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 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 هعهد التربيت البدنيت والرياضت * هستغانن *

التحضير البدني –قسن التدريب الرياضي   

 تحيت طيبت ........... وبعد

ًاسرزتإعذاد رسانح يكًهح نشهادج ان : بىطالب علي، رهاسي سيف الدينيقىم الطالبين   

يذي ذأثُز شخصُح انًذرب عهً العثٍ يىضىعها: انذكرىر: حًشاوٌ      ذحد إشزاف  

  كزج انقذو.

شخصُح انًذرتُن وَرطهة ذحقُق أهذاف انثحث إعذاد إسرًارج نجًع انثُاناخ انالسيح عن 

 وذأثُزها عهً العثٍ كزج انقذو.

زاذكى انعهًُح ، وانركزو تإتذاء انزأٌ فٍ :ثنذا َأيم انطانثُن اإلسرفادج ين خ  

سرًارج نرحقُق أهذاف انثحث.يذي يناسثح يحاراإل -  

يذي يناسثح انعثاراخ انًذرجح ذحد كم يحىر-  

هم انعثاراخ يصاغح تطزَقح يفهىيح أو ذحراج إنً ذعذَم.-  

 وانطانثُن َشكز سُادذكى نحسن ذعاونكى تإثزاء هذا انثحث تأرائكى انثناءج.

.اإلحرزاو وانرقذَزوذفضهىا تقثىل وافز                                         

بىطالب علي* *الطالبين:                                               

* رهاسي سيف الدين*                                                    

 

 



 
 

 قائمة الجداول

 خاص بالالعبين
 المحور األول 4 شجاعة المدرب في اتخاذ القرار

 07 تبيان النتائج لمعرفة مدى تحمل المدرب لممسؤولية في اتخاذ القرارات 701
 00 تبيان النتائج لمعرفة سمبية أو إيجابية القرارات التي يتخذىا المدرب 702
قرارات المدرب داخل الفريق تبيان النسب لمعرفة مدى احترام 770  00 
 00 تبيان النتائج لمعرفة صفات المدرب. 777
تبيان النسب لمعرفة النتائج التي تترتب عمى مبدأ إحداث الفروق بين  770

 الالعبين
00 

 00 تبيان النتائج لمعرفة مدى صواب القرارات التي يتخذىا المدرب 770
قرارات المدرب تبيان النسب لمعرفة مدى إحترام 770  01 
 02 تبيان النسب لمعرفة كيفية تأثير المدرب في الفريق 770
 03 تبيان النسب لمعرفة دور المدرب في الفريق 771

إبداع المدرب وأثره في تنمية قدرات الالعبين4المحور الثاني  
 07 تبيان النتائج لمتأكد من دور اإلبداع في تنويع وتطوير المعب 773
 00 تبيان النسب لمعرفة المدرب المفضل لدى الالعبين. 700
 00 تبيان نتائج التنويع في التمرينات الرياضية. 700
 00 تبيان النسب لمعرفة مدى ثقة المدرب في العبيو 700
 00 تبيان النتائج لمعرفة أىمية التحضير النفسي. 700
المدرب الذي بو يتحسن مستوى الالعبين. تبيان النسب لمعرفة أسموب 700  00 
 01 تبيان النسب لمعرفة أي الجوانب الذي يركز عمييا المدرب. 701
 02 تبيان النتائج لمعرفة مساىمة الوسائل في تطوير قدرات الالعبين 702
 03 تبيان النتائج لتأثير الغيابات عمى عمل المدربين. 703



 
 

عمى نجاح عممية التدريب المحور الثالث4 فرض اإلنضباط    
 07 تبيان النسب لمعرفة مدى احترام الالعبين لمدربيم. 707
 00 تبيان النتائج لمعرفة أىمية فرض اإلنضباط عمى نجاح عممية التدريب. 700
 00 تبيان النسب لمعرفة تنفيذ الالعبين ألوامر المدرب. 700
الالعبين.تبيان النسب لمعرفة طريقة المدرب مع  700  00 
 00 تبيان النسب لمعرفة طريقة المدرب في عممو. 700
 00 تبيان النسب لمعرفة مصدر األداء الجيد. 702
 01 تبيان النسب لمعرفة من المسؤول عمى فرض اإلنضباط في الفريق. 703

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 قائمة الجداول

 الرقم العنوان الصفحة
بالمدربينخاص   

شجاعة المدرب في اتخاذ القرار المحور األول 4  
 07 تبيان النسب لمعرفة مكانة المدرب في الفريق. 00
 00 تبيان النسب لمعرفة كيفية عممية اتخاذ القرارات من طرف المدرب. 00
 00 تبيان نتائج أىمية سمة الشجاعة في شخصية المدرب. 01
 00 تبيان النسب لمعرفة مصدر ىاتو السمة. 02
مع القرارات الغير صائبة.تبيان النسب لمعرفة كيفية تعامل المدرب  03  00 
 00 تبيان النتائج لمعرفة مدى احترام قرارات المدرب داخل الفريق. 10
 01 تبيان النسب لمعرفة النتائج التي تترتب عن إحداث الفروق بين الالعبين 10

الثاني4 إبداع المدرب وأثره في تنمية قدرات الالعبين المحور  
تبيان النتائج الكتشاف أىمية الممسة اإلبداعية في حصد النتائج  13

 اإليجابية.
07 

 00 تبيان النتائج لمعرفة مدى تركيز المدرب عمى تنويع التمرينات الرياضية. 27
عمى أداء الالعبين.تبيان النتائج لمتأكد من دور الممسة اإلبداعية  20  00 
 00 تبيان النسب لمعالفة أسموب العمل الذي يتخذه المدرب أثناء التدريب. 20
 00 تبيان النسب لمعرفة النتائج المترتبة عن ثقة المدرب في الالعبين. 20
 00 تبيان النتائج لمعرفة مقدرة المدرب عمى المتابعة والمعاينة. 21
 01 تبيان النتائج لمعرفة دور شخصية المدرب في الفريق. 22
تبيان النسب لمعرفة أىمية المستوى التعميمي والخبرة في تحضير  30

 تدريبات الفريق.
02 

 المحور الثالث4 فرض اإلنضباط عمى نجاح عممية التدريب.



 
 

 07 تبيان النسب لمعرفة األسموب الفعال في معاممة الالعبين. 30
 00 تبيان النتائج لمعرفة طريقة عمل المدرب. 30
 00 تبيان النسب لمعرفة مدى جدية المدرب في تطبيق البرنامج التدريبي. 30
 00 تبيان النتائج لمتأكد من دور الصرامة في تحقيق النتائج اإليجابية 31
 00 تبيان النسب لمعرفة عوامل األداء الجيد. 32
سيرورة أوامر المدرب.تبيان النسب لمعرفة مدى  700  00 
 01 تبيان النسب لمعرفة الجانب األكثر أىمية من طرف المدرب. 707
 02 تبيان النسب لمتأكد من دور شخصية المدرب في نجاح عممية التدريب. 700
 03 تبيان النسب لمعرفة مدى انضباط المدرب بمواقيت العمل. 700

 



 ممخص البحث
 

 المدرب وأثره عمى سموك الالعبين خالل العممية التدريبية لالعبي كرة القدم .

 دراسة ميدانية ألندية الجهوي الثاني رابطة سعيدة

ىدفت الدراسة إلى إبراز تأثير المدرب عمى سموك الالعبين خالل العممية التدريبية 
ظيار أىمية إقبال وتسابق مختمف األندية  لجمب مدربين عمى قدر لالعبي كرة القدم وا 

كبير من الكفاءة والخبرة وذلك من خالل مالحظتنا لبعض السموكات ال أخالقية وال 
رياضية عند بعض الالعبين في مختمف المالعب والتي تنم عن عدم إحترام الالعبين 

لخيارات مدربيم حيث تم إختيار العينة عشوائيا أي أننا لم نخصص العينة بأي 
كالمستوى الدراسي ، السن ، الخبرة ....... الخ،خصائص أو مميزات   

( مدربين ألندية الجيوي الثاني لرابطة سعيدة فرق األواسط 90وقد شممت الدراسة )
وكذلك إعتمدنا عمى المنيج الوصفي المالئم لطبيعة البحث المراد القيام بو و استخدمنا 

 االستبيان كأداة لجمع المعمومات. 

لشجاعة المدرب في اتخاذ القرار أثر عمى وحدة و تماسك وقد أثبتت الدراسة أن 
الفريق، كما أن لقدرة المدرب عمى اإلبداع أثر كبير  في تنمية وتطوير قدرات الالعبين 
إضافة إلى قدرة المدرب عمى فرض اإلنضباط أثر عمى نجاح عممية التدريب وىو ما 

 سمح لنا بالتوصل إلى االقتراحات التالية :

م المدرب بطريقة التعامل مع الالعبين حيث أن لكل العب فروقات فردية ضرورة إلما
 تميزه عن غيره من الالعبين .

ضرورة تكوين مدربين وفق مناىج عصرية لمتحضيرات البدنية والنفسية واإلجتماعية 
 وذلك بغية تحسين التواصل في جميع المستويات بين المدرب والالعب. 

والخبرة وكفاءة في مجال التدريب إختيار مدربين أصحاب شيادة   

 ضرورة إنتياج األساليب القيادية المناسبة من طرف المدرب 

تخاذ القرار لمدى تأثيرىا عمى  إعطاء أىمية بالغة لكل من سمتي الشجاعة واإلبداع وا 
 سموك الالعبين خالل العممية التدريبية



Résumé de la recherche 
 

L'entraîneur et son effet sur le comportement des joueurs lors du processus de 
formation des joueurs de football. 

Une étude de terrain pour les deuxièmes clubs régionaux, un lien heureux 

L'étude visait à mettre en évidence l'influence de l'entraîneur sur le comportement des 

joueurs au cours du processus de formation des joueurs de football et à montrer 

l'importance de la participation et de la rivalité des différents clubs pour amener des 

entraîneurs avec une grande quantité de compétence et d'expérience à travers notre 

observation de certains comportements immoraux ou sportifs chez certains joueurs dans 

divers stades, ce qui indique un manque de respect Les joueurs ont des options pour leur 

entraîneur car l'échantillon a été choisi au hasard, c'est-à-dire que nous n'avons pas attribué 

l'échantillon avec des caractéristiques ou des fonctionnalités telles que le niveau 

académique, l'âge, l'expérience ....... etc., 

L'étude comprenait (09) formateurs 

Pour les deuxièmes clubs régionaux de la Happy League, les équipes intermédiaires, nous 

nous sommes également appuyés sur une approche descriptive adaptée à la nature des 

recherches à mener. Nous avons utilisé le questionnaire comme outil de collecte 

d'informations. 

L'étude a démontré que le courage de l'instructeur dans la prise de décision affectait l'unité 

et la cohésion de l'équipe, et que la capacité de l'instructeur à innover influe grandement sur 

le développement des capacités des joueurs en plus de la capacité de l'instructeur à imposer 

une discipline a affecté le succès du processus de formation, ce qui nous a permis 

d'atteindre les suggestions suivantes: 

La nécessité pour l'entraîneur de se familiariser avec la façon dont les joueurs sont traités, 

car chaque joueur a des différences individuelles qui le distinguent des autres joueurs. 

La nécessité de former des entraîneurs selon des approches modernes de préparation 

physique, psychologique et sociale afin d'améliorer la communication à tous les niveaux 

entre l'entraîneur et le joueur. 

Sélection de formateurs certifiés et expérimentés dans le domaine de la formation 

La nécessité d'adopter des styles de leadership appropriés par l'entraîneur 

Accorder une grande importance aux caractéristiques du courage et de la créativité et à la 

prise de décision quant à la façon dont elles affectent le comportement des joueurs pendant 

le processus d'entraînement 



بالبحثالتعريف   
 

1 
 

 مقدمة -1

نظرا لما لمرياضة مف أىمية في الوقت الحالي فأنيا لـ تبؽ حبيسة مجاؿ الترفيو ،  -
، فأنشأت معاىد مختصة في تكويف المدربيف واإلطارات  بؿ تحولت الى عمـ مف العمـو

المختصة في مختمؼ الرياضات، مف خالؿ ىذه العناية يالرياضة اصبح التدريب 
أسس منيجية وعممية مدروسة تستند عمى المادة  عمى عالرياضي مفيـو أوسع يقوم

تعود عمى الرياضي بفوائد عديدة، تمكنو مف ربح الوقت التي العممية البحتة، تمؾ 
ريؽ المدربيف ىو جانب طوتفادي الضرر البدني، الى أف ما يقؼ حاليا كعائؽ في 

 النفسي.ى بجانب االعداد النفسي أو التحضير مالنفسي، عمميا فيما يس

ويعتبر االعداد النفسي كؿ  مركب مف جممة  مكونات، حيث تعتبر الشخصية  أحد  -
أىـ ىذه المكونات كما يجب اعطاء االنفعاالت األىمية البالغة وذلؾ ألثرىا المباشر 

 (283، صفحة 2000)راتب، عمى  مردوده  الرياضي 

والتربية بموضوع الشخصية  منذ القديـ  والتي كانت في كؿ مرة  وقد اىتـ عمـ النفس
تشكؿ محكا ومجاال لنقاش كبيريف، فمنيـ مف نظر الييا مف جانب مكوناتيا  ومنيـ 

مف نظر الييا مف جانب أبعادىا ونموىا وتطورىا وبنائيا  واختمفوا أيضا في محدداتيا 
ا وكاف كؿ ذلؾ عمى أساس نظريات وكذا  طرؽ قياسي بنيوي بيف ما ىو وراثي وما ىو

متعددة  ومتباينة فيذا  يتميز بشخصية تظير روح أداء الواجب واحتراـ العمؿ وعدـ 
االكتراث لمتقاليد وىذا نجد عنده العاطفة تغمب عمى التغيير والميؿ الى الخياؿ، وىذا 

وغيرىا كؿ منطوي وآخر تبدو عميو مالمح الغضب واإلثارة والنرفزة و التوتر واإلىماؿ 
ىذا جعؿ مف الشخصية موضوع أو محؿ اثارة لمجدؿ والتساؤؿ وعمى دراية كبيرة مف 
االختالؼ والتضارب فنظرا الشخصية ترى أف لكؿ شخص سمات معينة ىي التي 
تحدد طبيعة الشخص وسموكو، ىذه النظريات تتفؽ فييا بينيا عمى أف الشخصية 

 الشخصية تكوف دائما ثابتة نسبيا.تتضح مف خالؿ طريقة ونمط السموؾ نسبيا ف
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كما تعتبر كرة القدـ احدى أشير وأىـ األلعاب والرياضات التي تولييا الجماىير  -
الوسائؿ االعالمية أىمية بالغة، حيث دخمت في العالـ مرحمة غاية التعقيد والتحديث 

ة ومنيا في فنيات وطرائؼ المعب، والى جانبيا بتزامف التطور الذي يشمؿ نواحي متعدد
التطور البدني مف أجؿ تحقيؽ أسمى شكؿ لكرة القدـ الذي ييدؼ الى بموغ الرياضي 
أعمى درجات األداء المياري المتقف والعطاء الفني الجميؿ بأقؿ جيد، وىذا ما يسعى 

 اليو المختصوف في كرة القدـ مف خالؿ البرامج التدريبية والمنتيجة عمميا.

لقدـ فمو نمطو وأسموبو وطريقتو ومشاعره وأحاسيسو وىذا ما نجده لدى مدرب كرة ا
الخاصة ويتأثر ويؤثر مف مجتمع آلخر ومف بيئة ألخرى وقد ارتبط مصطمح 

 الشخصية باألداء.

وىذا يقودنا الى الحديث عف كرة القدـ التي تمعب دورا ىاما وتترجـ مكانة الشخصية 
وفؽ مناىج تتناسب مع النمو رغبات المتعمميف و توجيو وتمبية حاجيات في المدرب 

 العقمي والبدني والنفسي واالجتماعي.

شخصية المدرب عمى العبي كرة القدـ  وقد  وتأتي ىذه الدراسة لمعرفة  مدى تأثير
باب وىذا األخير يحتوي عمى قسمت الدراسة الى جانبيف الجانب النظري يحتوي عمى 

  فصميف رئيسييف وتناولنا فيو :

 المدرب -

 ب الرياضيالتدري -

وفيو  األوؿالفصؿ فيو فصميف ، باب  يحتوي عمىىو االخر بينما الجانب التطبيقي 
عمى عرض وتحميؿ نتائج ثاني نتطرؽ الى اجراءات البحث في حيف احتوى الفصؿ ال

 المقياس الموجو لممدربيف واالستبياف الخاص بالالعبيف.
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يج المتبع، خمقت في نياية كؿ ذلؾ تـ باستعماؿ أدوات منيجية مالئمة تساير المن

الدراسة نتائج ايجابية أكدت مدى صحة الفرضيات الثالثة المقترحة لفؾ االشكاؿ الذي 

غرض نفسو، وجاء كؿ ذلؾ حسب درجة ونسبة التحكـ التقني المرتكز قصد االعداد 

 الناجح وبالتالي الوصوؿ الى أرقى المستويات بفضؿ الجيود المتكاممة والعمؿ. 

 اإلشكالية : -2

إف الرياضة نظاـ اجتماعي كبير وىي واقع ممموس في حياتنا يحدث فييا كؿ أنماط 

السموؾ التي تحدث في الحياة العادية  ومف الدالئؿ اليامة في مجتمعنا اليـو التي تدؿ 

 .عمى تأثير الصحة في الرياضة

وىو تخسيس مساحات زمنيو لمرياضة عرض مباريات برامج رياضيو في برامج  

و اكثر مف ذلؾ  تمفزيونيو وبرامج االذاعة كما في الصحؼ الرسمية  والحزبية  بؿ

ىناؾ العديد مف الصحؼ الرياضية المتخصصة التي تتناوؿ موضوعات الرياضية فقط 

ة الطائرة والكره السمة وكره القدـ وكما ىو معموـ مؤخرات تكمؿ أنواع مختمفة كالكر 

الشيء الذي يمكف اف يختمؼ عميو اثناف ىو اف كره القدـ ىي رياضو اكبر شعبيو في 

العالـ وذلؾ الستخداميا لعدد كبير مف الجماىير ومف مختمؼ األعمار ومختمؼ شرائح 

بمغت ىذه الرياضة تسابقت ادارة الفرؽ في جمب احسف المدربيف ذوي  المجتمع
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كفاءات الخبرة عاليو ذلؾ مف أجؿ إشباع ىغباتو متطمبات ىاتو الجماىير العريضة  ال

 .المتعطشة لممتعة والفرحة

واعتبار المدربيف ىـ المساىميف المباشريف في عممية تحقيؽ النتائج مف خالؿ إشرافيـ 

عمى تحسيف و تطوير اداء فرقيـ و محاوليف معرفة امكانيات الالعبيف النفسية و 

نية و استغالليا احسف استغالؿ و لذا كاف مف الضروري عمى المدربيف انفسيـ أف البد

 (95، صفحة 1998)العالوي، يفيموا جانبا ميما مف الجوانب الخاصة الداء االعبيف

و تعتبر ىاتو العناصر بمثابة الدعامة االساسية الستصدار أفضؿ أداء و االرتقاء الى 

أعمى مستوى ، فجؿ الفرؽ تظير بمستوى أقؿ مف المستوى المتوقع رغـ االعداد البدني 

والنفسي والتقني والمياري، ورغـ توفراالمكانيات المادية، فيي الجزائر تخصص ميزانية 

 ـ ورواتب مثالية لممدربيف مقارنة بالرياضات معتبرة لفرؽ كرة القد

كما تخصص دورات تكوينية و منتديات وطنية و دولية خاصة بالمدربيف ، و األخرى 

 رغـ ىذا نجد أف تعاني مف اختيار مدربيف ذوى كفاءة و تتوفر فييـ مثؿ ىذه العناصر 

 أف تتوافر فيو السمات فيو الحمقة األخيرة في تنفيذ البرامج التدريبية وتطبيقيا وينبغي 

 الشخصية التي ال تتوافر في غيره مف األفراد العادييف ، وعميو يجب عمى المدرب اف 

 إعداد خاصا حتى تتوافر فيو الكفاءة التخصصية في مجاؿ لعبتو والقدرة التدريبية يعد 

  يكتسبيا مف خالؿ االلماـ بالمعارؼ والمعمومات النظرية والعممية في مجاؿالتي 
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 فالمدرب الجيد ال يصنع بالصدفة، بؿ يجب أف تكوف لديو الرغبة لمعمؿ خصصو ت

واجبات الجسـ اإلنساني، ممـ بأفضؿ وأحدث طرؽ التدريب و حاجات كمدرب، ويفيـ 
 .العبيو

 اـ الذي يتطمب إجابة .عو ىذا ما يدفعنا الى طرح السؤاؿ ال

 التساؤل العام :

العبي كرة الالعبيف خالؿ العممية التدريبية لعمى سموؾ ؤثر المدرب الرياضي يىؿ 

 القدـ ؟ 

 ومف المعطيات السابقة نخمص إلى طرح التساؤالت التالية :

 ىؿ تؤثر شجاعة المدرب في اتخاذ القرار عمى تماسؾ الفريؽ؟

ىؿ تؤثر قدرة اإلبداع لدى المدرب في تطوير قدرات الالعبيف؟ -  

عمى نجاح العممية التدريبية؟ ىؿ يؤثر فرض االنضباط مف طرؼ المدرب -  

فرضيات البحث :-3  

عمى سموؾ الالعبيف خالؿ العممية التدريبية ؤثر المدرب الرياضي ي: الفرضية العامة 
العبي كرة القدـ ؟ل  

:الفرضيات الجزئية -3-1  

تؤثر شجاعة المدرب في اتخاذ القرار  عمى تماسؾ الفريؽ-  

تطوير قدرات الالعبيفتؤثر قدرة اإلبداع لدى المدرب في  -  

يؤثر فرض االنضباط مف طرؼ المدرب عمى نجاح العممية التدريبية -  

أسباب إختيار الموضوع :-4  
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العمؿ في الميداف واالحتكاؾ ببعض المدربيف ومرافقتيـ اثناء عمميـ -  

  أىمية شخصية المدرب والتي ليا وزف ثقيؿ عمى تكويف فريؽ كرة القدـ-

: .فالمدرب والالعبيأىمية العالقة بيف -  

أهداف البحث:-5  

تسميط الضوء عمى فئة مف المدربيف )مدربي الفئات الشبانية لفريؽ سريع المحمدية -
( نظرا  لما تعكسو شخصيتيـ عمى  العمؿ المنجز مف طرفيـ عمى الثاني ىواةقسـ 

  .الالعبيف

إدراؾ األىمية البالغة لعمؿ المدربيف لرياضة كرة القدـ داخؿ النوادي الرياضية  وما -
.ينجر عنو مف تماسؾ الفريؽ   

محاولة  الحصوؿ عمى أكبر  وأكثر معرفة وقدر مف المعمومات فيما يتعمؽ بشخصية -
ى المدرب وأثرىا عمى النتائج الفنية والسموكات الفردية واألخالقية التي تطرأ عم

الالعبيف جراء حسف العممية التدريبية مف طرؼ المدرب الرياضي الناجح فيما يخص 
.رياضة كرة القدـ  

أهمية البحث:-6  

كما ىو معروؼ وشائع أف حب اإلطالع عف الحقائؽ العممية وتقصييا مف سمات 
اإلنساف وما حثنا لمتطمع والبحث في ىذا الموضوع األىمية الكبيرة التي تحتميا 

الشخصية الرياضية في بناء واستقرار الفرؽ الرياضية عامة وفرؽ كرة القدـ خاصة 
 والتي تجمت حسب رؤيتنا فينا يمي:

  .عمى العبي كرة القدـعمى الطريقة الفعالة التي تؤثر التعرؼ -
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 سموؾ الالعبيف خالؿ العممية التدريبيةتحديد مدى تأثير  المدرب الرياضي عمى -
  .العبي كرة القدـل

  .اثراء الرصيد المعرفي لمبحوث الرياضية التي تنجز في مستقبال في ىذا المجاؿ-

ادراؾ مدى أىمية الشخصية الرياضية لممدربيف ودورىا في صنع القرار وفرض -
.االنضباط عمى بناء وتماسؾ الفريؽ  

مصطمحات البحث :-7  

لممستقبؿ مف خالؿ إمكانيات الحاضر وخبرات الماضي  ىو استقراءالتدريب  -7-1
واإلستعداد لممستقبؿ بوضع أنسب الحموؿ بكافة الوسائؿ الممكنة لتحقيؽ األىداؼ 

 البعيدة والقريبة ووضع بدائؿ لمصعوبات المحتممة.

ىو خطة يضعيا المدرب لموصوؿ بالالعبيف إلى أعمى التدريب إجرائيا  -7-2
   المستويات.

يعد المدرب الرياضي مف الشخصيات التربوية التي تتولى دور القيادة  : المدرب-7-3
في عممية التربية والتعميـ ويؤثر تأثيرا كبيرا ومباشرا في التطوير الشامؿ والمتزف 

  .لشخصية الفرد الرياضي

ىو الشخص المناط بو اختيار الالعبيف وقيادتيـ اثناء المباريات المدرب إجرائيا: -7-4
التماريف، وصاحب القرار النيائي في األمور الفنية،يحمؿ عمى عاتقو مسؤولية كبيرة و 

ناىيؾ عف ضغط الجماىير واإلدارة واإلعالـ في بعض األحياف والكؿ يطالبو بالفوز ، 
 وال شيء سوى الفوز .

ىي لعبة جماعية تتـ بيف فريقيف يتألؼ كؿ فريؽ مف  أحد عشر العبا  كرة القدم:-7-5
مموف كرة منفوخة مستديرة ذات مقياس عالمي محدد ، في ممعب مستطيؿ ذو يستع 
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أبعاد محددة في نياية كؿ طرؼ مف طرفيو مرمى اليدؼ، ويحاوؿ كؿ فريؽ إدخاؿ 
  .الكرة لمحصوؿ عمى ىدؼ

ىي رياضة جماعية تمارس مف طرؼ جميع األصناؼ، كما كرة القدم إجرائيا: -7-6
منيما مف  أحد عشر العبا ، ويشرؼ عمى المباراة حكـ تمعب بيف فريقيف يتألؼ كؿ 

 15دقيقة ، وفترة راحة مدتيا  90وسط وحكماف عمى التماس وحكـ رابع توقيت المبارة 

 .دقيقة

لدراسات السابقة :ا-8  

كما يقوؿ المثؿ لوال وجود نيوتف لما وجد آينشتايف لذا وجب عمينا بالدراسات المشابية 
كالتالي :لموضوع بحثنا  وكانت   

: األولىالدراسة -8-1  

قاـ بيا الباحثاف عالش إبراىيـ و بوكريطة ىشاـ في عمـو وتقنيات النشاطات البدنية 
السموك القيادي بعنوان  لنيؿ شيادة الماستروالرياضية تخصص نشاط بدني تربوي 

واعتمد الباحثاف عمى  2017/2018)أكابر( سنة  لممدرب واثره عمى مردود الالعبين
العب مف القسـ الجيوي األوؿ  مقسمة  40المنيج الوصفي وذلؾ بعينة بمغت 

.بالتساوي عمى فريقيف ىما النادي الرياضي لخميس مميانة والنادي الرياضي لبوقارة   

  .المجاؿ المكاني دائرة خميس مميانة

 النتائج المتوصل اليها:

 العبي كرة القدـعمى  القيادي لممدرب تاثيرا إيجابيا  يؤثر السموؾ

 السموؾ القيادي لممدرب يساىـ بشكؿ فعاؿ في تحقيؽ االداء الرياضي

قاـ بيا الباحث قريف عبد الحؽ لنيؿ شيادة الماستر في ميداف  :الدراسة الثانية-8-2
بعنواف  عمـو وتقنيات النشاطات التربية البدنية والرياضية تخصص تدريب رياضي
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أجريت الدراسة موسـ  الفريق وتأثيرها عمى نتائج عالقة المدرب باداء العبي كرة القدم"
مدربا مف أصؿ  28( واعتمد عمى المنيج الوصفي، وذلؾ بعينة بمغت 2014/2015)

  .العب مف الرابطة الوالئية لكرة القدـ بوالية البويرة 35مدرب و  58

ي القادرية ، النادي الرياضي لمجباحية، النادي المجاؿ المكاني " النادي الرياض-
 الرياضي لجرجرة، النادي الرياضي لبوعقالف، النادي الرياضي لمشرفة "

:النتائج المتوصل إليها  

ـوجود عالقة بيف المدرب وأداء العبي كرة القد  

. نتائج الفريؽؤثر إيجابا عمى ت بالعبيو  ممدربالعالقة الجيدة ل  

:ثالثةالدراسة ال-8-3  

دراسة قاـ بيا الباحث حسيني محمد أميف لنيؿ شيادة ماجستر في منيجية التربية 
البدنية والرياضية والتي كانت بعنواف "وضعية تكويف مدربيف كرة القدـ الجزائرييف حيث 

توصؿ الباحث في بحثو ىذا إلى أف التكويف بوزارة الشباب والرياضة ليس بالتكويف 
دربيف أكفاء. الجيد وال يساعد عمى تكويف م  

طالب متكوف  60طالب منيا  100ينة قد بمغت عواعتمد عمى المنيج الوصفي وذلؾ ب
طالب   20لمحصوؿ عمى درجة أولى في التدريب الرياضي تخصص كرة القدـ و 
 لمحصوؿ عمى درجة ثانية في التدريب الرياضي تخصص كرة القدـ 

ي تخصص كرة القدـ طالب متكوف لمحصوؿ عمى درجة ثالثة تدريب رياض 20و  

.ا مكونيف بتمؾ التدريبذأستا 20و  

إليهاالنتائج المتوصل   
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توصؿ الباحث في بحثو ىذا إلى أف التكويف بوزارة الشباب والرياضة ليس بالتكويف 
 الجيد وال يساعد عمى تكويف مدربيف أكفاء.

لمدربي كرة  عدـ توفر الوسائؿ المادية والبشرية الالزمة ال تساعد عمى التكويف الرفيع
 القدـ

 :التعميق عمى الدراسات السابقة 
مػػػف خػػػالؿ الدراسػػػات السػػػابقة يتضػػػح لنػػػا فػػػي ىػػػذا البحػػػث أف جميػػػع الدراسػػػات السػػػابقة 
اعتمػػػدت كميػػػا عمػػػى المػػػنيج واحػػػد أال وىػػػو المػػػنيج الوصػػػفي ،إضػػػافة إلػػػى االسػػػتبيانات 

تػػػأثير المػػػدرب المشػػػتركة فػػػي بعػػػض المحػػػاور و األسػػػئمة ولقػػػد اعتمػػػدت الدراسػػػات عمػػػى 
فكانػػت الدراسػػة األولػػى تركػػز عمػػى تػػأثير المػػدرب عمػػى سػػموؾ الالعبػػيف فكانػػت النتػػائج 
ايجابية مف خالؿ ماتوصؿ غميو الباحػث فػي حػيف جػاءت الدراسػة الثانيػة مشػابية تمامػا 
لمدراسػػػة األولػػػى فدرسػػػت العالقػػػة بػػػيف المػػػدرب والعبػػػي كػػػرة القػػػدـ فكانػػػت نتػػػائج ايجابيػػػة 

ة إيجابية بيف المدرب والالعبيف أما الدراسػة الثالثػة جػاءت عمػى تػأثير وأثبت وجود عالق
برنػػامج تػػدريبي لتنميػػة القػػوة المميػػزة بالسػػرعة وتحمػػؿ القػػوة لعضػػالت الػػرجميف والػػذراعيف 

( فكانػت 16 -14عمى التصويب بالوثػب مػف منطقػة الػثالث نقػاط لناشػئات كػرة السػمة )
ثير المػػدرب عمػػى سػػموؾ الالعبػػيف خػػالؿ اليػػدؼ مػػف الدراسػػة ىػػو التعػػرؼ عمػػى مػػدى تػػأ

العمميػػة التدريبيػػة وكانػػػت النتيجػػة كػػؿ النتػػػائج إيجابيػػة وضػػحت تػػػأثير المػػدرب اإليجػػػابي 
 عمى سموؾ الالعبيف خالؿ العممية التدريبية لالعبي كرة القدـ

 :نقد الدراسات السابقة 
بػػالالعبيف  إف كػػؿ مػػف الدراسػػات السػػابقة فقػػد اعتمػػدت معظميػػا تػػاثير المػػدرب وعالقتػػو

وجػػاءت معظػػـ النتػػائج  بشػػكؿ ايجػػابي أال وىػػو إنتيػػاج المػػدرب لذسػػموب القيػػادي الػػذي 
يؤثر إيجابا عمى مردود الالعبيف خػالؿ العمميػة التدريبيػة فكانػت نتػائج الدراسػات االولػى 
والثانيػػة مشػػابية تمامػػا اثبتػػت التػػأثير اإليجػػابي لممػػدرب عمػػى العبػػي كػػرة القػػدـ فػػي حػػيف 

اسة األخيرة جاءت مف اجؿ توضيح كفاءة المػدربيف المتكػونييف بػوزارة الشػباب كانت الدر 
والرياضػػة وكانػػت نتائجيػػا أف التكػػويف بػػوزارة الشػػباب والرياضػػة لػػيس بػػالتكوبف الجيػػد وال 
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يسػػاعد عمػػى تكػػويف مػػدربيف أكفػػاء فػػي حػػيف أىممػػت ىػػذه الدراسػػات التطػػرؽ إلػػى الجانػػب 
ف ذكػر العراقيػؿ والصػعوبات التػي يواجييػا المػػدرب التػدريبي والوحػدات التدريبيػة حيػث مػ

داخػػػؿ الفريػػػؽ خػػػالؿ الحصػػػص التدريبيػػػة  . فكانػػػت ىػػػذه الدراسػػػات السػػػابقة كميػػػا عمػػػى 
الطريقػػة االعتياديػػة وعمػػى ىػػذا األسػػاس درس البػػاحثوف ىػػذا الموضػػوع مػػف عػػدة جوانػػب، 

ا البػػاحثوف، العراقيػػؿ التػػي واجييػػ وقػػد اسػػتفاد مػػف خػػالؿ ىػػذه الدراسػػات فػػي معرفػػة جميػػع
وكذلؾ االستفادة منيا وأخذ العبػرة مػف األخطػاء التػي وقػع فييػا البػاحثوف وىػذا مػا يسػمح 
لنػػا باإللمػػاـ والػػربط بكػػؿ حيثيػػات الموضػػوع وضػػبط متغيػػرات الدراسػػة، وقػػد أفػػادت ىػػػذه 
الدراسات أيضا فيما يمي: الوصوؿ إلػى الصػياغة النيائيػة إلشػكالية الدراسػة وكػذا أدوات 

كذلؾ تحديد المنيج العممي المناسػب ليػا وبنػاءا عمػى الدراسػات السػابقة اتضػح الدراسة و 
خضػػػاعو ل لنػػػا أىميػػػة موضػػػوعنا طػػػرؽ عمميػػػة منظمػػػة وتفػػػادي النتػػػائج العشػػػوائية التػػػي وا 

 تتركز عمى صيغة الصدفة والمفاجآت.
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 تمييـــد:

عمماء النفس والتربية بموضوع الشخصية منذ القدم ، والتي كانت في كل مرة  اهتم
 تشكل محكا ومجاال لمنقاش فمنهم من نظر إليها من جانب مكوناتها 

 محدداتهاومنهم من نظر إليها من جانب أبعادها ونموها وتطورها واختمفوا أيضا في 
 بين الوراثة والبيئة وطرق قياسها وكان كل ذلك عمى أساس نظريات متعددة متباينة .

دارة لمخبرة التعميمية لمرياضة لتصبح خبرة  وتعتبر مهنة التدريب عبارة عن تنظيم وا 
أولى عمى شخصية وكفاءة وخبرة وثقافة المدرب وكذا كيفية تطبيقية ويتوقف هذا بدرجة 

استخدام الطرق واألساليب واإلجراءات المتصمة بتنظيم وتوجيه خامات وقدرات 
 الالعبين

 المدرب : كفاءة1_1

أثبتتتت األبحتتاث التتتي أجريتتت عمتتى المتتدربين وخاصتتة المعتتروفين متتنهم أن كفتتاءتهم فتتي 
 مجال التدريب تطمب ما يأتي 7 

  ، إن المتتتدرب يجتتتب أن يكتتتون متتتؤهال حتتتتى يكتتتون قتتتادرا عمتتتى التقتتتدم باستتتتمرار
 مستطيعا االطالع دائما عمى كل ما هو حديث في كرة القدم . 

    أن يكتتتون قتتتد متتتارس المعبتتتة ويفضتتتل متتتن وصتتتل إلتتتى مستتتتو  عتتتال ولتتته بتتتاق
 الصفات األخر . 

   أن يكتتتون عتتتتادال ولديتتتته المرونتتتتة فتتتتي التصتتتترف العتتتتادل التربتتتتو  والمستتتتاواة فتتتتي
 المعاممة بين الالعبين 

   . أن يكون مثاال صالحا لالعبين من حيث الخمق ومستو  الفهم والذكاء 
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   .أن يكون مقنعا لالعبين بحيث يكون له تأثير قو  عميهم 

  لهتم ، متا الحترص عمتى تنميتة  أن يعتبر نفسه ويعتبتر  الالعبتون األخ أو الوالتد
 (0202)مخطار، عالقته بآباء الالعبين إن أمكن . 

   أن تكتتون لديتته المعرفتتة األصتتول التتتدريب الرياضتتي الحتتديث فتتي كتترة القتتدم ولتته
 القدرة عمى توصيل آرائه وأفكار  إلى الالعبين . 

  واإلدراك لكتتل المواقتتف التتتي تمتتر  أن يكتتون ذكيتتا لماحتتا قتتادرا عمتتى ستترعة الفهتتم
 به . 

  . أن يكون مقبوال شكال ، مرحة في اتزان ، متعقال في تصرفاته 

  أن يعمل دائما عمى بث روح الجماعة والعمل الجماعي بين أفراد الفريتق ويبتعتد
 (02، صفحة 0202)مخطار،  عن كل ما يفرق بينهم.

 المدرب الرياضي: _2
تتحدد العممية التدريبية في األلعاب الجماعية بمحددات أهمها الالعب، المحتو  

التدريبي االتصال الجيد لتوصيل المعمومات وتوجيه الدوافا المشاركة الرياضية حتى 
يمكن الوصول لتحقيق الهدف العام لمتدريب وهو االرتقاء بمستو  الرياضي وتطوير 

والبدنية والنفسية........ الخ،  الجوانب الفنية  

(0220)ألبيك،  وال يأتي ذلك إلى تحت قيادة رياضية مؤهمة وهي المدرب.             

مفيوم المدرب الرياضي: 0-0  

أيضا  يمثل المدرب الرياضي العامل األساسي والهام في عممية التدريب كما يمثل
أحد أهم المشاكل التي تقابل الرياضة والمسئولين عنها سواء في األندية أو عمى 

 مستو  المنتخبات الوطنية فهم أغمبية وكثرة، من يصمح؟ فتمك هي المشكمة. 
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فالمدرب المتميز ال يصنا بالصدفة، بل يجب أن يكون لديه الرغبة لمعمل كمدرب، 
دريب أساليبه وحاجات العبيه، متبصر بكيفية يفهم واجباته ممم بأفضل أحدث طرق الت

  االستخدام الجيد لمعموماته الشخصية وخبراته في مجال العبه واختصاصه.

"هو الشخصية التربوية التي تتولى عممية تربية وتدريب الالعبين وتؤثر في مستواهم 
الرياضي تأثيرا مباشرا، وله دور فعال في تطوير شخصية الالعب تطويرا شامال 

ومتزنا، لذلك وجب أن يكون المدرب مثال يحتذ  به في جميا تصرفاته ومعموماته، 
ويمثل المدرب العامل األساسي والهام في عممية التدريب، فتزويد الفرق الرياضية 

بالمدرب المناسب يمثل أحد المشاكل الرئيسية التي تقابل الالعبين المسؤولين ومدير  
  األندية المختمفة.

المدرب مسميات عديدة " فهو القائد ومرشد ورائد الحمقة، يتميز بعمق ويطمق عمي 
 البصيرة مما يجعمه في مركز متميز يسعى إليه المشاركين لنهل المعرفة والخبرة".

المدرب الرياضي هو المحرك األول لمفريق، وفي بعض المواقف األداء الصعب 
عدادهم بدنيا ونفسيا و يصبح المدرب بمثابة المعمم، فمهنته األساسية بناء ال عبيه وا 

ومهاريا وفنيا لموصول بهم إلي أعمى المستويات، فهو أوال وأخيرا يجب عمينا توضيح 
حقيقة هامة وهي أن مهنة التدريب تعتبر من الوظائف الصعبة وتحتاج إلي شخصية 

)ألبيك،  تاج إلي مجهود ذهني وجسماني كبيرذات طابا خاص فهذ  كرة المهنة تح
0220)  

مدرب كرة القدم:_3  

يعتبر مدرب كرة القدم هو حجر الزاوية في العممية التعميمية و التدريبية، والتي  
تسهم في بناء الالعبين لتحقيق أعمى المستويات، وقد ثبت من خالل أداء الدراسات 
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 32النفسية و التربوية إن نجاح عممية التعميم و التدريب يرجا  منها لممدرب وحد   
إلي فعالية الدور الذ  يقوم به بحكم وضعه القياد  في  وقد يكون إرجاع هذ  األهمية

 عممية التدريب.

ومدرب كرة القدم كشخصية تربوية يتولى مهنة المعمم و المدرب معا ويؤثر تأثيرا 
مباشرا في تطوير شخصية الالعبين، كما أن من أهم العوامل التي تساعد عمي 

ريب في كرة القدم يحتاج إلى الوصول بالالعب ألعمى المستويات الرياضية، فالتد
مدرب كفئ يستطيا أن يكون قائدا ناجحا لديه القدرة عمى العمل التعاوني الجماعي 
فيما يتعمق بالالعبين و األجهزة المعاونة الفنية واإلدارية والطبية التي تعمل معه كما 

نسبة أن له سموك يعد من العوامل المؤثرة عمى زيادة حدة االنفعاالت أو خفضها بال
 لالعب.

ويعتبر إعداد مدرب كرة القدم لمهنة التدريب من أهم الجوانب األساسية لالرتقاء 
والتقديم بالعممية التدريبية، فالتفوق الرياضي هو محصمة لعدة عوامل من أهمها 

انعكاس الفمسفة التدريبية لممدرب ذ  الخبرات العممية والمعرفية و الفنية في انتقاء 
عداد هم لمستويات البطولة في ضوء اإلمكانات المتاحة لذا يجب أن يمم الالعبين وا 

الفنية التي يحتاجها أثناء عممه في مهنة القدم بأحدث التطورات المعرفية و مدرب كرة 
  التدريب

(02، صفحة 0220)السيد،  .  

تربويا ومهنيا من خالل تزويد  لذا كان إلعداد مدرب كرة القدم اإلعداد المتكامل 
بالمهارات و القدرات البدنية والفنية و النفسية المختمفة، و األهمية الكبر  في تكوين 
 الحس المهني لديه، وخاصة في أداء عممه و مهامه التربوية و التدريبية و المهنية.
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في المدرب و  وتستمزم البرامج التدريبية في كرة القدم وجود القيادة الرشيدة المتمثمة
يأتي إال إذا حصل عمى التدريب المهني الكافي، وأصبح قادرا عمى فهم المشكالت 

 التي يتضمنها ميدان التدريب و يكتسب المدرب 

خصائصه المهنية التي تؤهمه لمقيام بعممية التدريب بكفاءة من خالل ما تهيأ من 
تكامال لمقيام بالعممية خبرات و دراسات عممية و عممية تسمهم في إعداد  إعدادا م

(03، صفحة 0220)السيد،       التربوية التدريبية.  

 

مدرب الناشئين ومبادئو:_ 4  

مدرب الناشئين:  4-1  

تشير الدالئل إلى أن هناك اختالفا في أسموب قيادة فرق الصغار عن قيادة فرق 
أكبر، وفي الوقت نفسه يواجهون دائما موقف و الكبار، فالصغار يتأثرون بدرجة 

 خبرات جديدة في ظل نضج غير متكامل.

سنة يعتبرون في مرحمة نمو وتطور من خالل تطورات 01-3إن األطفال الناشئين من 
سريعة متالحقة ومتزامنة، وهم في ظل هذ  الظروف يتأثرون بشدة بما يحدث حولهم و 

مسؤولية كبيرة في إعداد جيل رياضي لممستقبل.لهم، لذلك فمدرب الناشئين يتحمل   

وتعتبر القيم التي يؤمن بها المدرب و كذلك األهداف التي يطمح إلى تحقيقها ومد  
تطابقها ما القيم الرياضية، و األهداف التربوية أمرا هاما في تحديد مواصفات مدرب 

ذ الناشئين، فالقيم التي يؤمن بها المدرب تمعب دورا مؤثرا في حي اته بشكل خاص، وا 
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أنها تؤثر عمى كفاءة العمل، وعمى نظرته و تفاعمه ما المواقف المختمفة التي يقابمها 
  (05)عبد ، صفحة      خالله.

7مبادئ مدرب الناشئين 4-2  

والشيء المؤكد أن المبادئ التي يؤمن بها المدرب تنعكس بشكل مباشر عمى عممه 
ا الناشئين، وعمى سبيل المثال إذ كان المدرب يؤمن بأن تعميم الناشئين لمهارة هو م

به عمى كافة محتويات  ما يؤمنشيء هام لممنافسة فقط فإنه يركز عمى إضفاء 
برنامجه التدريبي، أما إذا كان يؤمن باإلضافة إلى ذلك بان تعمم الناشئين لمهارة جديدة 

إنما يزيد من حصيمة المعمومات و المعارف، والجوانب التربوية لديهم مما يسهم في 
اإلرقاء بالناشئين كأعضاء فعالين في المجتما، فال شك أن ذلك سيكون أفضل 

، 0220)سكر،     عمى تخطيط، وتنفيذ كافة محتويات البرنامج التدريبي. وسينعكس
(000صفحة   

    خصائص المدرب الرياضي: -2

ويتضمن نوعية السمات الشخصية التي يتسم بها المدرب الرياضي ومد  تفاعل 
هذ  السمات ما بعضها البعض، وكذلك نمط السموك المفضل لد  المدرب الرياضي 

وكما إذا كان هذا النمط السموكي ينمو نحو االهتمام باألداء و واالهتمام بمشاعر 
صي أو نفوذ المنصب أو المركز الذ  واألداء معا وكذلك مقدار نفوذ الشخ الالعبين

  والتوجيه عمى سموك الالعبين.       يساهم في التأثير

وفي ما يمي نذكر بعض الخصائص والصفات التي يتميز و يتمتا بها المدرب 
أن يكون مؤمنا محبا لعممه معتنيا بقيمته في تدعيم، وتربية،  الرياضي وهي كما يمي7

إلى المستويات العميا.وتدريب الالعبين لموصول بهم   
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 أن يكون معدا مهنيا حتى يستطيا التقدم باستمرار. -0
 أن يكون قادر عمى اختيار الكممات المناسبة والمعبرة عن أفكار  تعبيرا واضحا. -0
 إن يتميز بعين المدرب الخبرة في اكتشاف المواهب. -0
 أن يكون ذكيا، ممتعا بمستو  عالي من اإلمكانيات و القدرات العقمية. -1
ن يبني عالقته عمى الحب7 المتبادل واالحترام المتبادل ما زمالئه في األجهزة أ -2

الجمهور (، وكذالك  –الحكام -الطبي -التي يعمل معها )الجهاز الفني اإلدار 
احترام تنفيذ القوانين ومراعاة المعب التنافس النظيف والشريف كما يضيف " 

ميز أو التي يجب أن يكون عميها الدكتور مفتي إبراهيم " بعض الخصائص التي يت
 المدرب الرياضي، وهي كاآلتي 7

حسن المظهر، حسن التصرف، الصحة الجيدة، والقدرة عمى قيادة الفريق.-0   

الثقافة و المعمومات التدريبية في الرياضة التخصصية، والمقدرة عمى تطبيقها. -0   

لمثابرة، الوالء، المسؤولية التماسك بمعايير األخالق )األمانة، الشرف، العدل، ا -0 
  (الصدق

الصالبة،  التمتا بالسمات الشخصية اإليجابية، الثبات االنفعالي، االنبساطية، -1 
 التحكم الذاتي االجتماعي 

يجب أن يكون مثال ونموذجا يقتد  به محبا لعممه ويخمص له، ويوفر الوقت  -2 
 الكافي.

التمتا بالسمات الشخصية اإليجابية، )التنظيم، المثابرة، اإلبداع، المرونة، القدرة ( -3  
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خصائص وصفات المدرب الناجح:   -3  

 بالنسبة لخصائص وصفات المدرب الرياضي الناجح، فأنها تحدد في النقاط التالية7

يتميز بالواقعية ودعم الغرور واإلخالص في العمل. -  

المتبادل وبالتفكير العقالني و المنطقي.يتميز باالحترام  -  

يتميز بالثبات االنفعالي و التماسك في المواقف الصعبة. -  

يتميز بالحماس و الرغبة في تحقيق الفوز و الثقة بالنفس. -  

يتميز بالقدرة عمي اكتشاف الموهبين وبالعدل وعدم التفرقة بين الالعبين. -  

(04، صفحة 0220)إبراهيم،     خاصة.يهتم بالثقافة الرياضية العامة وال -  

أشكال و أنواع المدربين: -7  

الحقل الرياضي متتميء بأشكال وأنواع مختمفة من المدربين الرياضيين الذين يعممون 
في المالعب المفتوحة، و داخل الصاالت المغمقة و قد أشار العديد من األخصائيين 

الموضوع بأن أنواع المدربين يكونون عمي النحو التالي7في هذا   

الذ  يرغب في التجديد و زيادة معموماته و معارفه من خالل المدرب المجــتيد:  7-1
 اشتراكه في الدورات التدريبية، سواء بالداخل أو الخارج.

وهذ  النوعية من المدربين نجدهم مثاليين إلي حد ما في المدرب المثالي:  7-2
فكيرهم وأخالقهم وتعاممهم وأسموب قيادتهم لالعبين و طريقة الحوار العبيهم وما ت

 اإلدارة و النقاد الرياضيين.
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سرعة الوصول لممستويات العالية دون بذل  الذ  يرغب في المدرب المتسمق: 4-0
الجهد و العطاء، ودائما يتقرب لممسئولين بطرق ممتوية ويوضح لهم أنه األفضل دون 

ذا تم اإلطاحة به، فال يجد مكانا بين المدربين الشرفاء.أن  يحقق نتائج إيجابية، وا   

وهذ  نوعية من المدربين دائما يرغب في التجديد، ومعرفة الطموح: المدرب  4-1
أحدث أساليب التدريب و االهتمام بالبحث العممي و التقييم المستمر لعممية التدريب، 

ات المتاحة. ما الوضا في االعتبار اإلمكاني  

وهو المدرب الذ  ينظر إلي األمور بنظرة واقعية، واضعا في المدرب الواقعي:  4-2
االعتبار إمكاناته و إمكانيات الهيئة التي ينتمي إليها، وبالتالي يوظف ذلك وفقا لقدرات 
العبيه، وهذ  النوعية من المدربين يفكرون في جميا األمور التي تقابمهم بجدية واضعا 

لحساب الطموحات التي يهدف إليها وفقا لقدرات العبيه.في ا  

وهذ  النوعية من المدربين قميمة الحيمة، و ينقصها الواقعية المدرب الحائــر:  4-3
وااللتزام، ولذلك نجد أن مستو  التفكير لد  هؤالء المدربين ينقصه الدقة و الوعي 

ربين لعدم ثقتها في نفسها و في بكثير من األمور و غالبا ما تقل هذ  النوعية من المد
 قدرتها. 

وتكون هذ  النوعية من المدربين غير مستقرة عمي وضا المدرب الطــواف :  4-4
معين وينظر إلى الجانب الماد  كأساس في تنفيذ  لمتدريب، وقد يكون منهم المدرب 

والء  المتحيز، الجاد ، الطموح، والكثير منهم محترف لهذ  المهنة، مهما انتمائه و 
 لمناد  الذ  تربي فيه، أ  ينظر إلى مصمحته فوق مصمحة اآلخرين.     

وهذ  النوعية من المدربين نجد أنها كثيرة اإلطالع ترغب في المدرب الحديث:  4-5
التحديث، وبعضهم يجيد أكثر من لغة أجنبية، ودائما االشتراك في دورات التدريب 
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لمجالت و الدوريات العالمية و يستفسر عن المتقدمة في الدول األجنبية، ويراسل ا
أحدث المعمومات و المعارف الرياضية في مجال التخصص من خالل شبكات 

المعمومات" االنترنت " وكثيرا ماتالقي هذ  النوعية من المدربين استحسان كبير من 
  .المسؤولين، ويتخطفها األندية الكبيرة سواء داخل مصر أو في الدول العربية الشقيقة

(05، صفحة 0220)إبراهيم،      

تصنيف المدربين:  -5  

 يمكن تصنيف المدربين حسب إمكانيات الالعبين و مستوياتهم إلى مايمي7

مدربو الفرق القومية.  -0  

مدربو فرق النواد .  -0  

مدربو المدارس، الكميات، و الجامعات. -0  

  (00، صفحة 0664)الحاو ،    األطفال و الناشئين.مدربو فرق  -1

دافعية المدرب الرياضي: -6  

واقا المدرب الرياضي أو المدير الفني تختمف طبقا لمستوا  في مهنة التدريب 
الرياضي إذ تختمف دوافا المدرب الرياضي الحديث عن دوافا المدرب الرياضي 

لفريق من الدرجة األولى، و التي تختمف عن دوافا المدرب الرياضي أو لالعب أو 
(00، صفحة 0220)العالو ،    المدير الفني إلحد  الفرق القومية.  

( إلي 0660( وعالو  )0663( وباومان )0663وقد أشار كل من أرفن هان " )
اضي أو المدير الفني وهي بين أهم دوافا المدرب الريالدافا التي يمكن اعتبارها من 

 كما يمي
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دوافع رياضيـة:  6-0  

قد نجد بعض الالعبين الرياضيين يشعر ون عقب اعتزالهم الممارسة الرياضية أن 
من واجبهم اإلسهام في تطوير نوع الرياضة التي تخصصوا فيها، ومحاولة العمل ما 

الشخصية، و االرتقاء بمستوياتهم.الناشئين إلكسابهم خبراتهم   

دوافع مينية: 6-0  

 كثيرا ما نجد خريجي الكميات التربية البدنية و الرياضية يعممون في مجال التدريب

الرياضي كنتيجة لدراستهم الرياضية التخصصية عمي أساس أن مهنة التدريب 
 الرياضي هي مهنتهم المناسبة لطبيعة دراستهم.

دوافع اجتماعية: 9-3  

مثل االتجا  نحو االشتراكية في المجاالت االجتماعية، ومحاولة تكوين عالقات 
وصدقات اجتماعية، و السعي نحو التقبل االجتماعي كنتيجة لعممهم في مجال التدريب 

 الرياضي.

تحقيق أو إثبات الذات:  9-4  

قد ير  الفرد أن عممه في مجال التدريب الرياضي يحقق له إثبات ذاته في إحد  
المجاالت التي ير  أنه كفئ فيها، وكذلك الشعور بمد  أهميته، وتعامل الناس معه 

 عمى أنه أكثر أهمية.

المكاسب الشخصية: 9-5  
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مثل المكاسب المادية و المعنوية أو الحاجة إلى اكتساب مكانة متميزة أو مركز 
 مميز بين الجماعة أو اكتساب الشهرة، واكتساب االعتراف من اآلخرين.

االتجاه التعويضي: 6-3  

النجاح الذ قد ير  الالعب المعتزل أن قيامه بالتدريب الرياضي يعوضه عن  افتقد   
كما قد يتخذ الالعب الذ  لم يحقق مستويات عالية في رياضة  ،كنتيجة العتزاله المعب

، 0220)العالو ،  من مهنة التدريب تعويضا له عن عدم قدرته عمى التفوق كالعب.
  .(02صفحة 

 
، صفحة 0220)العالو ، دوافع المدرب الرياضي 

00)  

 

 

 اجتاه تعويضي 

 املكاسب الشخصية

دوافع حتقيق وإثبات 
 الذات

دوافع حتقيق وإثبات 
 الذات

 

 دوافع مهنية

 دوافع رياضية

 

املعععععععععع ر  دوافععععععععععع  
الرياضعععععععععععععععععععععععععععععععععععععي       
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واجبات المدرب الرياضي: -02  

إن ضمان الوصول بالالعب إلى أعمى مستويات الرياضية يمقى عمى المدرب 
العديد من الواجبات سواء في عممية التدريب الرياضي أو المدير الفني مسؤولية تحقيق 

  الرياضي أو في المنافسات الرياضية وتتمخص أهم الواجبات فيما يمتتتتي 7

  (20، صفحة 0220)العالو ،  الواجبات التعميمية. -

الواجبات التربوية النفسية. -  

الواجبات التعميمية: 11-1  

تتضمن الواجبات التعميمية جميا العمميات التي تستهدف التأثير في قدرات و 
مهارات و معمومات و معارف الالعب الرياضي وتشمل أهم هذ  الواجبات التعميمية 

 عمي مايمي7 

التنمية الشاممة المتزنة لمصفات أو القدرات البدنية األساسية، كالقوة العضمية،  -
، الرشاقة، وغرها من الصفات أو القدرات البدنية األساسية.السرعة، التحمل، المرونة  

التنمية الخاصة لمصفات أو القدرات البدنية الضرورية لنوع النشاط الرياضي الذ   -
 يتخصص فيه الالعب الرياضي.

تعميم المهارات الحركية األساسية لنوع النشاط الرياضي التخصصي و الالزم  -
رياضية.لموصول إلى أعمى مستويات ال  

الواجبات التربوية النفسية:  11-2  
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تتضمن الجوانب التربوية النفسية وكل المؤثرات المنظمة التي تستهدف إكساب 
وتنمية الجوانب التروية و النفسية الهامة لالعب الرياضي، وتشمل أهم هذ  الجوانب 

 عمى ما يمي7

ط الرياضي ذو تربية النشء عمى حب الرياضية، و العمل عمى أن يكون النشا -
 المستو  العالي من الحاجات األساسية لمناشئ.

تشكيل مختمف دوافا و حاجات وميول الالعب و االرتقاء، بها بصورة تستهدف  -
 أساسا االرتقاء بمستو  الالعب ومستو  الجماعة أو الفريق الرياضي.

الرياضية و اكتساب وتنمية السمات الخمقية الحميدة، كالخمق الرياضي و الروح  -
، 0220)العالو ،   مات التربوية لد  الالعب الرياضيالمعب النظيف وغيرها من الس

(20صفحة   

  باإلضافة إلى الواجبات التي يمخصها ناهد رسن سكر و المتمثمة في مايمي7

اإلعداد البدني :  02-0  

وهو الواجب األول لممدرب إذ أن الالعب بدون قدرة بدنية ال يستطيا أن يؤد   
 المباريات بإتقان، وهذا ما يؤثر نسبيا عمى مستو  تنفيذ  لخطط المعب.

اإلعداد المياري:  11-4  

وذلك بالعمل عمى أن يصل الالعب إلى اإلتقان التام و المتكامل في األداء الفني 
ن ظروف المباراة، ويهدف المدرب إلى تمقين الالعب إتقان لممهارة تحت أ  ظرف م

المهارة، وهذا يساعد عمى أن يعيد تفكير  في تنفيذ التحرك المخطط فقط مما بسهل 
 عممه ويجعمه أكثر تركيزا.
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اإلعداد الخطــطي: 11-5  

لم يصبح التدريب عمى المهارات مرتبط ارتباطا وثيقا بتعمم خطط وما ذلك فإن 
لخططي له خطواته الخاصة.اإلعداد ا  

اإلعداد الذىني: 11-6  

إن العقل السميم، والتصرف الحسن، متطمبات هامة جدا لكل العب أثناء المباراة 
  (04، صفحة 0220)سكر، .  وخاصة أثناء المحظات الحاسمة 

 والقرار و إتخاض المدرب_ 11

 Coaches points of descisاالدب واتخاذ  لقرار مهنة التدريب 

مهنة التدريب بأنها من أكثر المهن، التي تكون فيها المواقف مختمفة ومتباينة، فقد من 
تم عمى المدرب اتخاذ القرار وقد تكون العكس واألخير  تدعوا تحتمك المواقف واضحة و 

وعموما فبغض النظر عن نوع المدرب السابق المدرب إلى االنتظار والترتيب والتفكير، 
اإلشارة إليه، فإن هناك العديد من الفرص التي تظهر في المستقبل والتي تصبح فيها 
مواقف اتخاذ القرار تمثل مفترق الطريق في هذ  المهنة حيث أحيانا ما تظهر هذ  

 الفرص لمتخطيط، ولكنها غالبا تظهر حينما ال يتوقعها المدرب.

ن المدربين في لهفتهم عمى خوض غمار المنافسة، يدخمون المهنة وفي فكثيرا م
اعتقادهم أنهم سيقومون بالتدريب إلى األبد، وكنتيجة ذلك فإنه غالبا ما يفشمون في 
 وضا احتماالت أخر  أو بدائل في المهنة، خاصة إذا كان مرکزهم التدريبي غير مقنا

ات غالبا ما تتخذ بناء عمى الوضا الحالي وبالتبعية عندما تكون فرص أخر  فإن القرار 
 بدون منافا تخطيط لمستقبل.



 الفصل األول:                                                                               المدرب
 

27 
 

ليس من السهل ألغمب الناس أن ينظر أمامه لمدة خمس سنوات أو عشر أو عشرين 
سنة ثم يقرر ماذا يريد أن يكون ؟ أو ماذا يريدن أن يفعل؟ بينما يبدوا هذا مستحيال 

ذل كل جهد ليضا في اعتبار  فإن المدرب الصغير )خبرته محدودة( يجب أن يب
احتماالت أخر  كبدائل في المستقبل، وهذا يجب أن يوضا في االعتبار بعد سنتين أو 
ثالثة من التعميم أو التدريب وهذا عمى األقل سوف يعطي بعض اإلحساس بالتوجيه 

 عند بداية ممارسة التدريب کمستقبل

بخصوص، بعد النظر ووضا الشيء المهم هنا الذ  يجب أن نمفت النظر إليه وهو 
األهداف لممستقبل، فيجب عمى المدرب أن يبدأ في إعداد نفسه إلحتماالت أخر ، 
حتى اذا جاءت فرصة تبدوا جذابة، ذات معنى ومناسبة لتحقيق هدفه فإنه بال شك 

 سوف يكون

جاهزا القتناصها، وأحيانا تأتي هذ  الفرص مرة واحدة والقرار يجب أن يتخذ بسرعة 
 لغد قد يكون متأخرا جدا.ألن ا

اعتبار آخر، أنه نتيجة لمظروف المحيطة البعيدة عن سيطرتنا فإن الشخص المدرب( 
قد يصل إلى أحد هذ  المفارق بطريقة سيئة وهذا يجعل عممية اتخاذ القرار اكثر 

 صعوبة لمعوامل العاطفية.

الصعبة ي عمل المدرب الرياضي في العصر الحديث إلى مجموعة األعمال ينتم
والتربوية المسئولة ، ويرجا هذا إلى النمو المتزايد، إلنجازات الالعبين، وما يرتبط بهذا 

 من استعمال طرق جديدة لإلعداد والتدريب.
أ  رياضتتة متتن الرياضتتات تمتتتزم بوجتتود عديتتد متتن المتتدربين داختتل الفريتتق الواحتتد، لكتتل 

لنفسي، ولتحقيق هتذا فتي اآلونتة منهم دور  في عممية اإلعداد الفني والبدني والخططي وا
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األخيرة ظهتر نتوع متن المتدربين المتؤهمين التذين يقومتون بتدور المستشتار لنتوع معتين متن 
 (16، صفحة 0664)حسن، المهار ( .   -النفسي  -البدني اإلعداد )

 المدرب سموكو مع العبيو : -12

 لديه سموك ثابت بالنسبة لممواقف المختمفة .  -0
 لديه القدرة عمى االرتفاع بمستو  عالقاته ما أفراد الفريق  -0
 يعمن العبيه بالقواعد والموائح الخاصة باستخدام األدوات الرياضية.  -0
 يراعى الفروق الفردية بين الالعبين . -1
 ن المصابينيعمل كحمقة اتصال بين األخصائيين والالعبو  -2
)كاشتتتتف،    خبيتتتتر بمعرفتتتتة العوامتتتتل النفستتتتية وكيتتتتف يعتتتتالج المواقتتتتف المضتتتتطربة . -3

0202) 
قتتادر عمتتى استتتخدام المغتتة الستتهمة البستتيطة، وان يختتتار كمماتتته اختيتتار ستتميما حتتتى  -4

 يتسنى توصيل مادته لالعبين بيسر وسهولة
" حتتى يستتطيا الكشتف عتن eyes choachesالخبيترة "أن يتمتتا المتدرب بتالعين  -5

وكتتتتذا ستتتترعة الكشتتتتف عتتتتن االخطتتتتاء والعمتتتتل عمتتتتى إصتتتتالحها خاصتتتتة أثنتتتتاء  المواهتتتتب
 المباريات.

أال يستتيء استتتعمال ستتمطة القيتتادة التتتي منحتتت لتته، بتتل يستتتخدمها لمتتا فيتته مصتتمحة  -6 
 العبيه. 

فقتتط بتتل لمتتا يمكتتنهم أن  يجتتب عميتته أال يعامتتل الالعبتتين لتتيس لمتتا هتتم عميتته اآلن - 02
   .يصموا إليه في المستقبل

أن يكون لديه سمطات كاممة مطمقة وبذلك يتحمل النقتد وحتدة ستواء داختل أوختارج  -00
 المعب. 
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 له القدرة عمى توجيه العبيه ومساعديه من واقا السمطة المطمقة التي يتمتا بها.  -00
ديحا أو نقتتتدا وذلتتتك حستتتب متتتا يوجتتته العبيتتته إلتتتى مايستتتتحقونه ستتتواء كتتتان ذلتتتك متتت - 00

 تتطمبه الظروف ووفق ادائهم في التدريب أو المباريات. 
لديتته القتتدرة عمتتى محاكمتتة الالعتتب المخطتتىء فتتي مصتتمحة الفريتتق فتتورا مهمتتا كتتان  -01

 مرکز هذا الالعب في الفريق، وان يصدر حكمه عميه ويعاقبه. 
الوالتتد لهتتم متتا الحتترص عمتتى  وأخيتترا 7 أن يعتبتتر نفستته ويعتبتتر  الالعبتتون األخ أو -02

 .تنمية عالقته بأباء الالعبين إذا أمكن
 ميام المدرب-13   

تقا عمى كاهل المدرب أمورا عديدة منها كيفية مستاعدة الالعتب عمتى استتخدام و إتقتان 
 -كافتتتة األستتتاليب المرتبطتتتة بالتأهيتتتل النفستتتي فتتتي ظتتتل مختمتتتف الظتتتروف الصتتتعبة )قبتتتل

الذ  يسهم في رفا درجة استعداد الالعتب نفستيا لالشتتراك بعد( المسابقة،  األمر -أثناء
 في تمك  المسابقات وغيرها من البطوالت والدورات المتميزة بشدتها العالية.

و ينظتتتتر لعمميتتتتة اإلعتتتتداد النفستتتتي باعتبارهتتتتا عمميتتتتة معقتتتتدة، وأن النتتتتتائج المتوقعتتتتة منهتتتتا 
بة في االستتفادة متن هتذا تتحقق فقط عندما   يتوافر لد  الالعب جممه عوامل مثل الرغ

اإلعتتداد التتذ  يبتتدأ بتحديتتد النتتتائج و المستتتويات الرياضتتية  المطمتتوب تنفيتتذها وتحقيقهتتا، 
 ثتتتم مصتتتداقية بشتتتعور الالعتتتب الحقيقتتتي فتتتي كيفيتتتة تنفيتتتذ تمتتتك األهتتتداف تمتتتك األهتتتداف.

 (50، صفحة 0202)كاشف، 

ويمعتتب المتتدرب دورا هامتتا ورائتتدا فتتي تهيئتتة الالعتتب إلمكانيتتة فهتتم أهتتداف المستتابقة عتتن 
طريتتق تشتتكيل التتدوافا المطمتتوب تنفيتتذها متتن ختتالل تمتتك المستتابقة، وذلتتك بإثتتارة الجوانتتب 
العاطفية لد  الالعب وبشكل مقتنن، ويستتخدم المتدرب قبتل المستابقات وستائل تحقتق لته 

اء النفستتي لالعتتب، عتتن طريتتق المجتتوء الختبتتارات تربويتتة التأكتتد متتن فاعميتتة وجتتدو  األد
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تجريبيتتة وعمميتتة(، يمكتتن بواستتطتها قيتتاس منحنتت  نمتتو درجتتة االستتتعداد النفستتي لالعتتب 
 إلمكانية  اشتر که في المسابقات، ويجب عمينا كمتخصصين مراعاة الجوانب التالية7 

هم اإلعتتتتتداد التخصصتتتتتي لممتتتتتدرب متتتتترتبط بتتتتتالالعبين عمتتتتتى حستتتتتب خصائصتتتتت00-0
 -العمريتتتة و الجنستتتية، ولتتتذلك يوجتتتد متتتدربين متخصصتتتون فتتتي العمتتتل متتتا )األطفتتتال 

 الناشئين (. -السيدات  -الكبار 

يجتتتب أن يتعمتتتق المتتتدرب فتتتي المعتتتارف والمعمومتتتات المرتبطتتتة بتتتالفريق التتتذ   00-0
يتتتتولى تدريبتتته، فمتتتدرب األطفتتتال يجتتتب أن يعتتترف الخصتتتائص والمميتتتزات التشتتتريحية 

التتتتنفس لمطفتتتتل، كمتتتتا أن متتتتدرب الستتتتيدات يفتتتتترض فيتتتته معرفتتتتة  ألجهتتتتزة الجستتتتم وعمتتتتم
 ومراعاة خصائص عمل أجهزة المرأة وهكذا. 

 فتتتتي حالتتتتة ظهتتتتور بعتتتتض مواقتتتتف المنازعتتتتات أو )المشتتتتاحنات( بتتتتين العبتتتتي الفريتتتتق
ومدربهم، فإننا نر  فتي تمتك الحالتة أن المتدرب هتو المستئول، حيتث أنته لتم يتدرك فتي 

ضجوا، ومن ثم فإن الطرق التربويتة المطبقتة معهتم لتم الوقت المناسب أن العبيه قد ن
 تعد تنفا، فقد كان األجدر استخدام طرق أخر  أكثر تأثيرا 

يجتتتتب أن يتعتتتتود المتتتتدربون عمتتتتى طريقتتتتة العمتتتتل الجمتتتتاعي، بحيتتتتث يكتتتتون متتتتنهم  -0
المتخصتتتص فتتتي االنتقتتتاء بينمتتتا آختتترون متتتا الالعبتتتين ناضتتتجي المستتتتو  وهكتتتذا، 

ه الالعبتتون يجتتب أن يرجتتا الفضتتل فيتته إلتتى جميتتا بمعنتتى أن اإلنجتتاز التتذ  يحققتت
 (51، صفحة 0202)كاشف،   المدربين بالتساو .
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 خالصة:

المدرب الرياضي الكفء هو تمك الشخصية الرياضية القادرة عمى إحداث الفارق 
األفراد التي يدربها أجل وصنا التفوق والنجاح والتأثير عمىالمجموعة الرياضية من 

  .تحقيق الفوز بالمباريات عمى المدربين القريب والبعيد

سواءا كانت مباريات عمى حد  أو ألقاب محمية أو إقميمية وقارية ودولية وعالمية و 
األولمبية من الكؤوس وميداليات،وهذا انطالقا من أسس نفسية و عقميمة وبدنية وتقنية 

ي يدرك تمام اإلدراك عممياته التدريبية في اختصاصه بعد أن وتكتيكية فالمدرب الرياض
نشأ وتكون عميها تكوينا عمميا أساسه المعرفة التامة لعمم التدريب الرياضي وعممياته 

 التدريبية. 

كما تطرقنا في هذا الفصل إلى المدرب الرياضي كما ذكرنا أنواعا مختمفة من المدربين 
وصفاته كشخصية رياضية وذكرنا خصائصه وعالقته الرياضيين كما التمسنا شخصيته 

بالالعبين وأسموبه معهم كما تطرقنا إلى المدرب الناجح وعالقته ما أفراد البيئة 
.الرياضية وبرنامجه التدريبية  
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 تمهيد:
أصػػ الادرػػػدروبل صػػػدرةلمريػػددةلدمروػػػللدمػػػ لددرتػػ لادمػػػ ـل ػػػ لادم رميػػ تلادمي صػػػرةل  ػػػدل
ص رلم  اللدررن  سل وفلك  للقط د تلادم رمعل ػؿلأصػ الموػدان لدررقػ  ؽل ػوفلم ررػؼل

كأحػػدلاددقػػ لؿلادم مػػللدزوػػ دةلادكتػػ ةةلابنر  وػػللدلذدػػؾللادػػددؿلدلادوػػيدبل يػػدلابومػػ فل ػػ 
 ر ػػػػعلمقػػػػردللارداةلدح ػػػػرادلدرح وػػػػؽلادمرطر ػػػػ تلادرػػػػ لرقػػػػرددوم لأدمػػػػ دمـلرم وػػػػو لمػػػػعل
ادرطػػدرلاديرمػػ للدلادركنددػػد  لدرقػػرمرلدمروػػللادرػػدروبلطػػداؿلحوػػ ةلادتػػردل صػػدرةلد مػػلل

روبلإدىلإحػداثلريوػراتل ػ لد   لالحرو   ر لكتردلدكأحدلأدض ةلادم رمعلإذلوقيىلادرد
أنمػػػ طلقػػػردؾلادتػػػردلمػػػفل ػػػاؿلرد ومػػػ لر ضػػػؿلارقػػػ دوبلادم نوػػػللدرػػػىلادتمػػػـلادصػػػحوال

تـل ػػػ لركوػػػؼلادتػػػردل  دنقػػػ للدرظػػػردؼل دو صػػػور لدلاديدامػػػؿلادمحػػػددةلدقػػػردك ل مػػػدلوقػػػ
دىلرح وؽلردازن لمػعلظػردؼلاد ولػللدالمػللادريووػرلحددػ لدلادرػدروبلدقػورلل ادمحوطلل  لدا 

رػػ ل  ػػ لحػػدلذارػػ ل مػػدلويمػػؿلدرػػىلإدطػػ ةلادترصػػللادك مرػػللدرتػػردلدرأدوػػللدا  لددػػوسلي وػػل
 ػػأدرىلمقػػردللمػػفلادكتػػ ةةل ويمػػؿلدرػػىلرنموػػللدرطػػدورلقػػدراتلادتػػردلاد دنوػػللدلاددظوتوػػلل
مك نوللاقر دامم لدرحصدؿلدرىلاك ػرلمنتيػللدذارػ لد  درػ د لدرم رمػعلادمحػوطل دادنتقوللدا 

ميػػ دلاوػػر مرلد  ررروػػؾدلأفلادرػػدروبلاللو رصػػرلل ػػ لدلوػػذكرلداحمػػدلدػػزتلرا ػػادلدلورتػػؽ
درػػػػىلابدػػػػدادلادتنػػػػ لدرتػػػػردلأتلرزدوػػػػدسل ميردمػػػػ تل دوػػػػدةلدرحقػػػػوفلطرو رػػػػ ل ػػػػ لارداةل
 حقػػبل ػػؿلور ػػ دزلذدػػؾلإدػػىلابدػػدادلادنتقػػ لإذلأصػػ الاقػػر داـلاد  ػػراتلادريروموػػللمػػفل

رر ػػدتل رررػػدروبلا ػػؿلاقػػركم ؿلمتػػ توـلادرػػدروبلدلادرر وػػللأمػػرلزادلانروػػ رسل ػػ لادم ػػ ؿلاد
د مػػللوينػػ لدمروػػللابدػػدادلادمػػنظـلادمقػػرمرلدرطػػدورلقػػدراتلادتػػردلدر ػػعلمقػػردللكت ةرػػ ل
درح وػػؽلادمرطر ػػ تلادازمػػللرداةلدمػػؿلميػػوفلد رػػدغلتػػدؼلمحػػددلدزوػػ دةلابنر  وػػللدرتػػردل

ل(10)دص ـلاددوفلد داد  دؽ،لصتحلللدادم رمع.
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 التدريب الرياضي:2-

مفهوم التدريب الرياضي: 2-1  

ددادل ادردروبلادرو ض لتددلاديمرو تلادم ررتللادريروموللدادرر دوللدادرنولل،لدا 
اداد وفلدادترؽلادرو ضوللمفل اؿلادر طوطلداد و دةلادرط و ولل مدؼلرح وؽلأدرىل

.مقردو تلادرو ضوللدادحت ظلدروم لرطدؿل ررةلممكنلدل (09،لصتحلل0998)إ راتوـ،ل   

دتدلأوض لدلاديمرو تلادر لريرمدلدرىلارقسلادرر دول،لداديرمول،لدادر لرمدؼلإدىل
ددادلدرطدورلاد دراتلدادمقردو تلادرو ضولل  لك  لل دان م لدرح وؽلأ ضؿل قو دةلدا 

 ادنر لجل  لادرو ضللادمم رقلد.

ان ل موعلاديمرو تلادر لرومؿل ن ةلدرطدورلدن صرلكم لويرؼلادردروب:دلدرىل
ادرو قللاد دنول،لدريرـلادركنوؾ،لادركروؾ،لدرطدورلاد   رو تلادي روللضمفلمنمجلدرم ل
م رمجلدت دؼل  ضعلرقسلرر دوللقصدلدردصدؿل  درو ض لإدىلأدرىلادمقردو تل

 ادرو ضوللادممكنلد.

ر دوللدريروموللمنضمللر ضعلدوير  لمحمدلدادت:دلادردروبلادرو ض لدمروللر
دحقسلداد  دئلاديرمول،لدرمدؼلأق ق لإدىلإددادلادتردلدرح وؽلأدرىلمقردللرو ض ل

)اديادت،للممكفل  لادمن  ق تلادرو ضوللأدل  لندعلميوفلمفلأنداعلادرو ضلد.
(07،لصتحلل2112  

د  رةلدفلاد دانوفلدارنظمللادم د للإدىلإددادلدوتمـلمصطرالادردروبلادرو ض ل:دلأن ل
 ادتردلدردصدؿلإدى
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لأ مزةلادرو ض لدصحر لاد قمولل مقردللابن  زلدفلطروؽلابددادلادك مؿلديمـد
ادي مل،لكم لورحقفلادردا ؽلاديص  لداديضر لدوقمؿلريروـلادمق رلادحرك ل ضالدفل

(78،لصتحلل0997)حقوف،للزو دةلق  روللابنر جلددللادتردد.  

خصائص التدريب الرياضي:  2-3  

ادمرر طلل  درو ضللنظرالدكدفلتذسلاديمروللمي دةلرمدؼلإدىلاددصدؿل  دادبلإدىل
 ارداةلادرو ض لاد ودلمفل اؿلإددادسلإددادالمرك ما.ل

ادردروبلادرو ض لدذدؾلو بلدرىلكؿلمدربلأفلوكدفلمرم لإدم م لك مال  ص لصل
 دوير رلأتمم ل  لم ور :

التدريب الرياضي وعالقته باألسس التربوية والتعميمية:ل2-0  

ديمروللادردروبلادرو ض لد م فلورر ط فلمي ل ر  طلدثوؽ،لدوكدن فلدحدةلداحدة،لل
 أحدتم لريروم لداآل رلرر دتلنتق .

دىلاكرق بلدرنمولل  د  نبلادريروم لمفلدمروللادردروبلادرو ض لومدؼلأق ق لإ
ر  فلادمراتلادحركوللدادرو ضوللداد دراتل ادصت تلاد دنوللادي مللداد  صل،لدريروـلدا 

اد ططوللدندعلادنو طلادرو ض لادر صص ،ل  بض  للإدىلاكرق بلادمي رؼ،ل
دادميردم تلادنظروللادمرر طلل  درو ضلل صتللد مل،لدرو ضللادر صصل صتلل

   صل.

نتق لمفلدمروللادردروبلادرو ض ل إن لومدؼلأق ق لإدىلرر وللأم لاد  نبلادرر دتلاد
ادن وئلدرىلحبلادرو ضل،لداديمؿلدرىلأفلوكدفلادنو طلادرو ض لذدلمقردللد د ل

مفلادح  و تلادضردروللدارق قوللدرترد،لدمح ددللروكوؿلددا علدح   تلدمودؿلادترد،ل
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ض  للإدىلرر ول،لدرطدورلداالرر  ةل م ل صدرةلرقرمدؼلأق ق ل دمللاد م دل،ل  ب
ادقم تلاد ر وللادحمودة،لكحبلاددطفلداد رؽلادرو ض لدادردحلادرو ضول،لدكذدؾلرر ولل

 درطدورلادقم تلابرادوللكقمللادمث  رةلدض طلادنتسلدادو  دل،لدادرصموـ.

كم لومثؿلادردروبلادرو ض ل  لوكر لادنمدذ  لدوكؿل ي دور لرنظوـلاد داددلل
موعلادظداترلارق قوللمت صؿلقداددلادريروـلدادرر وللادو صوللدددرلادرر دوللدرمووزل 

رد و لادرر دووفلدادمدر وفلادر لرظمرل صدرةليورلم  ورةلمفل راةلقو در ل اؿل
(26،لصتحلل2115)اد دا  ،ل ادردروبلدأثن ةلاد و دةلادي مللداد  صللديورت .  

التدريب الرياضي مبني عمى األسس والمبادئ العممية:   2-2  

دك نتلادمدت للادتردوللقدوم ل  لادثاثونو تلدارر يونو ت،لرريبلددرالأق قو ل  ل
دصدؿلادتردلإدىلأدرىلادمقردو تلادرو ضوللددفلارر  طم ل  دردروبلادرو ض لاديرم ل

 ادحدوثلدادذتلك فلأمرالمقر يدا.

ادحدوثلو دـلدرىلادمي رؼلدادميردم تلدادم  دئلاديرمولل  دردروبلادرو ض ل
لابنق نول،لادطبلادرو ض ،لدادموك نوؾل لادط ويوللداديرـد ادمقرمدةلمفلاديدودلمفلاديرـد

 ادحودوللددرـلادحركل،لددرـلادنتسلادرو ض ،لدادرر ول،لددرـلاال رم علادرو ض د.
(20حلل،لصت2112)اديادت،ل  

ورلداحمدلمتر لإ راتوـلدلأفلارقسلدادم  دئلاديرموللادر لرق تـل  لدمرو تل
 ادردروبلادرو ض لادحدوثلررمثؿل  :

درـلادروروا.لل-0للل  

دظ لؼلأدض ةلاد مدلاد دن .لل-2للل  
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  وددد وللادرو ضل.ل-3للل

لادحركللادرو ضول.ل-4للل ل(20،لصتحلل0998)إ راتوـ،للدرـد  

درـلادنتسلادرو ض .لل-5للل  

لادرر ول.لل-6للل درـد  

درـلاال رم علادرو ض .لل-7للل  

ابدارةلادرو ضول.ل-8للل  

 
(22،لصتحلل0998)إ راتوـ،ل    األسس والمباديء العممية لمتدريب الرياضي  

والدور القيادي لممدرب:التدريب الرياضي  2-3  

ورموزلادردروبلادرو ض ل  دددرلاد و دتلدرمدربل  رر  ط ل در للك ورةلمفلادت درولل
دمفلن حوللادادبلادرو ض ،ل  دريـلمفلإفلتن ؾلاديدودلمفلاددا   تلادريرومول،ل

األسس 
 والمبادئ العلمية

 
 أسس التشريح

أسس وظائف 
أعضاء الجهد 

 البدني

أسس علم النفس 
 الرياضي

 
أسس اإلدارة 

 الرياضية

 أسس علم التربية 

أسس علم 
 االجتماع الرياضي

أسس بيولوجيا 
 الرياضة

أسس علوم الحركة 
 الرياضية
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دادرر دول،لدادنتقول،لدادنتقوللادر لر علدرىلك تؿلادمدربلادرو ض لبمك فلادرأثورل  ل
و صوللادادبلدرر وللو مرللمرزنللرروالد ل رصللرح وؽلأدرىلادمقردو تلادرو ضولل

مك نو ر ،لإاللأفلتذالادددرلاد و دتلدرمدربلدفلوكربلد ل ادر لررن قبلمعلقدرار لدا 
ادن  حلإاللإذالارر طل در للك ورةلمفلادت دروللداالقر اؿلدرحمؿلادمقؤددوللدادمو ركلل

ادرو ض ،لإذلأفلدمروللادردروبلادرو ض لري دنوللددر لللادتيروللمفل  نبلادادب
 ك ورةلرحتلقو دةلادمدربلادرو ض .

كم لررقـلدمروللادردروبلادرو ض ل  لكرةلاد دـل  دددرلاد و دتلدرمدربلدريمرولل
ادردرو وللدادر لو ددت لمفل اؿلرنتوذلدا   تلد دانبلدأوك ؿلادردروبل،داديمؿلدرىل

 دلدرىلدرـلادنتسلداالقر اؿل  لادرتكورلدلاال رك رلادمقرمرلرر وللادادبل  الدرم
،ل2110)د دس،للدادردروبلاد دتلمفل اؿلإرو داتلدرد وم تلدر طوطلادردروب.

(27صتحلل  

التدريب الرياضي تتميز عممياته باالستمرارية: 2-4  

  القرمراروللدوقتلدمرول)مدقمول(أتلأنم لالنويؿللادردروبلادرو ض لدمروللررموزل
 ررةلميونللأدلمدقم لميون لثـلرن ض لدرزدؿ،لدتذالوين لأفلاددصدؿلإدىلأدرىل

ادمقردو تلادرو ضوللاديرو لورطربلاالقرمرارل  لدمروللاالنرظ ـل  لادردروبلادرو ض ل
 ض للد بلانرم ةلطداؿلأومرلادقنللكرم ،ل مفلاد طألأفلوررؾلادادبلادردروبلادرو

مدقـلادمن  ق تلادرو ضول،لدوركفلدرراحللادر مللإذلأفلذدؾلوق تـل در للك ورةل  ل
ت دطلمقردللادادبلدورطربلارمرلاد دةلمفل دودلدمح ددللرنموللدرطدورلمقردلل

 ادادبلد بل ررةلادمددةلدادراحللادقر ول.
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درال  النر  ة،لحرىلاقرمرارلدمروللادردروبلادرو ض لمنذل دةلادر طوطلدم لمرل
لاددصدؿلردرىلادمقردو تلادرو ضوللددفلردقؼلحرىلادرزاؿلادادبلادردروب.

(23،لصتحلل2112)اديادت،ل  
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 كرة القدمل-3

 لتعريف كرة القدم 3-1

دلت لكرمللالرنوللدلرين لركؿلادكرةل  د دـلفلدلاالمركودفللfootballديلل:لكرةلاد دـلدل
دلأدلكرةلاد دـلارمروكوللأم لكرةلاد دـلادميرد للدلادر لقنرحدثل regbyوقمدنم ل  ؿلدل

 (2100)دا ردفلص.،للدل.لsoccerxدنم لدل

اصطاح ل:لكرةلاد دـلت لرو ضلل م دوللرم رسلمفلطرؼل موعلادن سلكم لأو رل
إدوم لردم ل موؿل:لكرةلاد دـلق ؿلكؿلو ةلرو ضلل م دوللميم لكؿلار رادلادم رمعل

ل(51،لصتحلل0986) موؿ،ل.ل

لر رخلكرةلاد دـل:لل3ل-2

ل  لادي دـل:لل3-3

لا ررتتل ل م لدي  لد د لاد دـ لادح وؽلدكرس لاد داول لاالق دوؿلحدؿلرحدود االراةلدكثرس
ل لر روخلظمرتلمفلحداد ل لاد ودشلدرحقوفلل5قدوم  لقن ل  لادقن  ل االؼلقنل

ل لحداد  لان  لاال ر ل يضل لورل لكوؼ لاد دنو  لاد دم ةلل4511دو قرمـ لادمواد ق ؿ
لن لقد لادودن ف لقدم ة لدورن كردف لادري   لتذس لم رس لدفلادمصرودف لادري   لتذس  ردا

لادمصرووفلدتـل ددرتـلن ردت لادىلاالن روز.

حقبلادمؤر وفلريددلاالقم ةلاد  صلل كرسلاد دـل  لادو   فلك نتلرددىلكوم رتلل
kemari ل05.لصتحلل0988ق دـل
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ل لادك دوود لرقمى لقدوم  لاد دـ لكرس لدي   لاوط دو  ل   لcalicioدتن ؾ ل  لل لرريب ك نت
ل لادقن  ل   لمرروف ل ردرنق  ل دف لق ف لدود للsanjon من ق   ،ل0977)اد داد.ح.ع،

ل(05صتحلل

اتلل tsu-shuودللل–كم لدددل  لاحدلمص درلادر روخلادصون لانم لرذكرل  قـلرقدل
 مينىلركؿلكرسلدكؿلم لدرؼلمفلرت صوؿلانم لك نتلرر دؼلمفلق لمروفلك ورر فلوزودل

ل لمل31داررت دمم  لادحرورو لقدـ لاد طدط لمف لو ك  ل ونمم  لادمزركو  ل  دحرالر كقدة
لقن ل لانرت خ لرـ لاد ا   لتذس لكؿ ل يد لداحد لقدـ لقطرس لم دارس لمقردور لث ب وردقطم 

لل0831 ل  لد ـ ليدا لد لدي روفلاالددىلدادث نو  لادري   لتذس رـلل0845درىلافلركدف
انولتلدورلقداددلل0862دضعلقداددلثاث لدورسلدكرسلاد دـل   مي لك م رودجلدي ـل

لتذسل لكؿ لزتدر لاد دـ ل كيب لادكرس لضرب لمف ل وم  لادقمر  لادري   لق ندف لرحت  دودس
ل02ارح دلادكرسلد داتلددرتلبلل0988ادقنداتلذدؾلادىلظمدرلادؿل طدد لرقمو ل

ل05 رو  لقن لداةلادقؿل  لاددنم رؾلارح دو لددطنو لدكرسلاد دـلدورن  سلدرىل طدالرم ل
ل(010،لصتحلل0977)اد داد.ح.ع،لل رو  .

 في الجزائر : 4-3

ل   ؿلاندالعلادكت حلادمقرالك نتلتن ؾل رؽل لاد دـل  لاد زالرل طدوؿلتدلر روخلكرس
لرق د ل لذاتلاالقم ةلادر لررمزلديرد رم  لاد دـ لادؿلل0920دكرس لاد زالرلمواد وم دة

ل  لاد زالر لمددددول لن دت لتد لادرو ض ل روؽ لاالرح د لثـ ل قنطون  لو  ب ل يدت   ة
االقام للددترافلدانضم ـل رؽلددودةلا رللدرم مددللركدنتل ميو تلرو ضو ل  ل
دي  لكرسلاد دـللمنر   تلا ي دلقو قو لدـلرردلقداتلاالقريم رلالل يدلتذسلاالندولل روؽلل

ل لاددطن لادذتلكدفلمف لادرحرور ل  ل ضل0958أ روؿلل03  م  لادثدرةلحوثلددد ـ
لادمقرحللبقم علصدتلاد زالرلادمك  حللد رلادي دـلمفل اؿلكرةلاد دـل.
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 يدلاالقر اؿل  ةتل ررةلادقرنو تلدلادق ينو تلادر لريربليروم لاد  نبلادنردو  لدل
االقريراض لفلحوثلأفلادمقردللادتن لدرم   اتلك فلد دو لرررم لمرحرللاالصاح تل

ل لمف لاد دـلادل0985-ل0978ادرو ضول لكرة لرطدر لم  ؿ ل   لنددول لقتزة لومدت ر 
لنوؿل لاددطن  لدرتروؽ لقما لادذت لادوئة لف لم دول لامك نو ت لمف لدم  لد ر لم   تضؿ
ادمودادوللادذت ولل  لاالدي بلاال رو وللادث دثلل  د زالرلثـلادمرر للادث نولل  لكأسلأمـل

ل لرأتؿلادتروؽلاددطن لادىلل0981قنل لدل  لادمن  ق تلاالددم ول ادددرلادث ن لمفل،
ل.0981ادي بلمدقكدلقنلل

  لأدي بلاد حرلاال وضلادمردقطلددصرتلادىلل0979دكذدؾلادمودادوللاد ردنزوللقنلل
أوفل  زلادتروؽلاددطن لدرىلاحدلدم د للكرةلاد دـل  لل0982قمرم ل  لمدندو ؿلأدم نو ل

ل لقنل لانمزمتل صيد ل لد لاديرو   لاالدم ن  لادتروؽ لتد لد مدندو ؿلل  ل0986ادي دـ
  د زالرل،لل0911ادمكقوؾلأم ـلاد رازوؿل،لدلرحصرتلدرىللكأسلا رو و لدحمـلقنلل

ل(01،لصتحلل0982)محمد،ل

 قوانين كرة القدم :  - 4

ل91ـلدلاللو ؿللدفلل021:لوكدفلمقرطوؿلادوكؿلاللوريدللطدد لميدان المعب 4-1
لـل.ل64ـلدلاللو ؿلدفلل011لـلفلدلاللوزودلدرض لدف

قـل،لدلاللل70:لكردوللادوكؿل،ليط ؤت لمفلاد ردلدلاللوزودلمحوطم لدفللالكرةل4-2
)ادصت ر،للغل.ل401غلدلاللو ؿلدفلل451قـل،لأم لدزنم لاللوريدللل68و ؿلدفل
ل(0982

الد  لدا ؿلادمودافل،لل00:لرريبل وفل رو وفلفلوركدفلكؿلمنمم للعدد االعبين 4-3
ل(10)ر  ،لصتحلللدلق يللالد وفلاحرو طووفل.
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لاد ددلللتجهيزات الالعبين 4-4 ل) لادر موزات ل موع لاقريم ؿ ل   لادحؽ لدادب :
ادرو ضولل،لادحذاةلادرو ض ل،لاد داربل،لداق لادق ق ل...(ل ورطلافلاللروكؿل طرال

لدرىلاالدبلادل  ق لاالد وفل.

لوير رلص حبلادقرطللادمزاددللدر دانوفلادري للدرنظوـلاد  ندفلدلرط و  للالحكم :ل4-5

ويوفلدرم  راةلمراق  فلدر طدطلددا  مم لافلونم ل ردجلادكرةل:للالحكام المساعدين 4-6
لمفلادمريبل،لدلو مزافل راو تلمفلادمؤققللادر لرريبلدرىلارضم لادم  راةل.

للمدة المعبل4-7 لودط فلمرق دو فلكؿلمنمم  لوض دؼلادىلودطلدقتلل45: ل، د
لدل.ل05ض لعلدلاللرزودل ررةلادراحلل وفلادودطوفلدفل

:لورحددلا رو رلنصتىلادمريبل،لدلركرللاد داوللدرىلاد ردلل  طيلللبداية المعبل4-8
لن دوللدلادتروؽلادت لزل  د ردللو ر رلاحدللن حور لادمريبلادلركرللاد داولل.

:لركدفلادكرةل  رجلادمريبلدندم لري رلكرم للالكرة في الممعب أو خارج الممعبل4-9
لادريبل لودقؼلادحكـ لدندت  لادرم سل، دلركدفل  لادمريبل  ل موعل طلادمرمىلاد

لارحداؿلاال رللمفل داوللادم  راةلادىلنم ورم ل

لا ر زتلادكرةل طلادمرمىل وفللطريقة تسجيل الهدفل4-01 :لوحرقبلادمدؼلكرم 
لاد  لمروفلدلرحتلادي رضلل.

وير رلادادبلمرقرالإذالك فلاقربلمفل طلمرمىل صم لمفلادكرةل  للالتسمل :ل4-00
لادرحظللادر لرريبل وم لادكرةل.

:لوير رلادادبلم طل لإذالريمدلاررك بللم  دت تللاالخطاء و سوء السموكل4-02
لادر دولل:
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لادضر للادحرةل:للحوثلرن قـلادىلققموفل:4-03

ركؿلادلمح ددللدلكؿللادتروؽلادم طئلم  ورةل.م  ورةل:لدلت لادر لو دزل وم لاص  للمرمىل
اد صـل،درقرللاد صـلمثؿلمح ددللإو  د ل  قريم ؿلادق قوفلادلاالنحن ةلام م لادل رت ل،ل

د علاد صـل ينؼل،اددثبلدرىلاد صـل،ضربلادلمح ددللضربلاد صـل  دودل،مقؾلاد صـل
رمىل،د علاد صـل  دكرؼلمفل  دودل  تل زةلمفلادذراعل،ومنعلديبلادكرةل  دودلااللح رسلادم

ل(23،لصتحلل0997)م ط ر،للاد رؼلااللاذالادررضلطرو  ل

يورلم  ورةل:لدلت لادر لاللومكفلاحرازلتدؼل داقطرم لااللاذالديبلادكرةلادلدمقم لالدبل
لا رل.

 بلافلوكدفل موعلضر للاد زاةل:لرضربلادكرةلمفلدامللاد زاةلدلدندلضر م لول4-05
لادري وفل  رجلمنط للاد زاةل

لرموللادرم سل:لدندم لر رجلادكرةل ك مرم لمفل طلادرم سل.ل4-06

ادضر للادمرمىل:لدندم لر ر زلادكرةل ك مرم لل طلادمرمىل وم لددالاد زةلادداقعل وفلل4-07
لاد  لموفل.دوكدفلآ رلمفلدي م لمفلادتروؽلاد صـ.

دم لو رجلاد صـلادكرةلمفل طلادمرمىل وم لددالاد زةلادداقعل وفلادضر للادركنولل:لدنل4-08
ل(18)ر  ،لصتحلللاد  لموف.

لالمبادئ األساسية لكرة القدم :ل-5

وردقؼلن  حلاتل روؽلدلر دم لادىلحدلك ورلدرىلمدللار  فلا رادسلدرم  دئلاالق قوللدري لللل
افل روؽلكرةلاد دـلادن  التدلادذتلوقرطوعلكؿل ردلمفلا رادسلافلوؤدتلضر  تلكرةلدرىل

لل  درمرورل دقللدلردقوتلقروـل م ررؼلادطرؽل،لدلوركؿل ا راؼلاندادم ل  تللدرو قلل،دلو ـد
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لدلادكرةل  قمددلل،دلوقر دـلضربلادكرةل  دراسل  للادمك فلادمن قبل،دلوح درلدندلادرزـد
،ل0977)اد داد.ح.ع،للوري دفلري دنن لر م لمعل  وللادض ةلادتروؽل  لدمؿل م د لمنقؽل.

ل(25صتحلل

دتذسلادم  دئلاالق قوللدكرةلاد دـلمريددةلدلمرنددلل،لدذدؾلو بلددـلمح ددللريرو م ل  لمدةل
قصورةلكم لو بلاالترم ـل م لدالم لدفلطروؽلردروبلاداد وفلدرىلاكثرل  لكؿلرمروفلدل

للق ؿلاد دةل  دريبلدلر قـلادم  دئلاالق قوللدكرةلاد دـلادىلم لور ل

  دكرةل،ادمم  ملل،لرموللادرم سل،ضربلادكرةل،لديبلادكرةل  دراسل،لاقر   ؿلادكرةل،لادمح درةل
ل(27،لصتحلل0977)اد داد.ح.ع،للحراقللادمرمى.

 متطمبات العب كرة القدم :ل-ل6

 الجانب البدني:ل6-0

دىلرو ضللميونللاالددادلاد دن لادي ـل:لتدلادرطدرلاد ودلدرصتح تلادحركولل ددفلرد للال-أ
دلومثؿلمرحرلل قوطلل  صلل رطدورلادصتح تلاد دنوللادم مللدررو ض لادذتلو ضعلطورلل
لت ر لادمرحرللدرمرون تلمد مللادىلرطدرلادصت تلادحركولل)م  دملل،قدةل،مردنلل.......ادخ(

دلوقمالدن لتذالادندعلمفلادرحضورلاد دن للمفلادددـلادىلر دوللدمؿلاال مزةلاديضروللدللللل
  ادمتصروللدلكذالاال مزةلادتقوددد ولل)اد م زلاددمدتلادرنتق لدلاد م زلاديص  ل(.

(khelifi, 1990)ل

ددـلادىلر دوللدمؿلاال مزةلاد قـلدلاالددادلاد دن لاد  صل:لاالددادلاد دن للمفلادل-بل
زو دةلاالمك نو تلاددظوتوللدلاد دنوللط   لدمرطر  تلادم  راةل  لادكرةلاد دـل،اتلرطدورلادصت تل



التدريب الرياضي                                                                 الفصل الثاني:    
 

47 
 

ادمموزةلدادبللكرةلاد دـل،لمثؿلادرحمؿلادددرتلادرنتق لدلادقردللادحركوللدلقردللردلادتيؿل
ل دةلادمموزةلدقردلل،لدلادمردنللاد  صلل  دقردللدمق   تلقصورةلدلاد

ل(pradet, 1997).لدرر روفلدلادرو قللدلرحمؿلادقردلل...ادخ

مررالدرحقوفلادقردلل،ادلاد رتلل31دلادصت تلمرر طللمعل يضم ل مثالاديددلدمق  للللل
 ل،دلن ؿلدمق  للمحدددةلل طرو للادرن دبلادلر  دؿلاد طدةلدرطدورلادرحمؿللادددرتلادرنتق

ردرو  تلاالددادلاد دن لاد  صل  ل داولل ررةلاالددادلم  رنلل  الددادلادي ـللحوثلرصؿل
لالدرىلنق للدم ل  لمرحرللاالددادلاد  صلدلاالقريدادلدرم  رو تل

ل:للعناصر المياقة البدنيةل-7

 ويولل  ل:ل''د مللادرحمؿلتدلاد درةلدرىلم  دمللادريبلدلاديددةلادىلادح دللادطلالتحمل7-0
ل.اقرعلدقتلممكفل''للل

:لرريبلاد دةلاديضروللددرل  دغلاالتمولل  لان  زلاداةلالدبلكرةلاد دـللالقوة العضمية 7-2
 اؿلادم  راة،لدلريرؼللتذسلاد دةل  درةلادريبل  لادريربلدرىلادم  دم تلادم ررتللادل

مدا رم لدت لداحدةلمفلاتـلمكدن تلادرو قللاد دنولل،لحوثلورر طلل ميظـلادمرطر  تللاد دنولل
لـلدلرؤثرل  لمقرداسل.اد  صلل ادبلكرةلاد د

دلورضالا رو حلادادبلدم ل  لادكثورلمفلادمداقؼلاثن ةلادريبل،لك ددثبلدضربلادكرةل
ل  دراسلادلادرصدوبلمفل

لادمرمىلادلادرمروراتلادم ررتلل،لدلدندلاداةلم ررؼلادمم راتل  د دةلدلادقردللادمن ق لل.

مفلادكت حلدلاالحرك ك تلادمقرمرةلمعللكم لوحر جلادوم للادادبلاوض ل وم لررطر  لادم  راةلل
لاد صـلداقرحداذ



التدريب الرياضي                                                                 الفصل الثاني:    
 

48 
 

لدرىلادكرةلادلادرق  للادمحكمللمعلادريربلدرىلدزفلاد قـلاثن ةلاالداةلطداؿلزمفلادم  راة.
ل(000)اد ق ط ،لصتحلل

:لرتمـلمفلادقردللكصتللحركولللقدرةلاالنق فلدرىلاد و ـل  دحرك تل  لاقصىللالسرعة 7-3
،ل0984)اد   ر،ل ررةلزمنوللدل  لظردؼلميونللوتررضل وم لرنتوذللادحركلل وكؿللقروعل

ل(48صتحلل

ان  زل  لكرةلاد دـل:لويرؼلرحمؿلادقردلل  نم لاحدلاديدامؿلاالق قوللدلتحمل السرعةل7-4
،لدلنين لقدرةلادادبل  الحرت ظلل ميدؿللد ؿلمفلقردللادحركللاثن ةلركرارلاد رتل اؿل

ادم  راةل،لاتلرحمؿلرداد لادقرد تلادر لر ررؼلقردرم لحقبلمرطر  تلمداقؼلادري لل
مك فللادم ررتلل،لحوثلررطربلادم  راةلقدرةل  ل للدرىلركرارلادر  ربلادر  ربل  النر  ؿلمف

د(لدر و ـل  ددا   تل91ال رل  قصىلقردلل  لاتلدقتل اؿلزمفلادم  راةلادم درلبل)
ل(39،لصتحلل2110)د دسلع.،لادم دموللدلادد  دولل

لدم لنظراللالرشاقة: 7-5 لادرو قللدلرحدودلمتمـد تن ؾلمي ن لكثورةلحدؿلمتمـد
 الرر  طم لاددثوؽل  دصت تلاد دنوللمفل مللدلادر نو تلادتنوللمفل مللاال رل.

ريرؼل  نم لقدرةلادتردلدرىلريوورلادض د ل  لادمداةلررضمفلاوض لدن صرلادريوورل
رلادقردلل.االر  سلدلتدلد مؿلت ـل  لميظـلرو ض تل  الض  للدينص  

لادرو قللل  لدمرولل دلوير رلادريروؼلادذتلو دم لدتررزدلمفلانقبلادري روؼلدمتمـد
 ادردروبلادرو ض لاذلورللانم ل:لللللللل

اد درةلدرىلار  فلادردا ؽلادحرك لادمي د.-  

اد درةلدرىلادقردللدلار  فلادمم راتلادحركوللادرو ضول.-  
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 صدرةلررن قبلمعلمرطر  تلادمداقؼللاد درةلدرىلريدوؿلقردللاالداةلادحرك -
 ادمريورة.

:الجانب المهاري -8  

:دلت لاالداةلادحرك لاالرادتلادث  تلادمرموزلمفهوم المهارة الحركية الرياضية 8-0
  درحكـلدلاددقللدلاالقرص دل  لاد مدل قردللاالقر   للدرمداقؼلادمريورةلالن  زل

 ا ضؿلادنر لجلاثن ةلادم  رةل.

وير رلاالددادلادمم رتلاحدلاد دانبلاالق قوللديمرولللعداد المهاري :مفهوم اال8-2
ادردروبل  لكرةلاد دـلدلومثؿلمقردللار  فلاالداةلادمم رتلاحدلمؤوراتلاد درةلادمم رولل

ادي مللادلاالن  زلادمم رتلدادبلدل  صللاذالرم ثؿلادلرو   لتذالاالداةلمعل
 مرطر  تلمداقؼللادريبل اؿلادم  رو تل.

وقرمدؼلاالددادلادمم رتلداد وفلريروـلدلرطدورلدص ؿلدلار  فلدلرث وتللادمم راتل
ادحركوللادرو ضوللادر لومكفلاقر دامم ل  لادمن  ق تلادرو ضوللدرح وؽلادرىل

 االن  زاتلادرو ضول.

:ل  لكرةلاد دـلادحدوثللوريبلاالددادلددرالك ورال  لاهمية االعداد المهاري ل8-3
او   وللدص دالادتروؽلحوثلرريبلادمم رةلددرال  رزال  لدمروللار  فلدلرح وؽلنر لجل

 ادن  حلادطرو للادر لوريبل م لادتروؽل.

افلدمروللاالددادلادمم رتل  لكرةلاد دـلرمدؼلادىلريروـلادمم راتلاالق قوللادر ل
فلوقر دمم لادادبل اؿلادم رو تلدلادمن  ق تلدلمح ددللار  نم لدلرث ورم لحرىلومك

رح وؽلادرىلادمقردو تلدلور ذلادمدربل  لرح وؽلذدؾللادمدؼلكؿلاال راةاتل
ادضردروللدلادم د للدردصدؿل  دادبلادىلاددقللدلاالر  فلدلادرك مؿل  لاداةل موعل
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ادمم راتلاالق قوللدري لل حوثلوقرطوعلر دورم ل صدرةلادوللمر نللرحتلظردؼلادم  رةل
دـل.دل  لظؿلاط رلق ندفلدي للكرةلاد   

:لرمرلدرو لاالددادلادمم لرتلدرحرك تلادرو ضولل مراحؿللمراحل االعداد المهاري8-4
ريرـلاق قوللثاثللاللومكفلادتصبل ونمم لحوثلرؤثرلكؿلمنمم ل  لاد رللدلرر ثرل م ل

 دلند زت ل وم لور :

مرحرللاكرق بلادندا ؽلاالدد لدرحركلل:لدلررضالاتموللتذسلادمرحرلل  لادن  لطللل-
در دول:ا  

 روكؿلاالق سلاالدؿلدريرـلادحرك تلدلار  نم .

رمدؼلادىلاكرق بلادتردلم ررؼلادمي ن لدلادرطدراتلك درصدورلادقمي لاد صرتلدل
 ادحرك لدرحرك تلحرىلومكفلضم فلقدراتلادادبلدرىلاداةلدلادمم رقل.

 اقرو رةلددا علادادبلدريرـلادحركللدلمح ددللادردروبلدروم لالر  نم 

حرللاالكرق بلادردا ؽلاد دودل:لومكفلاقر داـلم ررؼلاددق لؿلادميونللدرىلمرلل-
 ادريروـلافلررن قبللمعلدر للادمقردللادذتلدصؿلادو لادادبلل.

رحرؿلاددق لؿلاديرموللادمك نللادم ملل  لتذسلادمرحرللدلادر ل داقطرم لومكفلمم رقلل
 دلاداةلادحركللدلادردروبلدروم لككؿل.

صاحلاال ط ةلددرالت م ل اؿلدمروللادردروبلدرىلادحركل.رحرؿللدمروللا  

مرحرللار  فلدلرث وتلادمم رةلادحركوللادرو ضولل:لرأر لتذسلادمرحرلل يدلادمراحؿل-
ادق   للمفل ادم لومكفلرث وتلأداةلادحركلل مداالةلادردروبلدلاصاحلاال ط ةلرحتل

 ادظردؼلادمريددةلدلادمرددل.
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كرةلاد دـل:ررموزلادط ويللاالداةل  لكرةلاد دـل  حرداةت لدرىللاالداةلادتن لدمم رات-
مم راتلكثورةلدلمرنددللوريوفلدرىلار  نم لقداةل  دكرةلادل ددنم لدرح وؽلادرتدؽلدرىل

ادمن  سلدلمفلتن ل  فلادردروبلدرىلررؾلادمم راتلوويؿلحوزالزمنو لمرمدق ل  ل رامجل
  دـلدلرن قـلادىلققموفلتم ل:اددادلدلر روبلادن ولوفلمفلالد  لكرةلاد

مم راتلدحودةلمنتردةل:لدلت لادر لرؤدلل وكؿلمنتردلدلدم ل داوللدلنم وللمحددةلدلل-
ورضال م لرأثورلدلددرلادحركللادرممودولل  لان  زلاددا بلادرلوق لدرمم رةلدلتذسل

ادمم راتلرظمرل  لاداةلادادبلدمم رةلادقوطرةلدرىلادكرةل)امرص صل،لكرـل،ل
ـ(لادزحر للاد  ن وللادل  دمدا مل،رموللادرم س،ادرمروراتلدلادضر  تلادحرةلدلاقرا

 ادركنوللدلضر  تلاد زاة.

مم راتلمرك ل:ل م لرمثؿلنم ذجلاالوك ؿلم ررتللمفلادمم راتلادمنتردةلرردمجلمعل-
 يضم لاد يضلدلرردا ؿلمراحرم لادنم لوللدروكؿل داوللدرمم راتلادر لوؤدوم لادادبل

قؼلديبلميوفلدرح وؽلتدؼلمحددلد   لدمرطر  ر لدلمفلداقعلنر لجلادرحروؿلدل  لمدل
مفلاالداةلادمم رتلدادبلكرةلاد دـلل %07ادماحظلل مذسلادمم راتلرمثؿلاكثرلمفل

 اؿلادم  رو تلدلدذدؾلو بلادنظرلادوم لويوفلاالدر  رلاثن ةلدمروللاالددادلادمم رتل
فلدلو بلرركوزلدرىلردرو م ل وكؿل  صلمفل اؿلمراحؿلريروـلدلردروبلاداد و

ق ؿلادمدر وفلادن ولوفلددضيم ل  لاوك ؿلقمرللم قطللالقم مم ل  ل ن ةلدلرنمولل
 االداةلادمم رتلدادب.

 

 

ل
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لررموزلكرةلاد دـل  ص لصلأتمم ل:للخصائص كرة القدم : -9

ط  ي لادضمورلاد م د ل:لدت لأتـل  صولل  لادرو ض تلاد م دوللإذلركرق ل9-0
 م دو ،ل حوثلروررؾل وم لأو  صل  لداق تلدأددارلمرك مرللدمررا طللدرح وؽل

لأتداؼلمورركلل  لإط رل م د .

ادنظ ـ:لرحرورلط ويللاد دانوفل  لرو ضللكرةلاد دـلدصتللابرص ؿلادمقمدحل م ل9-2
معلادزماةلدابحرك ؾل  د صـلدتذالم لوكق م لط  علممـل  لرنظوـلادريبل ر نبلكؿل

لم لوري رضلمعلررؾلاد دانوفل

ادياق تلادمر  ددل:لررموزلرو ضللكرةلاد دـل ررؾلادياق تلادمرداصرلل وفلزماةلل9-3
  ل موعل طدطلادتروؽلإذلروكؿلكالمرك مال م مددلكؿلاردض ةلدتذال ددرسلن رجل

لدفلرنظوم تللدر نو تل اؿلميظـل رراتلادمن  قل.

ادرن  س:ل  دنظرلددق لؿلرو ضللكرةلاد دـلك دكرةلدادمودافلدكذدؾل  دنظرلإدىلل9-4
لدادرم ل،لكؿلتذسلاديدامؿلرير رلحدا زلمم ملل  لإدط لم لاد صـلدادد  علدادم ـد

صويللرن  قوللإذلو  ىلادادبل اؿل ررةلادريبل  لحركللمقرمرةلدمريورةلدمراق لل
رحرك تلاد صـلدتذالم وزودلمفلحدةلابحرك ؾل  د صـلددكفل  لإط رلمقمدحل  ،ل

لدرحددسلقدانوفلادري ل.

 لدتذالادريوورل:لرمر زلكرةلاد دـل  دريوورلادك ورلدادمرندعل  ل ططلادريبلد ن ةتل9-5
لمرر طل  دح دللادر لردا  لادتروؽل اؿلادمن  قللأتلحقبلط ويللاد صـلدادمن  قل.

م لوزودلابترم ـل رو ضللكرةلاد دـلتدلط ويللاد طددلل وم فلإذلوكدفللاإلستمرار:ل9-6
 وم ل رن مجلاد طددللمطدؿ)قندتلدمقرمر(،لكؿلأق دعلر رو  لم  رنللمعلادرو ض تل

 ن  قرم ل  لوكؿلمر  دد.ادتردوللادر لر رتلم
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ادريبل  لكرةلاد دـلريـلارر  ط ل زمال لد  دمدؼلاد م د لااللان لومرؾلالحرية: 9-7
حروللك ورةل  لادريبلادتردتلداال داعل  لاداةلادمم راتلدلتذالمرر طل  مك نو تل

دقدراتلكؿلالدبل)ادتردول(اذلان لدوسلم ودل  داةلر ن لث  تلكم لتدلادح ؿل  لايربل
درت دؿلدادريرؼلحقبلاددضيولللادر لوكدفلادرو ض تلادتردولل ؿلددو لادحرولل  لا

)منم جلل. وم لام ـلاد صـلدتذالم لوكقبلرو ضللكرةلاد دـلط  ي لرقدو و لممري ل
ل(29،لصتحلل0984ادرر وللاد دنول،ل

 القيمة التربوية لرياضة كرة القدم :-11

رير رلرو ضللكرةلاد دـلمفلاالنوطللادم مللددللادو  بل  دنظرلادىلاترم ممـلادك ورل
داق  دمـلادمرزاودلدرىلمم رقرم ،لدادو ةلادذتلودؿل دضدحلدرىلانم لرقر وبلدريدودل
مفلح  و رمـلادضردروللادر لرق ددتـلدرىلادنمدلاد ودلدادمردازفلاطاق لمفلتذال

در ووراتلاالو   وللدمذسلادرو ضللدادر لاللر رصرلددحظلان لمفلادضردرتلردضوالا
درىل  نبلميوفل حقبل ؿلرومؿلددةل دانبلدندلادتردلمنم لاد  نبلاد دن ل

لدادصح لدادي ر لداال رم د لدادرر دتلدمفلتذسلادر ثوراتلنذكرلم ور :ل

رق تـلكرةلاد دـل  لرطدورلاد  نبلاد دن لدرو بلدذدؾل رحقوفلدرطدورلاديدودمفل -
 تلاد دنوللك دقردل،لاد دة،لادرحمؿ،لادمردنل،لادرو قل،لاد تللدادم  دمللدت لادصت

 صت تلر يؿلادو  بلورمرعل  دصحللاد ودةل
انطاق لمفلرحقوفلادصت تلاد دنوللادمذكدرةل  نم لرحقفلمفلقداـلاد قمفلمم ل -

ويط لدرو  بلمظمرال موالوقمالدمـل  در رصلمفلاالحق سل  دن صلادذتل
ضيؼلاد دن لدادمظمرلاديورلمالـلدتذالاد  نبلممـل دا،لمم لادللون ـلدفلاد

  دو  بلادمراتؽل  د صدصلادىلاالترم ـل  لالن لدالم لوطمالدرظمدرل  حقفل
 (45،لصتحلل0995)دا ردفلز.،لار ي دلادرر دوللدررو ض تلاد م دول،لل.صدرةل
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 ادردحلاد م دوللداحرراـلاال روفلت لدقورللممملل  لرر ولل -
 صترم لنو ط ل م دو ،ل م لر رصلادرو ض لمفلاديمؿلدص دالاد  صلدرد ي ل -

 دريمؿلدص دالاد م دلل.
ركقبلادادبلاالحق سل  دمقؤددول،لداالدرم دلدرىلادنتسلانطاق لمفلاد و ـل -

  ددرسلدا ؿلادتروؽ.
ادو  بلانطاق لمفلرق تـلمق تملل ي دلل  لردقوعلداق تلادصداقلل وفل -

 احرك كمـل  يضمـلاد يضل اؿلادمن  قل.ل
رر  لددللادو  بلاد درةلدرىلادر ووـلادذار ل،لافلمفل اؿلد ددلادادبلضمفل -

  م دللادزماةل
 وقرطوعلم  رنللنتق ل  ال روفلدرحدودلمك نر لادو صولل ونمـلمفل موعلاد دانبل -
مفلاحرراـلقراراتلادمدربل،دادحك ـللرنم لدن لردحلر  ؿلادن د،لداالدرراؼل  د طأ -

 دحرىلاراةلادزماةل
رق تـل  لرنموللادو  دللداددارة،لمفل اؿلريددلادادبلدرىلمن  قللاد صـل -

 اثن ةلادم  رو تلدر رص لمفلادررددداد  ؿلداالن نولل
 ريددلادادبلدرىلادنو طلدادحودوللدر يدسلدفلادكقؿلداد مدؿل -
رر  لادادبلدرىلاالنظ  طلدادنظ ـلمفل اؿلادرزام ل  رن مجلادردروبلدادمن  قلل -

 ادمقرمرةل
رق تـل  لرد و لادط قللادزالدةلدندلادو  بلرد وم لقروم لويددل  دت لدةل  صللمفل -

اد  نبلادصح لاذلرمرصلم لددومـلمفل  لضل  لادط قل،للادو ةلادذتلوق تـل
رل)اد نقوللداديددانول(لدادر لقدلركدفلق   ل  ل  لادر توضلمفلددا يمـلادمك دل

 ادكثورلمفلادرصر  تلادقولللاذالم لرركتلمفليورلض طلدرد و ل
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رق ددلدرىلرنموللادذك ةلدادرتكورلدتذالانطاق لمفلادمداقؼللاديدودةلدادمريورةل -
ادر لرص دؼلادادبلاثن ةلادمن  قللاذل  لادكثورلمفلادح التلو دلادادبلنتق ل

درىلاقريم ؿلذك ل ل  لادريربلدرىلاد صـلمم لو ير ل  لكؿلمرةلوتكرلم  رال
)دا ردفلز.،لار ي دلادرر دوللل.  لادحؿلحقبلاددضيوللادر لرص د  ل

 (46،لصتحلل0987دررو ض تلاد م دوللدرترؽلادرو ضوللدتلللاو  ؿلأداقط،ل

لهمية كرة القدم في المجتمع: أ -11

افلدررو ضللددرلك ورلداتمولل  ديلل وفلا رادلادم رمع،لاذلرير رلدقط ل ودالللللللللل
دحددثلادرداصؿلاال رم د ل وفلا رادسلددي للكرةلاد دـلدرىلادر  رلانم لادرو ضلل

لاالك رل م تورولل  نم لرؤدتلددةلاددارلومكفلافلر رصم ل وم لور :ل

دي للكرةلاد دـلكنظ ـلا رم د لر دـلدن لاديدفل  لالدور االجتماعي: 11-1         
انو ةلو كللداقيللمفلادياق تل ورىلادطرؽلدم ررؼلاندادم ،لك دري دفلدادمث  رة،ل

ادرم قؾلدادرك  ؿلزو دةلدرىلمنال رصللادري رؼلدم لونرجلدن لمفلموزةلادحبل
ي للادرو ضوللدرىلركدوفلث   للو صوللدادصداقللدادرق مال....ادخل،لكم لريمؿلتذت در

،ل0995)دا ردفلز.،لار ي دلادرر دوللدررو ض تلاد م دول،ل.لمرزنللدرتردلا رم دو 
ل(49صتحلل

رريبلكرةلاد دـلددرالت م ل  لقدلادتراغلاد  رؿللالدور النفسي التربوي: 2-11لللللللل
ادذتلوي ن لمن لادترادلكم لرريبلددرالمموزااوض ل  لررقوللادمقردللادرر دوداال اق ل
درو صلكدنم لا اؽل  لم دلم لق ؿلكؿلو ةل،نذكرلمفلاتـلادصت تلاال اقولل

رق بلادمداطنللادمرمثرلل  لادردحلادرو ضوللدر  ؿلاال روفلدنر ل مـلادنزومللداك
لادص دحللدر  ؿلاد و دةلدادرمثوؿلمفلاديورل
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   راؼلاد ط د تلاال رلل  فلاد ط علادرو ض للالدور االقتصادي: 3-11لللللللل
اللونتصؿلدرىلادمؤثراتلاالقرص دوللدم رو رم ،لحوثلظمرتلدراق تلمريددةلحدؿل

مددندول،لافلرك مؿلاقرص دو تلادرو ضللدوير دلدقرد وكسدلد دـلا رم علادرو ضللاد
ادنو طلادرو ض لمعلادمص دالاالقرص دول،لقدلادللادىلاكرق بلادرو ضللدمك نللر ويلل
دد دولل  لادحو ةلاال رم دوللد  در  رلكرةلاد دـلاتـلتذسلادرو ض تلقددرت لاالقرص دتل

ورحدل  لاالوم رلدادرمدوؿلدكذالمدا وؿلادم  رو تلدادمن  ق تلدرىلكؿلادمقردو تل
 (49،لصتحلل0987)دا ردف،ل.ل  للادىلاقي رلاداد وفلدادمدر وف...ادخ  الظ
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 خالصة

رير رلرو ضللكرةلاد دـلادري للاركثرلانرو رال  لادي دـ،لددوسلتن ؾلم لوقردد ل
ادحدوثلدنم ل أص حتلادرو ضللادر لرترضلنتقم لدرىلك  للارصيدةل تضؿل

م  صصلدم لمفلإمك نو تلك ورةلمفلطرؼلادددؿللادر ل يررم ل  لم دمللادرو ض تل
دللادي دم .لادر لرـلرطدورت لدادنمدضل م لدردصدؿلإدىلادمقر  

دتذالالورقنىلإاللإذالدر ن لمرطر  تلتذسلادرو ضلل،لداركودلأفلأتـلدنصرل  لتذسل
ادرو ضللتدلادادب،لددمذالو بلاالترم ـل  لدمير للادصت تلداد ص لصلادر لو بل

دط ةلادنر لجلادمر دةلمن ل أفلررد رل و لك لوكدفلددرسلإو   و ل  لتذسلادمي ددل،لدا 
ادادبل  لأحقفلادظردؼلتدلادردروبلادمنظـلدادمدردسلددمذاللدديؿلم لو يؿلتذا

دضيتلمدارسلدريروـلكرةلاد دـلدركدوفلاداد وفلدادمدر وفلدريروـلطرؽلدي م لدرطدورل
ل.تذسلادطرؽلدر علمقردللارداةلددللاداد وف
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الدراسة االستطالعية :1-1  

التطبيق النيائية ألسئمة اإلستبيان التي حضرناىا مبدئيا قمنا بدراسة إستطالعية  قبل
 عمى بعض المدربين وقد تمت عن طريق المقابمة لبعض المدربين 

 حيث كانت ىذه الدراسة بكل من فريق ترجي الصحاورية وكذلك فريق اتحاد دوز 

ىذا راجع لعدة أسباب من بينيا ربح الوقت وقرب المسافة و   

وكان اليدف من وراء ىذه الدراسة ىو الحصول عمى معمومات كافية إلتمام بحثنا 
 ومعرفة مدى تأثير شخصية المدرب عمى العبي كرة القدم.

البحث :منهج  1-2  

المنيج الوصفي : مما الشك فيو أن أي منجز عممي يطمح إلى االتصاف بصفة 
عممية يجد نفسو مطالبا بوضع خطة او طريقة او منيج يحدد من خاللو الخطوات 

التي اتبعيا في الوصول إلى النتائج التي حققيا ، ومن دون ذلك يعد ىذا المنجز عمال 
 يتصف بالنشاز وعد الدقة .

الضرورة منا أن نستخدم المنيج الوصفي باعتباره "دراسة الواقع السائد واقتضت 
المرتبط بظاىرة أو موقف معين أو مجموعة من األفراد أو مجموعة من األحداث او 

 مجموعة معينة من األوضاع.

مجتمع البحث : 1-3  

 :مجتمع البحث 

سلللعيدة مبطوللللة الوالئيلللة لرابطلللة لاألواسلللط ملللن فئلللة ملللدرب  02 تمثلللل مجتملللع البحلللث فلللي
 (A-Bمقسمة عمى مجموعتين )  ق يفر  20والذي يتكون من  الجيوي الثاني 
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 ( تضم عشرة فرق Aالمجموعة )

 ىي األخرى تضم عشر فرق (Bالمجموعة )

  عمى النحو التالي:  مدربين 29تتكون عينة البحث من  :عينة البحث 

 ESSمدرب فريق األواسط  لفريق نادي ترجي الصحاورية 

   IRBYاإلتحاد الرياضي يوب األواسطفريق مدرب 

   IRBMاإلتحاد الرياضي موالي العربياألواسط فريق مدرب 

 ESSمدرب فريق األواسط  لفريق نادي ترجي الصحاورية 

 JSSZمدرب فريق األواسط لفريق نادي شباب زىانة 

  IRBB لفريق نادي بوحنيفية مدرب فريق األواسط

 IRBDZ مدرب فريق األواسط لفريق نادي دوز

 CASAمدرب فريق األواسط لفريق نادي سيدي عبد المومن 

 MCAFعين فارس   مدرب فريق األواسط لفريق نادي

متغيرات البحث : 1-4  

الرياضيتحديد المتغير المستقل المدرب -  

التدريب الرياضيالمتغير التابع :   

:مجاالت البحث 1-5  

بكل من دائرة المحدية ودائرة سيق وبوحنيفيةالمجال المكاني: أجري البحث الميداني   
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إلى  جانفي02المجال الزماني: المجال الزماني المخصص لمجانب النظري إمتد من )
( 0229ماي  20  

وىو اليوم  0229سبتمبر 07المجال الزماني المخصص لمجانب التطبيقي إمتد من )
ر اكتوب08الذي سمم  فيو االستبيان لالعبين والمدربين وتم استرجاعيا في اليوم الموالي 

. 0229رديسمب 22ومن تم بدانا في فرز النتائج وتحميميا إلى غاية    

الدراسات اإلحصائية: 1-6  

  تساعد ىذه الطريقة عمى تحويل البيانات والنتائج من حالتيا الكمية إلى نسب مئوية

بعد جمع االستمارات الخاصة والمدربين الالعبين قمنا بتفريغ االستبيانا وحساب 
 التكرارات الخاصة بكل سؤال .

واعتمدنا في تحميمنا لممعطيات العددية لالستبيان عمى القاعدة الثالثية وذلك لمحصول 
 عمى نسب مئوية لمعطيات كل سؤال .

أدوات البحث : 1-7  

ىذه عمى أداة االستبيان لكونيا تقنية شائعة االستعمال  ووسيمة  لقد اعتمدنا في دراستنا
 عممية   لجمع البيانات .

 وكان االستبيان األول موجو لممدربين وقمنا من خاللو بجمع آرائيم. 

 أما االستبيان الثاني فكان موجو لالعبين بصفتيم أقرب الناس إلى المدرب.

: وكانت أسئمة االستبيان عمى النحو التالي  

أسئمة مغمقة . -  

أسئمة مفتوحة .-  
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األسس العملية لألداة: 1-8  

 صدق األداة:

 صدق االستبيان يعني التأكد من أنو سوف يقيس ما أعد لقياسو.

ولمتأكد من صدق االستبيان قمنا باستخدام "صدق المحكمين " كأداة لمتأكد من أن 
 االستبيان يقيس ما أعد لو .

جامعة -عمى مجموعة من االساتدة في معيد التربية البدنية حيث قمنا بتوزيع االستبيان
مستغانم.-عبد الحميد بن باديس  
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خالصة :1-9  

تناولنا في ىذا الفصل التمييدي لمجانب التطبيقي الخطوات المنيجية التي يتبعيا  
الباحث من أجل ضبط اإلجراءات الميدانية الخاصة بالدراسة وتوضيح أىم الطرق 

واألدوات المستعممة في جمع المعمومات وتسمسميا وتنظيميا ، باإلضافة إلى المجاالت 
التي تمت فييا ىذه الدراسة من مجال زماني ومكاني كما حددنا مجتمع البحث نعيمة 
البحث التي تمحورت حول دراستنا واليدف منيا جمع المعمومات في أحسن الظروف 

إلى نتائج مصاغة بطريقة عممية تساعد  وعرضيا في أحسن الصور ألجل الوصول
 عمى إيجاد حمول لممشكمة المطروحة سمفا.

وتكمن أىمية ىذا الفصل كونو يعتبر  الركيزة المنيجية التي يعتمد عمييا الباحث لرسم 
خريطة عمل واضحة المعالم واألبعاد ويحدد اإلطار المنيجي والعممي الذي يجب عمى 

داقية عممية لبحثو، فالباحث الذي يتبع ىذه الخطوات الباحث إن يمتزم بو ليعطي مص
واإلجراءات اثناء إنجازه لبحثو لموصول إلى نتائج عممية ودقيقة  يمكن االعتماد عمييا 

 مستقبال وحتى إمكانية تعميميا
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ل: شجاعة المدرب في اتخاذ القرارات.والمحور ال   

 السؤال الول:

 حسب رأيكم من المتخصص باتخاذ القرارات التقنية؟

 الغرض من السؤال:

 معرفة مكانة المدرب في الفريق.

(:10الجدول رقم )  

 تبيان النسب لمعرفة مكانة المدرب في الفريق.

 اجإلابات التكرارات النسةب املئوية

 المدرب 09 %100

 المسؤولين 00 %00

 كالهما 00 %00

 المجموع 99 %100
(10الشكل )  
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 تحميل ومناقشة النتائج:

من مجموع أفراد العينة يرون بأن  %099( نجد ما نسبته 90من خالل نتائج الجدول )
المدرب هو المسؤول الوحيد في اتخاذ القرارات داخل الفريق وهذا ما يبين التفاهم بين 

 المدربين والمسؤولين.

نستنتج أن المدرب هو الوحيد في اتخاذ القرارات وهناك تفاهم بين المدربين  ومنه
ت داخل هذ  الفرق وهذا ما يؤدي والمسؤولين وهذا ما يدل عمى ايجابية عممية التفاعال

 إلى تحقيق أهداف الجماعة وهذ  الرياضة بصفة عامة.

 السؤال الثاني:

 ماذا تتطمب عممية اتخاذ القرار حسب رأيكم؟

 الغرض من السؤال:

 معرفة كيفية اتخاذ القرارات من طرف المدرب.

(:10الجدول رقم)  

من طرف المدرب.تبيان النسب لمعرفة كيفية عممية اتخاذ القرارات   

ة املئوية  اجإلــابات التكرارات النسبــ

 التنأي والتفكير في اتخاذ القرار 09 %100

 السرعة واالرتجال في اتخاذ 00 %00
 القرار

دد يف اتخاذ القرار 00 %00  التر

وع 09 %100 ـــ  الجمم
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(10الشكل )    

 تحميل ومناقشة النتائج:

% 099( أن كل أفراد العينة أي ما نسبته 90المبينة في الجدول رقم) هرت النتائجأظ
أقروا بأن التأني فيها والتفكير هما العمميتان األساسيتان في اتخاذ القرارات، فيما تغيب 

 السرعة واالرتجال في اتخاذ قرارات هذ  األخيرة التي تكون مباشرة وال مجال لمتردد.

 

بأن المدربين ال يتميزون بالسرعة والتردد في اتخاذ نستنتج من خالل النتائج  ومنه
 القرار بل يتميزون بالتأني والتفكير قبل اتخاذ القرار.

 السؤال الثالث:

 هل تعتبرون أن سمة الشجاعة أساسية في شخصية المدرب؟

 الغرض من السؤال:
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 التأكد من أهمية سمة الشجاعة في شخصية المدرب.

(:10الجدول رقم)  

أهمية سمة الشجاعة في شخصية المدرب. تبيان نتائج  

 اجإلابات التكرارات النسةب املئوية

 نعم 09 %100

 ال 00 %00

 المجموع 09 %100

 
(10الشكل)  

 تحميل ومناقشة النتائج:

( الخاص بأهمية سمة الشجاعة في شخصية المدرب أن 90تشير نتائج الجدول رقم)
عمى ضرورة توفر سمة الشجاعة في  % أكدوا099كل أفراد العينة أي ما نسبته 

 شخصية المدرب.
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نستنتج أن سمة الشجاعة من السمات الشخصية الهامة التي يجب أن يتحمى بها ومنه 
المدرب وذلك ألهميتها الكبيرة في حياته المهنية، وهي سمة أساسية يجب أن تصاحب 

 المدرب في المواقف الصعبة التي يمر بها الفريق.

 السؤال الربع:

 إذا كانت سمة الشجاعة أساسية فمن أين تكتسبونها؟

 الغرض من السؤال:

 معرفة مصدر سمة الشجاعة.

(:10الجدول رقم )  

 تبيان النسب لمعرفة مصدر هذه السمة.

ة املئوية  اجإلــابات التكرارات النسبــ

 من المسؤولين 00 %00

 من شتجعيات األنصار 00 %33

 من القثة بلافنس 06 %67

 المجموع 09 %100
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(10الشكل )  

 تحميل ومناقشة النتائج:

يرون أن  % من أفراد العينة66( يتضح لنا أن ما نسبته 90من خالل الجدول رقم)
% من أفراد العينة يرون أن سمة 00سمة الشجاعة مستمدة من الثقة بالنفس أما 

 الشجاعة مستمدة من تشجيعات األنصار.

 االستنتاج:

بالنفس هي المصدر الوحيد لتزويد المدرب بالشجاعة الالزمة  نستنتج أن الثقةومنه 
 وهي من مكونات الشخصية لممدرب الناجح

 السؤال الخامس:

 إذا قمتم باتخاذ قرار ما وتبين بعد ذلك أنه غير صائب فما العمل؟

 الغرض من السؤال:
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 كيفية تعامل المدرب مع القرارات الغير صائبة.

(:10الجدول رقم )  

.النسب لمعرفة كيفية تعامل المدرب مع القرارات الغير الصائبةتبين   

 اجإلابات التكرارات النسةب املئوية

 تتعرفون بخطأكم وتتحملون 09 %100
 المسؤولةي

 تصرون على أنه كان القرار الصئاب 00 %00

 الجممــوع 09 %100

 

 
(10الشكل )  

 تحميل ومناقشة النتائج:
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% من أفراد العينة يرون 099يتبين لنا أن ما نسبته  (90من خالل نتائج الجدول)
بأنهم يعترفون بأخطائهم ويتحممون مسؤوليتهم عند قيامهم باتخاذ قرارات غير صائبة 
وال يصرون عمى أنها كانت قرارات صائبة وهي سمة من سمات الشخصية البد أن 

 تتوفر في المدرب الناجح.

يعيد النظر في جميع القرارات التي يراها المدرب الناجح هو الذي أن نستنتج  ومنه
 غير مناسبة.

 السؤال  السادس:

 كيف ترون قراراتكم المتخذة داخل الفريق؟

 الغرض من السؤال:

قرارات المدرب داخل الفريق. معرفة مدى احترام  

(:10الجدول رقم)  

.تبيان النتائج لمعرفة مدى احترام قرارات المدرب داخل الفريق  

ة املئوية  اجإلــابات التكرارات النسبــ

 محترمة 09 %100

 غير محترمة 00 %00

 الجممــوع 09 %100

 



 الفصل الثاني:                                                              عرض وتحليل النتائج
 

74 
 

 
(10الشكل )  

 تحميل ومناقشة النتائج:

% من أفراد العينة يرون 099( يتضح لنا أن ما نسبته 96من خالل نتائج الجدول)
احترام الالعبين بأن قراراتهم المتخذة داخل الفريق محترمة وتطبق، وهذا مل يؤكد لنا 

 ومدربيهم القرارات لمسيطرة عميهم.

نستنتج أن قرارات المتخذة من طرف المدربين تحترم وتطبق داخل  الفريق أي ومنه 
.، هناك سيطرة وتحكم من طرف المدرب عمى الالعبين نأ  

 السؤال السابع:

 هل تعتبون أسموب إحداث الفروق بين الالعبين؟

رض من السؤال:غال  

النتائج التي تترتب عن مبدأ إحداث الفروق بين الالعبين من طرف المدرب.معرفة   
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(:10الجدول رقم)  

.تبيان النسب لمعرفة النتائج التي تترتب عن إحداث الفروق بين الالعبين  

 اجإلابات التكرارات النسـبة الئموية

 خدمة للخطة التي تنتهجوناه 00 %00

 تمنية لقدرات الالبعين 06 %67

 غرس الثقة يف الفنس 00 %33

 الجممــوع 09 %100

 

 
(10الشكل)  

 تحميل ومناقشة النتائج:
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% من أفراد العينة يعتبرون أن 66( نجد أن ما نسبته 96من خالل نتائج الجدول رقم)
% 00أسموب إحداث الفروق بين الالعبين ينمي ويطور في قدرات الالعبين وما نسبته 

الثقة بالنفس هي التي تحدث الفرق بين الالعبين.من أفراد العينة يعتبون غرس   

المدرب لتنمية  همبدأ إحداث الفروق بين الالعبين هو أسموب يستعمم ومنه نستنتج أن
موصول بالفرد إلى أعمى المستويات طبقا الستعدادات هذا األخير لقدرات الالعبين، 

 واإلمكانيات التي تختمف من شخص آلخر.

 السؤال الثامن:

لسمات التي ينبغي أن تتوفر في المدرب؟ماهي ا  

 الغرض من السؤال:

 معرفة سمات المدرب الناجح.

(:10الجدول رقم)  

 تبيان النسب لمعرفة أهم سمات المدرب الناجح.

ة املئوية ــ  اجإلابات التكرارات النسب
 الشجاعة 09 %100
 اتخاذ القرار 00 %00
 االحترام 00 %00
وع 09 %100 ـــ  الجمم
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(10الشكل )  

 تحميل ومناقشة النتائج:

% من أفراد العينة يرون 099( يتضح لنا أن ما نسبته 90من خالل نتائج الجدول )
بأن الشجاعة هي السمة التي ينبغي أن تتوفر في المدرب في حين تغاضى أفراد العينة 

 عن االحترام واتخاذ القرار.

نستنتج أن مهنة التدريب تفرض عمى من يمتهنها أن تتوفر فيه جممة من  ومنه 
الخصائص لمواجهة متطمبات المهنة، كالقدرة عمى اتخاذ القرار والشجاعة، فاإلصرار 

والحزم والقدرة عمى التخطيط و تحمل المسؤولية تمم عن بعض الخصائص التي 
ة القدم، والبد من التحمي بهذ  يتوجب توفرها في كل من يطمح إلى قيادة فريق في كر 

 الصفات والتي تكن في مجممها مكونات الشخصية لممدرب الناجح.
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الولى: ةمناقشة نتائج الفرضي  

نتائج الفرضية األولى والتي صيغت بأن شجاعة المدرب في  وتحميل  من خالل عرض
نستنتج مايمي : اتخاذ القرار األكثر عمى وحدة وتماسك الفريق   

القرارات التقنية في الفريق تعود إلى المدرب واحترامها وتطبيقها وجب التأني  اتخاذ-  
االعتراف وتحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات الغير  والتفكير في هاته نستنتج مع

 صائبة.

ميزة تحمي المدرين بالسمات المكونة لشخصية المدرب الناجح مثل الشجاعة -
من الثقة بالنفس.واكتسابهم لهاته السمات العممية   

أسموب إحداث الفروق بين الالعبين هو أسموب يستعممه المدرب وذلك بغية تنمية -
 قدرات الالعبين وعميه نستنتج مدى صحة الفرضية األولى التي تقول" شجاعة المدرب 

 في اتخاذ القرار أثر عمى وحدة وتماسك الفريق".

 ومنه نستنتج صحة الفرضية األولى التي تنص عمى:

شجاعة المدرب في اتخاذ القرار الكثر عمى وحدة وتماسك الفريقل  
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 المحور الثاني: إبداع المدرب وأثره في تنمية قدرات الالعبين.

 السؤال األول:

 كيف يمكننا مالحظة الممسة اإلبداعية داخل الفريق؟

 الغرض من السؤال:

 اكتشاف أىمية الممسة اإلبداعية  في حصد النتائج االيجابية.

(:10الجدول رقم )  

.اإلبداعية في حصد النتائج االيجابيةتبيان النتائج الكتشاف أهمية الممسة   

 اجإلابات التكرارات النسـبة الئموية

 من خالل التنئاج املسجلة يف 09 %100
 الفريق

 من خالل التكشيلة التي يدخل 00 %00
 باه يف النماسفات

 من خالل التغييرات التي يجرياه 00 %00
 أثناء القمبالة

 الجممــوع 09 %100
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(10الشكل )  

ومناقشة النتائج:تحميل   

من أفراد العينة يرون  %011( يتضح أن ما نسبتو 10من خالل نتائج الجدول رقم )
بأن الممسة اإلبداعية لممدرب تظير من خالل النتائج المسجمة في الفريق، وليس 
 بالتشكيمة التي يدخل بيا في المنافسات أو التغييرات التي يجرييا أثناء المقابالت.

فمسفة المدرب تظير في نتائجو، فإذا كان المدرب أمينا مع نفسو فإنو  نستنتج أن ومنو
سوف يجد أنو في بعض األوقات يشدد بدرجة كبيرة عمى الفوز وفي بعض األحيان 
يتخذ بعض القرارات التي تعكس اىتمامو بالفوز بالمباريات ويواجو المدربون مشكمة 

نظرة المدرب لمعممية التدريبية  بخصوص أىدافو فالمجتمع يكافئ الفائزين لذلك فإن
 تكون مركزة دائما عمى النتائج.

 السؤال الثاني:

 ىل التنويع في التمرينات الرياضية لو أثر في تطوير قدرات الالعبين؟
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 الغرض من السؤال: 

 معرفة ما إذا كان المدرب يركز عمى تنويع التمرينات الرياضية.

(:10الجدول رقم)  

تبيان النتائج لمعرفة مدى تركيز المدرب عمى تنويع التمرينات الرياضية.   

 

 
(10الشكل )  
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 تحميل ومناقشة النتائج:

% من أفراد العينة يرون بأن 011( يتبين لنا أن ما نسبتو10من خالل نتائج الجدول )
التمرينات الرياضية لو أثر في تطوير وتنمية قدرات الالعبين البدنية التنويع في 
 والميارية.

نستنتج أن المدرب يركز عمى التنويع في التمرينات الرياضية أثناء التدريبات وىذا  ومنو
 ما يؤكد بدرجة اإللمام بجوانب التدريب وىذا ما يحقق لنا الفرضية الثانية.

 السؤال الثالث:

تعتبرون أن ما يقوم بو الالعبين أثناء التدريب أو أثناء المنافسة يعود  حسب رأيكم ىل
 إلى توصيات المدرب؟

 الغرض من السؤال:

 التأكد من دور الممسة اإلبداعية لممدرب عمى أداء العبيو.

(:10الجدول رقم)  

 تبيان النتائج لمتأكد من دور الممسة اإلبداعية عمى أداء الالعبين.

ة املئوية  اجإلابات التكرارات النسبــ

 نعم 09 %100

 ال 00 %00

 الجممــوع 09 %100

 



 الفصل األول:                                                              تحليل ومناقشة النتائج
 

83 
 

 
(10الشكل )  

 تحميل ومناقشة النتائج:

% من أفراد العينة يرون بأن ما يقوم 011( يتبين لنا أن 10من خالل نتائج الجدول )
يؤكد بو الالعبون أثناء التدريبات أو أثناء المنافسة يعود إلى توصيات المدرب وىذا ما 

 لنا أن المدربين يرشحون ما يجب عممو وتجنبو أثناء المنافسة.

نستنتج أن الممسة اإلبداعية لممدرب تظير عمى أداء العبيو سواء أثناء المنافسة ومنو 
 أو التدريب، وذلك من خالل توصياتو وىي سمة من سمات الشخصية لممدرب الناجح.

 السؤال الرابع:

كم يعود إلى؟ىل ترون أن تحسن أداء العبي  

 الغرض من السؤال:

 معرفة أسموب العمل الذي يتخذه المدرب أثناء التدريب.
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(:10الجدول رقم )  

 تبيان النسب لمعرفة أسموب العمل الذي يتخذه المدرب أثناء التدريب.

 

 
(10الشكل )  

 تحميل ومناقشة النتائج:

% من أفراد العينة يرون بأن 011( يتبين لنا ما نسبتو 10من خالل نتائج الجدول)
تحسين أداء العبييم يعود إلى عمل الالعبين باستغالل طاقتيم بحرية، وىذا ما يؤكد 

يفضمون المدرب الديمقراطي والمتساىل معيم، وال يمكن لمعمل لنا بأن الالعبين 
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المفروض من طرف المدرب بأقصى درجة أن يأتي بالنتيجة المطموبة في كل 
 الحاالت.

نستنتج أن إعطاء الحرية في العمل أثناء التدريب يجعل الالعب أثر استعدادا ومنو 
بداء الرغبة في تقديم أفضل ما يمكن.  إلبراز قدراتو وا 

 السؤال الخامس:

 ىل ترون أن ثقة المدرب في العبيو تؤدي إلى؟

 الغرض من السؤال:

 معرفة النتائج المترتبة عن ثقة المدرب بالالعبين ودورىا عمى أفراد النادي.

(:10الجدول رقم )  

 تبيان النسب لمعرفة النتائج المترتبة عن ثقة المدرب في الالعبين.

 

ة املئوية ــ  اجإلابات التكرارات النسب

 تمنية روح املسؤولةي لدهيم 19 %100

 تزيدهم اإلصرار على اقليام بلاواجب 00 %00

 تقحق لهم أداء جيدا أثناء البماريات 00 %00

 الجممــوع 19 %100
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(10الشكل )  

 تحميل ومناقشة النتائج:

يرون ثقة % من أفراد العينة 011( يتبين لنا أن ما نسبتو 10من خالل نتائج الجدول )
% 1المدرب في العبيو تؤدي إلى تحقيق أداء جيد ليم أثناء المباريات، أم ما نسبتو 

 من أفراد العينة في ذلك تنمية لروح المسؤولية لدى الالعبين.

 

نستنتج أن لثقة المدرب بالعبيو دور كبير في التأثير عمى األداء وتحسن النتائج  ومنو 
ن عامل الثقة ميم جدا.الرياضية واستقراره مع الفريق ال  

 السؤال السادس:

 ىل اكتشاف الميارات لدى الالعبين يرجع إلى؟

 الغرض من السؤال:

 معرفة مقدرة المدرب في المتابعة والمعاينة.
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(:10الجدول رقم)  

 تبيان النسب لمعرفة مقدرة المدرب عمى المتابعة والمعاينة.

ة املئوية ــ  اجإلابات التكرارات النسب

 العمياةن والمتابعة أثناء التدريب 10 %67

 معياير تميز الالبعين 10 %33

 الجممــوع 19 %100

 

 
(10الشكل )  

تحميل ومناقشة النتائج:    

% من أفراد العينة يرون بأن 06( يتضح أن ما نسبتو 10من خالل نتائج الجدول )
بأن  يرون% من أفراد العينة 00اكتشاف الميارات لممدرب أثناء التدريب وما نسبتو 
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تميز الالعبين لدى الالعبين يرجع إلى المعمينة اكتشاف الميارات راجع لمعايير 
 والمتابعة المستمرة الكتشاف الميارات.

نستنتج من خالل تحميل ومناقشة نتائج الجدول نجد أن جل ومعظم المدربين يكتشفون 
عمى درجة التحكم الميارات عن طريق المتابعة والمعاينة أثناء التدريبات وىذا يدل 

 واإللمام المعرفية أثناء التدريبات.

 السؤال السابع:

 ىل ترون أن شخصية المدرب ليا األثر عمى أداء الالعبين؟

 الغرض من السؤال:

 معرفة دور شخصية المدرب.

(:10الجدول رقم)  

تبيان النتائج لمعرفة دور شخصية المدرب في الفريق.   

 

ة املئوية ــ  اجإلابات التكرارات النسب

 نعم 19 %100

 ال 00 %00

 الجممــوع 19 %100
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(10الشكل)  

 تحميل ومناقشة النتائج:

% من أفراد العينة يرون بأن 011(نالحظ أن ما نسبتو 16من خالل الجدول )
 شخصية المدرب ليا األثر عمى أداء الالعبين.

نستنتج أن لشخصية المدرب األثر عمى أداء الالعبين وىذا ما يحقق الفرضية  ومنو
 العامة.

 السؤال الثامن:

 عمى أي أساس تعتمدون في تحضير تدريبات فريقكم؟

 الغرض من السؤال:

 معرفة أىمية المستوى التعميمي والخبرة في عمل المدرب.
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(:10الجدول رقم)  

تبيان النسب لمعرفة أهمية المستوى التعميمي والخبرة في تحضير تدريبات الفريق.   

 

 
(10الشكل)  

 تحميل ومناقشة النتائج:

% من أفراد العينة يرون أن الخبرة في 011( نجد أن ما نسبتو 10من خالل الجدول)
 ميدان التدريب ضرورية لمتحضير لتدريبات الفريق.
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ة املئوية ــ  اجإلابات التكرارات النسب

 الشهادة 00 %00

%10
0 

 البخرة 19

 كالهما 00 %00

 الجممــوع 19 %100
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نستنتج أن حافز الشيادة والخبرة يؤىالن المدرب لمتحمي بصفتي المربي والمسؤول  ومنو
لمقيام بدوره عمى أحسن وجو. وبالتالي  

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية:

لمقدرة  :التاليوالتي صيغت عمى النحو  ةالثاني فرضيةنتائج ال وتحميل من خالل عرض
 المدرب عمى اإلبداع أثر في تنمية وتطوير قدرات الالعبين.

 ومن خالل النتائج المتحصل عمييا من الجداول نستنتج ما يمي:

مالحظة الممسة اإلبداعية لممدرب من النتائج المسجمة في الفريق.-  

تطوير قدرات وذلك بغية  القيمة التي يعيرىا المدرب لمتنويع في التمرينات الرياضية-
 الالعبين.

ترك المدرب الالعبين يعممون باستغالل طاقتيم وذلك بغية الحصول عمى مردود -
 ونتائج جيدة.

كفاءة المدرب تجعمو يثق في الالعبين وبالتالي تحسين في األداء أثناء المباريات.-  

تنص عمى :"ومن ىنا نستنتج صحة الفرضية الثانية التي   

  لقدرة المدرب عمى أثر اإلبداع في تنمية وتطوير قدرات الالعبين". 
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ريبدفرض االنضباط عمى نجاح عممية الت المحور الثالث:  

 السؤال األول:

ىو حسب رأيكم أسموب التسيير األمثل الذي ينتيجو المدرب؟ ما  

 الغرض من السؤال:

 معرفة األسموب الفعال في معاممة الالعبين.
(:10الجدول رقم)  

 تبيان النسب لمعرفة األسموب الفعال في معاممة الالعبين.
ة املئوية ــ  اجإلابات التكرارات النسب

 الصراةم يف التسيير 90 %100

 المرونة يف التسيير 00 %00

 التساهل يف التسيير 00 %00

وع 90 %100 ـــ  الجمم

(10الشكل)  
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 تحميل ومناقشة النتائج:

من أفراد العينة يرون أن األسموب  %099( نالحظ أن نسبة 90من خالل الجدول)
األمثل في التسيير ىو أسموب الصرامة في التسيير فيم يسيطرون عمى الالعبين 

% من أفراد العينة يرون أن األسموب األمثل في التسيير ىو 9سيطرة تامة، وما نسبتو 
احترام  المرونة في التسيير والتساىل في التسيير وىذا راجع لمفروق الفردية لالعبين من

 القرارات والتوجييات.

نستنتج أن أسموب الصرامة في التسيير من طرف المدرب يساىم في نجاح عممية ومنو 
التدريب، وىذا ما يحقق لنا الفرضية الثالثة والتي تنص " لقدرة المدرب في فرض 

 االنضباط أثر عمى نجاح عممية التدريب".

 السؤال الثاني:

التدريبات شرط حتمي لتحقيق النتائج؟ىل المداومة والمواصمة في   

 الغرض من السؤال:

 معرفة طريقة عمل المدرب.
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(:10الجدول رقم)  

 تبيان النتائج لمعرفة طريقة عمل المدرب.

 

 
(10الشكل)  

 تحميل ومناقشة النتائج:

% من أفراد العينة يرون بأن المداومة 099 ( نجد ما نسبتو90من خالل الجدول)
والمواصمة في التدريبات شرط ضمني لتحقيق نتائج ايجابية وأبدوا ضرورة تحمي 
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 النسـبة الئموية

 

 اجإلابات التكرارات

 نعم 90 100% اجإلا

 ال 00 %00

وع 90 %100 ـــ  الجمم
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المدرب بصفة المداومة والمواصمة في تجسيد عممو وتطبيق البرنامج الذي سطره في 
 بداية السنة.

والمواصمة في التدريبات شرط ضروري في تحقيق النتائج نستنتج أن المداومة ومنو 
 االيجابية، ومن ىنا نجد أن طريقة عمل المدربين تتميز بالمداومة واالستمرار.

 السؤال الثالث:

في حالة غياب الالعبين عم الحصص التدريبية، ماىي الطريقة التي ترونيا مثالية 
 لمتعامل مع ىذه السموكيات؟

 الغرض من السؤال:

لتأكد من جدية المدرب في تطبيق البرنامج التدريبي.ا  

(:10الجدول رقم)  

التدريبي.تبيان النسب لمعرفة مدى جدية المدرب في تطبيق البرنامج   

 النسبـة الئموية

 

 اجإلابات التكرارات

 عدم االهمتام بهذا السلوك 00 %00 

 فرض عقوبات تأدييبة 90 %100

%0
0 

 أشياء أخرى 00

%10
0 

 الجممــوع 90
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(10الشكل)  

 تحميل ومناقشة النتائج:

% من أفراد العينة يرون بأن الطريقة 099( تبين لنا أن ما نسبتو90من خالل الجدول)
المثالية لمتعامل مع الغيابات عن التدريب ىي فرض عقوبات تأديبية كحرمان الالعب 

ذا واصل يكون الفصل،  % من 9وما نسبتو ومعاقبتو بعدم المعب في المقابمة القادمة وا 
ريقة األمثل لمتعامل مع ىذا السموك ىي عدم االىتمام أفراد العينة يرون بأن الط

 وألشياء أخرى وأن ال يتكرر فقط.

نستنتج أن معظم المدربين صارمين في تطبيق البرنامج التدريبي مما يساىم في ومنو 
 نجاح عممية التدريب.

 السؤال الرابع:
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اخل ىل لفرض االنضباط من طرف المدرب األثر عمى حصد النتائج االيجابية د
 الفريق؟

 الغرض من السؤال:

 التأكد من دور الصرامة في حصد النتائجااليجابية.

(:10الجدول رقم )  
تبيان النتائج لمتأكد من دور الصرامة في تحقيق النتائج االيجابية.   

 
(10الشكل)  
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ة املئوية ــ  اجإلابات التكرارات النسب

 نعم 90 %100

 ال 99 %00

 أحيانا 00 %00

 الجممــوع 90 %100 
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 تحميل ومناقشة النتائج:

% من أفراد العينة يرون 099( يتبين لنا أن ما نسبتو 90من خالل نتائج الجدول )
بأن فرض االنضباط داخل الفريق يؤدي إلى أداء وتحقيق نتائج ايجابية وىذا تأثير من 

 طرف المدرب.

التدريبية قصد االرتقاء نستنتج االنضباط والصرامة والجد أثناء تطبيق البرامج ومنو 
بمستوى الفريق لموصول إلى األعمى في جميع النواحي وىذا ما يؤدي إلى نتائج 

 ايجابية.

 السؤال الخامس:

 ىل ترجعون أداء العبيكم الجيد فوق الميدان إلى؟

 الغرض من السؤال:

 معرفة العوامل التي تؤدي إلى األداء الجيد.

(:10الجدول رقم )  
لمعرفة عوامل األداء الجيد.تبيان النسب   

ة املئوية ــ  النسب

 

 اجإلابات التكرارات
 عالقتكم اليجدة معهم 90 %00
 لصلرامة املفروضة 00 %00
 لتلحيضر اليجد 90 %00
يد 00 %100  لتلحيفز الما
وع 90 %100 ـــ  الجمم
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(10الشكل)  

 تحميل ومناقشة النتائج:

% من أفراد العينة يرجعون األداء 06نسبتو ( نجد أن ما 90من خالل نتائج الجدول)
% من أفراد العينة يرجعون ذلك 00الجيد لالعبييم فوق الميدان لمصرامة المفروضة و

% من أفراد العينة يرجعون ذلك لمتحفيز المادي والصرامة 9إلى التحفيز الجيد و
 المفروضة.

ميدان لمتحضير الجيد نستنتج أن من العوامل المؤدية إلى األداء الجيد فوق الومنو 
 والتحفيز المادي مع الصرامة التكتيكية لممدرب داخل الميدان.

 السؤال السادس:

 ىل تعتبرون أن إجبار الالعبين عمى تنفيذ األوامر؟

 الغرض من السؤال:

 اكتشاف مدى اىتمام الالعب ألوامر المدرب وتنفيذىا.
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(:10الجدول رقم)  

 تبيان النسب لمعرفة مدى سيرورة أوامر المدرب.

 

 تحميل ومناقشة النتائج:

% اعتبروا 06( يتبين لنا أن النسبة الكبيرة من أفراد العينة 90من خالل نتائج الجدول)
لالعبين عمى تنفيذ األوامر تطور في أدائو، أما النسبة المتبقية من إجبار المدرب 
% أنيا تقتل روح االبداع لديو.00الالعبين أي   

ة املئوية ــ  النسب

 

 اجإلابات التكرارات
 تقيده 02 %67

 يتقل روح االبتكار لدهي 01 %33

 يطور يف أدائو 00 %00

 الجممــوع 03 %100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

67% 33% 0%

 تقيده

 يقتل روح االبتكار لديه

 يطور في ادائه



تحليل النتائجالفصل الثاني:                                                              عرض و  

 

101 

 

نستنتج أن المدرب الذي يجبر العبيو عمى تنفيذ األوامر باعتبار أن المدرب لديو  ومنو 
الخبرة والمعرفة الالزمة ومن ثم فدوره ىو إجبار الالعبين بما يجب أن يفعموه حتى 

 يطور الالعب أداءه ومستواه وىذا من ايجابيات المدرب االوتوقراطي.

 السؤال السابع:

اء التدريبات؟عمى ماذا ينصب تركيزىم أثن  

:الغرض من السؤال  

 معرفة الجوانب التي يولييا المدرب أكثر اىتمام.

(:10الجدول رقم )  
لمعرفة الجانب األكثر أىمية من طرف المدرب.تبيان النسب   

 اجإلابات التكرارات النسبـة الئموية

 الجناب النظري 00 %00

 الجناب الفنيس 00 %00

 الجناب التطقيبي 00 %00

 النعاصر الالثةث معا 03 %100

 الجممـوع 03 %100
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(10الشكل)  

 تحميل ومناقشة النتائج:

% من أفراد العينة يولون 099( يتضح لنا ما نسبتو96من خالل نتائج الجدول)
% من أفراد العينة يركزون 9لنا بأن عمى الجانب التطبيقي و ويركزون اىتماميم

النظري والنفسي والتطبيقي وىي جوانب وعناصر مكممة  اىتماميم عمى الجانب
لبعضيا البعض مع عدم إىمال الجانب التربوي لبعض المدربين وىذا ما يؤكد المدربين 

 المسؤولين والمدربين في نفس الوقت.

نستنتج من خالل تحميل ومناقشة نتائج الجدول أن المدربين يولون اىتماما كبيرا ومنو 
في التدريب والمكممة لبعضا البعض. األساسيةلمجوانب والعناصر   

 السؤال الثامن:

 في رأيكم ىل لشخصية المدرب دور في نجاح عممية التدريب؟
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 الغرض من السؤال:

 التأكد من دور شخصية المدرب في النجاح والسيطرة.

(:10الجدول رقم)  
 تبيان النسب لمتأكد من دور شخصية المدرب في نجاح عممية التدريب.

(10الشكل)  

 

 

ة املئوية ــ  اجإلابات التكرارات النسب

 نعم 90 %100

 ال 00 %00

وع 90 %100 ـــ  الجمم
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 تحميل ومناقشة النتائج:

% من أفراد العينة أكدوا لنا بأن 099( يتضح لنا أن نسبة 90من خالل نتائج الجدول)
حسب شخصية المدرب ليا دور في نجاح عممية التدريب والسيطرة عمى الفريق وذلك 

 قدراتو العممية والفنية وطريقة عممو أثناء التدريب.

نستنتج من خالل تحميل ومناقشة النتائج أن شخصية المدرب ليا تأثير في نجاح ومنو 
 عممية التدريب وىذا ما يحقق لنا الفرضية الثالثة.

 السؤال التاسع:

 ىل لعامل الغياب داخل الفريق تأثير سبمي عمى عممية التدريب؟

من السؤال: الغرض  

 معرفة مدى انضباط المدرب بمواقيت العمل.

(:10الجدول رقم)  

 تبيان النسب لمعرفة مدى انضباط المدرب بمواقيت العمل.

 اجإلابات التكرارات النسبـة الئموية

 نعم 03 %100

 ال 00 %00

 الجممــوع 03 %100
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(90الشكل)  

 تحميل ومناقشة النتائج:

% من أفراد العينة يدركون 099( أن ما نسبتو 90الجدول)يتضح لنا من خالل نتائج 
واالنقطاع عن العمل يؤثر سمبا عمى نجاح عممية التدريب وبالتالي كذلك  بأن الغياب

 عمى أداء ونتائج الفريق.

نستنتج أن الوصول إلى المستويات العالية وتحقيق األىداف المسطرة من طرف ومنو 
مواقيت العمل والمداومة والمواصمة فيو من أجل الوصول المدرب ال يأتي إال بااللتزام ب

إلى الفوز فكما يقول جيمز كولمان:"أن اإلنجازات العظيمة المحققة من طرف البشر ال 
ما" شيءتحدث إال إذا كان ىناك إلتزام تام من طرف األفراد اتجاه   

 فنجاح عممية التدريب يتوقف كميا عمى االستمرار والمداومة في العمل.

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100% 0%

 نعم

 ال



تحليل النتائجالفصل الثاني:                                                              عرض و  

 

106 

 

:مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  

صيغت عمى النحو التالي:  تيوال ةالثالث فرضية نتائج ال عرض وتحميل  من خالل
األثر عمى نجاح عممية التدريب، داخل الفريق. لقدرة المدرب عمى فرض االنضباط  

يمي: ومن خالل النتائج المحصل عمييا من الجداول نستنتج ما  

الصرامة في التسيير، وكذا التعامل مع فرض تأديبية في انتياج المدربين أسموب -
 حالة غياب الالعبين عن الحصص التدريبية.

ضرورة االنضباط داخل الفريق مت طرف الالعبين قصد التقدم في العممية التدريبية.-  

الثقة المتبادلة داخل الفريق تؤدي إلى األداء الجيد اثناء المباريات.-  

لقدرة المدرب عمى فرض نستنتج مدى صحة الفرضية الثالثة التي تقول"  وومن
أثر عمى نجاح عممية التدريب". االنضباط  
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االستنتاج العام: 2-1  

نتائج الفريق الرياضي مرتبطة إرتباطا لسيقا بالمدرب والالعبين حيث أن تأثير  إن   
االداء المدرب عمى سموك الالعبين خالل العممية التدريبية ينعكس مباشرة عمى 

 الرياضي إما ايجابا أو سمبا.

ينبغي أن تكون حاظرة عند أي مدرب ىي  من بين السمات التي         
قوة الشخصية ذلك إن التدريب الحديث يعتمد عمى ىذه النقطة الفعالة ،التي تعتمد 

بداء رأيو في العقوبة  بدورىا عمى الشجاعة وامتالك السمطة والقدرة عمى اتخاذ القرار،وا 
لتدريب الرياضي او الجزاء ،كما اليمكن لو أن يخطئ في اتخاذ القرار المتعمق بشؤون ا

ن جيل او عقل عن شيء يمكن لو المجوء إلى خبرتو  او المنافسة ، فإذا حدث وا 
   السابقة ، أو العمل كأنو ال يدرك شيء .

إضافة إلى السمات او المكونات الناجحة لشخصية المدرب الناجح اإلبداع ،اي اإللمام 
تخدام العديد من اإلمكانيات بجميع النواحي التدريبية،لقدرة المدرب عمى االبتكار واس

المؤثرة اثناء التدريب وكذلك التشكيل المتنوع لبرامج التعميم والتعمم القدرة من أىم 
 النواحي التي تظير فييا قدرة المدرب عمى اإلبداع. 

إضافة إلى الشجاعة واالبداع من السمات الشخصية لممدرب فرض االنضباط 
التدريبية ،قصد االرتقاء بمستوى الفريق لموصول  والصرامة والجد اثناء تطبيق البرامج

إلى أعمى جميع النواحي الفنية والميارية كل ىذه األمور ال يستطيع أن يجسدىا ميدانيا 
 إال فئة معينة من المدربين .

االقتراحات: 2-2  

إن ىذه الدراسة ماىي إال محاولة بسيطة ومحصورة في امكانياتي المتوفرة،وعمى ضوء 
ئج اتقدم ببعض اإلقتراحات إلى كل من ييمو األمر،مدربين او مسؤولين والتي ىذه النتا
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آمل أن تكون سبيال يسيل عمييم تجنب الكثير من المشاكل التي يجدونيا خالل مزاولة 
 مينتيم التدريبية منيا ما يمي:

ضرورة إلمام المدرب بطريقة التواصل مع الالعبين حيث إن لكل العب شخصية -
زه عن اآلخرين .وثقافة تمي  

ضرورة تكوين مدربين وفق مناىج عصرية التحضيرات البدنية والنفسية خاصة -
 واالجتماعية وذلك بغية تحسين التواصل في جميع المستويات بين المدرب والالعب .

 ضرورة انتياج األساليب القيادية المناسبة  لمسمات الشخصية لممدرب وأعضاء النادي 

لكل من صمتي الشجاعة واتخاذ القرار واإلبداع وفرض االنضباط اعطاء أىمية بالغة -
 لما ليا من تأثير عمى الالعبين .

عمى المدرب إيجاد الحمول والمشاكل التي تواجو العبيو سواءا كانت إجتماعية أو -
 نفسية .

التحمي بالثقة بالنفس والعزيمة عمى تحقيق األىداف المسطرة .-  

  .السماح ألي كان التدخل في برنامجو التدريبي قوة الشخصية لممدرب  وعدم-
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خاتمة: 2-3  

تمكنا من انجاز ىذا البحث المتواضع، نتمنى أن نكون قد وفقنا فيما نصبوا  اهلل بعون

  إلنجازه لم يكن  كافيا. لنا المسخر لكن الوقت إليو، و كان بودنا القيام باألفضل

 من اجل انجاز ىذه المذكرة، اجتيدنا قدر المستطاعأخمصنا و  أيضا أننا  القول يمكن

المدرب عمى سموك الالعبين خالل العممية  اثر إبراز ىو ذلك في غايتنا وكانت

 التدريبية لالعبي كرة القدم.

فمردود الفريق يتأثر وفقا لمعالقة الحسنة القائمة بين المدرب والالعب ،حيث أن 

نو وبين الالعب من خالل االستماع لالعب المدرب يعمل جاىدا لتوطيد العالقة بي

 وتفيم انشغاالتو،وتقبل آراء الالعب وتدخالتو واقتراحاتو وذلك من أجل التقرب منو

 األبحاث  في األخير نأمل أن يساىم بحثنا ىذا في إضافة و لو الشئ القميل إلى كل

 والدراسات التي سبقتنا في ذات الموضوع.
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 معهد التربية البدنية

 جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

 

''' إستمارة بحث موجهة للمدربين'  

 

في إطار إنجاز مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر التدريب الرياضي والتحضير 

، ونرجو مساعدتكم ، وذلك بمثلها  البدني ولنا الشرف أن نضع بين أيديكم هذه اإلستمارة

بإجابات واضحة ومدققة حول األـسئلة  المطروحة ، ألن اتلئج هذا البحث تتوقف عليها 

ةونشكركم على المساعد  

 

 مالحظة :ضع عالمة )X)  في الخانة التي توافق رأيكم.



:  شجاعة المدرب في اتخاذ القرارات . األولالمحور   

 من المختص باتخاذ القرارات التقنية : رأيكم.حسب 1

 المدرب

 المسؤولين 

 كالىما 

لماذا 
؟..................................................................................

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

القرار حسب رايكم :. لماذا تتطمب عممية اتخاذ 2  

 التاني و التفكير في اتخاذ القرار 

 السرعة و االرتحال في اتخاذ القرار

 التردد في اتخاذ القرار

. ىل تعتبرون ان سمة الشجاعة اساسية في شخصية المدرب :3  

 نعم 

 ال 

. إذا كانت اساسية فمن اين تكتسبونيا :4  

 من المسؤولين 



 من تشجيعات االنصار 

 من الثقة بالنفس 

. إذا قمتم باتخاذ قرار ما تبين بعد ذلك انو غير صائب فما العمل :5  

 تعترون بخطاكم و تتحممون المسؤولية 

 تصرون عمى انو كان القرار الصائب 

. كيف ترون قراراتكم المتحذة داخل الفريق :6  

 محترمة 

 غير محترمة 

ث  الفروق بين الالعبين :إحدا أسموب.ىل تعتبرون 7  

تتيجونياخدمة لمخطة التي   

 تنمية القدرات الالعبين 

 غرس الثقة في النفس 

. ماىي السمات التي ينبغي ان تتوفر في المدرب :8  

 الشجاعة 

 اتخاذ القرار

 االحترام 

في التنمية قدرات الالعبين: أثرهالمحور الثاني :إيداع المدرب و   



المسحمة لمفريق  اإلبداعية. كيف يمكننا مالحظة الممسة 1  

خل بيا المنافسات من خالل التشكيمة التي يد  

المقابمة  أثناءمن خالل التغييرات التي يجرييا   

أخرى أذكرىا 
؟..................................................................................

... 

ي التمرينات الرياضية لو اثر في التطوير قدرات الالعبين :. ىل التنويع ف2  

 نعم  

 ال 

  أحيانا

ما يقوم بو الالعبين أثناء المنافسة يعود إلى التوصيات  أنىل تعتبرون  رأيكم.حسب 3
 المدرب :

 نعم 

 ال 

  أحيانا

لى : العبيكم يعود إ أداء.ىل ترون ان تحسن 4  

 عمل الالعبين باستغالل طاقتكم بحرية

الدرجات  بأقصىالعمل المفروض عمى الالعبين   



الثقة المدرب في العبيو تؤدي إلى : أنىل ترون .5  

 تنمية روح المسؤولية لدييم 

عل القيام بالواجب  اإلصرارتزيدىم   

 تحقق ليم أداءا أثناء المباريات 

يرجع إلى :  .ىل اكتشاف الميارات لدى الالعبين6  

 المعاينة و المتابعة أثناء التدريب 

 معايير لميز بين الالعبين

الالعبين : األداءعمى  األثر.ىل ترون ان شخصية المدرب ليا 7  

 نعم 

 ال 

  أحيانا

  تعتمدون في التدريب :   أساس أي. عمى 8

 الشيادة 

 الخبرة 

 كالىما 



اذكرىا  أخرى
...................................................................................

......... 

 المحور الثالث : فرض االنضباط عمى نجاح عممية التدريب .

المدرب : يتيجوالذي  األمثلالتسيير  أسموب رأيكم.ماىو حسب 1  

 الصرامة 

 المرونة 

 التساىل 

...................................................................لماذا؟..........
.................. 

. ىل المداومة و المواصمة في التدريبات شرط لتحقيق النتائج:2  

 نعم 

 ال 

 أحيانا

الية .في حالة غياب الالعبين من الحصص التدربية ،ماىي الطريقة التي ترونيا متت3
 لمتعامل مع ىذه  السموكات :

 عدم  االىتمام بيذا السموك 

  تأديبيةفرض عقوبات 



|ذكرىا  أخرى
؟..................................................................................

... 

.ىل لفرض اإلنضباط من طرف المدرب األثر عمى حصدالنتائج اإليجابية داخل 4
 الفريق:

عمن  
 ال

 أحيانا
.ىل ترجعون أداء العبيكم الجيد فوق الميدان إلى:5  

 عالقتكم الجيدة معيم
 لمصرامة المفروضة

 لمتحضير الجيد
 أم لمتحفيز المادي

.ىل تعتبرون أن إجبار الالعبين عمى تنفيذ األوامر:6  
 يقيده

 يقتل روح اإلبتكار لديو
 يطور في أدائو

التدريبات :.عمى ماذا ينصب تركيزكم أثناء 7  
 الجانب النظري
 الجانب النفسي

 الجانب التطبيقي
 العناصر الثالثة معا



.في رأيكم ىل لشخصية المدرب دور في نجاح عممية التدريب:8  
 نعم
 ال

حسب رأيكم 
 كيف؟......................................................................

سمبا عمى نجاح عممية التدريب: .ىل عامل الغياب داخل الفريق يؤثر9  
 نعم
 ال
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