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  لدى مدربي كرة القدم والمهمة  األساسیة الكفاءات المهنیةدراسة 

كل من والیتي ل ریاضة كرة القدم سنوات في 5مدربین ذوي الخبرة تفوق الض دراسة مسحیة على بع

 ادرار و البیض



  

  

  

  بسم هللا الرحمان الرحيم  

ق وسهرت على تربيتي ،  أهدي ثمرة جهدي هذه إلى التي حملتني في بطنها خلقـا من بعد خل
حملتني ثقـال ووضعتني كرها ، إلى التي لو بقيت أحصي فضائلها لما أحصيتها و أعبر بجميع  

  حب الحياة وعزمها ،عت فيا  ر العبارات لما أوفيتها حقها التي ز 

  إلى أمي الغالية نور حياتي    

في الحياة تعب في تربيتي وسهر على  لذي كان دايما السند  لى اوأهدي كذلك عملي هذا إ
  والقوة والعزيمة واإلرادةتعليمي و إمدادي بالدعم بما استطاع اليه سبيال ومنحني الحماية  

  إلى أبي الغالي رحمة هللا عليه  

حمادي رحمة هللا عليه  وتي  مشواري الدراسي إخ  والعون طيلة  من كانوا لي السند  دون أن أنسى
في الحياة أخي دمحم وإلى إبن أمي   األيمن، وأخي الذي هو بمثابة أبي عبد القـادر وإلى ذراعي  

  نية وأختي الكبيرة فـاطمةالذي لطالما منحني السعادة في الحياة أخي بلقـاسم ، السيما أمي الثا
ائلتي عبادي وكل األحبة  محبوبة البيت وزهرة العائلة أختي مريم ، وإلى كل من يحمل إسم عالى  و 

  ومن أحب العبد الضعيف عبادي هواريشخصي وإلى كل إخوتي في هللا    ومن يعرف

  



  

  

 

  

َال عمال بقوله تعاىل بعد بسم هللا الرمحان الرحيم "   ا وَ نَُكْم  اْلَفْضَل  تَنَسوُ يـْ َ  إِنَّ  بـَ َّ ْعَمُلونَ  ِمبَا ا  تـَ
َِصريٌ    "ب

  "من مل يشكر الناس مل يشكر هللا"وكذا قول املصطفى صل هللا عليه وسلم 

يل  الشكر واحلمد  تعاىل على فضله وكرمه أن وفقين إلمتام هذا العمل املتواضع ، وأن سهل 
  فـ...طريق وسبل العلم 

ا احلْمدُ  َلَك  َ َالي ي اِسٌع  فْضُلَك  موْ ــرُّكَ *  وَ َ ــيَّاٌض  وب ا َعلـيــنا َف َ ـي ِ   تــوال

كَ   رُ ولٌ  وَستـْ ُ ْسب ُجـوُدكَ  مَ ـل وَ ـَك *  َشامِ ُ اب َ ب ــوٌح  وَ ْفتُ ـَقـاصٍ  مَ ِ ا ل َ ــي  ...وَدانِ

د تاذي الفاضل الربوفيسور صبان حممكما ال يفوتين أن أعرب عن شكري وتقديري واحرتامي ألس

ل عليا مبا أجاد هللا عليه من علم ومعرفه أسأل الذي لقيت منه الدعم الشامل والسند ومل يبخ
  ميزان حسناته  ىل أن جيعل هذا يفهللا تعا

وباملناسبة أيضا أحي كل أحبيت وكل من قدم يل يد العون واملساعدة سواء من قريب أو من بعيد 

اء هذه املذكرة دون أن أنسى أهلي مبدمية مستغامن  ذين الأبناء عمي فرحي عبد الرمحان إل

وساعدوين يف تلقي التكون اجلامعي شاكرا هلم حسن الضيافة واملعاملة الطيبة والصدر  احتضنوين

  الرحب 



  ملخص الدراسة :

تهدف الدراسة إلى إبراز الكفاءات المهنیة المهمة واالساسیة في مجال التدریب الریاضي 

والتي یجب أن تتوفر في المدرب لرفع مستوى أداء العبي كرة القدم ، نظرا ألن عملیة 

الوصول الى المستویات العلیا وبلوغ منصات التتویج ال یأتي بمحض الصدفة أو بالطرق 

تأثیرها على أداء الالعبین ، كما تهدف الى تبیین اعات هذه الكفاءات و العشوائیة وٕانما بمر 

الصورة الحقیقیة لشخصیة المدرب الناجح ، وألجل هذا قمنا بدراستنا على المدربین ذوي 

سنوات من التدریب في مجال كرة القدم لكل من والیة البیض و أدرار  5الخبرة التي تفوق 

 30ي على من خالل توزیع استمارات االستبیان تحتو  منتهجین في ذلك المنهج الوصفي

أجرینا  وقد، ى عبارات تصب في مبتغى الفرضیات محاور مبنیة عل 6سؤال مقسمة على 

ع البحث وقد مدربا من مجتم 15لریاضة كرة القدم عددهم بحثنا على عینة من المدربین 

  وا بشكل عشوائي .اختیر 

األخیر أسفرت نتائج الدراسة عن صحة الفرضیات المقترحة وتم تحدید الكفاءات  وفي

  .جال التدریبالمهنیة المهمة في م

   



Résumé de l'étude: 

      L’étude vise à mettre en évidence les compétences 

professionnelles importantes dans le domaine de l’entrainement 

sportive, qui doivent être disponibles chez l’entraîneur pour 

optimiser le niveau de performance.  

     En effet, pour atteindre le haut niveau qui ne vient pas au 

hasard ni à travers des méthodes aléatoires, mais en tenant compte 

des compétences et de leurs impact sur la performance sportive. 

Les entraineurs, tout en cherchant à montrer la véritable image de 

leur personnalité d’un entraîneur prospère, nous avons approché 

des entraîneurs confirmés avec plus de 5 ans de pratique  dans le 

domaine du football. Notre approche descriptive à été utilisée à 

travers le questionnaire.  En effet, sur 30 questions réparties sur 6 

axes, adressés aux formateurs, l'étude a porté sur deux aspects: la 

première consacrée à l'arrière-plan théorique et les compétences 

est divisé en trois chapitres, le deuxième volet pratique  consacré à 

l'étude et à l'analyse des résultats présentés dans cette recherche. 

    Enfin, les résultats de l’étude ont permis de valider les hypothèses proposées 
et d’identifier et de classer  les compétences professionnelles importantes dans 
le domaine de l’entrainement sportive chez les entraîneurs de football. 

   



Study Summary: 

The study aims to highlight the important professional competencies 

in the field of sports training, which must be available in the coach 

to raise the level of performance of football players, since the 

process of reaching the higher levels and reaching the podiums 

does not come by chance or random methods, but taking into 

account these competencies and their impact on the performance 

The players, as well as aiming to show the true image of the 

personality of a successful coach, and for this we have studied the 

coaches with more than 5 years of training in the field of football for 

both the state of Albaid and Adrar follow the descriptive approach 

through the distribution of questionnaire forms Wei on 30 questions 

divided on 6 axes, addressed to the trainers, the study included two 

aspects: the first devoted to the theoretical background and 

knowledge is divided into three chapters. The second side applied 

devoted to the study and analysis of the results presented in the 

search. 

Finally, the results of the study resulted in the validity of the 

proposed hypotheses and the identification of important professional 

competencies in the field of training. 



  قائمة المحتویات

  وتقدیر شكر

  إهداء

 ملخص الدراسة 

  الجداول قائمة

  قائمة االشكال 

  التعریف بالبحث

  

  الجانب النظري

    (الكفاءة) الفصل األول
  الصفحة   العنوان 

  9  الكفاءة  مفهوم - 1
  9  الكفاءة خصائص - 2
  9  الموارد من جملة توظیف 1- 2

  الصفحة   العنوان
  1  مقدمة 
  2   االشكالیة - 1
  3  الفرضیات - 2
  3  الدراسة اهداف - 3
  4  الدرلسة أهمیة - 4
  4  الموضوع اختیار أسباب - 5
  4  البحث مصطلحات تحدید - 6
  5    المشابهة الدراسات - 7



  9   و النهائیة الغایة 1-1- 2
  10   الواحد المجال ذات الوضعیات من بجملة االرتباط خاصیة 1-2- 2
  10  الكفاءة صیاغة 2- 2
  11  الكفاءة مؤشرات 3- 2
  11  الكفاءات محور 3-1- 2
  11  القدرات محور 3-2- 2
  11  الكفاءات أنواع- 3
  12  معرفیة كفاءات 1- 3
  12  األداء كفاءات 2- 3
  12  النتائج أو اإلنجاز كفاءات 3- 3
  13  التعلم فترات حسب الكفاءة مستویات- 4
  13  القاعدیة الكفاءة 1- 4
  13  المرحلیة الكفاءة 2- 4
  13  الختامیة الكفاءة 3- 4
  14  الكفاءات تحدید في عملیة توجیهات- 5

  14  خالصة
  

    التدریب الریاضي)(الفصل الثاني           
  الصفحة  العنوان 

  16 تمهید
  16  الریاضي التدریب مفهوم  - 1
.الریاضي التدریب خصائص - 2  17  
.والتعلیمیة التربویة باألسس وعالقته الریاضي التدریب 1- 2  18  
العلمیة والمبادئ األسس على مبني الریاضي التدریب 2- 2  18  
للمدرب القیادي والدور الریاضي التدریب 3- 2  19  
باالستمراریة عملیاته تتمیز الریاضي التدریب 4- 2  20  
الریاضي التدریب أهداف - 3  20  
الحدیث الریاضي التدریب واجبات - 4  21  



التربویة الواجبات 1- 4  21  
التعلیمیة الواجبات 2- 4  21  
التنمویة الواجبات 3- 4  22  
الریاضي التدریب قواعد - 5  22  
التنظیم 1- 5  22  
التدرج 2- 5  23  
الریاضي التدریب أسس - 6  23  
  24  الریاضي التدریب مبادئ - 7
  24  الجاهزیة مبدأ 1- 7
  25  التكیف مبدأ 2- 7
  26   التكیف أنواع 2-1- 7
  26  التكیف عملیات في المؤثرة العوامل 2-2- 7
  27  الفردیة الفروق مبدأ 3- 7
  27  الوراثة 3-1- 7
  27  البیئة تأثیر 3-2- 7
  28  التغذیة 3-3- 7
  28  والنوم الراحة 3-4- 7
  28  البدنیة اللیاقة مستوى 3-5- 7
  28  واالصابات المرض 3-6- 7
  28  الدوافع 3-7- 7
  29  الحمل زیادة مبدأ 4- 7
  29  التدرج مبدأ 5- 7
  30  الخصوصیة مبدأ 6- 7
  30  التنویع مبدأ 7- 7
  31  والتهدئة االحماء مبدأ 8- 7
  31  اإلحماء 8-1- 7
  31  التهدئة 8-2- 7
  32  االستمراریة مبدأ 9- 7
  32  التدریب حمولة في التموج مبدأ 10- 7



    الثالث (المدرب)الفصل 
  الصفحة   العنوان

  34  تمهید
  34  .المدرب تعریف - 1
  34  وخصائصه المدرب شخصیة - 2
  35  الریاضي للمدرب الشخصیة السمات - 3
  36  الفریق في المدرب شخصیة تأثیر - 4
  36  الناجح المدرب صفات - 5
  37    المستوى واقعیة 1- 5
  37  المرونة 2- 5
  37    اإلبداع 3- 5
  37  التنظیم 4–5
  37  المثابرة 5- 5
  37  الثقة موضع 6- 5
  38  المسؤولیة تحمل 7- 5
  38  النقد على القدرة 8- 5
  38  األحكام إصدار على القدرة 9- 5
  38  بالنفس الثقة 10- 5
  38  االنفعالي الثبات 11- 5
  39  العام المدرب دور - 6
  39  المدرب في توفرها الواجب التدریبیة الكفاءات - 7
  40  الریاضي المدرب تأهیل - 8
  41  وواجباته المدرب حقوق - 9
                                        

  

  

  



  الجانب التطبیقي

    اإلجراءات المیدانیة للبحث
  الصفحة   العنوان 

  43  تمهید
  44  المیدانیة الدراسة أهداف- 1
  44  المستخدم المنهج - 2
  44  البحث مجتمع - 3
  44  اختیارها وكیفیة البحث عینة - 4
  45  متغیرات البحث - 5
  45  مجاالت البحث - 6
  45  أدوات البحث  - 7
  46  االستبیان 1- 7
  46  لدراسة االستطالعیةا - 8
  47  التحلیل االحصائي أسلوب - 9

  48  خالصة
    عرض ومناقشة النتائج

  الصفحة   العنوان 
  49  عرض وتحلیل النتائج

  79  االستنتاجات 
  80  مناقشة فرضیات البحث

  82  اقتراحات وتوصیات
  83  الخالصة العامة

    المصادر والمراجع 
    المالحق

 



  قائمة الجداول

  الصفحة   العنوان   الجدول 
  49  یوضح هذا الجدول مدى فعالیة المدربین في وضعیات التدریب و تقدیم النصائح و اإلرشادات  01الجدول رقم 
  50  یوضح هذا الجدول مدى إضفاء جو المرح في الفریق و تنشیط المجموعة و تحقیق التواصل  02الجدول رقم 
  51  یوضح هذا الجدول مدى تأكید السلطة الكافیة و القدرة على حل النزاعات داخل الفریق  03الجدول رقم 
  52  یوضح هذا الجدول مدى صرامة و فعالیة المدرب خالل التدریبات  04الجدول رقم 
  53  یوضح هذا الجدول مدى تطبیق مبادئ صارمة في التنظیم و ضبط الوقت  05الجدول رقم 
  54  یوضح هذا الجدول مدى التحلیل الدقیق ألداء الریاضي و معرفة الحلول النفسیة  06الجدول رقم 
  55  یوضح هذا الجدول مدى تقدیم حصص تدریبیة وفقا للمعارف و المكتسبات العلمیة  07الجدول رقم 
  56  یوضح إعطاء الخصائص التقنیة و التكتیكیة و التكنولوجیا للریاضة  08الجدول رقم 
یوضح مدى استعمال المدربین للتكنولوجیا و الطرق الحدیثة في التدریب و مواكبة العصرنة في   09الجدول رقم 

  المجال      
57  

  58  یوضح مدى تطبیق اختبارات لمعرفة مستوى الالعبین و تحسین مستوى األداء  10الجدول رقم 
  59  وح من طرف المدربینیوضح تكوین الخطط التدریبیة المهمة و نقل التحالیل بوض  11الجدول رقم 
  60  یوضح تحضیر برامج أسبوعیة حسب كل من مرحلة االعداد العام و الخاص و المنافسات  12الجدول رقم 
  61  یوضح التحكم في الحمل التدریبي و ضبطه خالل المخطط الشهري  13الجدول رقم 
  62  ادارة الفریقیوضح تسطیر مخطط سنوي قبل بدایة كل موسم و عرضه على   14الجدول رقم 
  63  یوضح برمجة حصص تدریبیة منضمة ممنهجة مع وضع التقییمات التقنیة  15الجدول رقم 
  64  یوضح استعمال عدة لغات لتوضیح وایصال المعلومات خالل عملیة التدریب  16الجدول رقم 
  65  الالعبینیوضح بناء عالقات ایجابیة مع الطاقم الفني و إدارة الفریق و كذا   17الجدول رقم 
  66  یوضح مدى مساعدة الریاضیین على التخلص من المشاكل االجتماعیة و الضغوطات النفسیة  18الجدول رقم 

  67  یوضح مدى منح الالعبین الثقة بالنفس ألداء مهامهم في الفریق بشكل جید  19الجدول رقم 
  68  جهتهایوضح مدى فهم ردود الالعبین و مشاعرهم و كیفیة موا  20الجدول رقم 
یوضح مدى وضع معاییر لتقویم أداء الالعبین في الجانب المهاري و التكتیكي من طرف   21الجدول رقم 

  المدربین
69  

  70  یوضح مدى استخدام التقویم التكویني أثناء الحصة التدریبیة من طرف المدربین  22الجدول رقم 

  71  مدى تدوین مالحظات حول تطور أداء كل العب من طرف المدربین یوضح  23الجدول رقم 



  72  یبین مدى حرص المدربین على األخطاء تصحیح الفردیة لكل العب     24الجدول رقم 
  73  یبین صقل المواهب التي تتواجد في الفریق و تحسین أدائها المهاري و الخططي  25الجدول رقم 
  74  یوضح تصنیف الكفاءة الشخصیة و القیادیة حسب أهمیتها  26الجدول رقم 
  75  یوضح تصنیف الكفاءة المعرفیة و العلمیة حسب أهمیتها  27الجدول رقم 
  76  یوضح تصنیف كفاءة التخطیط حسب أهمیتها لدى المدربین  28الجدول رقم 
  77  یوضح تصنیف كفاءة االتصال حسب أهمیتها لدى المدربین  29الجدول رقم 
  78  یوضح تصنیف كفاءة التقویم حسب أهمیتها لدى المدربین  30الجدول رقم 
  81  یوضح صیاغة الفرضیات ومدى تحققها  31الجدول رقم 

  

 قائمة االشكال

  الصفحة   العنوان   الشكل 
  49  یوضح مدى فعالیة المدربین في وضعیات التدریب و تقدیم النصائح و اإلرشادات  01رقم 
  50  مدى إضفاء جو المرح في الفریق و تنشیط المجموعة و تحقیق التواصل یوضح  02رقم 
  51  یوضح مدى تأكید السلطة الكافیة و القدرة على حل النزاعات داخل الفریق  03رقم 
  52  یوضح مدى صرامة و فعالیة المدرب خالل التدریبات  04رقم 
  53  الوقت یوضح مدى تطبیق مبادئ صارمة في التنظیم و ضبط  05رقم 
  54  یوضح مدى التحلیل الدقیق ألداء الریاضي و معرفة الحلول النفسیة  06رقم 
  55  یوضح مدى تقدیم حصص تدریبیة وفقا للمعارف و المكتسبات العلمیة  07رقم 
  56  یوضح إعطاء الخصائص التقنیة و التكتیكیة و التكنولوجیا للریاضة  08لرقم 

  57یوضح مدى استعمال المدربین للتكنولوجیا و الطرق الحدیثة في التدریب و مواكبة العصرنة في المجال        09رقم 
  58  یوضح مدى تطبیق اختبارات لمعرفة مستوى الالعبین و تحسین مستوى األداء  10رقم 
  59  تكوین الخطط التدریبیة المهمة و نقل التحالیل بوضوح من طرف المدربین یوضح  11رقم 
  60  یوضح تحضیر برامج أسبوعیة حسب كل من مرحلة االعداد العام و الخاص و المنافسات  12رقم 
  61  یوضح التحكم في الحمل التدریبي و ضبطه خالل المخطط الشهري  13رقم 
  62  بدایة كل موسم و عرضه على ادارة الفریقیوضح تسطیر مخطط سنوي قبل   14رقم 
  63  یوضح برمجة حصص تدریبیة منضمة ممنهجة مع وضع التقییمات التقنیة  15رقم 
  64  یوضح استعمال عدة لغات لتوضیح وایصال المعلومات خالل عملیة التدریب  16رقم 
  65  كذا الالعبینیوضح بناء عالقات ایجابیة مع الطاقم الفني و إدارة الفریق و   17رقم 



  66  یوضح مدى مساعدة الریاضیین على التخلص من المشاكل االجتماعیة و الضغوطات النفسیة  18رقم 

  67  یوضح مدى منح الالعبین الثقة بالنفس ألداء مهامهم في الفریق بشكل جید  19رقم  
  68  یوضح مدى فهم ردود الالعبین و مشاعرهم و كیفیة مواجهتها  20رقم 
  69  یوضح مدى وضع معاییر لتقویم أداء الالعبین في الجانب المهاري و التكتیكي من طرف المدربین  21رقم 
  70  یوضح مدى استخدام التقویم التكویني أثناء الحصة التدریبیة من طرف المدربین  22رقم 

  71  یوضح مدى تدوین مالحظات حول تطور أداء كل العب من طرف المدربین  23رقم 
  72  یبین مدى حرص المدربین على األخطاء تصحیح الفردیة لكل العب     24رقم 
  73  صقل المواهب التي تتواجد في الفریق و تحسین أدائها المهاري و الخططي مدى یبین  25رقم 
  74  یوضح تصنیف الكفاءة الشخصیة و القیادیة حسب أهمیتها  26رقم 
  75  حسب أهمیتهایوضح تصنیف الكفاءة المعرفیة و العلمیة   27رقم 
  76  یوضح تصنیف كفاءة التخطیط حسب أهمیتها لدى المدربین  28رقم 
  77  یوضح تصنیف كفاءة االتصال حسب أهمیتها لدى المدربین  29رقم 
  78  یوضح تصنیف كفاءة التقویم حسب أهمیتها لدى المدربین  30رقم 
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  :مقدمة

حظیت الریاضة منذ فترة طویلة من الزمن باهتمام كبیر ولقیت عنایة كبیرة عند 
غالبیة المجتمعات في العالم بما تعود به من فوائد على صحة الفرد وقوة وصالبة 

استراتیجیة  وسیاسیة واقتصادیة في بسط وهیمنة بعض المجتمع ، وما لها من أهمیة 
الدول في المجال الریاضي ، وتأتي ریاضة كرة القدم من ضمن النشاطات التي لقیت 

  الدعم واالهتمام الكبیرین في العالم وتعود فوائدها على الفرد وعلى الشعوب .

رفیه بل تحولت ونظرا ألهمیة الریاضة في الوقت الحالي لم تبق حبیسة في مجال الت
إلى علم من العلوم ، فأنشأت  معاهد مختصة في تكوین المدربین واالطارات 
المختصة في مختلف الریاضات ، ومن خالل هذه العنایة بالریاضة أصبح للتدریب 
والمنافسات مفهوم أوسع یقوم على أسس علمیة مدروسة تستند على المادة العلمیة ، 

  وائد عدیدة من ربح الوقت وتفادي الضرر البدني .تلك التي تعود على الریاضي بف

وباعتبار المدربین هم المسؤولین المباشرین في عملیة تحقیق النتائج من خالل 
إشرافهم على تحسین وتطویر أداء فرقهم ومحاولین معرفة إمكانیات الالعبین النفسیة 

ین أنفسهم أن والبدنیة واستغاللها أحسن استغالل ، لذلك من الضروري على المدرب
یفهموا جوانب مهمة في مجال التدریب ، وما یمكن مالحظته في المیدان هو أن 
معظم المدربین أو المشرفین على تدریب فرق كرة القدم یفتقرون إلى الشجاعة في 
اتخاذ القرار والتحكم في الفریق و االلمام بجمیع نواحي مهنة التدریب باإلضافة الى 

ن جانب التخطیط والتواصل الفعال مع الالعبین ، وهذا انعدام الصرامة وضعف م
كله یدرج في اطار الكفاءة التدریبیة ، ولقد اخترنا موضوعنا بناءا على هذا لتحدید 
الكفاءات المهنیة األساسیة والمهمة في مجال التدریب والتي یجب ان تتوفر الى حد 

قدیمها كحلول نسبیة ما لدى المدرب لضمان السیرورة الحسنة للتدریب ومن ثم ت
  تدرس في مدارس تكوین المدربین والنهوض بواقع التدریب .
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  : االشكالیة

في العصر الحدیث أجمع معظم المفكرین والباحثین الریاضیین ، على أن التدریب 
هو عبارة عن تنظیم وٕادارة للخبرة التعلیمیة للریاضة لتصبح خبرة تطبیقیة ویتوقف هذا 

فاءة وخبرة وثقافة المدرب ، حیث یجب على هذا األخیر أن یكون بدرجة أولى على ك
على درایة ومقدرة عالیة لفهم التدریب وكذا كیفیة استخدام الطرق و األسالیب و 

وتوجیه خامات وقدرات الالعبین ، فالتدریب الریاضي اإلجراءات المتصلة بتنظیم 
الحدیث أصبح یعتمد بشكل كبیر على مبادئ و أسس علمیة استمدت من علم 
التشریح ووظائف األعضاء الحیویة وعلم الحركة وعلم النفس إلى غیر ذلك من العلوم 

 رتقاءاالالتي تساعد في إعداد المدرب الكفء الذي یساهم في تطویر كرة القدم و 
  بقدرات الالعبین الفردیة والجماعیة .

من تركیز وخبرة عالیة و إمكانیات لتدریب من أصعب المهن لما تتطلبه تعتبر مهنة ا
كفاءات المهنة الفردیة التي یجب أن تتوفر في من اختار هذه المهنة ، الكبیرة وعلى 

التدریب فعلى كل مدرب أن یكون ذو مستوى علمي ومقدرة عالیة في فهم عالم 
الحدیث ، والذي بدوره یتطلب إمكانیات كبیرة وذكاء في تحلیل المواقف الصعبة 

  خاصة مع فئة الناشئین 

وبهذا سنتطرق في هذا البحث المقدم إلى مختلف الكفاءات المهنیة في التدریب 
لمعرفة كل ما یؤثر على الدریب من مختلف جوانبه ومن ثم ننتقل إلى ما یجب أن 

مدرب الریاضي من ممیزات وخصائص وكفاءات بصفة عامة لممارسة یتمتع به ال
  اإلشكال التالي : بشكل جید وعلیه نطرحهذه المهنة 

  التساؤل العام :

  ؟ كرة القدم ما هي الكفاءات المهنیة األساسیة التي یجب أن تتوفر لدى المدرب   

  وقد ركزنا على التساؤالت التالیة :



التعریف بالبحث                                      الفصل التمهیدي                          
 

 3 

  التساؤالت الجزئیة:

  ؟ذو الخبرة كرة القدم مدرب لدى  القیادیةالشخصیة و الكفاءة  هل تتوفر  

  ؟ الكفاءة العلمیة والمعرفیة بنسبة كبیرة الخبرة القدم ذوكرة  مدرب یمتلك هل  

  ؟ الخبرة كرة القدم ذو ربمدلدى التخطیط في  كفاءةال وجدتهل   

  ؟ الخبرة ذوكرة القدم  مدرب عند كفاءة التقویمتوفر تهل   

  ؟التواصل كفاءة  ذو الخبرة كرة القدم مدربلدى  هل  

  :الفرضیات

  :الفرضیة العامة

  .كرة القدم  مدربة أساسیة یجب أن تتوفر في توجد كفاءات مهنی

 :الفرضیات الجزئیة

   . كرة القد ذو الخبرة  مدربلدى  كبیرتتوفر الكفاءة الشخصیة و القیادیة بشكل   

  .متوسطالخبرة الكفاءة العلمیة والمعرفیة بشكل  دم ذوب كرة القمدر یمتلك    

  الخبرة . كرة القدم ذو مدربعند  ال تتوفر كفاءة التخطیط  

  ذو الخبرة كفاءة التقویم كرة القدم مدرب ال یمتلك   

  . كبیرةبنسبة  التواصل كفاءة كرة القدم ذو الخبرة مدربتتوفر لدى   

  أهداف الدراسة:

 التدریب الریاضي  مجال فيالمهمة على الكفاءات المهنیة التعرف    

الكفاءات التي یجب أن تتوفر في المدرب الریاضي لممارسة هذه التعرف على    
 .المهنة 
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  أهمیة الدراسة:

  بناء على ما تقدم فإن أهمیة الدراسة تتجلى في ما یلي :

فهم الكفاءات المهنیة في التدریب الریاضي  غرض علمي : من خالل –أ    
  وتوضیحها    لالستفادة منها في مجال التدریب     

  الریاضي التدریب المهمة في المهنیة الكفاءات تحدید غرض عملي: محاولة –ب    

  أسباب اختیار الموضوع:

التدریب كوننا مقبلین على التدریب یجب علینا معرفة الكفاءات المهنیة في  –أ    

 الریاضي

وفهم لهذا  ةللتدریب الریاضي وما یحتاج المدرب من معرف الفهم الجید –ب    

 المیدان 

االطالع على كل ما یدور في التدریب قبل الدخول والخوض في مجال  –ج    

 التدریب

  مصطلحات البحث :

  :الكفاءاة  –أ 

الكفاءة على المهارة والبراعة في المنجد للغة العربیة تدل كلمة  المفهوم اللغوي:   
والحذق ،المقدرة المهنیة ، أهلیة للقیام بعمل في مجال من المجاالت ، وهي معرفة 
متعمق فیها ومعترف بها ، أو قدرة مسلم بها تخول صاحبها الحق بأداء الرأي في 

  1بعض الموضوعات أو في مادة ما.

                                                             
  123، ص 2001، بیروت  2المنجد في اللغة العربیة المعصرة ، دار المشرق ، ط 1
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هي مجموعة القدرات والمعارف المنظمة والمجندة بشكل یسمح بالتعرف : إصطالحا
على إشكالیة وحلها من خالل نشاط تظهر فیه أداءات أو مهارات المتعلم في بناء 

 . معرفته 

  الكفاءات المهنیة :

 أثناء والمهارات السلوك وأنماط المعارف من مركبة مجموعة توظیف على المعلم قدرة
 من معین مستوى عن تقل ال بدرجة الصفیة الغرفة داخل التعلیمیة ألدواره أدائه

  2قیاسه. یمكن اإلتقان

  :  تدریبال –ب 

والتي تهدف  هو العملیات التي تعتمد على األسس التربویة والعلمیة ،: اصطالحا   
إلى قیادة وٕاعداد وتطویر القدرات والمستویات الریاضیة في كافة جوانبها لتحقیق 

 3أفضل النتائج في الریاضة الممارسة

هو الشخصیة التي یقع على عاتقها القیام بتخطیط وقیادة وتنظیم :  مدربال – ج
  الخطوات التنفیذیة لعملیات التدریب وتوجیه الالعبین و الالعبات خالل المنافسات 

  4كما یعتبر المحرك الرئیسي لعملیات التدریب وقیادة المباریات.

  : والمشابهة سابقةالدراسات ال

 التعلیمیة العملیة جودة على وأثره الریاضیة و البدنیة التربیة أستاذ كفاءة:  األولى الدراسة
    الثانویة المرحلة في

  أحمد هللا عطاء/ د/أ  كمال مصباح بن:د بشیر قاسمي: د  طالب عاللي: أ

                                                             
2 https://elmourafaka-  

 ، 1998 ، مصر ، القاھرة ، 1ط ، العربي الفكر دار ، قیادة ، تطبیق ، تخطیط ، الحدیث الریاضي التدریب:  إبراھیم مفتي حمادة 3
  19ص

 ، 1998 ، مصر ، القاھرة ، 1ط ، العربي الفكر دار ، قیادة ، تطبیق ، تخطیط ، الحدیث الریاضي التدریب:  إبراھیم مفتي حمادة  4
  31ص
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 31  سنة مستغانم بادیس بن الحمید عبد جامعة والریاضیة البدنیة التربیة معهد
 2015 دیسمبر
   االستبیان باستعمال مسحیة دراسة

 : بالدراسة الخاصة الفرضیات
 : العامة الفرضیة
 تتماشى ال و المطلوب المستوى دون والریاضیة البدنیة التربیة ألستاذ المهنیة الكفاءة

 . التعلمیة العملیة جودة ومتطلبات معاییر مع
  : الجزئیة الفرضیات

 وال المطلوب المستوى دون والریاضیة البدنیة التربیة لمدرس المهنیة الكفاءة – 1
  أنفسهم األساتذة نظر وجهة من التعلمیة العملیة جودة ومتطلبات معاییر مع یتماشى
 ، التدریسیة:  بالكفاءات والریاضیة البدنیة التربیة مدرس إلمام في نقص هناك – 2
  التعلیمیة العملیة جودة متطلبات و یتماشى ال ما وهذا  الشخصیة ، العلمیة
 على دائما یرتكز وال العاطفة علیه تغلب والریاضیة البدنیة التربیة أستاذ تقویم – 3
  میدانیة إختبارات و علمیة أسس

 : المحاور
  والریاضیة البدنیة التربیة لمدرس والمعرفیة العلمیة الكفاءة -
   الدافعیة استثارت و التدریسیة الكفاءات -
  األهداف وصیاغة التخطیط كفاءات -
  والقیادیة الشخصیة الكفاءات -
  الصف إدارة و الفعال االتصال كفاءات -
  التقویم كفاءات -

 الوطنیة المنتخبات لبعض الوظیفیة بالكفاءة  وعالقتها البدنیة الحالة:/   الثانیة  الدراسة
  عمان سلطنة في للفتیات
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 الریاضیة التربیة قسم  الكیتاني محفوظة/  د  مرسي هالة/  د  البوصافي ماجد/  د
 2016 دیسمبر عمان سلطنة قابوس السلطان جامعة التربیة كلیة

  الوصفي المنهج باستعمال دراسة
  والفرصیات درسها التي المحاور یحدد لم
 

 بتكوین عالقتها و والریاضیة البدنیة التربیة ألساتذة التدریسیة الكفاءة:/  الثالثة الدراسة
 تنس ثانویة میدانیة دراسة الریاضي البدني النشاط ممارسة نحو التالمیذ اتجاهات
2013 

   حكیم حریتي و بروج كمال:/  اعداد من
  سطیف جامعة والریاضیة البدنیة النشاطات وتقنیات علوم قسم

  للدراسة كأداة مقیاسین الباحث استخدم  وصفیة دراسة
 (األدائیة التدریسیة(  التربویة الكفاءة مقیاس
 البدني النشاط نحو االتجاهات مقیاس

 الفرضیات یحدد لم
  

 والریاضیة البدنیة التربیة مدرس كفاءة على العلمي والمؤهل الخبرة ُأثر:/  الرابعة الدراسة
 2018 جوان الدرس إخراج في الثانویة للمرحلة
  مستغانم جامعة والریاضیة البدنیة األنشطة تقویم مخبر
  وهران جامعة والریاضیة البدنیة التربیة معهد

  : الفرضیات
 كفاءة من الرفع في األهمیة بالغ دور القاعدي التكوین و المیدانیة للخبرة:/  العامة
  الدرس إخراج في والریاضیة البدنیة التربیة أستاذ

  الجزئیة الفرضیات
 المهنیة بالخبرة ارتباط لها الدرس إخراج في والریاضیة البدنیة التربیة أستاذ كفاءة – 1

  المكتسبة
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  التدریسیة للكفاءات إكسابهم في یسهم األساتذة یتلقاه الذي القاعدي التكوین– 2
 

 بنوع ارتباط لها لیس الدرس إخراج في والریاضیة البدنیة التربیة استاذ كفاءة – 3
  المكتسبة الشهادة
 /:المحاور

  والمعرفیة العلمیة الكفاءة -
   الدافعیة استثارت و التدریسیة الكفاءات -
  األهداف وصیاغة التخطیط كفاءات -
  والقیادیة الشخصیة الكفاءات -
  الصف إدارة و الفعال االتصال كفاءات -
  التقویم كفاءات -
  المهنیة التنمیة -
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                             :                                                                  مفهوم الكفاءة .1
 مجموعة الكفاءة مصطلح ویستدعي وضعیات، على یمارس مهاري نشاط هي الكفاءة
 أن كما فعل، إنجاز في النجاح یهدف ما وضعیة في بتعبئتها الفرد یقوم التي الموارد
 في استشراف، معارف كینونة، معارف للمعارف، الشخص توظیف تعني الكفاءة
 دائمة وهي ما، وضعیة سیاق من الكفاءة تخرج أن یمكن ال بمعنى معینة، وضعیة

 التوظیف یستدعي أخرى جهة من الوضعیة، عن الشخص یحمله الذي للتصور تابعة
 أیضا وعلیه بالوضعیة، عالقتها في التوجیهیة الموارد من ناجحة تعبئة الشخص من
 تكدیس تعني ال والربط االنتقاء أنشطة ...المتغیرة الموارد مختلف بین الربط یحسن أن

 1المنتقاة لموارد عملیاته شبكة تسبح إنما الموارد
 بالتعرف یسمح بشكل والمجندة المنظمة والمعارف القدرات من مجموعة هي الكفاءة

 بناء في المتعلم مهارات أو أداءات فیه تظهر نشاط خالل من وحلها إشكالیة على
   . معرفته

 2:الكفاءة خصائص .2

  :توظیف جملة من الموارد – 1 -2
مجموعة من اإلمكانیات والموارد المختلفة مثل المعارف  إن الكفاءة تتطلب تسخیر

العلمیة والمعرفیة التجریبیة والقدرات والمهارات السلوكیة والمهارات الحركیة (في المجال 
  الریاضي)

  : الغایة والنهائیة : 2-1-1

، نفعیة ، لها داللة  تسخیر الموارد ال یتم عرضا، بل یكسب الكفاءة وظیفة إجتماعیة
بالنسبة للمتعلم الذي یسخر مختلف الموارد النتاج عمل ما ، أو حل مشكلة في حیاته 

  الیومیة .
  
  

                                                             
15، ص  2004،  نایت طیب، سلمان   1  

القادر ، بن قناب الحاج ، تدریس التربیة البدنیة والریاضیة في ضوء األھداف اإلجرائیة والمقاربة عطاء هللا أحمد ، زیتوني عبد  2
  . 57ص  2007بالكفاءات دیوان المطبوعات ، 
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  :: خاصیة االرتباط بجملة من الوضعیات ذات المجال الواحد  2-1-2
إن تحقیق الكفاءات ال یحصل إال ضمن الوضعیات التي یمارس فیها هذه الكفاءة 

جل تنمیة كفاءة ما لدى متعلم یتعین حصر ن بعضها البعض فمن أوضعیات قریبة م
الوضعیات التي یستدعي فیها إلى تفعیل الكفاءة المقصودة مثل : أخذ رؤوس األقالم 

في وضعیات مختلفة ، فأخذ رؤوس األقالم في درس لیس هي الكفاءة في أخذ رؤوس 
 األقالم في االجتماع. 

 :یلي فیما أنها تتمثلومن بین خصائص الكفاءة كذلك 
 .المعرفي للمجال للمرحلة، الطور، للسنة، بالنسبة :ختامیة إنهاأ:

 الطلب وفق ومواقف ومهارات لمعارف مجندة أنها أي :مدمجة كلیة إنهاب:
  .االجتماعي

 تقویم لمعاییر تبعا المهارات، أو ءاتاألدآ معاینة خالل من :للتقویم قابلة إنهاج:
  .والوجداني المهاري و المعرفي الجانب تخص

 :الكفاءة صیاغة 2-2

 :التالیة الخطوات وفق إشكالیة وضعیة تستوجب الكفاءة صیاغة إن
 للمالحظة قابلة سلوكیة أفعال أو بفعل المهمة تشخیص بمعنى المهمة، نوع تحدید-أ

 .والقیاس
 .المهمة تنفیذ وشروط السند نوع تحدید-ب
 .المتعلم من منتظر هو من تحدید-ج

 أ التعلیمي المشكل تعكس وضعیة في التفكیر تكوینیة أو تعلیمیة عملیة كل وتستدعي
  .الكفاءة اكتساب من تمكن أن شأنها من والتكویني
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 :الكفاءة مؤشرات 2-3

 المنمنمات القدرة بین یدمج سلوكي فعل بواسطة تصاغ للمالحظة قابلة كاتسلو  هي-
 .المستهدفة المعرفیة

 والتقویم التكویني التقویم جهاز وبناء التدرج تنظیم من الكفاءة تحلیل یمكن-
 .التحصیلي

 التي التقویم معاییر بصیاغة وذلك الكفاءة تقویم جهاز بناء في المؤشرات تعتمد-
 واكتشاف السیرورة معرفة في المدرس وتمكن نشاطه، قبةار م في المتعلم تساعد

 .)إجرائیة أهداف( خالل من الحین في تعالج التي النقائص
 تقاطع شيء كل قبل هو بالكفاءات المقاربة وفق تعلیمیة وضعیة أي معالجة إن

 :متكاملین محورین
 :الكفاءات محور 2-3-1

 نشاطات( بنائي بشكل معرفیة ومستویات مضامین تعالج إشكالیة لوضعیات ویستجیب
 .)المعرفة إطار في الكفاءة الكتساب

 :القدرات محور 2-3-2
 سیرورة ضمن للنمو قابلة معین محیط في خاصة ومكتسبات فطریة استعدادات هي-

  ..الكفاءة

 تسمى للمالحظة، قابلة السلوكات من جملة یشمل مخطط المحورین تقاطع عن ینتج-
  .الكفاءة الكتساب فیها التدرج یتم التي والنشاطات الكفاءة مؤشرات

 :3الكفاءات أنواع -3

تعددت أنواعها واشكالها على حسب توجیهها ، فقد صنفها  نظرا ألهمیة الكفاءات فقد
  م بأنها ثالثة أنواع وهي:1404جرادات و آخرون 

  
  
 

                                                             
  65عطاء هللا أحمد ، زیتوني عبد القادر ، بن قناب الحاج ، نفس المرجع السابق ، ص   3
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   COMPETENCE DE CONAISSANCE: معرفیة كفاءات -3-1

ال تقتصر الكفاءات المعرفیة على المعلومات والحقائق بل تمتد إلى امتالك كفاءات 
التعلم المستمر واستخدام أدوات المعرفة ، ومعرفة طرائق استخدام هذه المعرفة في 

المیادین العلمیة ، مثال معرفة النشاطات البدنیة و الریاضیة ، توظیف المعرفة العلمیة 
، معرفة طرق تنظیم العمل ، واأللعاب و استراتیجیات تعلم  المرتبطة بهذه النشاطات

 .المهارات  
 COMPETENCE DE PERFORMANCE:  األداء كفاءات 3-2

 أن أساس على مشاكل، توضعیا لمواجهة سلوك إظهار على المتعلم قدرة وتشمل
 القیام على القدرة هو هنا تحققها ومعیار بمعرفته، ال الفرد بأداء تتعلق الكفاءات
  .مثل إنتاج حركي منسق المطلوب بالسلوك

 COMPETENCE DE RESULTAT :النتائج أو اإلنجاز كفاءات 3-3

 أن دون العمل لممارسته الالزمة المعرفة امتالك یعني المعرفیة الكفاءات امتالك إن
 األدائیة الكفاءات امتالك أما األداء، على القدرة امتلك أنه على مؤشر هناك یكون
 القدرة ذلك ، على یدل مؤشر وجود دون سةنافالم في رتهقد إظهار على القدرة فیعني
، ولذلك یفترض مثال أن المعلم صاحب الطالب  أداء في مرغوبة نتیجة إحداث على

كفاءة إذا امتلك القدرة على إحداث تغییرات في سلوك المتعلم كما أضاف محمود 
  فقال : الكفاءات الوجدانیة (االنفعالیة) 1988

"هي نوع من الكفاءات المتصلة باالستعدادات والمیول واالتجاهات والقیم األخالقیة 
والمثل العلیا ویمكن اشتقاقها من القیم األخالقیة والمبادئ السائدة في أي نظام 

 وتستخدم مقاییس االتجاهات لقیاس هذا النوع للكفاءات وقیاسها".
و  المعلومات من التمكن هي للقیاس ابلق كسلوك التعلیمیة فالكفاءات هنا ومن

 وحسن المهارات
 نوعیة وكذا علیها، متفق معاییر ضوء في معین شيء عمل على القدرة ودرجة األداء،

 .قیاسها یمكن التي الشخصیة وخصائصه الفرد
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 فإن للمالحظة، القابلة السلوكات على ینصب اإلجرائي الهدف كان فإذا ، ولإلشارة
 ال الكفاءة منصوص ففي آخر بمعنى والسلوكیة، الفعلیة المعرفة على تتركز الكفاءة
 قیاملل نشاط انجاز منه نطلب بل نشاط، .انجاز على اقادر  یكون أن المتعلم من نطلب

  . لبفع
  4مستویات الكفاءة حسب فترات التعلم : -4
 COMPETANCE DE BASE  الكفاءة القاعدیة:  4-1

األساسیة المرتبطة بالوحدات التعلیمیة ، وتوضح بدقة ما هي مجموعة نواتج التعلیم 
سیفعله المتعلم أم سیكون قادرا على أدائه أو القائم به في ظروف محددة ولذا یجب 

على المتعلم أن یتحكم فیها لیتسنى له الدخول دون مشاكل في تعلیمات جدیدة والحقة 
  فهي األساس الذي یبنى علیه التعلم .

   COMPETENCE D‘ETAPS :رحلیة الكفاءة الم 4-2
أنها مرحلة دالة تسمح بتوضیح األهداف الختامیة أو النهائیة لجعلها أكثر قابلیة 

للتجسید تتعلق بشهر أو فصل أو مجال معین وهي مجموعة من الكفاءات القاعدیة ، 
  كأن یقرأ التلمیذ جهرا ویراعي األداء الجید مع فهم ما یقرأ

   COMPETENCE FINALEالكفاءة الختامیة:  4-3
كلیا منتهیا ، تتمیز بطابع شامل وعام تعبر عن المفهوم  أنها نهائیة تصف عمال

لمجموعة من الكفاءات المرحلیة ، یتم بناؤها وتنمیتها خالل سنة دراسیة أو  اإلدماجي
طور مثال في نهایة الطور المتوسط یقرأ المتعلم نصوصا متالئمة مع مستواه ویتعامل 

  معها بحیث یستجیب ذلك لحاجاته الشخصیة والمدرسیة واالجتماعیة .
  
  
  
  
  

                                                             
  قناب الحاج ،عطاء هللا أحمد ، زیتوني عبد القادر ، بن   4
  66نفس المرجع السابق ، ص  
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  توجیهات عملیة في تحدید الكفاءات : 5

 الكفاءة الختامیة المراد تحقیقها في نهایة مسار تعلم ماتحدید  -
 ضبط مجاالت التعلم التي تكون الكفاءة الختامیة  -
 تحدید الكفاءات المرحلیة التي تكون الكفاءة الختامیة  -
مجاالت التعلم التي تبنى من خاللها الكفاءة المرحلیة أي المواد و  ضبط -

 األنشطة التي تشترك في بناء كل كفاءة مرحلیة 
إذا كانت الكفاءة المرحلیة مستعرضة ینبغي أن یحدد مسبقا المضمون المناسب  -

 لكل مادة أو نشاط یساهم في بناء هذه المادة 
 ل كفاءة مرحلیة تحدید الكفاءات القاعدیة التي تبني ك -
 ضبط الوحدات التعلیمیة لكل مادة أو نشاط التي تبني كل كفاءة قاعدیة  -
 تحدید المضمون المناسب و المطلوب فقط لتحقیق الكفاءة القاعدیة  -
ضرورة المعرفة المسبقة للوسائل و األدوات التي تستعمل في تدریس كل وحدة  -

 تعلیمیة ومعرفة كیفیة الحصول علیها في الوقت المناسب 
التأكید على معرفة مستویات التالمیذ منذ البدایة والفروق الفردیة في مختلف  -

 المجاالت 
لمتعلمین لتنمیة ینبغي تطبیق تقویم أساسه معاییر محددة ومعروفة من قبل ا -

  الكفاءة مع التركیز على األنشطة التكوینیة .
  :خالصة

 إلى أسندت التي الكبرى األهمیة لنا اتضحت الفصل، هذا في إلیه تطرقنا خالل من
 من التمسنا أننا كما بذاته، ذاته تعلیم و مسؤول أساسیا محورا باعتباره وهذا المتعلم،

 أو مرشدا كونه في تتجلى والتي األستاذ لمهام الحدیثة الصیغة الجدید المنهاج هذا
 استراتیجیات  من یناسبه ما إعداد ویتولى التعلم، ممارسة على المتعلم یساعد مسیر
  .وطرق
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 الحدیثة والبیداغوجیا جهة، من التقلیدیة البیداغوجیا بین الفارق یتضح هنا ومن
 بینما المعرفة، التلمیذ إكساب إلى ترمي األولى أن حیث أخرى، جهة من والمعاصرة

 .المعرفة بهذه التصرف حسن تعلمه الثانیة
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 :تمهیــد

تعتبر مهنة التدریب الریاضي من أصعب المهن لما تتطلبه من تركیز وخبرة عالیة 

 .كفاءة المهنیة الفردیة التي یجب أن تتوفر فیمن اختار هذه المهنة وٕامكانیات كبیرة وعلى

كل مدرب أن یكون ذو مستوى علمي ومقدرة عالیة في فهم عالم التدریب الحدیث،  فعلى

كبیرة وذكاء في تحلیل المواقف الصعبة خاصة مع فئة  إمكانیات والذي بدوره یتطلب

 .الناشئین

لوصول المدرب إلى هدفه السامي یجب أن یلتزم بأخالقیات التدریب، وأن یكون قدوة 

یجب أن تكون قویة ومتصفة وذلك من خالل شخصیته التي  ا كل الالعبینبه یقتدي

وسنتطرق في هذا الفصل إلى خصائص التدریب الریاضي من مختلف الجوانب  ن ،باالتزا

على التدریب الریاضي من مختلف الجوانب وهذا ألهمیة  یؤثر كل ما وهذا ألهمیة معرفة

لمرجوة من التدریب ا كل مایؤثر على التدریب الریاضي، ثم نبین األهداف معرفة

كرة القدم، وما یتمیز به من  الریاضي، لتنقل إلى معرفة المدرب الریاضي للناشئین في

وصفات وما علیه من واجبات اتجاه التدریب بصفة عامة، والناشئین بصفة  خصائص،

  . خاصة
 :التدریب الریاضي

 :مفهوم التدریب الریاضي1-

التعلیمیة والتربویة والتنشئة، وٕاعداد الالعبین التدریب الریاضي هو" العملیات المختلفة 

دف تحقیق أعلى مستویات به خالل التخطیط والقیادة التطبیقیة والفرق الریاضیة من

 "الریاضیة والحفاظ علیها ألطول فترة ممكنة

دف إلى قیادة تهوهو أیضا " العملیات التي تعتمد على األسس التربویة، والعلمیة، والتي 

كافة جوانبها لتحقیق أفضل النتائج في  والمستویات الریاضیة في ر القدراتوٕاعداد وتطوی
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  1.الریاضة الممارسة

كما یعرف التدریب": على انه جمیع العملیات التي تشمل بناء وتطویر عناصر اللیاقة 

والتكتیك، وتطویر القابلیات العقلیة ضمن منهج علمي مبرمج  البدنیة، وتعلم التكنیك،

بالریاضي إلى أعلى المستویات الریاضیة  وصولألسس تربویة قصد للوهادف خاضع 

  .2"الممكنة

مة تخضع لألسس ویعرفه محمد عالوي": التدریب الریاضي عملیة تربویة وتعلیمیة منض

دف أساسا إلى إعداد الفرد لتحقیق أعلى مستوى ریاضي ممكن في بهو   والبادئ العلمیــة

 3 ".أنواع الریاضة معین منالمنافسات الریاضیة أو في نوع 

ویفهم مصطلح التدریب الریاضي :" أنه عبارة عن القوانین واألنظمة الهادفة إلى إعداد 

مستوى اإلنجاز عن طریق اإلعداد الكامل لعموم أجهزة الریاضي  الفرد للوصول إلى

العصبي والعضلي ویسهل تعلیم المسار  وصحته الجسمیة العامة، كما یتحسن التوافق

  ".4 الفرد حركي فضال عن زیادة قابلیة اإلنتاج لدىال

 :خصائص التدریب الریاضي 2

المرتبطة بالریاضة نظرا لكون هذه ال معقدة *دف إلى الوصول بالالعب إلى األداء 

 .خالل إعداده إعدادا متكامال الریاضي الجید من

بخصائص التدریب الریاضي ویعتبر  لذلك یجب علىكل مدرب أن یكون ملما إلماماكامال

  :أهمها في مایلي

  

                                                             
 19.ص1998القاھرة، مصر، ،1العربي، ط ،قیادة، دار الفكر  -تطبیق -حماد مفتي إبراھیم: التدریب الریاضي الحدیث، تخطیط - 1

  
 العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع،ناھد رسن سكر: علم النفس الریاضي في التدریب والمنافسات الریاضیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار    2-  

  9.ص2002عمان، األردن، ،
 17 .ص2002ت الریاضیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،مصر ، ،دمحم حسن عالوي: علم النفس الریاضي في التدریب والمنافسا -  3-

  
  78.ص1997عمان، األردن، ،1قاسم حسن حسین: علم التدریب الریاضي في األعمار المختلفة، دار الفكر والطباعة والتوزیع، ط، -  4-
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 :التدریب الریاضي وعالقته باألسس التربویة والتعلیمیة1-2

لعملیة التدریب الریاضي وجهان یرتبطان معا برباط وثیق، ویكونان وحدة واحدة، أحدهما 

 .تربوي نفسي تعلیمي واآلخر

أساسا إلى اكتساب وتنمیة الصفات فالجانب التعلیمي من عملیة التدریب الریاضي یهدف 

والخاصة، وتعلیم وٕاتقان الهرات الحركیة والریاضیة والقدرات الخططیة لنوع  البدنیة العامة

باإلضافة إلى اكتساب المعارف، والمعلومات النظریة  النشاط الریاضي التخصصي

  .خاصة المرتبطة بالریاضة بصفة عامة، وریاضة التخصص بصفة

 :ریاضي مبني على األسس والمبادئ العلمیةالتدریب ال2 - 2

كانت الموهبة الفردیة قدیما في الثالثینیات واألربعینیات، تلعب دورا أساسیا في وصول "

 الفرد إلى أعلى

المستویات الریاضیة دون ارتباطها بالتدریب الریاضي العلمي الحدیث والذیكان أمرا 

 .مستبعدا

المعارف والمعلومات والمبادئ العلمیة المستمدة من فالتدریب الریاضي الحدیث یقوم على 

الطبیعیة والعلوم اإلنسانیة، الطب الریاضي، والمیكانیك الحیویة وعلم  العدید من العلوم

  5االجتماع الریاضي الحركة، وعلم النفس الریاضي، والتربیة، وعلم

عملیات التدریب یرى"احمد مفتي إبراهیم " أن األسس والمبادئ العلمیة التي تساهم في 

 6 في الریاضي الحدیث تتمثل

 .علم التشریح1-

 .وظائف أعضاء الجهد البدني2-

 .بیولوجیة الریاضة3-

                                                             
 21.دمحم حسن عالوي: مرجع سابق، ص -  5

  
  21-22.حماد مفتى إبراھیم: مرجع سابق، ص -  6
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 .علوم الحركة الریاضیة4-

 .علم النفس الریاضي5-

 .علوم التربیة6-

 .علم االجتماع الریاضي7-

  اإلدارة الریاضیة8-

 :التدریب الریاضي والدور القیادي للمدرب 2-3

التدریب الریاضي بالدور القیادي للمدرب بارتباطه بدرجة كبیرة من الفاعلیة ومن  یتمیز

 ناحیة الالعب

الریاضي، بالرغم من إن هناك العدید من الواجبات التعلیمیة، والتربویة، والنفسیة، والنفسیة 

المدرب الریاضي إلمكان التأثیر في شخصیة الالعب وتربیة شاملة  التي تقع على كاهل

الریاضیة التي تتناسب مع قدراته وٕامكانیاته،  نة تتیح له فرصة تحقیق أعلى المستویاتمتز 

كبیرة من  بدرجة إال أن هذا الدور القیادي للمدرب لن یكتب له النجاح إال إذا ارتبط

الفاعل واالستقالل وتحمل المسؤولیة والمشاركة الفعلیة من جانب الالعب الریاضي، إذ 

 7 .كبیرة تحت قیادة المدرب الریاضي لریاضي تعاونیة لدرجةالتدریب ا أن عملیة

كما تتسم عملیة التدریب الریاضي في كرة القدم بالدور القیادي للمدرب للعملیة التدریبیة 

خالل تنفیذ واجبات وجوانب وأشكال التدریب ،والعمل على تربیة الالعب  والتي یقودها من

في التفكیر و االبتكار المستمر والتدریب القوي من واالستقالل  باالعتماد على علم النفس

   8.خالل إرشادات وتوجیهات وتخطیط التدریب

  

                                                             
 22-23. دمحم حسن عالوي: مرجع سابق، ص -  7

  
 27-28.ص2001اإلسكندریة،،1حسن السید أبو عبده: االتجاھات الحدیثة في التخطیط وتدریبكرة القدم، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة، ط ، -  8
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 :التدریب الریاضي تتمیز عملیاته باالستمراریة4-2

ا النشغل فترة نهالتدریب الریاضي عملیة تتمیز باالستمراریة لیست عملیة)موسمیة(أي أ

یعني أن الوصول إلى أعلى المستویات  تنقضي وتزول، وهذا معینة أو موسما معینا ثم

التدریب الریاضي طوال أشهر  الریاضیة العلیا یتطلب االستمرار في عملیة االنتظام في

المنافسات  السنة كلها، فمن الخطأ أن یترك الالعب التدریب الریاضي عقب انتهاء موسم

ط مستوى الالعب الریاضیة، ویركن للراحة التامة إذ أن ذلك یساهم بدرجةكبیرة في هبو 

البدء من جدید لمحاولة تنمیة وتطویر مستوى الالعب عقب فترة الهدوء  ویتطلب األمر

  .والراحة السلبیة

استمرار عملیة التدریب الریاضي منذ بدء التخطیط لها مرورا باالنتقاء، حتى الوصول  

  9دون توقف حتى اعتزال الالعب التدریب. ألعلى المستویات الریاضیة

 :التدریب الریاضي أهداف4

 :من بین األهداف العامة للتدریب الریاضي ما یلي

االرتقاء بمستوى عمل األجهزة الوظیفیة لجسم اإلنسان من خالل التغیرات اإلیجابیة 

ویمكن تحقیق أهداف عملیة یة الوظیف النفسیة، واالجتماعیة للمتغیرات الفیزیولوجیـة،

أساسیین على مستوى واحد من األهمیة  جانبینالتدریب الریاضي بصفة عامة من خالل 

واجبات  الجانب التربوي ویطلق علیها )التدریبي والتدریسي (هما الجانب التعلیمي 

السرعة، القوة، (التدریب الریاضي، فاألول یهدف إلى إكساب وتطویر القدرات البدنیة 

في النشاط الریاضي ،والمهاریة والخططیة والمع ، أو الخبرات الضروریة لالعب )التحمل

تمع، ویهتم بتكمیل الصفات لمجاألول بإیدیولوجیة ا الممارس، والثاني متعلق في المقام

التذوق، التقدیر وتطویر  الضروریة لألفعال الریاضیة معنویا وٕاداریـا، ویهتم بتحسین

 حالدوافع، والحاجات ومیول الممارس، واكتسابه السمات الخلقیة واإلداریة الحمیدة الرو 
                                                             

 24-25دمحم حسن عالوي: المرجع نفسھ، ص  -  9
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 10 .الریاضیة المثابرة، ضبط النفس والشجاعة،.......الخ

كما یهدف "التدریب الریاضي إلى وصول الالعب للفورمة الریاضیة من خالل المنافسات 

والعمل على استمرارها ألطول فترة ممكنة، والفورمة الریاضیة تعني تكامل كل الحاالت 

والذهنیة، والخلقیة والمع ، والتي تكمن  والنفسیةالبدنیة، الوظیفیة والمهاریة، والخططیة، 

 .في األداء المثالي خالل المنافسات الریاضیة

باإلضافة إلى ذالك فإن التدریب الریاضي یساهم في تحقیق الذات اإلنسانیة للبطل وذلك 

بإثبات ذاته الطبیعیة وتحقیق ذاته عن طریق التنافس الشریف والعادل  بإعطائه الفرصة

  11.عوامل تحقیق تقدمه االجتماعي جهد، فهو یعد دائما عامال منوبذل ال

 :واجبات التدریب الریاضي الحدیث  4

 :یمكن تحدید واجب التدریب الریاضي الحدیث والتي یمكن اعتبارها واجب المدربكما یلي

 :وتشمل مایلي :الواجبات التربویة 4-1 

العالي في الریاضة التخصصیة تربیة النشء على حب الریاضة، وأن یكون المستوى  -

 .حاجة من الحاجات األساسیة

 .بصورة تستهدف أساسا خدمة الوطن بها تشكیل دوافع ومیول الالعب واالرتقاء -

 .كحب الوطن والخلق الریاضي وروح الریاضیة تربیة وتطویر السمات الخلقیة الحمیدة -

 .بث وتطویر الخصائص والسمات اإلداریة -
 :تعلیمیةالواجبات ال 4-2

 .التنمیة الشاملة المتزنة للصفات البدنیة األساسیة واالرتقاء بالحالة الصحیة لالعب -

 .التنمیة الخاصة للصفات البدنیة الضروریة للریاضة التخصصیة -

تعلم وٕاتقان المهارات الحركیة في الریاضة التخصصیة والالزمة للوصول ألعلى مستوى  -

                                                             
 12.ص1998التدریب الریاضي وتطبیقاتھ، الناشر للمعارف، جالل جزي وشركائھ، اإلسكندریة، ،أمر هللا ألبساطي: أسس وقواعد  -  10

  
 21.حماد مفتى إبراھیم: مرجع سابق، ص -   11
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 .ریاضي ممكن

تعلم وٕاتقان  (تعلم إتقان القدرات الخططیة الضروریة للمنافسة للریاضة التخصصیة  -

 .) المهارات
 :الواجبات التنمویة 4-3

التخطیط والتنفیذ لعملیات تطویر مستوى الالعب والفریق إلى أقصى درجة ممكنة  -

دف تحقیق للوصول ألعلى المستویات في الریاضة به تسمح به القدرات المختلفة

 خصصیة باستخدام أحدث األسالیبلتا

 12.المتاحة
 :قواعد التدریب الریاضي -5

لما كانت عملیة التدریب عملیة تربویة علمیة مستمرة تستغرق سنین عدیدة حتى یصل 

الریاضي المثالي المطلوب، لذلك تنطبق علیه القواعد التي تنطبق  الالعب إلى األداء

  :على العملیات التربویة األخرى وهي

 :التنظیم  5-1

 :یتحتم على المدرب أن ینضم عملیة التدریب على النحو التالي

تخطیط وتنظیم عملیة التدریب من یوم إلى یوم، ومن أسبوع إلى أسبوع، ومن شهر إلى  -

 .إلى أخرى شهر، وأخیرا من سنة

كل وحدة تدریبیة ، وذلك بوضع واجبات مناسبة مبنیة على ماسبق أن تدرب  تنظیم -

 . الالعبینعلیه 

دف وحدة التدریب السابقة، وهدف به أن یرتبط الهدف من التدریب في كل وحدة تدریب -

  الالحقة. وحدة التدریب

                                                             
  30.ص2، 2001قیادة، دار الفكر العربي، ط ، -تطبیق  -حماد مفتي إبراھیم: التدریب الریاضي الحدیث، تخطیط  -   12
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 :التدرج  5-2

أصبح التدرج للوصول إلى أحسن مستوى من األداء قاعدة هامة في التدریب ومبدأ هاما 

الكبیرة، والتدرج یعني سیر خطة التدریب یكون أثناء دورة الحمل  في الحمل، والتدرج في

 :التدریب وفقا لما یأتي

 .من السهل إلى الصعب -

 .من البسیط إلى المركب -

 .من القریب إلى البعید -

  13.هوللمجمن المعلوم إلى ا -

  :أسس التدریب الریاضي 6

إن عملیة التنظیم عملیة منظمة لها أهداف تعمل على تحسین ورفع مستوى لیاقة الالعب  

للفعالیة الخاصة أو النشاط المختار، وتهتم برامج التدریب باستخدام التمرینات والتدریبات 

الالزمة لتنمیة المتطلبات الخاصة بالمسابقة، والتدریب یتبع أسس ولذلك تخطط العملیة 

كامل من قبل المدرب قبل البدء في  التدریبیة على هذه األسس التي تحتاج إلى تفهم

 :یة طویلة المدى وتتلخص أسس التدریب الریاضي بما یليوضع برامج تدریب

 .إن الجسم قادر على التكیف مع أحمال التدریب -

 .إن أحمال التدریب بالشدة والتوقیت الصحیح تؤدي إلى زیادة استعادة الشفاء -

إن الزیادة التدریجیة في أحمال التدریب تؤدي إلى تكرار زیادة استعادة الشفاء وارتفاع  -

 .وى اللیاقة البدنیةمست

لیس هنالك زیادة في اللیاقة البدنیة إذا استخدم الحمل نفسه باستمرار أو كانت أحمال  -

 .التدریب على فترات متباعدة

إن التدریب الزائد أو التكیف غیر الكامل یحدث عندما تكون أحمال التدریب كبیرة جدا  -
                                                             

 45-46حنفي محمود مختار: األسس العلمیة في تدریبكرة القدم، دار الفكر العربي، مدینة نصر، ص -   13
  



التدریب الریاضي                              الفصل الثاني                                       

 

 
24 

 .ومتقاربة جدا

 .التدریب الخاصیكون التكیف خاص ومرتبط بطبیعة  -

باإلضافة إلى ما تم ذكره في أعاله فهنالك القوانین األساسیة للتكیف وهي زیادة الحمل، 

  .المردود العائد، التخصص

  مبادئ التدریب الریاضي :-7

ان برامج التدریب الریاضي تصمم لزیادة مستوى األداء عن طریق تطویر مصادر الطاقة 

رات الجهاز العضلي العصبي، فالخبراء الریاضیین وزیادة هیكلیة العضالت وتطویر مها

لدیهم معرفة أساسیة بمبادئ التدریب، وعن طریقها یتم تقییم البرنامج التدریبي للحفاظ 

على صحة الالعب ومنع حدوث اإلصابات. نظریة التدریب تشمل جمیع حقول المعرفة 

 .باللیاقة البدنیة، االجتماعیة، النفسیة والعلمیة

یستخدموا هذه المعلومات ككل مع معرفتهم بالالعب كفرد لكتابة أفضل برنامج  المدربین

  .تدریبي یمكن من خالله تطویر أقصى درجات األداء لهذا الالعب

من خالل كل هذا هناك مجموعة من المبادئ التي یجب على المدرب أخذها بعین 

 :االعتبار نذكر منها
  :مبدأ الجاهزیة1--7

إن للمرحلة العمریة دور في  .لتدریب تعتمد على مدى استعدادهاستفادة الجسم من ا 

االستفادة من تمارین التدریب الریاضي، فالتمارین المقدمة للریاضیین تعتمد أساسا على 

مدى االستعداد الفسیولوجي و مدى تماشیه مع درجة النضج، فمثال االستفادة من التدریب 

نه بالنسبة للمراهقین(صغار) و هذا راجع لنقص الالهوائي بالنسبة للبالغین یكون أحسن م

القدرات الالهوائیة لدیهم نظرا لالرتباط بعدم اكتمال النضج ، و بالنسبة لتدریبات القوة 

العضلیة فإن فعالیتها و تأثیرها ال یكون على األطفال منه كما هو على البالغین ألنه ال 
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الریاضي ، و نظرا لعنصر ارتباط  تكون هناك زیادة واضحة على الصغار نتیجة التدریب

المهارات العصبیة و الحركیة بالسن فیجب على المدرب التركیز علیها ، بینما التدریب 

الزائد عن القدرات الفسیولوجیة سوف یؤدي إلى عرقلة و تطور السعة الفسیولوجیة المراد 

  .تحسینها

  :مبدأ التكیف2--7

لتكیفه لألعباء اإلضافیة والتغیرات من یوم  یؤدي التدریب إلى تغیرات في الجسم نتیجة 

إلى یوم صغیرة وال یمكن قیاسها، لذلك فإن الصبر مطلب أساسي لتحقیق تكیفات یمكن 

قیاسها ویمكن أن یستمر ذلك ألسابیع بل ألشهر، واالستعجال في تحقیق تلك التكیفات 

 .یمكن أن یتسبب بالمرض أو اإلصابة

دة اإلنزیمات، وتحسین التنفس ووظیفة القلب والدورة الدمویة وتتضمن التكیفات التالیة: زیا

وحجم الدم، وتطویر القوة والتحمل والقدرة العضلیة، وتتحسن العظام واألربطة والمفاصل 

 .واألنسجة الضامة

  وتؤكد هذه القاعدة على أنه ال یمكن االستعجال في التدریب.

دم الذي یحدث في مستوى إنجاز كما یقصد بالتكیف من الناحیة التدریبیة هو التق

األعضاء واألجهزة الداخلیة للجسم نتیجة أداء أحمال داخلیة وخارجیة تتخطى مستوى 

 .عتبة اإلثارة

ویقصد بالتكیف (بیولوجیا) هو التغیرات الوظیفیة والعضویة التي تحدث في جسم الكائن 

مدى صالحیة  الحي نتیجة لمتطلبات (أحمال) داخلیة وخارجیة، حیث یعكس التكیف

  .األعضاء الداخلیة لمواجهة متطلبات األحمال الخارجیة
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  :أنواع التكیف1-2--7

 هناك نوعان من التكیف 

 التكیف الوظیفي: هو التكیف الذي یحدث في األجهزة الوظیفیة ، والذي یؤدي إلى -أ

 التنفسيتحسین كفاءة أدائها لوظائفها ، وهذه األجهزة هي كل من الجهاز الدوري و 

 .والعصبي والعضلي والغدد الصماء وكل من الجهاز اإلخراجي والهضمي

 التكیف المورفولوجي : وهو التكیف الذي یحدث في أحجام وأبعاد األجهزة العضویة -ب

 المشار إلیها سلفا
 :العوامل المؤثرة في عملیات التكیف2-2--7

 .)بیةأوال: العوامل الداخلیة (العمر، الجنس، الحالة التدری

 .)ثانیا: العوامل الخارجیة (كمیة ونوعیة الحمل، التغذیة

 أما أهم التكیفات (التغیرات) الحادثة في األجهزة الوظیفیة داخل جسم الالعب والناتجة عن

 :التدریب الریاضي فهي

 .تحسن في وظائف القلب والدورة الدمویة والتنفس وحجم الدم المدفوع -

 .یة والعمل العضلي واألربطة والعظامتحسن كفاءة اإلثارة العصب -

 .تحسن النشاط الهرموني واإلنزیمي -

 .زیادة مخزون إنتاج الطاقة في الخالیا العضلیة-

 ان قدرة الجسم على التكیف مع أحمال التدریب وزیادة استعادة الشفاء في وقت الراحة

 كافیة، فلن تتحققتوضح كیف یؤثر التدریب. فاذا كان حمل التدریب لیس كبیرا بدرجة 

 مرحلة زیادة استعادة الشفاء، أو تتحقق بدرجة قلیلة. والحمل الكبیر جدا سوف یسبب

 للریاضي مشاكل في االستشفاء وربما ال یعود إلى مستوى لیاقته البدنیة األصلي، وهذه

  :الحالة تحدث بسبب التدریب الزائد، وكما موضح في الشكل اآلتي
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  :مبدأ الفروق الفردیة7-3

مساواة كل االشخاص  یعتبر مبدأ الفروق الفردیة من اهم مبادئ التدریب العترافه بعدم 

العلم ان مع التدریب  نظرا الختالف جیناتهم الوراثیة و عوامل اخرى كثیرة ، فقد اثبت

تختلف من شخص  ستكون هناك استجابة عضلیة و لكن مقدار و معدل هذه االستجابة

و البعض االخر ال  فبعض الریاضین یستجیبون سریعا للتدریبالى اخر بناء على جیناته 

اكبر دلیل على  ، و البعض یستطیعوا الوصول الى مكانة المحترفین و اخرون ال ، و

تختلف النتائج من  هذا انه عند جعل مجموعة من االشخاص یتبعون نفس النظام التدریبي

 .شخص الى اخر

الوراثة ،  :دریبي بطریقة مختلفة لألسباب التالیةحیث یستجیب االفراد لنفس البرنامج الت

اإلصابة  النضج ، التغذیة ، النوم والراحة ، مستوى اللیاقة، التأثیرات البیئیة ، المرض أو

 .، الدافعیة

  : الوراثة 1-3--7

فحجم الرئتین و  كافة أعضاء و أجهزة جسم اإلنسان تتحدد خصائصها من خالل الوراثة

للصفات الوراثیة  العضلیة و التي تتأثر بالتدریب الریاضي مشكلة طبقاالقلب و األلیاف 

فهي تتأثر  25% أما75%فمثال: تدریبات السرعة تتحدد بالصفات الوراثیة بنسبة 

 .بالتدریب
   تأثیر البیئة :2-3--7

إن الریاضي یتأثر بصفة مباشرة نفسیا و بدنیا من المحیط الخارجي، فالریاضي یتأثر 

و هو یتأثر  شاكل خارج إطار التدریب كالمنزل ، المدرسة و حتى الشارعنفسیا من م

بالمحیط الخارجي للبیئة سواء كان مالئما للتدریب أو غیر مالئم كاختالف القاعة عن 

الهواء الطلق و البر و الحرارة و المرتفعات و حتى نقاء و تلوت الهواء و حسب القدرات 

  .ن االعتبار ضمن البرنامج التدریبيالفردیة و على المدرب أخذ هذا بعی



التدریب الریاضي                              الفصل الثاني                                       

 

 
28 

  التغذیة : 3 -7-3

الغداء كالبروتین و  هناك تغییر مورفولوجي یحدث عند التدریب و هذا ما یتطلب قیمة من

 .السكریات.... لیكون التدریب ذا نفع وال یؤثر سلبا على الریاضي
  الراحة والنوم :4-3--7

و تقدیم النصائح  على المدرب مراقبة درجة التعب و الخمول و الكسل لدى الریاضیین 

فالریاضي یحتاج إلى  بأخذ أوقات كافیة من الراحة أو زیادة أوقات الراحة عند التدریب

 .البالغین ساعات راحة أو أكثر و الصغار یحتاجون إلى وقت أكبر من8
  مستوى اللیاقة البدنیة: 5-3--7

ارتفع فإن الریاضي یحتاج  طور المستوى یتحدد بمستوى اللیاقة البدنیة ، فإذا مامعدل ت

اللیاقة البدنیة منخفضا فالتقدم  إلى وقت طویل من التدریب لتقدم بسیط أما إذا كان مستوى

بسرعة لذا یجب مراعاة تلك  یكون سریع ، وٕان التعب یظهر على الریاضیین غیر الالئقین

 .اإلصابة والمرضألنه یؤدي إلى 
  :  المرض واالصابات6-3--7

هذا راجع لعدة عوامل منها  استجابة الریاضي للتدریب قد تكون في وضعیة ضعیفة و

العجز یحدث نتیجة المجهود  المرض و اإلصابات ، و بسبب هذه المشاكل الصحیة فان

المرض قبل  لإلصابات أو الشدید خالل التدریب فالمدرب علیه التأكد من الشفاء التام

هذه المشاكل التي یتوقع  اإلتمام في التدریب أو المنافسة و على المدرب مراعاة و تفادي

 .حدوثها
   الدوافع :7-3--7

حب خاص  لضمان مواصلة الریاضي الممارسة یجب أن تكون قناعاته شخصیة و

  للریاضة و الممارسة و دافع إلحراز التقدم و النجاح
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   :مبدأ زیادة الحمل 7-4

حتى تتسبب حدوث تغیرات فسیولوجیة وبیولوجیة في اي من اجهزة الجسم یجب ان یجبر 

هذا الجهاز على العمل بمستوى اعلى مما هو متعود علیه (تحمیل زائد)، وٕاذا تكررت 

عملیة التحمیل الزائد هذه بشكل منتظم، فان هذا النظام سوف یزید من مستوى االستعداد 

حتى تتحقق التكیفات المطلوبة فالبد أن یشكل  .ستوى اعلىالذي كان علیه سابقا الى م

التدریب عبء، حیث البد أن یتعدى الجهد المبذول األعباء الیومیة كبدایة ومع التكیف 

زیادة  .یمكن زیادة هذا العبء ویرتبط معدل التطور بثالثة عوامل: التكرار والشدة والكثافة

عضالت وبعض أنظمة الجسم مما یترتب الحمل تؤدي إلى إثارة بعض التغیرات في ال

  .علیه زیادة قدرة الجسم على أداء الجهد البدني

   :مبدأ التدرج -7-5

ال یكون  إذا لم یتعرض الالعب إلى التدریب المنتظم فلن یكون هناك تحمل وبالتالي

زیادة  الجسم في حاجة إلى التكیف. ویتضح ذلك من الرسم التوضیحي الخاص بقانون

یكون  تجد ان مستوى اللیاقة الفردیة تعود ببطء إلى المستوى االصلي. ولكي الحمل، حیث

وقانون  التدریب فعاال یجب على المدرب فهم العالقة بین التكیف، وقانون زیادة الحمل

 المردود أو العائد، حیث تتحسن اللیاقة البدنیة كنتیجة مباشرة للعالقة الصحیحة بین

 .الحمل والراحة

 ة التدریجیة في الحمل یستخدم لإلشارة إلى ان الزیادة في مستوى الحمـلومصطلح الزیاد

 .سوف تؤدي إلى زیادة التكیف وزیادة استعادة الشفاء لمستویات أعلى من اللیاقـة البدنیـة

 ویجب ان تضمن الزیادة في الحمل بعض المتغیرات كزیادة عـدد التكرارات، وسرعة

   .زیادة االثقالالتكرارات، وتقلیل فترات الراحة و 
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 : یتم تحقیق التدرج من خالل

 التكرار: جرعات تدریبیة في الیوم ، في الشهر ، في السنة -

  الشدة : حمل التدریب في الیوم ، أو في االسبوع ، أو في الشهر ، أو السنة -

 المدة : مدة التدریب بالساعة في الیوم ، أو االسبوع ، أو الشهر ، أو السنة -

یمكن التدرج في التدریب من العام إلى  ال یعني االستمرار فالبد من راحة ولكن التدرج

  الخاص ، من الجزء للكل ومن الكمي للكیفي

  :مبدأ الخصوصیة6--7

وبشدتها في السباق.  التحمیل الزائد ألي نظام یجب ان یكون خصوصي بطبیعة الحركة 

وفق الجهد  علىوهكذا فان خصوصیة التدریب تشیر الى حدوث تكیفات خاصة 

الخصوصیة فاذا  المفروض على االجهزة العاملة. وعلیه یجب ان نتدرب على وفق مبدأ

التي تنمي قوة  كنا نرغب في تنمیة القوة العضلیة العامة یجب ان نمارس تمارین المقاومة

التي تعمل في  العضالت العامة للجسم. ولكن إذا أردنا ان نطور القوة العضلیة للعضالت

ان یضع  السلة علینا ان نطور العضالت المسؤولة عن القفز مثال. وهكذا یجبكرة 

  .المدرب مبدأ الخصوصیة امامه وهو یخطط الجرعات التدریبیة

  :مبدأ التنویع7--7

یتطلب وقت  التدریب الجدي یمكن ان یفرض عبئ عالي على اجهزة الریاضي كما انه 

یصبح ممل  النوع من الحجم العالي یمكن انطویل بزیادة الحجم التدریبي وشدته، هذا 

التدریبیة الیومیة.  وهذا ما یجب ان یتفاداه المدرب عن طریق التنویع في محتویات الوحدة

اقل جهدا او  وبشكل اساسي توزع االنشطة حیث تلي التمارین القصیرة الشاقة تمارین

تغییر جذري  المدرب الى تمارین استرخاء، وعندما تصبح الوحدات التدریبیة مملة قد یلجأ

وهناك قاعدتین  .في التمارین لیوم او أكثر لزیادة اهتمام الریاضیین والقضاء على الملل
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وتلحق  للتنویع: جهد/راحة وصعب/سهل، فالتكیف یحدث عندما یتبع الجهد بالراحة

 .الصعوبة بالسهولة

أداء التدریب في  یمكن تحقیق التنویع من خالل تغییر الروتین التدریبي، فمثال یمكن

  . مختلفة وحاالت مغایرة أماكن

   :مبدأ االحماء والتهدئة7-8

 یبدأ كل تدریب بإحماء وینتهي بالتهدئة

هو تهیئة الجسم و مختلف أجهزته إلى عمل مقبل في الظروف : اإلحماء1-8--7

المحیطة و التي تتصل بأداء الریاضي في بذل جهد و حركة لتنفیذ األداء  الخارجیة

 :یحقق المطلوب وهو

 .زیادة كمیة األوكسجین المستهلك وزیادة التهویة الرئویة وجعل التنفس أعمق وأسرع -

 .زیادة سرعة ضربات القلب وزیادة تدفق الدم في كل ضربة واتساع األوعیة الدمویة -

 .اكتساب العضالت االسترخاء والمرونة والمطاطیة المطلوبة لألداء -

 .جسمرفع درجة حرارة ال -

 .التهیئة ألداء المهارات الحركیة -

 .الوصول ألرقى المهارات الحركیة -

 .الوصول ألرقى درجة استجابة لرد الفعل -

 .الوصول األقصى واالستعداد لهدف للتدریب -

وهي العودة إلى الهدوء و یقصد بها إنهاء الحصة التدریبیة بالهرولة  التهدئة:2-8--7

ألنها تسهل عملیة استمرار عملیة ضخ الدم للمجموعة  و تمرینات اإلطالة الخفیفة

تحسین من كفاءة الدورة الدمویة في إزالة الفضالت الناتجة من األیض  العضلیة و

التوقف المفاجئ بعد جهد بدني كبیر یسبب سیولة في الدم وبطء الدورة  الخلوي. وعند

ضا إلى شد عضلي وآالم عملیة إزالة فضالت وٕانتاج الطاقة وقد یؤدي أی الدمویة وبطء
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 .أخرى عضلیة ومشاكل

 فلهذا یجب على المدرب تعلیم أصول اإلحماء والتهدئة في توصیل األكسجین وتوزیعه

 .الجهاز الدوري التنفسي) وعدد مرات التنفس في الدقیقة(

 وبعد التجارب واألبحاث العملیة في هذا المجال لوحظ أن القوة العضلیة تفقد بدرجة أبطأ

 .التحمل الدوري التنفسي ویشارك في فقدان الكفاءة البدنیة الراحة التامة للریاضيمن 

  :مبدأ االستمراریة9--7

الریاضي إلى المستوى  التدریب یحتاج لفترة زمنیة طویلة كي یظهر تأثیره، فوصول 

  .سنة من التدریب المدروس والمنظم15إلى 10العالي یتطلب من 

ملموسة یكون بعد فترات طویلة من التدریب وبتراكم الجرعات اآلن ظهور النتائج بصورة 

التدریبیة، وهذا ما یسمى بالتدریب طویل المدى والذي یمر الریاضي خالل مراحل 

التدریب بخبرات متنوعة، فالتدریب طویل المدى ال یعنى البدایة بالتخصص بل یمكنه 

، وهذا ما ال یجب على الممارسة في مجموعة ریاضات واإلنهاء في تخصص اخر مختار

المدرب منع الصغار من ممارسة أنشطة ریاضیة أخرى. ویجب على المدرب عدم اإلسراع 

تحقیق نتائج في وقت قصیر، فالتدریب طویل المدى یقدم فرصة حقیقیة لتفاعل كل  في

التدریب المقدم وتطور جسم الالعب، فأفضل مكافأة یتحصل علیها الریاضي هو  من

  . سنة من خالل برامج طویلة المدىنتائج ح تحقیق

  :مبدأ التموج في حمولة التدریب10--7

الوحدة التدریبیة یومیا فهم یغیرون  ان ریاضیي المستویات العلیا ال یتدربون على نفس 

شاقة وحدة تدریبیة اقل جهدا (یوم  في طبیعة الوحدات التدریبیة حیث تلي وحدة تدریبیة

عالیة الشدة حیث یبذل الریاضي  الشاق یتمیز بوحدة تدریبیةشاق یلیه یوم سهل.) الیوم 

ان التحسن في اجهزة الجسم تأتي من شدة التمرین ولیس  .كل جهوده في انجاز التدریب
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في التدریب ولكن زمن استمرار شدة التمرین تتباین  من الوقت الذي یقضیه الریاضي

تدریبي لهذا النوع من التمرین حتى یحدث االثر ال حسب الصفة التي نتدرب علیها ولكن

الطاقوي ویتم ذلك في الوحدة او الوحدات الالحقة  یجب ان یمنح فرصة الستعادة مخزونه

موفرة فرصة الستعادة القوى مما یؤدي الى رفع  التي تفرض جهدا اقل على هذه االجهزة

 .)مستوى اداءها (مبدأ التعویض الزائد

  .دورة أسبوعیة تنافسیة في كرة القدمجدول یبین تموج حمولة التدریب خالل 
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  تمهید 

تتحدد العملیة التدریبیة في األلعاب الجماعیة بمحددات أهمها الالعب، المحتوى التدریبي 

المعلومات وتوجیه الدوافع المشاركة الریاضیة حتى یمكن  االتصال الجید لتوصیل

الریاضي وتطویر الجوانب  االرتقاء بمستوى لتحقیق الهدف العام للتدریب وهو الوصول

  الفنیة والبدنیة والنفسیة........ الخ،

  تحت قیادة ریاضیة مؤهلة وهي المدرب وال یأتي ذلك إال 

 : تعریف المدرب -1
الجیاد، فالمدرب هو من یقوم هو الشخص الذي یدرب la rousseحسب لروس 

األشخاص لمنافسة ما، الذي یمد الریاضیین بالنصائح،  المنهجي للخیول أوضیر بالتح
فالمدرب یقصد به ذلك القائد  ,ه عل الفریقالبسط و فرض سلطت ىالذي یملك القدرة عل

فریقه  زنة بینه وبین افردى ربط عالقات متالقوي الشخصیة الكفء في عمله القادر عل
 المسؤول القادر على التأقلم مع المواقف التي تصادفه الحازم في قراراته و المتزن انفعالیا، 

الفاتح" المدرب الریاضي هو الشخصیة التربویة  ىور "وجدي مصطفوفي مفهوم الدكت -
وتدریب الالعبین وتؤثر في مستوهم الریاضي تأثیرا مباشرا، وله دور  ربیةعملیة ت تتولى
زنا لذلك وجب أن یكون المدرب مثال شامال مت طویراطویر شخصیة الالعب تفي تفعال 

عامل األساسي الریاضي ال ه، ویمثل المدربى یحتذى به في جمیع تصرفاته ومعلوماتأعل
  1دریبوالهام في عملیة الت

 : شخصیة المدرب وخصائصه -2
لكل من یرید أن یشغل دریب، والبد درب الجید دورا في نجاح عملیة التلعب شخصیة المت

 : مثل في ما یليیتصف بخصائص وممیزات تت وظیفة مدیر فني أن
وخاصة الذین لهم عامل الجید مع الغیر، الت ىعي وهذا یعني قدراه علالذكاء االجتما  -

إدارة النادي وأعضاء األجهزة الفنیة والطبیة للمعاونة له ومع  دریب منعالقة بعملیة الت

                                                             
  25ص  2002 –دمحم لطفي السید  –وجدي مصطفى الفاتح   1
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 .غیر ذالك ىإلالحكام والجمهور 
قابله الجیدة والذكاء في حل المشاكل التي تدریب واللعب الذكاء في وضع خطط الت -

 .خالل العمل
 .ه وحكمه عل المشاكل والناساألمور والعدالة في تصرفاتالحكم الصائب عل  -
 . النضج االنفعالي والثقة بالنفس والطموح دون طمع -
 .دریبة للعلوم التي تتعلق بعملیة التوالمعرفة الجیدالمعرفة الجیدة بكرة القدم كمعلم  -
 . الخبرة السابقة كالعب -
 . الغیر ىأثیره االیجابي علالمظهر العام الموحي باالحترام والثقة وقوة ت -
 . اللیاقة البدنیة والصحة النفسیة -
 . الصوت القوي المقنع والواضح -
  عاملون معهمیع من یتبسهولة إل الالعبین وجوصیل المعلومات ى التعبیر وتالقدرة عل -
اد األجهزة المعاونة له، مما ر قدیر الالعبین وجمیع أفأن تكون قدراته العقلیة محل ت- 
   2أثیره قویا عل الالعبینتعلیماته ذات قناعة لدیهم، و بذلك یكون ت كونرتب علیه أن تیت
 : السمات الشخصیة للمدرب الریاضي  -3 

السمات الشخصیة  ىعرف علتم الالباحثین بدراسات مستفیضة لكي یتقام العدید من 
حدید البر وفیل بارات لتاستخدم الباحثین أحدث االخت الهامة بالنسبة للمدربین، وقد

بین أفاق وجهات نظر ت ئجي المثالي للمدرب الریاضي، وعند تحلیل هذه النتاالشخص
 :الكثیرین حول السمات الشخصیة للمدرب الناجح ، ومن أهمها مایلي

 . الشخصیة الواقعیة . 
 . الشخصیة اإلبداعیة . 

 . میز بالذكاء.  الشخصیة التي تت
 . الشخصیة االنبساطیة . 
  ةالسیطر  ىالقادرة عل . 
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 . زنة انفعالیاالمت.  
 ).  الشخصیة الفعالة (العملیة

 . الشخصیة المبدعة  .
 . خاذ القراراتات.  القادرة عل 

 غیرلدیها ملكة الت.  
 .  الشخصیة المحببة والودودة

 )غطرسةالشخصیة القانعة (الغیر مت . 
رون في المدرب الشخصیة القویة التي یمكن ومما ذكر من هذه السمات، فإن الریاضیین ی

ى مجابهة عل ار من األحیان یكون قادة ،وفي كثیر المواقف الصعب ماد علیها فياالعت
   3.معلیه السیطرة نظیم أحوال العبیه والظروف المتغیرة وت

 :تأثیر شخصیة المدرب في الفریق -4
 یقول " أرجیلفي " و " توتكو" أنه هناك عدة نقاط تتشابه بین المدرب وفریقه، فالمدرب

 تتطابق وصفاته كما أن المدربغالبا ما یلجأ إلى اختیار األفراد الذین یملكون صفات 
 یحبذ أن یرى في اآلخرین سمات شخصیته، فالمدرب العدواني یحبذ أن ینظم إلى فریقه

فإن الالعبون لهم نفس Hendry» « وحسب هاندري .العبون یتسمون بنوع من العدوانیة
 بمعنى وجوب توفره على نفس السمات الموجودة عند أفراد اآلراء حول المدرب النموذجي

  فریقه
 : صفات المدرب الناجح -5
حدد وصول الالعب ألعل المساویات الریاضیة بعدة عوامل من أهمها المدرب الریاضي یت

باطا مباشرا بمدى قدرات المدرب الریاضي ویات الریاضیة ارتتالمس  ىإذ یرابط الوصول إل
الالعب قبل و  وٕارشادقدیم تنفیذ و تخطیط و ت ىعل دریب الریاضي أيإدارة عملیة الت ىعل

 .4 یاتالمبار أثناء وبعد 
 :میز المدرب الریاضي الناجح ما یليتي ومن بین الصفات الت

 .الصحة الجیدة والمظهر الحسن والمثل الجید -
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 .صرف ومجابهة المشاكلالقیادة وحسن التالقدرة عل  -
 .حلها صاف بروح العطف والمدح وافهم مشاكل الالعبین والمشاركة االیجابیة فياالت -
 . ربوياالقتناع التام بدوره الت -
 .ام بالعمل الذي یؤدیهالثقة بالنفس واالقتناع الت -
 .مجموعة المعارف والمعلومات العامة والخاصة -
  مجموعة القدرات والمهارات الخاصة -
 :واقعیة المستوى 1 -5

 ىیجة لذلك یسع إلو المساویات الریاضیة العالیة ونتمیز بالدافعیة نحإن المدرب الناجح یت
 .وى ممكنلتحقیق أعلى مست وجیهمدفع العبیه وت

 :المرونة 2 -5
حت نطاق األحوال الصعبة غیرة والسیما تالمواقف المت ىكیف علالت ىمثل في القدرة علتت

  . المنافسات الریاضیة كما هو الحال في
    :اإلبداع -3 -5

ناء التدریب وكذالك اإلمكانیات المؤثرة أثخدام العدید من ابتكار واست ىإن القدرة عل
استخدام األنواع المتجددة والمبتكرة في علم والقدرة عل لبرامج التعلیم والت نوعالتشكیل المت

 . اظهر فیها قدرة المدرب عل اإلبداع يمجال عملیة التدریب من أهم النواحي الت
 : التنظیم 4 – 5

طویر ى توصل إلتللجهود الجماعیة من أجل الیب المنظم ى التنسیق والترتإن القدرة عل
عد من السمات الهامة تدرجة  ىومهارات الفریق و الالعبین إل أقص تار وي قدمست

 . للمدرب الناجح
 : المثابرة5 -5

رار األداء وتصحیح األخطاء واحمل كوٕایضاح وتى شرح حمل علتتمثل في الصبر و الت
 . حقیق الهدف النهائيالروتیني وعدم فقدان األمل في ت مرینات ذات الطابعالت
 : موضع الثقة 6 -5

واه یكسب إن إحساس الالعب بجهود المدرب وتفانیه في عمله لمحاولة تطویر وتنمیة مست
  . عاون بینهماذي یسهم بصورة ایجابیة عل مدى التاألمر ال المدرب ثقة الالعب،
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 :تحمل المسؤولیة 7 -5

حمل المسؤولیة في جمیع األوقات وخاصة في حاالت مساعدا لتالمدرب الناجح یكون 
 . د اآلخریني قبل انتقاالنقد الذات ممارسة ىاإلخفاق ویسعي إل

 :القدرة على النقد 8 -5
لمناسب إذ أن طبیعة عمل المدرب نقد الالعب في الوقت ا ىیخش المدرب الناجح ال

طلب إیقاع بعض العقوبات أو تتالحاالت الضروریة أو  طلب ضرورة ممارسة النقد فيتت
یان األسباب وضیح بتیراع  لك الحاالتزات . في تالالعب من بعض االمتیا حرمان

 . أكد من فهم الالعب لهذه األسبابالموضوعیة لذلك و الت
 :القدرة على إصدار األحكام-9 -5
المنافسة و الحكم علیها دریب أو سرعة مالحظة مواقف التمثل ذلك في القدرة عل یت

طورات الخططیة باإلضافة سرعة تنویع أو تغییر التالقدرة عل  بطریقة موضوعیة وكذلك
 . لألخطاء حدید ممكنتحلیل األداء الحركي وتإل القدرة عل 

 : الثقة بالنفس 5-10
كزا قویا لدى الالعبین كما أن الثقة في إصدار األحكام والقرارات اكسب المدرب مر 

یقدمها المدرب بصورة واضحة وحازمة دون أن یكسبها طابع  يعلیمات و التوجیهات التالت
 . زام بهاااللت مها وار ى احتالعنف والعدوانیة اجبر الالعبین عل

  : الثبات االنفعالي 11 -5
إن التحكم في االنفعاالت من األهمیة بمكان المدرب الناجح حتى یستطیع إشاعة الهدوء 

نفوس الالعبین وحتى یتمكن من إعطاء تعلیماته ونصائحه لالعبین و االستقرار في 
موقف المنافسات ذات الطابع  واضحة وبنبرات هادئة وخاصة في بصورة صحیحة و

 . المهم
ار ر إذ أن سرعة التأثر و الغضب وسرعة التغلب والحدة من العوامل التي تسهم في األض

  .أثر السلبي لنفوذ وسلطة المدربالت ىساعد علللمدرب وت ربويالبالغ بالعمل الت
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 : دور المدرب العام -6
 : یةتام یمكن أن نلخصها في النقاط االأهم معالم الدور الممیز للمدرب الع

ن، القیادة العملیة في عملیات التوجیه خصصیة لفریق المدربین المساعدیالقیادة الت -
 . دریبي الجماعي وغیرهاالت
 . علقة بالالعبینت النفسیة والفنیة الریاضیة المتشخیص وحل وعالج المشكالت -
 . اإلشراف عل إعداد وسائل وحفظ السجالت الخاصة بالالعبین -
ي الخبیر المسؤول عن هذه العملیة وتقدیم خصائاإلرشاد والتوجیه فهو االالعمل عل  -
ان ء كبصفة خاصة وخدمات االوجیه الفني بصفة عامة سوا وجیه واإلرشاد العالجيالت

 . عیةامتربویة أو اجتذلك بطریقة 
 . بعة حاالت الالعبینمسؤولیة متا ىولت -
مساعدة زمالئه أعضاء الجهاز استشاریا فیما یتعلق ببعض نواحي التخصص حیث  -

 . المیدان خصصا فيأنهم أكبرهم ت
النقد وجیه وجیه وتمجرد التمة وال یقف دورة عن االشتراك في عملیة التدریب بإیجابیة تا -

 فهو أقدر األخصائیین
 . هذه المسؤولیة ىولت ىعل
دریب اإلسهام في نظریة العملیة التدریبیة وطرق التدریب وادماج وتكامل برنامج الت -
   5.فیها

 :الكفاءات التدریبیة الواجب توفرها في المدرب -7
كلنا نود أن ننجح في عملنا ونكون مثال یقتدى به، ولكي نكون كذلك فالبد لنا من أن 

نقتدي بمن اتفق الناس على أنهم مبدعون وناجحون في مهمتهم أال وهي مهنة التدریب 
 .الریاضي
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وقد حدد المتخصصون الكفاءات التدریبیة الواجب توفرها في المدرب في سبعة مجاالت 
  :وهي كالتالي

 وتشمل إتقان التخصص واكتساب حصیلة معرفیة :الكفاءة األكادیمیة و النمو المهني - أ
 .متنوعة، ومتابعة ما یستجد في مجال التخصص

تضم صیاغة األهداف و تصنیفها في عدة مجاالت، تحدید خبرات  :كفاءة التخطیط -ب
 .الزمة لتحقیق األهداف وتحدید الطرق المناسبة لتحقیقها

وفیها إثارة اهتمام الریاضیین بهذا التدریب و ربط موضوع الحصص  :نفیذكفاءة الت - ج
 .بالبیئة وٕاشراك الریاضیین في عملیة التدریب

وتعني جذب الریاضیین و تنمیة الشعور لدیهم و التعامل بحكمة  :كفاءات ضبط الصف - ح
 .مع المشكالت التي تنشأ أثناء الحصص التدریبیة

إعداد االختبارات مع استخدام التقویم الدوري ثم التحلیل و تفسیر فیها  :كفاءة التقویم - خ
 .النتائج و متابعة التقدم المستمر للریاضیین

وتضم التعاون مع اإلدارة والمشاركة في تسییر االختبارات وتقدیم اآلراء  :كفاءات إداریة -د
 .والمقترحات التي یمكن أن تساهم في تطویر العمل

 فیها تكوین عالقات حسنة مع الریاضیین، رؤساء و حتى :نسانيكفاءة التواصل اإل  -ذ
  اآلباء و تعریف الالعبین على أسلوب آداب المناقشة و الحدیث

 :تأهیل المدرب الریاضي -8
ینقسم تأهیل المدرب الریاضي إلى أكادیمي وآخر غیر أكادیمي، حیث یحمل األول مؤهال 

یحملون شهادات من بعض الهیئات غیر في مجال التربیة البدنیة والثاني هم ممن 
حیث یتم إعداد  .األكادیمیة والتي تعتبر الحد األدنى ألسس لتدریب الریاضي التخصصي

المدربین عملیا في المعاهد المتخصصة وكذلك األقسام والكلیات المختلفة، أیضا معاهد 
من خالل  أو إعداد القادة الریاضیین وجمعیات المدربین أو في األكادیمیات الریاضیة

الدورات التي تنظمها االتحادیات الدولیة للعبة، ویتم تدریبه عملیا في مراكز تدریب األندیة 
 .وغیرها من المؤسسات الریاضیة

 ولألسف لقد أظهرت األبحاث والخبرات المیدانیة أن االستناد إلى محتویات المدرب
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 افیة لنجاحه في مهنةكالعب أو ریاضي سابق وحدها بالرغم من أهمیتها ال تكون ك
 التدریب، وهو یعتمد علیه البعض في اختیار تعیین المدربین فهناك التأهیل التربوي للقیام

 بقیادة وتعلیم الالعبین من خالل تشخیص مستوى العبي الفریق والتخطیط البدني
 والمهاري والخططي والنفسي والذهني من متطلبات العلوم المختلفة التي ظهرت على

 .لوم الریاضة حدیثاساحة ع
الریاضي،  ویعمل بعض خریجي كلیات وأقسام التربیة البدنیة والریاضیة في مجال التدریب

لجأوا إلى  لكنهم أقلیة بالنسبة للمدربین الذین تخرجوا من الكلیات المتخصصة واللذین
تراوح لفترات ت تأهیل أنفسهم من خالل االشتراك فیما یطلق علیه الدورات التأهیلیة وتدوم

 .مدتها ما بین أسبوعین وقد تصل إلى شهرین أو أكثر
 بدیهي أن تلك الدورات ال تعتبر إعداد أو تأهیال مهنیا بالمعنى المتعارف علیه، وكذلك
هذه  فإن أسالیب التقویم غالبا ما تنتهي باختبارات صوریة، ولهذا فإن من الصعوبة اعتماد

 .یال غیر أكادیميالشهادات من قبل المؤسسات باعتبارها تأه
أنهم  وینخرط تحت هذا التأهیل أو نوع التأهیل الریاضیون المعتزلون للریاضة، فهم یرون
هي  أحق الناس بالعمل في المجال الریاضي وباألخص مجال التدریب وحجتهم األولى
رفیعة  تاریخهم الریاضي وخبرتهم الطویلة كالعبین أو ریاضیین متفوقین وأصحاب حركیة

 المستوى
 :حقوق المدرب وواجباته-9

یاره اخت ىوقف علة التدریب و یتبر المدرب أحد األعمدة الرئیسیة و الهامة في عملییعت
وى كیفیة الوصول بالالعبین إل المست أهمها مقدراه في مدربا للفریق أمور كثیرة من

 الالعبین في الفریق الواحد نظیم صفوفألفضل، ومن المعلوم أن المدرب یستطیع تا
خذا مت ه و حكمه من أساسیات و قواعد منطقیةدة واحدة ، وأن یبني دائما قراراتلیكونوا وح

األشیاء ، ذلك ألن المدرب یقضي مع  ىمن األسلوب العلمي وسیلة للحكم الجید عل
ى مشاعرهم ویجعلهم طیع من خاللها أن یؤثر علیهم و علیست العبیه فارات طویلة

تفاعلهم من أجل نصرة الفریق و  حفیزهم و زیادةجل تینصهرون في بوتقة واحدة من أ
 خراج الطاقات الكامنة والمواهبع المدرب استطیتحسین أداءه، و في المقابل یست
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 . فادة منها في مصلحة الفریق ككلالمتعددة لدى الالعبین لالست
لدیهم لمواهب الكامنة طیع أن یؤثر عل العبیه وأن ینمي انستنتج مما ذكر أن المدرب یست

یز في مالمؤهل علمیا القادر بأسلوبه المتإال من المدرب  یتأت هم وهذا الویطور قدرات
قدیرا ومكانة هذا یجعل للمدرب ت ئج طیبة، والتأثیر علیهم و قیادة الفریق لتحقیق نتا

 ىالواجب عل خاصة لدى إدارة النادي والالعبین والجمهور والنقاد الریاضیین، إذا كان من
 : صف بما یليتن یالمدرب أ

 . عا باللیاقة البدنیة و الطبیةأن یكون حسن المظهر، ممت _
 . زنا في أقواله و أفعاله وأن یكون نموذجا یحاذى بهأن یكون مت _
 .حدثات العصرى استیعاب مستار علأن یكون واسع االطالع، قاد _
هم وفي الصالح قدرات العبیه و إرشادهم بما یناسبوجیه أن یكون قائدا مثالیا، یستطیع ت _

  6.العام للفریق
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 تمهید :

بعد إنهاء الدراسة النظریة لبحثنا، وذلك باالستعانة بالمراجع والمصادر وكذلك مناهج التربیة، 
وذلك قصد تغطیة بعض الجوانب الخاصة بدراستنا فإننا نتطرق اآلن الى الجانب التطبیقي 

سنحاول فیه ان نلم بالموضوع من هذا الجانب ، وذلك بالقیام بدراسة میدانیة عن الذي 
سنوات من  5مجموعة مدربي كرة القدم ذوي الخبرة تفوق زیع االستبیان على طریق تو 
م القیام بتقدیم مناقشة ثحول الفرضیات التي قمنا بوضعها  الذي یتمحور اساساالتدریب و 

، بحیث نقوم بوضع جداول في هذه االسئلة في االستبیان سئلة التي وتحلیل نتائج األ
تتضمن عدد االجابات والنسب المئویة المرافقة لها ، كذلك تمثیلها في دوائر نسبیة وفي 
.االخیر قمنا بعرض االستنتاج وتوضیح فیه مدى صدق الفرضیات التي یتضمنها البحث   
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أهداف الدراسة المیدانیة : –1  

تهدف دراستنا الى تحقیق االهداف التي تم تسطیرها ، وكذلك التأكد من صحة     
الفرضیات التي وضعناها وبذلك یعد فرز وتحلیل النتائج والخروج باستنتاج وتقدیم اقتراحات 

تحدید الكفاءات نا هذا وتهدف الدراسة بخصوص وتوصیات الى كل من له عالقة بموضوع
  ریاضي المهنیة المهمة للمدرب ال

:المنهج المستخدم – 2  

انه دراسة الوقائع المنهج الذي اتبعناه لدراسة الموضوع هو المنهج الوصفي الذي یعتبر 
السائدة المرتبطة بظاهرة او مرفق معین او مجموعة من االفراد او مجموعة من االحداث او 

األوضاع.مجموعة من   

قصها القدر التي ینو من أجل فتح مجاالت جدیدة للدراسة الى استخدام هذا المنهج قد لجأنا و 
عناصر الالتوصل الى معرفة دقیقة وتفصیلیة عن  ونسعى من خالل الىالكافي من المعارف 

وكذلك من بین األسباب التي جعلتنا نستخدم هذا المنهج في دراستنا  ظاهرة لموضوع البحثال
ن ألذلك و ي تتسم بالموضوعیة ، من احسن المناهج التیعد المنهج الوصفي  ، ألن

المستوجبین یجدون كل الحریة في التعبیر عن أراءهم وزیادة عن هذا فطبیعة موضوعنا 
. تتطلب هذا المنهج مما دفعنا الختیاره   

مجتمع البحث : -3  

هذه الدراسة فإن مجتمع البحث هو مجموعة مدربین كرة القدم لألندیة من خالل مجال 
والیة البیض و أدرار والذین یمتلكون الخبرة في مجال التدریب ، بحیث المحلیة لكل من 

  مدرب ذوي شهادات علیا . 60تفوق الخمس سنوات وكان عدد المدربین 

عینات البحث وكیفیة اختیارها : -4  

من اجل القیام بدراستنا قمنا باختیار عینة البحث بطریقة عشوائیة ولقد شملت الدراسة على 
مدینة  األندیة الریاضیة لكرة القدم في كل منموزعین على بعض  60 اصلمن  مدربا 15
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وقد تم توزیع االستبیانات على العینة لیتم ملؤها  ، بالمئة 25 نسبةبي و أدرار أالبیض 
.بشكل فردي وحتى تكون المصداقیة في استخراج المعلومات   

متغیرات البحث: -5  

  الكفاءات المهنیة متغیر مستقل : 5-1

التدریب الریاضي متغیر تابع:  5-2  

  : مجاالت البحث -6

تمت دراستنا هذه خالل الفترة الزمنیة الممتدة من الشروع بجمع المادة المجال الزماني:  6-1
فیفري  20 العلمیة وضبط أدوات البحث وتحدید اإلطار المنهجي لبحثنا وذلك بدایة من تاریخ

سبتمبر  1إلى غایة  2019ماي  12أما الجانب التطبیقي فقد انطلقنا فیه بتاریخ  2019
حیث وزعت االستمارات على المدربین ومن ثم جمعها والشروع في تفریغها وتطبیق  2019

.العملیة اإلحصائیة لضبط النتائج وٕاجراء عملیة العرض والتحلیل   

منطقته في كل  حسب كل المدربین على وزعت فقد لالستبیانات بالنسبة المجال المكاني: 6-2
من والیة البیض وأدرار مما یضمن لنا التحكم واستعادة االستمارات واستغالل الوقت الجید 

  والحوار معهم .

مدربا موزعین على والیتي  15اقتصر المجال البشري في دراستنا على  المجال البشري: 6-3
.مختارة عشوائیا  البیض وأدرار كعینة أقیمت علیها الدراسة    

  :أدوات البحث  -7

 قد تم في دراستنا استخدام الطرق التي نذكرها كاآلتي :
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وهو مجموعة من األسئلة المرتبطة بطریقة منهجیة وهو كذلك وسیلة لجمع : اإلستبیان 7-1
المعلومات تستعمل بكثرة في البحوث العلمیة ، وهذه األسئلة یتم وضعها في االستمارة ترسل 
إلى األشخاص المعیین ویجري تسلیمها للحصول على أجوبة لألسئلة الواردة فیها وبواسطتها 
یمكن التوصل إلى حقائق جدیدة عن الموضوع أو التأكد من معلومات متعارف علیها لكنها 

  .غیر مدعمة بحقائق

تم بناء  على الدراسات المشابهة ومن خالل معطیات البحث والهدف المنشودواستنادا 
سؤاال موجه للمدربین ذوي الخبرة  30بدراستنا الخاص  تمارةت االستضمنحیث یان االستب

وضع عبارات یقوم المدرب باإلجابة علیها  لخمس سنوات من التدریب ، بحث تمالتي تفوق ا
 وقلیلة أو عدم ممارستها ، ة أومن خالل أربع خیارات وهي أمارس بدرجة كبیرة أو متوسط

  : في الخانة المناسبة للعبارة   X علیه وضع إشارةیتعین 

  الدراسة اإلستطالعیة : -8

الدراسة االستطالعیة لها أهمیة كبیرة في مساعدة الباحثین على صیاغة األسئلة وجعلهم 
من أن الذي یفكرون فیه له أساس في الواقع وقد كان الهدف من الدراسة یتأكدون 

االستطالعیة معرفة مدى صالحیة األدوات المراد استعمالها في التجربة األساسیة ومعرفة 
  الى نتائج دقیقة ومضبوطة أثناء تطبیقها .صدقها وثباتها والوصول 

وقد مرت الدراسة االستطالعیة على مجموعة من الخطوات تمثلت في جمع المعلومات 
  والتطلع على واقع التدریب في الوطن عامة وفي الجنوب خاصة ،.

 أما الخطوة الموالیة تمثلت في اعداد مجموعة من األسئلة الخاصة باالستبیان وذلك باإلعتماد
  على الدراسات السابقة وكذلك أفكار بعض األساتذة .

من أجل تحكیمها و  والخبراء و الدكاترة المدربینوبعدها تم عرض األسئلة على مجموعة 
  ترشیحها .
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 6بحیث شمل عددهم تطالعیة ، من المدربین للقیام بالدراسة االسأخیرا تم إختیار عینة 
البیض) وقد تم إختیارهم بطریقة عشوائیة خارج  -مدربین ثالث مدربین من كل والیة (أدرار

  العینة الدراسیة األساسیة .

تم توزیع االستمارة االستبیانیة إلجراء اإلختبار القبلي واإلجابة عنها بطریقة مباشرة ، ثم بعد 
تمارة على نفس المدربین كإختبار بعدي بإعادة أسبوع مباشرة قمنا بإعادة توزیع نفس االس

  .رفة مدى صحة ومصداقیة االستمارة اإلجابة على نفس األسئلة حتى یتسنى لنا مع

    :اسلوب التحلیل االحصائي -9

بصورة واضحة وسهلة قمنا بأسلوب لكي یتسنى لنا التعلیق والحلیل عن نتائج االستمارة 
التحلیل اإلحصائي، وهذا عن طریق تحویل النتائج التي تحصلنا علیها من خالل االستمارة 

  الى ارقام على شكل نسب مئویة وهذا عن طریق اتباع القاعدة الثالثیة المعرفة ب 

ــــ   ــــ ــــ ــــ   100س ـــ

ـــ   ع     ــــ ــــ ــــ   Xــــ

  س : عدد افراد العینة 

  X:عدد االجابات (عدد التكرارات)  

  س  ÷ X × 100نسبة مئویة . ومنه : ع = ع :

  التكرارات المتوقعة ÷  ²التكرارات المتوقعة ) –= المجموع (التكرارات المالحظة  ²ك   

  . 0.05المستوى الداللة = 

   1 –درجة الحریة = ن 

  ن : هي االحتماالت
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  خالصــــــــــة : 

من خالل هذا الفصل تطرقنا الى اهم االجراءات المیدانیة التي یجب ان نتبعها من اجل 
نجاح بحثنا ، وكذلك التحقق من صدق الفرضیات التي وضعناها ومدى تحققها على ارض 
الواقع وهذا بتحدید المنهج المناسب لإلشكالیة الرئیسة المدروسة وكذا عینة البحث التي 

   خترناها وتمثل  مجتمع البحث االصلي . ا
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 عرض و تحلیل النتائج : 

  : الكفاءة الشخصیة و القیادیة  المحور األول   

 : تكون فعال في وضعیات التدریب و تقدیم النصائح و اإلرشادات السؤال األول   

وضــــعیات التــــدریب و تقــــدیم النصــــائح و المــــدربین فــــي فعالیــــة یوضــــح هــــذا الجــــدول مــــدى : 01الجــــدول رقــــم 
  اإلرشادات

 مـدربا 15مـن أصـل  13 بدرجة كبیرة عددهمالذین أجابوا یتضح لنا عدد المدربین  01الجدول رقم  خاللمن   
 الفـروقهـذه  داللـة ولدراسة .13% بنسبة 02بدرجة متوسطة عددهم الذین أجابوا  مدربین، وعدد ال%87بنسبة 

المقـدرة بــــــ:  المحســوبة 2إلــى كـا العـدد توصـلنا حیــث مـن الفــروق لقیـاس 2باختبــار كـا المئویــة وعمـال بـین النسـب
  .7,81المقدرة بـــــ:  لجدولیةا 2وهي أكبر من كا  23,62

تفاعل المدربین مع وضعیات التـدریب وتقـدیم النصـائح و اإلرشـادات ممـا یثبـت شخصـیة  نال تؤكد النتائجوهذه   
  .0,05 الداللة : و مستوى03المقدرة بــــ  حریةال درجة عند إحصائیا دال معنوي فرقهذا و  المجالالمدرب في 

  

یبین مدى فعالیة المدربین في وضعیات التدریب وتقدیم : 1رسم بیاني 
النصائح واالرشادات 

أمارس بدرجة كبیرة 

أمارس بدرجة متوسطة 

النسبة   التكرار  الجواب
  المئویة

 2كا
  المحسوبة

  درجة  الجدولیة2كا
  الحریة 

 داللة إحصائیة
)0,05(  

    87%  13  أمارس بدرجة كبیر   
23.62  

  
7.81  

  
3 

  
  13%  02  أمارس بدرجة متوسطة    دال

  00%  00  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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  إضفاء جو المرح في الفریق و تنشیط المجموعة و تحقیق التواصل : الثانيالسؤال 

جـــو المـــرح فــي الفریـــق و تنشـــیط المجموعـــة و تحقیـــق  إضـــفاءیوضـــح هـــذا الجــدول مـــدى : 02الجـــدول رقـــم 
  التواصل

 مـدربا 15مـن أصـل  10لذین أجابوا بدرجة كبیرة عددهم ان یتضح لنا عدد المدربی 02الجدول رقم  خاللمن   
ولدراسة داللـة هـذه الفـروق  .34% بنسبة 05، وعدد المدربین الذین أجابوا بدرجة متوسطة عددهم %76بنسبة 

المحســوبة المقـدرة بــــــ:  2مـن حیــث العـدد توصـلنا إلــى كـاروق لقیـاس الفــ 2وعمـال باختبــار كـا بـین النسـب المئویــة
  .7,81لجدولیة المقدرة بـــــ: ا 2وهي أكبر من كا  10,82

و هـذا لنا إضـفاء المـدربین جـو مـن المـرح  فـي الفریـق وتنشـیط المجموعـة وتحقیـق التواصـل  وهذه النتائج تؤكد  
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالدال إحصائیا عند درجة  فرق معنوي

  

  

یبین مدى إضفاء جو المرح في الفریق وتنشیط المجموعة وتحقیق : 2رسم ببیاني
التواصل 

أمارس بدرجة كبیرة 

أمارس بدرجة متوسطة

  النسبة  التكرار  الجواب
  المئویة 

   2كا
  المحسوبة

   2كا
  الجدولیة

  درجة 
  الحریة

 داللة إحصائیة
)0,05(  

    7%6  10  أمارس بدرجة كبیر   
10.82  

  
7.81  

  
3 

  
  %34  05  أمارس بدرجة متوسطة    دال

  00%  00  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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   تأكید السلطة الكافیة و القدرة على حل النزاعات داخل الفریق (المشاكل): لثالسؤال الثا

  تأكید السلطة الكافیة و القدرة على حل النزاعات داخل الفریق یوضح هذا الجدول مدى : 03الجدول رقم 

 15مــن أصــل  10یتضــح لنــا عــدد المــدربین  الــذین أجــابوا بدرجــة كبیــرة عــددهم   03الجــدول رقــم  خــاللمــن   
ولدراســة داللــة  .34%بنســبة    05، وعــدد المــدربین الــذین أجــابوا بدرجــة متوســطة عــددهم %76بنســبة  مــدربا

المحسـوبة  2لقیـاس الفـروق مـن حیـث العـدد توصـلنا إلـى كـا 2هذه الفروق بین النسب المئویـة وعمـال باختبـار كـا
  .7,81لجدولیة المقدرة بـــــ: ا 2وهي أكبر من كا  10,82المقدرة بــــ: 

ممـا یثبـت شخصـیة  الفریـق اخـلد النزاعـات حـل علـى القـدرة و الكافیـة السـلطة تأكید مدى نال وهذه النتائج تؤكد  
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالدال إحصائیا عند درجة  ق معنويفر هذا  المدرب و

  

  

  

یبین مدى تأكید السلطة الكافیة والقدرة على حل النزاعات داخل الفریق : 3رسم ببیاني

أمارس بدرجة كبیرة 

أمارس بدرجة متوسطة

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

    7%6  10  أمارس بدرجة كبیر   
10.82  

  
7.81  

  
3 

  
  %34  05  أمارس بدرجة متوسطة    دال

  00%  00  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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   تكون صارم و فعال خالل التدریبات : رابعالسؤال ال

  خالل التدریبات   یة المدربو فعال ةمار صیوضح هذا الجدول مدى : 04الجدول رقم 

 مـدربا 15مـن أصـل  05 جابوا بدرجة كبیرة عددهمالذین أیتضح لنا عدد المدربین  04الجدول رقم  خاللمن   
ولدراسة داللـة هـذه الفـروق  .76% بنسبة 10، وعدد المدربین الذین أجابوا بدرجة متوسطة عددهم %34بنسبة 

المحســوبة المقـدرة بــــــ:  2لقیـاس الفــروق مـن حیــث العـدد توصـلنا إلــى كـا 2بـین النسـب المئویــة وعمـال باختبــار كـا
  .7,81لجدولیة المقدرة بـــــ: ا 2وهي أكبر من كا  10,82

فــرق معنــوي دال إحصــائیا عنــد درجــة و هــذا  التــدریبات خــالل المــدرب فعالیــة و صــرامة نــال وهــذه النتــائج تؤكــد  
 .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةال

  

 

 

یبین مدى صرامة وفعالیة المدرب خالل التدریبات :  4رسم بیاني

أمارس بدرجة كبیرة 

أمارس بدرجة متوسطة

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

    34%  5  أمارس بدرجة كبیر   
10.82  

  
7.81  

  
3 

  
  7%6  10  أمارس بدرجة متوسطة    دال

  00%  00  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع



عرض وتحلیل النتائج                         الفصل الثاني                                             

 

 
53 

   تطبیق مبادئ صارمة في التنظیم و ضبط الوقت : السؤال الخامس

  تطبیق مبادئ صارمة في التنظیم و ضبط الوقت  یوضح هذا الجدول مدى : 05لجدول رقم 

 15مــن أصــل  14الــذین أجــابوا بدرجــة كبیــرة عــددهم  یتضــح لنــا عــدد المــدربین  05الجــدول رقــم  خــاللمــن   
ولدراســة داللــة  .06%بنســبة    01، وعــدد المــدربین الــذین أجــابوا بدرجــة متوســطة عــددهم %94بنســبة  مــدربا

المحسـوبة  2لقیـاس الفـروق مـن حیـث العـدد توصـلنا إلـى كـا 2هذه الفروق بین النسب المئویـة وعمـال باختبـار كـا
  .7,81لجدولیة المقدرة بـــــ: ا 2وهي أكبر من كا  30.02المقدرة بــــ: 

فـرق معنـوي دال إحصـائیا هـذا و  الوقـت ضـبط و التنظـیم فـي صـارمة مبـادئ تطبیـقمدى  نال وهذه النتائج تؤكد  
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالعند درجة 

  

  

  

یبین مدى تطبیق مبادئ صارمة في التنظیم وضبط الوقت : 5رسم بیاني 

أمارس بدرجة كبیرة 

أمارس بدرجة متوسطة 

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

  94%  14  أمارس بدرجة كبیر   
30.02  

  
7.81  

  
3 

  
 06%  1  أمارس بدرجة متوسطة    دال

  00%  00  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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 : الكفاءة المعرفیة و العلمیة  ثانيالمحور ال

    تحلیل دقیق ألداء الریاضي و معرفة الحلول النفسیة : سادسال السؤال

  دقیق ألداء الریاضي و معرفة الحلول النفسیة   التحلیل الیوضح هذا الجدول مدى : 06الجدول رقم 

 مـدربا 15مـن أصـل  09 د المدربین الذین أجابوا بدرجة كبیرة عددهمیتضح لنا عد 06الجدول رقم  خاللمن   
ولدراسة داللـة هـذه الفـروق  .40% بنسبة 06، وعدد المدربین الذین أجابوا بدرجة متوسطة عددهم %60بنسبة 

 أكبـر وهـي 8.70المحسـوبة المقـدرة بـــــ: 2من حیث العدد توصلنا إلـى كـا 2بین النسب المئویة وعمال باختبار كا
  .7,81لجدولیة المقدرة بـــــ: ا 2من كا

دال  فـــرق معنـــويهـــذا و مـــدى التحلیـــل الـــدقیق ألداء الریاضـــي ومعرفـــة الحلـــول النفســـیة نـــا ل وهـــذه النتـــائج تؤكـــد  
 .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالإحصائیا عند درجة 

 

 

یبین مدى التحلیل الدقیق ألداء الریاضي ومعرفة الحلول النفسیة  : 6رسم بیاني 

أمارس بدرجة كبیرة 

أمارس بدرجة متوسطة 

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

  60%  09  أمارس بدرجة كبیر   
8.70  

  
7.81  

  
3 

  
 40%  06  أمارس بدرجة متوسطة    دال

  00%  00  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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     العلمیة  : تقدیم حصص تدریبیة وفقا للمعارف و المكتسباتبعالسؤال السا

  تقدیم حصص تدریبیة وفقا للمعارف و المكتسبات العلمیة    یوضح هذا الجدول مدى : 07الجدول رقم 

 مـدربا 15مـن أصـل  12 عدد المدربین الذین أجـابوا بدرجـة كبیـرة عـددهمیتضح لنا  07الجدول رقم خاللمن   
ـــذین أجـــابوا بدرجـــة متوســـطة عـــددهم %80بنســـبة  ـــة هـــذه  .20% بنســـبة  06، وعـــدد المـــدربین ال ولدراســـة دالل

المحســـوبة  2لقیـــاس الفــروق مـــن حیــث العـــدد توصــلنا إلـــى كــا 2المئویـــة وعمــال باختبـــار كــا الفــروق بـــین النســب
  .7,81لجدولیة المقدرة بـــــ: ا 2وهي أكبر من كا 18.30المقدرة بــــ:

و هــذا مــن طــرف المــدربین  العلمیــة المكتســبات و للمعــارف وفقــا تدریبیــة حصــص تقــدیم نــال وهــذه النتــائج تؤكــد  
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالفرق معنوي دال إحصائیا عند درجة 

  

 

یبین مدى تقدیم حصص تدریبیة وفقا للمعارف والمكتسبات العلمیة: 7رسم بیاني رقم 

أمارس بدرجة كبیرة

أمارس بدرجة متوسطة 

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

  80%  12  أمارس بدرجة كبیر   
18.30  

  
7.81  

  
3 

  
 20%  03  أمارس بدرجة متوسطة    دال

  00%  00  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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      إعطاء الخصائص التقنیة و التكتیكیة و التكنولوجیا للریاضة : السؤال الثامن

  إعطاء الخصائص التقنیة و التكتیكیة و التكنولوجیا للریاضة      یوضح: 08الجدول رقم 

 مـدربا 15مـن أصـل  08 عدد المدربین الذین أجابوا بدرجة كبیرة عددهم یتضح لنا 08الجدول رقم  خالل من  
و عــدد المــدربین الــذین   34%بنســبة  05، وعــدد المــدربین الــذین أجــابوا بدرجــة متوســطة عــددهم %53بنســبة 

لقیـاس  2ولدراسة داللة هذه الفروق بین النسب المئویة وعمال باختبـار كـا .%13 بنسبة  02أجابوا بدرجة قلیلة 
لجدولیــة المقــدرة ا 2مــن كـا صــغروهـي أ 06.03المحســوبة المقـدرة بــــــ: 2الفـروق مــن حیـث العــدد توصــلنا إلـى كــا

  .7,81بـــــ: 

 فــرق معنــويو هــذا  للریاضــة التكنولوجیــا و التكتیكیــة و التقنیــة الخصــائص إعطــاءعــدم  نــال وهــذه النتــائج تؤكــد  
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالدال إحصائیا عند درجة غیر 

  

یبین مدى إعطاء الخصائص التقنیة والتكتیكیة والتكنولوجیة :  8الرسم البیاني رقم 
للریاضة 

أمارس بدرجة كبیرة 

أمارس بدرجة متوسطة 

أمارس بدرجة قلیلة 

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

  53%  08  أمارس بدرجة كبیر   
06.03  

  

  
7.81  

  
3 

  
 34%  05  أمارس بدرجة متوسطة    غیر دال

  13%  02  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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  استعمال التكنولوجیا و الطرق الحدیثة في التدریب و مواكبة العصرنة في المجال      : السؤال التاسع 

لتكنولوجیا و الطرق الحدیثة في التدریب و مواكبة المدربین لاستعمال یوضح مدى : 09الجدول رقم 
  العصرنة في المجال      

 مـدربا 15مـن أصـل  08 یتضح لنا عدد المدربین الذین أجابوا بدرجة كبیرة عددهم 09ل رقم الجدو  خاللمن   
ین و عــدد المــدربین الــذ  34% بنســبة 05وا بدرجــة متوســطة عــددهم ، وعــدد المــدربین الــذین أجــاب%53بنســبة 

لقیـاس  2ولدراسة داللة هذه الفروق بین النسب المئویة وعمال باختبـار كـا .%13 بنسبة  02أجابوا بدرجة قلیلة 
لجدولیــة المقــدرة ا 2مــن كـا صــغروهـي أ 06.03المحســوبة المقـدرة بــــــ: 2مــن حیـث العــدد توصــلنا إلـى كــا الفـروق

  .7,81بـــــ: 

 فـي العصـرنة مواكبـة و التـدریب في الحدیثة الطرق و للتكنولوجیا المدربین استعمالعدم  انل وهذه النتائج تؤكد  
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالدال إحصائیا عند درجة غیر  فرق معنويهذا و  المجال

  

یبین مدى إستعمال المدربین للتكنولوجیا والطرق الحدیثة في :  9الرسم البیاني رقم 
التدریب ومواكبة العصرنة في المجال 

أمارس بدرجة كبیرة 

أمارس بدرجة متوسطة 

أمارس بدرجة قلیلة 

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  الحریةدرجة   الجدولیة2كا
)0,05(  

  53%  08  أمارس بدرجة كبیر   
06.03  

  

  
7.81  

  
3 

  
 34%  05  أمارس بدرجة متوسطة    غیر دال

  13%  02  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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  : تطبیق اختبارات لمعرفة مستوى الالعبین و تحسین مستوى األداء     شراعال السؤال

  اختبارات لمعرفة مستوى الالعبین و تحسین مستوى األداء      تطبیقمدى  یوضح: 10الجدول رقم 

 15مــن أصــل  09یتضــح لنــا عــدد المــدربین  الــذین أجــابوا بدرجــة كبیــرة عــددهم   10الجــدول رقــم  خــاللمــن   
ولدراســة داللــة  .40%بنســبة    06، وعــدد المــدربین الــذین أجــابوا بدرجــة متوســطة عــددهم %60بنســبة  مــدربا

المحسـوبة  2مـن حیـث العـدد توصـلنا إلـى كـاالفـروق  لقیـاس 2المئویـة وعمـال باختبـار كـاهذه الفروق بین النسب 
  .7,81لجدولیة المقدرة بـــــ: ا 2وهي أكبر من كا 8.70 المقدرة بــــ:

 فــرق معنــويو هــذا  األداء مســتوى تحســین و الالعبــین مسـتوى لمعرفــة اختبــارات تطبیــق نــال وهـذه النتــائج تؤكــد  
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالدال إحصائیا عند درجة 

  

یبین مدى تطبیق اختبارات لمعرفة مستوى الالعبین وتحسین :  10الرسم البیاني رقم 
األداء 

أمارس بدرجة كبیرة

أمارس بدرجة متوسطة

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

  60%  09  أمارس بدرجة كبیر   
8.70  

  
7.81  

  
3 

  
 40%  06  أمارس بدرجة متوسطة    دال

  00%  00  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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  : كفاءة التخطیط   ثالثالمحور ال

   تكوین الخطط التدریبیة المهمة و نقل التحالیل بوضوح : شرع الحادي السؤال

  من طرف المدربین یة المهمة و نقل التحالیل بوضوح تكوین الخطط التدریبیوضح : 11الجدول رقم 

 مـدربا 15مـن أصـل  12 یتضح لنا عدد المدربین الذین أجابوا بدرجة كبیرة عددهم 11الجدول رقم  خاللمن   
ولدراسة داللـة هـذه الفـروق  .20% بنسبة 03، وعدد المدربین الذین أجابوا بدرجة متوسطة عددهم %80بنسبة 

المحســوبة المقـدرة بــــــ:  2لقیـاس الفــروق مـن حیــث العـدد توصـلنا إلــى كـا 2بـین النسـب المئویــة وعمـال باختبــار كـا
  .7,81لجدولیة المقدرة بـــــ: ا 2وهي أكبر من كا 18.30

فـرق و هـذا  المـدربین طـرف مـن بوضـوح التحالیـل نقـل و المهمـة التدریبیـة الخطـط تكوین نال وهذه النتائج تؤكد  
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالدال إحصائیا عند درجة  معنوي

  

یبین مدى تكوین الخطط التدریبیة المهمة ونقل التحالیل :  11الرسم البیاني رقم 
بوضوح من طرف المدربین 

أمارس بدرجة كبیرة

أمارس بدرجة متوسطة 

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  الحریةدرجة   الجدولیة2كا
)0,05(  

    80%  12  أمارس بدرجة كبیر   
18.30  

  
7.81  

  
3 

  
 20%  03  أمارس بدرجة متوسطة    دال

  00%  00  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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  : تحضیر برامج أسبوعیة حسب كل من مرحلة االعداد العام و الخاص و المنافسات   السؤال الثاني عشر

  تحضیر برامج أسبوعیة حسب كل من مرحلة االعداد العام و الخاص و المنافسات    یوضح: 12الجدول رقم 

 15مــن أصــل  09الــذین أجــابوا بدرجــة كبیــرة عــددهم  یتضــح لنــا عــدد المــدربین  12ل رقــم الجــدو  خــاللمــن   
ولدراســة داللــة  .40%بنســبة    06، وعــدد المــدربین الــذین أجــابوا بدرجــة متوســطة عــددهم %60بنســبة  مــدربا

المحسـوبة  2لقیـاس الفـروق مـن حیـث العـدد توصـلنا إلـى كـا 2هذه الفروق بین النسب المئویـة وعمـال باختبـار كـا
  .7,81لجدولیة المقدرة بـــــ: ا 2وهي أكبر من كا 08.70المقدرة بــــ: 

الخــاص و المنافســات تحضــیر بــرامج أســبوعیة حســب كــل مــن مرحلــة االعــداد العــام و نــا ل وهــذه النتــائج تؤكــد  
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالدال إحصائیا عند درجة  فرق معنويهذا و 

  

یبین مدى تحضیر برامج أسبوعیة حسب كل من مرحلة االعداد :  12الرسم البیاني رقم 
العام والخاص والمنافسات 

أمارس بدرجة كبیرة

أمارس بدرجة متوسطة

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  الحریةدرجة   الجدولیة2كا
)0,05(  

    60%  09  أمارس بدرجة كبیر   
08.70  

  
7.81  

  
3 

  
 40%  06  أمارس بدرجة متوسطة    دال

  00%  00  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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  : التحكم في الحمل التدریبي و ضبطه خالل المخطط الشهري       السؤال الثالث عشر  

  التحكم في الحمل التدریبي و ضبطه خالل المخطط الشهري       یوضح : 13الجدول رقم 

 مدربا 15من أصل  11 مالذین أجابوا بدرجة كبیرة عددهیتضح لنا عدد المدربین  13ل رقم الجدو  من خالل  
و عدد المدربین الذین   20% بنسبة 03، وعدد المدربین الذین أجابوا بدرجة متوسطة عددهم %73بنسبة 

لقیاس  2ولدراسة داللة هذه الفروق بین النسب المئویة وعمال باختبار كا .%07 بنسبة  01أجابوا بدرجة قلیلة 
لجدولیة المقدرة بـــــ: ا 2وهي أكبر من كا 16.17 المحسوبة المقدرة بــــ: 2الفروق من حیث العدد توصلنا إلى كا

7,81.  

فـــرق معنـــوي دال  و هـــذاالـــتحكم فـــي الحمـــل التـــدریبي و ضـــبطه خـــالل المخطـــط الشـــهري  تؤكـــد وهـــذه النتـــائج  
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالإحصائیا عند درجة 

  

یبین مدى التحكم في الحمل التدریبي وضبطه خالل المخطط :  13الرسم البیاني رقم 
الشهري

أمارس بدرجة كبیرة 

أمارس بدرجة متوسطة

أمارس بدرجة قلیلة

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 إحصائیة داللة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

  73%  11  أمارس بدرجة كبیر   
16.17  

  

  
7.81  

  
3 

  
 20%  03  أمارس بدرجة متوسطة    دال

  07%  01  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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     تسطیر مخطط سنوي قبل بدایة كل موسم و عرضه على ادارة الفریق : السؤال الرابع عشر

  تسطیر مخطط سنوي قبل بدایة كل موسم و عرضه على ادارة الفریق    یوضح : 14الجدول رقم 

 مـدربا 15مـن أصـل  10 یتضح لنا عدد المدربین الذین أجابوا بدرجة كبیرة عددهم 14الجدول رقم  خاللمن   
ولدراسة داللـة هـذه الفـروق  .33% بنسبة 05، وعدد المدربین الذین أجابوا بدرجة متوسطة عددهم %67بنسبة 

المحســوبة المقـدرة بــــــ:  2مـن حیــث العـدد توصـلنا إلــى كـا لقیـاس الفــروق 2بـین النسـب المئویــة وعمـال باختبــار كـا
  .7,81لجدولیة المقدرة بـــــ: ا 2وهي أكبر من كا10.82

فــرق و هــذا تســطیر مخطــط ســنوي قبــل بدایــة كــل موســم و عرضــه علــى ادارة الفریــق  نــال وهــذه النتــائج تؤكــد  
  .0,05الداللة : و مستوى 03لمقدرة بــــ ا حریةالمعنوي دال إحصائیا عند درجة 

  

یبین مدى تسطیر مخطط سنوي قبل بدایة كل موسم وعرضه : 14الرسم البیاني رقم 
على ادارة الفریق

أمارس بدرجة كبیرة 

أمارس بدرجة متوسطة

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

  67%  10  أمارس بدرجة كبیر   
10.82  

  
7.81  

  
3 

  
 33%  05  أمارس بدرجة متوسطة    دال

  00%  00  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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  : برمجة حصص تدریبیة منضمة ممنهجة مع وضع التقییمات التقنیة     السؤال الخامس عشر

  برمجة حصص تدریبیة منضمة ممنهجة مع وضع التقییمات التقنیة     یوضح : 15الجدول رقم 

 مـدربا 15مـن أصـل  06 یتضح لنا عدد المدربین الذین أجابوا بدرجة كبیرة عددهم 15ول رقم الجد خاللمن   
ولدراسة داللـة هـذه الفـروق  .60% بنسبة 09، وعدد المدربین الذین أجابوا بدرجة متوسطة عددهم %40بنسبة 

المحســوبة المقـدرة بــــــ:  2مـن حیــث العـدد توصـلنا إلــى كـا لقیـاس الفــروق 2بـین النسـب المئویــة وعمـال باختبــار كـا
  .7,81بـــــ: لجدولیة المقدرة ا 2وهي أكبر من كا 08.70

فـرق معنـوي هـذا  و جـة مـع وضـع التقییمـات التقنیـةمـة ممنهظبرمجـة حصـص تدریبیـة مننا ل وهذه النتائج تؤكد  
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالدال إحصائیا عند درجة 

  

  

یبین مدى برمجة حصص تدریبیة منظمة و ممنهجة مع وضع :  15الرسم البیاني رقم 
التقییمات التقنیة  

أمارس بدرجة كبیرة 

أمارس بدرجة متوسطة

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

  40%  06  أمارس بدرجة كبیر   
08.70  

  
7.81  

  
3 

  
 60%  09  أمارس بدرجة متوسطة    دال

  00%  00  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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    كفاءة االتصال:   رابع المحور ال

  استعمال عدة لغات لتوضیح وایصال المعلومات خالل عملیة التدریب : عشر سادسالسؤال ال

  استعمال عدة لغات لتوضیح وایصال المعلومات خالل عملیة التدریبیوضح : 16الجدول رقم 

 مـدربا 15مـن أصـل 11 الـذین أجـابوا بدرجـة كبیـرة عـددهم یتضـح لنـا عـدد المـدربین 16الجدول رقم  من خالل 
ولدراسـة داللـة هـذه الفـروق  .26% بنسـبة 4، وعدد المدربین الـذین أجـابوا بدرجـة متوسـطة عـددهم %74بنسبة 

المحســـوبة المقـــدرة  2إلـــى كـــاحیـــث العــدد توصـــلنا  مـــن لقیـــاس الفـــروق 2بــین النســـب المئویـــة وعمـــال باختبـــار كــا
  .7,81لجدولیة المقدرة بـــــ: ا 2وهي أكبر من كا 14.02بــــ:

فـــرق و هــذا اســتعمال عــدة لغــات لتوضـــیح وایصــال المعلومــات خــالل عملیـــة التــدریب نـــا ل وهــذه النتــائج تؤكــد  
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالمعنوي دال إحصائیا عند درجة 

  

یبین مدى استعمال عدة لغات لتوضیح وایصال المعلومات :  16الرسم البیاني رقم 
خالل عملیة التدریب

أمارس بدرجة كبیرة 

أمارس بدرجة متوسطة

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

  74%  11  أمارس بدرجة كبیر   
14.02  

  
7.81  

  
3 

  
 26%  04  أمارس بدرجة متوسطة    دال

  00%  00  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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  : بناء عالقات ایجابیة مع الطاقم الفني و إدارة الفریق و كذا الالعبین  عشر سابعالسؤال ال

  بناء عالقات ایجابیة مع الطاقم الفني و إدارة الفریق و كذا الالعبین   یوضح: 17الجدول رقم 

 مـدربا 15مـن أصـل  10 یتضـح لنـا عـدد المـدربین الـذین أجـابوا بدرجـة كبیـرة عـددهم 17الجدول رقم  خاللمن 
ولدراسـة داللـة هـذه الفـروق  .33%بنسـبة  5، وعدد المدربین الـذین أجـابوا بدرجـة متوسـطة عـددهم %67بنسبة 

المحســوبة المقـدرة بــــــ:  2لقیـاس الفــروق مـن حیــث العـدد توصـلنا إلــى كـا 2بـین النسـب المئویــة وعمـال باختبــار كـا
  .7,81لجدولیة المقدرة بـــــ: ا 2وهي أكبر من كا 10.82

 فـرق معنـويهـذا كـذا الالعبـین و  و إدارة الفریـق و بنـاء عالقـات ایجابیـة مـع الطـاقم الفنـينـا ل وهذه النتائج تؤكد  
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالدال إحصائیا عند درجة 

  

یبین مدى بناء عالقات ایجابیة مع الطاقم الفني و ادارة الفریق :  17الرسم البیاني رقم 
وكذا الالعبین 

أمارس بدرجة كبیرة 

أمارس بدرجة متوسطة 

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

  67%  10  أمارس بدرجة كبیر   
10.82  

  
7.81  

  
3 

  
 33%  05  أمارس بدرجة متوسطة    دال

  00%  00  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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    مساعدة الریاضیین على التخلص من المشاكل االجتماعیة و الضغوطات النفسیة : السؤال الثامن  عشر

مساعدة الریاضیین على التخلص من المشاكل االجتماعیة و الضغوطات یوضح مدى : 18الجدول رقم 
  النفسیة   

 15مــن أصــل 07یتضــح لنــا عــدد المــدربین  الــذین أجــابوا بدرجــة كبیــرة عــددهم   18الجــدول رقــم  خــاللمــن   
ولدراسـة داللـة هـذه  .53%بنسـبة   08، وعدد المدربین الذین أجابوا بدرجة متوسطة عـددهم %47بنسبة  مدربا

المحســـوبة  2لقیـــاس الفــروق مـــن حیــث العـــدد توصــلنا إلـــى كــا 2الفــروق بـــین النســب المئویـــة وعمــال باختبـــار كــا
  .7,81لجدولیة المقدرة بـــــ: ا 2ر من كاصغوهي أ7.62المقدرة بــــ: 

و الضـغوطات النفسـیة  مساعدة الریاضیین علـى الـتخلص مـن المشـاكل االجتماعیـة ونا ل تؤكدال وهذه النتائج   
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالدال إحصائیا عند درجة غیر فرق معنوي هذا 

  

یبین مدى مساعدة الریاضیین على التخلص من المشاكل :  18الرسم البیاني رقم 
االجتماعیة والضغوطات النفسیة 

أمارس بدرجة كبیرة 

أمارس بدرجة متوسطة

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  الحریةدرجة   الجدولیة2كا
)0,05(  

  47%  7  أمارس بدرجة كبیر   
7.62  

  
7.81  

  
3 

  
 53%  8  أمارس بدرجة متوسطة    غیر دال

  00%  00  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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  منح الالعبین الثقة بالنفس ألداء مهامهم في الفریق بشكل جید : عشر تاسعالسؤال ال

  الالعبین الثقة بالنفس ألداء مهامهم في الفریق بشكل جید منحیوضح مدى : 19الجدول رقم 

 مـدربا 15مـن أصـل 13 یتضح لنا عدد المدربین الذین أجـابوا بدرجـة كبیـرة عـددهم 19الجدول رقم  خاللمن   
ولدراسة داللـة هـذه الفـروق  .13% بنسبة 02، وعدد المدربین الذین أجابوا بدرجة متوسطة عددهم %87بنسبة 

المحســـوبة المقـــدرة  2إلـــى كـــالقیـــاس الفـــروق مـــن حیـــث العــدد توصـــلنا  2بــین النســـب المئویـــة وعمـــال باختبـــار كــا
  .7,81لجدولیة المقدرة بـــــ: ا 2وهي أكبر من كا 23.62بــــ:

فـرق معنـوي دال و هـذا  جیـد منح الالعبین الثقـة بـالنفس ألداء مهـامهم فـي الفریـق بشـكل نال وهذه النتائج تؤكد  
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالإحصائیا عند درجة 

  

  

یبین مدى منح الالعبین الثقة بالنفس الداء مهامهم في الفریق بشكل :  19الرسم البیاني رقم 
جید

أمارس بدرجة كبیر 

أمارس بدرجة متوسطة 

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

  87%  13  أمارس بدرجة كبیر   
23.62  

  
7.81  

  
3 

  
 13%  02  أمارس بدرجة متوسطة    دال

  00%  00  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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   فهم ردود الالعبین و مشاعرهم و كیفیة مواجهتهم : السؤال العشرون 

    اعبین و مشاعرهم و كیفیة مواجهتهفهم ردود الالیوضح مدى : 20الجدول رقم 

 مـدربا 15مـن أصـل 08الذین أجـابوا بدرجـة كبیـرة عـددهم  یتضح لنا عدد المدربین 20الجدول رقم  خاللمن   
ولدراسة داللـة هـذه الفـروق  .46% بنسبة 07، وعدد المدربین الذین أجابوا بدرجة متوسطة عددهم %54بنسبة 

المحســوبة المقـدرة بــــــ:  2مـن حیــث العـدد توصـلنا إلــى كـا لقیـاس الفــروق 2مـال باختبــار كـابـین النسـب المئویــة وع
  .7,81لجدولیة المقدرة بـــــ: ا 2من كا صغروهي أ 7.62

دال غیـــر فـــرق معنـــوي هـــذا و  ابـــین و مشــاعرهم و كیفیـــة مواجهتهـــفهـــم ردود الالععـــدم نـــا ل وهــذه النتـــائج تؤكـــد  
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالإحصائیا عند درجة 

  

  

یبین مدى فهم ردود فعل الالعبین ومشاعرهم وكیفیة مواجهتها:  20الرسم البیاني رقم 

أمارس بدرجة كبیر 

أمارس بدرجة متوسطة   

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

  54%  08  أمارس بدرجة كبیر   
7.62  

  
7.81  

  
3 

  
 46%  07  أمارس بدرجة متوسطة    غیر دال 

  00%  00  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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  كفاءة التقویم:  المحور الخامس

  : أضع معاییر لتقویم أداء الالعبین في الجانب المهاري و التكتیكي      السؤال الواحد و العشرون 

من  ضع معاییر لتقویم أداء الالعبین في الجانب المهاري و التكتیكيیوضح مدى و : 21الجدول رقم 
        طرف المدربین

 مـدربا 15مـن أصـل  12 یتضح لنا عدد المدربین الذین أجـابوا بدرجـة كبیـرة عـددهم 21الجدول رقم  من خالل 
و عدد المـدربین الـذین أجـابوا  13%بنسبة  2، وعدد المدربین الذین أجابوا بدرجة متوسطة عددهم %80بنسبة 

لقیـاس الفـروق  2ولدراسة داللة هذه الفروق بین النسب المئویة وعمال باختبار كـا .%07 بنسبة 01بدرجة قلیلة 
  .7.81لجدولیة المقدرة بـــــ:ا 2وهي أكبر من كا 20.97المحسوبة المقدرة بــــ: 2من حیث العدد توصلنا إلى كا

 من طرف المدربین تكتیكيضع معاییر لتقویم أداء الالعبین في الجانب المهاري و الو نا ل وهذه النتائج تؤكد  
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالدال إحصائیا عند درجة  فرق معنويهذا و 

  

یبین مدى وضع معاییر لتقویم أداء الالعبین في الجانب :  21الرسم البیاني رقم 
المهاري والتكتیكي من طرف المدربین 

أمارس بدرجة كبیر 

أمارس بدرجة متوسطة 

أمارس بدرجة قلیلة    

   2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

  2كا
  الجدولیة

  درجة 
  الحریة

 داللة إحصائیة
)0,05(  

  80%  12  أمارس بدرجة كبیر   
20.97  

  

  
7.81  

  
3 

  
 13%  02  أمارس بدرجة متوسطة    دال

  07%  01  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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  : أستخدم التقویم التكویني أثناء الحصة التدریبیة       السؤال الثاني و العشرون 

     من طرف المدربینتكویني أثناء الحصة التدریبیة م التقویم الاستخدیوضح مدى ا: 22الجدول رقم 

 مـدربا 15مـن أصـل  04 یتضح لنا عدد المدربین الذین أجابوا بدرجة كبیرة عددهم 22ول رقم الجد خاللمن   
ذین و عــدد المــدربین الـــ 67% بنســبة 10، وعــدد المــدربین الـــذین أجــابوا بدرجــة متوســطة عـــددهم %27بنســبة 

لقیـاس  2ولدراسة داللة هذه الفـروق بـین النسـب المئویـة وعمـال باختبـار كـا .%06 بنسبة 01أجابوا بدرجة قلیلة 
ـــ:  2الفــروق مــن حیــث العــدد توصــلنا إلــى كــا لجدولیــة المقــدرة ا 2وهــي أكبــر مــن كــا12.43المحســوبة المقــدرة بـــ

  7.81بـــــ:

 فرق معنويو هذا من طرف المدربین یة تكویني أثناء الحصة التدریبم التقویم الاستخدتؤكد لنا ا وهذه النتائج  
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالدال إحصائیا عند درجة 

  

یبین مدى استخدام التقویم التكویني أثناء الحصة التدریبیة من : 22الرسم البیاني رقم 
طرف المدربین 

أمارس بدرجة كبیر 

أمارس بدرجة متوسطة 

أمارس بدرجة قلیلة

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

  27%  04  أمارس بدرجة كبیر   
12.43  

  

  
7.81  

  
3 

  
 67%  10  أمارس بدرجة متوسطة    دال

  06%  01  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع



عرض وتحلیل النتائج                         الفصل الثاني                                             

 

 
71 

         ت حول تطور أداء كل العب ظادون مالحأ: و العشرون  لثالسؤال الثا

          من طرف المدربین ات حول تطور أداء كل العبظن مالحیدو یوضح مدى ت: 23الجدول رقم 

 مـدربا 15مـن أصـل  09 یتضح لنا عدد المدربین الذین أجابوا بدرجة كبیرة عددهم 23الجدول رقم  خاللمن   
ذین و عــدد المــدربین الـــ 34% بنســبة 05، وعــدد المــدربین الـــذین أجــابوا بدرجــة متوســطة عـــددهم %60بنســبة 

لقیـاس  2ولدراسة داللة هذه الفـروق بـین النسـب المئویـة وعمـال باختبـار كـا .%06 بنسبة 01أجابوا بدرجة قلیلة 
لجدولیــة المقــدرة ا 2وهــي أكبــر مــن كــا 9.77المحســوبة المقــدرة بــــــ:  2حیــث العــدد توصــلنا إلــى كــامــن الفــروق 

  .7.81بـــــ:

فــرق معنــوي و هــذا  مــن طــرف المــدربین ات حــول تطــور أداء كــل العــبظــن مالحیدو تــنــا ل وهــذه النتــائج تؤكــد  
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالدال إحصائیا عند درجة 

  

یبین مدى تدوین مالحظات حول تطور أداء كل العب :  23الرسم البیاني رقم 

أمارس بدرجة كبیر 

أمارس بدرجة متوسطة

أمارس بدرجة قلیلة  

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

  60%  09  أمارس بدرجة كبیر   
9.77  

  

  
7.81  

  
3 

  
 34%  05  أمارس بدرجة متوسطة    دال

  06%  01  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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    األخطاء الفردیة لكل العب  تصحیح الحرص على: العشرون الرابع و السؤال 

  الفردیة لكل العب    تصحیح على األخطاءالمدربین حرص یبین مدى  : 24الجدول رقم 

 مـدربا 15مـن أصـل 07 یتضح لنا عدد المدربین الذین أجـابوا بدرجـة كبیـرة عـددهم 24الجدول رقم  خاللمن   
ولدراسة داللـة هـذه الفـروق  .54% بنسبة 08، وعدد المدربین الذین أجابوا بدرجة متوسطة عددهم %46بنسبة 

المحســوبة المقـدرة بــــــ:  2لقیـاس الفــروق مـن حیــث العـدد توصـلنا إلــى كـا 2بـین النسـب المئویــة وعمـال باختبــار كـا
  .7,81لجدولیة المقدرة بـــــ: ا 2من كا صغروهي أ 7.62

دال غیــر فــرق معنــوي و هــذا  العــب لكــل الفردیــة األخطــاء علــى المــدربین حــرصعــدم نــا ل وهــذه النتــائج تؤكــد  
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالإحصائیا عند درجة 

  

  

یبین مدى حرص المدربین على  تصحیح االخطاء الفردیة لكل :  24الرسم البیاني رقم 
العب 

أمارس بدرجة كبیر   

أمارس بدرجة متوسطة   

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

  46%  07  أمارس بدرجة كبیر   
7.62  

  
7.81  

  
3 

  
 54%  08  أمارس بدرجة متوسطة    غیر دال 

  00%  00  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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  : صقل المواهب التي تتواجد في الفریق و تحسین أدائها المهاري و الخططي    السؤال الخامس والعشرون 

  صقل المواهب التي تتواجد في الفریق و تحسین أدائها المهاري و الخططي    یبین : 25الجدول رقم 

 مـدربا 15مـن أصـل 14 أجـابوا بدرجـة كبیـرة عـددهمالذین  یتضح لنا عدد المدربین 25ول رقم الجدخالل من   
فـروق ولدراسة داللـة هـذه ال .06% بنسبة 01، وعدد المدربین الذین أجابوا بدرجة متوسطة عددهم %94بنسبة 

المحســوبة المقـدرة بــــــ:  2لقیـاس الفــروق مـن حیــث العـدد توصـلنا إلــى كـا 2بـین النسـب المئویــة وعمـال باختبــار كـا
  .7,81لجدولیة المقدرة بـــــ: ا 2وهي أكبر من كا 30.02

فـرق و هـذا  الخططـي و المهـاري أدائهـا تحسـین و الفریـق في تتواجد التي المواهب صقلنا ل وهذه النتائج تؤكد  
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالمعنوي دال إحصائیا عند درجة 

  

یبین مدى صقل المواهب التي تتواجد في الفریق وتحسین أدائها :  25الرسم البیاني رقم 
المهاري والخططي 

أمارس بدرجة كبیر   

أمارس بدرجة متوسطة   

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 إحصائیة داللة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

  94%  14  أمارس بدرجة كبیر   
30.02  

  
7.81  

  
3 

  
 06%  01  أمارس بدرجة متوسطة    دال

  00%  00  أمارس بدرجة قلیلة    
          00%  00  ال أمارس  

         %100  15  المجموع
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  أهمیة الكفاءات السالفة الذكر :  المحور السادس

  : الكفاءة الشخصیة و القیادیة  السؤال السادس و العشرون

  حسب أهمیتها الكفاءة الشخصیة و القیادیةیوضح تصنیف : 26الجدول رقم 

صـــنفوا الكفــاءة الشخصـــیة والقیادیــة فـــي الدرجـــة الــذین  یتضــح لنـــا عــدد المـــدربین 26الجــدول رقـــم  خـــاللمــن   
 ثانیـــةالدرجـــة فـــي ال صـــنفوها، وعـــدد المـــدربین الـــذین %87بنســـبة  امـــدرب 15مـــن أصـــل مـــدرب  13هـــم األولـــى 
لقیـاس الفـروق مـن  2ولدراسة داللة هذه الفروق بین النسب المئویة وعمـال باختبـار كـا .13% بنسبة 02عددهم 

  .9.48لجدولیة المقدرة بـــــ: ا 2وهي أكبر من كا 33.66المحسوبة المقدرة بــــ: 2إلى كاحیث العدد توصلنا 

فــرق معنــوي دال إحصــائیا عنــد هــذا و أهمیــة الكفــاءة الشخصــیة والقیادیــة بالدرجــة األولــى نــا ل وهـذه النتــائج تؤكــد  
  .0,05: و مستوى الداللة 04لمقدرة بــــ ا حریةالدرجة 

  

یبین تصنیف الكفاءة الشخصیة والقیادیة حسب أهمیتها :  26الرسم البیاني رقم 

01المرتبة 

02المرتبة   

 03المرتبة 

04المرتبة 

05المرتبة 

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 إحصائیة داللة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

  87%  13   01المرتبة 
33.66  

  
9.48  

  
4 

  
 13%  02  02 المرتبة   دال

  00%  00   03 المرتبة
          00%  00  04 المرتبة
          00%  00  05 المرتبة

         %100  15  المجموع 
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    فیة و العلمیة المعر : الكفاءة  و العشرون السؤال السابع

  حسب أهمیتها المعرفیة و العلمیة الكفاءة یوضح تصنیف : 27الجدول رقم 

 األولـى درجـة ال الكفاءة المعرفیة والعلمیة فـيصنفوا یتضح لنا عدد المدربین  الذین  27الجدول رقم  خاللمن   
 06عــددهم  الثانیـة درجـة فـي ال صـنفوها، وعـدد المـدربین الـذین %07بنسـبة  امـدرب 15مـن أصـل  01عـددهم  
وعــدد المــدربین  ، 33%بنســبة   05درجــة الثالثــة  عـددهم فــي ال صـنفوهاوعــدد المــدربین الــذین  ، 40%بنسـبة  
ولدراســة داللــة هــذه الفــروق بــین النســب المئویــة  .20%بنســبة   03درجــة الرابعــة  عــددهم فــي ال صــنفوهاالــذین 

صـغر وهـي أ 5.66المحسـوبة المقـدرة بـــــ:  2مـن حیـث العـدد توصـلنا إلـى كـا لقیـاس الفـروق 2وعمال باختبـار كـا
  .9.48لجدولیة المقدرة بـــــ: ا 2من كا

أولـى وتـأتي فـي المرتبـة  علـى أنهـا مهمـة بدرجـة العلمیـة و المعرفیـة الكفاءة تصنیفعدم نا ل وهذه النتائج تؤكد  
دال غیــــر فــــرق معنـــوي و هـــذا  40%الثانیـــة حســـب عــــدد المـــدربین الــــذین صـــنفوها فــــي المرتبـــة الثانیـــة بنســــبة 

   .0,05: و مستوى الداللة 04لمقدرة بــــ ا حریةالإحصائیا عند درجة 

  

یبین تصنیف الكفاءة المعرفیة والعلمیة حسب أهمیتها :  27الرسم البیاني رقم 

 01المرتبة 

02المرتبة   

03المرتبة 

04المرتبة 

05المرتبة 

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

  07%  01   01 المرتبة
5.66  

  
9.48  

  
4 

  
 40%  06  02 المرتبة   غیر دال

  33%  05  03 المرتبة
          20%  03  04 المرتبة
          00%  00  05 المرتبة

         %100  15  المجموع 



عرض وتحلیل النتائج                         الفصل الثاني                                             

 

 
76 

    التخطیط: كفاءة  السؤال الثامن و العشرون

  لدى المدربین  احسب أهمیته التخطیطكفاءة  یوضح تصنیف :28الجدول رقم 

 صـــنفوا كفـــاءة التخطـــیط فـــي الدرجـــة األولــــى یتضـــح لنـــا عـــدد المــــدربین  الـــذین  28الجـــدول رقـــم  خـــاللمـــن   
 05عـــددهم درجــة الثانیــة صـــنفوها فــي البین الــذین ، وعــدد المــدر %07بنســـبة  امــدرب 15مــن أصــل  01عــددهم
وعــدد المــدربین  ، 26%بنســبة   04درجــة الثالثــة  عـددهم صـنفوها فــي الوعــدد المــدربین الــذین  ، 34%بنسـبة  
درجــــة صــــنفوها فــــي الوعــــدد المــــدربین الــــذین  ، 26%بنســـبة   04عــــددهم  درجــــة الرابعــــةفــــي ال صــــنفوها الـــذین

لقیـاس  2ولدراسـة داللـة هـذه الفـروق بـین النسـب المئویـة وعمـال باختبـار كـا .07%بنسـبة   01عددهم  الخامسة
لجدولیــة المقــدرة ا 2ر مــن كــاصــغوهــي أ 4.65مقــدرة بــــــ:المحســوبة ال 2مــن حیــث العــدد توصــلنا إلــى كــاو الفــروق 

  .9.48بـــــ: 

دال إحصـائیا عنـد درجـة غیـر فـرق معنـوي هذا و إدراج كفاءة التخطیط في الدرجة الرابعة نا ل وهذه النتائج تؤكد  
  .0,05: و مستوى الداللة 04لمقدرة بــــ ا حریةال

  

یبین تصنیف كفاءة التخطیط حسب أهمیتها :  28الرسم البیاني رقم 

01المرتبة 

02المرتبة 

03المرتبة 

04المرتبة 

05المرتبة 

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

  07%  01  01 المرتبة
4.65  

  
9.48  

  
4 

  
 34%  05  02 المرتبة غیر دال

  26%  04  03 المرتبة
          26%  04  04 المرتبة
          07%  01  05 المرتبة

         %100  15  المجموع
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  االتصال : كفاءة  و العشرون تاسعالسؤال ال

  المدربین لدى أهمیتها حسب االتصالكفاءة  تصنیف یوضح :29الجدول رقم 

مـن درجـة األولـى ان ال أحـد مـن المـدربین صـنف كفـاءة االتصـال فـي ال یتضـح لنـا 29الجـدول رقـم  خاللمن   
بنســبة   02درجــة الثانیــة  عــددهم صــنفوها فــي العــدد المــدربین الــذین فــي حــین ، %00بنســبة  مــدربا 15أصــل 

 وعــدد المــدربین الــذین ، 40%بنســبة   06درجــة الثالثــة  عــددهم صــنفوها فــي الوعــدد المــدربین الــذین  ، %13
 خامســةدرجــة صــنفوها فــي ال عــدد المــدربین الــذینأمــا  ، 40% بنســبة 06عــددهم درجــة الرابعــة صــنفوها فــي ال

لقیــاس الفــروق  2ولدراســة داللــة هــذه الفــروق بــین النســب المئویــة وعمــال باختبــار كــا .07%بنســبة   01عــددهم 
ــــ: ا 2مـــن كـــا صـــغروهـــي أ 7.66المحســـوبة المقـــدرة بـــــــ:  2مـــن حیـــث العـــدد توصـــلنا إلـــى كـــا لجدولیـــة المقـــدرة بــــ

9.48.  

لــیس فــي الدرجــة و بنســبة كبیــرة  تصــنیف المــدربین لكفــاءة االتصــال فــي الدرجــة الثالثــةنــا ل وهــذه النتــائج تؤكــد  
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالدال إحصائیا عند درجة غیر فرق معنوي هذا  األولى كما أن

  

یبین تصنیف كفاءة االتصال حسب أهمیتها :  29الرسم البیاني رقم 

 01المرتبة 

02المرتبة   

03المرتبة 

04المرتبة 

05المرتبة 

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

  00%  00   01 المرتبة
7.66  

  
9.48  

  
4 

  
 13%  02  02 المرتبة   غیر دال

  40%  06  03 المرتبة
          40%  06  04 المرتبة
          07%  01  05 المرتبة

         %100  15  المجموع 
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  التقویم: كفاءة  السؤال الثالثون

  المدربین لدى أهمیتها حسب تقویمكفاءة ال تصنیف یوضح : 30الجدول رقم 

لتقویم لـم تصـنف مـن طـرف المـدربین فـي الدراجـة األولـى والثانیـة كفاءة ایتضح لنا  30الجدول رقم  خاللمن   
وفیمــا  13%  بنسـبةأي  امــدرب 15مــن أصـل  2و الثالثـة ، بینمـا صــنفت فـي الدرجــة الرابعـة مــن طـرف مـدربین 

یخــص الدرجــة الخامســة فقــد كــان لهــا نصــیب كبیــر حیــث معظــم المــدربین صــنفوها فــي الدراجــة الخامســة بمعــدل 
 الفــروقلقیــاس  2ولدراسـة داللــة هــذه الفـروق بــین النســب المئویـة وعمــال باختبــار كـا .87%بنســبة   مـدربا و 13

ــــ: ا 2وهـــي أكبـــر مـــن كـــا 33.66المحســـوبة المقـــدرة بـــــــ:  2مـــن حیـــث العـــدد توصـــلنا إلـــى كـــا لجدولیـــة المقـــدرة بــــ
9.48.  

فـــرق هــذا و  المـــدربین لــدى أهمیتهـــا حســبفــي الدرجــة الخامســـة  التقـــویم كفــاءة تصـــنیفنــا ل وهــذه النتــائج تؤكـــد  
  .0,05: و مستوى الداللة 03لمقدرة بــــ ا حریةالدال إحصائیا عند درجة  معنوي

  

یبین تصنیف كفاءة التقویم حسب أهمیتها:  30الرسم البیاني رقم 

 01المرتبة 

02المرتبة   

03المرتبة 

04المرتبة 

05المرتبة 

 2كا  النسبة المئویة  التكرار  الجواب
  المحسوبة

 داللة إحصائیة  درجة الحریة  الجدولیة2كا
)0,05(  

  00%  00   01 المرتبة
33.66  

  
9.48  

  
4 

  
 00%  00  02 المرتبة   دال

  00%  00  03 المرتبة
          13%  02  04 المرتبة
          87%  13  05 المرتبة

         %100  15  المجموع 
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  االستنتاجات :

من خالل االستمارات المطبقة في هذا البحث وبعد عرض المتحصل علیها في ضوء النتائج 

  وتحلیل النتائج توصلنا إلى ما یلي :

 سنوات أكدوا على ضرورة  5ذوي الخبرة و التي تفوق  نسبة كبیرة من المدربین

 ویجب أن تتوفر في المدرب التي درست في موضوعنا الكفاءات 

  كل ل عطوا أهمیة كبیرةأبرز لنا المدربون من خالل االستبیان الكفاءات المهمة ، و أ

 من الكفاءات الشخصیة والقیادیة والمعرفیة وكفاءة التواصل 

  ال یمكن للمدرب أن یمارس التدریب إذا لم تتوفر فیه الكفاءة الشخصیة والقیادیة 

  الجانب العلمي وحده ال یكفي لممارسة التدریب 

  هناك كفاءات یمكن للمدرب أن یكتسبها من خالل مدارس التكوین الخاصة بالمدربین

 وهناك كفاءات ال یمكنه اكتسابها إال بالنزول إلى أرض الواقع و الممارسة 

  بلوغ منصات التتویج ال یأتي بمحض الصدفة بل یأتي باالجتهاد و المدرب الكفء

 هو الذي دائما یتفوق

 الكفاءات بحیث إذا توفرت مثال الكفاءة المعرفیة لدى المدرب  هناك عالقة وطیدة بین

 فیجب أیضا أن تتوفر لدیه كفاءة االتصال إلیصال المعارف والمعلومات .

  : أجمع المدربین على تصنیف الكفاءات حسب أهمیتها بالشكل التالي 

  جموعة وضبط الم لكفاءة الشخصیة والقیادیة للتحكم في الفریقالدرجة األولى كانت ل .1

 لمدرب زاد معرفي كبیر حول مهنته الكفاءة المعرفیة ، فمن الضروري أن یكون ل .2

كفاءة االتصال بحیث یجب على المدرب أن یحسن التواصل مع الالعبین إلیصال  .3

 األفكار والمعلومات

 كفاءة التخطیط لتوظیف المعلومات وتجسیدها في أرض الواقع بشكل منتظم  .4

 كفاءة التقویم  .5
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  فرضیات البحث:مناقشة 

  :  الفرضیة األولى

كحل مؤقت على اعتقاد أن الكفاءة الشخصیة والقیادیة تتوفر الفرضیة األولى ت بنی

لدى المدرب ، ومن خالل مختلف النتائج المتحصل علیها من خالل  كبیر بشكل

 1االستبیان والمؤكدة إحصائیا في الجداول السابقة (على المحور األول في اإلجابة 

بشكل كبیر وقد جاءت  ) نجد أن الكفاءة الشخصیة والقیادیة تتوفر3-4-5- 2-

النتائج مطابقة لتوقعات الباحث ومنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة وعلیه نستنتج 

 أن الفرضیة األولى قد تحققت. 

  :  الثانیة الفرضیة

یمتلكون المدربین ذوي الخبرة  أن اعتقاد على مؤقت كحل الثانیة الفرضیة بنیت

 علیها المتحصل النتائج مختلف خالل ومن ، الكفاءة العلمیة والمعرفیة بشكل متوسط

 الجداول في إحصائیا والمؤكدة االستبیان في الثاني المحور على اإلجابة خالل من

بشكل  العلمیة والمعرفیة الكفاءة المدربین یمتلكون أن نجد) 10-9-8-7-6( السابقة

 داللة ذات فروق توجد ومنه الباحث لتوقعات مطابقة النتائج جاءت وقدمتوسط 

  .تحققت قد ثانیةال الفرضیة أن نستنتج وعلیه إحصائیة
   : الثالثة الفرضیة

ین المدرب لدىال تتوفر كفاءة التخطیط  اعتقاد على مؤقت كحل ثالثةال الفرضیة بنیت

 على اإلجابة خالل من علیها المتحصل النتائج مختلف خالل ومن ، ذوي الخبرة

-13-12-11( السابقة الجداول في إحصائیا والمؤكدة االستبیان في الثالث المحور

 وقدبدرجة كبیرة لدى المدربین ذوي الخبرة  تتوفر كفاءة التخطیط أن نجد) 14-15

 إحصائیة داللة ذات فروق توجد ومنه الباحث لتوقعات مطابقة غیر النتائج جاءت

  .تتحقق الثالثة لم الفرضیة أن نستنتج وعلیه
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   : الرابعة الفرضیة

المدرب ذو الخبرة ال یمتلك كفاءة  أن اعتقاد على مؤقت كحل الرابعة الفرضیة بنیت

 المحور على اإلجابة خالل من علیها المتحصل النتائج مختلف خالل ومن ، التقویم

- 23-22 -21-( السابقة الجداول في إحصائیا والمؤكدة االستبیان في الخامس

 جاءت وقد كبیر بشكل المدرب ذو الخبرة یمتلك كفاءة التقویم أن نجد) 24-25

 وعلیه إحصائیة داللة ذات فروق توجد ومنه الباحث لتوقعات مطابقةغیر  النتائج

  تتحقق لم لرابعةا الفرضیة أن نستنتج
   : الخامسة الفرضیة

 كبیر بشكل تتوفر االتصالن كفاءة أ اعتقاد على مؤقت كحل الخامسة الفرضیة بنیت

 على اإلجابة خالل من علیها المتحصل النتائج مختلف خالل ومن ، المدرب لدى

-18-17-16(السابقة الجداول في إحصائیا والمؤكدة االستبیان فيالرابع  المحور

 مطابقة النتائج جاءت وقد كبیر بشكل تتوفر االتصال كفاءة أن نجد) 19-20

 الفرضیة أن نستنتج وعلیه إحصائیة داللة ذات فروق توجد ومنه الباحث لتوقعات

  .تحققت قد الخامسة

  النتیجة  صیاغتها  الفرضیة

  تحققت  تتوفر الكفاءة الشخصیة والقیادیة بشكل كبیر لدى المدرب  األولى

  تحققت  یمتلك المدربین ذوي الخبرة الكفاءة العلمیة والمعرفیة بشكل متوسط  الثانیة

  لم تتحقق  تتوفر كفاءة التخطیط لدى المدربین ذوي الخبرة ال  الثالثة

  لم تتحقق  ال یمتلك المدرب ذو الخبرة كفاءة التقویم  الرابعة

  تحققت  تتوفر لدى المدرب كفاءة التواصل بنسبة كبیرة   الخامسة

الفرضیة  
  العامة

  تحققت  توجد كفاءات مهنیة أساسیة یجب أن تتوفر في المدرب
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  وتوصیات:اقتراحات 

  األخذ بعین االعتبار هذه الكفاءات وٕادراجها ضمن برامج تكوین المدربین في

 المدارس والجامعات 

 مجال التدریب أمر ضروري  لدى المدرب الشامل بالكفاءاتاللمام ا 

 المیدان الكتساب كفاءات ال  طالع على واقع التدرب فيعلى المدربین اال

 تدرس في مدارس التكوین

 لمدربین یجب أن یكون حسب ما یتواجد في المیدان تكوین ا 

  وضع تربصات میدانیة طیلة مرحلة التكوین للمدربین الكتساب كفاءات ال

 المیدان .  یمكن أن یجدها إال في
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  :الخالصة العامة

لقد حاولنا جاهدین من خالل بحثنا هذا أن نبین الكفاءات المهنیة المهمة واالساسیة لدى 

إلعداد النشأ وبلوغ المستویات الریاضیة العالیة والتطویر الشامل المتزن لقدراتهم  المدرب

  وخصائصهم یتطلب من المدرب أن یكون ملما بالكفاءات المختلفة لعلم التدریب .

ومن خالل جمع المعطیات النظریة والتطبیقیة المرتبطة بالبحث ، وانطالقا من مشكلة 

لمهمة د عرض النتائج وتحلیلها بخصوص الكفاءات المهنیة امعاشة میدانیا ، وبعو مطروحة 

النتائج تبدو منطقیة إلى حد كبیر فكان الهدف الذي یرمي الیه  في مجال التدریب فإن

الباحث هو الكشف عن الكفاءات المهنیة االساسیة في التدریب الریاضي وتصنیفها حسب 

ي یجب أن تتوفر في المدرب ، ویجب وقد تحقق وتم إبراز الكفاءات األساسیة التأهمیتها 

  العمل بها من أجل تطویر مهارات الریاضیین ولتقید منصات التتویج .
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  الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة 
  البحث العلمي  وزارة العلیم العالي و

  جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم
  التربیة البدنیة والریاضیة  معهد

  قسم التدریب الریاضي 
  

  استمارة استبیان
تحت في تخصص تحضیر بدني ریاضي   الماسترضمن متطلبات نیل شهادة بحث مقدم 

  :عنوان
   الریاضي لمدربتحدید الكفاءات المهنیة ل

  البیض –أدرار  –دراسة مسحیة على بعض مدربي كرة القدم للجنوب الغربي الجزائري 
  

 مالحظة :
للمدربین في كرة القدم ةسؤال موجه 30ذه االستمارة تتضمن ه  

 
:تحت اشراف                     :                                  البمن اعداد الط  
  أ. د: صبان محمد                                                           عبادي هواري

 
 
  
  
  
  
  
  
  



   مدرب: خاص بال1المحور 
  
  

   ؟الشهادة المتحصل علیها 
  

.......................................................................................  
  

  ؟)سنوات فما فوق 5من ( بفي التدریخبرتكم المهنیة 
  

.......................................................................................  
  

  یادیة للمدرب قالالشخصیة و الكفاءة  :2 المحور
  

 عدم أو قلیلة  - متوسطة – كبیرة بدرجة ممارستها درجة حسب المناسبة، الخانة في عالمة ضع
  ممارستها

  : الكفاءة المعرفیة و العلمیة 3المحور
قلیلة أو عدم   -متوسطة  –حسب درجة ممارستها بدرجة كبیرة  المناسبة، الخانة فيضع عالمة 

  ممارستها
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          واإلرشادات النصائح وتقدیم التدریب وضعیات تتبع في فعاال تكون  01

          إضفاء جو من المرح في الفریق وتنشیط المجموعة وتحقیق التواصل الحماسي   02

          تأكید السلطة الكافیة والقدرة على حل النزاعات داخل الفریق (المشاكل)  03

          تكون صارم وفعال خالل التدریبات  04

          تطبیق مبادئ صارمة في التنظیم وضبط الوقت  05

  الدرجات                                                        الرقم
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          تحلیل دقیق ألداء الریاضي ومعرفة الحلول النفسیة  01

          تقدیم حصص تدریبیة وفقا للمعارف والمكتسبات العلمیة  02

          إعطاء الخصائص التقنیة والتكتیكیة والتكنولوجیة للریاضة  03

          استعمال التكنولوجیا و الطرق الحدیثة في التدریب ومواكبة العصرنة في المجال  04

          تطبیق اختبارات لمعرفة مستوى الالعبین وتحسین مستوى األداء  05



  : كفاءة التخطیط  4المحور
 عدم أو قلیلة  - متوسطة – كبیرة بدرجة ممارستها درجة حسب المناسبة، الخانة في عالمة ضع

  ممارستها

  صال كفاءة االت : 5المحور 
 عدم أو قلیلة  - متوسطة – كبیرة بدرجة ممارستها درجة حسب المناسبة، الخانة في عالمة ضع

 ممارستها
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          تكوین الخطط التدریبیة المهمة ونقل التحالیل بوضوح   01

          حسب كل من مرحلة االعداد العام والخاص والمنافساتتحضیر برامج أسبوعیة   02

          ضبطه خالل المخطط الشهري التحكم في الحمل التدریبي و  03

          تسطیر مخطط سنوي قبل بدایة كل موسم وعرضه على ادارة الفریق  04

         برمجة حصص تدریبیة منظمة ممنهجة مع وضع التقییمات التقنیة  05

  الدرجات                                                        الرقم
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          استعمال عدة لغات لتوضح وایصال المعلومات خالل عملیة التدریب  01

          بناء عالقات إیجابیة مع الطاقم الفني و إدارة الفریق وكذا الالعبین  02

          مساعدة الریاضیین على التخلص من المشاكل االجتماعیة والضغوطات النفسیة  03

          ألداء مهامهم في الفریق بشكل جید منح الالعبین الثقة بالنفس  04

         مشاعرهم وكیفیة مواجهتها فهم ردود فعل الالعبین و   05



  : كفاءة التقویم  6المحور 
 عدم أو قلیلة  - متوسطة – كبیرة بدرجة ممارستها درجة حسب المناسبة، الخانة في عالمة ضع

 ممارستها

  
  : أهمیة الكفاءات السالفة الذكر  7 المحور

  4إلى  1حسب أهمیتها لدیك من  صنف الكفاءات المذكورة سابقا
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          أضع معاییر مناسبة لتقویم أداء الالعبین في الجانب المهاري  و التكتیكي   01

          أستخدم التقویم التكویني أثناء الحصة التدریبیة   02

          أدون مالحظات حول تطور أداء كل العب  03

          الحرص على تصحیح األخطاء الفردیة لكل العب  04

         صقل المواهب التي تتواجد في الفریق وتحسین أدائها المهاري و الخططي  05

  الدرجات                                                        
  العبارات              

  
1  

  
2  

  
3  4  

  
 A  الكفاءة الشخصیة والقیادیة          

B   الكفاءة المعرفیة والعلمیة          

C   كفاءة التخطیط          

D   كفاءة االتصال          

E   كفاءة التقویم          
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