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 شكر و تقدير
الميم صل عمى سيدنا دمحم صمى هللا عميو و سمم و عمى آلو و صحبو أجمعين و 
الحمد هلل لك الحمد ربي حتى ترضى و لك الشكر إذا رضيت، لك الحمد حمدا كثيرا 
طيبا مباركا فيو عمى جميع نعمك كما ينبغي لجالل وجيك و عظيم سمطانك لما 

.وفقتنا عميو  

يسرني تقديم ىذا الشكر لوالدي ووالدتي المذان سيرا عمى تربيتي وتعميمي 
منذ أن بدأت حياتي، وأشكر كل من درسني أو ساىم في تدريسي من 

 وكل األساتذة الذين يرجع ليم الفضل بعد هللا عز وجل في المعيددكاترة 
 لدكتور المشرف الشكر والتقدير لأقدم، كما وصولي إلى ىذه المرحمة 

 هللا تعالى أن يضيف قيمة إلى ىذا اسألعمى ىذا البحث المتواضع، الذي 
 لحسن توفيرىم وتسييميم الخدمات المعيدالعمم، وشكر موجو كذلك إلدارة 

لمطالب ومساعدتيم في كل األمور التي من شانيا أن تخول ليم فضاًء 
 وشكر موجو أيضا لممدربين و مريحا لمدراسة وطمب العمم في أمان ونظام

رؤساء األندية الذين سيموا لنا الميمة و أحسنوا إستقبالنا خاصة رئيس 
.فريق كازا سيدي عبد المؤمن السيد قدور برامي  
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دراسة تخطيط البرامج التدريبية في تطوير مستوػ العبي كرة القدم ناشئين: عنوان الدراسة-1  

.u17 
:أىداف الدراسة-2  
 .التعرف عمى أىمية تخطيط البرامج التدريبية كعامل يساىم في تطوير مستوػ الالعبين- 
 .إنعكاسات تخطيط البرامج التدريبية عمى مستوػ الالعبين- 
 .التعرف عمى الطرق و الوسائل التي يعمتد عمييا المدرب لتطوير أداء الالعبين-
 :التساؤل العام-3
 ؟u17ىل تخطيط البرامج التدريبية يؤثر في تطوير مستوػ العبي كرة القدم ناشئين-
:الفرضيات الجزئية-4  
 .u17التخطيط الجيد لمبرامج التدريبية يؤثر إيجابا في تطوير مستوػ العبي كرة القدم ناشئين-
 .يعتمد المدرب عمى األسس العممية في تخطيطو لمبرنامج التدريبي-
 .تخطيط البرنامج التدريبي  يتأثر بخبرة و كفاءة المدرب-
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:النتائج المتوصل إلييا-8  
.أن التخطيط عنصر فعال في عممية التدريب و إىمالو يؤدؼ إلى تراجع النتائج-   
.التخطيط لمبرامج التدريبية وفق األسس العممية يؤدؼ حتما إلى تطوير مستوػ الالعبين-  
يجب اإلعتماد عمى التخطيط عامة و تخطيط البرامج التدريبية خاصة كوسيمة لتحقيق األىداف -

.و تطوير مستوػ الالعبين  
.يجب عمى المدرب توظيف خبرتو و كفاءتو في تخطيط البرامج التدريبية-  
.إعتماد الطرق و الوسائل التدريبية المناسبة التي تسمم بتطوير المستوػ -  
ضرورة توفر اإلمكانات المادية و البشرية لإلرتقاء بعممية التخطيط و التدريب إلى مستويات - 

.أعمى و بالتالى تطوير مستوػ الالعبين  
: اإلقتراحات و التوصيات-9  
.التخطيط عنصر فعال في عممية التدريب-  



 
 

ضرورة اإلعتماد عمى تخطيط البرامج التدريبية وفق األسس العممية و -
 بإستخدام

الطرق و الوسائل التدريب المختمفة في عممية التدريب من أجل تطوير مستوػ 
.الالعبين  

التخطيط بجدية لمبرامج التدريبية وفق متطمبات العبي كرة القدم الحديثة مع -
.األخذ بعين اإلعتبار مستوػ الفروق الفردية و مستوػ الكفاءة البدنية  

يجب توفير اإلمكانات المادية و البشرية لنجاح عممية التخطيط و التدريب و - 
.يجب عمى المدربين توظيف خبرتيم و كفاءتيم لتحقيق اليدف  

 
Study summary: 

1- Study title: Study of planning training programs in 
developing the level of young football players u17. 
2- Study objectives: 
- Learn the importance of planning training programs as a 
factor that contributes to developing the level of players. 
- The implications of planning training programs at the player 
level. 
-Learn about the ways and means the coach relies on to 
improve the players ’performance. 
3- General Question: 
Does training program planning affect the level of young 
football players u17? 
4- Partial hypotheses: 
-Good planning of training programs positively affects the 
development of the level of young footballers u17. 
-The trainer relies on the scientific foundations in planning the 
training program. 
-The planning of the training program is affected by the 
experience and competence of the trainer. 



 
 

5- Study sample: an intentional sample. 
6- The method followed: the descriptive approach. 
7- Tools used in the study: The questionnaire. 
8- The results: 
- Planning is an effective element in the training process, and 
neglecting it leads to a decline in results. 
- Planning training programs according to the scientific 
foundations will inevitably lead to developing the level of the 
players. 
We must rely on planning in general and planning training 
programs in particular as a means to achieve goals and 
develop the level of players. 
The trainer must employ his experience and competence in 
planning training programs. 
Adoption of appropriate training methods and means that allow 
for level development. 
- The necessity of providing the financial and human 
capabilities to advance the planning and training process to 
higher levels and thus develop the level of players. 
9- Suggestions and recommendations: 
- Planning is an effective component of the training process. 
- The necessity of relying on planning training programs 
according to the scientific foundations and using various 
methods and training methods in the training process in order 
to develop the level of players. 
- Serious planning for training programs according to the 
requirements of modern football players, taking into account 
the level of individual differences and the level of physical 
competence. 



 
 

- The human and material capabilities must be provided for 
the success of the planning and training process, and the 
trainers must employ their expertise and competence to 
achieve the goal. 

Résumé de l'étude: 
1- Titre de l'étude: Etude de la planification des programmes 
de formation pour développer le niveau des jeunes u17. 
footballeurs. 
2- Objectifs de l'étude: 
- Apprendre l'importance de planifier des programmes 
d'entraînement comme facteur contribuant au développement 
du niveau des joueurs. 
- Les implications de la planification des programmes de 
formation au niveau des joueurs. 
Découvrez les moyens et les moyens sur lesquels l'entraîneur 
compte pour améliorer les performances des joueurs. 
3- Question générale: 
La planification des programmes d'entraînement affecte-t-elle 
le niveau des jeunes footballeurs u17? 
4- Hypothèses partielles: 
Une bonne planification des programmes d'entraînement 
affecte positivement le développement du niveau des jeunes 
footballeurs u17. 
Le formateur s'appuie sur les bases scientifiques dans la 
planification du programme de formation. 
La planification du programme de formation dépend de 
l'expérience et des compétences du formateur. 
5- Échantillon d'étude: un échantillon intentionnel. 
6- La méthode suivie: l'approche descriptive. 
7- Outils utilisés dans l'étude: le questionnaire. 



 
 

8- Les résultats: 
- La planification est un élément efficace du processus de 
formation et le négliger entraîne une baisse des résultats. 
- Planifier des programmes de formation en fonction des 
fondements scientifiques conduira inévitablement à développer 
le niveau des acteurs. 
Nous devons nous fier à la planification en général et à la 
planification des programmes de formation en particulier pour 
atteindre les objectifs et développer le niveau des joueurs. 
Le formateur doit utiliser son expérience et sa compétence 
dans la planification de programmes de formation. 
Adoption de méthodes et de moyens de formation appropriés 
permettant un développement de niveau. 
- La nécessité de fournir les capacités financières et humaines 
pour faire avancer le processus de planification et de formation 
à des niveaux supérieurs et ainsi développer le niveau des 
acteurs. 
9- Suggestions et recommandations: 
- La planification est une composante efficace du processus 
de formation. 
- La nécessité de s'appuyer sur la planification des 
programmes de formation selon les principes scientifiques et 
leur utilisation 
Diverses méthodes et méthodes d'entraînement dans le 
processus d'entraînement afin de développer le niveau des 
joueurs. 
- Planification sérieuse des programmes d'entraînement en 
fonction des exigences des footballeurs modernes, en tenant 
compte du niveau des différences individuelles et du niveau de 
compétence physique. 



 
 

- Les capacités humaines et matérielles doivent être fournies 
pour le succès du processus de planification et de formation, 
et les formateurs doivent utiliser leur expertise et leurs 
compétences pour atteindre l'objectif. 
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:المقدمة-1  
 مارس اإلنسان الرياضة منذ قديم الزمان بمختمف أنواعيا، كما عرفت مختمف الحضارات      

الرياضة بأنواعيا، حيث أن أغمب النشاطات التي يمارسيا اإلنسان فييا شكل من أشكال الرياضة 
و النشاط البدني ، فاإلنسان حين يرتحل ويمشي ويقطع المسافات طويمة من أجل العمل وطمب 

(rjeem.com مقال في مجمة ريجيم) .الرزق أو غير ذلك فإنو يمارس نوعا من أنواع النشاط البدني   
ال يمكن أن ننكر الدور الذؼ لعبتو الرياضة في توطيد العالقات بين الدول و المجتمعات و  و   

الثقافات المختمفة و تحقيق التوازن االجتماعي فعندما يواجو فريق فريقا أخر من دولة أو مجتمع 
أو ثقافة مختمفة فإنو يحصل بينيما تعارف و توطيد لمعالقات مما ساىم في تخفيف الصراع و 

.توفير مجال نظيف لممنافسة الشريفة و العادلة   
 و نظرا ألىمية الرياضة تحولت إلى عمم و لم تعد مجرد ترفيو حيث أنشئت ليا المعاىد و     

الجامعات و المخابرو المراكز، أين أصبحت تشمل في وقتنا ىذا عدة أنواع تختمف فيما بينيا من 
حيث األىمية و الغرض من ممارستيا و تمارس وفق قوانين و أسس و قواعد و خصائص و 

أسس و قواعد ممارسة الرياضة )ظوابط من أجل التحكم فييا تتجمى في عممية التدريب الرياضي 
(موقع المكتبة الرياضية الشاممة).(من كل الجوانب   

  حيث ييدف التدريب الرياضي إلى رفع كفاءة األجيزة الوظيفية لمرياضي و تكيفيا و حسن    
عمميا بحثا عن أفضل مستوػ لمرياضي و اإلنجاز الرياضي ، وال يمكن تحقيق ىذا اإلنجاز إال 

. بعممية التخطيط لمتدريب الرياضي  
 و ينظر لعممية التخطيط عمى أنيا التنبؤ بالمسقبل لتحقيق ىدف مطموب تحقيقو في المجال     

الرياضي ، من خالل تحديد األىداف المرجوة من التدريب و العمل عمى تحقيقيا ، وعمى المدرب 
وضع خطة شاممة لمصورة التنفيذية لمحتوػ العممية التدريبية ككل باإلشتراك مع الالعب، معتمدا 

الالعب، اإلمكانات، الفرق المنافسة، برنامج )في ذلك عمى إدراكو لمتغيرات عممية التدريب 
(.31،ص2017جمال صبري،).لتحقيق أىداف الفريق (المسابقات  

  ولتحديد أىداف فريق ما البد عمى المدرب وضع مخطط أو برنامج تدريبي يسطر من خاللو 
أىداف الفريق و التدريب، مع مراعاة الجوانب األساسية لمتدريب و تحديد و إختيار نوع التدريب 

عبارة عن عممية التخطيط لممقررات و األنشطة و )و األسموب أو األساليب التي تخدم البرنامج 
  .المسطر (العمميات التعميمية المقترحة لتغطية فترة زمنية محددة

دراسة تخطيط البرامج التدريبية في تطوير أداء "  و من ىنا كانت  االنطالقة لدراسة موضوعنا  
."u17العبي كرة القدم ناشئين 
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. جوانب 03:  ومن ىذه المعطيات حددنا خطة البحث حيث قسمنا بحثنا إلى  
الجانب التمييدؼ- 1  
.يحتوؼ عمى فصمين: الجانب النظرؼ - 2  

.الفصل األول  -  
.الفصل الثاني  -   

.الجانب التطبيقي-3  
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 : إشكالية البحث-2
السر  وىذا ىو  رياضة كرة القدم، كأحد أنواع الرياضة خضعت لألسس والمبادػء العممية     

بين كرة القدم في  مقارنة فإذا ما عقدنا. في حدوث ىذا التطور السريع المتالحق في األداء
 في كافة أنواع األداء فارقا كبيراالستينات عمى سبيل المثال وبين التسعينات سنجد أن ىناك 

العبين في الممعب، كما تداخمت المساحات  زداد مدػ حركوإوالميارؼ والخططي، إذ  البدني
المعب، كما تقدم مستوػ األداء الميارؽ بدرجة  (نظم)التي تغطييا المراكز المختمفة في طرق 

 (weineck.1986.p309). عب جديدة سواء كانت ىجومية أو دفاعيةلممحوظة، وظيرت خطط 
إن . ويرجع الفضل في المتطور الحادث إلى استخدام األسس والمبادػء العممية في التدريب     

. ىذا يؤكد أن العمم ىو الطريق األكثر ضمانا إلحداث التقدم في كافة المجاالت ومنيا كرة القدم 
والتخطيط يعتبر الوسيمة األساسية والضرورية لتطوير أداء الالعبين والفريق، ولما كان      

التدريب ىو الوسيمة الرئيسية لموصول إلى ىذا التطور في أدائيم كان أمرا ضروريا تخطيط 
دمحم الخير الشيخ،أسس النجاح في كرة ).التدريب ضمانا إلحداث أفضل درجة ممكنة في المستوػ وتقدمو 

 (القدم

ومن األىمية فيم أن التخطيط يرتبط دائما فقط بالفترات الطويمة، بل أن من الضرورؼ      
وبذلك نجد أن التخطيط في كرة القم ييتم بالخطط . العناية بالتخطيط خالل الفترات القصيرة 

 عاما وييتم في نفس الوقت بوحدة التدريب اليومية أصغر 15الطويمة المدػ، والتي تصل إلى 
  (2011محاضرة أستاذ سييل جاسم،). و البرامج التدريبيةوحدة في بناء اإلعداد الرياضي

  ولتحديد أىداف فريق ما يجب عمى المدرب وضع خطة أو برنامج تدريبي يسطر من خاللو 
أىداف الفريق و متطمبات نجاح ىذه العممية من خالل تحديد نقاط القوة و الضعف لتصحيحيا و 
 . تنميتيا حيث يعتمد البرنامج التدريبي عمى تحديد اإلحتياجات و المتطمبات و البرنامج المناسب
   فالكالم حول كرة القدم و التخطيط و البرامج التدريبية و أثرىا في تطوير مستوػ الالعبين ال 

حيث ال يمكن اإلستيانة بدوره في الربط بين ىذه , يمكن تحقيقو إال بالعمل الذؼ يقوم بو المدرب 
 .العوامل التي تساعد عمى تحقيق اإلنجاز الرياضي و الوصول بالالعبين إلى أفضل مستوػ 

 :    من خالل سبق يمكن طرح السؤال التالي
 :التساؤل العام-  
 .؟ u17ىل تخطيط البرامج التدريبية يؤثر في تطوير مستوى العبي كرة القدم ناشئين- 
 :التساؤالت الجزئية 

ىل التخطيط الجيد لمبرامج التدريبية يؤثر إيجابا في تطوير مستوى العبي كرة القدم  -
 ؟ u17ناشئين
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 ىل يعتمد المدرب عمى األسس العممية في تخطيطو لمبرنامج التدريبي؟ -
 ىل تخطيط البرنامج التدريبي  يتأثر بخبرة و كفاءة المدرب؟ -

 
 :أىداف الدراسة-3

 .التعرف عمى أىمية تخطيط البرامج التدريبية كعامل يساىم في تطوير مستوػ الالعبين- 
 .إنعكاسات تخطيط البرامج التدريبية عمى مستوػ الالعبين- 
 .التعرف عمى الطرق و الوسائل التي يعمتد عمييا المدرب لتطوير أداء الالعبين-

 :فرضيات الدراسة-4
تخطيط البرامج التدريبية يؤثر إيجابا في تطوير مستوى العبي كرة القدم  - :الفرضية العامة

 .u17ناشئين 
 :الفرضيات الجزئية

التخطيط الجيد لمبرامج التدريبية يؤثر إيجابا في تطوير مستوى العبي كرة القدم  -
 . u17ناشئين

 .يعتمد المدرب عمى األسس العممية في تخطيطو لمبرنامج التدريبي -
 .تخطيط البرنامج التدريبي  يتأثر بخبرة و كفاءة المدرب -

 
 :أىمية البحث-5

نعكاسيا عمى   الموضوع الذؼ نحن بصدد دراستو يسمط الضوء عمى تخطيط البرامج التدريبية وا 
 :تطوير مستوػ العبي كرة القدم ناشئين و تتجمى أىميتو في

التعرف عمى أىمية تخطيط البرامج التدريبية في الوصول إلى المستوػ الجيد وتطوير أداء   -
 .الالعبين 

التعرف عمى مدػ إعتماد المدربين عمى التخطيط لمبرامج التدريبية و خضوعو لألسس   - 
 .العممية

 .إكتشاف طرق و أساليب التخطيط العصرية التي تساىم في تطوير مستوػ الالعبين- 
 :مصطمحات البحث-6

 : التخطيط
التخطيط ىو عممية إستراتيجية في مجال التدريب الرياضي طويل المدػ تعتمد عمى بعض "

المبادغ العامة و الخاصة كالخبرة و المحاولة و الخطأ في إطار الدراسة العممية لتحقيق أغراض 
 (370،ص1999بسطويسي،)".متالحقة لموصول إلى اليدف
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 (257،ص1994مفتي،)" التنبؤ عما سيكون عميو المستقبل مع االستعداد لو " 

 : البرنامج التدريبي
الخطوات التنفيذية في صورة أنشطة تفصيمية من الواجب القيام بيا " يمكن تعريف البرنامج بأنو 

، بذلك نجد أن البرنامج ىو أحد عناصر الخطة و بدونو يكون التخطيط "لتحقيق اليدف
 (260،ص1994مفتي،).ناقصا

 :كرة القدم
ىي لعبة جماعية تتم بين فريقين، كل فريق من أحد عشر العبا يستعممون كرة منفوخة مستديرة 
ذات مقياس عالمي محدد في ممعب مستطيل ذو أبعاد محددة في كل طرف من طرفيو مرمي 

، 1998مأمور،).اليدف ويحاول كل فريق إدخال الكرة فيو عمى حارس المرمى لمحصول عمى ىدف
( 09ص

 :الناشئين
البدني والجنسي و  معناه التدرج نحو النضج adoleceمشتقة من المصطمم الالتيني  ىي 

 فترة اإلنتقال من الطفولة إلى النمو النفسي والتغيرات التي تحدث أثناء اإلنفعالي و العقمي أؼ
 (2006الوافي،). دالرش

 

 :الدراسات المشابية-7
 .2014/2015 الطالب بايزيد عبد القادر:الدراسة األولى

دور تخطيط التدريب لمرفع من مستوػ االنجاز الرياضي لالعبي كرة القدم "تحمل عنوان  -
"  فئة األكابر

مذكرة تخرج تدخل ضمن متطمبات نيل شيادة الماستر في التربية البدنية : نوع الدراسة  -
 والرياضية

 .جامعة البويرة  -
: الفرضية العامة 

لتخطيط التدريب دور فعال يسمم بالرفع من مستوػ اإلنجاز الرياضي لدػ العبي كرة  -
 ".فئة أكابر"القدم 
 :لجزئيةالفرضيات ا

.  يؤثر المؤىل العممي لدػ المدربين في نجاح العممية التدريبية -
.  ألسموب التدريب المنتيج تأثير عمى مستوػ االنجاز الرياضي في كرة القدم فئة أكابر -
 .نقص اإلمكانيات المادية من أبرز العوامل التي تعيق تنفيذ عممية تخطيط التدريب -
  :النتائج المتحصل عميياأبرز 
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. التخطيط لمتدريب يرفع من مستوػ االنجاز الرياضي -  

. نقص اإلمكانيات المادية يعيق التخطيط لمتدريب -  

عنصر تخطيط التدريب يساىم و يسمم برفع مستوػ االنجاز الرياضي في كرة القدم لفئة -  
. األكابر

 .2016/2017 الطالب براىمي إسماعيل :الدراسة الثانية
التخطيط الرياضي و دوره في تحسين األداء الجماعي لدػ العبي كرة القدم " تحمل عنوان  -

 ".أكابر
 .مذكرة مقدمة لنيل شيادة ماستر اكاديمي: نوع الدراسة -
 .جامعة المسيمة -

 : الفرضية العامة
 العبي كرة القدم؟ في تحسين االداء الجماعي لدػ ىل لمتخطيط الرياضي دور -

 :الفرضيات الجزئية
. مؤىل العممي لدػ المدربين في نجاح العممية التدريبية اليؤثر -
 ."فئة أكابر"الرياضي في كرة القدم األداء ألسموب التدريب المنتيج تأثير عمى مستوػ - 
نقص اإلمكانيات المادية و الوسائل البيداغوجية من أبرز العوامل التي تعيق تنفيذ عممية - 

 .تخطيط الرياضي
 :أبرز النتائج المتحصل عمييا

نوصي المدربين بضرورة بناء برامج تدريبية عممية وىذا بإشراك إطارات وأساتذة مختصين - 
 .لموصول بالعممية التدريبية لممستوػ العالي

 تنظيم اجتماعات وممتقيات تقييمية لدراسة المحصمة الحالية في تنفيذ عممية التخطيط الرياضي -
 .في مجال التدريب وتجسيد وتحديد النقائص والسمبيات وا عطاء الحمول

. (التخطيط الرياضي(تخصيص ميزانية كافية تتماشى مع متطمبات ىاتو العممية - 
 

 .2018/2019الطمبة بانوح وليد و بن سعاد لطيف  :الدراسة الثالثة
التحمل  )إقتراح تمارين األلعاب المصغرة لتطوير بعض الصفات البدنية " تحمل عنوان  -

  "U17لدػ العبي كرة القدم  (والقوة المميزة بالسرعة
 .مذكرة مقدمة ضمن متطمبات نيل شيادة الماستر: نوع الدراسة -
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 .جامعة البويرة -
 :الفرضيات

 .u17تمارين األلعاب المصغرة تساىم في تطوير التحمل لدػ العبي كرة القدم - 
 .u17تمارين األلعاب المصغرة تساىم في تطوير القوة المميزة بالسرعة لدػ العبي كرة القدم - 
 يوجد إختالف في مستوػ الصفات البدنية قبل تطبيق التدريب وبعده - 

 :أبرز النتائج المتحصل عمييا
اإلعتماد عمى أسموب التدريب المدمج أؼ المعب المصغر إلعتباره من األساليب الفعالة في -

 .تنمية بعض الصفات البدنية
 .ضرورة إتباع المدربين طرق التدريب الحديثة-

 .2014/2015الطمبة خروس دمحم و لعرك عبد هللا  : الرابعةالدراسة
 17فاعمية التخطيط في رفع كفاءة التكوين لدػ ناشئي كرة القدم أقل من " تحمل عنوان  -

 "سنة 
 .مذكرة مقدمة ضمن متطمبات نيل شيادة الماستر: نوع الدراسة -
 .جامعة مستغانم -

 :الفرضيات
 .خبرة المدرب ليا تأثير عمى عممية التخطيط في تدريب كرة القدم- 
 .الوقت عامل رئيسي يجب إتخاذه بعين اإلعتبار في عممية التخطيط- 
 .الظروف المادية و البشرية تعرقل عممية التخطيط في تدريب كرة القدم- 
 سنة لممارسي كرة 17التخطيط ىو األسموب األنجع لموصول إلى التكوين الجيد لفئة أقل من - 

 .القدم
 :أبرز النتائج المتحصل عمييا

 .التخطيط ىو األسموب األنجع لموصول إلى التكوين الجيد-
 . اإلستفادة من خبرات المدربين في تكوين ناشئ كرة القدم-
 .يجب مراعات كل الجوانب البدنية و الميارية و التخطيطية و النفسية في عممية التكوين- 

 .2013/2014الطمبة فروح عبد اليادؼ و توراك أدمحم  : الخامسةالدراسة
أىمية البرامج التدريبية في تكوين الفئات الصغرػ في بعض الرياضات "تحمل عنوان  -

 "سنة (14-12)الجماعية 
 .مذكرة مقدمة ضمن متطمبات نيل شيادة الماستر: نوع الدراسة -



- 9 - 
 

 :الفرضيات
 سنة ال تؤدؼ إلى تحقيق األىداف المرجوة 12-14البرامج التدريبية المنتيجة في تكوين فئة - 

 .من ذلك
 سنة يؤدؼ إلى صعوبة تخطيط و تطبيق 14-12غياب المؤىل العممي لممدربين عمى فئة - 

 .البرامج التدريبية
 :أبرز النتائج المتحصل عمييا

البرامج التدريبية المقننة و المبنية عمى أسس عممية سميمة تحترم قوانين و نظريات التدريب - 
 .الرياضي ىي الكفيمة الوحيدة بوصول الالعب الناشئ إلى المستوػ العالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 10 - 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الجانب النظري 
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:تمييد  

 أكثر األن من حياتنا اليومية ، فنحن نسمع أساسيا جزءا أصبمأن التخطيط قد   خافيالم يعد   
"  التخطيط إدارة"  أو"خطة التنمية  " أو" الخطة الخمسية " من أؼ وقت مضى عبارات مثل 

 أصبم المحاولة والخطأ ، بل أساس الحديث يسير في حياتو عمى اإلنسان لم يعد إذوىكذا، 
. يسير عمى ىديو  يرسم لنفسو مقدم خط السير ثمأؼيخطط ، 

ويعتبر التخطيط بالنسبة لعمميات التدريب الرياضي من األسس اليامة لضمان العمل عمى رفع   
 جزافا ، بل من خالل يأتي المستويات الرياضية العالية ال إلىفالوصول . المستوػ الرياضي 

 بالغة لمدور الذؼ يمعبو التخطيط بالنسبة أىميةالتدريب المنظم لفترة طويمة ، وىذا مما يعطي 
. لعممية التدريب الرياضي

والتخطيط لمتدريب الرياضي من حيث أنو وسيمة ضرورية فاعمة لضمان التقدم الدائم بالمستوػ   
الرياضي يحتوؼ بجانب اليدف الذؼ يسعى إلى تحقيقو عمى كل العوامل التي يتأسس عمييا 

 (05،ص2016دمحم إبراىيم ،) .تحقيق ىذا اليدف
ال يمكن نجاح عممية التخطيط إال من خالل وضع البرامج إذ أن البرامج ىي الخطوات   

التطبيقية لعممية التخطيط و بدون وجود البرامج فإن عممية التخطيط تكون ناقصة و ال تؤدؼ 
الى تحقيق أىدافيا، و توضع البرامج بما يتناسب مو األىداف و ما ىو متوفر من إمكانات و 

متدرج  موازنات و سياسات، وتحقق البرامج الضمان إلستمرار تنفيذ مفراداتو تتابعيا و بشكل
(64،ص2016دمحم إبراىيم ،) . إلى األىداف المخطط الوصول إليياوصوال  
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 :تعريف التخطيط- 1
مرحمة التفكير في المستقبل والتنبؤ بالمشكالت : "  بأنو(1999)إجالل عبد المنعم     يعرفو

". واإلمكانات واالحتياجات واالستعداد ليذا المستقبل
". التنبؤ بيا سيكون عميو المستقبل مع االستعداد ليذا المستقبل: "  بأنوFayolفايول رؽ ؼا مک  
عمل افتراضات لما ستكون : "  إلى التخطيط بأنو(1991)حميم المنيري،عصام بدوي ويشير   

عميو األحوال في المستقبل ثم وضع خطة تبين األىداف المطموب الوصول إلييا والعناصر 
الواجب استخداميا لتحقيق البحث وطريقة استخدام ىذه العناصر وخط السير والمراحل المختمفة 

 (23،ص2016دمحم إبراىيم ،) ".الواجب المرور بيا والوقت الالزم لتنفيذ األعمال

 :تخطيط التدريب الرياضي 1-2
 :ضيمعنی ومفيوم تخطيط التدريبي الربا

 المنطقي لغرض  العمميات بموجب التسمسلإلجراءات العقالني اإلجراءىو  ) : التخطيط/أ
. (الحصول عمى ىدفين

لموصول  ىو عممية مستمرة ومستقبمية في طبيعتيا نتيجة إلى األعداد المتكامل)  :التخطيط/ب
نجازاتإلى نتائج   .( متفرقةوا 

  ( عما سيكون عميو المستقبل مع االستعداد لوالتنبؤىو  ) : التخطيط/ ج
 القرارات المتعمقة باتخاذمرحمة التفكير التي يسبق تنفيذ أؼ العمل والتي تنتيي  )  :التخطيط/ د

  .(بيا يجب عممو وكيف يتم، ومتى يتم
عممية عقمية في أساسيا و ميل ذىني في أداء األشياء بطريقة جمعو  ىو ) :التخطيط / ه

 .(فالتخطيط تفكير قبل األداء في ضوء الحقائق ال التخمين
ن برمجة ىذه العمل الذؼ يتضمنو مفردات التخطيط تساعد عمى إنجازىا  بسرعة وبالتالي   وا 

: عمى توفر التخطيط يتوقف  وعميو إن نجاحاألىداف،يمكن الحصول عمى ضمانة لتحقيق 
 .الخبرة- 1
 .الموىبة- 2
 (61،ص2016دمحم إبراىيم ،). العمم- 3
 :لتخطيط والخطة والبرنامجا

التخطيط عممية أشمل وأعم من مفيوم الخطة، إذ يعبر عن التخطيط بأنو وضع خطة، فالخطة 
إذن ناتجة عن التخطيط وتعرف الخطة أنيا اإلطار الذؼ يحدد المعالم األساسية لمبرنامج أو 

" أما التخطيط فيو عممية تنبؤ بالمستقبل و االستعداد لو بخطة أما البرنامج " المنياج التدريبي
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فيو الخطوات التنفيذية التي تكون عمى شكل فعاليات وتمرينات بدنية أو عقمية تفصيمية من 
الواجب القيام بيا لتحقيق األىداف 

 :المتطمبات العامة في التخطيط الرياضي
 وجب عمى المدرب إتباع بعض المتطمبات التي تمثل األساس لعممية التخطيط التي يجب أن 

. تأخذ بعين االعتبار عند تصميم خطط التدريب
 إن أىداف الخطط الطويمة أو :الخطط طويمة األمد يجب أن تكون مرتبطة مع الخطط المرحمية

البعيدة األمد تمثل األىداف الرئيسية لعممية التدريب التي يمكن تحقيقيا من خالل تحقيق 
األىداف المرحمية عن طريق الخطط األقصر أمدا، ومن ىنا يجب أن تعتمد أىداف خطة 

التدريب الطويمة األمد عمى معايير ومحتويات تدريبية موجودة في الخطة السنوية ولسنوات عدة، 
وكذلك حالة العالقة بين الخطط المتوسطة وتحقيقيا ألىداف مراحل الخطة السنوية وصوال إلى 

أىداف الوحدة التدريبية 
 وجب عمى المدرب أثناء التدريب التركيز بصورة :تحديد عامل التدريب الرئيس أو مكونو

متساوية أو طبقا الحتياجات الرياضي عمى كل مكون تدريبي وتحديد الحجم والشدة التدريبية 
. المناسبة لذلك

يجب عمى المدرب في بداية كل المرحمة | :مراعاة اإليقاعية في سير تنفيذ الخطة التدريبية
التدريبية أن يضع أىداف اإلنجاز ومعايير االختبار التي يمكن تحقيقيا أثناء تمك الدوائر التدريبية 

المتدرجة لمؤشرات التدريب وقدرة  أو بعد نيايتيا، فأىداف المرحمة المنجزة سيترتب عمييا الزيادة
اإلنجاز واألداء، حيث ستضمن استمرار ثبات نوعية البرامج التدريبية، لذلك يجب مراعاة 

االستمرار بإيقاع متصاعد في مؤشرات الحمل التدريبي، باتجاه تحقيق أىداف مرحمة التدريب 
 .(146ص،2014،أحمد يوسف). وبما يتالءم مع قابمية الرياضي ومدػ تطوره

 
 :التخطيط الرياضي عناصر 1-3
التخطيط ىو عمل افتراضات لما ستكون عميو األحوال في المستقبل ثم وضع خطة تبين    

األىداف المطموب الوصول إلييا والعناصر الواجب استخداميا وكيفية استخدام ىده العناصر 
وخطة السير والمراحل المختمفة الواجب المرور ا والوقت الالزم لتنفيذ األعمال، وعمى ىدا يمكن 

 :تقسيم التخطيط إلى عناصره اآلتية
تحديد األىداف، األغراض أو النتائج الرئيسية التي انشأ من أجميا المشروع، وتكون قابمة  -

  .ؼلتحقيق وفي حدود الطاقات، القدرات واإلمكانيات، المطموب الوصول إلييا بالجيد الجماع
 .اقتراح اإلجراءات أؼ الخطوات التفصيمية التي تتبع في تنفيذ مختمف العمميات- 
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 .ا ترتيبا زمنيبووضع البرامج الزمنية، أؼ ترتيب األعمال المطموب القيام - 

 

 : إحتياجات التخطيط الرياضي1-4
يحتاج التخطيط إلى مؤازرة وتعاون اإلدارة العميا لالطمئنان عمى توفير الموارد المالية أو تقديم 
التسييالت، ولكن يحتاج األمر إلى التعضيد المعنوؼ، لكي ينجم التخطيط البد أن يتوفر ما 

: يمي
. التعاون والثقة المتبادلة بين المخططين والمنفذين لمخطة والبرامج التدريبية- 
. توفر األشخاص المؤىمين الدين يصمحون لتولي األعمال التخطيطية- 
. التسييالت والتدعيمات المعنوية من أجل اإلدارة العميا عند جمع الحقائق والمعمومات- 
. استعداد اإلدارة إلتخاذ القرارات الكفيمة بتنفيذ خطة البرنامج التدريبي- 
تحديد دور اإلدارة في مراجعة الخطة والتعديل في ىيكل التنظيم لكي يتناسب مع الظروف - 

 ).19، ص1989وأحمد،حسن ) .السائدة
 
 : مزايا و أىمية التخطيط1-5
التخطيط ىو أن يرسم المدرب الرياضي صورة العمل في مجال التدريب ويحدد مساره، وبدون   

التخطيط تصبم األمور متروكة لمقدرة أو لمعمل العشوائي غير ىادف ومن أىم مزايا التخطيط 
 :الرياضي

 .التدرج في اختيار التمرينات-  
 .مراعاة العالقة بين المياقة البدنية والميارة األساسية- 
 .بو يمكن تقسيم مستوػ الالعب في لحظة خالل الموسم- 
 .يعطي الثقة لممدرب والرياضي من خالل النتائج المحققة بسبب العمل المنتظم -
يوضم الطريق الذؼ يسمكو المدرب عند تنفيذ البرنامج التدريبي وكذا توضيم األىداف التي - 

 .يسعى إلى تحقيقيا
كما ونوعا وبذلك يمكن االستعداد لكل الظروف  يبين جميع الموارد الالزمة واستخداميا- 

  .ةواالحتماالت الالزم
يساعد عمى التخمص من مشاكل والعمل عمى إتالفيا قبل حدوثيا مما يزيد الشعور باألمان و - 

 .االستقرار
 .يساعد عمى التنسيق بين مراحل التدريب الرياضي- 
التخطيط يعمل عمى تحديد اليدف من المشروع بوضوح ويمي دلك رسم اإلستراتيجيات وتحديد -

 .اإلمكانيات
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يجاد حمول -  تباع الطريقة العممية الكتشاف المشكالت وا  التخطيط يساعد عمى إعمال الفكر وا 
 .وبدائل ليا قبل تفاقميا

التخطيط يعتمد عمى الحقائق والكفاءات الضرورية فيو الجسر الذؼ يوصل بينيما وبين - 
 .السياسات والبرامج

التخطيط لو دور في تطوير الحركة الرياضية ورفع مستوػ االنجاز الرياضي وتحطيم األرقام - 
 .العالمية الذؼ يظير في ارتفاع المستوػ الرياضي عموما

 يبقى التخطيط الرياضي أحد العناصر اليامة التي يعتمد عمييا المدرب الرياضي، التاليوب    
فيو مشروع مرتبط بعناصر اإلدارة األخرػ، وعند اكتمال ىده العناصر وتناسقيا وارتباطيا 

ببعظيا البعض تحقق في النياية األىداف الموضوعة واالستثمار األمثل لمعنصر البشرؼ أال وىو 
الرياضي الذؼ يعد غاية ووسيمة في نفس الوقت باعتباره العنصر الفعال و اإليجابي ألؼ عمل 

 (287 ص،2001،حنفي ).ناجم ومثمر
 

  :أىمية التخطيط 1-6
. التخطيط ىو جسر الذؼ نعبر من خاللو لموصول إلى أىدافنا- 1
.  يساعد التخطيط عمى سرعة انجاز العمل بشكل المطموب- 2
. يؤدؼ التخطيط الى المعرفة والمتابعة الصادقة لما سيتم تنفيذه - 3
. يحافع عمى الوقت والجيد والمال من الضياع- 4
. يقضي عمى الفوضى- 5
. يساعد عمى ترتيب األولويات لدػ العاممين والقائمين عمى البرنامج - 6
نيائيااألنشطةيساعد في تحديد مواعيد زمنيو بضبط بدء - 7 .  وا 
. يساعد عمى استمرارية الجيود- 8
. يساعد في تحديد ميام العاممين في البرنامج وطريقة أدائيم - 9

نتاجية القائمين عمى البرامج و الخطط - 10 .  يزيد من الفعالية وا 
 .يساعد عمى جعل البرامج والخطط أكثر شمولية و تکامال- 11
. يضع التخطيط جميع العاممين أمام مسؤليات محددة- 12
 يساعد عمى معرفة مواقع الضعف سواء في الخطة والبرنامج أو العناصر القائمة عمى- 13

.  تصميم البرامج التدريبية الالزمة لالرتقاء بالكفاءات من كافة الجوانب العممية و االدارية والقيادية
 (62،ص2016دمحم إبراىيم،)
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  : تخطيط التدريب إجراءات1-7

:   األتيةاألمور اعتمادوعميو يجب  
إجراء االختبارات الخاصة لالعبين بشكل دقيق وفق السياقات والتعميمات النافذة حيث يسجل - 
.   كافة الفحوصات واالختباراتاجتيازهسم الالعب بعد إ

 ومحاسبتو وتشجيعو عمى مواصمة التدريب وحثومراقبة ومتابعة الالعب لمتعرف عمى مستواه - 
.   تقاعس أو تأخر عن حضور التدريباتإذا
 تطبيق القوانين والتعميمات الخاصة بالنادؼ أو اإلتحاد بشكل واضم عمى جميع- 

. الالعبين
 وتعيين المدربين بعد أخذ الموافقات الخاصة بذلك بم يتناسب مع إمكانات النادؼ أو اختيار- 

  .النادؼ أو اإلتحاد اإلتحاد و بيا يخدم المصمحة العامة و ال يتعارض مع سياسة
.  الخاصة بكل نشاط (األجيزة و األدوات )ضرورة تييئة المستمزمات - 
 (63،ص2016دمحم إبراىيم،) .تييئة وا عداد السجالت الخاصة بالرياضي بالنادؼ أو اإلتحاد- 

 
 : أسس التخطيط1-8
يعتمد التخطيط عمى أسس خاصة لنجاحو وعمى المدرب إدراك األىمية القصوػ لمتخطيط    

ن يركز عمى األمور األتية :  السنوؼ لمتدريب وا 
. وضع الخطة معرفة جدول المباريات ومواعدىا حتى تعطى لممدرب الحرية في التصرف في- 
.  معرفة إمكانات وقدرات كل العب وكذلك الفريق- 
 (65،ص2016دمحم إبراىيم،) .معرفة ماىو متوفر من إمكانات تدريبية يستفاد منيا المدرب- 

 : أنواع التخطيط1-9

 :التخطيط اليومي-1
ىو الوسيمة لتحقيق أىداف الخطة العامة في فترتيا ومرحمتيا، وىي أيضا الجزء األساسي 

والرئيسي والقاعدؼ في عممية التدريب وقد يكون ليا ىدف أو أكثر ولكل ىدف طريقة وتخطيط 
لتحقيقو، والحصة التدريبية اليومية ىي عممية بيداغوجية قاعدية لممدرب وتعتبر الوسيمة التي 

 (Tupin Bernard, p175. 1990) . تسمم لو بالتدخل في عممية التدريب
ذا نظرنا من الناحية التركيبية نجد أن الوحدة التدريبية اليومية منقسمة إلى ثالث أقسام ىي : وا 

. القسم اإلعدادؼ، القسم الرئيسي، القسم الختامي
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 :القسم اإلعدادي
ويتكون من جزئين الجزء اإلدارؼ وفيو تنظيم الالعبين وضبطيم، وجزء يمثل تمارين    

تحضيرية عامة وخاصة، وييدف ىذا القسم إلى تييئة الالعبين من الناحية النفسية والبدنية و 
الميارية لمجزء الرئيسي من وحدة التدريب، ويجب أن يراعي المدرب التدرج في عممية اإلحماء، 
. فاالرتفاع المفاجئ لشدة الحمل يتسبب عنو إصابة الالعبين وعدم وصوليم إلى اإلثارة المطموبة 

(Edgar Thill et Ant ,p70 ,1977) 

ويشمل ىذا القسم اإلحماء العام بحيث ييدف إلى رفع درجة استعداد أجيزة وأعضاء جسم   
يقاظ االستعدادات النفسية  .الالعب بصورة عامة لممارسة النشاط الرياضي وا 

واإلحماء الخاص ، ىذا األخير يحل محل اإلحماء العام تدريجيا وييدف إلى تأكيد تييئة الالعب 
  .التدريب اليومية (جرعة)بدنيا ووظيفيا ومياريا وخططيا ونفسيا لمتطمبات وحدة 

(. 274، ص2001، مفتي(

: القسم الرئيسي
ويعتبر أىم جزء في الوحدة التدريبية اليومية، وىو الجزء الذؼ يعطي فيو التمرينات التي تحقق   

اليدف أو أىداف الوحدة ضمن الخطة العامة، وعن طريق ىذه التمرينات يعمل المدرب عمى 
 .الرياضية لالعبين ثم يمي تثبيتيا (الفورمة)تطوير الحالة التدريبية 

 (.342، ص 1980حنفي، )

ويتضمن ىذا القسم تمرينات المياقة البدنية العامة وكذا نواحي اإلعداد البدني العام والخاص،   
وأيضا األداء الميارؼ والخططي بشقيو الدفاعي واليجومي والمباريات التجريبية وتدريبات المراكز 

 .والتدريب عن طريق المعب المختمفة
إن التغيير في محتوػ الدرس إذا تم بناؤه بشكل عممي فانو يساعد في عممية التثبيت حيث يزيد 
من شوق الالعب ويبعد الممل عن نفسو، ويتم تحقيق التدريب المشوق بحسب تنظيم المحتوػ 

واالبتعاد عن الوقوع في اإلرىاق واعتماد قاعدة التدرج والتنسيق بين عمميتي التكرار والتغيير في 
 (.69، ص 1997ن،ثامر و آخرو)التمرينات باحترام الوقت  

 :القسم الختامي
وييدف إلى عودة الالعب إلى حالتو الطبيعية بعد المجيود ذؼ الحمل المرتفع والشدة في الجزء 

 .الرئيسي، ويتضمن ىذا الجزء تمرينات االسترخاء واأللعاب الترويحية
 (342،ص 1980 ،حنفي) 

، إذ أننا نقوم (القسم الختامي)إن القسم الرئيسي من الدرس ىو الذؼ يتحكم في محتوػ التيدئة 
بتيدئة الالعب مما كان يؤديو في القسم الرئيسي من الدرس، وبما أن ىذا القسم يختمف من 
درس إلى آخر، فان التيدئة تتغير تبعا لذلك وىناك نالحع أن التمرينات األساسية لمتيدئة 

 (65، ص1944،أنوف )تمرينات االسترخاء والتنفس 
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 بتحديد المدة الزمنية لكل قسم من (kacani كاساني )و  )  horskgىورسغ)وقد قام الباحثان
 :الوحدة التدريبية عمى الشكل التالي

 :القسم التحضيري * 
 . دقائق5:التحضير النفسي وشرح ىدف الحصة- 
 . دقيقة30- 15مرحمة القسم اإلعدادؼ - 
 :القسم الرئيسي* 
.  دقيقة60-45مرحمة القسم الرئيسي - 
 :القسم الختامي* 
 . دقيقة15-10مرحمة القسم الختامي - 

  دقيقة120 إلى 90وىكذا نجد أن الزمن المخصص لموحدة التدريبية يتراوح ما بين 
ولكن في ىذا الجانب أيضا يرػ الدكتور حسن السيد أبو عبده في تخطيط البرنامج التدريبي 

 دقيقة يوميا حسب اتجاه التدريب وفترة 120-90مراعاة زمن الوحدة التدريبية والذؼ يتراوح مابين 
 (.342، ص2001،السيد حسن)التدريب  فاوأىد
 :التخطيط األسبوعي-2

 (المناىج التدريبية لكرة القدم)يأخذ موضوع المنياج األسبوعي مكانة ميمة عند وضع المنياج 
 .وىو الوحدة البنائية التي تسبق المنياج اليومي

إن اعتماد مبدأ المنياج التدريبي األسبوعي أصبم من المبادغ التدريبية التي ال جدال فييا وان 
الكثير من المعنيين بشؤون كرة القدم يطالبون بزيادة الوحدات التدريبية في األسبوع الواحد 

فان التجارب الميدانية قد أثبتت بأن  (ىارا)لالعبين الذين وصموا إلى المستويات العالية، وحسب 
 .القابمية العالية وقابمية التحمل تزدادان بسرعة كمما كان عدد مرات التدريب في زيادة

 (.96 ص 1986ىارا، ) 

 وحدات تدريبية 5-4وحسب ثامر محسن وسامي الصفار، فيجب أن تعطى أسبوعيا من 
 لألبطال، وييدف التدريب األسبوعي إلى تدريب 12-8 لممتقدمين و 6 - 8لممبتدئين و 

الالعبين وا عطائيم تمرينات لتطوير الناحية البدنية والمبادغ الفنية وخطط المعب والتمارين 
النفسية التطبيقية إلعدادىم لمتطمبات المعب الحقيقي، عمما أن الالعب قد يكون قادرا عمى تنفيذ 

 .بعض الحركات المطموبة خالل التدريبات األكثر مشابية لممنافسة 
 (.162، ص 1988ثامر،)

عند وضع المنياج األسبوعي يجب أن يركز المدرب عمى األىداف التي يسعى إلى تحقيقيا 
خالل فترة األسبوع ، وعادة ما يشمل التدريب كافة المكونات األساسية لمعبة كرة القدم كيدف عام 

. من التدريب ، ولكن ىذا ال يعني عدم وجود ىدف خاص يسعى التدريب األسبوعي إلى تحقيقو
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كما يجب أن يأخذ المنياج األسبوعي الطريقة النموذجية من جميع النواحي كالحجم والشدة وذلك 
 .عند التطبيق

 :التخطيط الشيري -3
تعتبر العممية التدريبية سمسمة متسعة الحمقات، وليذا فان المنياج الشيرؼ ىو عممية مستمرة 

لتطبيق المنياج األسبوعي، وفي ىذا المنياج يوقع المدرب أىدافا يسعى إلى تحقيقيا وىي مبنية 
 .عمى الوحدات التدريبية اليومية واألسبوعية

يرػ كل من عباس أحمد صالم ألسمرائي وعبد الكريم، أن المنياج العام ال يمكن القيام بتدريسو 
مرة واحدة، ليذا السبب وجب أن يقسم إلى مناىج منفردة ومنيا المنياج الشيرؼ الذؼ يحتوؼ 

عمى مناىج متوسطة المدػ، وحتى ىذا المنياج ال يمن تطبيقو مرة واحدة، وبالتالي يتم تجزئتو 
إلى أقسام صغرػ، أؼ إلى مرحمة يمكن تنفيذىا خالل وحدة تدريبية واحدة ىي المنياج اليومي ، 

 (.142،ص1991،عباس وعبد الكريم)ويعتبر المنياج الشيرؼ بمثابة الخطة األم لممناىج اليومية 

لذلك فان المدرب يسعى دائما لموصول إلى أفضل مستويات العبيو لمختمف مكونات المعبة ،    
وأن مستوػ الالعب ميما كان جيدا فانو بحاجة إلى المزيد من التطور والتقدم لذلك فان تمارين 

 األسابيع التي تضم الشير الواحد يجب أن تكون واضحة من حيث التطور والتدرج واالرتقاء
إن محتويات األسبوع األول من الشير مثال يمكن اعتبارىا قاعدة من أجل االنطالق إلى األفضل 
عند تنفيذ مفردات األسابيع التالية ، وأثناء وضع المنياج الشيرؼ يجب عمى المدرب أخذ عممية 
االسترداد بعين االعتبار، أؼ يعمل المدرب عمى خفض حمل التدريب من ناحية حجمو أو شدتو 
أو االثنين معا في سبيل أن يسترد الالعب قدراتو، ويمكن لممدرب أن يعتمد عمى مبدأ االسترداد 

 (.168،ص1988،ثامر وسامي )في المياقة البدنية فقط مثال
ويمكن أن يكون الجيد عاليا في ثالث أسابيع ليأتي االسترجاع في األسبوع الرابع، إن ذلك يتأثر 

 .بنوع شدة وحجم التمارين التي تنفذ بقابمية الالعبين والموسم التدريبي السنوؼ 
 :التخطيط السنوي -4

المخطط السنوؼ يعطينا طريقة التحضير لتطوير التدريب السنوؼ وذلك لتحقيق أىداف التدريب، 
وىو الوصول بالالعبين إلى الفورمة الرياضية التي تعمل عمى تحقيق أحسن وأفضل النتائج أثناء 

 :المنافسات، ويشتمل عمى ناحيتين أساسيتين ىما 
 :النواحي النظرية وتتضمن : أوال
محاضرات عن مبادغ المعب وطرق المعب وطرق التدريب والخطط الدفاعية واليجومية وقانون - 

 المعبة
 .دراسة تحميمية لمفرق المنافسة ونظام إقامة المباريات- 



- 21 - 
 

 .(الخ... طبية، فسيولوجية، بدنية، ميارية )االختبارات والقياسات والتقويم - 
 :النواحي التطبيقية وتتضمن: ثانيا
 عدد المباريات خالل الموسم،- 
 .عدد فترات التدريب اإلجمالية- 
.  عدد أيام الراحة- 
 .(خفيف، متوسط، عالي  )حمل التدريب - 

كل ىذه النواحي مترجمة إلى عدد ساعات وموزعة عمى برامج تدريبية بدءا من فترة التدريب 
اليومية إلى البرنامج األسبوعي إلى البرنامج الشيرؼ إلى برنامج الموسم التدريبي بأكممو ، أو  
أؼ فترة زمنية تمثل العمق الزمني لمموسم الكروؼ لمفريق الذؼ تعدلو الخطة التدريبية السنوية  

 .(356، ص 2001،حسن السيد)

 : أنواع التخطيط لمتدريب الرياضي1-10
: الرياضي إلى  أنو يمكن تقسيم التخطيط لعممية التدريب(م2000)عصام عبد الخالق يرؽ   

: من حيث التكوين
. التخطيط لمتدريب الفردؼ- 1
. التخطيط لمتدريب الجماعي- 2

: من حيث الزمن
. خطة التدريب طويمة المدػ- 1
. خطة اإلعداد لمبطوالت الرياضية- 2
. خطة التدريب السنوية - 3

: إلى  إن خطط التدريب تنقسم (م1994)دمحم عبده صالح، مفتی إبراىيم ويذكر 
. خطط التدريب طويل المدػ- 1
. خطط التدريب لإلعداد لمبطوالت- 2
. خطط التدريب فترية أو جزئية - 3
. (وحدات التدريب اليومية)خطط تدريب يومية - 4
ويطمق عمى خطط التدريب السنوية خطط قصيرة المدػ ويعتبرىا البعض من أىم أسس   

ة يشكل دورة زمنية مغمق (الموسم الرياضي)التخطيط بالنسبة لمتدريب الرياضي نظرا ألن العام 
الفردؼ والجماعي لالعبي الفريق عمى  تقع فييا المباريات، وىي بيذا المفيوم تعني بالتخطيط

 .(71،ص2016دمحم إبراىيم،) .(موسم تدريبی)مدار عام 
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: فوائد التخطيط 1-11
:  ائد منيا ما يميويحقق التخطيط عددا من الف

.  تشجيع النظرة المستقبمية- 
.   تجنب االرتجال والعشوائية -
.   واضحة نحاول أن نحققياايعمل عمى تحديد أىداف- 
.  يحدد خطة معينة لتحقيق األىداف- 
. يحدد مراحل العمل في الخطة - 
.  يحدد الموازنات واإلمكانات وسبل الحصول عمييا وتوزيعيا- 
 (258،ص1997مفتي،) .نوعا من أنواع االقتصاد حيث يقمل من فقد الموارد- 

 : قواعد التخطيط1-12
 .المجتمع وحاجيات ل أىداف خطة التدريب مع ميوتتعارضأال -
 .تبني الخطة طبقا لألسس العممية الحديثة-
تحديد واجبات التدريب الرياضي بالنسبة لممدرب والرياضيين -
 .مرونة الخطة التي تم تجسيدىا في البرنامج التدريبي-
. االرتباط بالتقويم من خالل االختبارات المطبقة عمى كل رياضي-
( 289،ص2001حنفي،)

  :مبادئ التخطيط 1-13
البد لتخطيط ليكون مجدؼ أن يمتزم بالمبادغ التالية والتي تشكل اإلطار الفكرؼ لمن يقوم   

 :بعممية التخطيط
أن يعتمد الطريقة العممية في طريقة التنبؤ وجمع المعمومات وتحميميا واالستفادة منيا في  -

 .استشراف المستقبل
كافة طاقتنا  التركيز عمى اليدف المراد تحقيقو وىدا يعني عندما تخطط لشيء، يجب أن نوجو- 

في التنبؤ عمى دلك الشيء دف تحقيقو وعدم االنشغال باألمور الجانبية التي ال تؤثر وليس ليا 
 .صمة باليدف الذؼ نخطط لو
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كافة األنشطة والوسائل واألساليب  شمولية التخطيط وتعني أنو يجب أن يشمل التخطيط-
 .كافة اإلمكانيات الضرورية لتحقيق الغاية واليدف المتعمقة باليدف الذؼ نخطط لو، وأن نوفر

فاعمية وكفاية التخطيط وىدا يعني أن يكون التخطيط قابال لتطبيق ويخدم اليدف بشكل فعال،  -
كافة األنشطة والوسائل واألساليب الضرورية لتحقيق الغاية واليدف  ويغطي

مرونة التخطيط وىدا يعني أن يكون التصور المستقبمي ذا أطياف واسعة يمكن التحرك خالليا -
 .بسيولة في مواجية التغيرات المستقبمية

من خالل بدائل محتممة وليس حصر لمتخطيط في إطار متحجر ال يستوعب إمكانية التغير    
 (33ص،1994،مفتي) ؼالمستقبل

: خصائص التخطيط الفعال 1-14
ليس كل أنواع التخطيط فعالة دائما ولكي يتصف التخطيط بالفاعمية البد من توافر عدد من 

: الصفات نذكر منيا ما يمي
.  العمل عمى تحقيق األىداف الموضوعة- 
.  الواقعية - 
.  الشمول- 
.  الكفاءة والدقة - 
.  المرونة- 
.  التدرج- 
.  التنسيق الفعال – 
.  العمق- 
. الوضوح والبساطة - 
 .(258،ص1997مفتي،) .(اإلقتصادية)توفير الوقت والمال والجيد - 
 

 : البرنامج التدريبي1-15
 تحقيق أىداف المدرب ، ويجب عمى إلىىو مجموعة متنوعة من الخطط التي تيدف ) :البرنامج

. (كل مدرب أن يصمم برنامجا مرتب و منظما في مكوناتو من أجل أداء العبيو
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 ىو التدريب المنظم وفق خطة موضوعة بشكل عممي مراعيا فييا مكونات الحمل :البرنامج
 باستخدام كل الوسائل إلييا المخطط الوصول واألىدافالتدريبي بما يناسب الفئة العمرية 

.  والطرق التدريبية التي يجدىا المدرب مناسبة لتحقيق مفردات البرنامج التدريبيواألساليب
مجموعة التمرينات التي تحتوييا الساعة التدريبية أو الوحدة التدريبية الواحدة داخل ) :البرنامج

.  ( المنيج الموضوع لمعممية التدريبية لتحقيق اليدف لمنشاط الذؼ يقوم بو الفردإطار
ويعتمد عمى عدة أمور يجب تحقيقيا في الوحدات التدريبية التي يبني عمييا البرنامج وأساس    

 والعدد الكمي األسبوعذلك ىو العالقات المتداخمة بين كل الوحدات التدريبية وزمنيا وعددىا في 
لموحدات في البرنامج والمدػ الزمني لمبرنامج ، يضاف إلى ذلك نوع التمرينات وطبيعتيا 

المستخدمة واألجيزة واألدوات الالزمة النجاز ميام التدريب ، وتكرار الوحدات  وأساليب التدريب
التدريبية بشكل أساسا ىاما في نجاح البرنامج التدريبي ، أن التكرار المنتظم ولفترات طويمة يؤدؼ 

ونمو كفاءتو الوظيفية قبل البدء بوضع  إلى حصول تغيير في الحالة التدريبية العامة لالعب
 العممية واإلجراءاتاقات ؼتخطيط وتصميم البرنامج وفق السيتطمب  مفردات البرنامج التدريبی

وندرك نحن نعمم .  التي يريد تحقيقياواألىدافالمرحمة التدريبية والبطوالت المقبمة ا مع وانسجام
قبل القائمين عمى التدريب   استثنائية منلب بذل جيودجيدا ان التدريب عممية شاقة وصعبو وتتط

البرنامج لذا يجب أن يتصف ببعض يط ن المدرب يكون أول المسئولين عن تخطإوعميو ف
جراء عمى البرنامج التدريبي واإلشرافالمميزات والصفات التي تؤىل لوضع خطة التدريب   وا 

 الحمول والبدائل لبعض فقراتو ، وقدراتو ، وقدرتو وخبرتو في إيجادن استوجب ذلك و إالتعديالت 
وعندما يبدأ المدرب بالتخطيط لبناء .  مراتب متقدمة إلىالفريق والوصول بو  قيادة

: وتنظيم البرنامج التدريبي عميو ان يطمع ويتعرف عمى
مكانياتمستويات - 1 . االختيارات والقياساتإجراء طريق ن ة عؼ الالعبين البدنية والمياروا 
. المختمفة الحالة الصحية لالعبين وذلك بأجراء الفحوصات الطبيعية والتحميالت- 2
. تييئة وتوفير المستمزمات الضرورية والتي تتطمبيا العممية التدريبية- 3
.  مراحل التدريب- 4
.  وأىداف التدريبأغراض- 5
 .لطرق واألساليب التي يتبعيا المدرب خالل البرنامج التدريبيا- 6
.  أىمية البطولة المقبمة-7
 .مستوػ الفرق األخرػ التي تشارك في البطولة- 8

  يجب أن تكون أىداف البرنامج التدريبي واضحة حيث تثبت األىداف الرئيسية والفرعية 
وفي ضوء ذلك يستطيع المدرب من تخطيط البرنامج و إعداد المفردات التدريبية . لمبرنامج
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المالئمة و المناسبة و التي تخدم الوصول إلى تحقيق األىداف المعمنة و  (العممية و النظرية)
 .(145،ص2016دمحم إبراىيم ،) .المخطط ليا

 

  :أسس نجاح البرنامج التدريبي 1-15-1
:  يعتمد نجاح البرنامج التدريبي عمى األسس التالية

.  العامة والفرعية لمبرنامج التدريبياألىدافوضوح - 1
.  البرنامج التدريبيلنجاحالتأكيد عمى بناء الوحدة التدريبية بشكل جيد لتكون أساس - 2
. تنظيم الحمل التدريبي بكل تفاصيمو و اعتياد تغير درجاتو ومكوناتو - 3
حرص وجدية الكادر التدريبي عمى تنفيذ مفردات البرنامج التدريبي بأساليب و طرق تضمن - 4

. تحقيق األىداف
.  البرنامج التدريبيتنفيذ وتطبيقحرص والتزام الالعبين واندفاعيم وتعاونيم مع المدرب في -5
.   والمستمزمات الخاصة بالتدريباألدواتتوفير وتييئة - 6
.  تحديد مدة البرنامج وفقا لمبطوالت التي سيخوضيا الفريق- 7
 التدريبي في حالة الحصول نامجاد التجديد والتنويع والتطوير في مفاصل وفقرات البرمعتإ-8

البرنامج  عمى مادة عممية ومفردة جديدة تسيم في دعم
 االختبارات والقياسات والفحوصات لمنواحي باستخدام تقويم شامل لمبرنامج التدريبي إجراء- 9

. ة المعبنالبدنية والميارية والخططية والنفسية والذىنية والطبية فضال عن تشكيمة الفريق وخا
البرنامج   البدائل الضرورية لمحاالت الطارئة التي قد تتعرض تنفيذإيجاد- 10
 البرنامج إنجاحدراية المدرب عممية وخبرتو ومعموماتو تسيل ميمتو في -11
العالقة الطيبة بين المدرب والعبيو ودوره في التأثير بيم وحثيم عمى االلتزام بمواعيد - 12

.  التدريب و تنفيذ واجباتيم بالشكل الصحيم
 الالعبين عن إلبعادأن يتضمن البرنامج التدريبي بعض النشاطات الترفييية والترويحية - 13

. الممل ومحاولة تجديد نشاطيم
. تعديل فقرات البرنامج التدريبي متی ما استوجب ذلك- 14

وحتى نضمن الفقرات نجاح عممية التدريب يجب أن تكون ىناك متابعة ومراقبة مستمرة لفقرات 
: البرنامج التدريبي وىذه المتابعة والمراقبة ليا عدة أنواع نوضحيا في ما يأتي

.  وىي المراقبة التي يقوم بيا المدربين والمنظمين:المراقبة الخاصة-1
 تتضمن مراقبة شخصية لالعب وسموك وتصرفاتو وعالقتو سواء :المراقبة التربوية والنفسية- 2

. في التدريب أو السباقات
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عمى الالعبين بين فترة   الفحوصات الطبيةإجراء تتم عن طريق :المراقبة والمالحظة الطبية- 3
.  وأخرػ لموقوف عمى الحالة الصحية 

حيث يقوم بمراقبة نفسو  يقوم بيا الالعب نفسو: (الذاتية)المراقبة والمالحظة الشخصية - 4
 (.147،ص2016دمحم إبراىيم،) .ويسجل المالحظات

 
:  مبادئ تصميم البرنامج التدريبي 1-15-2
واالختصاص  يجب أن يكون بناء وتصميم البرامج التدريبي من قبل ذوؼ الخبرة- 1
. ليا البرنامج يجب أن تتطابق مفردات البرنامج التدريبي مع الفئة العمرية التي صمم-2
 .واإلضافةأن يمتاز البرنامج التدريبي بالمرونة في التغيير والتنويع -3
 وقدرات ومستويات الالعبين الذين يطبق عمييم البرنامج إمكانيات بنظر االعتبار األخذ- 4

 .التدريبي
.  تحديد عدد الالعبين الذين يشاركون في البرنامج- 5
.  إلييا إلى تحقيق األىداف المخطط الوصول السعي- 6
.   وتنميتياالمطموبةخدمو نوع الخبرات - 7
.  إمكانياتتطبيق البرنامج وفق ما متوفر وما متاح من - 8
. التي يسير عمييا العمل في البرنامج(التعميمات) وضع و تحديد الخطوات-9
 (149،ص2016دمحم إبراىيم،) 
 
عدادخطوات تصميم  1-15-3    : البرنامج التدريبيوا 
ن بناء و تصميم البرنامج التدريبي بشكل صحيم وفق السياقات العممية الحديثة في التدريب   إ

: الرياضي يتطمب االعتماد عمى المقومات التالية 
يرتبط التدريب الرياضي بشكل عام ببعض  :األسس والمبادئ التي يعتمد عمييا البرنامج- 1

ن برامج التدريب تبني عمى األسس والمبادغ إالعموم التي ساىمت بشكل كبير في تطوره ، 
العممية المرتبطة بعمم وظائف األعضاء وعمم النفس الرياضي وعمم الحركة والميكانيكا الحيوية 

. الخ................الرياضي والتحميل الحركي  والطب
 : التدريبيلمبرنامجالعامة والفرعية األىداف - 2

  إن ىدف البرنامج التدريبي يؤخذ من األىداف المحددة في تخطيط التدريب وتحديد ىذه 
األىداف يسيل ميمة المدرب في وضع مفردات و محتويات الوحدات التدريبية المكونة لمبرنامج 
التدريبي و كذلك يجعل المدرب قادرا عمى إختيار الوسائل و الطرائق التدريبية المناسبة و التي 

 .تساعد في تحقيق األىداف العامة و الفرعية المخططة لمبرنامج
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: تحديد االطار لمبرنامج التدريبي-3
  لكي يكون البرنامج واضحا يجب تحديد المفردات و التمرينات و الواجبات التي يتضمنيا 

البرنامج و تحديد اإلطار العام ليا من خالل أقسام الوحدة التدريبية التي يبنى عمييا البرنامج و 
 :ىذه األقسام ىي

 .القسم اإلعدادؼ-1   
 .القسم الرئيسي-2   
 .القسم النيائي- 3   
 :تنظيم و ترتيب النشاطات في البرنامج التدريبي-4

يتوفر نجاح البرنامج التدريبي عمى تنظيم عناصره و محتوياتو و بنائيا وفق األسس و المبادغ 
 :الصحيحة لتصميم البرنامج من خالل عناصره األساسية التالية

 .تنظيم مكونات حمل التدريب و جدولتيا- 1 
 .تنظيم درجات حمل التدريب- 2
 .تشكيل حمل التدريب-3
.  تنظيم عممية التحكم بدرجات حمل التدريب- 4
.  الوحدة التدريبيةوىدف  وأىميتياتنظيم مفردات البرنامج التدريبي حسب تسمسميا -5
من أجل تحقيق النجاح في البرنامج التدريبي : الخطوات المتبعة لتنفيذ البرنامج التدريبي- 5

المعد والوصول إلى األىداف التي من اجميا وضع البرنامج وضمان نجاحو لالرتقاء بمستوػ 
:  الالعبين يعتمد المدرب عمى تنفيذ الخطوات التالية

. المدرب بشرح وتوضيم مضمون ومحتوػ الوحدة التدريبية وأىدافيا- 1
.  (مكان التدريب)تحديد وتييئة واعداد الممعب - 2
. (أجيزة وأدوات)تييئة مستمزمات التدريب -3
. اإللتزام بالوقت المحدد لبدء الوحدات التدريبية- 4
اإلعدادؼ والقسم الرئيسي  القسم)اإللتزام بتطبيق عناصر البرنامج التدريبي حسب تسمسميا -5

. (والقسم النيائي
تسجيل و تدوين المالحظات من قبل المدرب حول تأثير الحمل و مفردات البرنامج التدريبي -6

 .عمى الالعبين
 (.150،ص2016دمحم إبراىيم،). اإلىتمام باإلعداد النفسي لالعبين- 7
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  :تقويم البرنامج التدريبي 1-15-4
 إلييالغرض التعرف عمى ما تحقق من مفردات البرنامج التدريبي و األىداف التي وصل   

الحمول  فيو من أجل وضعر لموقوف عمى نقاط القوة والضعف وبالتالي معرفة حاالت القصو
والمعالجات ليا، ولكي نصل بالعممية التدريبية إلى تحقيق األىداف المرسومة والنجاح لكل 

مفاصميا البد من تشخيص جميع ىذه الحاالت والمشاكل التي ظيرت في البرنامج خالل التقويم 
. العممي الدقيق

والتقويم ىو .  التعديالت والتغيرات في محتويات البرنامج التدريبي إجراء وفي ضوء ذلك يمكن   
  .ألغراضو تحقيقو ومدػ األىداف حكم عمى مدػ وصول البرنامج إصدارالعممية التي بيا 

 األحكام واتخاذ القرارات حول الجوانب المراد تقويميا لتحديد السمبيات إصدارأو ىو  "  
 ."  تجاوز السمبيات وتعزيز االيجابياتألجل توااليجابيا

: تقويم الناحية البدنية - 1
 .التدريبي من خالل االختبارات الخاصة بعناصر المياقة البدنية المستخدمة ضمن البرنامج

 :تقويم الناحية الميارية- 2
أؼ اختبارات خاصة بالجوانب الميارية المثبتة في البرنامج التدريبی   
:  تقويم الناحية النفسية- 3

ضمن ج البرنام و التي يسعى  اختبارات نفسية لمتعرف عمى الحالة النفسية لالعبين  إجراء
.  تحقيقياإلىمفرداتو 

: تقويم الناحية المعرفية- 4
 التي يتضمنيا البرنامج التدريبي ، مثل أسئمة لألنشطة اختبارات إجراءعن طريق   يتم التقويم 

............ حول قانون المعبة أو أسئمة خططية وأسئمة أخرػ حول الجانب الصحي والغذائي 
. الخ
: تقويم الناحية االجتماعية- 5
يجرؼ ىذا التقويم من خالل استخدام بعض االختبارات لقياس بعض الصفات االجتماعية والتي   

. الخ.......... والوالء والقيادة  اءمحددىا البرنامج مثل التعاون والوفاء وااللتزام واإلنت
 (.153،ص2016دمحم إبراىيم،)

البدنية، الميارية، )عمى المدرب تحديد مواعيد معينة لتقويم كافة جوانب البرنامج التدريبي 
وذلك من خالل األختبارات الخاصة بذلك لغرض معرفة نقاط القوة والضعف اإلجراء  (الخططية

.  التعديالت الالزمة في الجزء أو األجزاء المطموب معالجتيا مستقبال
 .(191،ص2013،منصور جميل)
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 :تطوير البرنامج التدريبی 1-15-5
: يتم التطوير من خالل عدد من الخطوات الممخصة فيما يمي

.  التحديد الدقيق ليدف عممية تطوير البرنامج-
.  التحديد الدقيق لألىداف الفرعية ليدف البرنامج-
 .التحديد الدقيق لمظروف النفسية واالجتماعية لكل من المستفيدين والمشاركين في البرنامج-
.  التحديد الدقيق ألفضل أنشطة تحقق أىداف البرنامج-
.  التحديد الدقيق ألفضل طرق و أساليب تحقق أنشطة البرنامج-
 (203، ص2003،دمحم رضا). التحديد الدقيق ألفضل أساليب التقويم لكل من أنشطة البرنامج-
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 :خاتمة
  لتحديد أىداف الفريق يجب عمى المدرب وضع مخطط أو برنامج تدريبي يسطر من خاللو 

أىداف الفريق و متطمبات نجاح ىذه العممية من خالل تحديد نقاط القوة و الضعف لتصحيحيا و 
تنميتيا حيث يعتمد وضع البرنامج التدريبي عمى تحديد اإلحتياجات و المتطمبات و البرنامج 

 .المناسب
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 التدريب الرياضي
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 :تمييد
أصبم التدريب بصوره المتعددة عممية ليا دورىا اليام في المجتمعات المعاصرة فقد صار مجاال 
لمتنافس بين كافة قطاعات المجتمع ، بل أصبم ميدانا لمتسابق بين مختمف الدول والشعوب بعد 
اإليمان بو كأحد الوسائل اليامة لزيادة الكفاءة اإلنتاجية وذلك برفع مستوػ األداء األفراد لتحقيق 

شيا مع التطور العممي والتكنولوجي، وتستمر عممية االمتطمبات التي تستدعييا أعماليم تم
.  كفرد وكأحد أعضاء المجتمعالحتياجاتوالتدريب طوال حياة الفرد بصورة عامة وفقا 

 إحداث تغيرات في أنماط سموك الفرد من خالل توجييو ألفضل إلى إذ يسعى التدريب    
األساليب المبنية عمى الفيم الصحيم لشخصيتو والعوامل المحددة لسموكو ، فيو يسيم في تكيف 

لى تحقيق . توازنو مع ظروف البيئة دائمة التغيير حولو الفرد بالنسبة لمظروف المحيطة بو وا 
الكاممة لمفرد لتأدية  والتدريب وسيمة وليس غاية في حد ذاتو فيو يعمل عمى إعطاء الفرصة    

واجباتو بأعمى مستوػ من الكفاءة، فيعمل عمى تنمية وتطوير قدرات الفرد البدنية والوظيفية 
مكانيةوالنفسية   . استخداميا لمحصول عمى أكبر نفع لذاتو وبالتالي لممجتمع المحيط بووا 
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:مفيوم التدريب الرياضي 2-1  
أنو عممية تربوية " تعددت تعاريف التدريب الرياضي منيا ما قدمو عبد هللا حسين الالمي عمى 

مخططة منتظمة مبنية عمى األسس العممية ىدفيا الوصول بالالعب إلى التكامل في األداء 
  (17 ص2010,عبد هللا حسين)". الرياضي

عممية تربوية تعميمية وتدريبية تيدف بصورة "ويرؽ دمحم رضا المدامغة التدريب الرياضي عمى أنو 
خاصة إلى إعداد الرياضيين بمختمف مستوياتيم وقدراتيم البدنية لموصول بيم إلى أعمى مستوػ 
ممكن بدنيا وفنيا وخططيا ونفسيا عن طريق التأثير المنظم والدقيق بواسطة استعمال التمارين 
البدنية التي تحدث تغيرات خاصة في عمل األعضاء واألجيزة لتحقيق االنجازات الرياضية 

 (06،ص2008،دمحم رضا)". العالية
عممية تربوية مخططة مبنية عمى "ويمكن تقديم التعريف اإلجرائي لمتدريب الرياضي بأنو    

األسس العممية والقواعد التربوية بيدف الوصول بالفرد إلى أعمى مستوػ ممكن في النشاط 
مكاناتو الخططية وقدراتو العقمية  الرياضي الممارس بتنمية قدرات الفرد البدنية ومياراتو الحركية وا 

". وكذلك زيادة الدوافع النفسية وتطوير سماتو الشخصية و اإلرادية
عممية تربوية مخططة لتحقيق التوازن بين : " وتحديد التعريف الموجز لمتدريب الرياضي بأنو  

متطمبات النشاط الرياضي الممارس وقدرات الفرد  واستعداداتو لموصول بو إلى أعمى مستويات 
 (03،ص1992عصام الدين،)".ممكنة في ىذا النشاط الرياضي

(  24،ص 1999 ،بسطويسي)" إعداد الرياضيين لموصول إلى المستوػ العالي فاألعمى : "ويعرفو ىارا  

إعداد الالعب فسيولوجيا تكتيكيا عقميا ونفسيا : "م أن التدريب الرياضي ىو1976رؽ ماتفيف   ؼ
( . 24،ص1999،بسطويسي) "وخمقيا عن طريق التمرينات البدنية وحمل التدريب

العمميات التعميمية والتنموية التي تيدف إلى تنشئة : "كما يعرف التدريب الرياضي عمى أنو  
وا عداد الالعبين والفرق الرياضية من خالل التخطيط والقيادة التطبيقية الميدانية بيدف تحقيق 

أعمى مستوػ ونتائج ممكنة في الرياضة التخصصية والحفاظ عمييا ألطول فترة 
(. 21، ص2001،مفتي)"ممكنة

وكما ىو معروف بأن النظرة إلى عممية التدريب الرياضي تختمف بإختالف األنظمة و    
الفمسفات التي تنتمي إلييا المجتمعات و التي تؤثر بالتالي عمى إتجاىات عممية التدريب، ولذلك 

قام الخبراء والمختصين بتقسيم ىذة العممية وفقا لطبيعة األفراد الذين سيتم تدريبيم إلى فئتين 
 :رئيسيتين ىما

 .تدريب الناشئين -
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 .تدريب العبي المستويات العميا -
 و بالنسبة لتدريب الناشئين من المعروف أن تدريبيم ييدف في المقام األول إلى تييئتيم و 
إعدادىم لمتقدم بمستواىم وفقا لخصائص المرحمة السنية التي ينتمون إلييا، وتنمية و تطوير 

قدراتيم البدنية والبيولوجية و النفسية، و تعتبر مرحمة تدريب الناشئين قائمة بذاتيا يتداخل فييا 
 .(10،ص2002يحي السيد،). تدريب المبتدئين مع المتقدمين

 

 : أسس نجاح عممية التدريب الرياضي2-2
  إلنجاح عممية التدريب الرياضي و الوصول بالالعبين إلى المستويات العالية، يتعين عمى 

المدرب أن يستعين بمجموعة من الخبراء والمختصين كل في مجال تخصصو، فيناك من يساعد 
في تنفيذ البرامج التدريبية و ىناك من يساعد في إنجاح العمل اإلرادؼ و كذا أخصائي العالج 

الطبيعي و اإلصابات الرياضية و األخصائي النفسي، والبد أن يعقد المدرب مع ىؤالء 
المساعدين إجتماعات دورية، لكي يتعرف عمى إحتياجات الالعبين و يساىم في حل مشاكميم 
سواء داخل النادؼ أو خارجو مع توضيم بيان شامل لمتطمبات عممية التدريب من إحتياجات 
مالية، و يفضل في مثل ىذه األمور توضيم األعمال الموكمة لكل فرد في الجياز المعاون، 
وحتى ينجم المدرب البد أن تكون العالقات اإلجتماعية بينو و بين المعاونين عمى أحسن ما 

يكون، وأن تسود روح المحبة و التعاون و التفاؤل بينيم و تكون الصراحة ىي أساس عمميم كي 
ينجحوا في الوصول بالالعبين إلى المستويات العالية، ليذا فإن متطمبات نجاح عممية التدريب 

 :تشمل عمى مجموعة من العوامل ىي
إعداد المدرب الجيد المؤىل عمميا و القادر عمى إستيعاب كل ما ىو جديد في : العامل األول

 .التدريب
 .اإلنتقاء الجيد لالعبين و تنمية قدرات الالعب الموىوب: العامل الثاني
 .توفير اإلمكانات المادية و البشرية، بما يتالئم مع مستجدات العصر: العامل الثالث
 .الرعاية الصحية لالعبين: العامل الرابع

 (. 11،ص2002يحي السيد،).تصميم البرامج التدريبية المناسبة وفقا لقدرات الالعبين: العامل الخامس
 

 :لتدريب الرياضياخصائص  2-3
: التدريب الرياضي عممية تعتمد عمى األسس التربوية والتعميمية

 العممية التدريب الرياضي وجيان يرتبطان معا برباط وثيق، ويكونان وحدة واحدة ال ينفصم 
عراىا، أحدىما تعميمي واآلخر تربوؼ نفسي فالجانب التعميمي من عممية التدريب الرياضي ييدف 
أساسا إلى اكتساب ، وتنمية الصفات البدنية العامة والخاصة، وتعميم واتقان الميارات الحركية، 
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النوع النشاط الرياضي التخصصي، باإلضافة إلى اكتساب  والرياضية والقدرات الخططية
.  المعارف والمعمومات النظرية المرتبطة بالرياضة بصفة عامة ورياضية التخصص بصفة خاصة

أما الجانب التربوؼ النفسي من عممية التدريب الرياضي فانو ييدف أساسا إلى تربية النشأ عمى   
حب الرياضة، والعمل عمى أن يكون النشاط الرياضي ذو المستوػ العالي من الحاجات 

الضرورية واألساسية لمفرد، ومحاولة تشكيل دوافع وحاجات وميول الفرد، واالرتقاء بيا بصورة 
تستيدف أساسا خدمة الجماعة، باإلضافة إلى تربية ،وتطوير السمات الخمقية الحميدة، كحب 
الوطن والخمق الرياضي والروح الرياضية، وكذلك تربية وتطوير السمات اإلرادية كسمة المثابرة 

 (19ص، 2002دمحم حسن، )". وضبط النفس والشجاعة والتصميم
 كما يمثل التدريب الرياضي في شكمو النموذجي وشكل فاعميتو تنظيم القواعد التربوية التي تميز 
جميع الظواىر األساسية مفاصل قواعد التعميم والتربية الشخصية ودور توجيو التربويين والمدربين 

التي تظير بصورة غير مباشرة من جراء قيادتو خالل التدريب وأثناء القيادة العامة والخاصة 
( 26، ص2005ميند حسين، )". وغيرىا

  :التدريب الرياضي مبني عمى األسس والمبادئ العممية
كانت الموىبة الفردية قديما في الثالثينيات واألربعينيات، تمعب دورا أساسيا في وصول الفرد إلى 

أعمى المستويات الرياضية دون ارتباطيا بالتدريب الرياضي العممي الحديث والذؼ كان أمرا 
فالتدريب الرياضي الحديث يقوم عمى المعارف والمعمومات والمبادغ العممية المستمدة . " مستبعدا

من العديد من العموم الطبيعية والعموم اإلنسانية، الطب الرياضي، والميكانيكا الحيوية وعمم 
 (22، ص2002دمحم حسن،)".الحركة، عمم النفس الرياضي، والتربية، وعمم االجتماع الرياضي

  :التدريب الرياضي يتميز بالدور القيادي لممدرب
يتميز التدريب الرياضي بالدور القيادؼ لممدرب بارتباطو بدرجة كبيرة من الفعالية من ناحية 

الالعب الرياضي، بالرغم من أن ىناك العديد من الواجبات التعميمية، والتربوية، والنفسية التي 
تقع عمى كاىل المدرب الرياضي اإلمكان التأثير في شخصية الالعب وتربية شاممة متزنة تتيم 
مكانياتو، إال أن ىذا الدور  لو فرصة تحقيق أعمى المستويات الرياضية التي تتناسب مع قدراتو وا 

إال إذا ارتبط بدرجة كبيرة من الفعالية واالستقالل وتحمل  القيادؼ لممدرب لن يكتب لو النجاح
جانب الالعب الرياضي، إذ أن عممية التدريب الرياضي تعاونية  المسؤولية والمشاركة الفعمية من

 (23، ص2002دمحم حسن،)". لدرجة كبيرة تحت قيادة المدرب الراضي 
كما تتسم عممية التدريب الرياضي في كرة القدم بالدور القيادؼ لممدرب لمعممية التدريبية والتي 
يقودىا من خالل تنفيذ واجبات وجوانب وأشكال التدريب، والعمل عمى تربية الالعب باالعتماد 
عمى عمم النفس واالستقالل في التفكير واالبتكار المستمر والتدريب القوؼ من خالل إرشادات 

 (27، ص2001حسن السيد،)". وتوجييات وتخطيط التدريب
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:  التدريب الرياضي تتميز عممياتو باالستمرارية
أؼ أنيا ال تشغل فترة معينة  (موسمية)التدريب الرياضي عممية تتميز باالستمرارية ليست عممية 

أو موسما معينا ثم تنقضي وتزول ، وىذا يعني أن الوصول ألعمى المستويات الرياضية العميا 
يتطمب االستمرار في عممية االنتظام فالتدريب الرياضي طوال أشير السنة كميا ، فمن الخطأ أن 
يترك الالعب التدريب الرياضي عقب انتياء موسم المنافسات الرياضية، ويركن لمراحة التامة إذ 

أن ذلك يسيم بدرجة كبيرة في ىبوط مستوػ الالعب ويتطمب األمر البدء من جديد محاولة 
 ( 23،ص2002دمحم حسن،)". التنمية، وتطوير مستوػ الالعب عقب فترة اليدوء والراحة السمبية

استمرار عممية التدريب الرياضي منذ بدء التخطيط ليا مرورا باالنتقاء وحتى الوصول األعمى " 
 (23، ص2002دمحم حسن،) ".المستويات الرياضية دون توقف حتى اعتزال الالعب لمتدريب

 

 : أىداف التدريب الرياضي2-4
 ويكون قابل لمتجزئة إلى م معينيحدد اليدف دائما الغاية النيائية التي نتوقع الوصول إلييا بتنظي

أىداف فرعية واقعية محددة في خطوات زمنية لتعميميا ومتابعة تحقيقيا أثناء التدريب ، كما أن 
 حصيمة وتظير أىداف أخرػ أبعد تيدف إلى إستمرارية خطة التدريب يصبماليدف الذؼ يتحقق 

 إختيار يمكنويترجم التدريب ىذا اليدف إلى األساليب السموكية المطموب إكسابيا لمرياضی حتی 
الخبرات التعميمية المناسبة ليذا اليدف ، كما تتحدد أنسب طرق التدريب وأساليب التقويم عمى أن 

يرتبط ىذا اليدف بأىداف الدولة وفمسفة المجتمع وأن ينبع من إحتياجات وميول واستعدادات 
 .وقدرات الرياضي ذاتو

اإلعداد المتكامل لمفرد بدنيا وحركيا وفكريا ونفسيا لتحقيق : " ويتركز ىدف التدريب الرياضي في 
 (06،ص1992عصام الدين،)". الرياضي الممارسأعمى المستويات الممكنة في النشاط

 :التدريب الرياضي في تنحصر أىدافو 
االرتقاء بمستوػ عمل األجيزة الوظيفية لإلنسان ، من خالل التغيرات اإليجابية الفسيولوجية -

 .والنفسية واالجتماعية
محاولة االحتفاظ بمستوػ الحالة التدريبية لتحقيق أعمى فترة ثبات لمستوػ اإلنجاز في -

وتشير نتائج الدراسات والبحوث في ىذا  (المجاالت الثالثة الوظيفية، النفسية و االجتماعية 
المجال عمى أن الصفات النفسية واألسس البدنية مرتبطان ويؤثر كل منيما في اآلخر، 

 .واالرتقاء بمستوػ اإلنجاز الحركي يرتبط ارتباطا وثيقا بالجانب التربوؼ أيضا
 (04، ص1998،أمر هللا)
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 : أغراض وواجبات التدريب الرياضي2-5
يسعى التدريب الرياضي إلى تنمية كل القوػ البدنية والنفسية لمفرد كوحدة واحدة متكاممة   

لموصول إلى أعمى المستويات الممكنة في النشاط الرياضي الممارس ، ويتوقف ىذا المستوػ 
 :عمى
.  ا وفكرؼ ا وخططييا ومياراكفاءة قدرات الفرد بدني- 
التدريب والمنافسة ،   من النشاط الرياضي والمتطمبات التي تمزميا عمميوهاستعداد الفرد ومواقف- 

  .ودرجة الدافع ومستوػ اإلرادة وسماتو الشخصية
لتنمية كفاءة الفرد   عمى كل الجيود التي توجو مباشرةHarre و ىارا Roblitzويطمق روبمتز   

 لمتأثير عمى إستعداد الفرد وقابميتو لبذل الجيد أساساوقدراتو أسم العممية التعميمية ، والتي توجو 
 .العممية التربويةثناء أ
 ويجب أن ينظر لمعمميتين التعميمية والتربوية كوحدة واحدة متكاممة إذ يكون تحقيق الواجبات -

التربوية من خالل وأثناء العمميات التعميمية ، كما تكون الواجبات التربوية في القوػ المحركة 
إلنجاز الواجبات التعميمية ، ويجب استغالل العالقة والتأثير المتبادل بينيما عند التخطيط 

. لمتدريب والتنافس 
 :الواجبات التعميمية

 :اإلعداد البدني- 1 
ىو تنمية وتحسين حالة الفرد البدنية والحركية بإعداد بدنيا وحركيا إلنجاز متطمبات النشاط   

الرياضي في عممية التدريب والمنافسة بأقل مجيود جسمانی مع القدرة عمى سرعة العودة إلى 
. الحالة الطبيعية لمفرد 

واإلعداد البدني لو أىمية لجميع الرياضيين ناشئين وأبطال من البداية حتى الوصول إلى   
البطولة والمستويات القمية ، وذلك بتنمية قدراتيم البدنية والحركية من القوة العضمية والتحمل 

والسرعة والرشاقة والمرونة ومركباتيم مثل القوة المميزة بالسرعة وتحمل القوة ، ويقرر مستوػ ىذه 
. القدرات درجة إمكانية الفرد لموصول إلى المستويات العالية 

 :اإلعداد الميارً -2
تقان وتثبيت الحركات الفنية لمنشاط الرياضي بسالسةاكتسابىو عممية     وانسيابية ودقة   وا 

 مواقف المنافسة المختمفة ، ويتضمن األداء الصحيم لمحركات الخاصة واحتماالتتحت شروط 
بالنشاط الممارس طبقا لمقواعد الفنية لو مع االقتصاد في الوقت والجيد مع االستفادة بالقدرات 

البدنية لمفرد ويعطى مستوػ الحالة البدنية أمكانية رفع مستوػ األداء الحركات النشاط الممارس 
ن تطور مستوػ األداء الحركات النشاط . عند الفرد وتضعيا تحت مختمف ظروف المنافسة  وا 
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يجب   أمام الالعبين المتقدمين إذباالممارس ليس واجبة أمام األفراد المبتدئين بل ىو أيضا واج
تقانواإلستمرار في تحسين األداء  .  وتثبيتووا 

 :ياإلعداد الخطط-3 
 الفنية لمنشاط الممارس داء لمحركات الفرد وقدراتو عمى ربط وتطبيق األإمكاناتوىو عممية تنمية 

 وقدراتو العقمية واستعداداتو النفسية تحت البدنية و الحركية في المنافسة واإلستفادة من إمكاناتو 
. ظروف ومتطمبات الی قانون المعب وآدابو

 والميارية والفكرية يةوتعتمد كفاءة الحالة الخططية لمرياضي عمى مستوػ كفاءة الحالة البدن
 و الخططى وحدة واحدة ال يمكن فصميا ىارؼ وكذلك الحالة النفسية ، كما يعتبر األعداد الم

. لتحقيق الفوز بالمنافسة
الرياضية من حيث طة ويبدأ اإلعداد الخططي مع بداية تدريب الناشئين ، وتختمف األنش

 (وغيرىم...  القدم ، يد ، سمة رةك)متطمباتيا من النواحي الخططية ، فنجد األلعاب المنظمة 
تحتاج إلى إعداد خططي أكبر منيا في أنواع العدو وذلك لتعدد وتنوع اإلحتماالت الخططية التي 

. تقابل الرياضي أثناء المنافسة 
 :ياإلعداد الفكر-4

عمل اإلعداد الفكرؼ عمى تنمية القدرات العقمية لمفرد لمساعدتو عمى التفكير السميم والتصرف   ؼ
صدار أحكام وتفسير المواقف تفسيرا واضحا كمما إرتفع المستوػ الرياضي لمفرد كمما  المناسب وا 

رکی حزادت المتطمبات الفكرية الالزمة ، واذ من الواجب إكتساب الرياضي بجانب اإلداء ال
معارف ومعمومات مثل قواعد وقوانين المعب والنواحي الفنية والخطط لمنشاط الممارس ، ىذا إلى 

وتقتضى ىذه . والمعمومات المتعمقة بالنواحي الصحية والخصائص البشرية  جانب المعارف
التنمية  أن يفكر الفرد من خالل خبراتو السابقة ، ولذا فكمما تقدمت خبراتو اإليجابية كمما تمكن 

من تفسير المواقف الجديدة ويعرف متى وكيف يستخدم مياراتو الحركيو وتطبيق خبراتو 
 .الخططية

ويعتمد مستوػ قدرات الفرد العقمية عمى سرعة تصرفاتو ودرجة تركيزه في إكتساب المعمومات 
ستيعابيا واإلستفادة منيا وكذلك عمى إمكانية التفكير  لحل المشكالت ويشترط المنطقيالمنظم  وا 

 : القدرات األتية عمى الرياضي الحصول عمى مستوػ عام منRobltizروبمتز 
 .القدرة عمى قوة اإلدراك والمالحظة  - 
ذاكرة قوية إلستيعاب المادة وتطبيق المعمومات المتوفرة ، بصورة واسعة لالستفادة بيا ليكون - 

. لديو ثراء فكرؽ 
بتكارؼ بإستعمالو لممعمومات والحقائق بأسموب منطقی منظم ناقد-    .تفكير إبداعي وا 
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 :الواجبات التربوية
 اآلخر من الواجبات التي يجب تحقيقيا من خالل وأثناء إنجاز الواجب التعميمي هىي الوج

:  لموصول إلى المستويات العالية منيا 
 . تدعيم الوالء باإلنتماء إلى المجتمع - 1
.  التطمع إلى تمثيل المجتمع الذؼ ينتمي إليو في المجاالت المختمفة - 2
. التربية األخالقية لالعب باإلقتناع بالمفاىيم وثقافة المجتمع - 3
تعود الفرد عمى جدية العمل لرفع الكفاية اإلنتاجية لمفرد والمجتمع  - 4
 .إعالء مفاىيم الدفاع عن الوطن- 5
.  تطوير مفاىيم العالقات اإلنسانية مع أفراد المجتمع - 6
لمتوازن بين  تحقيق التكيف السميم لمفرد مع البيئة المادية واإلجتماعية المحيطة بو تحقيقا- 7

.  إمكانات الفرد ومتطمباتو مع إمكانيات المجتمع 
. اإليمان بممارسة الحياة الديمقراطية وتنمية ممارسة القيادة السميمة - 8
عمميات التدريب  تطوير سمات الرياضي الشخصية وتشکيل عوامل اإلرادة القوية لديو خالل- 9

بالنفس والجرأة وتحمل المسئولية  تطوير سمات المثابرة والشجاعة والثقة: والمنافسة مثل 
 .واإلصرار عمى النصر

. اكتساب التفكير المنطقي المنظم لحل المشكالت- 10
 . تعود الفرد عمى القيم الدينية والتعود عمييا كأسموب لمتعامل في الحياة- 11
 . إقتناع الالعب بالقيم التربوية لألداء البدني والحركي- 12
.  التعود عمى القيم الجمالية وتربية التذوق واإلحساس الفني- 13
 (06،ص1992عصام الدين،).إحترام ممكية الغير والمحافظة عمييا- 14

: مبادئ التدريب الرياضي 2-6
إن التدريب عممية منظمة ليا أىداف تعمل عمى تحسين ورفع مستو لياقة الالعب لمفعالية 

الخاصة أو النشاط المختار ،وتيتم برامج التدريب باستخدام التمرينات والتدريبات الالزمة لتنمية 
المتطمبات الخاصة بالمسابقة والتدريب يتبع مبادغ ولذلك تخطط العممية التدريبية عمى أساس 
ىذه المبادغ التي تحتاج إلى تفيم كامل من قبل المدرب قبل البدء في وضع برامج تدريبية 

 .طويمة المدػ
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 : مبادغ التدريب في وتتمخص
.  إن الجسم قادر عمى التكيف مع أحمال التدريب - 
.  إن أحمال التدريب بالشدة والتوقيت الصحيم تؤدؼ إلى زيادة استعادة الشفاء - 
إن الزيادة التدريجية في أحمال التدريب تؤدؼ إلى تكرار زيادة استعادة الشفاء وارتفاع مستوػ - 

 .المياقة البدنية 
ليس ىناك زيادة في المياقة البدنية إذا استخدم الحمل نفسو باستمرار أو كانت أحمال التدريب - 

 .عمى فترات متباعدة
غير الكامل يحدث عندما تكون أحمال التدريب كبيرة جدا أو  الإن التدريب الزائد أو التكيف- 

 .متقاربة جدا
 .يكون التكيف خاصا ومرتبطا بطبيعة التدريب الخاص- 
زيادة الحمل،  )باإلضافة إلى ما تم ذكره في أعاله فيناك القوانين األساسية لمتكيف وىي     

 .(المردود العائد، التخصص
وفي كرة القدم يمعب التدريب المخطط طبقا لألسس والمبادغ العممية دورا ىاما وأساسيا     

واالحتفاظ  (لموصول بالالعب إلى حالة الفورمة الرياضية في نياية فترة اإلعداد العام والخاص 
بيا خالل فترة المنافسات حتى يمكن الحصول عمى أفضل النتائج فأداء الالعب في كرة اليد ال 

 .الخ..... يتوقف فقط عمى حالتو البدنية من حيث القوة والقدرة والسرعة والتحمل 
 بل يعتمد أيضا عمى قدرتو في أداء الميارات األساسية وارتباطيا عمى العمل الخططي داخل   

 .الفريق باإلضافة إلى الخطط الفردية وأيضا الناحية التربوية والنفسية كالعزيمة، قوة اإلرادة الكفاح
(. 158 ،ص 1999عادل،)
   

 : قواعد التدريب الرياضي2-7
 لما كانت عممية التدريب عممية تربوية عممية مستمرة تستغرق سنين عديدة حتى يصل   

الالعب إلى األداء الرياضي المثالي المطموب، لذلك تنطبق عمييا القواعد التي تنطبق عمى 
 :العمميات التربوية األخرػ وىي

 :العمل بوعي
ويعني ىذا أنو عمى المدرب أن يدرك أوال أن عممية التدريب عممية تربوية أصال، أؼ انيا نيدف 

كساب المقدرة الخططية إلى تنمية  بجانب تعمم الميارات الحركية، وتنمية الصفات البدنية، وا 
كذلك يجب أن يعمم جيدا أنو كقائد في عممية . الناحية الخمقية والصفات اإلرادية لالعب أيضا

تربوية لو خصائص معينة، ولو دور ىام في تخطيط التدريب بحيث يكون مبنية عمى أساس 
  .عممي سميم
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. ويأتي العمل بوعي أيضا من جانب الالعبين، وذلك بمشاركتيم مشاركة إيجابية في العمل
ويعني ىذا أال يكون أسموب تدريب الالعبين عمى الميارات أو الخطط ىو إعطاء التمرينات 

بدون أن يدرك الالعب دقائق فن األداء، بل يجب عمى المدرب أن يشرح لالعبين أىداف كل 
تدريب والنقاط الفنية في فن أداء الميارة، حتى يدرك الالعبون الطريقة السميمة في األداء 

ىذا األسموب من . الميارؼ، ويقوموا ىم بإصالح أخطائيم ذاتية وخصوصا أثناء المباريات
 عالية ابتكاريةح التدريب يجعل الالعبين يتحممون مسئولية مع المدرب كما يؤدون التدريب برو

 :التنظيم
إن تنمية ميارة أساسية، أو . يجب عمى المدرب أن يعتني بالتنظيم في طرق ووسائل التدريب   

التدريب عمى خطة معينة، أو تنمية صفة بدنية ال يأتي دفعة واحدة، ولكن يستغرق ذلك من 
المدرب فترة طويمة من الزمن قد تصل إلى أسابيع أو شيور حتى يصل الالعب إلى المستوػ 
المحدد الذؼ ييدف إليو المدرب، وفي خالل ذلك يقوم المدرب بتكرار التدريب عمى ىذه الميارة 
خالل وحدة التدريب اليومية، لذلك فإنو يتحتم عمى المدرب أن ينظم عممية التدريب عمى النحو 

 :التالي
تخطيط وتنظيم عممية التدريب من يوم إلى يوم، ومن أسبوع إلى أسبوع، ومن شير إلى شير، - 

 . من سنة إلى أخرػ راوأخي
تنظيم كل وحدة تدريبية، وذلك بوضع واجبات مناسبة مبنية عمى ما سبق أن تدرب عميو - 

 .الالعبون 
أن يرتبط اليدف من التدريب في كل وحدة تدريب بيدف وحدة التدريب السابقة، وىدف وحدة -

. التدريب الالحقة
: اإليضاح

لكي يستطيع الالعب أن يتعمم ميارة معينة، يجب أن يكون ىذا التعمم عن طريق حواسو، ليذا 
فإن الخطوة األولى التي يقوم بيا المدرب عند البدء في تعميم ميارة ىي أن يقوم بتقديميا بطريقة 

 :يةتاأل تجعميا واضحة أمام الالعبين، وال يتأتى ذلك إال بإحدػ الطرق 
الطريقة األولى وفييا يقوم المدرب بأداء الميارة أمام الالعبين حتى يتعرفوا عمى الميارة عن - 

 أو اصورر المدرب وقد يقوم العب آخر بأداء الميارة أمام الالعبين، أو يحض. طريق المشاىدة
، وبعدىا يقوم الالعبون البصرؼ يعرض فميما سينمائيا لشرح الميارة، وتسمى ىذه الطريقة بالتقديم 

. بأداء الميارة
 لالعبين عن معينةأما الطريقة الثانية فتسمى بالتقديم السمعي، وفييا يقوم المدرب بشرح حركة - 

 .طريق المفع، وبعدىا يقوم الالعبون بمحاولة أداء الميارة
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أما الطريقة الثالثة فتسمى بالتقديم السمعي البصرؼ، وىي مفضمة عند معظم المدربين وفييا - 
يقوم المدرب بشرح الميارة تفصيمية أثناء مشاىدة الالعبين لمنموذج الذؼ يقوم بو المدرب أو 

. الالعب الزميل
 سميما لمحركة، ىذا التصور الحركي اوالتقديم السمعي أو البصرؼ يجعل لدػ الالعب تصور  

 .أسمم يجعل الحركة تمر خالل الجياز العصبي لالعب مما يجعمو يؤدؼ الحركة بطريقة
 :التدرج

يضع المدرب في خطة التدريب الرياضي الحديث متطمبات عالية يجب أن يعمل دائما عمى   
 في تدريب كرة القدم، مثمو في ذلك ا عامااالرتفاع بيا، ولقد أصبم التدريب مرتفع الشدة طابع

البطولة، فأصبحنا نرػ  مثل التدريب في جميع أوجو األنشطة الرياضية المختمفة عمى مستوػ 
األسبوع الواحد، وىو ما لم يكن  ثالث مرات يوميا ولمدة ستة أيام في. اآلن فرقة يتدرب العبوىا

لذلك أصبم التدرج لموصول إلى أحسن مستوػ من األداء . موجودة في السنوات العشر الماضية
 والتدرج في التدريب يكون أثناء دورة الحمل ، قاعدة ىامة في التدريب ومبدأ ىاما في الحمل

 :الضغيرة، أو دورة الحمل الكبيرة، والتدرج يعنی سير خطة التدريب وفقا لما يأتی
 .من السيل إلى الصعب
. من البسيط إلى المركب
.  من القريب إلى البعيد

. من المعموم إلى المجيول
 الحمل كان ىذاوكما ذكرنا في مبادغ الحمل فإن الالعب ال يستفيد من حمل التدريب إال إذا  

. باستمرار بيذا الحد يصل إلى الحد الخارجي لمقدرتو، وأن يضع في اعتباره أن يرتفع تدريجيا
 :االستيعاب

ون أن  دإن قاعدة االستيعاب ليا قيمتيا اليامة في عممية التدريب، فالالعب الذؼ يتمرن 
ون أن يستوعب فن الحركة في أداء الميارات األساسية أو ديستوعب أىداف التدريب عامة، و

 رياضي بنجاح خالل المباريات ويختمف مقدار أداء يستطيع أن يؤدؼ  قواعد الخطط، ال
خبراتيم الرياضية السابقة، : استيعاب الالعبين بعضيم عن بعض وفقا لجممة عوامل منيا

وذكاؤىم، وسالمة حواسيم، ويقاس مستوػ استيعاب الالعب لما ىو مطموب منو بنتائج نجاحو 
أو فشمو في تحقيق ىذه المتطمبات أثناء التدريب أو خالل المباريات، وخبرات النجاح عند 

الالعب تعتبر دائمة حافزة لتقدمو، لذلك فمن الميم أن يالحع المدرب عند وضع خطة التدريب، 
أن تكون المتطمبات تتمشى مع المستوػ الذؼ عميو الالعب حتى يمكنو تحقيق أىداف التدريب 

. وأن يستوعب تمك المتطمبات
 :االستمرار
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يمعب االستمرار دورا ىاما في وصول الالعب إلى المستوػ العالي من األداء الفني لمميارة    
 .من حيث الدقة، والتكامل، وتثبيت وألية ىذا األداء الفني العالي

ولقد ثبت أنو ال يكفي أن يعرف الالعب ميارة معينة أو خطة معينة ويستوعبيا حتى يستطيع   
ولكن . أن يؤدييا بما ىو مطموب منو من إتقان ومقدرة عالية تحت أؼ ظرف من ظروف المباراة

يجب أن يستمر في التمرين عمى ىذه الميارة لمدة زمنية طويمة، وسنين مستمرة، بل في الحقيقة 
طوال عمره الرياضي، فالعب الكرة يستمر في التدريب عمى الميارات مادام في المالعب، وال 
ن كان نوع التمرين عمى ىذه الميارة يختمف مع  يمكنو الكف عن التدريب عن أية ميارة، وا 

 .اختالف خبراتو السابقة
كذلك فإن تطوير الصفات البدنية لالعب ال يرتقي وال يتقدم إال مع االستمرار في العمل عمى 

ىاما في اكتساب الالعب  ويعتبر التكرار المستمر ألؼ تمرين، عامال. تطوير ىذه الصفات
معرفة وخبرة جديدتين، فمع تكرار التمرين تستجد دائما جوانب جديدة في األداء الميارؼ أو 

ومع تطبيق مبدأ االستمرار في التدريب يراعي . الخططي تضاف إلى المعرفة السابقة لالعب
 :المدرب ما يأتی

تبنى وحدة التدريب بحيث تسير عممية تعميم ميارة أساسية، أو خطة جديدة، في نفس الوقت - 
. الذؼ يعاد فيو أداء ميارة أساسية قديمة بغرض تثبيتيا

ال يقوم المدرب بإعطاء ميارات جديدة أو تطوير صفة بدنية، إال بعد أن يقتنع بأن الميارات - 
 (.45،ص1974حنفي،).القديمة أو الصفات البدنية قد وصمت إلى مرحمة التثبيت

 
: لمدرب الرياضي ا2-8 

تتميز عممية التدريب الرياضي بوضوح الدور القيادؼ لممدرب إذ يقع عميو العديد من الميام     
التعميمية والتربوية التي تسيم في بناء الرياضي التحقيق أعمى المستويات ، فيو المحرك الرئيسي 

لعممية التدريب فال يقتصر عمل المدرب عمى توصيل معموماتو وخبراتو لالعبيو ، بل يرتبط 
 األخرػ التي تعدت دائرة التعميم الفنون المعبة إلى دائرة التربية ، فيو المثل االلتزاماتبكثير من 

 .والقدرة الذؼ يحتذػ بو العبيو
 كمدرس يستطيع توصيل معموماتو لالعبيو وقيامو إمكاناتوتتحدد قدرة المدرب الكفء من    

بعممية التعميم إلكسابيم الخطوات األولى من األداء الحركي مستخدما طرق التدريس المناسبة ثم 
التدرج بالتكرار في المواقف المختمفة لمتعود وتحسين وتثبيت األداء عندىم ولذا يجب أن يكون 

. كل مدرب مدرسة ولكن ليس كل مدرس مدربا
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والمدرب ىو الشخصية التي يقع عمى عاتقيا العممية التدريبية بإجراء الخطوات التنفيذية ليا 
 العبيو بدنيا وفنيا إلعداد التنفيذؼوبتنظيميا وتنسيقيا في برامج عممية محددة ىادفة فيو القائد 

وتربوية بحيث يتمشى مع ميوليم ورغباتيم وفقا لقواعد وأسس عممية وعممية وتربوية سميمة 
. لتحقيق أعمى المستويات الرياضية الممكنة

 :مستويات المدربين:أوال 
 أو The Coachوغالبا ما يقود العممية التدريبية لمفرق الرياضية المتقدمة المدرب الرئيسي 

المدير الفني وىو الشخصية المسئولة عن تخطيط وتنسيق وتقويم العممية التدريبية ، ويساعده 
 وىو الشخصية المسئولة عن تنفيذ العممية التدريبية ، فمثال ىناك Trainerأكثر من مدرب 

.  مدرب لمياقة البدنية وآخر لحراسة المرمی وغيره لخطط المعب 
 :صفات وخصائص المدرب:ثانيا

الفرد لتحقيق  أن يكون مؤمنا محبا لعممو مقتنعا بقيمتو في تدعيم سياسة المجتمع وتربية- 1
أعمى المستويات الرياضية ، لينعكس ذلك عمى العبية ليربط بين حبو وتفانيو لمرياضة ووفاء، 

. ووالئو لمجتمعو ووطنو
فيو العمود الفقرؼ  يجب أن يكون المدرب قدوة ومثاال يحتذػ بو ممتزما سموكو وتصرفاتو- 2

 .ألؼ لعبة والمثل األعمى لكل العب
عمى صقميا قاء الرياضي لمعمل  يتميز بالعين الخبيرة لمكشف عن المواىب مبكرا عند االنت-3

كتشاف نواحي قوة العبيو و ط الضعف ا وكذلك معرفة نقإستغالليا و اإلرتقاء بياونموىا، وا 
 األخطاء في واكتشاف العبيو عن ، مع اإلحساس بدرجة التحميل و اإلجيادوالعمل عمى تالفييا

 .مراحميا األولى
العبيو بحزم   سموكو معيو بأن يبتعد عن رفع الكمفة فيتصفيراعي المسافة التربوية مع العب- 4

 .واالستبدادواالستخفاف أو بالقسوة باالستيتار   العبيواألب الممزوج بالعاطفة والحب فال يشعر
بعيدا بالتالي و و تحمى بالصبرؼ و... الجميع احترامأن يتسم بالشخصية المتزنة حتى يحوز - 5

  عمى ضبط نفسو أمام العبيو بعيدا عن التعصب مستعدا لممناقشةا قادراالنفعالعن سرعة 
.  العزيمة ويعبر كيانو عن الصحة والحيويةه بصدر رحب غير متكمف أو مترددا ، يثير صوت

وأعضائو،  يمتمك حصيمة كبيرة من المعمومات والمعارف عن كل ما يتصل بالجسم اإلنساني- 6
واالجتماع والصحة الرياضية  مام الكافي بالعموم األخرػ المرتبطة بالتدريب من عمم النفسلمع اإل

. وغير ذلك
مكانيةالقدرة عمى سرعة التصرف واالبتكار - 7  أفكار إيجادالمشكالت و   الربط والتحميل وحلوا 

.  القراراتاتخاذجديدة مع دقة 
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. الشخصية   وتحمل المسئولية بالنفس واحترام قدراتيمهأثارة وخمق روح القيادة عند العبي- 8
وخطط المعب  اإللمام باألسس العممية المختمفة لمتدريب عن كيفية إتقان الميارات الحركية- 9

 . التخصصية وبناء الميارات الفردية والجماعية
والنشاط ويكون  أن يتمتع بالصحة الجسمية والمياقة البدنية وأن يدل مظيره عمى الحيوية- 10

عمى مستوػ من الميارة الحركية يسمم لو بأداء النماذج أثناء التدريب والتي تعينو عمى التصرف 
. العممي في المواقف المختمفة

والوقوف عمى  أن يكون مطمعا بإستمرار عمى ما يستجد من قوانين وخبرات وتجارب،- 11
ليصبم قادرا بتمك . أحدث المعمومات واألساليب المتابعة التطور السريع لعممية التدريب 

المعمومات والخبرات عمى اختيار مادتو وتنسيق خطتو لتحقيق األىداف المرجوة ، وليذا تجد 
فترة عممو بزيادة في المعرفة عممية وعمميا ىذا إلى جانب | أىمية استمرار صقل المدرب طوال 

إطالعو عمى المعمومات العامة واألحداث االجتماعية واالقتصادية المتجددة في المجتمع 
. حتى يكون لو دوره في حسن توجيو العبيو

يبني عالقاتو عمى االحترام المتبادل مع الحكام ومع زمالئو المدربين والطبيب - 12 
حتراميا ومراعاة المعب .  والتنافس الشريف الرياضي وكذلك مع اإلداريين وذلك بتنفيذ القوانين وا 

 :واجبات المدرب الرياضي:ثالثا
: ينبغي عمى المدرب الرياضي تحقيق الواجبات اآلتية

 :الواجب التعميمي-أ
:   إعداد افراده الرياضيين برفع مستواىم واكسابيم 

 . الصفات والقدرات البدنية العامة والخاصة بالنشاط الرياضى الممارس- 1
. الميارات الحركية العامة والخاصة لمنشاط الرياضي الممارس- 2
.  القدرات الخططية من خطط وفنون المعب الضرورية لممنافسات- 3
األسموب األمثل  المعمومات والمعارف النواحي األداء ، والخطط وقانون المعب وكذلك عن- 4

وعادات صحية وتغذية متكاممة وغير  لسموكو خارج التدريب لينظم أسموب حياتو من نوم كان
. ذلك 

  :الواجب التربوي - ب 
.  بو كل من حولويحتذػأن يكون قدوة ومثاال - 1
 . تربية العبيو عمى الوالء واالنتماء لممجتمع الذؼ يعيش فيو- 2
.  في التدريب لتحقيق اليدفلالستمرارتشکيل دوافع الفرد وميولو - 3
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تنمية و تطوير السمات اإلرادية و الخمقية كتحمل المسؤولية و المثابرة و الثقة و ضبط - 4
 . النفس و االتزان و الطموح

 .ممتزما سموكيا مثاال في احترام و ضبط النفس عند المباريات- 5
 .العمل عمى أن يحب الالعب لعبتو أوال لالقتصاد في بذل الجيد و الوقت-6
 :إنجاح العممية التدريبية- ح
 .تنظيم السجالت الخاصة بالتدريب والالعبين و إستكماليا- 1
 .اإلشتراك مع المدربين األخرين في وضع البرامج- 2
التعاون مع الطبيب في الكشف الدورؼ و عالج اإلصابات و تحديد صالحية الرياضي - 3

 .لمعب بعد اإلصابة و كيفية تدرج إستئناف تدريبو
  فيالتعاون مع الرياضي و أسرتو لرعاية تفوقو في عممو و دراستو إلى جانب إشراكو- 4

 (.11،ص1992عصام الدين،). الممارسة الرياضية

 :المدرب الناجح وأسس تطبيقو لحمل التدريب:رابعا
 :المدرب الناجح دارس مفيوم حمل التدريب و يطبقو-1
فيو ممم تماما بالعديد من المفاىيم التي يشير إلييا ىذا المصطمم؛ فيعرف عمى سبيل المثال   

کمية التأثير المعينة التي تقع عمى أعضاء وأجيزة الالعب أثناء ممارستو لمتدريب أو »بأنو 
الجيد البدنی والنفسي الواقع عمى الالعب أثناء أداؤه لحمل »كما يعرف أيضا بأنو . «التنافس
.  وىو يطبق ىذا المفيوم« بدنی

 : المدرب الناجح مدرك ألنواع حمل التدريب-2
  :الحمل خارجی- أ

خالل أو بعد الوحدة كل التمرينات أو األداءات أو الواجبات التي يقوم بيا الالعب قبل أو»وىو 
. «التدريبية

  :الحمل الداخمى- ب
« التأثير الناتج من الحمل الخارجي عمى كافة األجيزة الوظيفية لالعب»ىو 

 : المدرب الناجح مستوعب لمكونات حمل التدريب ويطبقيا-3
: الشدة، والحجم، والكثافة، كما يمي: فيو قد درس أنيا ثالثة وىي 

. شدة الحمل- أ
«  صعوبة أو شدة األداء »ويقصد بشدة الحمل -
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يعبر عن شدة الحمل إما بسرعة أداء التمرين، أو بطول المسافة المقطوعة في التمرين، أو -
. بمقدار المقاومة التي تواجو الالعب

 :الحمل (سعة)حجم -ب 
: ويتكون من بعدين ىما

.   عدد مرات أو الزمن المستغرق في تنفيذ التمرين:البعد األول
 . مرات التكرار  عدد مرات تکرار أو مجموع األزمنة المستغرقة في تنفيذ عدد:البعد الثاني

: كثافة الحمل- ج
ىي الفترة الزمنية التي تستغرق في الراحة بين التكرارات المختمفة لمتمرين أو التمرينات 

 فيو يعمم أن مستويات حمل التدريب ىي : المدرب الناجح دارس مستويات حمل التدريب-4
 ويعمم أن  .«من شدة الحمل وحجمو وكثافتو عمى الالعب درجة تعبر عن تفاعل وتأثير كل»

الحمل األقصى، والحمل األقل من األقصى، والحمل : ىناك خمسة مستويات لحمل التدريب ىي
. ، وحمل الراحة اإليجابية(الخفيف)المتوسط، والحمل األقل من المتوسط 

 :المدرب الناجح مدرك ويطبق أسس ضبط الحمل ويتحكم فيو ويطبقو-5
المدرب الناجم ممما بكافة أسس ضبط الحمل والتحكم فيو من خالل مكوناتو الثالثة وىو يطبقيا 

:  في كافة الوحدات التدريبية كما يمي
.  المدرب الناجم وأسس ضبط الحمل والتحكم فيو بالتغيير في شدة الحمل• 
.  ضبط الحمل والتحكم فيو بالتغيير في الحجم• 
 .ضبط الحمل والتحكم فيو عن طريق التغيير في الكثافة• 
 :المدرب الناجح مدرك ويطبق مبادئ التدريب-6

 : يميامفالمدرب الناجم يضع مبادغ التدريب نصب عينيو خالل عممو وىی ک
 .«االستعداد»: اسم المبدأ : المبدأ األول 

 .«استفادة جسم الالعب من التدريب تعتمد عمى درجة النضج»: نص المبدأ
 .«التكيف»: اسم المبدأ : المبدأ الثاني
الالعبين کی تتكيف م التدريب الرياضي يحدث تغيرات في األجيزة الوظيفية ألجسا»: نص المبدأ

.  « مع متطمبات األداء 
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 .«االستجابة الفردية لمتدريب»: اسم المبدأ : المبدأ الثالث
 .«الذاتية لكل العب استجابة الالعبين لمتدريب تكون فردية وطبقا لمخصائص»:  نص المبدأ
 .«التحميل الفوقي أو الزائد»: اسم المبدأ : المبدأ الرابع
 .«بالمستوػ  التدريب عند الحد األقصى لمقدرة الالعب يؤدػ لالرتقاء»: نص المبدأ

 .«توقيت التقدم بدرجات الحمل»: اسم المبدأ : المبدأ الخامس
.  «تکرار الحمل التدريبي يجب أن يتم في التوقيت المناسب»: نص المبدأ

 .«الخصوصية»: اسم المبدأ : المبدأ السادس
تحقيق أفضل  يجب أن يتم التدريب بنفس طريقة األداء التخصصی حتی ممکن» :  نص المبدأ
  .«تطور فيو

 .«التنويع»: اسم المبدأ : المبدأ السابع
أفضل مما لو تم  التدريب المتنوع من حيث شدة الحمل واليدف يؤدؼ لنتائج»: نص المبدأ

 .«تثبيتو
 .«اإلحماء والتيدئة»: اسم المبدأ : المبدأ الثامن
.  «بالتيدئة يجب أن تبدأ كل وحدة تدريبية باإلحماء ويجب أن تنتيي»: نص المبدأ

 .«تأثير التدريب طويل المدى»: اسم المبدأ : المبدأ التاسع
.  «التدريب يتطمب فترة زمنية کی يظير تأثيره»: نص المبدأ

 .«االرتداد »: اسم المبدأ : المبدأ العاشر
. «عمييا قبمو توقف الالعب عن التدريب يؤدؼ لعودة جسمو لمحالة التي كان»: نص المبدأ

 (.16،ص2003مفتي،)
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 :خالصة
تعمل عمى وصول  عمميـة تربويـة مخططة مبنية عمى أسس عممية سميمة ىوالتدريب الرياضي 

 و تطوير مستواه و المسير ليذه العممية الالعب إلى األداء المثالي خالل المباريات والمنافسات
ىو المدرب ليذا يجب أن يكون عمى عمم بطرق التدريب، أسسو،مبادئو،أىدافو،أغراضو،واجباتو 

والحمل التدريبي و كيفية توظيف ىذه العناصر لتطوير مستوػ الالعبين لموصول إلنجاز 
 .الرياضي
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 الجانب التطبيقي
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 منيجية البحث و اإلجراءات الميدانية
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 :تمييد
بعد أن أكممنا الجانب النظرؼ و الذؼ تطرقنا فيو إلى أىمية التخطيط و التدريب و البرامج 
التدريبية و دور المدرب في إستغالليا لموصول إلى أفضل مستوػ و تحقيق أفضل النتائج، 
سننتقل في ىذا الجزء من الى الجانب التطبيقي، و القيام بدراسة ميدانية و التواصل عند بعد 

لموصول إلى األىداف المراد الوصول إلييا لمتأكد من صحة  (الوباء)لصعوبة الظروف 
عمييا، ثم إستخالص  (اإلستبيان)الفرضيات حيث تم إختيار عينة قصدية تم تطبيق األداة 

المفردات و المعمومات و تحميميا لمحصول عمى نتائج بإستخدام عمميات إحصائية تؤكد صحة 
فرضيات بحثنا، و منو الوصول إلى نتائج تخدم بحثنا و التدريب الرياضي، و أخيرا الخروج 

 .بإقتراحات و توصيات بناءا عمى ما تم إستخالصو
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 :الدراسة االستطالعية 1-1
دراسة تخطيط البرامج التدريبية في تطوير أداء العبي كرة القدم  )موضوع لدراستنا أجل من 

 أندية والية  أساتذة و دكاترة قسم التدريب الرياضي و بعضتوجينا إلى بعض،  ( u17 ناشئين
 دراسة تخطيط البرامج التدريبية في تطوير مستوػ الالعبينمعسكر، واتصمنا بالمدربين من أجل 

تقديم استبيان لممدربين وىذا  تم و من خالل ىذه الدراسة حضور تدريبات الالعبين من خالل 
ستخالص النتائج و مناقشتيا من أجل  جمع البيانات و المعمومات من أجل تحميميا و تفسيرىا وا 

. مع الفرضيات
 :المنيج المستخدم 1-2

قوم عمى المنيج الوصفي الذؼ ؼبما أن بحثنا ىو عبارة عن دراسة إستطالعية إعتمدنا عمى 
 تحميميا وتفسيرىا ومن ثم الخروج باستنتاجات منيا، و جمع المعمومات وصف الظواىر من خالل

 ألنو يعتبر وسيمة فعالة لجمع المعمومات و البيانات من المصدر  االستبيان كأداة بحثإستخدمناو
و ذلك بطرح أسئمة تحتوؼ عمى عدة أجوبة لمحتوػ السؤال مما يجعل العينة  (المدربين)األصمي 

 .تجيب بدقة ووضوح
 : مجتمع و عينة البحث1-3

  مجتمع البحث ىو جميع المفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث و ىو إجراء يستيدف تمثيل 
المجتمع األصمي بمقدار محدود من المفردات التي عن طريقيا تؤخذ المعمومات أو البيانات أو 

القياسات المتعمقة بالدراسة بغرض تعميم النتائج التي يتم التوصل من العينة عمى المجتمع 
األصمي، و إصطالحا ىو المجموعة األصمية التي تؤخذ منيا العينة و يمكن تحديده عمى أنو 

، و في (المالحظة،القياس،التحميل)كل األشياء التي تمتمك الخصائص أو السمات القابمة لمدراسة 
 .u17بالمدربين لفئة  المجتمع األصمي لمبحث خاصبحثنا ىذا إعتمدنا عمى أن يكون 

ىي عممية تعميم من الجزء عمى الكل، ولموصول إلى نتائج أكثر دقة و موضوعية قمنا العينة   
 ألندية والية معسكر u17 مدرب لفئة 20بإختيار عينة بحثنا بطريقة قصدية متمثمة في 
 .ينشطون في مختمف البطوالت الوطنية

 .بل الباحثقعمى أساس حر من  (العمدية القصدية) ار ىذا النوع من العيناتؼختإيكون  و
 :تحديد متغيرات الدراسة 1-4

 . كل مقدار ليس لو قيمة ثابتة فيو عامل أو خاصية قابمة لمقياسىو  :المتغير
ليا وجود مستقل يتم تطبيقيا من طرف الباحث عمى األفراد وفقا لشروط  :المتغير المستقل 

.  محددة
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ىي متغيرات عامة ال تخضع لتحكم الباحث تتصف باإلتجاه و الكمية يعبر عنيا :المتغير التابع
تتمثل متغيرات بحثنا فيما . بالبيانات أو النتائج المتحصل عمييا من عممية القياس أو التجربة 

 :يمي
 .دراسة تخطيط البرامج التدريبية :المتغير المستقل يتمثل في
. (u17ناشئين)تطوير مستوػ العبي كرة القدم   :المتغير التابع يتمثل في

 : مجاالت البحث1-5
و الذين سبق ليم اإلشراف عمى  u17  مدرب لفئة الناشئين20 متمثل في :المجال البشري 

 . في بعض أندية والية معسكرىذه الفئة
  كانت بداية القيام بيذه الدراسة الميدانية في الفترة الممتدة بين :المجال الزمني

 شخصيا  حيث تم توزيع االستبيان عمى مدربي الفرق 2020 أفريل 22  إلى غاية2020فيفرؼ 28
. و عبر مواقع التواصل

 النظرؼ و التطبيقي: شمل جانبين :المجال المكاني
في الجانب النظرؼ بحثنا في الكتب الموجودة في مكتبة المعيد و الدراسات السابقة و الكتب - 

 .اإللكترونية
بعض األندية و إتصمنا ببعض المدربين الذين نعرفيم و في الجانب التطبيقي زرنا مالعب - 

 كان لنا شرف التدرب تحت قيادتيم و عبر مواقع التواصل نظرا لصعوبة التنقل، 
 (CASA،USM،JSM،NG،FRM،GCBM،MBB،ATM،MCFB،WAG،CRBFنادؼ )
:  أدوات الدراسة1-6
 :االستبيان 
من أجل الوصول اإلستبيان ألنو الوسيمة المثمى لممنيج الوصفي وىو أداة من أدوات ستعممنا إ

و جمع البيانات و المعمومات من خالل إستمارة األسئمة، و من مزايا ىذه الطريقة إلى الحقيقة 
اإلقتصاد في الوقت و الجيد و التكمفة و الحصول عمى البيانات و المعمومات من مصدرىا 

 .األصمي و بأقل وقت
ويعرف االستبيان بأنو مجموعة من األسئمة المرتبة حول موضوع معين، يتم وضعيا في استمارة 

 بالبريد أو يجرؼ تسميميا باليد تمييدا لمحصول عمى (المدربين)ترسل إلى األشخاص المعنيين
ة األسئمة الواردة فييا، وبواسطتيا يمكن التوصل إلى حقائق جديدة عن الموضوع أو التأكد بأجو

من معمومات متعارف عمييا لكنيا غير مدعمة بحقائق إال أن ىذا األسموب الخاص بجمع 
 :المعمومات يتطمب إجراءات دقيقة منذ البداية وىي
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. تحديد اليدف من االستبيان-
.  تحديد وتنظيم الوقت المخصص لالستبيان-
 .ختيار العينة التي يتم استجوابياإ-
. وضع العدد الكافي من الخيارات لكل سؤال-
. وضع خالصة موجزة ألىداف االستبيان-

ويتجمى األسموب المثالي في وجود الباحث بنفسو ليسجل األجوبة والمالحظات التي تثرؼ 
البحث، واالستبيان يتضمن نوعين كوسيمة لجمع المعمومات بوفرة وأكثر دقة، وكونو تقنية شائعة 

االستعمال، ووسيمة عممية لجمع البيانات والمعمومات مباشرة من مصدرىا األصمي، وذلك 
باعتباره مناسبا لممدرب، واألسئمة ىي استجابة لممحاور وبالتالي استجابة لمفرضيات، فكل سؤال 

 .مطروح لو عالقة بالفرضيات
 : أنواع من األسئمة03وفي اإلستبيان إعتمدنا عمى 

 :األسئمة المغمقة
كل إستفيامي، تكمن خاصيتيا في تحديد  شوىي أسئمة بسيطة في غالب األحيان تطرح عمى

 .بنعم أو ال: موافقة وعدم الموافقة أو اإلجابة: مسبق لألجوبة من نوع
 :مفتوحةالاألسئمة 

. وىي عكس المغمقة إذ يعطي المستجوب الحرية التامة لإلجابة عمييا واإلدالء برأيو الخاص

  :المتعددة األجوبة
 .وىي أسئمة مضبوطة بأجوبة متعددة و يختار المجيب الذؼ يراه مناسبا

 : األسس العممية لألداة المستخدمة2-7
 إن المقصود بصدق االستبيان ىو أن يقيس االختبار بالفعل لمظاىرة التي :صدق االستبيان

وضع لقياسياو يعتبر الصدق من أىم المعامالت ألؼ مقياس أو اختبار حيث أنو من شروط 
ويعني كذلك صدق االستبيان التأكد من أنو سوف يقيس ما أعد لقياسو ، تحديد صالحية االختبار

 .لمتأكد من صدق أداة الدراسة قام الباحث باستخدام صدق المحكمين
  خمسة تم عرض استمارة االستبيان الخاصة بالمدربين عمى:(صدق المحكمين)الصدق الظاىري 

أساتذة محكمين، مشيود ليم بمستواىم العممي، وتجريبيم الميدانية في المجاالت الدراسية ومناىج 
البحث العممي، بغرض تحكيم مدػ موافقة العبارات مع المحاور المقترحة وكذلك حذف أو 
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وقد تم تعديل كل اإلشارات التي أوصى بيا المحكمين . إضافة أو تعدؼ أؼ عبارة من العبارات
  .ناؼبوفق المعاين المنيجية لمبحث وىو ما أسفر عنو جانب من صدق االست

 : التقنية اإلحصائية المستعممة2-8
 : من اجل الحصول عمى نتائج أكثر دقة و موضوعية إستخدمنا ما يمي

تعتبر الطريقة الثالثية األكثر استعماال من أجل تحديد المعطيات  حيث : النسبة المئوية
العددية، وىذا االستخراج النسب المئوية المعطيات كل سؤال، ليذا فقانون العالقة الثالثية يكون 

  :كما يمي
. مجموع التكرارات/(x 100عدد التكرارات )= النسبة المئوية 
من االختبارات البيومترية إذ يعتمد عمى مقارنة التكرارات الواقعية أو المشاىدة : إختبار كا مربع

 :عن طريق القياس بالتكرارات المتوقعة أو النظرية حيث
 .التكرار المتوقع/²(التكرار المتوقع-التكرار الواقعي)مج = ²كا

 .العدد الكمي/ (مج العمودx مج الصف )= التكرار المتوقع
 .عدد البدائل/ مج التكرارات               = 
 . 1-ن= درجة الحرية 

 .1-عدد حاالت اإلجابة             = 
نقوم بمقارنة النتائج عندىاو أغمب الباحثين يستعممون مستوى الداللة = مستوى الداللة 

 0.01 أو 0.05
 :اإلستنتاج اإلحصائي

 : الجدولية فإذا² المحسوبة نقارنيا ب كا²بعد الحصول عمى نتائج كا
توجد فروق ذات داللة )ج نرفض الفرض الصفري و نقبل الفرض البديل ²م أكبر من كا²كا

 .(إحصائية
 .(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية )ج نقبل الفرض الصفري ²م أصغر من كا²كا

 :05الجدول : ²نموذج تطبيقي إلختبار كا
درجة  كا²م كا²ج

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 الفئات التكرار  النسبة المئوية%

 
3.84 

 
5 

 
1 

 
0.05 

 نعم 15 75
 ال 05 25
 المجموع 20 100
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 :الشرح
 .15،5:التكرارات الواقعية
 .10: التكرارات المتوقعة

 .5:م²كا
  .3.84:ج²كا

 .01: درجة الحرية
  .0.05:مستوى الداللة

 .توجد فروق ذات داللة إحصائية: اإلستنتاج
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 :خالصة
 من خالل ىذا الفصل وضحنا مختمف الخطوات المعتمدة في معالجة نتائج الدراسة الميدانية، 
حيث من خالل الدراسة الميدانية تمكنا من تحديد اإلطار العام لمدراسة بداية من تحديد المنيج 

المستخدم وتحديد مجتمع الدراسة و العينة و كذا متغيرات الدراسة و مجاالتيا و األدوات 
، وصوال إلى الطرق (اإلستبيان الموجو لممدربين)المستخدمة في جمع البيانات و المعمومات 

العممية لممعالجة اإلحصائية لمنتائج، ألن أؼ عمل يخمو من ىذه العناصر يجعمو يفقد قيمتو 
 . العممية، ليذا يجب تحديد ىذه العناصر تحديدا يميق بمستوػ الدراسة
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 عرض و تحميل النتائج
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:المعمومات الشخصية  
........ 

نوع الشيادة المتحصل عمييا؟-أ  
.معرفة الشيادة المتحصل عمييا:الغرض من السؤال  

:الشيادات المتحصل عمييا نوع  يمثل أالجدول   
درجة  كا²م كا²ج

 الحرية
مستوػ 
 الداللة

 النسبة %
 المئوية

 الفئات التكرار

 
 
 

11.07 

 
 
 

9.4 

 
 
 
5 

 
 
 

0.05 

 العب سابق 07 35
 مستشار في الرياضة 02 10
ر.ب.ليسانس ت 05 25  
 تقني سامي في الرياضة 02 10
 دكتوراه في الرياضة 00 00
 ماجيستير في الرياضة 04 20
 المجموع 20 100

:الشكل أ يمثل التمثيل البياني إلجابات المدربين حول نوع الشيادة المتحصل عمييا  

 
 

:التحميل و المناقشة  
 من %10، و(07) من المدربين العبون سابقون %35أن نسبة : 01نالحع من خالل الجدول 

، (04)المدربين مستشار في الرياضة و بنسبة مثميا تقني سامي في الرياضة يقدر عددىم ب 
 من المدربين متحصمون عمى شيادة ليسانس في التربية البدنية و الرياضية عددىم %25ونسبة 

العب سابك

مستشار في الرياضة

ر,ب,ليسانس ت

تمني سامي في الرياضة

دكتوراه في الرياضة

ماجيستير أو ماستر في الرياضة
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 ، وال أحد (04) متحصمون عمى ماجيستير أو ماستر في الرياضة عددىم %20و  (05)
، نالخع كذلك من خالل  كا تربيع أنو ال توجد %00متحصل عمى دكتوراه في الرياضة بنسبة 

 ألن كا 5 و درجة الحرية 0.05فروق ذات داللة إحصائية بين المتغيرات عند مستوػ الداللة 
.(نقبل الفرض الصفرؼ )تربيع المحسوبة أصغر من كا تربيع الجدولية    

و من خالل ىذا نستنتج أن أغمبية المدربين ليم شيادات الكفاءة المينية، ولكن ال يمكن إنكار 
. دور الخبرة الميدانية في التدريب  
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سنوات الخبرة؟-ب  
.معرفة سنوات العمل و الخبرة في مجال التدريب:الغرض من السؤال  

:الجدول ب يمثل سنوات الخبرة لممدربين في مجال التدريب  
درجة  كا²م كا²ج

 الحرية
مسوى 
 الداللة

% النسبة المئوية   الفئات التكرار 

 
 

5.99 

 
 

4.89 

 
 
2 

 
 

0.05 

  سنوات5-1من 03 15
  سنوات9-5من 06 30
 سنوات فما 10 11 55

 فوق 
 المجموع 20 100

:الشكل ب يمثل التمثيل البياني لسنوات الخبرة لممدربين في مجال التدريب  

 
:التحميل و المناقشة  

 كا تربيع المحسوبة 02 و درجة الحرية 0.05نالحع من خالل الجدول أنو عند مستوػ الداللة 
أصغر من الجدولية و بالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ، حيث أن نسبة المدربين 

 سنوات 9-5 و الذين تتراوح سنوات خبرتيم مابين %15 سنوات  5الذين ال تتجاوز خبرتيم 
.%55 مدرب بنسبة 11 سنوات 10، أما الذين تتجاوز خبرتيم 20%  

ومن ىنا نستنتج أن المدربين المطبق عمييم اإلستبيان أغمبيم لدييم خبرة في التدريب مما يتيم 
.ليم التعامل مع كامل الفئات العمرية  

 
 

سنوات 5-1من 

سنوات 9-5من 

سنوات 10أكثر من 
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ماذا يتوجب عمى المدرب أن يكون؟- ج  
المدرب ىو المسؤول عن تكوين الالعبين و تطوير مستواىم فأردنا أن : الغرض من السؤال

نعرف إن كان المدرب يجب أن يكون ذو شيادة في الميدان أو ذو خبرة في الميدان أو اإلثنان 
.معا  

يوضح إجابات المدربين عمى العبارة ج: الجدول ج  
درجة  كا²م كا²ج

 الحرية
مسوى 
 الداللة

% النسبة  
 المئوية

 الفئات التكرار

 
 

5.99 

 
 

15.69 

 
 
2 

 
 

0.05 

 ذو شيادة في الميدان 02 10
 ذو خبرة في الميدان 03 15
 ذو خبرة و شيادة في الميدان 15 75

 المجموع 20 100
.يمثل التمثيل البياني إلجابات المدربين حول ماذا يجب عمى المدرب أن يكون : الشكل ج

 
:التحميل و المناقشة  

نالحع من خالل الجدول أن كا تربيع المحسوبة أكبر من كا تربيع الجدولية عند مستوػ الداللة 
 من %75 فبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية، حيث أن 02 و درجة الحرية 0.05

 من المدربين %15المدربين يرون أن المدرب يجب أن يكون ذو خبرة و شيادة في الميدان و 
 من المدربين يرون أن المدرب %10يرون أن المدرب يجب أن يكون ذو خبرة في الميدان و 

.يجب أن يكون ذو شيادة في الميدان  
و من ىنا نستنتج أن المدرب يجب أن يكون ذو خبرة و شيادة في الميدان ألن الخبرة ال تكفي 

 وحدىا و الشيادة ال تكفي وحدىا

ذو شهادة في الميدان

ذو خبرة في الميدان

ذو خبرة و شهادة في الميدان
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.خاص بالتخطيط: المحور األول  
ىل لديكم معمومات حول التخطيط الرياضي و العموم المرتبطة بو؟ -1  

.معرفة إذا ما كان لممدربين حقيبة عممية حول التخطيط و العموم المرتبطة بو:الغرض من السؤال  
 يمثل إجابات المدربين حول إذا ما كانت ليم معمومات حول التخطيط و العموم 01الجدول 

:المرتبطة بو  
درجة  كا²م كا²ج

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 الفئات التكرار  النسبة المئوية%

 
3.84 

 
12.8 

 
1 

 
0.05 

 نعم 18 90
 ال 02 10
 المجموع 20 100

. 01يمثل التمثيل البياني إلجابات المدربين عمى العبارة :01الشكل   

 

:التحميل و المناقشة  
 و 0.05من خالل الجدول نالحع أن كا تربيع المحسوبة أكبر من الجدولية عند مستوػ الداللة 

 و بالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية، حيث أن أغمبية المدربين ليم 01درجة الحرية 
 كانت إجاباتيم %10في حين نسبة  %90معمومات حول التخطيط و العموم المرتبطة بو بنسبة 

.(ىم في طور التكوين)ب ال   
و من ىنا نستنتج أن المدربين أغمبيم لدييم معمومات حول التخطيط و العموم المرتبطة بو و ال 

.يمكن اإلستغناء عنو كعنصر فعال في عممية التدريب  
 

نعم

ال
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  ىل تعتمدون عمى التخطيط بطريقة جدية؟-2
.معرفة إذا ما كان المدربون يعتمدون التخطيط جديا: الغرض من السؤال  

: يمثل إجابات المدربين حول إذا ما كانوا يعتمدون عمى التدريب بطريقة جدية02الجدول   
درجة  كا²م كا²ج

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 الفئات التكرار  النسبة المئوية%

 
3.84 

 
7.2 

 
1 

 
0.05 

 نعم 16 80
 ال 04 20
 المجموع 20 100

.يمثل التمثيل البياني إلجابات المدربين إذا كانوا يعتمدون عمى التخطيط جديا: 02الشكل  

 

:التحميل و المناقشة  
 0.05من خالل الجدول نالحع أن كا تربيع المحسوبة أكبر من الجدولية عند مستوػ الداللة 

، بالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية حيث أن اإلجابات كانت لصالم نعم 01ودرجة الحرية 
 أؼ أن معظم المدربين يعتمدون عمى التخطيط بطريقة جدية و محبون لعمميم في % 80بنسبة 

. من المدربين أىمموا التخطيط %20حين أن نسبة   
.و من ىنا نستنج أن التخطيط لو دور فعال و إىمالو يؤدؼ إلى تراجع النتائج  

 
 
 
 

نعم

ال
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في التخطيط تعتمدون عمى؟-3  
.معرفة نوع التخطيط المعتمد من طرف المدربون : الغرض من السؤال  
: يمثل إجابات المدربين حول نوع التخطيط المعتمد من طرفيم03الجدول   

درجة  كا²م كا²ج
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الفئات التكرار  النسبة المئوية%

 
5.99 

 
6.09 

 
2 

 
0.05 

 طويل المدى 02 10
 متوسط المدى 07 35
 قصير المدى 11 55
 المجموع 20 100

يمثل التمثيل البياني إلجابات المدربين حول نوع التخطيط الذي يعتمدون عميو: 03الشكل  

 
:التحميل و المناقشة  

 و نسبة %55من خالل نالحع أن أغمبية المدربين يعتمدون عمى التخطيط  قصير المدػ بنسبة 
، و الذين يعتمدون عمى %35المدربين الذين يعتمدون عمى التخطيط المتوسط المدػ ىي 

. % 10التخطيط طويل المدػ تقدلر نسبتيم ب   
 و درجة الحرية 0.05كما نالحع أن كا تربيع المحسوبة أكبر من الجدولية عند مستوػ الداللة 

.، فبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية02  
و نستنتج أن التخطيط قصير المدػ ىو األنجع مقارنة مع التخطيط طويل و متوسط المدػ وفقا 

.إلجابات المدربين  

طويل المدى

متوسط

لصير المدى
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  ىل لديكم معمومات حول البرامج التدريبية؟-4
معرفة إذا ما كان لممدربون معمومات عن ماىية البرامج التدريبية و كيفية العمل : الغرض منو

.بيا  
  يمثل إجابات المدربين حول إذا ما كانت لدييم معمومات حول البرامج التدريبية؟04الجدول 

درجة  كا²م كا²ج
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الفئات التكرار  النسبة المئوية%

 
3.84 

 
20 

 
1 

 
0.05 

 نعم 20 100
 ال 00 00
 المجموع 20 100

يمثل التمثيل البياني إلجابات المدربين حول إذا ما كانت لدييم معمومات حول : 04الشكل
.البرامج التدريبية  

 

:التحميل و المناقشة  
 أن كا تربيع 01 و درجة الحرية 0.05نالحع من خالل الجدول أنو عند مستوػ الداللة 

المحسوبة أكبر من كا تربيع الجدولية و بالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية،حيث أن 
.%100اإلجابات كانت كميا بنعم بنسبة   

نستنتج أن المدربين عمى عمم بالبرامج التدريبية و ال يمكن إنكار أىميتيا في التدريب من أجل 
.تطوير مستوػ الالعبين و تحقيق أفضل النتائج  

 
 

نعم

ال
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  ىل تمتزمون بالتخطيط لمبرامج التدريبية؟-5
.معرفة إذا ما كان المدربون ممتزمون بالتخطيط لمبرامج التدريبية: الغرض من السؤال  
. يمثل إجابات المدربين حول إلتزاميم بالتخطيط لمبرامج التدريبية05الجدول   

درجة  كا²م كا²ج
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الفئات التكرار  النسبة المئوية%

 
3.84 

 
5 

 
1 

 
0.05 

 نعم 15 75
 ال 05 25
 المجموع 20 100

.يمثل التمثيل البياني إلجابات المدربين حول إلتزاميم بالتخطيط لمبرامج التدريبية: 05الشكل  

 
:التحميل و المناقشة  

 أن كا تربيع المحسوبة 1 و درجة الحرية 0.05من خالل الجدول نالحع أنو عند مستوػ الداللة 
 من إجابات %75أكبر من الجدولية و بالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية، حيث أن 

المدربين كانت بنعم حيث يمتزم المدربون بالتخطيط لمبرامج التدريبية و معرفة متطمبات العيبييم 
. كانت ب ال حيث أنيم ميممون ليذا الجانب نظرا لظروف فرقيم%25أما   

و من ىنا نستنتج أن التخطيط لمبرامج التدريبية يحظى بأىمية كبيرة من طرف المدربين 
لمساعدتيم في تمبية حاجات الالعبين بأفضل الطرق و الوسائل و ىذا يتطمب عممية تخطيط 

.لمبرنامج المراد العمل بو لتمبية ىذه الحاجيات  
 

 

نعم

ال
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لمبرامج التدريبية؟التخطيط متى يكون -6  
. لمبرامج التدريبيةبمعرفة متى يخطط المدر: الغرض من السؤال  

: يوضح إجابات المدربين حول وقت قيام المدربين بالتخطيط لمبرامج التدريبية06الجدول   
درجة  كا²م كا²ج

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 الفئات التكرار النسبة المئوية%

 
3.84 

 
20 

 
1 

 
0.05 

 قبل المنافسة 20 100
 بعد المنافسة 00 00
 المجموع 20 100

إلجابات المدربين حول وقت قيام المدربين بالتخطيط لمبرامج يمثل التمثيل البياني: 06الشكل 
.التدريبية  

 
 

: التحميل و المناقشة  
من خالل الجدول نالحع أنو كا تربيع المحسوبة أكبر من كا تربيع الجدولية عند مستوػ الداللة 

حيث أن اإلجابات كانت ,  فبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية01 و درجة الحرية 0.05
.كميا بنعم أن التخطيط لمبرامج التدريبية يكون قبل المنافسة  

و من ىنا نستنج أن التخطيط لمبرامج التدريبية يكون قبل المنافسة لتحضير الال عبين لممنافسة 
.ألن التخطيط يكون ليدف و ىو تحقيق اإلنجاز  

 
 

نعم

ال
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ىل تخطيط لمبرامج التدريبية يساعد في تحقيق األىداف؟-7  
معرفة إذا كان التخطيط لمبرامج التدريبية يساعد في تحقيق األىداف المراد : الغرض من السؤال

.الوصول إلييا  
 يمثل إجابات المدربين حول إذا ما كان التخطيط لمبرامج التدريبية يساعد في 07الجدول 

.تحقيق األىداف  
درجة  كا²م كا²ج

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 الفئات التكرار النسبة المئوية%

 
3.84 

 
20 

 
1 

 
0.05 

 نعم 20 100
 ال 00 00
 المجموع 00 100

يمثل التمثيل البياني إلجابات المدربين حول إذا ما كان التخطيط لمبرامج التدريبية : 07الشكل
.يساعد في تحقيق األىداف  

 

:التحميل و المناقشة  
 ،حيث أجمع المدربين %100 من خالل الجدول نالحع أن جميع اإلجابات كانت بنعم بنسبة 

.عمى أن التخطيط لمبرامج التدريبية يساعد في تحقيق األىداف المراد الوصول إلييا  
 كا تربيع نالحع أن كا تربيع المحسوبة أكبر من الجدولية عند مستوػ الداللة و من خالل إختبار

. بالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية01 و درجة الحرية 0.05  
من ىنا نستنتج أن األىداف المراد الوصول إلييا و تطوير المستوػ و الوصول إلنجاز يتطمب ال 

.يتحقق إال بوجود برنامج تدريبي مخطط يراعي المتطمبات و يكمل النقائص  

نعم

ال
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ىل يستند تخطيطكم لمبرامج التدريبية عمى األسس العممية؟-8  
.معرفة إذا كان المدربون يخططون لمبرامج التدريبية وفق األسس العممية: الغرض من السؤال   

 يوضح إجابات المدربين حول إذا ما كان تخطيطيم لمبرامج التدريبية يستند عمى 08الجدول 
.األسس العممية  

درجة  كا²م كا²ج
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الفئات التكرار النسبة المئوية%

 
3.84 

 
5 

 
1 

 
0.05 

 

 نعم 15 75
 ال 05 25
 المجموع 20 100

جابات المدربين حول إذا ما كان تخطيطيم لمبرامج يمثل التمثيل البياني إل: 08الشكل 
.التدريبية يستند عمى األسس العممية  

 
:التحميل و المناقشة  

نالحع من خالل الجدول أن كا تربيع المحسوبة أكبر من كا تربيع الجدولية عند مستوػ الداللة 
 فبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية، حيث أن معظم المدربين 01 و درجة الحرية 0.05

 أما الذين أىمموا ىذا %75يعتمدون في تخطيطيم لمبرامج التدريبية عمى األسس العممية بنسبة 
.%25 مدربين بنسبة 5الجانب و كانت إجابتيم ب ال   

من ىنا نستنتج أن اإلنجاز و تحسين المستوػ ال يأتي إال بالتخطيط المنظم لمبرامج التدريبية وفقا 
.لألسس العممية  

 
 

نعم

ال
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عمى ماذا تعتمدون في تخطيطكم لمبرامج التدريبية؟- 9  
.معرفة عمى ماذا يعتمد المدربين في تخطيطيم لمبرامج التدريبية: الغرض من السؤال  

 يوضح إجابات المدربين عمى المستوى الذي يعتمدون عميو في تخطيطيم لمبرامج 09الجدول 
.التدريبية  

 الفئات التكرار النسبة المئوية% مستوى الداللة درجة الحرية كا²م كا²ج
 
 

5.99 

 
 

24.7 

 
 
2 

 
 

0.05 

مستوى الفروق  00 00
 الفردية

مستوى الكفاءة  17 85
 البدنية

.اإلثنان معا 03 15  
 المجموع 20 100

 إلجابات المدربين عمى المستوى الذي يعتمدون عميو في يمثل التمثيل البياني:09الشكل
.تخطيطيم لمبرامج التدريبية  

 
:التحميل و المناقشة  

نالحع من خالل الجدول أن أغمبية اإلجابات كانت أن المدربين يعتمدون عمى مستوػ الكفاءة 
 00  في حين أن نسبة المدربين الذين يعتمدون عمى مستوػ الفروق الفردية %85البدنية بنسبة 

، أما فيما يخص إختبار كا تربيع %15 أما بقية المدربين يعتمدون عمى اإلثنين معا بنسبة %
 و درجة 0.05نالحع أن كا تربيع المحسوبة أكبر من كا تربيع الجدولية عند مستوػ الداللة 

. مما يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية02الحرية   

مستوى الفروق الفردية

مستوى الكفاءة البدنية

اإلثنين معا
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و من ىنا نستنتج أن الكفاءة البدنية ىي المحدد األساسي لتخطيط برنامج التدريب بالنسبة 
.لممدربين  
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ىل تخطيط البرنامج التدريبي يتأثر بخبرة و كفاءة المدرب؟- 10  
.معرفة مدػ تأثير الخبرة و الكفاءة في تخطيط البرنامج التدريبي: الغرض من السؤال  

 يوضح إجابات المدربين فيما يخص تأثير الخبرة و الكفاءة في تخطيط البرنامج 10الجدول 
.التدريبي  

درجة  كا²م كا²ج
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الفئات التكرار النسبة المئوية%

 
3.84 

 
20 

 
1 

 
0.05 

 نعم 20 100
 ال 00 00
 المجموع 20 100

يمثل التمثيل البياني إلجابات المدربين فيما يخص تأثير الخبرة و الكفاءة في : 10الشكل 
.تخطيط البرنامج التدريبي  

 
:التحميل المناقشة  

نالحع من خالل الجدول إجماع جميع المدربين عمى أن تخطيط البرنامج التدريبي يتأثر بخبرة و 
و من خالل إختبار كا تربيع نالحع أن كا  . %100 إجابة نعم بنسبة 20كفاءة المدربين ب 

 و بالتالي وجود 1 و درجة الحرية 0.05تربيع المحسوبة أكبر من الجدولية عند مستوػ الداللة 
.فروق ذات داللة إحصائية  

.و من ىنا نستنتج أن تخطيط البرامج التدريبية يتطمب خبرة و كفاءة في مجال التدريب  
 
 
 

نعم

ال
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.التدريب الرياضي: المحور الثاني  
ما ىو الجانب الذي تركزون عميو أثناء تخطيطكم لبرامج التدريب و أثناء التدريبات؟- 11  

معرفة الجانب الذؼ يركز عميو المدربين أثناء التخطيط لبرنامج التدريب و : الغرض من السؤال
.أثناء التدريبات  

 يوضج إجابات المدربين حول الجانب الذي يركزون عميو أثناء التخطيط لبرنامج 11الجدول 
.التدريب و أثناء التدريبات  

درجة  كا²م كا²ج
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الفئات التكرار النسبة المئوية%

 
 

9.49 

 
 

15 

 
 
4 

 
 

0.05 

 البدني 07 35
 التقني و المياري  03 15
 التكتيكي 01 05
 النفسي 00 00
 كل الجوانب 09 45
 المجموع 20 100

يمثل التمثيل البياني إلجابات المدربين حول الجانب الذي يركزون عميو أثناء : 11الشكل 
.التخطيط لبرنامج التدريب و أثناء التدريبات  

 
:التحميل و المناقشة  

نالحع من خالل الجدول أنو من خالل إختبار كا تربيع أن كا تربيع المحسوبة أكبر من الجدولية 
 ،فبالتالي  توجد فروق ذات داللة إحصائية، حيث 04 و درجة الحرية 0.05عند مستوػ الداللة 

بدني

تمني و مهاري

تكتيكي

نفسي

كل الجوانب
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 يركزون عمى الجانب و %35 من المدربين يعتمدون عمى كل الجوانب في حين %45ان نسبة 
. يركزون عمى الجانب التكتيكي%5 أخرون يركزون عمى الجانب التقني و الميارؼ و 15%  

 
و من ىنا نستنتج أن الوصول بالالعبين ألفضل مستوػ و تحقيق اإلنجاز يجب التركيز عمى 

.كل الجوانب  
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في التدريبات؟ (الشدة،الحجم،الكثافة)ىل توظفون أسس و مكونات حمل التدريب -12  
معرفة إذا ما كان المدربين يوظفون أسس و مكونات حمل التدريب في : الغرض من السؤال

.التدريبات  
 يوضح إجابات المدربين حول إذا ما كان المدربين يوظفون أسس و مكونات حمل 12الجدول 

.التدريب في التدريبات  
 الفئات التكرار النسبة المئوية% مستوى الداللة درجة الحرية كا²م كا²ج

 
3.84 

 
12.8 

 
1 

 
0.05 

 نعم 18 90
 ال 02 10
 المجموع 20 100

يمثل التمثيل البياني إلجابات المدربين حول إذا ما كان المدربين يوظفون أسس و : 12الشكل 
.مكونات حمل التدريب في التدريبات  

 
:التحميل و المناقشة  

نالحع من خالل الجدول أن كا تربيع المحسوبة أكبر من كا تربيع الجدولية عند مستوػ الداللة 
 ، وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية تتجسد من خالل أن 01 و درجة الحرية 0.05

 أىمموا %10في حين أن  %90معظم إن لم نقل لكل المدربين تقريبا إجاباتيم كانت بنعم بنسبة 
.ىذا الجانب  

و من ىنا نستنتج أن أسس و مكونات حمل التدريب جزء ال يتجزأ من عممية إن لم نقل ىي 
.أساس عممية التدريب  

 
 

نعم

ال
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؟(المرحمة اإلعدادية،المنافسة،المرحمة اإلنتقالية )ىل تحترمون مراحل اإلعداد -13  
.معرفة إذا ما كان المدربين يحترمون مراحل اإلعداد: الغرض من السؤال  
. يوضح إجابات المدربين حول إحتراميم لمراحل اإلعداد من عدمو13الجدول   

 الفئات التكرار النسبة المئوية% مستوى الداللة درجة الحرية كا²م كا²ج
 

3.84 
 

20 
 
1 

 
0.05 

 نعم 20 100
 ال 00 00
 المجموع 20 100

.يمثل التمثيل البياني إلجابات المدربين حول إحتراميم لمراحل اإلعداد من عدمو: 13الشكل  

 
:التحميل و المناقشة  

من خالل الجدول نالحع أن كا تربيع المحسوبة أكبر من كا تربيع الجدولية عند مستوػ الداللة 
 بالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية ، حيث أن اإلجابات كانت 01 و درجة الحرية 0.05

. في ال يوجد من ال يحترم مراحل اإلعداد100كميا بنعم بنسبة   
من ىنا نستنتج  أن إحترام مراحل إلعداد شكال و مضمونا ضرورؼ لإلرتقاء بالالعبين لممستوػ 

.المطموب  
 
 
 
 
 
 

نعم

ال



- 79 - 
 

ما ىي الصفات البدنية الخاصة بكرة القدم و تعمل عمى تطويرىا؟- 14  
.معرفة أىم الصفات البدنية التي يعمل المدربين عمى تطويرىا: الغرض من السؤال  
:التحميل و المناقشة  

 من خالل عممية الفرز وجدنا أن معظم المدربين يعممون عمى تطوير صفة القوة،السرعة 
 والتحمل بدرجة كبيرة و صفة الرشاقة و المرونة بدرجة أقل 

و من ىنا نستنتج أن صفة القوة، السرعة و التحمل من الصفات البدنية األساسية في كرة القدم 
التي يجب تطويرىا و ال يمكن إىمال صفة الرشاقة و المرونة  توافقا مع متطمبات الالعب و كرة 

.القدم الحديثة  
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ما ىي طرق التدريب المعتمد عمييا بكثرة أثناء التدريبات؟-15  
.معرفة الطريقة التدريبية المعتمد عمييا بكثرة أثناء التدريبات: الغرض من السؤال  

. يوضح إجابات المدربين حول طرق التدريب المعتمد عمييا بكثرة أثناء التدريبات14الجدول   
 الفئات التكرار النسبة المئوية% مستوى الداللة درجة الحرية كا²م كا²ج

 
 

7.81 

 
 

9.2 

 
 

03 

 
 

0.05 

 مستمر 00 00
 تكراري  09 45
 فتري  04 20
 دائري  07 35
 المجموع 20 100

يمثل التمثيل البياني إلجابات المدربين حول طرق التدريب المعتمد عمييا بكثرة : 14الشكل 
.أثناء التدريبات  

 
:التحميل و المناقشة  

من خالل الجدول نالحع أن كا تربيع المحسوبة أكبر من كا تربيع الجدولية عند مستوػ الداللة 
حيث أن إجابات المدربين .  فبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية03 و درجة الحرية 0.05

. لممستمر00 لمفترؼ و 20 بالنسبة لمدائرؼ و 35 بالنسبة لمتكرارؼ و 45كانت كالتالي   
من ىنا نستنتج أن المدربين ينوعون بين مختمف الطرق التدريب خاصة طريقة التدريب التكرارؼ 

.و الدائرؼ ألن التدريبات تكون بشكل أكبر عمى شكل ورشات  
 

 

 

مستمر

تكراري

فتري

دائري



- 81 - 
 

ىل تأخذون بعين اإلعتبار متطمبات العب كرة القدم الحديثة عند تخطيطكم لبرامج - 16
 التدريب؟

معرفة إذا كان المدربين يأخذون بعين اإلعتبار متطمبات العب كرة القدم : الغرض من السؤال
.الحديثة عند التخطيط لبرامج التدريب  

 يوضح إجابات المدربين فيما يخص أخذىم متطمبات العب كرة القدم الحديثة  15الجدول 
.بعين اإلعتبار عند التخطيط لبرامج التدريب  

 الفئات التكرار النسبة المئوية% مستوى الداللة درجة الحرية كا²م كا²ج
 

3.84 
 
5 

 
1 

 
0.05 

 نعم 15 75
 ال 05 25
 المجموع 20 100

يمثل التمثيل البياني المدربين فيما يخص أخذىم متطمبات العب كرة القدم الحديثة : 15الشكل 
. بعين اإلعتبار عند التخطيط لبرامج التدريب  

 
:التحميل و المناقشة  

من خالل الجدول نالحع أن كا تربيع المحسوبة أكبر من كا تربيع الجدولية عند مستوػ الداللة 
 من 75 فبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية ، حيث أن نسبة 01 و درجة الحرية 0.05

المدربين يأخذون بعين اإلعتبار متطمبات العب كرة القدم الحديثة عند تخطيطيم لمبرامج 
. عكس ذلك25التدريبية في حين   

ومن ىنا نستنتج أن المدربين يأخذون بعين اإلعتبار متطمبات العب كرة القدم الحديثة عند 
.تخطيطيم لمبرامج التدريبية لمواكبة التطورات الحاصمة في ميدان كرة القدم  

 

نعم

ال
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ىل تواكبون التطورات الحاصمة في مجال التخطيط و التدريب الرياضي؟- 17  
معرفة إذا كان المدربين يواكبون التطورات الحاصمة في مجال التخطيط و :الغرض من السؤال

.التدريب  
 يوضح إجابات المدربين فيما يخص مواكبتيم التطورات الحاصمة في مجال 16الجدول 

.التخطيط و التدريب  
 الفئات التكرار النسبة المئوية% مستوى الداللة درجة الحرية كا²م كا²ج

 
3.84 

 
20 

 
1 

 
0.05 

 نعم 20 100
 ال 00 00
 المجموع 20 100

 يمثل التمثيل البياني إلجابات المدربين فيما يخص مواكبتيم التطورات الحاصمة في 16الشكل 
.مجال التخطيط و التدريب  

 
:التحميل و المناقشة  

نالحع من خالل الجدول أن كا تربيع المحسوبة أكبر من كا تربيع الجدولية عند مستوػ الداللة 
حيث أن جميع اإلجابات .  فبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية01 و درجة الحرية 0.05

.كانت بنعم اؼ كل المدربين يواكبون التطورات الحاصمة في مجالي التدريب و التخطيط  
ومن ىنا نستنتج أن المدربين عمى عمم بالتطورات الحاصمة في مجال التدريب و التخطيط  و 

.يواكبونيا  
 
 
 

نعم

ال
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.ىل تتأثر مواكبتكم ليذه التطورات باإلمكانات و الوسائل المتوفرة؟ فسر ذلك- 18  
معرفة إذا كان المدربين يتأثرون باإلمكانات و الوسائل المتوفرة عند : الغرض من السؤال

.مواكبتيم لمتطورات الحاصمة في مجال التخطيط و التدريب  
 يوضح إجابات المدربين فيم يخص مدى تأثرىم باإلمكانات و الوسائل المتوفرة  17الجدول 

.من عدمو عند مواكبتيم لمتطورات الحاصمة في مجال التخطيط و التدريب  
 الفئات التكرار النسبة المئوية% مستوى الداللة درجة الحرية كا²م كا²ج

 
3.84 

 
20 

 
1 

 
0.05 

 نعم 20 100
 ال 00 00
 المجموع 20 100

 يمثل التمثيل البياني إلجابات المدربين فيم يخص تأثرىم باإلمكانات و الوسائل 17الشكل 
.المتوفرة من عدمو عند مواكبتيم لمتطورات الحاصمة في مجال التخطيط و التدريب  

 
:التحميل و المناقشة  

من خالل الجدول نالحع أن كا تربيع المحسوبة أكبر من كا تربيع الجدولية عند مستوػ الداللة 
 فبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية، حيث أن جل اإلجابات 01 ودرجة الحرية 0.05

.كانت لصالم نعم  
فيما يخص التفسير إتفق كل المدربين عمى أن بدون إمكانات و وسائل ال يمكن مواكبة التطورات 

.الحاصمة في مجال التخطيط و التدريب  
ومن ىنا نستنتج أن توفر اإلمكانات و الوسائل ضرورؼ لإلرتقاء بالتدريب و التخطيط إلى أعمى 

.مستوػ   
 

نعم

ال
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: إستنتاجات2-1  
  إنطمقت ىذة الدراسة من إشكالية ىل تخطيط الرامج التدريبية يؤثر في تطوير مستوػ العبي 

.u17كرة القدم الناشئين 
  و بماأن الدراسة تدخل في مجال التخطيط و التدريب فقد ركزنا عمى إعطاء كل جانب المكانة 
الالزمة ألن البرامج التدريبية المسطرة و فق األسس العممية السميمة و معرفة كيفية تطبيقيا حتما 

.u17يؤدؼ إلى تطوير مستوػ األداء الرياضي لالعبي كرة القدم الناشئين  
المحور األول مبني عمى أن التخطيط الجيد لمبرامج التدريبية يؤثر في تطوير مستوػ العبي كرة 
القدم الناشئين ، المحور الثاني مبني عمى أن المدرب يعتمد عمى األسس العممية في تخطيطو 
لمبرنامج التدريبي ، المحور الثالث مبني عمى أن تخطيط البرنامج التدريبي يتأثر بخبرة و كفاءة 

.المدرب  
: مناقشة الفرضيات2-2  
 نستنتج أن 7-1من خالل النتائج المتحصل عمييا من اإلجابات عمى األسئمة-

التخطيط عنصر فعال في عممية التدريب و إىمالو يؤدؼ إلى تراجع النتائج دون إنكار 
أىمية برامج التدريب في تطوير مستوػ الالعبين و تمبية حاجات الالعبين بأفضل 
الطرق و الوسائل مما يتطمب عممية تخطيط لمبرنامج المراد العمل بو لتمبية ىذه 

الحاجيات و التخطيط يكون ليدف تحقيق اإلنجاز و تطوير مستوػ الالعبين الذؼ ال 
وىذا ما , ييتحقق إال بوجود برنامج تدريبي مخطط يراعي المتطمبات و يكمل النقائص

التخطيط الجيد لمبرامج التدريبية يؤثر إيجابا في تطوير  )الفرضية األولىيؤكد صحة 
.)u17مستوى العبي كرة القدم ناشئين  

 16-11 و 9-8من خالل النتائج المتحصل عمييا من اإلجابات عمى األسئمة -
نستنتج أن تحسين المستوػ يتطمب تخطيط منظم لمبرامج التدريبية وفق األسس العممية 
مع األخذ بعين اإلعتبار مستوػ الكفاءة البدنية و التركيز عمى كل الجوانب و الصفات 

الفرضية الثانية و الطرق التدريبية و متطمبات العبي كرة القدم ، و ىذا ما يؤكد صحة 
.(يعتمد المدرب عمى األسس العممية في تخطيطو لمبرامج التدريبية )  
-17-10من خالل النتائج المتحصل عمييا من اإلجابات عمى األسئمة أ،ب،ج و -

 نستنتج أن الكفاءة التكفي وحدىا في تحقيق المطموب و الخبرة ال تكفي وحدىا ليذا 18
يجب عمى المدرب أن يكون ذو كفاءة و خبرة في الميدان ليقوم بعممية التخطيط لمبرامج 
التدريبية بطريقة تمكنو من تطوير المستوػ و تحقيق اإلنجاز  و كذلك اإلطالع عمى 
التطورات الحاصمة في مجال التدريب وضرورة توفر اإلمكانات لإلرتقاء بالتدريب و 
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تخطيط البرامج التدريبية يتأثر بخبرة و )الفرضية الثالثة التخطيط، وىذا ما يؤكد صحة 
.(كفاءة المدرب  

:إقتراحات2-3  
  بعد مناقشة الفرضيات أؼ تحميل و مناقشة الدراسة النظرية و الميدانية والتي من خالليا 

توصمنا إلى كم معرفي حول دور تخطيط البرامج التدريبية من طرف المدربين في تطوير مستوػ 
خرجنا ببعض اإلقتراحات التي يمكن أن تشكل حمول لمعضالت و  (ناشئين)العبي كرة القدم 
:مشكالت جديدة  

.التخطيط عنصر فعال في عممية التدريب- 1  
.إىمال التخطيط يؤدؼ إلى تراجع النتائج- 2  
التخطيط لمبرامج التدريبية بطريقة جدية وفق متطمبات الالعبين مع الطرق و األساليب و - 3

.األسس العممية في التدريب يؤدؼ حتما إلى تطوير مستوػ الالعبين  
.يجب أن يكون المدرب جدؼ في عممية التخطيط لمبرامج التدريبية-4  
.اإلعتماد عمى معايير و أسس و مقاييس في عممية التخطيط-5  
يجب عمى المدرب أن يعرف متطمبات العبيو من كل الجوانب لوضع التخطيط السميم مع -6

.مراعاة مستوػ الكفاءة البدنية و الفروق الفردية  
.التكوين في مجال التخطيط و التدريب لدػ األخصائيين- 7  
.(إلخ...البدني،نفسي،ميارؼ،خططي،)البد أن يشمل التخطيط و يركز عمى جميع الجوانب-8  
الخبرة في مجال التدريب تساعد عمى القيام بعممية التخطيط في التدريب لكن ليس لوحدىا إذ -9

.يجب أن يكون المدرب ذو خبرة و كفاءة في الميدان  
توفر الوسائل و اإلمكانات يساعد عمى تسييل عممية التخطيط و التدريب و اإلرتقاء بيما -10

.لمستوػ أعمى  
 

:خالصة عامة2-4  
لقد بدأنا بحثنا ىذا من المجيول و ىا نحن ننييو بما ىو معموم و متوفر، وبدأنا بما ىو غامض 
وىا نحن األن ننييو بما ىو ىو واضم و بدأنا بأشكال و إفتراضات و ىا نحن األن ننييو بحمول 

و نتائج، حيث أن لكل بداية نياية ولكل منطمق ىدف مسطر و مقصود، وىا نحن األن نخط 
أسطر خاتمة بحثنا التي سنحاول من خالليا تقديم زبدة الموضوع و مدػ تحقيق اليدف المرجو 

من ذلك، حيث إنطمقنا من تعاريف و مصطمحات، وجسدت بجمع المعمومات و معالجتيا و 
تحميميا معتمدين في ذلك عمى العمل المنيجي الذؼ ال يخموا من الظوابط و اإللتزامات المنيجية 
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المطموبة، حيث وضعنا في مقدمة أىدافنا إزالة الغموض و اإللتباس الذؼ لمسناه أثناء بداية ىذا 
.الموضوع، ليذا كانت من أىم الخطوات المعتمدة ىي تنظيم العمل في إيطار عممي و منيجي  
.   فدراستنا لم تكن محض صدفة أو عشوائية بل كانت نابعة عن قناعة اليدف منيا ىو دراسة 

.u17تخطيط البرامج التدريبية في تطوير مستوػ العبي كرة القدم ناشئين  
و نتائج دراستنا أظيرت أن التخطيط المنظم و الجيد  لمبرامج التدريبية وفق األسس العممية و 
باإلعتماد عمى مختمف الطرق و الوسائل في التدريب و التركيز عمى كل الجوانب و الصفات 

البدنية و توفر اإلمكانات المادية و البشرية و خبرة و كفاءة المدرب في توظيف ىذه المعطيات 
 سنة  وبالتالي تطوير المستوػ و الوصول 17لتمبية متطمبات العبي كرة القدم ناشئين فئة  تحت 

إلى اإلنجاز لكن إىمال ىذه المعطيات من طرف المدرب يؤدؼ حتما إلى تدىور المستوػ ىذه 
الفئة  و تراجع النتائج ليذا يجب عمى المدرب اإللتزام بيذه المعطيات، و يجب عمى المدربين 
مواكبة التطور اليائل في مجال التدريب و التخطيط ورغم الظروف و اإلمكانيات الغير مالئمة 

.يجب أن يكون المدرب مبتكر ألنو المحرك األساسي و القمب النابض ليذه العممية  
و عمى ضوء اإلستنتاجات و الدراسة التي قمنا بيا و التي أكدنا بيا صحة فرضياتنا توصمنا إلى 
التأكد من حقيقة مساىمة و دور تخطيط البرامج التدريبية حسب المتطمبات في تطوير مستوػ 

. سنة و بالتالي تحسن المستوػ 17العبي كرة القدم ناشئين فئة تحت   
وفي األخير يمكن القول أن ىذا الموضوع بقدر ما كان شاقا كان واسعا، وأن كل ما بذلناه من 

جيد كان قميال مقارنة بأىميتو و دوره في الوسط الرياضي، كما نأمل أن تجد دراستنا أذان 
.صاغية لخدمة الرياضة و خاصة كرة القدم  
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: المصادر و المراجع2-5  
:بالمغة العربية  

.مقدمة في عمم النفس الجامعية، الجزائر : (1944 ) أنوف ويتيج-1  
.دار ىومة.مدخل إلى عمم النفس: (2006)الوافي عبد الرحمن-2  
، دار الصفاء لمنشر و "ميارات التدريب الرياضي: " (2014)أحمد يوسف متعب الحسناوؼ - 3

.التوزيع،عمان  
، دار الفكر العربي ، القاىرة " أسس ونظريات التدريب الرياضي: "(1999)بسطويسي أحمد- 4

.مصر    
 ، دار الكتب لمطباعة "أصول التدريب في كرة القدم"(: 1988) ثامر محسن، سامي الصفار-5

.والنشر ، بغداد  
.،مطبعة بغداد،العراق"االختبار و تحميل بكرة القدم:"(1997) ثامرمحسن وآخرون -6  
،مجمة البحوث و الدراسات،جامعة : (1989)حسن أحمد الشافعي و أحمد فكر سميمان-7

  .حموان،مصر
، مكتبة "االتجاىات الحديثة في تخطيط وتدريب كرة القدم:"(2001) حسن السيد أبو عبده-8

.ومطبعة اإلشعاع الفنية، ط، جامعة اإلسكندرية، مصر  
 .،دار الفكر العربي،مصر"األسس العممية في تدريب كرة القدم:"(2001)حنفي محمود مختار-9

.،دار الفكر العربي،مصر"مدرب كرة القدم:"(1980)حنفي محمود مختار-10  
، دار الفكر العربي، "األسس العممية في تدريب كرة القدم "(: 1974)حنفي محمود مختار- 11

 . مصر،القاىرة
 .،دار الكتب العممية"السرعة و اإلنجاز الرياضي: "(2017)جميل صبرؼ -12
، دار أمجد لمنشر "التدريب الرياضي بين النظرية و التطبيقات:"(2014)روز غازؼ عمران -13

  .و التوزيع، األردن
مركز ، "التدريب الرياضي والتكامل بين النظرية والتطبيق"(: 1999)عادل عبد البصير-14

  .الكتاب لمنشر، القاىرة، مصر
كيفيات تدريبية في :"  (1991)عباس أحمد صالم السامرائي ، عبد الكريم السامرائي-15

 .مطبعة الحكمة، العراق" الرياضية
 .،دار الضياء"التدريب الرياضي: "(2010)عبد هللا حسين الالمي-16
،دار "تطبيقات-التدريب الرياضي نظريات:"(1992)عصام الدين عبد الخالق-17

 .المعارف،مصر
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، دار 2ط" كرة القدم بين المصالم و المفاسد الشرعية  :" (1998)مأمور بن حسن سميمان- 18
  .لبنان,ابن الحزم 

التطبيق الميداني لمنظريات و طرائق التدريب الرياضي،دار : "(2008)دمحم رضا المدامغة-19
 .الكتاب

 .، دار السعادة لمطباعة"التخطيط الحديث في كرة القدم:"(2003)دمحم رضا الوقاد -20
، "عمم النفس الرياضي في التدريب و المنافسات الرياضية:"(2002)دمحم حسن العالوؼ -21

 .القاىرة،دار الفكر العربي
 .،عمان،دار وائل لمنشر"مبادغ التدريب الرياضي:"(2005)ميند حسين البشتاوؼ -22
 .،مكتبة المجتمع"التدريب الرياضي و أفاق المستقبل:"(2013)منصور جميل العنكبي-23
 ، دار أمجد لمنشر و"التخطيط في التدريب الرياضي:"(2016)مجيد إبراىيم أبو حموة-24
، مركز الكتاب "البرامج التدريبية المخططة لكرة القدم:"(1997)مفتي إبراىيم حماد-25

 .لمنشر،القاىرة،مصر
،دار الفكر "المدرب الناجم و إدارة التدريب الرياضي:(2003)مفتي إبراىيم حماد-26

 . العربي،مصر
، دار الفكر "قيادة-تطبيق-التدريب الرياضي الحديث تخطيط:"(2001)مفتي إبراىيم حماد -27

  .العربي،مصر
 .مصر.القاىرة،"سجل التخطيط العممي لمتدريب الرياضي": (1994)مفتي إبراىيم حماد-28
،مركز الكتاب "المدرب الناجم و إدارة التدريب الرياضي: "(2003)مفتي إبراىيم حماد-29

  .لمنشر،مصر
. ، ترجمة عبد عمي نصيف ، جامعة الموصل ، العراق"أصول التدريب  :" (1986)ىارا - 30

 .التوزيع،األردن
المدرب الرياضي بين األسموب التقميدؼ و التقنية :" (2002)يحيى السيد إسماعيل الحاوؼ -31

 .، المركز العربي لمنشر"الحديثة في مجال التدريب
 :بالمغة الفرنسية

32-edgar thill et Ant (1977) : « manuel de education sportive ».huitième 
édition biroodorens,paris. 
33-tupin bernard (1990) : « préparation et entrainementde foot 
bailleurs », édition amphora,paris. 
34-weineck(1986),manuel d’entrainement,edition,vigot,paris  
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:المواقع اإللكترونية  
.المكتبة الرياضية الشاممة- 35  
،أسس النجاح في كرة ..التربية..التخطيط..دمحم الخير الشيخ ، العمم.مقال د)جريدة العرب اإلقتصادية الدولية - 36

(.2011 فبراير 11القدم، الجمعة   
rjeem.com ". نصائم تساعدك عمى ممارسة الرياضة06"مقال في مجمة ريجيم،-37  

كمية .التخطيط في التدريب الرياضي:(2011)محاضرة أستاذ سييل جاسم جواد المسمماوؼ -38
.التربية الرياضية،جامعة بابل  
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 جامعة مستغانم

 
 
 
 

:استمارة بحث خاصة بـــ  
.مدربي كرة القدم   

 
 في إطار انجازنا لمذكرة شيادة الماستر في التربية البدنية والرياضية

إلى دراسة تخطيط البرامج التدريبية في تطوير أداء العبي كرة القدم  والتي تيدف
.ناشئين  

 
 
 
 
 

 نرجو من سيادتكم اإلجابة عن ىذه األسئمة بكل دقة ووضوح وذلك بوضع عالمة 
.في الخانة المناسبة  (X( 

.وبإجابتكم ىذه تكون قد ساىمتم في إثراء ىذا البحث ولكم منا جزيل الشكر  
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:املعلومات الشخصية-  

 

  ...............................................:اإلسم و اللقب-

  ..................................:الفريق-

ليسانس ت ب ر .     /-مستشار يف الرايضة-     /. العب سابق:نوع الشهادة املتحصل عليها-  

.ماجستري يف الرايضة.       /-دكتوراه يف الرايضة.        /-تقين سامي يف الرايضة/-  

. سنوات فما فوق10.       - سنوات9-5من.       - سنوات5-1من- :سنوات اخلربة-  

 ذو خربة يف ادليدان         -ذو شهادة يف ادليدان        : -ماذا يتوجب على املدرب أن يكون؟-
 ذو خربة و شهادة يف ادليدان 

 (الربامج التدريبية).خاص ابلتخطيط: احملور األول-
 ال / نعم          : ىل لديكم معلومات حول التخطيط الرايضي و العلوم ادلرتبطة بو-1
ال        / نعم : ىل تعتمدون على التخطيط بطريقة جدية-2  

قصري –.       متوسط ادلدى–.        التخطيط طويل ادلدى: -يف التخطيط تعتمدون على- 3
.ادلدى  

ال/ نعم         : ىل لديكم معلومات حول الربامج التدريبية-4  

ال /نعم          : ىل تلتزمون ابلتخطيط للربامج التدريبية-5  

أثناء ادلنافسة / قبل ادلنافسة       : مىت يكون ختطيطكم للربامج التدريبية-6  

ال/نعم        : ىل التخطيط للربامج التدريبية يساعد يف حتقيق األىداف-7  

ال/نعم       : ىل يستند ختطيطكم للربامج التدريبية على األسس العلمية-8  

:يف ختطيطكم للربامج التدريبية على ماذا تعتمدون-9  
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.       مستوى الفروق الفردية-   

.مستوى الكفاءة البدنية–  

.اإلثنني معا-   

ال/نعم        : ىل ختطيط الربانمج التدرييب يتأثر خبربة و كفاءة ادلدرب-10  

.خاص ابلتدريب: احملور الثاين-  

:ما ىي اجلوانب اليت تعتمدون عليها أثناء ختطيطكم للربامج التدريبية و أثناء التدريبات-11  

. كل اجلوانب.          -النفسي.        -التكتيكي–.         التقين و ادلهاري.          -البدين-  

ال/نعم         : يف التدريبات (الشدة،احلجم،الكثافة)ىل توظفون أسس و مكوانت محل التدريب-12  

ال/نعم         :(ادلرحلة اإلنتقالية.ادلرحلة اإلعدادية،ادلنافسة)ىل حتًتمون مراحل اإلعداد-13  

اخلاصة بكرة القدم اليت تعمل على  (السرعة،القوة،التحمل،ادلرونة،الرشاقة)ما ىي الصفات البدنية -14
 تطويرىا؟

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

:ما ىي طرق التدريب ادلعتمد عليها بكثرة أثناء التدريبات-15  

.الدائري–.         التكراري–.            الفًتي–.           ادلستمر-  

نعم  :ىل أتخذون بعني اإلعتبار متطلبات العب كرة القدم احلديثة عند ختطيطكم لربامج التدريب-16
ال       /  

ال/نعم       : ىل تواكبون التطورات احلاصلة يف رلال التخطيط و التدريب الرايضي-17  

ال/نعم       : ىل تتأثر مواكبتكم ذلذه التطورات ابلوسائل و اإلمكاانت ادلتوفرة -18  
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