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 كلمة شكر

 قال تعالى: ولئن شكرتم ألزيدنكم .

قال رسول هللا )ص( :"  من لم يشكر الناس لم يشكر هللا". 

 حديث شريف

فالحمد والشكر هلل عز وجل أوال وقبل كل شيء على تيسيره 

 وتوفيقه لنا في إنجاز 

 هذا العمل المتواضع .

اإلحترام إلى يسعدنا أن نتقدم بعميق الشكر،و خالص التقديرو *

 ""رمساليتي لخض أستاذنا الفاضل

نا طيلة انجاز هذا البحث بنصائحه ، وإرشاداته التي أشرف علي

، وارتباطاتها  انشغاالته ، وذالك رغم القيمة كما تفضل علينا بوقته

                ، ونتمنى أن يجعل هللا هذا العمل                                                           

علوم وتقنيات ، وان يجعلها ذخرا لمعهد  في ميزان حسناته

 وكل طلبة العلم . النشاطات البدنية والرياضية

وإلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة أو بدعاء  

 خفي .

 



 إهداء
 الرحيم بسم اهلل الرحمان

الحمد اهلل وفقنا لهذا العمل ولم نكن لنصل إليه ولو ال فضل اهلل علينا والصالة و 
 السالم على من بكى شوقا لرؤيتنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أما بعد:

الى من قال فيهما الخالق :}واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما  
 كما ربياني صغيرا{

انت المالذ والمأوى وسر سعادتي الى التي من كانت منبع قوتي وعطاني الى الى التي ك
التي تحمل أحق كلمة نطق بها اللسان ،ويهتز لرضاها عرش الرحمان ،لك أمي 

 أطال اهلل عمرك بالصحة والعافية.الغالية)

،الى من احمل الى من كلله اهلل بالهيبة والوقار الى من علمني العطاء بدون انتظار 
اسمه بافتخار، أرجوا من اهلل ان يمد في عمرك لترى ثمار قد حان قطافها بعد طول 
 انتظار ، وستبقى كلماتك نجوم اهتدي بها اليوم وفي الغد والى االبد والدي العزيز 

 الى أخوتي األعزاء 

 دادن بوزيان، وإلى الزميل  ئيصديقااوالى كل 

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بمستغانم          وأساتذةوالى كل أصدقاء 

 وكل من ساهم في هذا العمل من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة.
 أسامة 



 

 ه الدنٌا الفانٌةالى كل من علمنً حرفا فً هذ

 والقلب الى ابً الذي اهدانً ابجدٌة الٌاسمٌن

طوال مشواري  الذي رافقنً بالكبٌر والصدر الرح
 الدراسً

 الى امً الحنونة التً تحت قدمٌها الجنة 

االسرة الجامعٌة فً كل و معهدلا ذةأساتالى كل 
 ئرالجزا

 –الى من ابتسموا لً وفرحوا بنجاحً :حسام الدٌن 
الدٌن وجمٌع صالح  –علً  -القادرعبد  – محمد

 فً المسار الدراسًزمالئً 

 اهداء

 بوزٌان



 :ملخص البحث

: واقع استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريب الرياضي لدى مدربي    عنوان الدراسة:
 .مكرة القد

معرفة واقع التكنولوجيا الحديثة في التدريب الرياضي في كرة القدم تهدف الدراسة الى  
 الرياضي.  وما مدى استخدام التكنولوجيا في المجال 

المدربين    لها دور في تطوير مستوى   الوسائل التكنولوجية الحديثة   :  من الدراسة  الفرض
 في كرة القدم

 كرة القدم.  مدربين من مدربي النخبة  10العينة: تمثلت في 

االستبيان   تقنية  هي  المستخدمة  استنتاج  و  األداة  أنأهم  التكنولوجية    هو  الوسائل 
 في رفع مستوى االعبين .   المستعملة اثناء العملية التدريبية ضرورية مما لها دور

المدربين بتوفير الوسائل التكنولوجية الحديثة  العمل على تحسين أوضاع  أهم توصية:  
 في األندية . 

 .كرة القدم -دريب الرياضيالت  -ا الحديثةالتكنولوجي   الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 



Résumé de la recherche : 

Le titre de l’étude est réalité de l’utilisation de la technologie 
moderne dans l’entrainement sportif par les entraineurs de 
football. 

L’étude vise à connaitre la réalité de la technologie moderne 
dans quelle mesure la technologie est utilisée dans le domaine 
du sport. 

L’hypothèse de l’étude ont un rôle dans le développement du 
niveau des entraineurs dans le football. 

Echantillon : composé de 10 entraineurs de football d’élite. 

L’outile utilisé est la technologie questionnaire , et la conclusion 
la plus importante est que les moyens technologiques utilisés 
lors du processus de formation sont nécessaires, ce qui a un 
rôle dans l’élévation du niveau des joueurs. 

La recommandation la plus importante : travailler à l’amélioration 
des conditions des entraineurs en fournissant des moyens 
technologiques modernes dans les clubs. 

Mots clés : technologies moderne , entrainement sportif , 
football. 



 قائمة الجداول 

رقم 
 الجدول

 الصفحة العنوان

 10   10يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم:  10جدول رقم: 10

 10 10يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم: 10جدول رقم: 10

 10 10يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم: 10جدول رقم: 10

 10 10يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم: 10جدول رقم: 10

 10 10يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم: 10جدول رقم: 10

 11 11يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم: 11جدول رقم: 11

 10 10العبارة رقم:يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على  10جدول رقم: 10

 10 10يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم: 10جدول رقم: 10

 10 10يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم: 10جدول رقم: 10

 01 01يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم: 01جدول رقم:  01

 00 00أفراد العينة على العبارة رقم:يمثل نتائج إجابة  00جدول رقم: 00

 00 00يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم: 00جدول رقم: 00

 00 00يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم: 00جدول رقم: 00

 00 00يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم: 00جدول رقم: 00

 00 00يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم: 00جدول رقم: 00

 01 01يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم: 01جدول رقم: 01



 00 00يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم: 00جدول رقم: 00

 00 00يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم: 00جدول رقم: 00

 00 00يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم: 00جدول رقم: 00

 01 01يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم: 01جدول رقم: 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  االشكالقائمة 

رقم 
 الشكل

 الصفحة العنوان

 00 أفراد عينة الدراسة األساسية تبعا لمتغير الســن توزيع)  10 (رسم بياني رقم 10

 لمتغير المؤهلتوزيع أفراد عينة الدراسة األساسية تبعا )  10 (رسم بياني رقم 10
 التدريبي

00 

 10  10: رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم:  10الشكل رقم  10

 10    10رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم:  : 10الشكل رقم  10

 10    10: رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم:  10الشكل رقم  10

 10    10: رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم:  10الشكل رقم  11

 10    10رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم:  : 10الشكل رقم  10

 11    11: رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم:  11الشكل رقم  10

 10    10: رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم:  10الشكل رقم  10

 10    10رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم:  : 10الشكل رقم  01

 10    10: رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم:  10الشكل رقم  00



 01    01: رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم:  01الشكل رقم  00

 00    00رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم:  : 00الشكل رقم  00

 00    00: رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم:  00الشكل رقم  00

 00    00: رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم:  00الشكل رقم  00

 00    00العبارة رقم: : رسم بياني يوضح إجابات العينة على  00الشكل رقم  01

 00    00: رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم:  00الشكل رقم  00

 01    01: رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم:  01الشكل رقم  00

 00    00: رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم:  00الشكل رقم  00

 00    00: رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم:  00الشكل رقم  01

 00    00: رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم:  00الشكل رقم  00

 01    01: رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم:  01الشكل رقم  00
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 مقدمة :. 1

ساهم التقدم العلمي في االرتقاء بالمستوى الرياضي، ولعل االمتياز والتفوق الذي يظهر 
من دول العالم المتقدم هو نتاج المعارف والمعلومات التي توصل إليها العاملون في 
هذه المجال، هذا عاد إلى الخبرات المكتسبة في التطبيق العلمي والتدريب والبحوث 

العلمية التي تؤثر بدرجة كبيرة على المستوى الرياضي ومردوده من خالل والتجارب 
 المنافسات الرياضية.

ورغم االهتمام والشعبية الكبيرة التي اكتسبتها المنافسات والبطوالت في كل أقطار العالم 
أصبحت الرياضة بصفة عامة ورياضة كرة القدم بصفة خاصة تحظى باهتمام وشغف 

هتمام ذروته في المسابقات والمنافسات الرسمية القارية منها كبير، حيث بلغ اال
 (10، صفحة 6102والعالمية واألولمبية التي تكون معلقة على نتائجها. ) عبلة، 

تطورات كثيرة فيما يخص التطور التكنولوجي، حيث هناك حيث نالحظ في كرة القدم 
للوسائل في المباراة، و  والمدربين وسائل تكنولوجية مستعملة من طرف الحكام

التكنولوجية دور مهم في كل المجاالت وباألخص المجال الرياضي، فهي تعمل على 
فبواسطة هذه التكنولوجيا  ،في تحقيق الهدف المنشود درب والالعبموال مساعدة الحكم

وإلثراء  و تحقيق نتائج في المستوى،في تفادي األخطاء والتحكم في المباراة  تساعد
ينا للقيام بهذه الدراسة حول واقع ارتأي هذه الوسائل التكنولوجية الحديث ومعرفة ما ه

 كرة القدم .في التدريب الرياضي لدى مدربي  استخدام التكنولوجيا الحديثة

ولقد تناولنا في دراستنا لهذا الموضوع من خالل خطة البحث التي شملت على مقدمة 
وإثارة للموضوع ثم اإلطار العام للدراسة الذي تمثل في عرض كانت عبارة عن تقديم 

إشكالية البحث وصياغة الفرضيات وذكر أهمية الدراسة والهدف منها، وكذلك تعريف 
 مصطلحات البحث وعرض وتحليل الدراسات السابقة والمشابهة.

 تم قسمنا بحثنا إلى جانبين:
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 الجانب النظري: قسم بدوره إلى فصلين:

 تكلمنا فيه عن التكنولوجيا الحديثة.ول: الفصل األ

 .كرة القدم في التدريب الرياضي وتحدثنا في هذا الفصل عن الفصل الثاني:

 الجانب التطبيقي: احتوى على فصلين:

شمل منهجية البحث واإلجراءات الميدانية والتي تتمثل في منهج : الفصل األول
في بحثنا ومجاالته البشرية  البحث، مجتمع وعينة البحث، واألدوات المستخدمة
 والزمانية والمكانية، وكذلك األساليب االحصائية للبحث.

الفصل الثاني: فقد تطرقنا في هذا الفصل الى عرض النتائج المتوصل إليها وتحليلها 
 ومناقشتها بالعودة الى اإلطار النظري للبحث.

طرحنا رؤيتنا في نتائج البحث من خالل مناقشة فرضيات البحث ومقارنتها بالنتائج  ثم
 بموضوعية وأمانة علمية مستخلصين في األخير اقتراحات وتوصيات رأيناها مناسبة.

  : البحث مشكلة. 2
يعد التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم دافع األمم إلي المبادرة في استخدام 

يمكن أن يتاح من األساليب التكنولوجية ، وذلك الرتفاع مستوي األداء  أقصي ما
الرياضي الذي يتطلب استخدام تكنولوجيا األجهزة خالل التدريب األمر الذي ال يمكن 

 االستغناء عنه نهائيا وذلك لالرتفاع بمستوي األداء البدني المهارى والخططي .

شتى المجاالت  يالرياضية العالية ف يق المستوياتكما أن التطور السريع فى تحق
يسير متواكبا مع تكنولوجيا علوم  والفرديةالرياضات الجماعية  فيالرياضية سواء 

من فراغ بل كان وأصبح  يالرتقاء بهذا المستوى لم يكن يأت، وا الرياضيالتدريب 
مق ومازال العلم هو االساس ، ومن ثم كانت الجهود مستمرة نحو مزيد من الفهم األع

من أجل رفع مستوى الحالة  الرياضيلما تتضمنه أسس وقواعد ومفهوم علم التدريب 



 التعريف بالبحث
 

 3 

التدريبية وبلوغ المستويات العالية ويستلزم ذلك إلقاء الضوء على كل ما هو جديد 
يستمد نجاحه من العلم ،  مجال التدريب وتطبيقاته ، والمدرب الناجح يومستحدث ف

عليه ان يطلع دائما على كل ما هو جديد ، وأن واذا رغب المحافظة على ذلك وجب 
   أحمد العاطيعبد  ( يتخذ من العلم مرشدا يستنير به خالل عمله فى مجال التدريب

 ) 01فحة ص6116

مع مالحظة أن الدول العظمى تسعى إليجاد اإلمكانيات المناسبة التي تخدم الرياضة 
والتكنولوجي ومواكبة التنمية والتطور وتلبي متطلباته لمواجهة االنفجار المعرفي 

ات والتناسق السريع، وقد قطعت الدول المتقدمة أشواط جيدة في مجال تجديد المعلوم
فقد فضلت  جزائرالمجال الرياضي أما الدول النامية ومنها ال يمع العصر ومواكبته ف

المجال الرياضي و البقاء على  القوانين غير المواكبة للتقدم والتطور المتالحق فى
األنظمة التقليدية القديمة دون االستفادة من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة ، وقد انعكس 
هذا الفهم على المستوى الرياضي في الجزائر فأداء الفرق واألندية الرياضية لكثير من 

القاري والدولي األلعاب الرياضية دون المستوى المطلوب سوآء على المستوى المحلى و 
و النتائج المتقدمة أو اإلنجاز ، فكثير من الفرق الرياضية الجزائرية فقدت إحراز الفوز أ

اإلدارية أو  النواحي يرياضية وقد يرجع ذلك الى الخلل فالمنافسات والبطوالت ال يف
يث الزال مدربي الفرق مجاالت الرياضية ح ياستخدام التكنولوجيا ف يلعدم المواكبة ف

همية جل الرياضات بالجزائر تدار بالطرق التقليدية دون مراعاة أل يلرياضية فا
 )06فحة ص6111العجمي ( التدريب الرياضي ياستخدام التقنيات الحديثة ف

 :وهذا ما جعلنا نطرح التساؤل العام التالي

 هل التكنولوجية الحديثة لها دور في عملية التدريب الرياضي؟ 

 : التالية  تساؤالت الجزئيةومنه ينقسم الى 

هللللل الوسللللائل التكنولوجيللللة الحديثللللة  فللللي التللللدريب الرياضللللي  مسللللتخدمة  لللللدى  (0
 المدربين ؟
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هل هنلاك تناسلق جيلد بلين الملدربين واسلتعمال الوسلائل التكنولوجيلة الحديثلة فلي  (6
 عملية التدريب؟

  : الفرضيات. 3

 :الفرضية العامة 

   المدربين  في تطوير مستوى  دورلها الوسائل التكنولوجية الحديثة.  

  : الجزئية اتالفرضي    

الوسلللائل التكنولوجيلللة الحديثلللة فلللي عمليلللة  الملللدربين الرياضللليين يعتملللدون عللللى  (0
 التدريب

الحديثة في عملية هناك تناسق جيد بين المدربين واستعمال الوسائل التكنولوجية  (6
 .التدريب

 :الدراسة أهمية .4

دور اسللتخدام التكنولوجيللة الحديثللة فللي التللدريب  لنللا بللزبرازإن دراسللة هللذا البحللث يسللمح 
 .الرياضي 

  توعية المدربين  باستعمال هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة. 

    تبيين األهمية البالغة للوسائل التكنولوجية في عملية التدريب 

    استعانة المدربين بالوسائل التكنولوجية الحديثة يطور أداء الرياضي 

     قلد تسللهم هللذه الدراسللة فللى لفللت إنتبلاه المللدربين الللى أهميللة تكنولوجيللا الحديثللة
 .التدريب في
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 :مصطلحات البحث .5

  التكنولوجيا : 
 لغة :

والتي هي مشتقة من  TECHNOLOGY تكنولوجيا المعلومات هي تعريف لكلمة
 الكلمةوتعني فنيًا أو مهارات أما الجزء الثاني من  TECHNE الكلمة اليونانية

LOGY والتي تعني علمًا أو دراسة ويترجم البعض كلمة تكنولوجيا إلى العربية    
 .) تقنية ( بينما يراها البعض أنها ثقافة

يتجاهل معظم الباحثين في تحديدهم لمفهوم تكنولوجيا المعلومات  اصطالحا:
Technology Information  المكون األساسي له وهي المعلومات، التي تعد جوهر

 .مهم وحيوي ترتكز عليه كل األدوات والمعدات التي تستخدم 

 :التعريف اإلجرائي

جهد إنساني. طريقة للتفكير في استخدام المعلومات والمهارات والخبرات والعناصر 
وسائل تكنولوجية  البشرية وغير البشرية المتاحة في مجال معين وتطبيقها في اكتشاف

لحل مشكالت اإلنسان واشباع حاجاته وزيادة قدراته. أنها برمجة لألفكار والمعلومات 
 ) 01ص 6112محمد الصريفي (والمهارات والمعرفة

 التدريب الرياضي :  .2.5
  مفهوم التدريب الرياضي:

تربوية  من التعريف الحديثة الذي قدمه "محمد عالوي" إلى أن التدريب الرياضي عملية
وتعليمية تخضع ألسس و المبادئ العلمية وتهدف أساسا إلى إعداد الفرد لتحقيق أعلى 

 مستوى.
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 التعريف اإلجرائي:

يمكن وضع التعريف الموجز للتدريب الرياضي بأنه عملية تربوية منظمة لتحقيق 
التوازن بين المتطلبات النشاط الرياضي الممارس والقدرات للوصول إلى أعلى 

 .)62فحةص،6101،محمد حسن بشتاوي (ستويات للنشاط الرياضيالم

  الدراسات المتشابهة : .6

 بعض استخدام '' تحت عنوان: أثربن جلول هشام و عديدة محمد: دراسة الدراسة األولى
 .6108القدم، سنة  كرة مباريات تحكيم في التكنولوجية التقنيات

في التكنولوجية ابراز الوظيفة الفعالة التي تلعبها التقنيات كان الهدف من الدراسة هو 
 .كرة القدم ودورها على نتائج المباريات 

 تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:

 ؟في تحكيم مباريات كرة القدمالتكنولوجية  تقنياتما هو أثر استخدام بعض ال -

  أما فرض الدراسة فتمثل في:

التقنيات التكنولوجية الحديثة لها دور مهم وأساسي في تحكيم مباريات كرة  عضلب -
 .القدم

حكم دولي، أما األدوات  11، وعينة قدرت ب لباحث على المنهج الوصفي وقد اعتمد ا
المستخدمة في هذه الدراسة فاستخدم الباحث تقنية االستبيان، ومن اهم نتيجة توصل 

استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة أثناء العملية التحكيمية ضرورية  هي إليها الباحث
 مما لها دور في التقليل من األخطاء والسيطرة على اللقاء.

أهم توصية: ضرورة استخدام التقنيات في مالعب كرة القدم و والتعرف على أهميتها 
 ودورها في انقاذ بعض المنتخبات الكبرى. 
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راسة ''زيان بوزيان عبلة'' تحت عنوان: '' أثر استخدام بعض الوسائل د الدراسة الثانية:
'' بجامعة الخميس ى اتخاذ القرار لدى حكام كرة القدمالتكنولوجية في تطوير مستو 

 .6102مليانة، سنة 

 كان الهدف من الدراسة هو معرفة المنهاج المقترح لتطوير اتخاذ القرار التحكيمية.

 ي التساؤل التالي:وتمثلت مشكلة الدراسة ف

ر مستوى القرار لدى حكام ما هو أثر استخدام بعض الوسائل التكنولوجية في تطوي -
 ؟كرة القدم

 أما فرض الدراسة فتمثل في:

 .ر مستوى القرار لدى حكام كرة القدمبعض الوسائل التكنولوجية لها تأثير في تطوي -

، أما حكم  01تحليلي، وعينة قدرت ب وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي ال
األدوات المستخدمة في هذه الدراسة فاستخدم الباحث المقابلة وكذلك استعمل تقنية 
االستبيان، ومن اهم نتيجة توصل إليها الباحث هي أن الوسائل التكنولوجية المستعملة 

طرة على أثناء العملية التحكيمية ضرورية مما لها دور التقليل من األخطاء والسي
 اللقاء.

 وأهم توصية كانت ضرورة تطوير أداء الحكام باالستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

مذكرة تخرج ضمن  6101 دراسة للطلبة القصير محمد، براحية نسيم :رابعةالدراسة ال
متطلبات نيل شهادة ليسانس في علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية كانت 

 تحت عنوان:
 األول الجزائري دور الوسائل التكنولوجية في اتخاذ القرار لدى حكام الدور المحترف  

  : اإلشكالية
ما دور الوسائل التكنولوجية في اتخاذ القرار لدى حكام الدور المحترف األول لكرة 
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 القدم الجزائرية؟ 
  :الفرضيات

حكام الدور المحترف  ذ القرارات الصحيحة لدىاهم الوسائل التكنولوجية في اتخاتس -
 األول الجزائري 

  .يوجد تناسق بين الحكم و مساعده في اتخاذ القرارات باستخدام الوسائل التكنولوجية-
مستوى التكوين عند الحكام له تأثير على سير المقابالت الوطنية في كرة القدم للقسم -

  .األول
 :النتائج التالية

م اثناء المباراة يساعدهم في اتخاذ القرارات استعمال الوسائل التكنولوجية للحكا -
 .الصحيحة في اقل وقت وبجهد اقل

  :التعليق على الدراسات المشابهة.7
استفاد الطالب من خالل هذه الدراسة في تحديد مشكلة البحث وفروضه بشكل نهائي، 

إضافة إلى تحديد منهج البحث الذي سوف ننتهجه ، كما كانت مرشدا معينا في 
التعرف على مجموعة من الجوانب منها أدوات البحث، وكيفية عرض النتائج وتحليلها 

، وفي التعرف على أهم المراجع التي يمكن نيةاالستبيا وتفسيرها وكذا بناء االستمارة 
 .االعتماد عليها والمرتبطة بمتغيرات بحثنا هذا

 أوجه التشابه واالختالف : 
إن الحديث عن الدراسات السابقة والبحوث المشابهة المرتبطة بموضوع بحثنا هذا، أنها 

دور استخدام لم تختص بالبحث الدقيق في موضوع بحثنا هذا ولم تتناول ولم تتناول 
، وأنها لم تتطرق بالقدر الكافي حول عالقة التكنولوجيا الحديثة في التدريب الرياضي 

التي تربط التكنولوجيا  الدراسة هللتطرق إلى هذ عنا متغيرات هذا البحث، األمر الذي دف
 الحديثة و واقعها في التدريب الرياضي في كرة القدم.
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 مفهوم التكنولوجيا: -1

 تكنولوجيا:- 1 - 1

وكعوة  ئاةب  و ارةب     Techneعربت كلمة  كنولولياةب ) قكيواةبن اةك مونلمة  مويل ب اة  
وكعوةةة  علمةةةب  و  Logesوكعوةةة  كركيأةةةب  و  لةةةةب ومونلمةةة   Texereومونلمةةة  مونكيواةةة  

د مسةة   وبةةفون ئةةة  كلمةة  كيواةةبن كعوةة  علةةا مومرةةب من  و مولوةةل      د مسةة  مومرةةب من 
 )72لح ص 7002 شلق  موشبدو (بشكل اوطي  وتأدي  وظال  احدد  

موتنولولياةةةةب لةةةة  موعملاةةةة  موتةةةة  ييةةةةلد لرةةةةب م  لةةةةب  ب ةةةةر  كعةةةةد ل موط اعةةةة  ونةةةة  كلةةةة  
كلنةةر مو بو اةة  موعممةةد اةةك م شةة ب  ئةةة  ببحتابيبكةةو وونةة  يحلةةل علةةد اةةب  ر ةةةد   

موتنولولياب علد   رب كل ش ء يكل  اك صةو  م  لةب   و اةك  تةبا لرمعتةوم مونم يةلكر 
وبرماةو  موطبئرمن  وغيرلب اك م يرز  موت  كشير إود موتيدد  إال    موتنولولياةب كعوةد 

ولياةب علةد كبئة   كثر اك ذون بكثير   كثر اك كل رب اوتةبن الملس    كتضةمك موتنول 
  لمع مو وا  موتحتا  موضرو     عمبل موتلماا وموتلةوا  وموتشة يل وم صةنل مو بصة  
بباللتنب من  كمب    مومعرئ  ومومرب من وموعملابن موملت دا  ئ  خلق كل اب لةل يد ةد 
وكشةةة يلو قمومرةةةب من مورودسةةةا   خ ةةةرمء موتلةةةوا   ومومرةةةب من مولواةةة  موم تللةةة    كعةةةد اةةةك 

ن موتنولولياةةب موتةة  كتلةةةبو  يماعةةب ئةة   لميترةةب  موتنولولياةةةب لةة   تةةبا مورودسةةة  اكل ةةب
 )72  7002كرمش علبف(موط اع  وموعلا  ول  د مس  ولعبوا

 تطور مفهوم التكنولوجيا : 2 - 1

اوةةف مويةةدد كب ةةت كعوةةد موحرقاةة  وم تيةةبل مومرةةب من مويدو ةة  اةةك ييةةل  خةةر   موتنولولياةةب
وببوتةةةةد  و كطةةةةل ن موتلةةةةمامبن و وةةةةالت مومةةةةلمد وم سةةةةبوية موتيواةةةة  موم تنةةةةر   وكلمةةةة  
كنولوليا  كعكس كل اب  ركأط بكلم  موت يير  ئل  موير  موتبس  عشر كب ت موتنولولياب 

ت دا  ئ  خلق اوتةبن ابدي  الملس  اك صةو  كشير لألبط  إود مولول  موعملا  مومل
مومنبةةةةس مويطواةةةة  ولطةةةةب من مولةةةةاب من وموتلالل ةةةةبن مورلمكةةةة  ومومحركةةةةبن موتةةةة  كعمةةةةةل 

 ببوأ ب  
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 اةب ئةة  مويةةر  موعشةةر ك ئيةةد كطةةل  الرلارةب و صةةأحت موتنولولياةةب كضةةا كةةل شةة ء يلةة  
ن موتة  كلةت دد مومبدية  وكةل اةب  ر ةد  لةدء اةك موملةب   وموم سلةب ببحتابيبن م  لةب 

غلةةب  قبسةةا (عملرةةب بمةةب ئيرةةب موموةةتو موورةةبئ  مومعرئةة  موعلماةة  ومومرةةب من مورودسةةا  ئةة 
  )77 7002دمودمونا 

 خصائص التكنولوجيا:  -2 -1

 موتنولولياب علا التيل وو  صلوو و لدمئو و مر بكو  -0

 موتنولولياب علا كط اي  يلعد وتط يق مومعرئ    -7 

 عملا  كمس حاب  مووبس   موتنولولياب -3

 موتنولولياب عملا  كشتمل ادخنن وعملابن وا ريبن   -2

 موتنولولياب عملا  شبال  وةما  موعملابن مو بص  ببوتلماا وموتطل ر وم دم    -2 

موتنولولياةةةةب عملاةةةة  د وبااكاةةةة       رةةةةب حبوةةةة  اةةةةك موتلبعةةةةل مووشةةةةط موملةةةةتمر لةةةةيك  - 6
 مومكل بن  

 لا   مباا  كعود ببوموملابن وا ريبكرب  موتنولولياب عم -2

 موتنولولياب لبدئ  كردف وللصلل إود حل مومشكنن  -8

 موتنولولياب اتطل   ذمكاب كلتمر دمئمب ئ  عملابن مومرميع  وموتعد ل وموتحليك  -9 

 مراحل تطور التكنولوجيا : -1-3

اةةرن موتنولولياةةب ك يرلةةب اةةك يلم ةةة مومعرئةة  م  لةةب ا   ع ةةر ارمحةةل كطةةل  كب   اةة   
 ماتدن ومد  طل ل  اك موزاك و  لمرب م 

 * ارحل  مولوبعبن مويدو   

 * ارحل  مآلوا   و مومكوو  
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 ارحل  م  تبا مولمس   *

 * ارحل  موتحكا مآلو 

 ارحل  موتحكا موفمك   *

 يباوةب لةف     يماة  ارمحةل موتنولولياةب  عةن  لة  الةت دا  و و موش ء مومنحة  ئة  
ئ  ا تلة  مومةتمعةبن م  لةب ا  و ئة  ا تلة  اةةبالن موحاةب   يضةب   غةا موتطةل من 
موتةة  طةةر ن علةةد مومرمحةةل م ووةةد اةةك موتطةةل   كمةةب    مسةةت دمد موحبسةةة و موتيواةةبن 

ذ غةز  و بشةكل اكثة  و مومعبصر   إ موحد ث   د  إود كأثير ك ير ئ  عمل موموممبن
اتزم ةد ئةة  يلم ةةة م دمء مولوةة  و م دم   ئة  موموممةةبن حلةةة الةةتل بن مسةةت دمابكرب 

  )9 7003/7002وميك عللط (ولتنولولياب

 أنواع التكنولوجيا : -1-4

  تا كلواف موتنولولياب علد  سبس عد   ويو اورب اب  ل  م 

 علد  سبس د ي  موتحكام -0-2-0

ولةةة  موتنولولياةةةب موشةةةبئع  و موتةةة  كمتلنرةةةب موم سلةةةبن  :التكنولوجياااا اسياياااي - 1-4-2
 مولوبعا   و كتميز بأ  د ي  موتحكا ئيرب ك ير  يدم 

ولةة  عكةةس مووةةلع مولةبلق  حيةةم كملنرةةب ا سلةة  ومحةةد   و  :تكنولوجياا التاااا   -1-4-3
بقاة  اوبئلةيرب عدد احدود اك موم سلبن مولوبعا  ولة  موتنولولياةب موتة  كميزلةب عةك 

 مومأبشر ك 

 على أياس موضوعها:- 1-4-4

م لةة  موتنولولياةةب مومتضةةمو  ئةة  م صةةل    موموةةتو موورةةبئ  تكنولوجيااا الاناات  -1-4-4
 ومومكل   وو 
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و لةة  كلةةن موملةةت دا  وةةمك عملاةةبن مولةةو    تكنولوجيااا أياالون اجنتااا  : - 5 -1-4
 وعملابن موتركية و مومرمقأ  

و لة  موملةت دا  ئة  اعبوةة  اشةبكل موتومةاا  و كلةيير تكنولوجيا التسيير :  -6 -1-4
و اةك  اثلترةةب مو ةرماو و موتط ايةةبن موتلةيير    مةةا دعةا مويةةرم من   مةةا  كةدئيبن مومةةلم د 
 دعا مومد ر ك 

و لةةةة  موتةةةة  كلةةةةت دد ئةةةة   شةةةةبطبن موتلةةةةماا ئةةةة  تكنولوجيااااا التصاااااي  :  -7 - 4 - 1
 بملبعد  موحبسل)  موم سل   كبوتلماا

و لةةةةةة  موتةةةةةة  كلةةةةةةت دد ئةةةةةة  اعبوةةةةةةة  م تكنولوجيااااااا الا لومااااااا    ا تصااااااا    - 1-4-8
مومعللابن و مومعطابن و  يلرب  كمب كتزم د  لميترب ببستمرم   مرم ولدو  موف  كلعأو ئ  

 عملا  موتليير  و ل   حد مومت يرمن مومرم  ئ  د مستوب لف  

حيةةم    موتنولولياةةب كمةةر بعةةد  ارمحةةل مال طةةن    معلااى أياااس أ ااوار حياتهااا 9 -1-4
 موومل  مووضو وموزومل ووئيب وفون كويلا إودم ال كنولولياب وويد  

 ال كنولولياب ئ  ارحل  موومل  

 كنولولياب ئ  ارحل  مووضو 

 على أياس محل ايتخدامها : - 4 - 1

ئيرةةب ذمن الةةتل  و كنةةل  د ية  موةةتحكا  متكنولوجياا مسااتخدم  لاخاال الا يساا  - 1-4-1
 عبل اك مونلبء  و مو  ر  و بلضلرب كنل  موم سل  التيل  عك مومحاط مو ب ي  

م و عةةةدد كةةةلئر لةةةف  موتنولولياةةةب دمخةةةل  تكنولوجياااا مساااتخدم  خاااار  الا يسااا  - 1-4-2
موم سل   سأب)  و  خر   يةعلرب كركأط ببوتأعاة  ولمحةاط مو ةب ي   ايةدا  كةرمخا  

 مست نورب 

 على أياس كثاف  رأس الاال : - 1-5
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ول  كلن موت  ك د  إود ك فةا   لةأ    س اةبل  التكنولوجيا الاكثف  لل ال : - 1-5-1
مولحةةةد  اةةةك م  تةةةبا  قامةةةب  تطلةةةة د ةةةبد  ئةةة  عةةةدد وحةةةدمن موعمةةةل مونداةةة    تةةةبا كلةةةن 

س مولحد   و يلضل كط ايرب ئ  مودول ذمن مونثبئ  مولةكب ا  و مولييةر  ئة  مومةلم د و  و 
 م المل 

مولة  موتة  كز ةد اةك   س مومةبل موةندد   تةبا التكنولوجيا الاكثفا  لارأس الااال  - 1-5-1
وحد  اك م  تبا ايبلل ك فا  وحد  عمل  و ل  كتوبسة ئ  مو بوة ا  موةدول موتة  

 كتلئر علد   وس  المل ك ير  

  س مومةةةبل وموعمةةةل ملةة  كنولولياةةةب  ت يةةةر ئيرةةةب اعباةةةل  التكنولوجياااا الاحا اااد  - 1-5-3
احمةةد (لولةةأ  ومحةةد   وةةفون ئة رةةب كأيةة  علةةد مومعباةةل ئةة   غلةةة م حاةةب  لولةةأ  ومحةةد 

  )06 7000عطا  خماس

 اهاي  التكنولوجيا : -1-5

 صةةةأج ويةةةلد موتنولولياةةةب ئةةة  اةةةةبل موتعلةةةاا  اةةةر اللةةةد اوةةةو حتةةةد  تلمئةةةق اةةة  كطةةةل  
وموةدئبع وموطةة ومولضةبء وموز معة  وعلةلد موعلةر موحةد م   مومةبالن م خر  کبورودس 

ئيد شرد اةبل موتعلاا طلر  عمامة  ئة   ومخةر مويةر  موعشةر ك إال   ةو  خةف  تةةو اوحوةب 
 ومس  م بعبد ئ  لدمي  موير  موحبو  

وكلةةةببيت ا سلةةةبن موتعلةةةاا لولعيرةةةب موحكةةةلا  ومو ةةةب  ئةةة  مالكةةةةب   يةةةةبد وكةةةلئير  
تةة  كلةةبعد موطبوةةة علةةد موةتعلا بلةةرلو  وكةةلئر وةةو مويةةد   علةةد م لةةدمع مولسةبئل مولعبوةة  مو

 بشكل ئعبل ئ  مود مس  وئ  عملو موملتي ل   وكشمل وسبئل

غيةةةرن موتنولولياةةةب مويطبعةةةبن م خةةةر   مسةةةتطبعت وسةةةبئلرب مومتولعةةة  ك ييةةةر دئةةة   ئنمةةةب
موتعلاا وطر ي  موتعلا ئ  موعلةر موحةد م ووةل كطرقوةب إوةد  لماة  موتنولولياةب ئة  اةةبل 
وموتعلاا وليد ب    لةف  م لماة  كةزدمد عةبد كلةل مآلخةر  ئةبويلد بلة ة كةل  عبوموةب عبومةب 

وفم كلية علةد موم تلةيك ئة  اةةبل موتعلةاا    ي ةبطروم  ثوبئ  سر   موت ير وموتطل  
ئ  كلنيرلا موم دع و وبء سابس  كعلاما  دمئم  اربلط  ا  موتنولولياب موحد ثة   و يةةة 
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   ال يطل و  قةد كرا ئيةط ولوةةب  اةك علةر اعللاةبن  قمة  اتيلةة يةدم  ونةك علةيرا 
مخر موير  مومبو  لدمي  مكةةب      رزالم كلن موتحديبن مومرمئي  ورب  يضب  وويد شرد  و 

سر    حل كلياو مست دمد موحبسة مآلو  ئ  دول موعبوا مومتيدا   كأعو دخلل مال تر ت 
ئةة  اةةةبل موتعلةةاا ئةة  موةباعةةبن وموم سلةةبن موتعلاماةة  موم تللةة   ئوةةتو لةةفون لياةة  حاةة  

لةبن قبد   علد خلق يل  ماف و شبس  الست دمد موتنولولياب ئ  كلن مومرمكةز وموم س
  )09 7000احمد عطا  خماس (موتعلاما 

 مفهوم تكنولوجيا الت لي  : تطور -1-6

كعد كنولولياب موتعلةاا ئة  ايداة  موعلةلد موتة  كأحةم عةك كطةل ر احتلملةب والرلارةب لةيك 
موحيك ومآلخر  وئيب مومت يةرمن موعلةر  وذوةن وتل اة  موحبيةبن موتة  كلةتةد ئة  مومةةبل 

ايداةة  ذوةةن الرةةلد كنولولياةةب موتعلةةاا موةةف   تطةةل  اةة  موعلمةة  بلةةل  عباةة   و يةة  ئةة  
مولقةةت والةةأج  عةةا و شةةمل اةةك سةةببيو  و  ز ةةد اةةك  دوم  لةةفم موت لةة  ئةة  موعلةةر 
 موحةةد م موةةف   تميةةز بةةبوثل   مومعللابكاةة  ومومعرقاةة  و موتنولولياةة  ئةة  شةةتد مومةةةبالن 

موميةبل     خبص  مومةبل موعلم  موف   صأج  تطل  بشكل  ةلا   و سةوحبول ئة  لةفم
  لوج  حدث موتعر لبن وملرلد كنولولياب موتعلاا 

خةةةنل ئتةةةر  ثنثةةة  عشةةةر عباةةة  موتةةة  كلةةةت  أحااادع ت رلاااو لتكنولوجياااا الت لاااي : - 1-6-1
    حةدثت كطةل من كثيةر  واتلةب ع  وخبصة  0992موتعر ف موثب   وتنولولياةب موتعلةاا ق

اةةةر   خةةةر  ئةةة  كعر ةةةف لةةةفم ئةة  اةةةةبل كنولولياةةةب   وةةةفون كةةةب  اللةةةد اةةةك إعةةةبد  موومةةةر 
 7002موملةةةةطلج والةةةةتلعة كلةةةةن موتطةةةةل من ئلةةةةد  موتعر ةةةةف مورسةةةةم  موثبوةةةةم وعةةةةبد 

 كبوتبو م

كنولولياةةب موتعلةةاا لةة  مود مسةة  وموممب سةة  م خنقاةة  مو بصةة  لتلةةريل موتعلةةاا وكحلةةيك 
‘ ‘م دمء اك خنل ملتنب  موعملابن وموملبد  موتنولوليا  موموبسأ  ومست دمارب ولدم كرب

 تضةةةج اةةةةك موتعر ةةةةف   ةةةو  ركةةةةز علةةةةد موعملاةةةةبن موتةةة  كةةةةتحكا ببوتةةةةدخنن وموتلةةةةبعنن 
موتعلاماةة  اةةك ق ةةل مومت للةةيك لرةةدف موةةتعلا وم دم   مومرواةة  وم خنقاةة   وقةةد  شةةب  
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  إود    إحد   يةب  مويةل  ولتعر ةف موثبوةم وتنولولياةب موتعلةاا   ةو  ركةز Reiser  ز  ق
دمد موملبد  موتنولوليا    كمب  ركز علةد كحليةل موتعلةاا علد موعملابن موومباا  ومست 

واشكنن م دمء وموتلماا وموتطل ر ومالست دمد وموتيل ا ولدم   موعملابن موتعلاما  وغير 
موتعلاماةةة  وموملةةةبد   وتحلةةةيك موتعلةةةاا ئةةة  ا تلةةة  موم سلةةةبن  وبةةةفون م كةةةأط موملرةةةلد 

وموتنولولياةب  امةب سةبعد علةد ووةلل  موةد د موتنولولياب موتعلةاا بحيةل كلةماا موتةد  س
الرةةةلد كنولولياةةةب موتعلةةةاا وكميةةةز  عةةةك مولسةةةبئل موتعلاماةةة   وبكلمةةةبن  خةةةر   ئةةةة  اعمةةةا 
ل الء م ئرمد يلبوو  ليك الطلج كنولولياب موتعلاا والطلج مولسبئل موتعلاما  ببورغا 

  20-30ملقاةك يماة  موتعر لةبن مولمسةع  وتنولولياةةب موتعلةاا وموتة  ظرةرن خةنل ئتةةر  
سةةةةو  مومبوةةةةا   وبةةةةفون  صةةةةأج اةةةةك موموبسةةةةة كلةةةةما  لةةةةفم موحيةةةةل لتلةةةةماا موتةةةةد  س 

  وموتنولولياب لدال اك كنولولياب موتعلاا

 عناصر تكنولوجيا الت لي ": -1-6-2

كشةير كلمة  مود مسة  إوةد عملاة  موأحةم مونمة  ومونالة  لرةدف  لراي  بحث: -1-6-2-1
ولملةةةبعد  ئةةة  إصةةةدم  موحكةةةا وموتحليةةةل مولللةةةل  يمةةة  مومعللاةةةبن وكحليلرةةةب وكومامرةةةب  

ومالستيلبء موتب     وكطل ر مومشب    وكحليل م خطةبء وكحليةل موةوما وموتيةل ا لرةدف 
 كنل ك قبعد  اعرقا  كنل  الير  ولةب ة موتط اي  ولتنولولياب 

م خنقاةة  كشةةير كلمةة   خنقةة  ئةة  كعر ةةف كنولولياةةب موتعلةةاا  موممب سةة  -1-6-2-2
إوةةد    موم تلةةيك ئةة  كنولولياةةب موتعلةةاا وموملةةتليد ك اةةك اوتةبكرةةب يةةةة    يحةةبئملم 

 علد  خنقابن مومرو ؛ وفم شكلت يمعا  مالكلبالن موتربل   وموتنولولياب وةو 

 شةةطت ئةة  كحد ةةد مومعةةب ير م خنقاةةبن موتةة  قةةدات قةةب ل  موممب سةةبن م خنقاةة   كمةةب 
م خنقاةة  عوةةد مسةةت دمد موتيواةةبن ومحتةةرمد حيةةل  موملناةة  مولنر ةة  ئةة  اةةةبل كنولولياةةب 
موتعلةةةةاا  و  كةةةةد موتعر ةةةةف موحةةةةبو  موتنولولياةةةةب موتعلةةةةاا علةةةةد   ةةةةو ئةةةة   اةةةةب) موممب سةةةة  
م خنقا   ئةة  مووةةبل يكةل  اويلصةب؛ وةفم يةةة    ي ضة  موم تلةل  ئة  كنولولياةب 

امب سةةةترا ومسةةةت دمابكرا موتيواةةة  ولويةةةد موملةةةتمر كأكيةةةدم وتلييررةةةب  حةةةل موملةةةب   موتعلةةةاا
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مولةحاج  حيةةم كلةةتلزد م خةةن  مومعبصةةر  موومةةر لةةتمعك ئةة  لياةة  موةةتعلا ومالحتابيةةبن 
موةد ةةد  ولمةتمةة  موتحلةةيك موممب سةةبن  كمةةب كضةة  ئةة  معتأب لةةب كلةةب الن عد ةةد م اةةبذم 

 حللل موتعلاا؟ سلط  كلماا وكطل رستتضمك؟ واك وديو 

ويد  د  موتطل  ئ   مر بن موتعلاا وموتعلا إود إعبد  موتلنير ئ  التسهيل:  -1-6-2-3
ط اعةة  موعنقةة  لةةيك موتعلةةاا وموةةتعلا  و شةةير موتعر ةةف مورسةةم  م ول إوةةد ط اعةة  موعنقةة  
ئ  كلماا ومست دمد مورسبئل موت  كحكا عملابن موتعلا  ليومب  كزن موتعر لةبن م خيةر  
علةد موعنقة  مومأبشةر  لةيك موتعلامةبن موملةمم  وموملةلم  ييةد  وئبعلاة  موةتعلا  كمةب    
موطلر  م خير  ئ   مر بن موتعلا يعلت  دوم  مومتعلا اتمركز  حةلل مومشةب ك  ئة  لوةبء 
مومعرئةة  امةةب غيةةر دو  موتنولولياةةب والةةأج  قةةر) إوةةد موتالةةير  كثةةر اةةك موةةتحكا  وةةفون 

تعلا احلز  و كثر دق  و ومقعا   ئبودو  مورئاس ولتنولولياب وةاس يةة    كنل  ليابن مو
ئيةةط كيةةديا مومعللاةةبن وكةةلئير موتةةد  ة وموممب سةة  ولةةتحكا بةةبوتعلا   وونةةك كةةلئير ئضةةبء 

 مومشكل  و دومن مالستنشبف  

ك كد كنولولياب موتعلاا علد ورو   موربط ليك مودم س  و موممب س   الت ل : -1-6-2-4
 لظ  مومةتعلا اةب كعلمةو ئة  حابكةو خةب ا حةدود مومد سة   كمةب   رةب ك كةد و ورو      

علةةد    مورةةدف اةةك موتعلةةاا مويةةلد  صةةأج وةةاس ئيةةط مالحتلةةبت ببومعللاةةبن  و مكتلةةب) 
مومعرئةة   لةةل م تيةةل إوةةد اةةب لةةل  بعةةد اةةك ذوةةن  و مكةةةو  حةةل موعمةةق  حيةةم موتلبعةةل و 

موتلبعةل و مال لةةبد لةيك عوبصةةر  موتشةب   و موتعةبو  و مال لةةبد  ئنلمةب دمدن د يةبن
 اوملا  موتعلا كلمب دمدن ئر  موتعلا  

ئةةبومتعلا مويةةلد وةةاس اكتلةةأب ولمعرئةة  لةةل اكتشةةلب و اوشةةاب و  بشةةرم ورةةب  بمةةب يضةةمك    
يلأج مومتعلا  كثةر إ تبياةو و  كثةر  شةبطب و إيةبلاة  ئة  موملمقة  موتعلاماة   وةفم يةةة 

 ا  قابسرب ئ  عملا  موتلماا موتعلام  ماللتمبد لتحد د اربد موتعلا و كاف

كشةةير كلمةة  كحلةةةيك ئةة  وةةلء كنولولياةةةب موتعلةةاا إوةةد موعبئةةةد و  التحسااي : -1-6-2-5
مولبئةةد   ئمةةثن عوةةد كليروةةب إوةةد  حةةةد مومطةةبعا   تةةب  م كثةةر يبذلاةة  و اوةةب و كلةةةبء  و 
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اةك خةنل  م ئضل غفمء  و ئ  حبو  كنولولياب موتعلاا ئةة  موعبئةد يكةل  كحلةيك م دمء
كحييق مولبعلا  موت  كعو  يلد  موموتةبن موت  كيلد ب إوةد كعلةا ئعةبل يمكةك كط ايةو ئة  
مولمقة   و كةةربط مولبعلاةة  ببونلةةبء  موتة  كعوةة      حلةةل علةةد مووتةبئو بأقةةل وقةةت و  قةةل 
يرد و  قل كنلل   قد ي تل  موملممل  ئ  كنولولياب موتعلاا علةد    كلةمامب  ئضةل 

 ئتيدوم موتحد د م لدمف اك م خر إذم م

 اسلاء: -6- 2 -1-6

يشير الرةلد م دمء إوةد قةد   مومةتعلا علةد مسةت دمد و كط يةق مويةد من موتة  مكتلة رب  و 
كعت ةةر كنولولياةةب موتعلةةاا    كحلةةيك م دمء ال يعوةة  ئيةةط كطةةل ر مومعرئةة  و ونةةك مويةةد   

موتعلاا إوةد د ةبد  م  تبياة  علةد موملةتل  مولةرد  و  علد كط ايرب  وفم كردف كنولولياب
 علد التل  موم سل  

 اجبداع: -1-6-2-7

شةرد اةةةبل كنولولياةةب موتعلةةاا كطةةل م ومسةةعب ئةة   شةةكبل مولسةةبئط و مالكلةةبل و م سةةس  
موومر   وملمد و   مم  موتعلا  حيم م تيلوب اك م ئند مولةبات  إوةد موتعلةاا موم ةراو ثةا 

لسةةبئط مومتعةةدد  و موةةتعلا ع ةةر مول ةةة    موةة   و يمكةةك     تضةةمك م لةةدمع إوةةد حةةزد مو
مو وةةبء اةملعةة  اتولعةة  اةةك م  شةةط  معتمةةبدم علةةد  مةةلذا موتلةةماا مومتأةة   كمةةب كتةةأثر 
عملابن موتلماا و موتطل ر بعةدد ك يةر اةك موتيواةبن مورقماة  و موتوبظر ة  موتة  كلةت دد 

كو  ئمثن  بمب كلت دد  ما مومحبكةب  موتعلاماة  موتة  ئ  لوبء  و كنل ك المد موتعلا و لياب
كتطلةةة اةةلمد كعلةةا خبصةة  و مسةةت دمد بعةة  م دومن مومتعليةة  بةةبولمق  مالئترموةة   كمةةب 

 كتطلة ويلد قلمعد لاب بن و   مم  البعد  

 ا يتخدام:-1-6-2-8

 يةل كلةريلو وكحلةيك م دمء   يشير عولر مالست دمد إوةد شةرو  موةتعلا والةبد   اةك
و  ةةد  مالسةةت دمد ببالختاةةب  موموبسةةة ولعملاةةبن وموملةةبد   وموطرمئةةق ومومةةلمد  ببالعتمةةبد 

 علد كقاا موملمد وتحد د اب إذم كب ت موملبد  مومتلئر  اوبسأ  ولتعلا وول ر  اعب  
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حيةةم وةةفم ئةةة  موت طةةاط وموتوليةةف يمكةةك     ةةد ا كحةةت الةةمد مالسةةت دمد وكةةفون مووشةةر 
عود إيةبد ئنر   و عولر ولتعلا و كةر أو  ئة  مو طل  موتبوا  كنل  كعمامو و شر      

   و يلأج يبلز  ونست دمد 

يعت ةةر كعةةدد الةةبد  موةةتعلا اركةةز اةةةبل كنولولياةةب موتعلةةاا    الاصااالر: -9 -2 -6 -1
وقةةةد مكلةةةعت وتشةةةمل ماللتنةةةب من موتنولولياةةة  وم دومن وموتيواةةةبن موتةةة  كلةةةعد وملةةةبعد  
مومةةةتعلا علةةةد موةةةتعلا  وكتضةةةمك مومةةةلمد موملةةةمم  وملةةةبعد  مومةةةتعلا    كمةةةب قةةةد كتضةةةمك 

 خةةةةةر  قمومكتأةةةةةبن  موملةةةةةبد    ممةةةةة  كنولولياةةةةةب مومعللاةةةةةبن ومالكلةةةةةبالن والةةةةةبد  
ومومتبح   ومووبس   ومولسبئط مورقما  والمق  مول ة  و مورحنن مومعرقا  ع ر مول ةة  
و   ممة  دعةا م دمء مالونترو اةة   كمةب كتضةةمك مولسةبئط موتوبظر ة  اثةةل مونتةة و مومةةلمد 
 مومط لع  و كلةينن موليد ل و موملمد مولمعا  موألر   موتيليدي   و  تمثل دو  مومعلةا
ئةة  مستنشةةبف م دومن مومتةةلئر  و كلةةماا  دومن يد ةةد   ليومةةب  تمثةةل دو  مومةةتعلا ئةة  
مختاب  موملد  موف   وبسأو  ودو  ا تل  كنولولياب موتعلاا ئ  عر  وكيةديا قبئمة  

لح  صةةة  7000  موعةةةن  بشةةةير(بةةةألا موملةةةبد  اةةة  موحةةةر  علةةةد كحةةةد ثرب ببسةةةتمرم 
03,02   

 متكنولوجيا الت لي  خصائص -1-7

 تميةةز علةةا كنولولياةةب موتعلةةاا بط اعتةةو مولر ةةد  لةةيك موعلةةلد موتربل ةة  م خةةر    واةةك  لةةا 
 كميز  مو لبئ  مورئالا  موت 

 :أكالياي عل  – 1-7-1

وموتو    ات ل   تميز بأ و يلعد إود كحييق ثنث   لدمف  ئالا  ل  كلرا مومبلر   
لرةةةب وموةةةتحكا ئيرةةةب وعلةةةا كنولولياةةةب موتعلةةةاا يلةةةعد إوةةةد كحييةةةق لةةةف  م لةةةدمف موةةةثنث 
ومومبلر  ئ  كنولولياب موتعلاا ل  اشكنن موتعلا م  لب   واب  تلل لرب اك عملابن 

 والبد  
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ولفم م سلل) لل كلوالو كيلد  سبسب علد   له أيلوبه اسكالياي الااي   الفرلد: - 1-7-2
 ادخل مووما وكلظاف  سلل) موتلنير موعلم  وحل مومشكنن ومومورو

 تطبيقی:  عل  -1-7-3

ييةةةلد علةةةد كط يةةةق موملةةةبتاا وموومر ةةةبن ئةةة  المقةةة  عملاةةة   يةةةةبد حلةةةلل ولمشةةةكنن 
 موتعلاما  

 عل  بيني مت دل النشأ   اسصول : -1-7-4

مل اةةةةةبالن علماةةةة  اتعةةةةدد  وونوةةةةو يةمةةةة  موملةةةةبتاا وموومر ةةةةبن كريةةةة  يةةةةفو   و صةةةةلل 
 والبد     مو بص  بعملابن موتعلاا

كلا    رب كركز علد مونل ومونل  ك ر اك اةمةلع  يزمئةو   شامل :كلي   عالي  -1-7-5
بمعوةةةد موومةةةر ولموملاةةة  موتعلاماةةة  علةةةد   رةةةب كاةةةب  كلةةة  يشةةةتمل علةةةد اةملعةةة  اةةةك 

 مومكل بن مومتلبعل  وونل اكل  اورب وظال  احدد   

 مأنها هالف   بناء   منتج   -1-7-6

لياةةةب موتعلةةةاا ال كعةةةةبوو كرةةةدف إوةةةد كحلةةةيك موتعلةةةةاا وحةةةل اشةةةكنكو موحقاقاةةةة    وكنولو 
 عةةرم  مومشةةكنن بملةةكوبن وكمةةل مومشةةكنن قبئمةة  وونورةةب كوأةة  اةةك موأحةةم مومأبشةةر 
ئةةة  اشةةةةكنن موتعلةةةةاا موحقاقاةةةة    وكحليةةةةل كلةةةةن مومشةةةةكنن وملتنةةةةب  موحلةةةةلل موعنياةةةة  

 موموبسأ  ورب ولف  ل  موتنولولياب مو وبء  

كتلقةةةة   ال علةةةةا وعملاةةةة  كلظاةةةةف مسةةةةت دمد موملةةةةبد  و موعملاةةةةبن   ةةةةو - 7 -7 -1
كنولولياب موتعلاا عود مال تربء اك إ تبا موموملابن موتعلاما  كملبد  موتعلا لل كلعد 
إود كلظاف مست دمارب ئ  موملمق  موتعلاما  موحقاقا  ببوشكل مولبعل وتحييةق م لةدمف 

 مومحدد  

ع ةةدمويبد  (كتلة  ببومرو ةة  ومويبللاة  ولتعةةد ل وموتطةل رم  مرنا   متطااور  ياتيا  - 1-7-8
  )9 7000قودود واحمد موطية موزمو  
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 مراحل تطور تكنولوجيا الت لي : -1-8

م حيم م كأطت موتلما  ئ  حبست  مولم  وموألر وكب   يائل ياعي  بصرل  -1-8-1
وقةد كركةز مست دمد مولسبئل موتعلاما  ولعر   كثر اك موتلظاف ئ  اضمل  مود وس  

 ويلدلب كثيرم ئ  اعب   مومد س  وعلد موحبئط 

حيةةم كمثةةةل دو  مولسةةةبئل موتعلاماةةة  ببوةةةدو  موثةةةب ل ؛  ياااائل ت ليايااا  م ينااا  :  - 1-8-2
حيم يلت دارب مومعلا وقتمب شبء   وكالمب  حة وببوتةبو  كعت ةر وسةبئل الةبعد  ولمعلةا 

 يلتعيك لرب مذم   مد ذون  

م حيم كطل  موملرلد ا  ظرل  الرلد مالكلبل وموت  لتربوي مرحل  ا تصال ا  -1-8-3
كركةة علاةو ظرةل  الةردمن يد ةد  يةةةة معطبئرةب ملتمةبد عوةد مختاةب  مولسةبئل موتعلاماةة  
ولة م مومرسةةل وموملةتي ل قمومعلةةا ومومةتعلا ووسةةيل  مالكلةبل ق مولسةةيل  موتعلاماة    واةةك 

حلك  بح  (ج كنولولياب موتعلاالوب لرد الرلد كلماا موتعلاا موف  ارد ومرل  الطل
 )22 7002ارد 

 أشكال التقنيا  الحد ث  التي ايتفال  م  الرلاض  بطرلق  غير مباشر :  -1-9

 ا تصال : -1-9-1

ظرةةةرن كعر لةةةبن عد ةةةد  ال يمكةةةك حلةةةرلب وملرةةةلد مالكلةةةبل اةةةك ق ةةةل موأةةةبحثيك  ويةةةد 
ومومت لليك  عكلت ئ  اعممرب  لميتو ودو   ئ  موحاب  م  لب ا  ككل  ومومكل ةبن 
 و موعوبصةةةر م سبسةةةا  وعملاةةة  مالكلةةةبل  واةةةك لةةةف  موتعر لةةةبن  مالكلةةةبل و ل ةةةب  ئةةة  

موةةف  يعوةة   سبسةةب مولةةل  و للةةل  مويةةلمااس موعرباةة    كلمةة  اشةةتي  اةةك الةةد   وصةةل 
 مو بي  

 عناصر عالي  ا تصال : - 1-9-2

كتطلةةة عملاةة  مالكلةةبل عةةددم اةةك موعوبصةةر و مومكل ةةبن م سبسةةا  مومركأطةة  ومومكملةة  
لدو  لف  موعوبصر ال يمكك    كتا عملا  مالكلةبل بشةكل ئعةبل و  وأعضرب موأع   و
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  مالكلةةبل و موتعةةرف عليرةةب  لوةةب  اةة ثر  لةةفم  تطلةةة اوةةب موأحةةم ولرةةا عوبصةةر عملاةة
 م بع  عوبصر مسبسا   

 و قامب  ل  كعر ف ا تلر ونل اك لف  موعوبصرم

لةةل اةةك   ةةد  بعملاةة  مالكلةةبل    وديةةو  لةةدمف احةةدد  و  سةةبو  اعيوةة   ر ةةد م الارياال 
 مآلخر قولملتي ل  موطرف إيلبورب إود

 ئحلملب ملل التلا مورسبو  و موف  يطل  عليرب ولرا الاستقبل 

كع ةةةر عةةةك مومحتةةل  موملمةةةلس ولمعوةةد  و مولنةةةر  مومةةةرمد إ سةةبورب  و  يلرةةةب إوةةةد  الريااال  :
موملةةتردئ  و كنةةل  ئةة  شةةكل صةةل   و كةلةةيدمن  و كلمةةبن وغيرلةةب  ئبورسةةبئل  موةرةة 

  )72 7007موعمر  موحبا(كتضمك اعب   و إيحبءمن اعيو 

 أهاي  ا تصال في الاجال الرلاضي : -1-10

يعةةةرف مالكلةةةبل ئةةة  مومةةةةبل مور بوةةة  بأ ةةةو وسةةةيل  اةةةك وسةةةبئل  يةةةل مومعللاةةةبن لةةةيك  
م دم   موعلاب و موةربن موتوليفي  و مثل مالكلبل  لما  ك يةر  ئة  مال كلةبع بملةتل   دمء 
م ئرمد وموموممبن موم تلل  وبفون يمكك كلواج الرلد مالكلةبل م دم   بأ ةو إ تةبا  و 

ن ومومعللاةةبن موضةةرو    السةةتمرم    موعملاةة  م دم  ةة  و يلرةةب  و كةماةة   و كةةلئير مو اب ةةب
كأبدورةةةةب  و مدعترةةةةب بحيةةةةم يمكةةةةك وللةةةةرد  و موةمبعةةةة  م حبطةةةة  لرةةةةب  و اعرئةةةة  م خأةةةةب  
ومومعللاةةةبن  و كعةةةد ل سةةةللكرا  و كةةةلييررا إوةةةد ويرةةة  اعيوةةة    وبةةةفون ييلةةةد بعملاةةة  

لةيك موموممةبن موملةالو  عةةك مالكلةبل ئة  مومةةبل مور بوة  كلةن مالكلةبالن موتة  كةتا 
شال  مور بو  بعضرب ا  بع  سلمء علد موملتل  مومحل   و موةدوو   و مويةب   ال  
مالكلبل مولسيل  مولحيد   لن  مآلخر ك بمب  ر د    واك مومرا  ةةبل عملاة  مالكلةبل 

 ومكتمبورب  رد ئ ل ميةبل  كةب  مورسبو   

 الاست ال  في التدرلب الرلاضي: اه  اسجه   التكنولوجي  الحد ث -1-11

  يربد إد سكل ت  لرمد عضنن موأطك



 التكنولوجيا الحديثة  ..........................................................  األولالفصل 
 

 24 

   ؟ EMSCULPTاب لل يربد إد سكل ت ق 

يربد إد سكبو يت لل يربد ئر د اك  لعو يعمةل علةد كوشةاط كيللةبن موعضةنن اةك 
    حيةةةم  HIFEMخةةةنل إطةةةن  اليةةةبن موطبقةةة  مونرروا وبطالةةةا  عبواةةة  موتةةةردد ق 

كلبعد لف  موتيوا  موةد د  ئ  خلق كلبعل  يضّ  وتحطاا مودلل  مومليلد  ئ  موموطي  
وكيل ةة  عضةةنكرب   وقةةد حلةةل يرةةبد  د سةةةكبو يت علةةد كلةةر ج مالسةةت دمد اةةك ق ةةةل 

      FDAاومم  مو فمء ومودومء موعبوم  ق 

 

 

   EMSCULPT جهاز إم يكلبت 

 ( : EliteForm"إ ليت فورم" )-1-12-2

 إ ليةةةت ئةةةل د  لةةة  كيواةةة  كتةةةبب  وكحلةةةل حركةةةبن مور بوةةة   ثوةةةبء موتةةةد  ة وموموبئلةةةبن   
 وكقاس بشكل اأبشر طبق  مور بوييك 
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 كيوا  م ليت ئل د

 خالص :

اك خنل موشرل مولبلق ك ةيك ووةب    وللسةبئل موتنولولياة  دو  ارةا ئة  كةل مومةةبالن  
وبب خ  مومةبل مور بو   ئر  كعمل علد البعد  موحكا ئ  كحييق موردف موموشلد 
مال ولل موعدل وموملبوم    ئ لمسط  لف  موتنولولياب كلبعد  ئ  كلبد  م خطبء وموتحكا 

 يبء اميز وكن موطرئيك  مو  عك موتحكاائ  مومأب م  و كل  لوب  و
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 تمييد:

نك  يرر  ه تعتبررنهنة ررتهريتررلنياهريني أرربهنررهه لررعاهرينةررههينرر هتتٌربرراهنررههتنكيررهه  بررن ه  ييررته ر 
كر هنرلناههكبين ه  رىهكف ء هرينة يتهريفنليتهريتبهيجراه ههتتر  نه رينههر تر نهارمههرينة رت.ه عررى

 ههيكرر ههم هنوررت مه رنرربه ناررلن ه  ييررته رربه ةرر ه رر ي هريتررلنياهرييررلي  ه ريررم هبررل نههيتٌررراه
إنك  ي  هكبين ه مك ءه بهتيري هرين رقفهريلعبته  لتهنعه ئتهري  شرئيه.هري لر  هرينرلناهإيرىه

ميرر هال رراهريورر نبهيجرراه ههيرترره هبا تقيرر  هريتررلنيا ه  ههيكرر ههقررل  هياتررل هبةرر هكرر هريت برريهه ه
هنهه ت هش ليتاهريتبهيجاه ههتك ههق يته نتلفتهب التهره.

 ورر تٌنفه رربهاررمرهريفلرر هإيررىه لرر ئيهريتررلنياهريني أرربهنررههن ترررفهريج ر رراه اررمره انيررته
نعن ررتهكرر هنرر يى نه رررىهريتررلنياهريني أرربهنررههن ترررفهريج ر رراه اررمره انيررتهنعن ررتهكرر هنرر يى نه

جررر  هنرررههريترررلنياهريني أرررب هيت اررر هإيرررىهنعن رررته ررررىهريترررلنياهريني أرررب ه ررر ه بررريههر ارررلرفهريننه
رينررلناهريني أرربهير  شررئيهه رربهكررن هرياررل  ه نرر هيتنيررههبرراهنررهه لرر ئي ه لررف  ه نرر ه ريرراهنررهه

ه رجب  هرتج ههريتلنياهبلفته  نت ه ري  شئيههبلفته  لت.

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه
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 التدريب الرياضي: -2

 مفيوم التدريب الرياضي: -2-1 

ريتررلنياهريني أرربهارر لهريعنريرر  هرين ترفررتهريتعرينيررته ريتنب يررته ريت شررئت ه ر  ررلرلهريت برريهه ريفررنفه
ريني أيتهنهه رت هريت ٌريٌه رياير ل هريتٌبيايرتهبةرلفهتيايرفه  ررىهنورت ي  هريني أريته رييفر ٍه

نيت ه ريتبه رية ه ٌ  ه تن هننك تله ا ه يأ هلهريعنري  هريتبهتعتنله رىهر ووهريتنب يت ه ريعر
تةررلفهإيررىهقيرر ل ه ر  ررلرله تٌرر ينهرياررلنر ه رينوررت ي  هريني أرريته رربهك  ررتهج ر بةرر هيتيايررفه  أرر ه

هري ت ئجه بهريني أتهرينن نوتل.ه

كن هيعنفهريتلنياه:له رىهر اهجنيعهريعنرير  هريتربهتشرن هب ر ءه تٌر ينه   لرنهريري قرتهريبل يرت ه
يعاريرررتهأرررنههنررر ةجه رنررربهنبرررننجه اررر لفه  أرررعه تعرررر هريتك يررر  هريتكتيررر  ه تٌررر ينهريا بريررر  هر

ينرر لهنفترربه ورروهتنب يررتهقلررلهير لرر  هب يني أرربهإيررىه  رررىهرينوررت ي  هريني أرريتهريننك ررتله. 
ه(ه89ي8998إبنراي ه

 يعن اهنينله ت  :لهريتلنياهريني أبه نريتهتنب يته تعرينيتهن أرنتهت أرعهيسوروه ريبر ل ه
يتيايرررفه  ررررىهنورررت مهني أررربهننكرررهه ررربهرين   وررر  ههريعرنيرررت ه تةرررلفه و وررر هإيرررىهإ رررلرلهريفرررنل

هنعيههنهه   رَهريني أتل.ه  ه(9ي2002  الهنوههوكنريني أيته  ه به َ 

 يفةرر هنلررٌرتهريتررلنياهريني أرربه:له  رراه برر ن ه ررههريارر ر يهه ر  ٍنررتهرية ل ررتهإيررىهإ ررلرلهريفررنله
ي أربه لريتاهريجورنيتهير ل  هإيىهنوت مهرإل ج هه ههٌنيفهرإل لرلهريك ن هيعن  ه جةه هرينه

ريع نررت هكنرر هيتيوررههريت ر ررفهريعلررببه ريعأررربه يوررة هتعررري هرينورر نهريينكرربه أررته ررهههيرر ل ه
ه(78ي8997ق و هيوههيويهق بريتهرإل ت جهيلمهريفنلل.ه 

هههخصائص التدريب الرياضي: -2-2

لرءهريننتبٌرررتهب يني أرررته ٍررررنرهيكررر ههاررررمههريعنريرررتهنعارررل هتةررررلفهإيرررىهري لرررر  هب يت ررراهإيررررىهر 
ريني أرربهريجيررلهنررهه ررت هإ ررلرلههإ ررلرلرهنتكرر نت.هيررمي هيجرراه رررىهكرر هنررلناه ههيكرر ههنرنرر ه

هإين ن هک نتهب ل ئيهريتلنياهريني أبه يعتبنه انة ه بهن يرب:
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 التدريب الرياضي وعالقتو باألسس التربوية والتعميمية:  2-2-1

ينتبٌ ههنع هبنب ٌه  يف ه يك   هه يل ه ريرل  ه يرلان هتعرينربههيعنريتهريتلنياهريني أبه جة ه
ه رآل نهتنب  ه فوب.

  يج  اهريتعرينبهنهه نريتهريتلنياهريني أبهيةلفه و و هإيىهركتور اه ت نيرتهريلرف  هريبل يرته
تارررر ههريةررررنر هريينكيررررته ريني أرررريته رياررررلنر ه هري شرررر ٌههري ٌيٌررررتريع نررررته ري  لررررت ه تعررررري ه ر  ي ررررَ 

هريت للبريني أبه

ب إلأ  تهإيرىهركتور اهرينعر نف ه رينعر نر  هري ٍنيرتهريننتبٌرتهب يني أرتهبلرفته  نرت ه ني أرته
هريت ليهبلفته  لت.

 التدريب الرياضي مبني عمى األسس والمبادئ العممية: 2 -2 -2

رين ابتهريفنليتهقلين ه بهري ت ي ي  ه ر نبعي ي   هترعاهل نره و وي ه به ل  هريفنلهإيرىههلك   
  ررررىهرينورررت ي  هريني أررريتهل ههرنتب ٌةررر هب يترررلنياهريني أررربهريعرنررربهرييرررلي ه ريرررم هكررر هه نرررنره

هنوتبعلر.

نرههريعليرلهه  يتلنياهريني أبهرييلي هيا  ه رىهرينع نفه رينعر ن  ه رينبر ل هريعرنيرتهرينورتنل 
نررههريعررر  هريٌبيعيررته ريعررر  هرإل ورر  يت هريٌرراهريني أررب ه رينيك  يرر هرييي يررته  ررر هريينكررت ه  ررر ه

ه(ه87ي2002نينلهيوهه ت  رالجتن َهريني أبل.ه هري فوهريني أب ه ريتنبيت ه  ر 

ني أربهينمهلرينلهنفتبهإبنراي هله ههر ووه رينب ل هريعرنيتهريتبهتو ا ه به نري  هريتلنياهري
ه بههرييلي هتتن  

ه ر هريتشنيتهه-8

هٍ  ئفه  أ ءهريجةلهريبل به.هه-2

هبي ي جيتهريني أت.هه-3

ه ر  هريينكتهريني أيته.هه-4



 الفصل الثاني.................................................................التدريب الرياضي

 

 

30 

ه ر هري فوهريني أب.هه-5

ه ر  هريتنبيت.هه-6

ه ر هرالجتن َهريني أب.هه-7

هرإللرن هريني أبه-8

ه

ه

ه

 التدريب الرياضي والدور القيادي لممدرب:  2-2-3

يتنيررههريتررلنياهريني أرربهب يررل نهريايرر ل هيرنررلناهب نتب ٌرراهبلنجررتهكبيررن هنررههريف  ريررته نررهه  ييررته
ريت ررراهريني أررررب هبررر ينن هنررررههإهها ررر  هريعليررررلهنرررههري رجبرررر  هريتعرينيرررت ه ريتنب يررررت ه ري فورررريت ه

ته ري فويتهريتبهتاعه رىهك ا هرينلناهريني أبهإلنك ههريتا ينه بهش ليتهريت اه تنبيتهش نر
نك  ي تا هإاله هه نته تهتتيتهياه نلتهتيايفه  رىهرينوت ي  هريني أيتهريتبهتت  واهنعهقلنرتاه ر 
امرهريل نهرياي ل هيرنلناهيههيكتاهياهري ج حهإالهإمرهرنتربٌهبلنجرتهكبيرن هنرههريف  ريرته رالورتات ه

ترلنياهريني أربه تين هرينوى ييته رينش نكتهريفعريتهنههج  اهريت اهريني أب هإمه هه نريرتهري
هتع   يتهيلنجتهكبين هتي هقي ل هرينلناهريني أب.هل
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كنرر هتتورر ه نريررتهريتررلنياهريني أرربه رربهكررن هرياررل هب يررل نهريايرر ل هيرنررلناهيرعنريررتهريتلنيبيررته ريترربه
يا لا هنهه ت هت فيمه رجبر  ه ج ر راه  شرك  هريترلنياه ه ريعنر ه ررىهتنبيرتهريت راهب ال تنر له

ورتات ه ربهريتفكيرنه هرالبتكر نهرينورتننه ريترلنياهريار  هنرهه رت هإنشر لر ه رىه ر هرير فوه رال
ه(22,23نينلهيوهه ت  هننجعهو بفهي ت جية  ه ت ٌيٌهريتلنيا.ه 

 التدريب الرياضي تتميز عممياتو باالستمرارية: -2-2-4

ن هنعي رتهريتلنياهريني أبه نريرتهتتنيرههب الورتننرنيتهييور ه نريرته ن ورنيت(ه  ه  ةر هال شر  ه تر
  هن ون هنعي  ه  هت اأبه ته   ه امرهيع به ههري ل  هإيىه  ررىهرينورت ي  هريني أريتهريعرير ه
يتٌراهرالوتننرنه به نريتهرال تٍ  ه بهريترلنياهريني أربهٌر ر ه شرةنهريور تهكرةر  ه نرههري ٌراه

ريرتهريت نرته ههيتن هريت اهريتلنياهريني أبه ااهر تة ءهن و هرين   و  هريني أريت ه يرنكههيرنه
هنوت مهريت راه يتٌرراهر نرنهريبرلءهنرههجليرلهيني  يرته إمه ههمي هيو ا هبلنجتهكبين ه بهابٌ 

هت نيته تٌ ينهنوت مهريت اه ااه تن هريةل ءه رينريتهريوربيت.

 نريررتهريتررلنياهريني أرربهن ررمهبررلءهريت ٌرريٌهيةرر هنررن نرهب ال تارر ء هيتررىهري لرر  ه  رررىههروررتننرن
هرينوت ي  هريني أيتهل ههت قفهيتىهر تهر هريت اهريتلنيا.ه

 اإلعداد المتكامل لمتدريب الرياضي: -3 -2

يكرربهينكررههإ ررلرلهريت رراهإ ررلرلرهشرر نتهيعنريررتهريتررلنياهريني أرربهيكرربهيياررفه  رررىهرينوررت ي  ه
يني أرريتهريترربهتوررنتهبةرر هقلنرترراه روررتعلرلرتاه نررههريأررن ن ه ههينر رربه رربهإ ررلرله نبررعهج ر رراهر

هأن نيته اب:

 اإلعداد البدني: 2-3-1

هري شرر ٌه يةرلفهإيررىهإكورر اهريت رراهن ترررفهريلررف  ه  هريارلنر هريبل يررتهريع نررت ه هري  لررتهب ررَ 
هريني أي يت للب.

 اإلعداد المياري : 2-3-2
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كورررر اهريت رررراهريني أرررربهرينةرررر نر هريينكيررررتهريننتبٌررررتهب ي شرررر ٌهريني أرررربه يةررررلفهإيررررىهتعررررري ه ر 
هريت للبهريم هين نوا ه ني  يتهإتا  ة ه ت بيتة  ه روت لرنة هبفع ييت.

 اإلعداد الخططي: 3 - 2-3

كوررر اهريت ررراهريني أررربهريارررلنر هري ٌٌيرررتهريفنليرررت ه ريجن  يرررتهريأرررن نيته يةرررلفهإيرررىهتعرررري ه ر 
 و  هريني أيت ه ني  يتهإتا  ة ه ت بيتة  ه روت لرنة هبفع ييتهتي ه ٌ فهن ترفهريٍرن ف هيرن  

ه ريع رن ه بهرين   و  هريني أيت.

 اإلعداد التربوي والنفسي:  2-3-4

كورر اهريت رراهريني أرربهن ترررفهرياررلنر ه ريوررن   ه ري لرر ئيه رينةرر نر ه يةررلفهإيررىهتعررري ه ر 
نش له ه ن  يتاهبل ن هتوة ه ربهإٍةر نهكر هٌ ق تراه قلنرترا هري فويته ت نيتة  ه كمري هت جية ا ه ر 

 روتعلرلرتاه بهرين   و  هريني أيت هب إلأ  تهإيىهنو  ل هريت اهريني أربه ربهتشركي ه ت نيرته
نينلهيوهه ت  هننجعهش ليتهنته ته ش نرتهيكبهيكتواهريليته|هري فويته ريبل يتهريجيل .ه 

ه(25,24و بفهي

ه

أىددداا التدددريب الرياضددي مددن بددين األىددداا العامددة لمتدددريب الرياضددي مددا  -2-4
 يمي:
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يفيررتهيجورر هرإل ورر ههنررهه ررت هريت يررنر هرإليج بيررتهيرنت يررنر ه رالنتارر ءهبنوررت مه نرر هر جةرره هريٍ 
هريفيهي ي جيت هري فويت ه رالجتن  يت.

يفيت هري فويته رالجتن  يت ه ينكرههتيايرفه ارلرفه نريرتهريترلنياه ريني أربهبلرفته  نرتهنرههريٍ 
 ت هج  بيهه و وييهه رىهنوت مه ريلهنههر انيتهان هريج  راهريتعرينربه ريترلنيببه ريتلنيوربه
(هريج  رراهريتنبرر  ه يٌرررفه ريةرر ه رجبرر  هريتررلنياهريني أررب ه رر    هيةررلفهإيررىهإكورر اه تٌرر ينه

ن يت ه  هري برنر هريأرن نيتهريالنر هريبل يته هريون ت هريا   هريتين ه( ه رينة نيته ري ٌٌيته رينع
يت ررراه ررربهري شررر ٌهريني أررربهريننررر نو ه ري ررر  بهنتعررررفه ررربهريناررر  هر   هب يلي ي جيرررتهرينجتنرررع ه
لرني  ه يةت هبتيويههريتم ف هريتالينه  يةت هبتكني هريلف  هريأن نيتهيس ع  هريني أيتهنع  ي ه ر 

ري رايررته رإللرنيررتهريينيررل هريررن حهه تٌرر ينهريررل ر ع ه ريي جرر  ه نيرر  هريننرر نو ه ركتورر باهريوررن  
ه(82ي8998رننهرهللهريبو ٌبهريني أيتهرين  بن  هأبٌهري فوه ريشج  ت ه.......ريخه.ه 

كن هيةلفهلريتلنياهريني أبهإيىه ل  هريت اهيرف ننتهريني أيتهنهه ت هرين   ور  ه ريعنر ه
 هكررر هرييررر ال هريبل يرررت ه ررررىهرورررتننرنهاررر ه ٌررر  ه ترررن هننك رررت ه ريف ننرررتهريني أررريتهتع ررربهتك نررر

يفيرررته رينة نيرررت ه ري ٌٌيرررت ه ري فوررريته ريما يرررت ه ري رايرررته رينعن يرررت ه ريتررربهتكنرررهه ررربهر لرءه ريٍ 
هرين  يبه ت هرين   و  هريني أيت.

ب إلأ  تهإيىهمري ه  ههريتلنياهريني أبهيو ا ه بهتيايفهريمر هرإل و  يتهيربٌ ه مي هب  ٌ ئاه
يعيته تيايفهمرتاه ههٌنيفهريت   وهريشنيفه ريعر ل ه برم هريجةرل ه ةر هريفنلتهب  ب  همرتاهريٌب

ه(28إبنراي هننجعهو بفهيبهين ل هنفتيعلهلرئن ه  نتهنهه  رن هتيايفهتالناهرالجتن  بل.ه 

ه

ه

ه

ه

ه
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 واجبات التدريب الرياضي الحديث: -2-5

هينكههتيليله رجاهريتلنياهريني أبهرييلي ه ريتبهينكههر تب نا ه رجاهرينلناهكن هيرب:ه

 الواجبات التربوية:  2-5-1

ه تشن هن يرب:هه

تنبيررتهريرر ىءه رررىهيرراهريني أررت ه  ههيكرر ههرينوررت مهريعرر يبه رربهريني أررتهريت للرريتهي جررتهه-
هنههريي ج  هر و ويت.ه

ه.هتشکي ه-ه هل ر عه ني  هريت اه رالنتا ءهبن هبل ن هتوتةلفه و و ه لنتهريٌ 

هه ري رفهريني أبه ن حهريني أيت.هه-ه هتنبيته تٌ ينهريون  هري رايتهريينيل هكياهريٌ 

هب ه تٌ ينهري ل ئيه ريون  هرإللرنيت.ه-

 الواجبات التعميمية: 2-5-2

هريت نيتهريش نرتهرينته تهيرلف  هريبل يتهر و ويته رالنتا ءهب يي يتهريلييتهيت ا.ه-ه

هريت نيتهري  لتهيرلف  هريبل يتهريأن نيتهيرني أتهريت لليت.ه-ه

تاررر ههرينةررر نر هريينكيرررته ررربهريني أرررتهريت للررريته ريتهنرررتهير لررر  ه  ررررىهنورررت مهه-ه تعرررر ه ر 
هني أبهننكه.

تاررررر هههتعرررررر هإتاررررر ههريارررررلنر ه-ه ري ٌٌيرررررتهريأرررررن نيتهيرن   ورررررتهيرني أرررررتهريت للررررريته هتعرررررر ه ر 
هرينة نر (.

 الواجبات التنموية:  2-5-3

ريت ٌيٌه ريت فيمهريعنرير  هتٌر ينهنورت مهريت راه ريفنيرفهإيرىه قلرىهلنجرتهننك رتهتورنتهبراهه-
هريالنر هرين ترفت
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ب وررت لر ه يررل هر ورر يياهبةررلفهتيايررفهير لرر  ه  رررىهرينوررت ي  ه رربهريني أررتهريت للرريته
هرينت يت.هريعرنيت

 قواعد التدريب الرياضي -2-6   

ين هك   ه نريتهريتلنياه نريتهتنب يته رنيتهنورتنن هتورت نفهور يهه ليرل هيترىهيلر هريت راهه
هإيىهر لرءهريني أبهرين  يبهرينٌر ا هيمي هت ٌبفه رياهريا ر لهريتبهت ٌبفه رىهريعنري  ه

ه:ريتنب يتهر  نمه اب

 التنظيم: 2-6-1

هيتيت ه رىهرينلناه ههي أ ه نريتهريتلنياه رىهري ي هريت يب:هه

هإيىه وبَ  ه نههشةنهإيىهشرةن هه- ت ٌيٌه ت ٍي ه نريتهريتلنياهنههي  هإيىهي   ه نهه وبَ 
هإيىه  نم.هه   ينرهنههو ت

 ميرر هب أررعه رجبرر  هن  ورربتهنب يررته رررىهنرر هورربفه ههتررلناه ريرراههت ٍرري هكرر ه يررل هتلنيبيررته ه-
هريت بيهه.

 ههينتبٌهريةلفهنههريتلنياه بهك ه يل هتلنياهبةلفه يل هريتلنياهريور بات ه ارلفه يرل هه-ه
هريتيات.هريتلنيا

 التدرج 2-6-2

 لرربتهريتررلنجهير لرر  هإيررىه يوررههنوررت مهنررههر لرءهق  ررل ها نررته رربهريتررلنياه نبررل ها نرر ه رربه
ريين  ه ريتلنجه بهريتلنياهيك هه    ءهل ن هريين هريكبين  ه ريتلنجهيع بهوينه ٌتهريتلنياه  ا ه

هين هياتبه:

هنههريوة هإيىهريلعا.ه-ه

هنههريبويٌهإيىهريننكا.ه-ه
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هنههريانياهإيىهريبعيل.ه

ه(42,48ي2008ي فبهنين لهن ت نههرينعر  هإيىهرينجة  .ه نه-

 المدرب الرياضي: -2-7 

تتيررررللهريعنريررررتهريتلنيبيررررته رررربهر يعرررر اهريجن  يررررتهبنيررررللر ه انةرررر هريت ررررا هرينيترررر مهريتررررلنيببه
رالتلررر  هريجيرررلهيت لررري هرينعر نررر  ه ت جيررراهريرررل ر عهرينشررر نكتهريني أررريتهيترررىهينكرررههري لررر  ه
يتيايررفهريةررلفهريعرر  هيرتررلنياه ارر هرالنتارر ءهبنوررت مهريني أرربه هتٌرر ينهريج ر رراهريف يررته ريبل يررته

هيته........هريخ ه ري فو

ه الهياتبهمي هإيىهتي هقي ل هني أيتهنىارته ابهرينلنا.ه

 مفيوم المدرب الرياضي: -2-7-1

رينرررلناهريني أررربهريع نررر هر و وررربه ريةررر  ه ررربه نريرررتهريترررلنياهكنررر هين ررر ه يأررر ه يرررله اررر ههين ررر 
رينشررر ك هريتررربهتا بررر هريني أرررته رينورررئ ييهه  ةررر هوررر رءه ررربهر  ليرررته  ه ررررىهنورررت مهرين ت بررر  ه
ريٌ  يته ة ه نربيته ك رن  هنرههيلررتته ترر هاربهرينشركرت.ه  ينرلناهرينتنيرههالهيلر عهب يلرل ت ه

 ههيليرراهريننبررتهيرعنرر هكنررلنا هيفةرر ه رجب ترراهنررر هبا أرر ه يررل هٌررنفهريتررلنياهبرر هيجرراه ههيكرر
 و ييباه ي ج  هال بيا هنتبلنهبكيفيتهرالوت لر هريجيلهينعر ن تراهريش لريته  بنرتراه ربهنير  ه

هال باه ر تل لا.(

لار هريش لرريتهريتنب يررتهريتربهتترر يىه نريررتهتنبيرته تررلنياهريت برريهه ترى نه رربهنوررت را هريني أرربه
تررا ينرهنب شررنر ه يرراهل نه عرر  ه رربهتٌرر ينهش لرريتهريت رراهتٌرر ينرهشرر نته نته رر  هيررمي ه جرراه هه
يكرر ههرينررلناهنرر تهييتررم هبرراه رربهجنيررعهتلررن  تاه نعر ن تررا ه ين رر هرينررلناهريع نرر هر و ورربه
 رية  ه به نريتهريتلنيا ه ته يلهريفرنفهريني أريتهب ينرلناهرين  وراهين ر ه يرلهرينشر ك هرينئيوريته

هبهتا ب هريت بيههرينوى ييهه نلين هر  ليتهرين ترفت.هريت
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 يٌرفه ربهرينلناهنوني  ه ليرل هله ةر هريا ئرله ننشرله نرئرلهرييرارت هيتنيرههبعنرفهريبلرين هننر ه
 جررل هنلررٌفىهريفرر تتهيجعررراه رربهننکررههنتنيررههيوررعىهإييرراهرينشرر نكيههي ةرر هرينعن ررته ري بررن ل.ه 

ه(5ي2003

  هيرفنيرف ه  ربهبعرًهرين رقرفهر لرءهريلرعاهيلربتهرينرلناهرينلناهريني أبهار هرينيرن هر 
بن  بتهرينعر  ه نة تاهر و ويتهب ر ءهال بيراه ر  رلرلا هبرل ي ه  فوري ه ه نة نير ه   ير هير لر  هبةر ه
إيىه  رىهرينورت ي   ه ةر ه  اله   يرنره|هيجراه ري ر هت أريتهيايارتها نرته اربه ههنة رتهريترلنياه

يت جهإيىهش ليتهمر هٌر بعه ر يه ةرمههكرن هرينة رتهتيتر جهإيرىهتعتبنهنههريٍ  ئفهريلعبته ت
ه.ه)85ي8997هكبهنينلهنينلهيوه(نجة لهما به جون  بهكبين

 مدرب كرة القدم: -2-7-2

يعتبررنهنررلناهكررن هرياررل هارر هيجررنهريهر يررته رربهريعنريررتهريتعرينيررته هريتلنيبيررت ه ريترربهتوررة ه رربهب رر ءه
 ب هنهه ت ه لرءهريلنرو  هري فويته هريتنب يتهإهه ج حهريت بيههيتيايفه  رىهرينوت ي   ه قله

%هن ةرر هيرنررلناه يررلهه قررلهيكرر ههإنجرر َهاررمههر انيررتهإيررىهه60 نريررتهريتعررري ه هريتررلنياهينجررعه
ه ع ييتهريل نهريم هيا  هباهبيك ه أعاهرياي ل ه به نريتهريتلنيا.

 يى نهتا ينرهنب شنره بهتٌ ينهه نلناهكن هريال هكش ليتهتنب يتهيت يىهنة تهرينعر ه رينلناهنع 
ش لرررريتهريت برررريه هكنرررر ه ههنررررهه ارررر هريع رنرررر هريترررربهتورررر  له ررررربهري لرررر  هب يت رررراهر  رررررىه
رينورررت ي  هريني أررريت ه  يترررلنياه ررربهكرررن هريارررل هييتررر جهإيرررىهنرررلناهكفررر هيورررتٌيعه ههيكررر ههق ئرررلره

 جةره هرينع   رتهريف يرته  جي هيلياهريالن ه رىهريعن هريتعر   بهريجنر  به ينر هيتعررفهبر يت بيهه هر
 رإللرنيرررته ريٌبيرررتهريتررربهتعنررر هنعررراهكنررر ه ههيررراهورررر  هيعرررلهنرررههريع رنررر هرينرررى ن ه ررررىههيررر ل هيرررل ه

هرال فع ال ه  ه فأة هب ي وبتهيت ا.

 يعتبنهإ لرلهنلناهكن هريال هينة تهريتلنياهنرهه ار هريج ر راهر و وريتهيتنتار ءه ريتارل هب يعنريرته
 أبها هنيلررتهيعرل ه  رنر هنرهه انةر هر عكر وهريفرورفتهريتلنيبيرتهيرنرلناهريتلنيبيته  يتف فهريني

م هري بنر هريعرنيته رينعن يته هريف يته بهر تا ءهريت بيهه ر  لرلا هينوت ي  هريبٌ يرته ربهأر ءه
رإلنك  رر  هرينت يررتهيررمرهيجررراه ههيررر هنررلناهكرررن هرياررل هبايررل هريتٌررر نر هرينعن يررته هريف يررتهريتررربه

نراه بهنة تهريتلنيا.هيمرهكر ههرإل رلرلهنرلناهكرن هريارل هرإل رلرلهرينتك نر هتنب ير هييت جة ه    ءه 
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 نة يررر هنرررهه رررت هته يرررلههب ينةررر نر ه هريارررلنر هريبل يرررته ريف يرررته هري فوررريتهرين ترفرررت ه هر انيرررته
ريكبررنمه رربهتكرر يههرييرروهرينة رربهيليررا ه   لررته رربه لرءه نررراه هنة نرراهريتنب يررته هريتلنيبيررته ه

هرينة يت.

 توررتره هريبررنرنجهريتلنيبيررته رربهكررن هرياررل ه جرر لهريايرر ل هرينشرريل هرينتن رررته رربهرينررلناه هيرراتبهإالهإمره
يلرر ه رررىهريتررلنياهرينة رربهريكرر  ب ه  لرربتهقرر لنره رررىه ةرر هرينشرركت هريترربهيتأررن ة هنيررلرهه

ت هريتلنياه هيكتواهرينلناه ل ئلاهرينة يتهريتبهتىارراهيراير  هبعنريرتهريترلنياهبكفر ء هنرهه ر
نرر هتيرراهنررهه بررنر ه هلنرورر  ه رنيررته ه نريررتهتورررة ه رربهإ ررلرلههإ ررلرلرهنتكرر نتهيرايرر  هب يعنريررته

ه(29-28يهه2003يوههويلهرب  بله(ريتنب يتهريتلنيبيت

 مدرب الناشئين ومبادئو: --2-7-3

 مدرب الناشئين:  -2-7-4

ريرررلالئ هإيرررىه هها ررر  هر تت ررر ه ررربه ورررر اهقيررر ل ه رررنفهريلررر  نه رررههقيررر ل ه رررنفهريكبررر ن ههتشرررين
  يلر  نهيتررا ن ههبلنجرته كبررن ه  ربهري قرر ه فورراهي رجةر ههلرئنرر هن قرفه  بررنر هجليرل ه رربهٍرر ه

ورر تهيعتبررن هه ربهننيرررته نرر ه تٌرر نهنررههه84-6 أرجهنيررنهنتك نرر .هإههر ٌفرر  هري  شرئيههنررهه
ياررته نتهرن ررت ه ارر ه رربهٍرر هاررمههريٍررن فهيتررا ن ههبشررل هبنرر هييررل ه ررت هتٌرر نر هوررنيعتهنتت

هي ية ه هية  هيمي ه نلناهري  شئيههيتين هنوى ييتهكبين ه بهإ لرلهجي هني أبهيرنوتاب .

 تعتبنهرياي هريتبهيىنههبة هرينرلناه كرمي هر ارلرفهريتربهيٌنرتهإيرىهتياياةر ه نرلمهتٌ باةر هنرعه
ب يرته نرنرها نر ه ربهتيليرلهن رلرف  هنرلناهري  شرئيه ه ر ياي هريتربهرياي هريني أريت ه هر ارلرفهريتنه

مه  ةرر هتررى نه رررىهكفرر ء هريعنرر  ه يررىنههبةرر هرينررلناهترعرراهل نرهنررى نره رربهيي ترراهبشررك ه رر ي ه ر 
ه  رىه ٍنتاه هتف  راهنعهرين رقفهرين ترفتهريتبهيا برة ه تيا.

 مبادئ مدرب الناشئين:  -2-7-5

يتبهيىنههبة هرينلناهت عكوهبشك هنب شنه رىه نراهنعهري  شرئيه ه ريشبءهرينىكله ههرينب ل هر
  رىهوبي هرين   هإمهكر ههرينرلناهيرىنههبراههتعرري هري  شرئيههينةر ن هار هشربءهار  هيرن   ورته ارٌه
   رراهينكررهه رررىهإأررف ءهنرر يىنههبرراه رررىهك  ررتهنيت يرر  هبن  نجرراهريتررلنيبب ه نرر هإمرهكرر ههيررىنهه
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 شئيههينة ن هجليل هإ نر هيهيرلهنرههيلريرتهرينعر نر  ه هرينعر نف هب إلأ  تهإيىهمي هب ههتعر هري 
 ريج ر اهريتنب يتهيرلية هننر هيورة ه ربهرإلنقر ءهب ي  شرئيههكا أر ءه عر ييهه ربهرينجتنرع ه رتهشر ه

ه ههمي هويك هه  أ ه وي عكوه رىهت ٌيٌ ه ت فيمهك  تهنيت ي  هريبن  نجهريتلنيبب.

 :خصائص المدرب الرياضي -2-8

   يتهريون  هريش ليتهريتبهيتو هبة هرينلناهريني أبه نلمهتف   هامههريون  هنعه يتأنهه
بعأررة هريرربعً ه كررمري ه نررٌهريوررر  هرينفأرر هيررلمهرينررلناهريني أرربه كنرر هإمرهكرر ههاررمرهريرر نٌه
ريور كبهي ن ه ي هرالاتن  هب  لرءه ه رالاتن  هبنش  نه ال بيهه ر لرءهنع ه كمري هنارلرنه فر مه

 فر مهرين لراه  هريننكرههريرم هيور ا ه ربهريترا ينه هريت جيراه ررىهورر  هريت بريه.هريش لبه  ه
ه(838  الهنوههوكنهننجعهو بفهي 

  ربهنرر هيررربه ررمكنهبعرًهري لرر ئيه ريلررف  هريترربهيتنيررهه هيتنترعهبةرر هرينررلناهريني أرربه ارربه
هكن هيرب:ه

 ترلنياهريت بريههير لر  هبةر ه ههيك ههنىن  هنيب هيعنراهنعت ي هباينتاه بهترل ي  ه تنبيرت هه-8
هإيىهرينوت ي  هريعري .

ه ههيك ههنعلرهنة ي هيتىهيوتٌيعهريتال هب وتننرنه.ه-2ه

ه ههيك ههق لنه رىهر تي نهريكرن  هرين  وبته رينعبن ه هه  ك نههتعبينره رأي .ه-3ه

هإههيتنيههبعيههرينلناهري بن ه بهركتش فهرين راا.ه-4

ه ههيك ههمكي  هننتع هبنوت مه  يبهنههرإلنك  ي  ه هريالنر هريعاريته.ه-5ه

 ههيب به تقتاه رىهرييا:هرينتب ل ه راليتنر هرينتب ل هنرعههنتئراه ربهر جةره هريتربهيعنر هه-6ه
هنعة ه ريجة ههريف ب

ت رررر  وهريجنةرررر نه( ه كررررمري هريتررررنر هت فيررررمهريارررر ر يهه ننر رررر  هريرعرررراهريه-رييكرررر  ه-رإللرن هريٌبررررب
ري ٍيررفه ريشررنيفهكنرر هيأرريفهلهريررلكت نهنفترربهإبررنراي هلهبعررًهري لرر ئيهريترربهيتنيررهه  هريترربه

هيجاه ههيك هه رية 
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هرينلناهريني أب ه ابهك آلتبه:ه

هيوههرينٍةن هيوههريتلنف هريليتهريجيل  ه ريالن ه رىهقي ل هريفنيف. -8
 ن ه رىهتٌبياة .هري ا  ته هرينعر ن  هريتلنيبيته بهريني أتهريت لليت ه ريناله -2

 ريتن و هبنع يينهر  تفه ر ن  ت هريشنف هريعل  هرين  بن  هري الء هرينوى ييتهريللفه -3

ريتنتررعهب يوررن  هريش لرريتهرإليج بيررت هري برر  هرال فعرر يب هرال بورر ٌيت هريلررتبت هريررتيك ه -4
 ريمرتبهرالجتن  ب

   نهري ق هريك  به.هيجاه ههيك ههن ته  ن مج هياتل هباهنيب هيعنراه ي ريهيا ه يهه -5

هريتنتعهب يون  هريش ليتهرإليج بيت ه ريت ٍي  هرين  بن  هرإلبلرَ هرينن  ت هريالن ه( -6

 خصائص وصفات المدرب الناجح: -2-9

يتنيررههه-ي لرر ئيه لررف  هرينررلناهريني أرربهري رر جت ه ا ةرر هتيررلله رربهري ارر ٌهريت ييررت:ههب ي ورربت
يتنيرههبر اليتنر هرينتبر ل ه هبر يتفكينهريعات ربه هه-ب ي رقعيته ل  هري ن نه رإل تيه بهريعنر .ه

يتنيرررههب يينررر وه هه-يتنيرررههب ي بررر  هرال فعررر يبه هريتن وررر ه ررربهرين رقرررفهريلرررعبت.هه-رين ٌارررب.ه
يتنيررههب ياررلن ه ررربهركتشرر فهرينرر ابيهه ب يعررل ه  ررل هه-تيايررفهريفرر هه هري اررتهبرر ي فو.ههريننبررته ررب

ين ل هنفتبهإبرنراي هننجرعهور بفه(يةت هب ي ا  تهريني أيتهريع نته ري  لته-ريتفنقتهبيههريت بيه.ه
ه.)27ي

 أشكال و أنواع المدربين : -2-11

ههريني أييههريميههيعنرر هه ربهرينت راهرييا هريني أبهنربءهباشك  ه    رَهن ترفتهنههرينلنبي
هبرراهه رينفت يررت ه هلر رر هريلرر ال هرين راررته هقررله شرر نهريعليررلهنررههر  لرر ئييهه رربهاررمرهرين أررَ 

ه   رَهرينلنبيههيك   هه رىهري ي هريت يب:

هرينلناهرينجتةل:ه-2-80-8

 رربهريتجليررله ههيرر ل هنعر ن ترراه هنع ن رراهنررهه ررت هرشررتنركاه رربهريررل نر هريتلنيبيررت ههريررم هيننرراه
هو رءهب يلر  ه  هري  نج.
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 المدرب المثالي: 2-11-2

 اررمههري   يررتهنررههرينررلنبيهه جررلا هن رر يييههإيررىهيررلهنرر ه رربهتفكيررنا ه   تقةرر ه تعرر نرة ه  وررر اهه
هرن ه هري ا لهريني أييه.قي لتة هيت بيهه هٌنياتهريي رنهال بية ه نعهرإلل

 المدرب المتسمق: 2-11-3

ريرررم هيننررراه ررربهورررن تهري لررر  هيرنورررت ي  هريع ييرررتهل ههبرررم هريجةرررله ريعٌررر ء ه لرئنررر هيتارررناهه
مرهتر هرإلٌ يرته يرنوئ ييههبٌنفهنرت يته ي أتهيةر ه  راهر  أر هل هه ههييارفه تر ئجهإيج بيرت ه ر 

هبا ه تهيجلهنك   هبيههرينلنبيههريشن  ء.

 المدرب الطموح: 2-11-4

 اررمهه   يررتهنررههرينررلنبيههلرئنرر هيننرراه رربهريتجليررل ه نعن ررته يررل ه ورر يياهريتررلنياه هرالاتنرر  هه
هب يبي هريعرنبه هريتايي هرينوتننهيعنريتهريتلنيا هنعهري أعه بهرال تب نهرإلنك  ي  هرينت يت.

 المدرب الواقعي: 2-11-5

 ارر هرينررلناهريررم هي ٍررنهإيررىهر نرر نهب ٍررن ه رقعيررت ه رأررع ه رربهرال تبرر نهإنك   ترراه هإنك  يرر  هه
ررفهميرر ه  ارر هياررلنر هال بيررا ه اررمههري   يررتهنررههرينررلنبيهه ريةيئررتهريترربهي تنرربهإييةرر  ه ب يترر يبهيٍ 
يفكررن هه رربهجنيررعهر نرر نهريترربهتارر برة هبجليررته رأررع ه رربهرييورر اهريٌن يرر  هريترربهيةررلفهإييةرر ه

ه ا هيالنر هال بيا. ه

 المدرب الحائر:  6 - 11 -2

 ارررمههري   يرررتهنرررههرينرررلنبيههقريررررتهريييررررت ه هي الرررة هري رقعيرررته راليترررهر  ه يرررمي ه جرررله ههنورررت مه
ريتفكينهيلمهاىالءهرينلنبيههي الاهريلقته هري  بهبك ينهنههر ن نه هن يبر هنر هتار هارمههري   يرته

هقلنتة .هنههرينلنبيههيعل ه اتة ه به فوة ه  ب

 المدرب الطواا :  2-11-7

 تكررر ههارررمههري   يرررتهنرررههرينرررلنبيههنيرررنهنورررتان ه رررربه أرررعهنعررريهه ي ٍرررنهإيرررىهريج  ررراهرينررر ل ه
كاورر وه رربهت فيررمههيرتررلنيا ه قررلهيكرر ههنرر ة هرينررلناهرينتييرره هريجرر له هريٌنرر ح ه ريك يررنهنرر ة ه
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  هي ٍررنهإيررىهنلررريتاه رر فهنيتررنفهيةررمههرينة ررت هنةنرر هر تن ئرراه  الءههير رر ل هريررم هتنبرربه يررا ه
هنلريتهرآل نيه.

 المدرب الحديث:  2-11-8

 امههري   يتهنههرينلنبيهه جله  ة هك يرن هرإلٌرتَهتننراه ربهريتيرلي  ه بعأرة هيجيرله ك رنهنرهه
ي ته ج بيت ه لرئن هرالشتنر ه بهل نر هريتلنياهرينتالنته بهريل  هر ج بيرت ه ينرور هرينيرت ه ه

يوتفوررنه ررهه يررل هرينعر نرر  ه هرينعرر نفهريني أرريته رربهنجرر  هريت لرريهريررل ني  هريع ينيررته ه
نررهه ررت هشرربك  هرينعر نرر  لهرال تن رر هله ك يررنرهنرر هتتقرربهاررمههري   يررتهنررههرينررلنبيههروتيورر هه
كبيرنهنرههرينوررى ييه ه يت ٌفةر هر  ليررتهريكبيرن هورر رءهلر ر هنلررنه  ه ربهريررل  هريعنبيرتهريشررايات.ه

هتصنيا المدربين: -2-11

هينكههتل يفهرينلنبيههيواهإنك  ي  هريت بيهه هنوت ي تة هإيىهن يربه:

هنلنب هريفنفهريا نيت.ه- ه

هنلنب ه نفهري  رل .هه-اه

هنلنب هرينلرنو هريكري   ه هريج نع  .هه-ج

هنلنب ه نفهر ٌف  ه هري  شئيه.ه-ل

 دافعية المدرب الرياضي: -2-11-1

رينرررلناهريني أررربه  هرينرررلينهريف ررربهت تررررفهٌباررر هينورررت رهه ررربهنة رررتهريترررلنياهريني أررربهإمهه رقرررع
ت ترفهل ر عهرينلناهريني أبهرييلي ه ههل ر عهرينلناهريني أبهيت راه  هيفنيرفهنرههريلنجرته

هر  يى ه هريتبهت ترفه ههل ر عهرينلناهريني أبه  هرينلينهريف بهإليلمهريفنفهريا نيت.

(هإيرربهريررلر عهريترربه8992(ه  ررت  ه 8996(ه هب  نرر هه 8996هه ن ررههارر ههله  قررله شرر نهكرر هنرر
ه(8ينكههر تب نا هنههبيهه ا هل ر عهرينلناهريني أبه  هرينلينهريف به ابهكن هيرب:ه 

هل ر عهني أيت:ه-2 -2-11
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قررله جررلهبعررًهريت برريههريني أررييههيشررعنه هه ارراهر تررهرية هرينن نوررتهريني أرريته ههنررهه رجرربة ه
هريني أررتهريترربهت للرر ره يةرر  ه ني  يررتهريعنرر هنررعهري  شررئيههإلكورر بة هرإلوررة   ه رربهتٌرر ينه ررَ 

ه بنرتة هريش ليت ه هرالنتا ءهبنوت ي تة .

 دوافع مينية: 2-11-3

هك يررنرهنرر ه جررله نيجرربهريكريرر  هريتنبيررتهريبل يررته هريني أرريتهيعنررر هه رربهنجرر  هريتررلنياهريني أررى
ك تيجرررتهيلنرورررتة هريني أررريتهريت للررريته ررررىه وررر وه ههنة رررتهريترررلنياهريني أررربهاررربهنة رررتة ه

هرين  وبتهيٌبيعتهلنروتة .

 دوافع اجتماعية: 2-11-4

ن رررر هرالتجرررر هه يرررر هرالشررررتنركيته رررربهرينجرررر ال هرالجتن  يررررت ه ني  يررررتهتكرررر يهه تقرررر  ه لررررلق  ه
ه ه بهنج  هريتلنياهريني أب.رجتن  يت ه هريوعبه ي هريتاب هرالجتن  بهك تيجتهيعنرة

 تحقيق أو إثبات الذات: 2-11-5

قلهينمهريفنله هه نراه بهنج  هريتلنياهريني أبهييافهياهإ ب  همرتاه بهإيلمهرينجر ال هريتربه
هينمه  اهكف ه ية  ه كمي هريشع نهبنلمه انيتا ه تع ن هري  وهنعاه رىه  اه ك نه انيت.

 المكاسب الشخصية : -2-11-6

رينك وررراهرين ليرررته هرينع  يرررته  هريي جرررتهإيرررىهركتوررر اهنك  رررتهنتنيررره ه  هننكرررههننيرررههبررريهههن ررر 
هريجن  ته  هركتو اهريشةن  ه ركتو اهرال تنرفهنههرآل نيه.

 االتجاه التعويضي: 2-11-7

قررلهيررنمهريت رراهرينعترره ه ههقي نرراهب يتررلنياهريني أرربهيع أرراه ررههري جرر حهريررم هر تاررلههك تيجررته
 هكنررر هقرررلهيت رررمهريت ررراهريرررم هيررر هييارررفهنورررت ي  ه  ييرررته ررربهني أرررتهنرررههنة رررتهال تهريررراهريرعرررا

هريتلنياهتع يأ هياه هه ل هقلنتاه رىهريتف فهكت ا.

ه
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 واجبات المدرب الرياضي: -2-12

إههأرررن ههري لررر  هب يت ررراهإيرررىه  ررررىهنورررت ي  هريني أررريتهيرارررىه ررررىهرينرررلناهريني أررربه  ه
رينرررلينهريف ررربهنورررى ييتهتيايرررفهريعليرررلهنرررههري رجبررر  هوررر رءه ررربه نريرررتهريترررلنياهريني أررربه  ه ررربه

ري رجبر  هه-ري رجبر  هريتعرينيرت.هه-(ه2رين   و  هريني أريته ترتر يه ار هري رجبر  ه ينر هيرربه:ه 
ه فويت.ريتنب يتهري

 الواجبات التعميمية: -2-12-1

تتأنههري رجب  هريتعرينيتهجنيعهريعنري  هريتبهتوتةلفهريتا ينه بهقرلنر ه نةر نر ه هنعر نر  ه
ريت نيرتهريشرر نرتهه- هنعر نفهريت راهريني أرربه تشرن ه ارر هارمههري رجبر  هريتعرينيررته رربهنرر يرب:ه

ريعأريت هريون تهريتين  هرينن  ت هرينشر قت ههرينته تهيرلف  ه  هريالنر هريبل يتهر و ويت هك يا  
ريت نيرتهري  لرتهيرلرف  ه  هريارلنر هريبل يرتهه- ننا هنرههريلرف  ه  هريارلنر هريبل يرتهر و وريت.ه

هري شرررر ٌهريني أرررربهريررررم هيت لررريه يرررراهريت رررراهريني أررررب.ه تعررررري هرينةرررر نر هه-ريأرررن نيتهي ررررَ 
هري شررر ٌهريني أررربهريت للررربه هر يرررته هير لررر  هإيرررىه  ررررىهنورررت ي  هريينكيرررتهر و وررريتهي رررَ 

هريني أيت.

 الواجبات التربوية النفسية: 2-12-2

تتأنههريج ر راهريتنب يرتهري فوريته كر هرينرى نر هرين ٍنرتهريتربهتورتةلفهإكور اه ت نيرتهريج ر راه
تنبيرررتهه-ريتن يرررته هري فوررريتهرية نرررتهيت ررراهريني أرررب ه تشرررن ه اررر هارررمههريج ر ررراه ررررىهنررر هيررررب:ه

ني أرريت ه هريعنرر ه رررىه ههيكرر ههري شرر ٌهريني أرربهم هرينوررت مهريعرر يبهنررههريرر ىءه رررىهيرراهري
تشررکي هن ترررفهل ر ررعه هي جرر  ه نيرر  هريت رراه هرالنتارر ء هبنرر هه-ريي جرر  هر و ورريتهير  شرر .ه

ه-بلرررر ن هتوررررتةلفه و ورررر هرالنتارررر ءهبنوررررت مهريت رررراه نوررررت مهريجن  ررررته  هريفنيررررفهريني أررررب.ه
نيررل  هكرر ي رفهريني أرربه هريررن حهريني أرريته هريرعرراهري ٍيررفهركتورر اه ت نيررتهريوررن  هري رايررتهريي

 نينا هنههريون  هريتنب يتهيرلمهريت راهريني أرب.هب إلأر  تهإيرىهري رجبر  هريتربهير لرة ه  ارله
ه(32-38نينلهيوهه ت  هننجعهو بفهينوههوكنه هرينتن رته بهن يرب:ه 

ه
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 اإلعداد البدني : 2-12-3

ريت اهبل ههقلن هبل يتهالهيوتٌيعه ههيىل هرينب ني  هب تار ه ه ا هري رجاهر   هيرنلناهإمه هه
ه امرهن هيى نه وبي ه رىهنوت مهت فيمههي ٌٌهريرعا.

 اإلعداد المياري: 2-12-4

 مي هب يعن ه رىه ههيل هريت راهإيرىهرإلتار ههريتر  ه هرينتك نر ه ربهر لرءهريف ربهيرنةر ن هتير ه
إيىهترايههريت اهإتا ههرينة ن  ه امرهيو  له رىه  هٍنفهنههٍن فهرينب نر  ه يةلفهرينلناه

ه ههيعيلهتفكينهه بهت فيمهريتين هرين ٌٌه اٌهنن هيوة ه نراه يجعراه ك نهتنكيهر.

 اإلعداد الخططي: -2-12-5

ي هيلبتهريتلنياه رىهرينة نر هننتبٌهرنتب ٌ ه  يا هبتعر ه ٌٌه نعهمي ه  ههرإل لرلهري ٌٌبه
هياه ٌ رتاهري  لت.ه

 اإلعداد الذىني: 2-12-6

إههريعا هريورري  ه ريتلرنفهرييوره هنتٌربر  ها نرتهجرلرهيكر هال راه   ر ءهرينبر نر ه   لرته   ر ءه
ه.ه)27  الهنوههوكنهننجعهو بفهي(ريريٍ  هريي ونت

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه
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 خالصة:

ريتلنياهريني أبه نريتهور كيتهياللهبةر هتٌر ينهريفرنلهبةرلفهت نيرتهقلنرتراه هرورتعلرلرتاهريبل يرته
 ري فويت ه يعتبنهريتلنياه رن هنههريعر  هإمره ٍن  هإيياهنهه  ييته ل ياه نب لئا هكن هيعتبنه   ه

هنههريف  ههإمره ٍن  هإيياهنهه  ييتهتٌبيايت.

 نهه ت هريلنروتهريتربهقن ر هبةر هي  ي ر هقرلنهرينورتٌ َهإيار ءهريأر ءه ررىهن تررفه ل ئلراه ه
يررل نهر و ورربهيرنررلناه رربه نريررتهتررلنياهري  شررئيه ه نرر هج ر برراهريعرنيررت هكنرر هقن رر ه يأرر هبرر بنرههر

ه رياهنهه رجب  ه  الرفه بيرتهيون رهإيىهتياياة .

ر ٌتق هنن هوبف ه نهه ت هتٌنق  هيةمرهريفل ه رل  هإيىهريل نهرية  هريم هيرعباهرينرلناه ربه
 رراهر و ورريتهتكرر يههري  شررئيه هكنرر هيعتبررنهإ ررلرلهنررلناهكررن هرياررل هينة ررتهريتررلنياهنررهه ارر هريج ر

يتنتارر ءه هريتاررل هب يعنريررتهريتلنيبيررت ه رر يتف فهريني أرربهارر هيلرريرتهيعررل ه  رنرر ه انةرر هر عکرر وه
 رورررفتهريترررلنياهيرنرررلناهم  هري برررنر هريعرنيرررته رينعن يرررته هريف يرررته ررربهر تاررر ءهريت بررريهه ر  رررلرلا ه

 ينوت ي  هريبٌ يته بهأ ءهرإلنك  ي  هرينت يت.
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 :تمهيد
 سنحاول من خالل هذا الفصل الذي يعتبر جوهر البحث توضيح منهجية البحث ، 
 واإلجراءات الميدانية المتبعة بغية الوصول الى حل لمشكلة البحث المطروحة وتحقيق 
 األهداف المرجوة ، ولهذا تطرق الطالب الباحث فيه الى تحديد المنهج العلمي المتبع ، 

مجالت البحث ، أدوات البحث ، وكذا األسس العلمية لهذه مجتمع وعينة البحث ، 
ير النتائج التي تضمنها البحث األدوات لتليها الوسائل اإلحصائية المستعملة في تفس

 . لك في سبيل تحقيق األهداف المنشودةوذ
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  :منهج البحث -1 
منهج مناسب ومالئم استخدم الطالب الباحث المنهج الوصفي بالطريقة المسحية لكونه 

لحل المشكلة المطروحة. و يعرف المنهج الوصفي" بأنه كل استقصاء ينص على 
ظاهرة من الظواهر كما هي في الوقت الحاضر بقصد تشخيصها، كشف جوانبها 

وتحديد العالقة بين عناصرها ويتم هذا عن طريق جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها ثم 
الشاطي، ( المنهج المالحظة، المقابلة، االستبيان". (االستنتاج، وأهم أدوات هذا 

1991( 

 :عينة البحث -2
اشتملت عينة البحث على مثل مجتمع البحث في مدربي كرة القدم والية معسكر و ت -
 مدربين من مدربي النخبة 11

 :خصائص أفراد عينة البحث 1- -2

من حيث السـن: 

 .السنتوزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير  01 جدول رقم 

 النسبة العدد التقسيم المتغير
 السن
 
 
 
 
 

 %11 11          01الى  52من 

 %01 10 01الى  01من 

 %21 12 الى فوق  01من 

  المجموع
 

11 111% 
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 توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية تبعا لمتغير الســن)  1 (رسم بياني رقم

 حيث المؤهل التدريبيمن:  

 .المؤهل التدريبيتوزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير  01 جدول رقم 

 النسبة العدد التقسيم المتغير
 
 
 
 

 المؤهل التدريبي
 

FAF 1          15 51% 

FAF 2 15 51% 

CAF C 10 01% 

CAF B 
 

11 11% 

 CAF A 11 11% 

  المجموع
 

11 111% 
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 توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية تبعا لمتغير المؤهل التدريبي)  22 (رقمرسم بياني 

نستنتج أن أغلبية أفراد عينة البحث لديهم الخبرة الكافية في مجال التدريب،  :تاجتناإلس
 .وهذا ما يسمح لهم من الممارسة التدريب على أحسن وجه

 :البحث متغيرات -3
 اآلتية:اعتمد البحث على المتغيرات  -

 :المستقل المتغير -3-1

ودراسته قد  هو المتغير الذي يفترا الباحث أنه السبب أو أحدد األسباب للنتيجة معينة 
الوسائل  ¨وهو  )519ص1990ثابت,(تؤدي إلى معرفة تأثير على متغير اخر

  "التكنولوجية الحديثة

  :المتغير التابع -3-2 
يؤثر فيه المتغير المستقل و هو الذي تتوقف قيمته على مفعول تأثير قديم المتغيرات 
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األخرى حيث أنه كلما أحدثت تعديالت على قيم المتغير المستقل ستظهر على المتغير 
 "وهو" التدريب الرياضي)119، ص 1999راتب،(-التابع 

 :مجاال البحث -4

  : المجال البشري 1- -4
الرياضات الجماعية ألندية كرة القدم لوالية اشتمل المجال البشري على مدربي  -

  هالل سيق-غنيفتمثالية -امل غريس -سريع المحمدية -معسكر وهم غالي معسكر

  : المجال المكاني -4-2
 والية معسكراندية  بعض لقد أجرينا دراستنا الميدانية على مستوى  -

  :المجال الزماني  -4-3
 فيفري إلى غاية  5119ت هذه الدراسة خالل الفترة الممتدة ما بين ديسمبرز أنج -

5151 

 :أدوات البحث - 5
لغرض اإللمام بموضوع البحث ومتغيراته، اعتمد الطالب الباحث على مجموعة من 

المصادر والمراجع من كتب وبحوث ودراسات التي تناولت بكيفية أو بأخرى أحد 
انت سندا قويا للوصول إلى حل المشكلة المطروحة، جوانب دراستنا هذه، والتي ك

 وبالتالي تطلب انجاز هذا البحث استخدام األدوات التالية:

تم االعتماد في دراستنا على استمارة االستبيان لجمع البيانات استمارة االستبيان :  -5-1
الميدانية ، ويمكن تعريفها بانها : الئحة مؤلفة من مجموعة من االسئلة في عالقة 
وطيدة بموضوع البحث، ويستمد تصميمها من المراحل المنهجية االساسية التي يجب 

و تفرعاتها سوف تأتي في على الباحث ان يوليها اهتمامه ، ألن فرضيات البحث 
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صيغة أسئلة االستمارة ، وعليها تبنى نتائج البحث ، كما تعرف كذلك بأنها : وثيقة 
تتضمن اسئلة ، و توجه الى جميع افراد العينة ، و يسجل المبحوثين اجاباتهم عن 
اسئلة االستمارة ، كما قد يجيب المبحوث عن جميع احتماالت االسئلة او عن بعض 

 (551, 5112ا فقط )زرواتي ، احتماالته

 االساليب االحصائية : -6

إن هدف الدراسة اإلحصائية هو محاولة التوصل إلى مؤشرات كمية ذات داللة 
، و المعدالت  تساعدنا على التفسير و التحليل و الحكم على مدى صحة الفرضيات

 :اإلحصائية المستعملة هي 

ة لتحليل النتائج في قانون النسب المئوياستخدما في بحثنا  :_قانون النسبة المئوية
    األسئلة جميع

 M تكرارات كل منها

 العدد الكلي للعينة.X 100 /_النسب المئوية = عدد التكرارات 

للوقوف على مدى ثبات alpha cronbakh): _معامل الثبات )ألفاكرو نباخ _
 األداة.

 المستقلة والتابعةللمطابقة بين المتغيرات  : كاف تربيع2 )كا(_اختبار 

قمنا بجمع االجابات عن االسئلة التي وجهت لموظفي المديرية و وضعها في جداول 
 مع عدد تكرار لكل االجابات ثم قمنا باستخراج النسبة المئوية لكل واحد.
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 االدوات االحصائية :-6-1 

، وهذا لغرض الخروج بنتائج موثوقة بها علميا استخدمنا الطريقة االحصائية لبحثنا 
لكون االحصاء الوسيلة و االداة الحقيقية التي تعالج بها النتائج على اساس فعلي ، 

 يستند عليها في البحث العلمي و االستقصاء وعلى ضوء ذلك استخدمنا ما يلي :
:هي من اشهر حزم البرامج الجاهزة في  19االصدار  spssالحزم االحصائية  -أ

، اذ يتمتع هذا البرنامج بالكثير من مجال المعالجة االحصائية للبيانات 
الخصائص الفريدة التي تميزه عن باقي البرامج المماثلة ، واهم هذه الخصائص 

 (121, 5112،بساطة االستخدام و سهولة الفهم )نادر شعبان السواح ، 

 الخصائص السيكو مترية : -7

 اوال :الصدق :

ما أعد لقياسه فقط ، أما إذا أعد يعد االختبار صادقا اذا كان يقيس :الصدق الظاهري 
 لدراسة ما وقاس غيرها ، ال تنطبق عليه صفة الصدق 

للتعرف على مدى صدق االداة في قياس ما وضعت لقياسه تم عرضها على عدد من 
المحكمين اعضاء هيئة التدريس بجامعة المسيلة والذين شهد لهم بالتجربة و الخبرة في 

ئهم فيما يخص بعض التعديالت حول االستمارة ، وبلغ مجال البحث العلمي لألخذ بآرا
 لتسيير الرياضي ، وقد استفدنا منفي تخصص االدارة و ا 0عدد المحكمين 

المالحظات التي تحصلنا عليها ، وعلى هذا االساس تمت معالجة بعض االخطاء و 
على تصحيحها ،وبهذا تم استخراج الشكل النهائي الستمارة االستبيان وقد اجمعوا 

 صدق فحوى االستبيان و الغرض الذي وضع ألجله .
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لقد جرى الّتحقق من صدق االستبيان عن طريق حساب االتساق صدق االتساق الداخلي:
الداخلي لألسئلة، والذي يعتمد على حساب معامل االرتباط بيرسون بين العبارات 

 تائج المتوصل إليها:للبعد الذي تنتمي اليه، والجدول التالي يوضح النوالدرجة الكلية 

 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان:

 وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط 'بيرسون' بين كل فقرة من فقرات المحور 
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 :  صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور األول

  الرقم
معامل 
 االرتباط

Sig 
مستوى 
 المعنوية

 النتيجة

تعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في  11
 التدريب 

يوجد ارتباط دال  1.111 **1.925
 إحصائيا

تواجهون بعض العراقيل في تجسيد برنامجكم  15
 التدريبي باستعمال الوسائل التكنولوجية. 

يوجد ارتباط دال  1.111 **1.901
 إحصائيا

على متابعة كل ما هو جديد في عالم  تسهرون  10
 التدريب.

يوجد ارتباط دال  1.111 **1.922
 إحصائيا

بصفتك مدرب ، هل تستغني عن الوسائل  10
 الحديثة في عملية التدريب

يوجد ارتباط دال  1.111 **1.201
 إحصائيا

ودورات تكوينية في مجال  حضرت ملتقيات 12
 استعمال التكنولوجية الحديثة في التدريب.

يوجد ارتباط دال  1.111 **1.990
 إحصائيا

تعتقد ان الوسائل التكنولوجية اثناء المباراة  11
 .ضرورية ام غير ضرورية

يوجد ارتباط دال  1.111 **1.211
 إحصائيا

الرياضي ترون واقع اإلمكانيات المادية للنادي  12
الذي تدربون فيه قادر على امدادكم بوسائل 

 التكنولوجية الحديثة في عملية التدريب.

يوجد ارتباط دال  1.111 **1.920
 إحصائيا

تلقيت تكوين نظري و تطبيقي على كيفية  19
 .استعمال هذه الوسائل

يوجد ارتباط دال  1.111 **1.201
 إحصائيا
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يوجد ارتباط دال  1.920** 1.111 (. Elite Formتستخدم تقنية  "إيليت فورم" ) 19
 إحصائيا

يوجد ارتباط دال  1.201** 1.111 .( EMSCULPTجهاز إم سكلبت ) تستخدم  11
 إحصائيا

أي أن يتضح من خالل الجدول أعاله بان جميع فقرات ترتبط مع المحور األول .
فقراته دالة إحصائيا ، حيث نجد أن معامالت االرتباط المحسوبة لكل فقرة من فقراته 

)مستوى المعنوية( اقل من بمستوى    SIGالجدولية، كما أن قيمة    rاكبر من قيمة 
في جميع فقرات المحور أي يوجد ارتباط معنوي ومنه تعتبر  1.12,  1.11داللة 

 ه.ومتسقة داخليا، لما وضعت لقياس فقرات المحور االول صادقة

 صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الثاني  :

  الرقم
معامل 
 االرتباط

Sig 
مستوى 
 المعنوية

 النتيجة

تساعد الوسائل التكنولوجية الحديثة في  11
 عملية التدريب.

يوجد ارتباط دال  1.111 **1111
 إحصائيا

 إمكانية وصول االعبين إلى المستويات 15
العليا مرهون بعامل استخدام الوسائل 

 الحديثة في التدريب

يوجد ارتباط دال  1.111 **1.991
 إحصائيا

ترى ان الوسائل الحديثة تنمي القدرات  10
  البدنية لدى الالعبين .

يوجد ارتباط دال  1.111 **1.255
 إحصائيا
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يمكنك االعتماد بشكل كلي عن الوسائل  10
 التكنولوجية الحديثة

يوجد ارتباط دال  1.111 **1.129
 إحصائيا

نجاح المدرب يكون بقدر تمكنه من  12
 استخدام الوسائل التكنلوجية الحديثة 

يوجد ارتباط دال  1.111 **1.991
 إحصائيا

تأثر الوسائل التكنولوجية على الجانب  11
 المهارى لدي االعبين

يوجد ارتباط دال  1.111 **1.991
 إحصائيا

غياب الوسائل التكنولوجية  الحديثة في  12
 حصة تدريبية تنقص من مردود االعبين  

يوجد ارتباط دال  1.111 **1.902
 إحصائيا

االعبين لهم القدرة على استعمال الوسائل  19
 التكنولوجية دون مساعدة المدربين 

يوجد ارتباط دال  1.111 **1.900
 إحصائيا

التكنولوجية ضرورية تعتقد ان الوسائل  19
 لالعبين

يوجد ارتباط دال  1.119 **1.259
 إحصائيا

استعمال الوسائل التكنولوجية في الحصة  11
 التدريبة لدى االعبين يعطي نتائج جيدة

يوجد ارتباط دال  1.111 **1.129
 إحصائيا

فقراته  أي أنع فقرات ترتبط مع المحور الثاني يتضح من خالل الجدول أعاله بان جمي
دالة إحصائيا ، حيث نجد أن معامالت االرتباط المحسوبة لكل فقرة من فقراته اكبر 

)مستوى المعنوية( اقل من بمستوى داللة    SIGالجدولية، كما أن قيمة    rمن قيمة 
في جميع فقرات المحور أي يوجد ارتباط معنوي ومنه تعتبر فقرات  1.12,  1.11

 المحور الثاني  صادقة ومتسقة داخليا، لما وضعت لقياسه.
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 ثبات وصدق أداة الدراسة:

 تم التحقق من ثبات استبيان الدراسة، من خالل معامل ألفا كرونباخ

عدد  معامل ألفا كرونباخ االستبيانمحاور 
 الفقرات 

 النتيجة 

 ثابت 11 1.909 المحور األول 11
 ثابت 11 1.921 المحور الثاني  15

 ثابت 51 1.922 جميع فقرات االستبيان
هي معامالت مرتفعة، وكذلك  نالحظ من خالل الجدول أعاله أن معامل ألفاكرونباخ

و هذا يدل على أن قيمة الثبات 1.922معامل ألفا لجميع محاور االستبيان معا بلغ 
مرتفعة ألداة الدراسة ذات ثبات كبير مما يجعلنا على ثقة تامة بصحة االستبيان 

تجدر اإلشارة إلى أن معامل  وصالحيته لتحليل وتفسير نتائج الدراسة واختبار فرضياتها
( ، وكلما أقترب من الواحد؛ دل على وجود  1-1لثبات ألفا كرونباخ، تتراوح بين ) ا

ثبات عال، وكلما اقترب من الصفر؛ دل على عدم وجود ثبات. وان الحد األدنى 
 1المتفق عليه لمعامل ألفا كرونباخ هو  : 
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  تمهيـد
في هذا الفصل من الجانب التطبيقي سوف نِعرض فيه النتائج المتوصل إليها، مع  

التحليل والمناقشة وكذا مقابلة النتائج بالفرضيات مع عرض االستنتاجات ومجموعة من  
االقتراحات والتوصيات باإلضافة إلى الخالصة العامة، وهذا وفقا لما ومجموعة من  

لى الخالصة العامة، وهذا وفقا لما تمليه طبيعة  االقتراحات والتوصيات باإلضافة إ
 وفرضيات وأهداف البحث موظفين لذلك مجموعة من األشكال البيانية  

 التوضيحية 
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 عرض وتحليل نتائج تطبيق استبيان  -2-1
المدربين الرياضيين يعتمدون على الوسائل التكنولوجية الحديثة في عملية   المحور األول:

   التدريب.

 تعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في التدريب  (: 01العبارة رقم ) 

الداللة 
 اإلحصائية 

درجة  
 الحرية

مستوى  
 الداللة 

النسبة  2كا
 المئوية 

التكرارا 
 ت

 اإلجابات 

المجدول
 ال  2 20% المحسوبة  ة

 دال  إحصائيا  
 

 نعم  7 %70 6.200 5.991 0.05 2
 أحيانا  1 %10
 المجموع  10 %100

 01من المحور     01يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم:  01جدول رقم:

 
من      01: رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم :  01الشكل رقم 

 01المحور
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من خالل الجدول أعاله نجد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة تعتمد على الوسائل  
%    70نعم( بنسبة التكنولوجية الحديثة في التدريب معظمها كانت لصالح ) 

، وهذا يعبر على درجة رضا أفراد العينة  %)أحيانا(    10% ) ال( بنسبة   20وبنسبة
  2ائية لالستبيان عن طريق حساب كاعلى هذا البعد ومن خالل المعالجة اإلحص

وهي اكبر     6.200المحسوبة تساوي    2والمبينة في الجدول أعاله نجد أن قيمة كا
= ، مما 2dfو درجة الحرية    0.05αعند مستوى داللة =   5.991المجدولة  2من كا

 يدل على أن عبارة لها داللة إحصائية فيما بين أفراد العينة. 

واجهون بعض العراقيل في تجسيد برنامجكم التدريبي باستعمال  ت  (: 02العبارة رقم ) 
 الوسائل التكنولوجية. 

الداللة 
 اإلحصائية 

درجة  
 الحرية

مستوى  
 الداللة 

النسبة  2كا
 المئوية 

التكرارا 
 ت

 اإلجابات 

المجدول
 ال  1 10% المحسوبة  ة

 دال  إحصائيا  
 

 نعم  8 %80 9.800 5.991 0.05 2
 أحيانا  1 %10
 المجموع  10 %100

 01من المحور     02يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم:  02جدول رقم:
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من      02: رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم :  02الشكل رقم 

 01المحور
خالل الجدول أعاله نجد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة تواجهون بعض    من

العراقيل في تجسيد برنامجكم التدريبي باستعمال الوسائل التكنولوجية. معظمها كانت  
،  %)أحيانا(      10% ) ال( بنسبة    10 % و  بنسبة   80نعم( بنسبة لصالح ) 

هذا البعد ومن خالل المعالجة اإلحصائية  وهذا يعبر على درجة رضا أفراد العينة على 
  2والمبينة في الجدول أعاله نجد أن قيمة كا 2لالستبيان عن طريق حساب كا

عند مستوى داللة   5.991المجدولة  2وهي اكبر  من كا 09.800المحسوبة تساوي  
 =0.05α  2و درجة الحريةdf  مما يدل على أن عبارة لها داللة إحصائية فيما ، =

 راد العينة. بين أف
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 تسهرون على متابعة كل ما هو جديد في عالم التدريب.  (: 03العبارة رقم ) 

الداللة 
 اإلحصائية 

درجة  
 الحرية

مستوى  
 الداللة 

 2كا
النسبة 
 المئوية 

التكرارا 
 اإلجابات  ت

المجدول
 ة

 ال  1 10% المحسوبة 

 دال  إحصائيا  
 

 نعم  9 %90 6.400 5.991 0.05 1
 أحيانا  0 %0

 المجموع  10 %100
 01من المحور     03يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم:  03جدول رقم:

 
من      03: رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم :  03الشكل رقم 

 01المحور
خالل الجدول أعاله نجد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة تسهرون على متابعة    من

% و     90نعم( بنسبة معظمها كانت لصالح )   كل ما هو جديد في عالم التدريب.
، وهذا يعبر على درجة رضا أفراد %)أحيانا(     00% ) ال( بنسبة    10 بنسبة 
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إلحصائية لالستبيان عن طريق حساب  العينة على هذا البعد ومن خالل المعالجة ا 
وهي   6.400المحسوبة تساوي    2والمبينة في الجدول أعاله نجد أن قيمة كا 2كا

=  2dfو درجة الحرية  0.05αعند مستوى داللة =  5.991المجدولة   2اكبر  من كا
 مما يدل على أن عبارة لها داللة إحصائية فيما بين أفراد العينة.  ،

بصفتك مدرب ، هل تستغني عن الوسائل الحديثة في عملية   (: 04العبارة رقم ) 
 التدريب

الداللة 
 اإلحصائية 

درجة  
 الحرية

مستوى  
 الداللة 

 2كا
النسبة 
 المئوية 

التكرارا 
 اإلجابات  ت

المجدول
 ة

 ال  0 0% المحسوبة 

 دال  إحصائيا  
 

 نعم  7 %70 15.200 5.991 0.05 2
 أحيانا  3 %30
 المجموع  10 %100

 01من المحور     04يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم:  04جدول رقم:
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من      04رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم :  : 04الشكل رقم 
 01المحور

من خالل الجدول أعاله نجد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة بصفتك مدرب ، هل  
نعم( بنسبة  تستغني عن الوسائل الحديثة في عملية التدريب معظمها كانت لصالح )  

، وهذا يعبر على درجة  انا(  %)أحي    30% ) ال( بنسبة   00 % و  بنسبة    70
رضا أفراد العينة على هذا البعد ومن خالل المعالجة اإلحصائية لالستبيان عن طريق  

  15.200المحسوبة تساوي    2والمبينة في الجدول أعاله نجد أن قيمة كا 2حساب كا
و درجة الحرية    0.05αعند مستوى داللة =   5.991المجدولة  2وهي اكبر  من كا

2df .مما يدل على أن عبارة لها داللة إحصائية فيما بين أفراد العينة ، = 

حضرت ملتقيات ودورات تكوينية في مجال استعمال التكنولوجية   (: 05العبارة رقم ) 
 الحديثة في التدريب. 

الداللة 
 اإلحصائية 

درجة  
 الحرية

مستوى  
 الداللة 

 2كا
النسبة 
 المئوية 

التكرارا 
 اإلجابات  ت

المجدول
 ة

 ال  1 10% المحسوبة 

غير دال   
 إحصائيا  

 

 نعم  6 %60 3.800 5.991 0.05 2
 أحيانا  3 %30
 المجموع  10 %100

 01من المحور     05يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم:  05جدول رقم:
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من      05: رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم : 05الشكل رقم 

 01المحور
من خالل الجدول أعاله نجد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة حضرت ملتقيات  

ودورات تكوينية في مجال استعمال التكنولوجية الحديثة في التدريب. معظمها كانت  
،  %)أحيانا(      30( بنسبة % ) ال   10 % و  بنسبة   60نعم( بنسبة لصالح ) 

وهذا يعبر على عدم رضا أفراد العينة على هذا البعد ومن خالل المعالجة اإلحصائية  
  2والمبينة في الجدول أعاله نجد أن قيمة كا 2لالستبيان عن طريق حساب كا

عند مستوى داللة =   5.991المجدولة  2وهي اقل من كا 3.800المحسوبة تساوي   
0.05α    2و درجة الحريةdf  مما يدل على أن عبارة ليس لها داللة إحصائية فيما ، =

 بين أفراد العينة. 

تعتقد ان الوسائل التكنولوجية اثناء المباراة ضرورية ام غير   (: 06العبارة رقم ) 
 . ضرورية
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الداللة 
 اإلحصائية 

درجة  
 الحرية

مستوى  
 الداللة 

النسبة  2كا
 المئوية 

التكرارا 
 ت

 اإلجابات 

المجدول
 ال  0 0% المحسوبة  ة

 دال  إحصائيا  
 

 نعم  9 %90 6.400 3.841 0.05 1
 أحيانا  1 %10
 المجموع  10 %100

 01من المحور     06يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم:  06:جدول رقم

 
من      06رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم :  : 06الشكل رقم 

 01المحور
تعتقد ان الوسائل   من خالل الجدول أعاله نجد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة

نعم(  . معظمها كانت لصالح )  التكنولوجية اثناء المباراة ضرورية ام غير ضرورية
، وهذا يعبر على  %)أحيانا(     10% ) ال( بنسبة    00 % و  بنسبة   90بنسبة 

درجة رضا أفراد العينة على هذا البعد ومن خالل المعالجة اإلحصائية لالستبيان عن  
المحسوبة تساوي    2والمبينة في الجدول أعاله نجد أن قيمة كا 2طريق حساب كا
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و درجة   0.05αعند مستوى داللة =   5.991المجدولة  2وهي اكبر  من كا 6.400
 = ، مما يدل على أن عبارة لها داللة إحصائية فيما بين أفراد العينة. 2dfالحرية 

ترون واقع اإلمكانيات المادية للنادي الرياضي الذي تدربون فيه   (: 07العبارة رقم ) 
 قادر على امدادكم بوسائل التكنولوجية الحديثة في عملية التدريب 

الداللة 
 اإلحصائية 

درجة  
 الحرية

مستوى  
 الداللة 

النسبة  2كا
 المئوية 

التكرارا 
 ت

 اإلجابات 

المجدول
 ة

 ال  2 20% المحسوبة 

غير دال   
 إحصائيا  

 

2 0.05 5.991 1.400 
 
 
 
 

 نعم  5 %50
 أحيانا  3 %30

 المجموع  10 %100

 01من المحور     07يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم:  07جدول رقم:
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 01من المحور  07: رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم 07لشكل رقم ا
من خالل الجدول أعاله نجد أن إجابات أفراد العينة حو ل عبارة ترون واقع اإلمكانيات  

المادية للنادي الرياضي الذي تدربون فيه قادر على امدادكم بوسائل التكنولوجية  
  % و  بنسبة    50نعم( بنسبة الحديثة في عملية التدريب معظمها كانت لصالح )  

، وهذا يعبر على عدم رضا أفراد العينة على  ا(  %)أحيان   30% ) ال( بنسبة    20
والمبينة   2هذا البعد ومن خالل المعالجة اإلحصائية لالستبيان عن طريق حساب كا 

  2وهي اقل من كا 1.400المحسوبة تساوي    2في الجدول أعاله نجد أن قيمة كا
على    = ، مما يدل2dfو درجة الحرية    0.05αعند مستوى داللة =  5.991المجدولة 

 أن عبارة ليس لها داللة إحصائية فيما بين أفراد العينة. 
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 . تلقيت تكوين نظري و تطبيقي على كيفية استعمال هذه الوسائل (: 08العبارة رقم ) 

الداللة 
 اإلحصائية 

درجة  
 الحرية

مستوى  
 الداللة 

 2كا
النسبة 
 المئوية 

التكرارا 
 اإلجابات  ت

المجدول
 ة

 ال  2 20% المحسوبة 

غير دال   
 إحصائيا  

 

 نعم  8 %80 3.600 5.991 0.05 1
 أحيانا  0 %0

 المجموع  10 %100
 01من المحور     08يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم:  08جدول رقم:

 
من      08رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم :  : 08الشكل رقم 

 01المحور
من خالل الجدول أعاله نجد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة هل يمارس أحد  

% و      80نعم( بنسبة  أولياءك النشاط الرياضي الترويحي.( معظمها كانت لصالح ) 
يعبر على عدم رضا أفراد العينة   ، وهذا%)أحيانا(     00% ) ال( بنسبة    20 بنسبة 
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  2على هذا البعد ومن خالل المعالجة اإلحصائية لالستبيان عن طريق حساب كا
وهي اقل من    3.600المحسوبة تساوي    2والمبينة في الجدول أعاله نجد أن قيمة كا

مما يدل    = ،2dfو درجة الحرية  0.05αعند مستوى داللة =   5.991المجدولة  2كا
 على أن عبارة ليس لها داللة إحصائية فيما بين أفراد العينة. 

 (.  Elite Formتستخدم تقنية  "إيليت فورم" ) (: 09العبارة رقم ) 

الداللة 
 اإلحصائية 

درجة  
 الحرية

مستوى  
 الداللة 

 2كا
النسبة 
 المئوية 

التكرارا 
 اإلجابات  ت

المجدول
 ة

 ال  1 10% المحسوبة 

 إحصائيا  دال  
 

 نعم  7 %70 6.200 5.991 0.05 2
 أحيانا  2 %20
 المجموع  10 %100

 01من المحور  09يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم:  09:جدول رقم
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من     09رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم : :   09الشكل رقم 
 01المحور

أعاله نجد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة تستخدم تقنية  "إيليت  من خالل الجدول  
   10 % و  بنسبة     70نعم( بنسبة (.معظمها كانت لصالح )   Elite Formفورم" )

، وهذا يعبر على درجة رضا أفراد العينة على هذا  %)أحيانا(      20% ) ال( بنسبة 
والمبينة في   2البعد ومن خالل المعالجة اإلحصائية لالستبيان عن طريق حساب كا

  2وهي اكبر  من كا 6.200المحسوبة تساوي    2الجدول أعاله نجد أن قيمة كا
على  = ، مما يدل  2dfو درجة الحرية    0.05αعند مستوى داللة =  5.991المجدولة 

 أن عبارة لها داللة إحصائية فيما بين أفراد العينة. 

 . (  EMSCULPTجهاز إم سكلبت ) تستخدم  (: 10العبارة رقم ) 

الداللة 
 اإلحصائية 

درجة  
 الحرية

مستوى  
 الداللة 

 2كا
النسبة 
 المئوية 

التكرارا 
 اإلجابات  ت

المجدول
 ة

 ال  1 10% المحسوبة 

غير دال   
 إحصائيا  

 

 نعم  6 %60 3.800 5.991 0.05 2
 أحيانا  3 %30
 المجموع  10 %100

 01من المحور     10يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم:  10جدول رقم:
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من      10رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم :  : 10الشكل رقم 

 01المحور
جهاز إم  من خالل الجدول أعاله نجد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة تستخدم  

  % و  بنسبة    60نعم( بنسبة ..معظمها كانت لصالح ) (  EMSCULPTسكلبت ) 
، وهذا يعبر على عدم رضا أفراد العينة على  %)أحيانا(    10% ) ال( بنسبة    30

والمبينة   2هذا البعد ومن خالل المعالجة اإلحصائية لالستبيان عن طريق حساب كا 
  2وهي اقل من كا   3.800المحسوبة تساوي  2في الجدول أعاله نجد أن قيمة كا

= ، مما يدل على  2dfو درجة الحرية    0.05αعند مستوى داللة =  5.991المجدولة 
 أن عبارة ليس لها داللة إحصائية فيما بين أفراد العينة. 
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غياب الوسائل التكنولوجية الحديثة وعدم استخدامها تأثر على مردود  المحور الثاني: 
 الالعبين. 

 التدريب. تساعد الوسائل التكنولوجية الحديثة في عملية  (: 11العبارة رقم ) 

الداللة 
 اإلحصائية 

درجة  
 الحرية

مستوى  
 الداللة 

النسبة  2كا
 المئوية 

التكرارا 
 ت

 اإلجابات 

المجدول
 ال  3 30% المحسوبة  ة

غير دال   
 إحصائيا  

 

 نعم  6 %60 3.800 5.991 0.05 2
 أحيانا  1 %10
 المجموع  10 %100

 02من المحور     11يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم:  11جدول رقم:

 
من      11رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم : :   11الشكل رقم 

 02المحور
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خالل الجدول أعاله نجد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة تساعد الوسائل    من
%    60نعم( بنسبة معظمها كانت لصالح )    التكنولوجية الحديثة في عملية التدريب.

، وهذا يعبر على عدم رضا أفراد  %)أحيانا(     10% ) ال( بنسبة    30 و  بنسبة 
اإلحصائية لالستبيان عن طريق حساب   العينة على هذا البعد ومن خالل المعالجة

وهي اقل     3.800المحسوبة تساوي  2والمبينة في الجدول أعاله نجد أن قيمة كا 2كا
= ، مما 2dfو درجة الحرية    0.05αعند مستوى داللة =   5.991المجدولة  2من كا

 يدل على أن عبارة ليس لها داللة إحصائية فيما بين أفراد العينة. 

إمكانية وصول االعبين إلى المستويات العليا مرهون بعامل استخدام   (:12 العبارة رقم )
 الوسائل الحديثة في التدريب 

الداللة 
 اإلحصائية 

درجة  
 الحرية

مستوى  
 الداللة 

النسبة  2كا
 المئوية 

التكرارا 
 ت

 اإلجابات 

المجدول
 ال  0 0% المحسوبة  ة

 دال  إحصائيا  
 

 نعم  9 %90 6.400 5.991 0.05 1
 أحيانا  1 %10
 المجموع  10 %100

 02من المحور     12يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم:  12جدول رقم:
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من      12رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم :  : 12الشكل رقم 

 02المحور
من خالل الجدول أعاله نجد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة إمكانية وصول  

االعبين إلى المستويات العليا مرهون بعامل استخدام الوسائل الحديثة في التدريب  
%     10% ) ال( بنسبة    00  % و  بنسبة  90نعم( بنسبة معظمها كانت لصالح )  

، وهذا يعبر على درجة رضا أفراد العينة على هذا البعد ومن خالل المعالجة  )أحيانا(   
والمبينة في الجدول أعاله نجد أن قيمة   2اإلحصائية لالستبيان عن طريق حساب كا

عند مستوى    5.991المجدولة   2وهي اكبر  من كا   6.400المحسوبة تساوي  2كا
على أن عبارة لها داللة إحصائية  = ، مما يدل 2dfو درجة الحرية   0.05αداللة = 

 فيما بين أفراد العينة. 
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 ترى ان الوسائل الحديثة تنمي القدرات البدنية لدى الالعبين .  (: 13العبارة رقم ) 

الداللة 
 اإلحصائية 

درجة  
 الحرية

مستوى  
 الداللة 

 2كا
النسبة 
 المئوية 

التكرارا 
 اإلجابات  ت

المجدول
 ة

 ال  1 10% المحسوبة 

 إحصائيا  دال  
 

 نعم  7 %70 6.200 5.991 0.05 2
 أحيانا  2 %20
 المجموع  10 %100

 02من المحور     13يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم:  13جدول رقم:

 
من      13رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم :  : 13الشكل رقم 

 02المحور
من خالل الجدول أعاله نجد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة ترى ان الوسائل  

%  70نعم( بنسبة معظمها كانت لصالح )   ي القدرات البدنية لدى الالعبينالحديثة تنم
، وهذا يعبر على درجة رضا أفراد    %)أحيانا(    20% ) ال( بنسبة    10 بنسبة و 
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العينة على هذا البعد ومن خالل المعالجة اإلحصائية لالستبيان عن طريق حساب  
وهي     6.200المحسوبة تساوي  2والمبينة في الجدول أعاله نجد أن قيمة كا 2كا

=  2dfو درجة الحرية  0.05αعند مستوى داللة =  5.991المجدولة   2اكبر  من كا
 . ة إحصائية فيما بين أفراد العينةعلى أن عبارة لها دالل ، مما يدل

 يمكنك االعتماد بشكل كلي عن الوسائل التكنولوجية الحديثة  (: 14العبارة رقم ) 

الداللة 
 اإلحصائية 

درجة  
 الحرية

مستوى  
 الداللة 

 2كا
النسبة 
 المئوية 

التكرارا 
 اإلجابات  ت

المجدول
 ة

 ال  2 20% المحسوبة 

غير دال   
 إحصائيا  

 

 نعم  6 %60 3.200 5.991 0.05 2
 أحيانا  2 %20
 المجموع  10 %100

 02من المحور     14يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم:  14جدول رقم:
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من      14رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم :  : 14الشكل رقم 
 02المحور

من خالل الجدول أعاله نجد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة يمكنك االعتماد بشكل  
% و      60نعم( بنسبة .معظمها كانت لصالح )  كلي عن الوسائل التكنولوجية الحديثة 

، وهذا يعبر على عدم رضا أفراد العينة  (   %)أحيانا  20% ) ال( بنسبة    20 بنسبة 
  2على هذا البعد ومن خالل المعالجة اإلحصائية لالستبيان عن طريق حساب كا

وهي اقل من      3.200المحسوبة تساوي  2والمبينة في الجدول أعاله نجد أن قيمة كا
مما يدل    = ،2dfو درجة الحرية  0.05αعند مستوى داللة =   5.991المجدولة  2كا

 على أن عبارة ليس لها داللة إحصائية فيما بين أفراد العينة. 

نجاح المدرب يكون بقدر تمكنه من استخدام الوسائل التكنلوجية   (: 15العبارة رقم ) 
 الحديثة 

الداللة 
 اإلحصائية 

درجة  
 الحرية

مستوى  
 الداللة 

 2كا
النسبة 
 المئوية 

التكرارا 
 اإلجابات  ت

المجدول
 ة

 ال  1 10% المحسوبة 

 دال  إحصائيا  
 

 نعم  8 %80 9.800 5.991 0.05 2
 أحيانا  1 %10
 المجموع  10 %100

 02من المحور     15يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم:  15جدول رقم:
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من      15رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم :  : 15الشكل رقم 

 02المحور
من خالل الجدول أعاله نجد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة نجاح المدرب يكون  

نعم(  بقدر تمكنه من استخدام الوسائل التكنلوجية الحديثة معظمها كانت لصالح ) 
، وهذا يعبر على  % )أحيانا(      10% ) ال( بنسبة    10 % و  بنسبة   80بنسبة 

درجة رضا أفراد العينة على هذا البعد ومن خالل المعالجة اإلحصائية لالستبيان عن  
المحسوبة تساوي  2والمبينة في الجدول أعاله نجد أن قيمة كا 2طريق حساب كا

و درجة   0.05αعند مستوى داللة =   5.991المجدولة   2وهي اكبر  من كا  9.800
 = ، مما يدل على أن عبارة لها داللة إحصائية فيما بين أفراد العينة. 2dfالحرية 
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 تأثر الوسائل التكنولوجية على الجانب المهارى لدي االعبين.  (: 16العبارة رقم ) 

الداللة 
 اإلحصائية 

درجة  
 الحرية

مستوى  
 الداللة 

 2كا
النسبة 
 المئوية 

التكرارا 
 اإلجابات  ت

المجدول
 ة

 ال  0 0% المحسوبة 

 دال  إحصائيا  
 

 نعم  7 %70 15.200 5.991 0.05 2
 أحيانا  3 %30
 المجموع  10 %100

 02من المحور     16يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم:  16جدول رقم:

 
من    16رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم : :  16الشكل رقم 

 01المحور
من خالل الجدول أعاله نجد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة تأثر الوسائل  

نعم( بنسبة  التكنولوجية على الجانب المهارى لدي االعبين معظمها كانت لصالح )  
، وهذا يعبر على درجة  %)أحيانا(     30% ) ال( بنسبة   00 % و  بنسبة    70
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رضا أفراد العينة على هذا البعد ومن خالل المعالجة اإلحصائية لالستبيان عن طريق  
  15.200المحسوبة تساوي    2والمبينة في الجدول أعاله نجد أن قيمة كا 2حساب كا

و درجة الحرية    0.05αعند مستوى داللة =   5.991المجدولة  2وهي اكبر من كا
2df .مما يدل على أن عبارة لها داللة إحصائية فيما بين أفراد العينة ، = 

غياب الوسائل التكنولوجية  الحديثة في حصة تدريبية تنقص من   (: 17العبارة رقم ) 
 . مردود االعبين 

الداللة 
 اإلحصائية 

درجة  
 الحرية

مستوى  
 الداللة 

 2كا
النسبة 
 المئوية 

التكرارا 
 اإلجابات  ت

المجدول
 ة

 ال  1 10% المحسوبة 

 دال  إحصائيا  
 

 نعم  8 %80 9.800 5.991 0.05 2
 أحيانا  1 %10
 المجموع  10 %100

 02من المحور     17يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم:  17جدول رقم:

 



 عرض وتحليل ومناقشة النتائجالفصل الثاني                                                

 

 86 

من      17إجابات العينة على العبارة رقم : رسم بياني يوضح :   17الشكل رقم 
 02المحور

من خالل الجدول أعاله نجد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة غياب الوسائل  
التكنولوجية  الحديثة في حصة تدريبية تنقص من مردود االعبين معظمها كانت  

،  % )أحيانا(      10% ) ال( بنسبة    10 % و  بنسبة   80نعم( بنسبة لصالح ) 
وهذا يعبر على درجة رضا أفراد العينة على هذا البعد ومن خالل المعالجة اإلحصائية  

  2والمبينة في الجدول أعاله نجد أن قيمة كا 2لالستبيان عن طريق حساب كا
عند مستوى داللة =   5.991المجدولة  2وهي اكبر  من كا 9.800المحسوبة تساوي 

0.05α    2و درجة الحريةdfى أن عبارة لها داللة إحصائية فيما بين  = ، مما يدل عل
 أفراد العينة. 

االعبين لهم القدرة على استعمال الوسائل التكنولوجية دون مساعدة   (: 18العبارة رقم ) 
 المدربين 

الداللة 
 اإلحصائية 

درجة  
 الحرية

مستوى  
 الداللة 

 2كا
النسبة 
 المئوية 

التكرارا 
 اإلجابات  ت

المجدول
 ة

 ال  2 20% المحسوبة 

 دال  إحصائيا  
 

 نعم  7 %70 6.200 5.991 0.05 2
 أحيانا  1 %10
 المجموع  10 %100

 02من المحور     18يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم:  18جدول رقم:



 عرض وتحليل ومناقشة النتائجالفصل الثاني                                                

 

 87 

 
 01من المحور  18رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم :  : 18الشكل رقم 

من خالل الجدول أعاله نجد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة االعبين لهم القدرة 
نعم(  على استعمال الوسائل التكنولوجية دون مساعدة المدربين معظمها كانت لصالح ) 

، وهذا يعبر على  %)أحيانا(     10% ) ال( بنسبة    20 % و  بنسبة   70بنسبة 
درجة رضا أفراد العينة على هذا البعد ومن خالل المعالجة اإلحصائية لالستبيان عن  

المحسوبة   2والمبينة في الجدول أعاله نجد أن قيمة كا 2طريق حساب كا
و   0.05αعند مستوى داللة =  5.991المجدولة  2وهي اكبر  من كا  6.200تساوي 

 = ، مما يدل على أن عبارة لها داللة إحصائية فيما بين أفراد العينة. 2dfدرجة الحرية 
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 تعتقد ان الوسائل التكنولوجية ضرورية لالعبين  (: 19العبارة رقم ) 

الداللة 
 اإلحصائية 

درجة  
 الحرية

مستوى  
 الداللة 

 2كا
النسبة 
 المئوية 

التكرارا 
 اإلجابات  ت

المجدول
 ة

 ال  0 0% المحسوبة 

 دال  إحصائيا  
 

 نعم  9 %90 6.400 3.841 0.05 2
 أحيانا  1 %10
 المجموع  10 %100

 02من المحور     19يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم:  19جدول رقم:

 
من      19رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم : :   19الشكل رقم 

 02المحور
من خالل الجدول أعاله نجد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة تعتقد ان الوسائل  

  % و  بنسبة    90نعم( بنسبة التكنولوجية ضرورية لالعبين معظمها كانت لصالح ) 
، وهذا يعبر على درجة رضا أفراد العينة على  %)أحيانا(    10% ) ال( بنسبة    00
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والمبينة   2هذا البعد ومن خالل المعالجة اإلحصائية لالستبيان عن طريق حساب كا 
  2وهي اكبر  من كا 15.200المحسوبة تساوي    2في الجدول أعاله نجد أن قيمة كا

على    = ، مما يدل2dfو درجة الحرية    0.05αعند مستوى داللة =  6.400المجدولة 
 أن عبارة لها داللة إحصائية فيما بين أفراد العينة. 

استعمال الوسائل التكنولوجية في الحصة التدريبة لدى االعبين   (: 20العبارة رقم ) 
 يعطي نتائج جيدة 

الداللة 
 اإلحصائية 

درجة  
 الحرية

مستوى  
 الداللة 

 2كا
النسبة 
 المئوية 

التكرارا 
 اإلجابات  ت

المجدول
 ة

 ال  3 30% المحسوبة 

غير دال   
 إحصائيا  

 

 نعم  6 %60 3.800 5.991 0.05 2
 أحيانا  1 %10
 المجموع  10 %100

 02من المحور     20يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على العبارة رقم:  20جدول رقم:
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من      20رسم بياني يوضح إجابات العينة على العبارة رقم : :   20الشكل رقم 
 02المحور

من خالل الجدول أعاله نجد أن إجابات أفراد العينة حول عبارة استعمال الوسائل  
التكنولوجية في الحصة التدريبة لدى االعبين يعطي نتائج جيدة معظمها كانت لصالح 

، وهذا يعبر  %)أحيانا(     10% ) ال( بنسبة   30 % و  بنسبة     60نعم( بنسبة ) 
ى هذا البعد ومن خالل المعالجة اإلحصائية  على درجة عدم رضا أفراد العينة عل

  2والمبينة في الجدول أعاله نجد أن قيمة كا 2لالستبيان عن طريق حساب كا
عند مستوى داللة   5.991المجدولة   2وهي اقل  من كا  3.800المحسوبة تساوي   

 =0.05α  2و درجة الحريةdf  مما يدل على أن عبارة ليس لها داللة إحصائية ، =
 بين أفراد العينة. فيما 
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 مناقشة النتائج بالفرضيات :–2

 مناقشة الفرضية األولى:  -2-1

المدربين الرياضيين يعتمدون على الوسائل التكنولوجية  والتي يفترض فيها الباحث أن "  
 "الحديثة في عملية التدريب.

وجود   يتضح  عليها  المتحصل  لنتائج  اإلحصائية  المعالجة  خالل  دالة  من  فروق 
التدريب ،   الحديثة فب عملية  التكنولوجية  الوسائل  المدربين على  إحصائيا في اعتماد 

( التي توضح الداللة اإلحصائية  10-9-6-3-2 )ونالحظ هذا من خالل الجداول رقم
 البحث.  للفروقات الحاصلة لعينتي

الوسائل  ومن خالل النتائج تتضح لنا جليا ان المدربين تعتمدون بشكل كبير على 
التكنولوجية الحديثة في عملية التدريب وهذا من خالل أجوبة االستبيان الموزعة عليهم  

وكذألك وجدنا من خالل هذه األجوبة ان اغلبية المدربين لهم دراية بكل ما هو جديد  
يلقون تكوين نظري و تطبيقي    في مجال التدريب عامة والوسائل التكنلوجية خاصة و 

 Eliteوهذا ما يفسر استخدم تقنية  "إيليت فورم" ) هذه الوسائل على كيفية استعمال
Form   و استخدم,) ( جهاز إم سكلبتEMSCULPT  )   

وهذا ما يحقق صدق الفرضية األولى  على ان المدربين الرياضيين يعتمدون على  
 الوسائل التكنولوجية الحديثة في عملية التدريب                 

 مناقشة الفرضية الثانية:  -2-2

هنيياك تناسييق جيييد بييين المييدربين واسييتعمال الوسييائل  التييي يفتييرض فيهييا الباحييث أن "
 ".التدريبعملية   التكنولوجية الحديثة في
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النتائج المتحصل عليها من هذه االستبيان يتضح من خالل كل اإلجابات على  من 
والتي كانت معظمها  ( 19(، )16(،)15(،)13(،)11) السؤالفي  األسئلة التي طرحت 

  ونسبة ك المحسوبة   %90بنسبة  ( 19) السؤالوكانت اكبر قيمة في مجابة ب نعم 
غياب الوسائل التكنولوجية الحديثة    ومن خالل هذه النتائج تتضح لنا ان  6.400

وعدم استخدامها تأثر على مردود الالعبين فكل العبارات من خالل النتائج المعبر  
غياب  وان  يعتقد  المدربين ان الوسائل التكنولوجية ضرورية لالعبينعنها في الجداول  

وهذا ما    ة تدريبية تنقص من مردود االعبينالوسائل التكنولوجية  الحديثة في حص
 .   يحقق صدق الفرضية الثانية

 : االستنتاجات-3

 من خالل المعالجة اإلحصائية لنتائج تطبيق أداة البحث وفقا ألهداف البحث وفرضياته 
 توصل الطالب إلى االستنتاجات التالية: 

   ان الوسائل التكنولوجية المستعملة اثناء العملية التدريبية ضرورية مما لها دور *      
 مستوى االعبين . في رفع 

 . نلوجية الحديثة في عملية التدريب يجب على المدربين استعمال الوسائل التك    *     

*  التحكم في استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة بالنسبة للمدربين امر البد        
 . منه  
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 :اقتراحات و توصيات -4
المدربين بتوفير الوسائل التكنولوجية الحديثة في  العمل على تحسين أوضاع    -

 . األندية 
لتعرف  الشييهادات  لحاملي، بفييتح المجييال دريب الرياضي الرفييع ميين مسييتوى الت   - 

 .على كل ما هو جديد في عملية التدريب
المدربين مع التطور التكنولوجي للوسائل المستعملة في   ضرورة تماشي مستوى    -

 .التدريب
 .بأخذ تربصات في الخارج مما يزيدهم خبرة في الميدان للمدربين لسماح ا -  
 خالصة عامة:  -5

ت  الصر التكنولوجيا التي غزت كل مجانعيش اليوم ع ة يمكننا القول إنناو في الخاتم
هذه ذا كانت إالضرورية في عصرنا هذا،  األموربها من   األخذحياتنا اليومية، وأصبح 

  في كل مكوناتها ، أيضا غزت حياتنا الرياضيةقد غزت حياتنا العادية فإنها  كنولوجياالت 
، و إن التقدم الحاصل بمختلف األلعاب الرياضية و في  في طرق ووسائل التدريب

معظم دول العالم لم يكن ارتجاال، بل نتيجة استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في  
مجال التدريب الرياضي الحديث، وكان للتطور والتقدم العلمي أثرهما الفاعل لذلك فكرة 

شعبية في العالم التي تطورت تطورا كبيرا وأخذت جهود كبيرة القدم من األلعاب األكثر 
للحصول على مراكز متقدمة في البطوالت الدولية وإن ذلك لم يأتي بشكل تقليدي بل  

استند على البحث العلمي والدراسة والنقد و التحليل للوصول إلى حل المشكالت التي  
وجيا الحديثة أصبحت جزء هام في  مما ال شك فيه أن التكنولتواجه تقدم هذه اللعبة، و 

التدريب الرياضي في كرة القدم، لذا يحتاج المدرب إليها كونها ضرورية في العملية  
التدريبية، إذ أصبحت تعتبر إحدى المحركات األساسية التدريب من خالل خدماتها  
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لحديثة  التكنولوجيا ا العلمية المتماشية مع أحدث التقنيات التي تستحدثها التكنولوجيا و 
أضحت بدون شك سمة مرتبطة بعالم الرياضة بشكل طردي، ونشهد في العالم الحالي 
فروقا واضحة من حيث النتائج اذا ما تعلق بالرياضات التي تستعين باآلليات الحديثة  

. كوسائل لبلوغ الهدف   

حيث نالحظ في كرة القدم من حيث التدريب تطورات كثيرة فيما يخص التطور  
حيث هناك وسائل تكنولوجية مستعملة من طرف المدربين في التدريب  التكنولوجي،  

 الرياضي.

في زمٍن يعيش العالم فيه على وقع مبتكرات التكنولوجيا  وفي األخير يمكن القول أن 
المتطورة، التي قربت البعيد ووضحت المبهم وهونت العسير، لم يعد ممكن ا للرياضة 

ا، أن تبق  ، في سبيل  كنولوجيابمعزٍل عن استخدام تلك الت   ىعموم ا وكرة القدم خصوص 
دريب. العصر، وال سيما في مجال الت  االرتقاء بها بما يتالءم مع متطلبات  
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