فصول خمسة على األطروحة اشتملت

  وأهمٌته بالبحث التعرٌف  -: األول الفصل

 والمهارٌة الحركٌة والقدرات البدنٌة الصفات بعض تطوٌر فً وأهمٌته بالبحث التعرٌف الباب هذا تضمن  

 وباألخص الرٌاضٌة االلعاب فً كبٌرة اهمٌة من الصفات لهذه لما الناشئٌن لفئة  القدم كرة العبً لدى والعقلٌة والخططٌة

 تتضمنه لما التطور من مزٌد نحو القدم كرة لعبة تطوٌر فً والمتمٌزة المستمرة الجهود طرٌق عن وذلك القدم كرة فً

 البحث اهمٌة جاءت هنا ومن.  القدم لكرة التدرٌبٌة الحالة مستوى رفع اجل من الرٌاضً التدرٌب ومفهوم وقواعد اسس

 والقدرات البدنٌة الصفات بعض لتطوٌر مدروسة علمٌة اسس على مبنً شامل  مقترح تدرٌبً منهج وضع على العمل فً

. اللعبة هذه تطور ٌخدم بما القدم بكرة الرٌاضً االتفاق نادي ناشئٌن العبً لدى  والعقلٌة والخططٌة والمهارٌة الحركٌة

 واالرتقاء لالعبٌن المستوٌات لتطوٌر المكونات هذه ممازجة تكامل حول البحث مشكلة الى التطرق اٌضا   وتضمن

 . الرٌاضً للصرح األساس الحجر ٌعتبرون الذي الناشئٌن لالعبٌن سٌما والعقلٌة والخططٌة والمهارٌة البدنٌة للصفات

 : الى البحث هدف كما

 لدى والعقلٌة والخططٌة والمهارٌة كٌةالحر والقدرات البدنٌة الصفات أهم تطوٌر فً ٌساهم تدرٌبً منهج إعداد -1

 .القدم بكرة االتفاق نادي ناشئً

 والخططٌة والمهارٌة الحركٌة والقدرات البدنٌة الصفات أهم تطوٌر فً التدرٌبً المنهج أثر على التعرف -2

 .القدم بكرة االتفاق نادي ناشئً لدى والعقلٌة

 نادي ناشئً لدى والعقلٌة والخططٌة والمهارٌة الحركٌة والقدرات البدنٌة الصفات أهم مستوى على التعرف -3

 .القدم بكرة االتفاق

 الحركٌة والقدرات البدنٌة الصفات بعض لتطوٌر المتبع والمنهج المقترح التدرٌبً المنهج افضلٌة على التعرف -4

 .القدم بكرة االتفاق نادي ناشئً لدى والعقلٌة والخططٌة والمهارٌة

 -: فهً البحث مجاالت أما

 . العب(  22) البالغ القدم بكرة االتفاق نادي ناشئً:  البشري المجال 

 1/8/2112    ولغاٌة 22/6/2111  -:البحث مدة:  ألزمانً المجال 

 .الدٌوانٌة فً الرٌاضً االتفاق نادي ملعب:  المكانً المجال

 : والمشابهة النظرٌة الدراسات – الثانً الفصل

 -: المٌدانٌة وإجراءاته البحث منهجٌة – الثالث الفصل

 بكرة االتفاق نادي بالعبً البحث عٌنة وحددت البحث، مشكلة لطبٌعة لمالءمته نظرا   التجرٌبً المنهج الباحث إستخدام

 المجموعة تأخذ مجموعة لكل العبٌن( 11)وبواقع وتجرٌبٌة ضابطة مجموعتٌن على العٌنة توزٌع تم إذ للناشئٌن القدم

 وبعد ، الباحث اعده الذي التدرٌبً المنهج التجرٌبٌة المجموعة تأخذ فٌما المدرب قبل من المعد المتبع جالمنه الضابطة

 التجربة اجراء تم واختباراتها والعقلٌة والخططٌة االساسٌة والمهارات الحركٌة والقدرات البدنٌة الصفات وتحدٌد

 –الصدق) العلمٌة الشروط تحقٌق عن فضال   واالدارٌة التنظٌمٌة االجراءات صالحٌة على التعرف بغٌة االستطالعٌة



 من مجموعة على وعرضه وضعه بعد المقترح المنهج اعطاء ثم ومن القبلً االختبار إجراء واٌضا  ( الموضوعٌة –الثبات

 . العٌنة فً الحاصل التطور لٌظهر البعدي االختبار فً االختبارات واعادة والخبراء المختصٌن

 -: ومناقشتها وتحلٌلها النتائج عرض – الرابع الفصل

 الحركٌة والقدرات البدنٌة الصفات الختبارات االحصائٌة الوسائل استخدام طرٌق عن ومناقشتها وتحلٌلها النتائج عرض تم

 ولصالح معنوٌة فروق النتائج واظهرت والضابطة التجرٌبٌة للمجموعتٌن البحث لعٌنة والعقلٌة والخططٌة المهارٌة

 وجود عن فضال   ، والبعدٌة القبلٌة االختبارات بٌن الفروق اظهرته الذي المقترح المنهج لتطبٌق نتٌجة التجرٌبٌة المجموعة

 والعقلٌة والخططٌة والمهارٌة الحركٌة والقدرات البدنٌة الصفات اختبارات لنتائج البعدٌة االختبارات فً معنوٌة فروق

 . المبحوثة

 -: والتوصٌات تاجاتاالستن – الخامس الفصل

 -: االستنتاجات

 الى التوصل تم ومناقشات المالئمة إحصائٌة المعالجات اجراء بعد ، البحث نتائج إلٌه توصلت ما على بناء   

 -: اآلتٌة االستنتاجات نتائج

 لالعبٌن( والعقلٌة والخططٌة والمهارٌة والحركٌة البدنٌة) والقدرات الصفات فً اٌجابٌا اثر التدرٌبً المنهج .1

 .القدم بكرة االتفاق لنادي الناشئٌن

 الخططً تطوٌر فً ساهم المهاري تطوٌر وان المهاري تطوٌر فً ساهم والعقلً والحركً البدنً تطور ان .2

 . القدم بكرة االتفاق لنادي الناشئٌن لالعبٌن لدى

 . احصائٌا(  االنتقالٌة السرعة) عدا المبحوثة المتغٌرات فً القدم بكرة االتفاق لنادي الناشئٌن لالعبٌن تطور .3

 التوصٌات 5-2

 ضوء فً طرح وما ، للنتائج وتحلٌل ومناقشة عرض من فٌه جاء ما ومجمل ، البحث هذا فً الواردة البٌانات الى استنادا

 -: اآلتٌة التوصٌات الى الباحث توصل ، استنتاجات من ذلك

 تدرٌب فً مقننة علمٌة أسس على والموضوعة التدرٌبً المنهج لمفردات المقترح التخطٌط تعمٌم ضرورة .1

 .العراقٌة واألندٌة الفرق ضمن والموجودٌن سنة( 16-14) بأعمار الناشئٌن الالعبٌن

 والحركً البدنً األعداد أهمٌة على التأكٌد خالل من والخاص العام األعداد بمرحلة االهتمام ضرورة .2

 . التدرٌبٌة المناهج مفردات تنفٌذ عند والعقلً ططًوالخ والمهاري


