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هللا علٌه وسلم، إلى الذي ختمت  أهدي ثمرة جهدي إلى سٌد الخلق نبٌنا محمد صلى

فعلت وأنت أصدق  المبٌن كتاب فًبه السنٌن، وأعلٌت درجته فً علٌٌن، ووضعته 

وإلى التً أشرقت حٌاتً بنورها وسعدت ،"وما أرسلناك إال رحمة للعالمٌن ":القابلٌن

إلى من كانت ، ٌا من أمدتنً من نور قلبها ٌوم أرضعتنً حلٌبها، أٌامً بوجودها

إلى منبع الحب والحنان أمً الؽالٌة والحبٌبة أطال وبارك هللا  ،الجنة تحت أقدامها

ومصدر  ، إلى رمز العطاءمن ٌعجز اللسان أمامه عن الشكر إلى ،فً عمرها

إلى سندي فً هذا الوجود من تعلمت على  ،الطوٌل لدربً األولىاألمان إلى القدوة 

 ،عمره فً طاعة هللا ورسوله فً وأطالاة والدي العزٌز حفظه هللا ٌدٌه معانً الحٌ

إلى كل  ،بٌت إخوتًوشاركونً سقؾ ال إلى من قاسمونً الحٌاة بكل ما فٌها

دوش أمٌن نٌنً شرٌؾ لكحل محمد بحري امة اخاصة قورفقاء الدرب  األصدقاء

إلى كل من لم تتسع لهم المذكرة واتسعت لهم شراٌٌن  ،ؼالً قاسم فتٌحة  بطٌشه

 .أصدقاء طفولتً وشبابً القلب

 .اآلخرةٌنفعنا بهذه الشهادة فً الدنٌا وونسؤل هللا عز وجل أن 
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كمال  –روالدكتو تقدم بجزٌل تشكراتنا إلى األستاذثم ن الشكر كل الشكر هلل عز وجل

هللا إرشادا وإشرافا حتى أنهٌنا بفضل  لم ٌبخل علٌنا بعلمه وجهده الذي- كحلً

 المناقشةاألساتذة أعضاء لجنة  السادة ال ننسى، كما ورعاٌته هذا الجهد المتواضع

ً األخٌر تخصٌصا ال تؤخٌرا وف وكل أساتذة معهد التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة وطلبته

، الذٌن طاعة هللا ورسوله فًالوالدٌن الكرٌمٌن حفظهما هللا فؤطال عمرهما شكر "

 "كانوا خٌر عون لً من بداٌة الطرٌق إلى آخره

 .علٌه وسلمصلى هللا  الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللاو
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 7ملخص البحث بالعربٌة -

لدى  دافعٌة اإلنجاز دور التدرٌب الرٌاضً فً تحقٌق تتناول الدراسة الحالٌة        

فً  التدرٌب الرٌاضًتبٌان دور هدؾ إلى توضٌح وٌ وبذلك فه، والعبً كرة الٌد

إظهار العالقة التً تربط بٌن ممارسة و العبً كرة الٌدلدى  دافعٌة اإلنجازتحقٌق 

كذلك و النفسٌةوبناء شخصٌة سلٌمة ومتزنة ومتكٌفة مع المشاكل  التدرٌب الرٌاضً

العبً كرة  لدى على الثقة فً النفس التدرٌب الرٌاضًمدى تؤثٌر ممارسة وفة معر

ً زٌادة ف التدرٌب الرٌاضًتكمل أهمٌة هذه الدراسة فً التؤكٌد على دور و ،الٌد

ي قد ٌعانً هذا األخٌر الذ، والالعبٌنلدى الثقة فً النفس وتحقٌق دافعٌة اإلنجاز 

ثر إلى مختلؾ األسباب الضاؼطة التً تإضافة إ من ضؽوطات اجتماعٌة ونفسٌة،

التدرٌب دور ممارسة ، فمن المهم معرفة نجاعة ووتقته فً نفسه تفكٌرهتشل علٌه و

العبً دى ل فً النفس وتحقٌق دافعٌة اإلنجازً زٌادة الثقة ف ؤثٌرهامدى توالرٌاضً 

 وقد قمنا بوضع الفرضٌات التالٌة:كرة الٌد 

  وزٌادة  فً تحقٌق الذاتالتدرٌب الرٌاضً ساهم ٌتدرٌب الرٌاضً ال أن هًو

 .النفسالثقة فً 

 لة فً ٌساهم التدرٌب الرٌاضً فً جعل العبً كرة الٌد الرؼبة والمواص

 النجاح فً مسارهم الرٌاضً.

المتمثل فً االستبٌان البحث على نوع واحد من األدوات ووقد اعتمدنا فً هذا 

ة عن السإال ، وذلك بجمع النتابج المتحصل علٌها للوصول لإلجابعبٌنالالالخاص ب

قد تبنت اإلجابة ي هذا االستبٌان على أسبلة مؽلقة، وٌحتوالمطروح فً بحثنا، و

 العب160 لدى عٌنة قوامها المنهج الوصفً، وذلك لتالإمه مع موضوعنا، 

، كما لممارسٌن بطرٌقة مقصودةا الالعبٌن، وقمنا باختبار أربع أندٌةعلى  موزعة

 :سابحلل وٌةالنسبة المباعتمدنا على 

    وٌة = بالنسبةالم     
 011عدد التكرارات * 
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 الدراسة على النحو التالً:وكانت نتابج 

زٌادة الثقة فً النفس وتحقٌق تحقٌق  للتدرٌب الرٌاضً فً دور كبٌرٌوجد   -

فً تقلٌل الشعور  ادوركما أن له ، العبً كرة الٌدلدى  دافعٌة اإلنجاز

هً عض التوصٌات ٌجب اإلشارة إلٌها و، وهناك بالعزلة، وتحقٌق الذاتب

المراهقٌن على  لالعبٌنتشجٌع او بمختلؾ المنافساتزٌادة االهتمام 

ا على االنضمام لرٌاضة تشجٌعهممارستها واالهتمام بالفبة الموهوبة، و

موحد بٌن مختلؾ  تدرٌبًبرنامج النخبة، وتوفٌر اإلمكانٌات المادٌة و

 .االهتمام بهمإعطاء أهمٌة بالؽة للمراهقٌن والوالٌات، و

 فً تحقٌق  اهام العب دورٌ لرٌاضًالتدرٌب افً األخٌر نستطٌع القول أن ممارسة 

 .العبً كرة الٌدلدى  دافعٌة اإلنجاز
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 7ملخص البحث بالفرنسٌة -

La présente étude porte sur le rôle de l'entraînement sportif pour atteindre 

la motivation de réussite des joueurs de handball, et vise ainsi à clarifier et 

clarifier le rôle de la formation sportive dans la réalisation de la motivation 

de réussite pour les joueurs de handball et à montrer la relation entre la 

pratique de l'entraînement sportif et la construction d'une personnalité 

saine, équilibrée et adaptative aux problèmes psychologiques ainsi qu'aux 

connaissances. Et l'ampleur de l'impact de la pratique de l'entraînement 

sportif sur la confiance en soi chez les joueurs de handball, et l'importance 

de cette étude complète l'accent mis sur le rôle de l'entraînement sportif 

dans l'augmentation de la confiance en soi et la motivation pour la réussite 

chez les joueurs, ces derniers pouvant souffrir de pressions sociales et 

psychologiques, ajoutent En plus des diverses raisons pressantes qui 

l'affectent et paralysent sa pensée et son désir en lui-même, il est important 

de connaître l'efficacité et le rôle de la pratique de l'entraînement sportif et 

l'étendue de son impact dans l'augmentation de la confiance en soi et la 

réalisation de la motivation des joueurs de handball, et nous avons posé les 

hypothèses suivantes: 

 C'est que l'entraînement sportif contribue à l'entraînement sportif pour 

atteindre la confiance en soi et augmenter la confiance en soi. 

L'entraînement athlétique contribue à faire des joueurs de handball. Le 

désir et le succès continu de leur parcours athlétique 

Nous nous sommes appuyés sur cette recherche sur un type d'outils, qui est 

représenté dans le questionnaire pour les joueurs, en collectant les résultats 

obtenus pour atteindre la réponse à la question posée dans notre recherche, 

et ce questionnaire contient des questions fermées, et la réponse a adopté 

l'approche descriptive, afin de l'adapter à notre sujet, avec un échantillon 
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de sa force 160 joueurs répartis en quatre clubs, et nous avons 

délibérément testé les joueurs pratiquants, en nous appuyant sur le 

pourcentage du compte:Pourcentage =  Nombred’itérations* 

100/échantillon total 

Les résultats de l'étude sont les suivants  

- L'entraînement sportif joue un rôle important dans l'accroissement de la 

confiance en soi et la motivation à la réussite des joueurs de handball, car 

il contribue à réduire les sentiments d'isolement et de réalisation de soi, et 

certaines recommandations doivent être mentionnées, à savoir accroître 

l'intérêt pour diverses compétitions et encourager les adolescents à 

pratiquer et à prêter attention à la catégorie. La douance, l'encourageant à 

rejoindre les sports d'élite, fournissant des capacités matérielles et un 

programme de formation unifié entre les différents États, et accordant une 

grande importance et un intérêt aux adolescents. 

Enfin, on peut dire que la pratique de l'entraînement sportif joue un rôle 

important dans la réalisation 

Motivation à la réussite des joueurs de handball ..  

 

 

 

 

 

 



 قائًت انجذاول
 

 
 ي

 7ملخص البحث باإلنجلٌزٌة

The current study addresses the role of sports training in achieving the 

motivation of achievement for handball players, and thus it aims to clarify 

and clarify the role of sports training in achieving the motivation of 

achievement for handball players and show the relationship between sports 

training practice and building a healthy, balanced and adaptive personality 

to psychological problems as well as knowledge And the extent of the 

impact of sports training practice on self-confidence among handball 

players, and the importance of this study completes the emphasis on the 

role of sports training in increasing self-confidence and achieving 

motivation for achievement among players, the latter of which may suffer 

from social and psychological pressures, add In addition to the various 

pressing reasons that affect him and paralyze his thinking and his longing 

in himself, it is important to know the efficacy and role of sports training 

practice and the extent of its impact in increasing self-confidence and 

achieving achievement motivation for handball players, and we have set 

the following hypotheses: 

-

confidence and increasing self-confidence. 

Athletic training contributes to making handball players the desire and 

continued success in their athletic course. 

We have adopted in this research on one type of tools and is represented in 

the questionnaire for players, by collecting the results obtained to reach the 

answer to the question posed in our research, and this questionnaire 

contains closed questions, and the answer has adopted the descriptive 

approach, in order to fit it with our topic, with a sample of its strength 160 

players divided into four clubs, and we deliberately tested the practicing 
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players, as we relied on the percentage of the account:Percentage = 

Number of iterations * 100/Total sample 

The results of the study are as follows : 

- There is a large role for sports training in achieving increased self-

confidence and achieving achievement motivation for handball players, as 

it has a role in reducing feelings of isolation and self-realization, and there 

are some recommendations that must be mentioned, namely increasing 

interest in various competitions and encouraging teenage players to 

practice and pay attention to the category Giftedness, encouraging her to 

join elite sports, providing material capabilities and a unified training 

program between different states, and giving great importance to and 

interest in adolescents. 

Finally, we can say that the practice of sports training plays an important 

role in achieving 

Achievement motivation for handball players. 
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 الصفحة قائمة الجداول الرقم

 65 (1الخاصة بالسإال رقم ) العبٌن( ٌمثل إجابات ال1جدول رقم) 01

 66 (2الخاصة بالسإال رقم ) العبٌن( ٌمثل إجابات ال2جدول رقم) 02

 67 (3الخاصة بالسإال رقم ) العبٌن( ٌمثل إجابات ال3جدول رقم) 03

 69 (4الخاصة بالسإال رقم ) العبٌن( ٌمثل إجابات ال4جدول رقم) 04

 70 (5الخاصة بالسإال رقم ) العبٌن( ٌمثل إجابات ال5جدول رقم) 05

 71 (6الخاصة بالسإال رقم ) العبٌن( ٌمثل إجابات ال6جدول رقم) 06

 72 (7الخاصة بالسإال رقم ) العبٌن( ٌمثل إجابات ال7جدول رقم) 07

 73 (8الخاصة بالسإال رقم ) العبٌن( ٌمثل إجابات ال8جدول رقم) 08

 74 (9الخاصة بالسإال رقم ) العبٌن( ٌمثل إجابات ال9جدول رقم) 09

 75 (10الخاصة بالسإال رقم )العبٌن ( ٌمثل إجابات ال10جدول رقم) 10

 77 (11الخاصة بالسإال رقم ) العبٌن( ٌمثل إجابات ال11جدول رقم) 11

 78 (12الخاصة بالسإال رقم ) العبٌن( ٌمثل إجابات ال12جدول رقم) 12

 79 (13الخاصة بالسإال رقم ) العبٌن( ٌمثل إجابات ال13جدول رقم) 13

 80 (14الخاصة بالسإال رقم ) العبٌن( ٌمثل إجابات ال14رقم) جدول 14



 قائًت األشكال
 

 
 هـ

 الصفحة قائمة األشكال الرقم

 15 األسس والمبادئ العلمٌة للتدرٌب  01

 18 اإلعداد المتكامل للتدرٌب الرٌاضً  02

 65 01التمثٌل البٌانً لتكرارات الجدول رقم  03

 66 02التمثٌل البٌانً لتكرارات الجدول رقم  04

 67 03التمثٌل البٌانً لتكرارات الجدول رقم  05

 68 04التمثٌل البٌانً لتكرارات الجدول رقم  06

 70 05رقم  التمثٌل البٌانً لتكرارات الجدول 07

 71 06التمثٌل البٌانً لتكرارات الجدول رقم  08

 72 07التمثٌل البٌانً لتكرارات الجدول رقم  09

 73 08التمثٌل البٌانً لتكرارات الجدول رقم  10

 74 09التمثٌل البٌانً لتكرارات الجدول رقم  11

 75 10التمثٌل البٌانً لتكرارات الجدول رقم  12

 76 11البٌانً لتكرارات الجدول رقم التمثٌل  13

 77 12التمثٌل البٌانً لتكرارات الجدول رقم  14

 78 13التمثٌل البٌانً لتكرارات الجدول رقم  15

 79 14التمثٌل البٌانً لتكرارات الجدول رقم  16
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 الصفحة  قائمة المحتوٌات 

 2_ 1 المقدمة 

 2 اإلشكالٌة-01

 3 العامة والجزبٌة الفرضٌة- 02    

 4 البحث  أهمٌة-03

 5 البحث  أهداؾ-04

 5 المصطلحات والمفاهٌم تحدٌد-05

 7 السابقة والمشابهة  الدراسات-06

  الجانب النظري  األول7الباب   

  التدرٌب الرٌاضً  األول7الفصل   

 16 تمهٌد

 16 تعرٌؾ التدرٌب الرٌاضً   -1

 16 مفهوم التدرٌب الرٌاضً  -2

 17 صابص التدرٌب الرٌاضً خ -3

 17 التدرٌب الرٌاضً عملٌة تعتمد على األسس التربوٌة والتعلٌمٌة 1-3
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 18 التدرٌب الرٌاضً مبنً على األسس والمبادئ العلمٌة  2-3

 19 التدرٌب الرٌاضً ٌتمٌز بالدور القٌادي للمدرب  3-3   

 20 التدرٌب الرٌاضً تتمٌز عملٌاته باالستمرارٌة  3-4    

 20 واجبات التدرٌب الرٌاضً  -4

 20 الواجبات التربوٌة للتدرٌب  1-4    

 21 الواجبات التعلٌمٌة للتدرٌب  4-2     

 21 الواجبات التنموٌة للتدرٌب  4-3    

 21 االعداد المتكامل للتدرٌب الرٌاضً  -5

 21 االعداد البدنً  5-1    

 21 االعداد المهاري 5-2   

 22 االعداد الخططً 5-3   

 22 االعداد التربوي والنفسً  5-4   

 22 أهداؾ التدرٌب الرٌاضً  -6

 23 قواعد التدرٌب الرٌاضً -7

 23 العمل بوعً 7-1   

 24 التنظٌم  7-2 
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 24 االٌضاح  7-3   

 25 التدرج  7-4   

 25 عاب ٌاالست 7-5   

 26 االستمرار  7-6   

 26 مراحل التدرٌب الرٌاضً  -8

 27 طرق التدرٌب الرٌاضً  -9

 27 التدرٌب الهوابً 9-1

 27 التدرٌب الالهوابً  9-2

 28 طرٌقة التدرٌب المستمر  9-2-1

 28 طرٌقة تدرٌب الفارتلك 9-2-2    

 28 طرٌقة التدرٌب الفتري 9-2-3     

 28 طرٌق التدرٌب التكراري  9-2-4

 29 طرٌقة تدرٌب تزاٌد السرعة  9-2-5    

 29 طرٌقة التدرٌب اللعب 9-2-6    

 30 طرٌقة التدرٌب الدابري  9-2-7    

 30 حمل التدرٌب  -10
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 30 تعرٌؾ حمل التدرٌب  10-1    

 30 مكونات حمل التدرٌب  10-2

 31 مستوٌات حمل التدرٌب  10-3    

 31 قٌات التدرٌب أخال معنى-11

 31 المجتمعات على أخالقٌات التدرٌب  تؤثٌر-12

   دافعٌة اإلنجاز7 الفصل الثانً

 34 تمهٌد 

 35  مفهوم الدافعٌة-1

 35  أهمٌة الدافعٌة فً المجال الرٌاضً-2

 38  النظرٌات التً فسرت دافع اإلنجاز-3

 44 االنجاز مناقشة النظرٌات التً فسرت دافع-3-1   

 46 أهمٌة دافع االنجاز والمنافسة الرٌاضٌة للناشا )المراهق(-4

 46  اختٌار النشاط-4-1   

 46  الجهد من أجل تحقٌق األهداؾ-4-2   

 46 المثابرة-4-3   

 46 مكونات دافع االنجاز نحو النشاط الرٌاضً-4-4   
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 48 خالصة

  سنة( 04-01العمرٌة )7 كرة الٌد والمرحلة الفصل الثالث

 50 تمهٌد 

 50 لمحة تارٌخٌة عن كرة الٌد  -1

 52 مفهوم كرة الٌد  -2

 52 األبعاد التربوٌة لكرة الٌد  -3

 53 أهمٌة كرة الٌد  -4

 54 مٌادٌن كرة الٌد  -5

 55 كرة الٌد للمٌدان  5-1    

 55 الٌد للصالةكرة  5-2

 56 ممٌزات العب كرة الٌد  -6

 56 سنة  24سنة الى  18مرحلة الشباب من  6-1

 56 النمو البدنً والحركً  6-1-1    

 57 النمو العقلً  6-1-2

 57 النمو االنفعالً  6-1-3

 58 النمو االجتماعً  6-1-4
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 58 دور البٌبة الرٌاضٌة فً مرحلة الشباب  6-2

 60 ( سنة17-14المرحلة العمرٌة ) -1

 60 ( سنة17-14)تعرٌؾ المرحلة العمرٌة  1-2

 60 ( سنة17-14خصابص المرحلة العمرٌة ) 1-3    

 60 المعرفٌة  الخصابص 1-3-1    

 61 الخصابص النفسٌة  1-3-2

 61 الخصابص الحركٌة والجسمٌة  1-3-3    

 62 الخصابص االجتماعٌة  1-3-4    

 62 الخصابص االنفعالٌة  1-3-5    
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 :مقـــدمة

من ة ؼٌر مقصودة وكونه ٌتمٌز بمجموع إن طبٌعة الحٌاة تدفع اإلنسان للحركة بصفة

المتوافقة والمرنة وذات صفة حركٌة تجعله فً حاجة لتدرٌبها الخصابص المٌكانٌكٌة 

 .وخاصة فً المراحل األولى لٌتفتح تفتحا كامال

مع تطور العصور أصبحت هذه الحركات كؤنواع من النشاط الرٌاضً، وفً عصرنا هذا 

 .ال سبٌل إلشباع هذه الطبٌعة الحركٌة إال عن طرٌق ممارسة ما ٌسمى بالرٌاضة

لى التارٌخ فإننا نجد أن اإلنسان البدابً كان ٌمارسها إت إلى الوراء قلٌال ووإذا ما رجع

تلقابٌا ضمانا إلشباع حاجاته األولٌة وٌظهر ذلك جلٌا فً الرسوم والنقوش التً تمثل 

بنى على منهج ت والبقاء، فاالستمرارٌةالمصرٌٌن القدامى إذ كانت نمطا من أنماط الحٌاة 

ا ما كان فً عهد بدنٌا متكامال وهذاع واللذان ٌستلزمان إعدادا لدفااالستعداد للقتال و

 .الفرس وؼٌرهم من الحضارات القدٌمةاإلؼرٌق وبابل و

تبر فرصة لشباب العالم للتعارؾ باإلضافة إلى ٌع الرٌاضًالتدرٌب ن إأما فً عصرنا هذا ف

ٌعٌة وتحقٌق ذاته ذلك فهً تساهم فً تحقٌق ذات الفرد بإعطابه الفرصة إلثبات صفاته الطب

عن طرٌق الصراع وبذل الجهد فهً تعد عامال من عوامل التقدم االجتماعً وفً بعض 

 .األحٌان التقدم المهنً

فً بناء شخصٌة الفرد من خالل تنمٌة  التدرٌب الرٌاضًلعبه ٌوانطالقا من الدور الذي 

ٌتناسب واحتٌاجات تعدٌل وتؽٌٌر سلوكه بما لى إراته ومواهبه الرٌاضٌة باإلضافة قد

عتبر المحرك الربٌسً لمعرفة مدى التقدم فً ٌي ذال التدرٌب الرٌاضًن إالمجتمع ومنه ف

عمل على وضع الخطوات األولى ٌحٌث العبً الفرق تجه أساسا نحو ٌالمٌدان الرٌاضً و

فً المستقبل رٌاضٌا بارزا ومشهورا وعلٌه  لى الطرٌق الذي ٌمكنه من أن ٌصبحع العبل

ببناء المنتخبات الوطنٌة وٌساهم فً تمثٌل بالده فً المحافل الدولٌة واإلقلٌمٌة أحسن ٌقوم 

 .تمثٌل
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ومن المعروؾ أن المراهقة مشكلة حساسة شؽلت العدٌد من الباحثٌن والمربٌٌن حٌث 

على  لة فالتؽٌرات المفاجبة التً تطرأرحماختلفت وجهات النظر واآلراء حول هذه ال

االجتماعٌة  اوالمورفولوجٌالمراهق فً هذه المرحلة خاصة منها الفٌزٌولوجٌة العقلٌة 

ذا ما ٌخلؾ الصراع بٌنه ، وهوثقته فً نفسه والنفسٌة من شؤنها أن تإثر سلبا على توازنه 

، إال إذا استطاع تحقٌق أكبر إشباع ممكن لحاجاته الفطرٌة والمكتسبة على حد نفسهوبٌن 

الفرد ؼٌر متزن فً انفعاالته  وجود الدافعٌة الالزمة تجعلا ال شك فٌه أن عدم سواء، ومم

فً ضبط حٌث أن الدوافع تساعد ٌإثر علٌه سلبا  ومن هنا قد واختٌاراتهتفكٌره وآرابه و

وتوجٌه سلوكهم إلى وجهات وأهداؾ معٌنة من خالل تهٌبة بعض المواقؾ الخاصة التً 

معٌنة تحفزهم إلى القٌام باألعمال التً نرٌد منهم أداءها  من شؤنها أن تثٌر فٌهم دوافع

أهمٌة  تظهرال نرٌد منهم أداءها لذلك  التًونمنعهم من القٌام ببعض األعمال األخرى 

دراسة الدوافع فً مختلؾ المٌادٌن العلمٌة التطبٌقٌة كمٌدان التربٌة والصناعة والعالج 

 .ؼٌرهاالرٌاضة خاصة والنفسً و

 7 اإلشكالٌة- 10

لقد قدر العلماء أهمٌة الرٌاضة ومدى حاجة اإلنسان إلٌها منذ العصور القدٌمة، 

والدور الذي تلعبه فً الحفاظ على اللٌاقة والصحة البدنٌة والروحٌة وهذا عن طرٌق أنواع 

لما النشاط البدنً مستؽلة دوافع هذا النشاط الطبٌعً للفرد لتنمٌة الناحٌة العضوٌة والتوافقٌة 

 .اجتماعٌا وكذا ثقافٌاور أساسً فً تكوٌن الفرد نفسٌا وصحٌا وتلعبه من د

ولهذا فإن دقة األداء الرٌاضً ٌتطلب عدة عوامل أساسٌة والتً تساهم وتلعب دورا هاما 

فً األداء الفردي أول أداء الفرٌق، نذكر القامة الفٌزٌابٌة، مستوى القدرة، درجة من 

صٌة، والدافعٌة التً تعتبر من أهمهم من حٌث التؤثٌر على أداء الشروط الفٌزٌابٌة، الشخ

الالعب وٌبرز المختصون فً علم النفس الرٌاضً هذه األهمٌة حٌث ٌعرؾ )لندري( 

 . الدافعٌة بؤنها " مجموعة القوى التً تحرك السلوك وتوجهه نحو هدؾ من األهداؾ"

 (62، صفحة 5112العام، )الداهري، علم النفس 
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راتب "أن التفوق فً رٌاضة معٌنة ٌتطلب اكتساب الالعب للنواحً المهارٌة  وٌذكر أسامة

والخططٌة ثم ٌؤتً دور الدافع لٌحث الرٌاضً على بذل الجهد والطاقة الالزمٌن أوالً لتعلم 

تلك المهارات، وثانٌاً للتدرٌب علٌها بؽرض صقلها واتقانها كما أن مفهوم الدافعٌة ٌشمل 

ارة والحاجة والحافز والهدؾ وهً حالة داخلٌة فً الكابن الحً عدة مفاهٌم من االستش

)معاٌطة،  تستشٌر سلوكه وتعمل على استمرار هذا السلوك وتوجٌهه نحو تحقٌق هدؾ معٌن ".

  (53، صفحة 5111

ما أشار إلٌه  ودافعٌة اإلنجاز الرٌاضً هً التً تإدي إلى أفضل مستوى من األداء وهذا 

" أنه إذا تساوى العبان فً القدرة ولكنهما لم ٌتساوٌا فً بـ ومصطفى باهً " "محمود عنان

، كما ٌوضح "دافعٌة اإلنجاز فإن الالعب ذا دافعٌة اإلنجاز األكبر ٌقدم األداء األفضل

مكن "وامام النجمً أسامة رٌاض" إن دوافع االشتراك فً المبارٌات متعددة التنوع ومن الم

 إلى طرح اإلشكالٌة التالٌة:  أدى بناذلك و ثر من دافع لالشتراك فً المباراةوجود أك

 اإلشكالٌة7 

 العــامة7 اإلشكالٌة– 10

  ؟ العبً كرة الٌدلدى  دافعٌة اإلنجاز قوٌةدور فً تللتدرٌب الرٌاضً هل 

 0-5 شكالٌات الجزئٌة7اإل 

 1- العبً لدى  وزٌادة الثقة فً النفس فً تحقٌق الذاتالتدرٌب الرٌاضً ساهم ٌهل

 ؟كرة الٌد

 2- ٌساهم التدرٌب الرٌاضً فً جعل العبً كرة الٌد الرؼبة والمواصلة فً  هل

 النجاح فً مسارهم الرٌاضً ؟

 7الفرضٌات-15

 الفرضٌة العامة5-0-7

 العبً كرة الٌد.لدى  دافعٌة اإلنجاز قوٌةتدور للتدرٌب الرٌاضً 
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 الفرضٌات الجزئٌة5-5-7

 .العبً كرة الٌدلدى والثقة فً النفس فً تحقٌق الذات التدرٌب الرٌاضً  ٌساهم-1

 2-العبً كرة الٌد الرؼبة والمواصلة فً النجاح فً جعل  التدرٌب الرٌاضً ٌساهم

 فً مسارهم الرٌاضً.

 البحث7 أهمٌة-10

تنمٌة لعب دورا فعاال وبارزا فً بناء شخصٌة الفرد من خالل ٌ التدرٌب الرٌاضًإن 

ٌتناسب واحتٌاجات بما لى تعدٌل وتؽٌٌر سلوكه إراته ومواهبه الرٌاضٌة باإلضافة قد

عامال أساسٌا فً تكوٌن الشخصٌة المتكاملة للفرد  التدرٌب الرٌاضً لذلك أصبحالمجتمع، 

عن طرٌق ممارسة الالعبٌن من خالل البرامج الهادفة التً تعمل على تؤهٌل وإعداد وعالج 

التدرٌب حققه ٌلوصول إلى أعلى المستوٌات الرٌاضٌة العالٌة باإلضافة إلى ما لالتدرٌبات 

 لالعبٌن.من مردود صحً وجسمً ونفسً  الرٌاضً

تقوٌة دافع  دور التدرٌب الرٌاضً فً عن حاولنا من خالل هده الدراسة البحث ومن هنا -

ومن  للنهوض بهذه اللعبةلمساعدة المدربٌن فً لعبة كرة الٌد بنفسه وثقته الالعب إنجاز 

الحظ وجود ضعؾ الدافع ألداء  لفبة الشبابكرة الٌد خالل متابعة الباحثٌن لمبارٌات 

الحركات األساسٌة لدى أؼلب الالعبٌن، وقلة االهتمام الكافً بها من قبل بعض المدربٌن، 

ً هذه ، مما جعل الباحثٌن الولوج فكرة الٌدعلما أنها من المتطلبات األساسٌة لالعب 

عداد بحث حول أهمٌة دافعٌة اإلنجاز الرٌاضً من أجل إعطاء الالعب الجرعة إالمشكلة و

 هارات األساسٌة فً اللعبة.متعطٌه الثقة فً أداء الحركات والاألساسٌة التً تحفزه و

دور التدرٌب الرٌاضً ومما سبق تتضح أهمٌة البحث فً كونه محاولة للتعرؾ على  

وكذلك اإلستفادة من النتابج فً توجٌه نظر  كرة الٌداإلنجاز لدى العبً  دافعٌةلتقوٌة 

العاملٌن فً المجال الرٌاضً وعلى رأسهم المسإولٌن واألجهزة اإلدارٌة بضرورة اإلهتمام 

بهذا الجانب، والذي شهد إهتماما متزاٌدا فً الفترة األخٌرة فً الدول األجنبٌة لما له من 
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مرار الالعب فً ممارسة النشاط وبذل الجهد إلى أن ٌصل إلى دور هام فً مداومة واست

 أعلى مستوى من اإلنجاز الرٌاضً.

 البحث7 أهداف-11

 ن الهدؾ الربٌسً من إجراء هذا البحث هو:إ

 -1.4 العبً كرة لدى  دافعٌة اإلنجاز قوٌةتفً  التدرٌب الرٌاضًوتبٌان دور معرفة

 الٌد.

وزٌادة الثقة فً  فً تحقٌق الذاتالتدرٌب الرٌاضً  مدى تؤثٌر ومساهمةمعرفة -4.2  

 .العبً كرة الٌدلدى  النفس

 4.3- العبً كرة الٌد الرؼبة جعل  فًمدى تؤثٌر ومساهمة التدرٌب الرٌاضً معرفة

 والمواصلة فً النجاح فً مسارهم الرٌاضً.

 المصطلحات والمفاهٌم7 تحدٌد-12

 الرٌاض7ً التدرٌب-0.2

"ٌعرؾ التدرٌب الرٌاضً بؤنه العملٌات التعلٌمٌة والتنموٌة التربوٌة التً تهدؾ إلى تنشبة   

وإعداد الالعبٌن/الالعبات والفرق الرٌاضٌة من خالل التخطٌط والقٌادة التطبٌقٌة المٌدانٌة 

 (2001)حماد، والحفاظ علٌها ألطول فترة ممكنة".

 :الدافعيةتعريف  5.2

 : يميتعني الدافعية حسب ما جاء في معجـ الوسيط مف معاني دفع ما :  لغة -

دفع إلى فبلف دفعا، انتيى إليو، ويقاؿ طريؽ يدفع إلى مكاف كذا أي ينتيي إليو، ودفع شيء، أي  
بالحجة، بقوة، ويقاؿ دفع عنو األذى والشر ودفع إليو الشيء رده، ويقاؿ دفع القوؿ: رده  نحاه وأزالو

حامى عنو وانتصر لو، ومنو الدفاع في القضاء، ودفع عنو األذى: أي  :دافع عنو مدافعة ودفاعا
 (289، صفحة 1988، 1، ج1)االساتذة ط. بعده ونحاه
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 :اإلجرائيالتعريف -

مف خبلؿ المحددات الداخمية ىي عبارة عف استثارة وتوتر داخمي تثير السموؾ وتدفعو إلى تحقيؽ  
 معيف.ىدؼ 

 المختمفة،أفضؿ مستوى يحققو البلعب الذي يعكس مدى استعداداتو  ىو :الرياضيتعريف اإلنجاز 
تصاص مع العناصر التي تحدد رفع المستوى في فعالية االخ وىو الوصوؿ إلى الحد األقصى مف

 ، صفحة اليوجد صفحة (www.arabscoach.com ،30/11/2014)  .المطموباستعداد عالي لممستوى 

 :اإلجرائيالتعريف -

إلى أفضؿ مستوى كحد أقصى مف األداء والميارات ىو ذلؾ اإلجراء الذي بفضمو يصؿ الرياضي  
 .المستوى في مختمؼ الخصائص )البدنية والميارية والجسمية( الرياضية ورفع

 

 :الرياضيتعريف دافعية اإلنجاز 

إف دافعية اإلنجاز الرياضي أو الحاجة لئلنجاز يقصد بيا طبقا لمفيـو ''ميوراي'' تحقيؽ شيء 
المادية أو الكائنات البشرية أو األفكار وتناوليا أو تنظيميا وأداء في الموضوعات  صعب والتحكـ

واالستقبللية والتغمب عمى العقبات وتحقيؽ مستوى مرتفع  ذلؾ بأكبر قدر ممكف مف السرعة
 ، ال يوجد صفحة(2014/30/11)الودود،  والتفوؽ عمى الذات ومنافسة اآلخريف.

 :اإلجرائيالتعريف -

 .والتفوؽدافعية اإلنجاز الرياضي ىي تمثؿ السعي والكفاح نحو مستوى معيف مف االمتياز  

 الٌد7كرة-0.2

محمد صبحً حسانٌن وكمال عبد الحمٌد اسماعٌل: " أن كرة الٌد لعبة جماعٌة تلعب  ٌعرفها

بالٌد، تجرى داخل ملعب خاص، حٌث ٌحاول من خاللها الفرٌق تسجٌل أهداؾ داخل 
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)إسماعٌل، مرمى الخصم وفقا لقوانٌن معمول بها من طرؾ الفٌدرالٌة العالمٌة لكرة الٌد.

2001) 

 7 سنة (14-17 )العمرٌة7الفئة-1.2

      هً مشتقة من الفعل الالتٌنً و الحلم،كلمة المراهقة تعنً االقتراب أو الدنو من 

Adolescele ( 1980بهاور، ) النضجتعنً االقتراب من و
 

بٌولوجٌة ، فهً عملٌة لتً تبدأ بالبلوغ وتنتهً بالرشدالمراهقة بمعناها العام هً المرحلة او

 .(2002،السٌد) .نهاٌتهاحٌوٌة عضوٌة فً بداٌتها، وظاهرة اجتماعٌة فً 

 السابقة والمشابهة7 الدراسات-13

لت من خالل اطالعنا على الدراسات السابقة والمشابهة هناك بعض الدراسات التً تناو

 التدرٌب الرٌاضً بدافعٌة اإلنجاز موضوع عالقة

 الحركً ودافعٌة اإلنجاز لدى العبً كرة الطابرة.ضا الر 07 الدراسة السابقة

فً مٌدان علوم وتقنٌات  لٌسونسمذكرة تدخل ضمن متطلبات نٌل شهادة  المذكرة7نوع 

 تخصص تدرٌب رٌاضً".»النشاطات البدنً والرٌاضٌة 

كرة لدى العبً دافعٌة اإلنجاز الرٌاضً الرضا الحركً وعالقة عنوان المذكرة7 

 -أصاؼرفبة - الطابرة

 بوطالب عل7ً الباحثمن إعداد 

  2017-2016 السنة7

لدى العبً  الرٌاضً اإلنجاز دافعٌةالرضا الحركً و بٌن عالقة هناكالعامة7 الفرضٌة 

  .الطابرة الكرة
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 الفرضٌات الجزئٌة7

 17توجد عالقة بٌن الرضا الحركً ودافعٌة اإلنجاز لدى العبً كرة الطابرة أقل من  - 

 سنة. 

الرضا الحركً وبعد دافع النجاح لدى العبً كرة الطابرة أقل من  بٌن عالقة توجد-2

 سنة. 17

توجد عالقة بٌن الرضا الحركً وبعد دافع تجنب الفشل لدى العبً كرة الطابرة أقل -3

 سنة 17من

  :أهداف البحث-

لدى الالعبٌن،  تكمن أهداؾ بحثنا هذا فً إبراز الوظٌفة الفعالة التً ٌلعبها دافع اإلنجاز 

ودورها فً تنمٌة مختلؾ جوانب المهارٌة خاصة الجانب والحركً ومختلؾ المهارات 

 األساسٌة فً الرٌاضة المتخصص بها، باإلضافة إلى األهداؾ التالٌة:

 17العالقة بٌن الرضا الحركً ودافعٌة اإلنجاز لدى العبً كرة الطابرة أقل من -1

 سنة.

 17الحركً وبعد دافع النجاح لدى العبً كرة الطابرة أقل من الرضا  بٌن العالقة-2

 سنة.

العالقة بٌن الرضا الحركً وبعد دافع تجنب الفشل لدى العبً كرة الطابرة أقل -3

 سنة. 17من

 الدراسة. هذه فً الوصفً المنهج استخدام وتم منهج البحث7
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 : 2الدراسة السابقة  0.3

مذكرة تدخؿ ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماستر في ميداف عموـ وتقنيات  المذكرة:نوع 
 تدريب رياضي". تخصص»والرياضية النشاطات البدني 

عبلقة دافعية اإلنجاز الرياضي بعض بتحسيف أداء الميارات الحركية في كرة عنوان المذكرة: 
-فئة أكابر-الدائرة   

  يمسيدعمخازني الباحث: من إعداد 

2015-2014 :السنة  

 رث ا انًها بعط أداء بتحسين انزياظي اإلنجاس دافعيت بين عالقت هناكالعامة: الفرضية 

  .انطائزة انكزة في األساسيت

 الفرضيات الجزئية:

 .انتذريباث عهً بانًىاظبت عالقت انالعبين عنذ انزياظي اإلنجاس نذافعيت -

 .انالعبين عنذ انبذنيت انهياقت يستىي بتحسين عالقت انزياظي اإلنجاس نذافعيت -

 .عانيت بذقت انًهارة أداء يستىي بتحسين عالقت انالعبين عنذ انزياظي اإلنجاس نذافعيت -

 :والعينةاألىداف والمنيج واألدوات 

 البحث: أىداف 

 .البلعبيف عند البدنية المياقة مستوى وبيف الرياضي اإلنجاز دافعية بيف الربط -
 المواظبة درجة مف بالرفع تساىـ الرياضي اإلنجاز دافعية كانت إذا ما التعرؼ محاولة -

 .التدريبات عمى
 المياري األداء تحسيف وبيف اإلنجاز دافعية بيف الموجودة العبلقة عمى التعرؼ محاولة -
 .البلعبيف عند
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 .بيا معرفتيـ مستوى معرفة ومحاولة البلعبيف لدى اإلنجاز دافعية مفيوـ ترسيخ -
 .البلعبيف لدى الرياضي اإلنجاز دافعية مستوى معرفة -
 .الجامعية الرياضة العبي لدى الرياضي االنجاز دافعية عمى التعرؼ -
 .عالية بدقة الميارة أداء عمى اإلنجاز دافعية تأثير مدى عمى التعرؼ -
 رت ا الميا أداء دقة عمى كبيرة بصورة تأثر اإلنجاز دافعية كانت إذا ما التعرؼ محاولة -

 .األساسية

 انذراست. هذه في انىصفي انًنهج استخذاو وتى منيج البحث:

  مجتمع وعينة البحث:

 12 مف المتكونة وسط الجزائر رابطة في ينشطوف الطائرة الذيف الكرة أندية في والمتمثؿ
 وبومرداس البويرة لواليتي الكرة الطائرة أندية مف العبا 40 في والمتمثمة البحث عينة فريؽ،

 .الوالية نفس مف مدربيف 7 و والجزائر
  إجراءات البحث الميدانية: 

 وبومرداس البويرة"لواليتي الكرة الطائرة أندية عمى الدراسة شممت ولقد المكاني المجاؿ
انحصرت  ئرالجزا في مقرىا الواقعة الطائرة لمكرة وسط الجزائر في رابطة تنشط التي "والجزائر

 المنيج استخداـ وتـ مايو، شير أواخر إلى جانفي شير أوائؿ مف لمبحث الحدود الزمنية
 لبلعبيف اإلنجاز دافعية مقياس استخداـ فتـ الدراسة أما أدوات الدراسة، ىذه في الوصفي
 .لممدربيف االستبياف واستمارة

 التوصيات:و  االستنتاجات أىم-

 دافعية انعداـ عند أنو أىميا ومف النتائج مف مجموعة استخبلص فتـ: االستنتاجات-
 أداء عمى البلعب تدفع الرياضي اإلنجاز دافعية المياري، إنخفاظ أدائيـ في دور لو اإلنجاز
 الثقة إلعادة ميـ البلعبيف وتحفيز المنافسات، تشجيع كؿ في مرتفع وجيد عالية ميارة
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 سابقا المسجمة النتائج السمبية في الدائـ التفكير تجنب عمى العمؿ لمفريؽ، والتوازف لبلعبيف
  .المنافسة عمى البلعبيف انتباه وتركيز

 أكثر التفرغ المدرب لبلعبيف، يقدميا التي النصائح االعتبار بعيف األخذ أىمياالتوصيات: -
 وخاصة النظري الجانب عمى التركيز تعمميا، ومحاولة األساسية رت ا الميا عمى لمتدرب

 مستواىـ مف الرفع في ودورىا الدافعية بأىمية البلعبيف توعية اإلنجاز، دافعية فيما يخص
 عمى البلعبيف لتعويد وىذا والتقويـ لممراقبة ودية ودورات إجراء مقاببلت ضرورة المياري،
 عمى الخبرة، وكسب المستوى رفع باإلضافة إلى والقمؽ الخوؼ عمى والتغمب المنافسات
  البلعب يجب عمى اإلنجاز، مواقؼ في اشتراكو خبلؿ مف ذاتو فيـ إلى يسعى أف البلعب

 ذات باألىداؼ اىتمامو مع لبلىتماـ ومثيرة المحسوبة بالمخاطرة تتميز أىدافا لنفسو يضع أف
 إذ لنفسو، يضعيا ومستويات المعايير ضوء في باإلنجاز ييتـ أف يجب وأخيرا المدى البعيد،

 عمى يجب لديو، الدافعية قوة تزداد وبيذا غيره، يضعيا أو معايير مستويات بأية يتأثر ال
 .خارجية ومكافئات مكاسب أجؿ وليس مف ذاتو، التفوؽ أجؿ مف والتفوؽ التميز البلعب

 

 7لثةالدراسة الثا 3-5

مذكرة نٌل شهادة ماجستٌر بعنوان "مساهمة األلعاب شبه الرٌاضٌة أثناء حصة التربٌة 

تالمٌذ المرحلة الثانوٌة من البدنٌة والرٌاضٌة فً تحقٌق التوافق النفسً االجتماعً لدى 

 .2009-2008إعداد الطالب بن عبد الرحمان سٌد علً 

 البحث7 أهداف-0

 ما ٌلً:ٌة إلى عدة نقاط ٌمكن أن نوجزها فتتجه أهداؾ هذه الدراس

تهدؾ الدراسة إلى التحقق من مدى مساهمة األلعاب الشبه الرٌاضٌة فً تحقٌق التوافق -

 .ستوى البدنًالنفسً االجتماعً وتحسٌن الم

 .إبراز القٌمة العلمٌة والعملٌة لأللعاب الشبه الرٌاضٌة-
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 .معرفة مدى تؤثٌر األلعاب الشبه الرٌاضٌة فً رفع معنوٌات التالمٌذ-

 .إبراز الدور الذي تلعبه األلعاب الشبه الرٌاضٌة فً تحقٌق التوافق المطلوب-

 .مإسساتنا التربوٌةمعرفة واقع ممارسة األلعاب شبه الرٌاضٌة داخل -

" وذلك لتالإمه مع هدؾ الدراسة أما احث هذه الدراسة "المنهج الوصفًكما استخدم الب

تلمٌذ وتلمٌذة تم تحدٌدها  60العٌنة فهً عٌنة تجرٌبٌة تتكون من العٌنة األولى وتتشكل من 

ضٌة، أما باألفراد الممارسٌن لأللعاب الشبه الرٌاضٌة أثناء حصة التربٌة البدنٌة والرٌا

ؼٌر الممارسٌن لأللعاب شبه وتلمٌذة تم تحدٌدهم باألفراد،  تلمٌذ 50نٌة تتكون من االلعبة الث

رٌاضٌة أثناء حصة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة، وقد استعمل الباحث استبٌان استمارة ال

 .ٌة للمرحلة اإلعدادٌة والثانوٌةالبٌانات األولٌة ومقٌاس الشخص

 ل إلٌها7التً توص النتائج-5

 ي المجتمعشبه الرٌاضٌة تساعد التالمٌذ على تحقٌق التوافق مع نفسه ومحٌطه أاأللعاب  -

 .وتحسٌن اللٌاقة البدنٌة والحالة النفسٌة للتلمٌذ

نرى أن لأللعاب الشبه الرٌاضٌة دور كبٌر فً تحقٌق التوافق النفسً االجتماعً، ولها  -

 .نتٌجة على نفسٌة تالمٌذ هذه المرحلة

تعمل األلعاب الشبه الرٌاضٌة أٌضا على تكوٌن شخصٌة التلمٌذ واكتسابه مختلؾ الصفات  -

 .والسمات السلوكٌة الحمٌدة التً تعمل على إعداد المواطن الصالح

شبه الرٌاضٌة الهادفة الفعالة دورا وأهمٌة كبٌرة فً تحقٌق التوافق النفسً تلعب األلعاب  -

 .االجتماعً

ٌاضٌة دور كبٌر فً تحقٌق التوافق النفسً االجتماعً للتالمٌذ، إن أحسنا شبه الرلأللعاب  -

 .ٌحوعرفنا كٌفٌة استعمالها بوجه صح

 نقد الدراسات:
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 لقد تطرقت الدراسة السابقة والمشابية السالفة الذكر إلى جوانب عديدة متعمقة بالدوافع
ولقد تناولتيا مف عدة جوانب، حيث ركزت الدراسة عمى األىداؼ  ودافعية اإلنجاز الرياضي 

والدور الذي تمعبو الدافعية في تطوير اإلنجاز والقدرات الحركية وكذا عدة جوانب أخرى 
 .والطمبةلبلعبي كرة اليد لممدربيف 

وعمى ىذا األساس درس الباحثوف الدافعية مف عدة جوانب، وقد استفاد مف خبلؿ ىذه  
ت في معرفة جميع العراقيؿ التي واجييا الباحثوف، وكذلؾ االستفادة منيا وأخذ العبرة الدراسا

لنا باإللماـ والربط بكؿ حيثيات الموضوع  مف األخطاء التي وقع فييا الباحثوف وىذا ما يسمح
الوصوؿ إلى الصياغة  :وضبط متغيرات الدراسة، وقد أفادت ىذه الدراسات أيضا فيما يمي

  .لياشكالية الدراسة وكذا أدوات الدراسة وكذلؾ تحديد المنيج العممي المناسب النيائية إل

دافعية التدريب الرياضي في تقوية وتعزيز الدراسات السابقة اتضح لنا أىمية  وبناًءا عمى
 في بناء دقة أداء الميارات األساسية وأداء الرياضي وخاصة الجانب الحركي مف اإلنجاز

بلعبيف بطرؽ عممية منظمة وتفادي النتائج العشوائية التي تتركز عمى خبلؿ عممية تدريب ال
 صيغة الصدفة والمفاجآت.
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 تمهٌد7

ظهر مفهوم التدرٌب الرٌاضً وطرقه ونظرٌاته وأؼراضه خالالل المرحلالة الزمنٌالة الطوٌلالة 

التطالور الحالادث فالً شالتى  وٌشالٌر عدٌدةالبشرٌة وطرأ علٌه تؽٌرات  وفقا لتطور المجتمعات

مجالالالاالت النشالالالاطات الرٌاضالالالٌة إلالالالى ارتفالالالاع األنشالالالطة الرٌاضالالالٌة المختلفالالالة لتحقٌالالالق أعلالالالى 

 االنجازات.

فباعتبار التدرٌب الرٌاضً عملٌة تربوٌة تستهدؾ البٌبة االجتماعٌة للدولة وهو عنصالر هالام 

الفالالرد  لشخصالالٌةللتطالالور المتناسالالق  افالالً تحقٌالالق الهالالدؾ التربالالوي لبنالالاء اإلنسالالان المثالالالً وفقالال

 متطلبات ومظاهر ومٌدان خصب لتحقٌق ذات الفرد. أحدوٌعتبر 

كما ظهر العدٌد من الباحثٌن الرٌاضٌٌن فً شالتى دول العالالم حٌالث سالاهموا فالً تطالوٌر علالم 

التربٌالالة الرٌاضالالٌة والتالالدرٌب الرٌاضالالً، وظهالالرت علالالى الوجالالود الطالالرق والنظرٌالالات العلمٌالالة 

 لطبٌعٌة واالجتماعٌة األخرى.الحدٌثة المشتقة من مختلؾ العلوم ا

 تعرٌف التدرٌب الرٌاض7ً -0
 نالرٌاضالٌٌعرفه بؤنه " عبالارة عالن إعالداد الفالرد  ًالروس (MATVIEWالعالم )مات فٌؾ 

 تممارسالة التمرٌنالاوالعقلٌة والنفسالٌة والخلقٌالة عالن طرٌالق  والخطٌةالناحٌة الوظٌفٌة والفنٌة 

 (edu.net, 2009-) البدنٌة

 الرٌاض7ًمفهوم التدرٌب  -5
المختلفالة التعلٌمٌالة والتربوٌالة والتنشالبة، وإعالداد الالعبالٌن  تالعملٌالا»هالو: التدرٌب الرٌاضً 

والفالالرق الرٌاضالالٌة مالالن خالالالل التخطالالٌط والقٌالالادة التطبٌقٌالالة بهالالدؾ تحقٌالالق أعلالالى المسالالتوٌات 

 (1998حماد، ) ".الرٌاضٌة والحفاظ علٌها ألطول فترة ممكنة

التالالً تعتمالالد علالالى األسالالس التربوٌالالة والعلمٌالالة، التالالً تهالالدؾ إلالالى قٌالالادة  تالعملٌالالا»أٌضالالا وهالالو 

وإعداد وتطوٌر القدرات والمستوٌات الرٌاضٌة فالً كافالة جوانبهالا لتحقٌالق أفضالل النتالابج فالً 

 (2002سكر، ) ".الرٌاضة الممارسة

نالاله جمٌالالع العملٌالالات التالالً تشالالمل بنالالاء وتطالالوٌر عناصالالر اللٌاقالالة أ ىعلالال»التالالدرٌب: كمالالا ٌعالالرؾ 

القابلٌالات العقلٌالة ضالمن مالنهج علمالً مبالرمج وهالادؾ خاضالع  التكنٌالك وتطالوٌر البدنٌة وتعلالم

عالالوي، ) ".ألسس تربوٌة قصد الوصول بالرٌاضالً إلالى أعلالى مسالتوٌات الرٌاضالة الممكنالة

2002) 



 انفصم األول                                                                           انتذريب انزياظي

 

 
1

محمد عالالوي: "التالدرٌب الرٌاضالً عملٌالة تربوٌالة وتعلٌمٌالة منظمالة تخضالع لألسالس  هوٌعرف

والمبادئ العلمٌة، وتهدؾ أساسا إلالى إعالداد الفالرد لتحقٌالق أعلالى مسالتوى رٌاضالً ممكالن فالً 

 (1997)حسٌن، المنافسات الرٌاضٌة أو فً نوع معٌن من أنواع الرٌاضة".

إعالداد الفالرد قوانٌن واألنظمة الهادفة إلى نه عبارة عن الأ":وٌفهم مصطلح التدرٌب الرٌاضً

نجاز عن طرٌق اإلعداد الكامل لعموم األجهزة الوظٌفٌة التالً تحقالق للوصول إلى مستوى اإل

اضالً وصالحته الجسالمٌة العامالة، كمالا الوصول إلى مستوى البق،من حٌالث مراعالاة حٌالاة الرٌ

ن زٌالالادة قابلٌالالة حسالالن التوافالالق العصالالبً والعضالاللً وٌسالالهل تعلالالٌم المسالالار الحركالالً فضالالال عالالٌ

 (2002)عالوي ، اإلنتاج لدى الفرد". 

 خصائص التدرٌب الرٌاض7ً -0
لقد أصبح التدرٌب الرٌاضً فالً عصالرنا هالذا ٌتطلالب الكثٌالر مالن المعرفالة والكفالاءة واإللمالام 

بجمٌالالع العلالالوم المرتبطالالة بالرٌاضالالة نظالالرا لكالالون هالالذه العملٌالالة معقالالدة تهالالدؾ إلالالى الوصالالول 

ك ٌجالالب علالالى كالالل لالالذلد مالالن خالالالل إعالالداده إعالالدادا متكامالالجٌالالبالالعالالب إلالالى األداء الرٌاضالالً 

مالا لماما كامال بخصالابص التالدرٌب الرٌاضالً والتالً ٌعتبالر مالن أهمهالا إمدرب أن ٌكون ملما 

 :ًٌل

 التدرٌب الرٌاضً عملٌة تعتمد على األسس التربوٌة والتعلٌمٌة7 0-0

"لعملٌالالة التالالدرٌب الرٌاضالالً وجهالالان ٌرتبطالالان معالالا بربالالاط وثٌالالق، وٌكونالالان وحالالدة واحالالدة ال 

 نفسً. يواآلخر تربو ،تعلٌمً أحدهماٌنفصم عراها، 

ة الصالفات وتنمٌال فالجانب التعلٌمً مالن عملٌالة التالدرٌب الرٌاضالً ٌهالدؾ أساسالا إلالى اكتسالاب

والرٌاضالالٌة والقالالدرات الخططٌالالة  وتعلالالٌم وإتقالالان المهالالارات الحركٌالالة البدنٌالالة العامالالة والخاصالالة

رٌالة والمعلومالات النظ باإلضالافة إلالى اكتسالاب المعالارؾ لنوع النشاط الرٌاضالً التخصصالً،

 ورٌاضة التخصص بصفة خاصة. المرتبطة بالرٌاضة بصفة عامة

 الالنشءنه ٌهدؾ أساسا إلى تربٌالة إنفسً من عملٌة التدرٌب الرٌاضً فأما الجانب التربوي ال

لعمل على أن ٌكون النشاط الرٌاضً ذو المستوى العالً من الحاجالات وا على حب الرٌاضة

واالرتقالاء بهالا  تشالكٌل دوافالع وحاجالات ومٌالول الفالرد الضرورٌة واألساسالٌة للفالرد، ومحاولالة

باإلضالالافة إلالالى تربٌالالة، وتطالالوٌر السالالمات الخلقٌالالة  بصالالورة تسالالتهدؾ أساسالالا خدمالالة الجماعالالة،

وكالذلك تربٌالة وتطالوٌر السالمات  الرٌاضالٌة،كحب الوطن والخلق الرٌاضً والالروح  الحمٌدة،

 (2002 عالوي:) ".والتصمٌم مة المثابرة وضبط النفس والشجاعةاإلرادٌة كس

كما ٌمثل التدرٌب الرٌاضً فً شكله النموذجً وشكل فاعلٌتاله تنظالٌم القواعالد التربوٌالة التالً 

تمٌالالالز جمٌالالالع الظالالالواهر األساسالالالٌة مفاصالالالل قواعالالالد التعلالالالٌم والتربٌالالالة الشخصالالالٌة ودور توجٌالالاله 
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التربوٌٌن والمدربٌن التً تظهر بصورة ؼٌر مباشرة من جراء قٌادته خالالل التالدرٌب وأثنالاء 

 (2005الخواجا، ) ".الخاصة وؼٌرهاالقٌادة العامة و

 التدرٌب الرٌاضً مبنً على األسس والمبادئ العلمٌة7 0-5

تلعالالب دورا أساسالالٌا فالالً وصالالول  ٌما فالالً الثالثٌنٌالالات واألربعٌنٌالالاتكانالالت الموهبالالة الفردٌالالة قالالد

الفالالرد إلالالى أعلالالى المسالالتوٌات الرٌاضالالٌة دون ارتباطهالالا بالتالالدرٌب الرٌاضالالً العلمالالً الحالالدٌث 

 والذي كان أمرا مستبعدا.

"فالتدرٌب الرٌاضً الحدٌث ٌقوم على المعارؾ والمعلومات والمبادئ العلمٌة المسالتمدة مالن 

لطالالب الرٌاضالالً، والمٌكانٌكالالا الحٌوٌالالة وعلالالم العدٌالالد مالالن العلالالوم الطبٌعٌالالة والعلالالوم اإلنسالالانٌة، ا

 (2002عالوي، ) ".الحركة، علم النفس الرٌاضً، والتربٌة، وعلم االجتماع الرٌاضً

األسالالس والمبالالادئ العلمٌالالة التالالً تسالالهم فالالً عملٌالالات التالالدرٌب الرٌاضالالً  نحمالالاد: أٌالالرى مفتالالً 

 (1998 -تطبٌق-تخطٌط )حماد، التدرٌب الرٌاضً الحدٌث،الحدٌث تتمثل فً:

 علم التشرٌح. -
 وظابؾ أعضاء الجهد البدنً. -
 بٌولوجٌا الرٌاضة. -
 علوم الحركة الرٌاضٌة. -
 علم النفس الرٌاضً. -
 علوم التربٌة. -
 علم االجتماع الرٌاضً. -
 اإلدارة الرٌاضٌة. -
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 7 األسس والمبادئ العلمٌة للتدرٌب.10شكل رقم              

 للمدرب7التدرٌب الرٌاضً ٌتمٌز بالدور القٌادي  0-0

"ٌتمٌز التالدرٌب الرٌاضالً بالالدور القٌالادي للمالدرب بارتباطاله بدرجالة كبٌالرة مالن الفعالٌالة مالن 

 والتربوٌالالة، بالالالرؼم مالالن أن هنالالاك العدٌالالد مالالن الواجبالالات التعلٌمٌالالة، ناحٌالالة الالعالالب الرٌاضالالً،

 تالهالتؤثٌر فً شخصٌة الالعالب وتربٌ هوالنفسٌة التً تقع على كاهل المدرب الرٌاضً إلمكان

شاملة متزنة تتٌح له فرصة تحقٌق أعلى المستوٌات الرٌاضٌة التً تتناسب مالع قدراتاله ة تربٌ

إال أن هذا الدور القٌادي للمدرب لن ٌكتب له النجاح إال إذا ارتالبط بدرجالة كبٌالرة  وإمكانٌاته،

من الفعالٌة واالستقالل وتحمل المسإولٌة والمشاركة الفعلٌة من جانب الالعب الرٌاضً، إذ 

)عالالوي، اضالً ٌلٌة التدرٌب الرٌاضً تعاونٌة لدرجالة كبٌالرة تحالت قٌالادة المالدرب الرأن عم

2002) 

بالالدور القٌالادي للمالدرب للعملٌالة التدرٌبٌالة ٌالد "كما تتسم عملٌة التالدرٌب الرٌاضالً فالً كالرة ال

والتً ٌقودها من خالل تنفٌذ واجبات وجوانب وأشكال التدرٌب، والعمل على تربٌالة الالعالب 

علالى علالم الالنفس واالسالتقالل فالً التفكٌالر واالبتكالار المسالتمر والتالدرٌب القالوي مالن باالعتماد 

 )2001، هعبد (.خالل إرشادات وتوجٌهات وتخطٌط التدرٌب"

 

 

األسس 
والمبادئ 

 العلمية

 

 أسس التشريح
أسس وظائف 
أعضاء الجهد 

 البدني

أسس علم النفس 
 الرياضي

 

أسس اإلدارة 
 الرياضية

 أسس علم التربية 

أسس علم 
 االجتماع الرياضي

أسس بيولوجيا 
 الرياضة

أسس علوم الحركة 
 الرياضية
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 التدرٌب الرٌاضً تتمٌز عملٌاته باالستمرارٌة7 0-1

 تشؽل فتالرةلٌست عملٌة )موسمٌة( أي أنها ال "التدرٌب الرٌاضً عملٌة تتمٌز باالستمرارٌة 

موسالالما معٌنالالالا ثالالم تنقضالالً وتالالالزول، وهالالذا ٌعنالالً أن الوصالالالول ألعلالالى المسالالالتوٌات  معٌنالالة أو

فالتدرٌب الرٌاضً طوال أشهر السالنة  ،الرٌاضٌة العلٌا ٌتطلب االستمرار فً عملٌة االنتظام

كلهالالالا، فمالالالن الخطالالالؤ أن ٌتالالالرك الالعالالالب التالالالدرٌب الرٌاضالالالً عقالالالب انتهالالالاء موسالالالم المنافسالالالات 

الرٌاضٌة، وٌركن للراحة التامالة إذ أن ذلالك ٌسالهم بدرجالة كبٌالرة فالً هبالوط مسالتوى الالعالب 

لهالالدوء وتطالالوٌر مسالتوى الالعالالب عقالب فتالالرة ا مالالر البالدء مالالن جدٌالد محاولالالة لتنمٌالةوٌتطلالب األ

 )1998، دحما (.والراحة السلبٌة"

استمرار عملٌة التدرٌب الرٌاضالً منالذ بالدء التخطالٌط لهالا مالرورا باالنتقالاء وحتالى الوصالول "

 (2002عالوي، ) ".ألعلى المستوٌات الرٌاضٌة دون توقؾ حتى اعتزال الالعب للتدرٌب

 واجبات التدرٌب الرٌاض1-7ً

تنفٌالالذها لتحقٌالالق الهالالدؾ مالالن هنالالاك واجبالالات للتالالدرٌب الرٌاضالالً البالالد للمالالدرب والالعالالب مالالن 

 وتنموٌة وهً: وتعلٌمٌة، وعملٌة التدرٌب تنقسم واجباتها إلى ثالثة أقسام تربوٌة، ،التدرٌب

 الواجبات التربوٌة للتدرٌب7 1-0

ٌالاله لتنمٌالالة السالالمات ن العناٌالالة بالتوجؤجسالالٌم إذ ٌعتقالالدون بالالؤ ن فالالً خطالالٌقالالع الكثٌالالر مالالن المالالدربٌ

تطالالوٌر الصالالفات اإلرادٌالالة لالعالالب ال قٌمالالة لهالالا وال ٌالالدرك المالالدرب مقالالدار خطبالاله إال  الخلقٌالالة،

فكثٌالرا مالا ٌكالون الفرٌالق مسالتعدا مالن الناحٌالة الفنٌالة تمالام  ،تؤخرا بعد أن تتوالى هزابم فرٌقهم

والعمالالل  والكفالالاح،المثالالابرة  تالالنقص العبٌالاله العزٌمالالة، نالاله مالالن الناحٌالالة التربوٌالالة،أإال  االسالالتعداد،

ٌالإثر علالى نتٌجالة المبالاراة  مما ٌإثر بالطبع على إنتاجهم البدنً والفنً وبالتالً ،رعلى النص

 )2000،مختار)ن أهم واجبات الشق التربوي التً ٌسعى المدرب إلى تحقٌقها هً:إلذلك ف

ل علالى ن مثلاله األعلالى وهدفاله الالذي ٌعمالولالٌك العمل على أن ٌحب الالعب لعبتاله أوال، -
الوصالول إلالى أعلالى مسالتوى مالن األداء الرٌاضالً ومالا و هٌحققه برؼبة أكٌدة وشؽف أن

مبتعالدا عالن أٌالة مبالررات للتهالرب مالن  ذلك من بذل جهد وعرق فالً التالدرٌب، ٌقتضٌه
 التدرٌب أو األداء األقل مما هو مطلوب منه.

نحالو ة الوالء الخالص لالعبٌن زٌادة الوعً القومً لالعب وٌبدأ هذا بالعمل على تربٌ -
وٌكون هالذا الالوالء هالو القاعالدة التالً ٌبنالى علٌهالا تنمٌالة بالاقً الصالفات  ،هم ووطنهمٌناد

 اإلرادٌة والخلقٌة.
 وضالبط الالنفس، أن ٌنمً المدرب فً الالعبٌن الروح الرٌاضٌة من تسامح، وتواضع، -

 وعدالة رٌاضٌة.
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 إثر فالالً سالالٌر المبارٌالالات، ونتابجهالالا،تطالالوٌر الخصالالابص والسالالمات اإلرادٌالالة التالالً تالال -
كالمثابرة، والتصمٌم، والطمالوح، والجالرأة، واإلقالدام واالعتمالاد علالى الالنفس، والرؼبالة 

 فً النصر، والكفاح، والعزٌمة...الخ. 
 

 الواجبات التعلٌمٌة للتدرٌب7 1-5

 .ة لالعبالتنمٌة الشاملة المتزنة للصفات البدنٌة األساسٌة واالرتقاء بالحالة الصحٌ_ 
 البدنٌة الضرورٌة للرٌاضة التخصصٌة.التنمٌة الخاصة للصفات _ 
تعلم وإتقان المهارات الحركٌة فً الرٌاضة التخصصٌة والالزمة للوصول ألعلى _ 

 مستوى رٌاضً ممكن.
)حماد،  تعلم وإتقان القدرات الخططٌة الضرورٌة للمنافسة الرٌاضٌة التخصصٌة._ 

2001) 
 

 الواجبات التنموٌة للتدرٌب7 1-0

التخطالالٌط والتنفٌالالذ لعملٌالالات تطالالوٌر مسالالتوى الالعالالب والفرٌالالق إلالالى أقصالالى درجالالة ممكنالالة 
تسالالمح بالاله القالالدرات المختلفالالة بهالالدؾ تحقٌالالق الوصالالول ألعلالالى المسالالتوٌات فالالً الرٌاضالالة 

 (2002)عالوي: األسالٌب العلمٌة المتاحة. أحدثالتخصصٌة باستخدام 
 

 المتكامل للتدرٌب الرٌاض7ً اإلعداد-2

ٌجالالب أن ٌمكالالن إعالالداد الالعالالب الرٌاضالالً إعالالدادا شالالامال فالالً عملٌالالة التالالدرٌب الرٌاضالالً  حتالالى

ٌحقالالق أعلالالى المسالالتوٌات الرٌاضالالٌة التالالً تسالالمح بهالالا قدراتالاله واسالالتعداداته فمالالن الضالالروري أن 

 (2002عالوي م.، ) ٌراعً فً إعداده أربع جوانب ضرورٌة وهً:

 اإلعداد البدن7ً 2-0

والخاصالالة بنالالوع  ٌهالالدؾ إلالالى إكسالالاب الالعالالب مختلالالؾ الصالالفات أو القالالدرات البدنٌالالة العامالالة، 

 .النشاط الرٌاضً التخصصً

 7المهارىاإلعداد  2-5

ٌهدؾ إلى تعلٌم وإكساب الالعب الرٌاضً المهارات الحركٌة المرتبطالة بالنشالاط الرٌاضالً  

 .مها بفعالٌةالتخصصً الذي ٌمارسه، ومحاولة إتقانها، وتثبٌتها، واستخدا
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 اإلعداد الخطط7ً 2-0

ٌهالالالدؾ إلالالالى تعلالالالٌم وإكسالالالاب الالعالالالب الرٌاضالالالً القالالالدرات الخططٌالالالة الفردٌالالالة، والجماعٌالالالة 

الضرورٌة للمنافسات الرٌاضٌة، ومحاولالة إتقانهالا، واسالتخدامها بفعالٌالة تحالت نطالاق مختلالؾ 

 الظروؾ، والعوامل فً المنافسات الرٌاضٌة.

 اإلعداد التربوي والنفس7ً 2-1

 والخصالالابص، ،القالالدرات، والسالالماتٌهالالدؾ إلالالى تعلالالٌم وإكسالالاب الالعالالب الرٌاضالالً مختلالالؾ 

ورعاٌتهالا بصالورة تسالهم فالً إظهالار  وإرشالاده، والمهارات النفسٌة وتنمٌتها، وكذلك توجٌهاله،

باإلضالافة إلالى مسالاعدة الالعالب  فالً المنافسالات الرٌاضالٌة، واستعداداته وقدراته، كل طاقاته،

وتنمٌالالة شخصالٌة متزنالالة وشالاملة لكالالً ٌكتسالب الصالالحة النفسالٌة والبدنٌالالة الرٌاضالً فالالً تشالكٌل 

 الجٌدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 اإلعداد المتكامل للتدرٌب الرٌاضً.15شكل رقم 

 

 

 

 

 اإلعداد المهاري اإلعداد البدني

 اإلعداد التربوي والنفسي اإلعداد الخططي
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 التدرٌب الرٌاض7ً أهداف-3

 :ًما ٌلمن بٌن األهداؾ العامة للتدرٌب الرٌاضً 

  االرتقالالاء بمسالالتوى عمالالل األجهالالزة الوظٌفٌالالة لجسالالم اإلنسالالان مالالن خالالالل المتؽٌالالرات
 والنفسٌة واالجتماعٌة. االٌجابٌة للمتؽٌرات الفٌزٌولوجٌة،

 بتحقٌالالق أعلالالى فتالالرة ثبالالات لمسالالتوٌات محاولالالة االحتفالالاظ بمسالالتوى الحالالالة التدرٌبٌالالة 
 واالجتماعٌة. النفسٌة، الوظٌفٌة، المجاالت الثالثة:نجاز فً اإل

وٌمكالالن تحقٌالالق أهالالداؾ عملٌالالة التالالدرٌب الرٌاضالالً بصالالفة عامالالة خالالالل جالالانبٌن أساسالالٌٌن علالالى 

مسالالتوى واحالالد مالالن األهمٌالالة همالالا الجانالالب التعلٌمً)التالالدرٌبً والتدرٌسالالً( والجانالالب التربالالوي 

تسالالاب  وتطالالوٌر القالالدرات فالالاألول ٌهالالدؾ إلالالى اك وٌطلالالق علٌهالالا واجبالالات التالالدرٌب الرٌاضالالً،

الخططٌالالة والمعرفٌالالة أو الخبالالرات الضالالرورٌة  التحمل(،والمهارٌالالة القالالوة، البدنٌالالة )السالالرعة،

 والثانً ٌتعلق فً المقام األول بإٌدٌولوجٌالة المجتمالع، ،لالعب فً النشاط الرٌاضً الممارس

  سالٌن التالذوق،وٌهالتم بتح وٌهتم بتكمٌل الصفات الضرورٌة لألفعال الرٌاضٌة معنوٌا وإدارٌا،

وإكسالالابه السالالمات الخلقٌالالة واإلدارٌالالة  وحاجالالات ومٌالالول الممالالارس، التقالالدٌر وتطالالوٌر الالالدوافع،

 )1998البساطً، ( ضبط النفس والشجاعة،...الخ. المثابرة، الحمٌدة،الروح الرٌاضٌة،

كما ٌهدؾ التدرٌب الرٌاضً إلالى وصالول الالعالب للفورمالة الرٌاضالٌة مالن خالالل المنافسالات 

استمرارها ألطول فترة ممكنة والفورمة الرٌاضٌة تعنً تكامل كل من الحالاالت والعمل على 

والخططٌالالة، والنفسالالٌة والذهنٌالالة، والخلقٌالالة والمعرفٌالالة، والتالالً  والمهارٌالالة، والوظٌفٌالالة البدنٌالالة،

 (1998حماد، (.تمكن الالعب من األداء المثالً خالل المنافسات الرٌاضٌة

الرٌاضالالً ٌسالالاهم فالالً تحقٌالالق الالالذات اإلنسالالانٌة للبطالالل وذلالالك ن التالالدرٌب إباإلضالالافة إلالالى ذلالالك فالال

بإعطابه الفرصة إلثبات صفاته الطبٌعٌالة وتحقٌالق ذاتاله عالن طرٌالق التنالافس الشالرٌؾ العالادل 

  2000) ،اهدنرسك(.وبذل الجهد، فهو ٌعد دابما عامال من عوامل تحقٌق تقدمه االجتماعً

 التدرٌب الرٌاض7ً قواعد-4

عملٌالالة تربوٌالالة علمٌالالة مسالالتمرة تسالالتؽرق سالالنٌن عدٌالالدة حتالالى ٌصالالل  لمالالا كانالالت عملٌالالة التالالدرٌب

الالعب إلى األداء الرٌاضً المثالً المطلوب، لذلك تنطبق علٌهالا القواعالد التالً تنطبالق علالى 

 (2002،)مختارالعملٌات التربوٌة األخرى وهً

 بوع7ًالعمل  4-0

أي أنهالا  تربوٌالة أصالال،نه على المدرب أن ٌدرك أوال أن عملٌة التدرٌب عملٌة أوٌعنً هذا  

 :إلىتهدؾ 

 تعلم المهارات الحركٌة، وتنمٌة الصفات البدنٌة واكتساب المقدرة الخططٌة-
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كالذلك ٌجالب أن ٌعلالم جٌالدا  ،ٌضالااإلرادٌة لالعب أتنمٌة الناحٌة الخلقٌة والصفات جانب  إلى-

بحٌالث أنه كقابد فالً عملٌالة تربوٌالة لاله خصالابص معٌنالة، ولاله دور هالام فالً تخطالٌط التالدرٌب 

 ٌكون مبنٌا على أساس علمً سلٌم.

 ،شاركتهم مشالاركة إٌجابٌالة فالً العماللوٌؤتً العمل بوعً أٌضا من جانب الالعبٌن، وذلك بم

لالعبالالٌن علالالى المهالالارات أو الخطالالط هالالو إعطالالاء ً هالالذا أن ال ٌكالالون أسالاللوب التالالدرٌب وٌعنالال

ٌشالرح لالعبالٌن بل ٌجب على المالدرب أن  تمرٌنات بدون أن ٌدرك الالعب دقابق فن األداء،

ن الطرٌقالة الساللٌمة وحتى ٌالدرك الالعبال أهداؾ كل تدرٌب والنقاط الفنٌة فً فن أداء المهارة،

 .بارٌاتهم بإصالح أخطابهم ذاتٌا وخصوصا أثناء الم واوٌقوم ،المهارىفً األداء 

إدون هالالذا األسالاللوب مالالن التالالدرٌب ٌجعالالل الالعبالالٌن ٌتحملالالون المسالالإولٌة مالالع المالالدرب كمالالا ٌالال

 .ابتكارٌةالتدرٌب بروح عالٌة 

 التنظٌم7 4-5

أساسالٌة أو تنمٌالة مهالارة  إذ التنظٌم فً طرق ووسالابل التالدرٌبٌجب على المدرب أن ٌعتنً ب

أو تنمٌة صفة بدنٌة ال ٌؤتً دفعالة واحالدة ولكالن ٌسالتؽرق ذلالك مالن  ،التدرٌب على خطة معٌنة

الالعالالب إلالالى  حتالالى ٌصالالل وشالالهورالمالالدرب فتالالرة طوٌلالالة مالالن الالالزمن قالالد تصالالل إلالالى أسالالابٌع 

وفالً خالالل ذلالك ٌقالوم المالدرب بتكالرار التالدرٌب  ،وى المحدد الذي ٌهالدؾ إلٌاله المالدربالمست

نه ٌتحتم على المدرب أن ٌنظم عملٌالة إلذلك ف على هذه المهارة خالل وحدة التدرٌب الٌومٌة،

 التدرٌب على النحو التالً:

  ،ومالن أسالبوع إلالى أسالبوع، ومالن تخطٌط وتنظٌم عملٌالة التالدرٌب مالن ٌالوم إلالى ٌالوم
 شهر إلى شهر وأخٌرا من سنة إلى أخرى.

  تنظالالٌم كالالل وحالالدة تدرٌبٌالالة، وذلالالك بوضالالع واجبالالات مناسالالبة مبنٌالالة علالالى مالالا سالالبق أن
 تدرب علٌه الالعبون.

  ،أن ٌرتبط الهدؾ من التدرٌب فً كل وحدة تالدرٌب بهالدؾ وحالدة التالدرٌب السالابقة
  2002) ،رمختا (.وهدؾ وحدة التدرٌب الالحقة

 
 7 اإلٌضاح 7-0

 ٌجالب أن ٌكالون هالذا الالتعلم عالن طرٌالق حواساله، طٌع الالعالب آن ٌالتعلم مهالارة معٌنالةلكً ٌست

ن الخطالالوة األولالالى التالالً ٌقالالوم بهالالا المالالدرب عنالالد البالالدء فالالً تعلالالٌم مهالالارة هالالً أن ٌقالالوم إلهالالذا فالال

 اآلتٌة:، وال ٌتؤتى ذلك إال بإحدى الطرق طرٌقة تجعلها واضحة أمام الالعبٌنبتقدٌمها ب

ٌتعرفالوا علٌهالا  الطرٌقة األولى وفٌها ٌقالوم المالدرب بالؤداء المهالارة أمالام الالعبالٌن حتالى -
وقالالد ٌقالالوم العالالب آخالالر بالالؤداء المهالالارة أمالالام الالعبالالٌن، أو ٌحضالالر  عالالن طرٌالالق المشالالاهدة
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المدرب صورا أو ٌعرض فٌلما سٌنمابٌا لشرح المهارة، وتسمى هذه الطرٌقالة بالتقالدٌم 
 لالعبون بؤداء المهارة.البصري، وبعدها ٌقوم ا

أما الطرٌقة الثانٌة فتسمى بالتقالدٌم السالمعً، وفٌهالا ٌقالوم المالدرب بشالرح حركالة معٌنالة  -
 لالعبٌن عن طرٌق اللفظ، وبعدها ٌقوم الالعبون بمحاولة أداء المهارة.

أما الطرٌقة الثالثالة فتسالمى بالتقالدٌم السالمعً البصالري وهالً المفضاللة عنالد معظالم المالدربٌن  -

م المالالدرب بشالالرح المهالالارة تفصالالٌلٌا أثنالالاء مشالالاهدة الالعبالالٌن للنمالالوذج الالالذي ٌقالالوم بالاله وفٌهالالا ٌقالالو

 المدرب أو الالعب الزمٌل.

هالالذا التصالالور  والتقالالدٌم السالالمعً أو البصالالري ٌجعالالل لالالدى الالعالالب تصالالورا سالاللٌما للحركالالة،

الحركً ٌجعل الحركة تمر خالل الجهاز العصبً لالعب ممالا ٌجعلاله ٌالإدي الحركالة بطرٌقالة 

  2002) ،رمختا (.أسلم

 التدرج7 4-1

ٌضع المدرب فً خطة التدرٌب الرٌاضً الحدٌث متطلبات عالٌة ٌجب أن ٌعمالل دابمالا علالى 

مثلاله فالً  ،ٌالدولقد أصبح التدرٌب مرتفالع الشالدة طابعالا عامالا فالً تالدرٌب كالرة ال االرتفاع بها،

 البطولالالة،ذلالالك مثالالل التالالدرٌب فالالً جمٌالالع أوجالاله األنشالالطة الرٌاضالالٌة المختلفالالة علالالى مسالالتوى 

ولمالالدة سالالتة أٌالالام فالالً األسالالبوع ٌتالالدرب العبوهالالا ثالالالث مالالرات ٌومٌالالا  فؤصالالبحنا نالالرى اآلن فرقالالا

 الواحد وهو مالم ٌكن موجودا فً السنوات العشر الماضٌة.

لقد أصبح التدرج للوصول إلى أحسن مستوى من األداء قاعدة هامة فً التدرٌب ومبدأ هامالا 

أثناء دورة الحمل الصؽٌرة، أو دورة الحمالل الكبٌالرة، فً الحمل، والتدرج فً التدرٌب ٌكون 

 والتدرج ٌعنً سٌر خطة التدرٌب وفقا لما ٌؤتً:

 من السهل إلى الصعب. -
 من البسٌط إلى المركب. -
 من القرٌب إلى البعٌد. -
  2002) ،رمختا (.من المعلوم إلى المجهول -
-  

 االستٌعاب7 4-2

فالالعالالب الالالذي ٌتمالالرن دون أن  عملٌالالة التالالدرٌب،إن قاعالالدة االسالالتٌعاب لهالالا قٌمتهالالا الهامالالة فالالً 

ٌستوعب أهداؾ التدرٌب العامة، ودون أن ٌستوعب فن الحركة فً أداء المهارات األساسالٌة 

وٌختلالؾ مقالدار  أو قواعد الخطط، ال ٌستطٌع أن ٌإدي أداء رٌاضٌا بنجاح خالل المبارٌالات،

السالابقة، استٌعاب الالعبٌن بعضهم عن بعالض وفقالا لجملالة عوامالل منهالا: خبالراتهم الرٌاضالٌة 

ٌقالالاس مسالالتوى اسالالتٌعاب الالعالالب لمالالا هالالو مطلالالوب منالاله بنتالالابج  .وذكالالاإهم، وسالالالمة حواسالالهم

نجاحه أو فشله فً تحقٌق هذه المتطلبات أثناء التدرٌب أو خالل المبارٌات، وخبرات النجالاح 
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ٌالحالظ المالدرب عنالد وضالع خطالة  العب تعتبر دابما حافزا لتقدمه لالذلك فمالن المهالم أنعند ال

، أن تكالالون المتطلبالالات تتماشالالى مالالع المسالالتوى الالالذي علٌالاله الالعالالب حتالالى ٌمكنالاله تحقٌالالق تالالدرٌب

  2002) ،رمختا (.أهداؾ التدرٌب وان ٌستوعب تلك المتطلبات

 
 
 
 االستمرار7 4-3 

الالعب إلى المستوى العالً من األداء الفنً للمهالارة ٌلعب االستمرار دورا هاما فً وصول 

 الدقة، والتكامل، وتثبٌت وآلٌة هذا األداء الفنً العالً. من حٌث:

نالاله ال ٌكفالالً أن ٌعالالرؾ الالعالالب مهالالارة معٌنالالة أو خطالالة معٌنالالة وٌسالالتوعبها حتالالى أولقالالد ثبالالت 

ظالالروؾ لٌالالة تحالالت أي ظالالرؾ مالالن ٌسالالتطٌع أن ٌإدٌهالالا بمالالا هالالو مطلالالوب منالاله إتقالالان ومقالالدرة عا

ر فالً التمالرٌن علالالى هالذه المهالارة لمالالدة زمنٌالة طوٌلالة، وسالالنٌن مولكالن ٌجالب أن ٌسالالت ،المبالاراة

فالعالالب الكالالرة ٌسالالتمر فالالً التالالدرٌب علالالى  ،بالالل فالالً الحقٌقالالة طالالوال عمالالره الرٌاضالالًمسالالتمرة، 

ن كالان نالوع إو المهارات مادام فً المالعب، وال ٌمكنه الكالؾ عالن التالدرٌب عالن أٌالة مهالارة،

 هارة ٌختلؾ مع اختالؾ خبراته السابقة.التمرٌن على هذه الم

ن تطالالوٌر الصالفات البدنٌالالة لالعالب ال ٌرتقالً وال ٌتقالالدم إال مالع االسالالتمرار فالً العمالالل إكالذلك فال

علالى تطالوٌر هالذه الصالفات، وٌعتبالر التكالالرار المسالتمر ألي تمالرٌن، عالامال هامالا فالً اكتسالالاب 

ب جدٌالدة فالً األداء سالتجد دابمالا جوانالبالرة جدٌالدتٌن، فمالن تكالرار التمالرٌن الالعب معرفة وخ

المهاري أو الخططً تضاؾ إلى المعرفة السالابقة لالعالب، ومالن تطبٌالق مبالدأ االسالتمرار فالً 

 التدرٌب ٌراعً المدرب ما ٌؤتً:

وحدة التدرٌب بحٌالث تسالٌر عملٌالة تعلالٌم مهالارة أساسالٌة، أو خطالة جدٌالدة، فالً  ًتبن -
 ا.نفس الوقت الذي ٌعاد فٌه أداء مهارة أساسٌة قدٌمة بؽرض تثبٌته

إال بعالد أن ٌقتنالع  ال ٌقوم المدرب بإعطالاء مهالارات جدٌالدة أو تطالوٌر صالفة بدنٌالة، -
 ،مختالار(.ن المهارات القدٌمة أو الصفات البدنٌة قد وصلت إلى مرحلة التثبٌالتؤب

(2002  
 التدرٌب الرٌاض7ً مراحل-5

وحدة فالً جهالاز تخطالٌط التالدرٌب الرٌاضالً، حٌالث  أكبرتعد مراحل التدرٌب الطوٌلة المدى 

سنة وتبالدأ مالن مزاولالة التالدرٌب  15و8ٌتكون هذا النوع من التخطٌط على فترة تتراوح بٌن 

 األول للفعالٌة حتى الوصول إلى أعلى مستوى رٌاضً ممكن.
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م إن تقالالوٌم البطالالوالت المحلٌالالة والقارٌالالة واالولمبٌالالة تإكالالد أن النجالالاح كالالان للرٌاضالالٌٌن الالالذٌن تالال

اختٌارهم طبقا لنوع الفعالٌة أو اللعبة الرٌاضٌة وأصبح واضحا أن المستوى العالً ال ٌمكالن 

الوصالالول إلٌالاله إال بواسالالطة تنمٌالالة الشالالروط األساسالالٌة مالالن المرحلالالة األولالالى واالسالالتمرار فالالً 

  )1997حسٌن، ( مرحلة التدرٌب.

سكهم بها وتعتبر دافعالا كما أن شعور الناشبٌن بتحقٌقهم للنجاح فً الرٌاضة أمر ٌإدي إلى تم

لبذل المزٌد من الجهالد فالً سالبٌل الرقالً بمسالتوٌاتهم فٌهالا وبالتالالً تحقٌالق المزٌالد مالن النجالاح 

األبحاث التً أجرٌت للتعالرؾ علالى المواقالؾ التالً ٌشالعر فٌهالا الناشالبون  أحدخاللها وكشفت 

 )1996حماد، ( .سنة 15إلى  8بالنجاح وكانت فً المرحلة السنٌة من 

ى المستوٌات العالٌة فً جمٌع الفعالٌات واأللعاب الرٌاضٌة ال ٌنتج ولٌد الصدفة فالوصول إل

لكنه ٌنمو وٌتطالور تالدرٌجٌا مالن خالالل التخطالٌط الصالحٌح لعملٌالات التالدرٌب الرٌاضالً الالذي 

ٌمتد لسنوات عدٌدة تنقسم فٌما بٌنها إلى مراحل متعددة ترتكز كل منها على المرحلة السالابقة 

 لتدرٌب الرٌاضً وفقا للقوانٌن السابقة باالعتماد على عاملٌن هما:لها، ٌمكن تقسٌم ا

أساسه ٌتم بناء المستوٌات الرٌاضٌة العلٌا  ىالقابلٌة الجسمٌة لدى المبتدبٌن والذي عل -1
 أي بناء القواعد األساسٌة واحتماالت الوصول إلى المستوى الرٌاضً العالً.

الرٌاضٌة الخاصة وفٌها ٌالتم تحسالٌن المسالتوى التركٌز الكامل على الفاعلٌة أو اللعبة  -2
 وٌحافظ علٌها أطول فترة ممكنة.

وهنا تمكن اإلشارة إلى بعض مراحل األداء التالً تعالٌن مراحالل التالدرٌب الرٌاضالً  -
 وهً:

 سنوات. 9-5مرحلة التدرٌب األساسً األول وتشمل عمر 
  سنة. 18-10مرحلة تدرٌب البناء والتخصص وتشمل عمر 
 سنة فما فوق. 19مستوٌات العلٌا وتشمل عمر مرحلة تدرٌب ال 

بٌنمالالا هنالالاك تقسالالٌم أخالالر ٌضالالٌؾ مرحلالالة جدٌالالدة بالالٌن المالالرحلتٌن الثانٌالالة والثالثالالة وهالالً مرحلالالة 

 ) 1997حسٌن، ).)بعد مرحة البناء وقبل تدرٌب المستوٌات العلٌا( تدرٌب المتقدمٌن

 الرٌاض7ً طرق التدرٌب-6

لرفع مستوى االنجاز الرٌاضً وعلى المدرب  لقد تنوعت طرق وأسالٌب التدرٌب الرٌاضً

معرفالالة هالالذه الطالالرق التالالً تعتمالالد علٌهالالا كالالل طرٌقالالة تالالدرٌب ومهمالالا تنوعالالت هالالذه الطالالرق أو 

 األسالٌب فهً تعتمد حتما على إحدى نوعً التدرٌب هوابً أو الهوابً.

 التدرٌب الهوائ7ً 6-0

القالوة مرتفعالة جالدا )الالزمن قلٌالل( ٌمثل هذا النوع من التمرٌنات التً ٌكون فٌها معدل إخراج 

 وتكون هذه الفترة المنتجة بدون مساهمة ذات معنى للنظام الهوابً.
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 التدرٌب الالهوائ7ً 6-5

ٌتمثل هذا النوع فً التمرٌنات التً تستمر لفترات طوٌلة وٌكون معدل إخالراج القالوة المنتجالة 

 اقل ولزمن أطول وبدون مساهمة ذات قٌمة للنظام الالهوابً.

 طرٌقة التدرٌب المستمر7 6-5-0

تتمٌز هذه الظاهرة باستمرار الحمالل البالدنً لفتالرة طوٌلالة مالن الوقالت دون أن ٌتخللهالا فتالرات 

راحالالة بٌنٌالالة وٌهالالدؾ هالالذا النالالوع مالالن التالالدرٌب إلالالى االرتقالالاء بمسالالتوى القالالدرة الهوابٌالالة بصالالفة 

ء الجسالم أساسٌة والحد األقصى كاستهالك األوكسجٌن من خالل ترقٌالة عمالل أجهالزة وأعضالا

 .قسم بدوره إلى أسالٌب متنوعةالوظٌفٌة أي تطوٌر الحمل التنفسً والحمل الخاص وٌن

 7كالفار تلطرٌقة تدرٌب  6-5-5

طرق ووسالابل التالدرٌب وقالد نشالؤت  أحدتعد السوٌد أول من استخدم هذه الطرٌقة واعتبروها 

الفكرة من الجري لمسافات أو فترات طوٌلة فالً األمالاكن الالوعرة وؼٌالر المحالددة بالٌن الالتالل 

وهالً تعنالً اللعالب بسالرعة  كالفالار تلالوعلى الرمال أو الشواطا ولذلك أطلق علٌها مصطلح 

وٌتعدد الشكل التدرٌبً لهذه الطرٌقة فً الجري الخفٌؾ فً البداٌالة ثالم تؽٌالر شالدة الحمالل مالن 

وقت ألخر، لمسافات قصٌرة ومن السرٌع إلى األسالرع بمالا ٌتناسالب وقالدرات الالعالب خالالل 

 زمن أو مسافة الترتٌب الكلٌة.

 طرٌقة التدرٌب الفتري7 6-5-0

ب الفتري فً سلسلة من تكرارات فترات التمرٌن بٌن كل تكرار واألخالر تتمثل طرٌقة التدرٌ

فواصل زمنٌة للراحة وتتحالدد الفواصالل الزمنٌالة )فتالرات الراحالة( طبقالا التجالاه التنمٌالة ولكالن 

أهمٌة زمن فترة الراحة وطبٌعتها فً إمكانٌة الالعب علالى تكالرار المشالً، الجالري الخفٌالؾ، 

 لمجموعات التدرٌبٌة قبل حلول التعب.. اخوالرجلٌن، الأرجحة الذراعٌن 

 

 تشكٌل الحمل الفتري7 
 ٌتطلب التشكٌل الجٌد للحمل الفتري تحدٌد مسبق للمتؽٌرات اآلتٌة:

o .معدل أو مسافة التدرٌب 
o .شدة التمرٌن 
o .عدد تكرار التمرٌن 
o .عدد المجموعات 
o العالقة بٌن الشدة وطبٌعة الراحة(. طول فترة الراحة( 
o فترة الراحة. نوعٌة النشاط خالل 
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o 1998، ًالبساط (.عدد مرات التدرٌب األسبوعٌة( 
 
 

 طرٌقة التدرٌب التكراري7 6-5-1

  تتمٌز هالذه الطرٌقالة بالمقاومالة أو السالرعة العالٌالة للتمالرٌن وهالً تتشالابه مالع التالدرٌب الفتالري

 فً تبادل األداء والراحة ولكن تختلؾ عنه فً:

 مرات التكرار.طول فترة أداء التمرٌن وشدته وكذا عدد  -
 فترة استعادة الشفاء بٌن التكرارات. -

حٌث ٌتمٌز هذا النوع من التدرٌب بالشدة القصالوى أثنالاء األداء الالذي ٌنفالذ بشالكل قرٌالب جالدا 

من المنافسة، من حٌث الشدة والمسافة مع إعطاء فترات راحالة طوٌلالة نسالبٌا بالٌن التكالرارات 

هذه الطرٌقة من التدرٌب إلى تطالوٌر السالرعة ، تهدؾ عالٌة القلٌلة لتحقٌق األداء بدرجة شدة

االنتقالٌالالالة والقالالالوة العظمالالالى والقالالالوة الممٌالالالزة بالسالالالرعة وتحمالالالل السالالالرعة لمسالالالافات متوسالالالطة 

 وقصٌرة.

 تشكٌل حمل التدرٌب التكراري7 
 ٌتحدد مستوى حمل التدرٌب التكراري من خالل النقاط التالٌة:

 ذلك طبقا لدوام التمرٌن.دوام الجري واألداء لمسافة أو زمان معٌن وٌقسم  -
 شدة األداء أو الجري )دقٌقة أو ثانٌة أو نسبة سرعة األداء(. -
 عدد تكرارات التمرٌن فً المجموعة وعدد المجموعات. -
 استعادة الشفاء( وتتخذ من خالل المسلفة أو الزمن.-دوام فترة الراحة -

 ,Manno) (.ب...الخمكان الجالري أو التمالرٌن )بالٌن الموانالع، الرمالل، مضالمار، ملعال -
1998) 

 
 طرٌقة التدرٌب تزاٌد السرعة7 6-5-2

تتمثل هذه الطرٌقة فً الزٌادة المتدرجة لسرعة الجالري مالن الهرولالة إلالى الجالري إلالى العالدو 

بؤقصى سرعة ثم راحة المشً وٌحسن هذا النوع بالتدرٌب كل من السرعة والقالوة وٌسالتخدم 

فالالً سالالرعة الجالالري ممالالا ٌقلالالل مالالن حالالدوث فالالً الجالالو البالالارد بصالالفة خاصالالة، حٌالالث التالالدرج 

 اإلصابات للعضالت العامة.

 طرٌقة تدرٌب اللعب7 6-5-3

وتتمٌز هذه الطرٌقالة بتطالوٌر العناصالر البدنٌالة أو المهارٌالة أو الخططٌالة خالالل سالٌر األلعالاب 

المتنوعة أو بصفة أساسٌة للعناصر الخاصة فً األنشطة الرٌاضٌة المختلفة كما فالً التحمالل 

ضح ذلك جلٌا فً األلعاب الجماعٌالة أو المنالازالت مالن خالالل إعطالاء الواجبالات والسرعة وٌت
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)شالالروط( فالالً االتجالالاه المالالراد تحقٌقالاله أثنالالاء سالالٌر اللعالالب بؤشالالكاله المختلفالالة وهالالً طرٌقالالة جٌالالد 

ومإثرة وؼٌر روتٌنٌة لكثرة المواقؾ المتؽٌرة أو المتباٌنالة وتسالتخدم فالً الؽالالب فالً اإلعالداد 

لالذي ٌسالتطٌع تنظالٌم مواقالؾ اللعالب بشالروط خاصالة التالً تحقالق الخاص والمدرب الجٌد هالو ا

األهالالداؾ والتالالً ٌرٌالالد تحقٌقهالالا سالالواء كانالالت بدنٌالالة أو مهارٌالالة أو خططٌالالة ومالالن ممٌالالزات هالالذه 

الطرٌقة أنها تعطً المدرب حرٌة االختٌالار النشالاط وزمناله والواجبالات بمالا ٌتناسالب وقالدرات 

 الالعبٌن.

 طرٌقة التدرٌب الدائري7 6-5-4

تخدام التشالكٌل المسالتمر للحمالل األسالٌب التنظٌمٌة للتالدرٌب باسال أحددرٌب الدابري ٌعتبر الت 

 لفتري أو التكراري.اأو 

 MORGANدانساونأمورغاان وٌرجع الفضل الستخدام هذا األسلوب ألول مرة لألسالتاذ 

Adanson،  فً أوابل الخمسٌنٌات ومنالذ ذلالك الحالٌن ٌسالتخدمه كثٌالر  بإنجلترابجامعة لٌدز

 من المدربٌن.

وقالالد أدخلالالت علٌالاله تعالالدٌالت وتؽٌٌالالرات بلؽالالت الكثٌالالر حتالالى أصالالبح ٌعتمالالد علالالى مبالالادئ وأسالالس 

تدرٌبٌة وتنظٌمٌة لالماكن المستخدمة واالعتماد علٌها عند تشكٌل ووضع البالرامج فالً جمٌالع 

ة التدرٌبٌالالة، وٌعالالد التالالدرٌب الالالدابري مالالن أفضالالل األنشالالطة الرٌاضالالٌة لتحقٌالالق األهالالداؾ العملٌالال

أسالٌب التدرٌب لتحقٌق التكٌؾ الوظٌفً ورفع مستوى اللٌاقة البدنٌة وخاصة التنمٌة الشالاملة 

 لتحمل القوة والمرونة وكذا التحمل الدوري والتنفسً والسرعة والقدرة وتحمل السرعة.

وٌعتمالالد التالالدرٌب الالالدابري فالالً جالالوهره رؼالالم تعالالدد النمالالاذج التدرٌبٌالالة لالاله، علالالى تحدٌالالد كمٌالالة 

كمٌالة  أكبالرالحركة )حجم الحركة( فً أزمنالة محالددة أو إطالالق الوقالت )مالدة التمالرٌن( وأداء 

 )1998، ًالبساط (.من العمل

 التدرٌب7 حمل-01

 تعرٌف حمل التدرٌب7 01-0

"الثقالل أو العالبء البالدنً والعصالبً الواقالع علالى  نه:أ" حمل التدرٌب على Harareٌعرؾ "

 )1999، ًعل (.كاهل الالعب الذي ٌنجم بسبب المثٌرات الحركٌة المقصودة"

" بٌن نوعٌن من حمل التدرٌب هما الحمالل الخالارجً واعتبالره قالوة مات فٌففً حٌن ٌفرق "

المثٌر وفترة دوام المثٌر وعدد مرات تكرار المثٌر الواحد أو الحمل الداخلً واعتبالره درجالة 

العالالالالم  همالالالا ذكالالالراالسالالالتجابات العضالالالوٌة التالالالً تنشالالالا نتٌجالالالة للحمالالالل الخالالالارجً وبنالالالاء علالالالى 

قع على الجسم والالذي ٌتطلالب اسالتهالك طاقالة " إن حمل التدرٌب هو العبء الوااوختومٌكً"
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، حالفتالالا (.الجسالالم وٌالالإدي إلالالى التعالالب الالالذي بالالدوره ٌالالإدي إلالالى اسالالتثارة عملٌالالات االستشالالفاء

1998( 

 مكونات حمل التدرٌب7 01-5

ٌمكن تقسٌم حمل التدرٌب التً ٌمكن عن طرٌقهالا الالتحكم فالً تحدٌالد جرعالات حمالل التالدرٌب 

 حسب متطلبات حالة التدرٌب كما ٌلً:

 7ًوهو مقدار فترة تؤثٌر التمرٌن الواحالد علالى أعضالاء وأجهالزة  شدة المثٌر الحرك
 جسم الالعب.

 7ًوتحدد بعدد مرات تكرار المثٌر. عدد مرات تكرار المثٌر الحرك 

 7ًوٌقصد بها العالقة بٌن فترتً العمالل والراحالة خالالل الوحالدة  كثافة المثٌر الحرك
ٌنصالالح علمالالاء التالالدرٌب الرٌاضالالً أن تكالالون  التدرٌبٌالالة الواحالالدة والسالالاعة التدرٌبٌالالة،

نبضالة  120فترة الراحة البٌنٌة مناسبة عندما تصل نبضات القلب فالً نهاٌتهالا إلالى 
 .(2002،)مختارفً الدقٌقة

 
 مستوٌات حمل التدرٌب7 01-0

نتٌجة ألبحالاث متخصصالٌن فالً الطالب الرٌاضالً والكٌمٌالاء الحٌوٌالة والتالدرٌب الرٌاضالً     

 وؼٌرهم أمكن الوصول إلى تقسٌم حمل التدرٌب كما ٌلً:

 الحمل األقصى. -
 الحمل اقل من األقصى. -
 حمل متوسط. -
 حمل بسٌط. -
 )1998، حالفتا (.حمل متواضع -
 أخالقٌات التدرٌب7 معنى-00

األخالقٌالالات تشالالعبا ت كثٌالالرة فالالً اآلراء حالالول المعنالالى األساسالالً للكلمالالة وتهالالتم تبالالرز مناقشالالة 

 األخالق فً المقام األول بالقٌم اإلنسانٌة التً تضع األساس فً العالقات االجتماعٌة.

 " عدة تعرٌفات كاملة للتطبٌق:وسبتر" وٌضع قانون

  ؤطٌب أو شرٌر أو صواب أو خط وما هنظام للتعامل مع. 
 دقٌقة تثبٌت لألخالقٌات. مجموعة مبادئ 
  الخلالالالق وتعنالالالً التعلالالالق بالمبالالالادئ واعتبالالالارات الصالالالواب والتالالالؤثٌر الخالالالاطا أو

 الطٌب.
 .قابلٌة ألن تكون حكما طٌبا أو شرٌرا 
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 المجتمعات على أخالقٌات التدرٌب7 تأثٌر-05

تنالالاول العدٌالالد مالالن الكتالالاب والبالالاحثٌن الكتالالاب عالالن المجتمعالالات المسالالٌطرة علالالى التالالارٌخ والتالالً 

-االمتٌالالازتالالدافع عالالن الرٌاضالالة فالٌونالالانٌون كالالانوا ٌشالالتركون فالالً األنشالالطة التالالً كانالالت تمثالالل 

 المنافسة كان الفابز ٌمنح إكلٌل من ؼصون الزٌتون والثانً ال ٌمنح شٌبا. ففً-الجمال

والقسالوة، إال نشالطة التالً تتسالم بالوحشالٌة ٌجدون متعة فً االشتراك فً األأما الرومان كانوا 

 بالحٌاة والخاسر بالموت. إأن الفابز كان ٌكاف

لٌس المهم الفوز أو الخسارة ولكن المهم هو العالقات فالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أما عند 

( قال إن أول مكان إلبداء الرؼبة فورداالجتماعٌة الرٌاضٌة، حٌث أن الربٌس األمرٌكً )

هنا ٌبرز تؤثٌر فً التفوق هً الرٌاضة أو بطرٌقة أخرى كٌؾ تحصل على شًء ومن 

.)2000،حماد( بعدهالمجتمع على أخالقٌات الرٌاضة ومدى ارتباطه باألخالق أو 
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 تمييــد
إف دراسة دوافع السموؾ اإلنساني أو الحيواني تزيد مف فيـ اإلنساف لنفسو ولغيره مف  

األشخاص، وذلؾ ألف معرفتنا بأنفسنا تزداد كثيرا إذا عرفنا الدوافع المختمفة التي تحركنا أو 
تدفعنا إلى القياـ بأنواع السموؾ المتعددة في سائر المواقؼ والظروؼ، كما أف معرفتنا 

ع التي تدفع األخريف إلى القياـ بسموكيـ تجعمنا قادريف عمى فيـ سموكيـ وتفسيره كما بالدواف
تساعدنا دراسة الدوافع كذلؾ عمى التنبؤ بالسموؾ اإلنساني في المستقبؿ، فإذا عرفنا دوافع 

 شخص ما، فإننا نستطيع أف نتنبأ بسموكو في ظروؼ معينة.
كما نستطيع أف نستخدـ معرفتنا بدوافع األشخاص في ضبط وتوجيو سموكيـ إلى وجيات 
وأىداؼ معينة مف خبلؿ تييئة بعض المواقؼ الخاصة التي مف شأنيا أف تثير فييـ دوافع 
معينة تحفزىـ إلى القياـ باألعماؿ التي نريد منيـ أداءىا ونمنعيـ مف القياـ ببعض األعماؿ 

ريد منيـ أداءىا لذلؾ تضير أىمية دراسة الدوافع في مختمؼ المياديف األخرى التى ال ن
 (14-13)غباري، الصفحات العممية التطبيقية كميداف التربية والصناعة والعبلج النفسي وغيرىا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 انفصم انثاني                                                                                دافعيت اإلنجاس

 

 
3

 :ـ مفيوم الدافعية1
عمماء النفس، وبالتالي تعددت محاوالت تعريفيا لقد حضي موضوع الدافعية باىتماـ عدد مف 

 ومف ىذه التعاريؼ نذكر:
التعريؼ الذي يرى أف الدافعية ىي " المحركات التي تقؼ وراء سموؾ الفرد والحيواف عمى  

حد سواء فيناؾ سبب أو عدة أسباب وراء كؿ سموؾ، وىذه األسباب ترتبط بحالة الكائف 
)صالح مف جية وبمتغيرات البيئة الخارجية مف جية أخرى ".الحي الداخمية عند حدوث السموؾ 

 (22محمد عمي أبو جادو، صفحة 
ونجد الدافع عند مصطفى عشوي " أنو حالة مف التوتر النفسي والفيزيولوجي قد يكوف 

إلشباع حاجات شعوري أو ال شعوري يدفع الفرد إلى القياـ بأعماؿ ونشاطات وسموكات 
عادة التوازف لمسموؾ والنفس عامة ".  (83، صفحة 1990) مصطفى عشوي، معينة لمتخفيؼ مف التوتر وا 

" أنيا عبارة عف كممة عامة تختص بتنظيـ السموؾ إلشباع الحاجات  Thomas.rويرى 
 (Thomas , 1991, p. 3)والبحث عف األىداؼ ".

ونستخمص أف تعريؼ الدافع قد تتعدد وتتنوع واختمؼ في مفاىيـ وميما كاف ىذا االختبلؼ 
 إال أنيا تبقى المحرؾ لسموؾ اإلنساف وتبقي الجسـ في حالة نشاط.

 أىمية الدافعية في المجال الرياضي:  -2
ثارة الىتماـ الناس جميعا.يعد موضوع الدافعية مف   أكثر موضوعات عمـ النفس أىمية وا 

( في كتابة: عمـ النفس الديناميكي Wood Worth)ـ، اقترح " وود ورث " 1908في سنة 
" أو  Motivation al psychologieميدانا حيويا لمدراسة أطمؽ عميو عمـ النفس الدافعي " 

 ( بأف الحقبة Foy Nikiتنبأ " فاينكي " ) ـ،1960" وفي سنة  Molivologyعمـ الدافعية" 
)حسن حسن عبده "مقياس الدافعية الرياضية"، التالية مف تطور عمـ النفس سوؼ تعرؼ بعصر الدافعية.

 (147-131، الصفحات  1991سبتمبر 
( في Liewelln and Bluckerـ، أشار كؿ مف " ليولف وبموكر" )1982وفي سنة  

 كتابييما: 
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سيكولوجية التدريب بيف النظرية والتطبيؽ، إلى أف البحوث الخاصة بموضوع الدافعية تمثؿ 
% مف إجمالي البحوث التي أجريت في مجاؿ عمـ النفس الرياضي خبلؿ العقديف 30حوالي 

 اآلخريف.
( في كتابو التدريب والدافعية، أف استثارة Williamأشار "ولياـ وارف" ) 1983وفي سنة  

% مف اكتساب البلعب لمجوانب الميارية والخططية 90-% 70الدافع لمرياضي يمثؿ في 
ثـ يأتي دور الدافعية ليحث الرياضي عمى بذؿ الجيد والطاقة البلزميف لتعمـ تمؾ الميارات، 

تقانيا ولمدافعية أىمية رئيسي ة في كؿ ما قدمو عمـ النفس ولمتدريب عمييا بفرض صقمو وا 
 الرياضي حتى اآلف مف نظـ تطبيقات سيكولوجية، ويرجع ذلؾ إلى الحقيقة التالية: 

 إف كؿ سموؾ وراءه دافع، أي وراءه قوى دافعية معينة.
 مفيوم دافعية االنجاز:-
تعددت اآلراء و وجيات النظر حوؿ مصدر دافعية االنجاز أذ يرى بعضا" مف عمماء    

انيا سمة شخصية شبة ثابتة لدى األفراد وىي ذات منشأ داخمي ويعد موراي مف أبرز النفس 
أولئؾ الذيف تبنو وجية النظر ىذه اذ يؤكد اف لدى جميع الكائنات البشرية مجموعة مف 

الحاجات الفسيولوجية والنفسية التي يكافحوف مف أجؿ أشباعيا وقد وصؼ موراي 
أف الحاجة الى االنجاز مف أكثر الحاجات أىمية في  (حاجة نفسية وفسيولوجية، ويعد28)

 حياة الكائف البشري ويرى موراي اف األفراد مدفوعوف لبلنجاز وتحقيؽ النجاح في الميمات 
المختمفة ليس مف أجؿ دافع الحصوؿ عمى التعزيز أو المكافأة و انما مف أجؿ االنجاز ذاتو. 

 (134، صفحة 1998جادو "عمم النفس التربوي"، )محمد أبو 
واالنجاز ىو النوع األخير مف الدوافع الداخمية الفردية وىو عمى خبلؼ دافعي حب 

االستطبلع والكفاءة ويقتصر عمى الكائنات الحية البشرية كما انو كاف موضوعا لبحوث 
فاءة والمقصود بالدافعية مكثفة أكثر مما ىو األمر بالنسبة لدافعي حب االستطبلع والك

لئلنجاز ىو كفاح الفرد لتبوء مكانة عالية حسب امكانياتو وقدراتو في االنشطة التي يمارسيا 
 (134، صفحة 1988)معاوية أبو غزال "عمم النفس التربوي" ، التي يحقؽ بيا معايير التفوؽ عمى أقرانو



 انفصم انثاني                                                                                دافعيت اإلنجاس

 

 
3

قدـ اتكنسوف نظرية شاممة في الدافعية لئلنجاز والسموؾ يفترض وفي منتصؼ الستينات 
 اتكنسوف أف ميؿ الفرد لتحقيؽ ىدؼ ما يتحدد بناءا عمى محصمة ثبلثة عوامؿ ىي:

 الحاجة الى االنجاز أو دافع النجاح.-1
 احتماؿ النجاح.-2
 القيمة الحافزية لمنجاح.-3
ما يستثار فييا لدى الفرد الخوؼ مف  ومف ناحية أخرى فأف المواقؼ التحصيمية غالبا   

الفشؿ لذلؾ فػأنو يوجد في مثؿ ىذه المواقؼ ميؿ لتجنب الفشؿ وىو أيضا محصمة لثبلثة 
)أحمد يحي الزق "عمم عوامؿ ىي )الدافع لتجنب الفشؿ، احتمالية الفشؿ، القيمة الحافزية لمفشؿ(. 

 (237، صفحة 2009النفس"، 
ونظرا لكوف دافع االنجاز يتأثر بممارسات التنشئة االجتماعية فمف المنتظر ظيور    

فروقات واضحة بيف أفراد طبقات المجتمع الواحد ومابيف أفراد الثقافات المختمفة وذلؾ 
الختبلؼ ممارسات التنشئة مف طبقة اقتصادية أو اجتماعية الى طبقة أخرى ومف ثقافة الى 

وعموما فإف الطبقات والثقافات التي تشجع عمى االستقبللية وتعزز ذلؾ منذ ثقافة أخرى 
 السنوات الباكرة في الطفولة تنزع إلى اف تنتج أفراد يتمتعوف بدافع مرتفع لبلنجاز ويعمؿ ذلؾ 

عدس و محي الدين توق" )عبد الرحمن في كثير مف االحياف عمى التعويض عمى القدرة العقمية العامة.

 (246، صفحة 2009المدخل الى عمم النفس" ، 

ويعد دافع االنجاز إحدى المتغيرات األساسية التي تحدد نشاط ما يقوـ بو الفرد مف أداء 
ويفترض اف الفرد حيف يبدأ بممارسة أي نشاط فأنو ييدؼ مف ذلؾ الوصوؿ الى درجة مف 

ف غياب الشعور باإلنجا ز وتحقيؽ اليدؼ يمكف أف يطور مشاعر سمبية كاإلحباط االنجاز وا 
 (187، صفحة 2008)والتطبيق"، ثائر غباري "الدافعية والنظرية، واالنسحاب.

وفي المجاؿ الرياضي يمكف اعتبار اف موقؼ المنافسة الرياضية مف بيف أىـ مواقؼ االنجاز 
ويعد بمثابة )موقؼ انجازي نوعي أو خاص( لذا يرى الباحثيف في عمـ النفس الرياضي 
استخداـ مصطمح )التنافسية( لؤلشارة الى دافعية االنجاز الرياضي وبذلؾ تعرؼ دافعية 
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التنافسية بأنيا استعداد البلعب الرياضي لمواجية موقؼ المنافسة االنجاز الرياضي أو 
الرياضية ومحاولة التفوؽ واالمتياز في ضوء مستوى أو معيار معيف مف المعايير أو 
المستويات التفوؽ واالمتياز عف طريؽ اظيار قدر كبير مف النشاط والفاعمية والمثابرة 

جؿ التفوؽ واالمتياز في مواقؼ المنافسة كتعبير عف الرغبة في الكفاح والنضاؿ مف ا
 (252، صفحة 2009) محمد حسن عالوي"مدخل في عمم النفس الرياضي"، .الرياضية

ويرى الباحث اف دافعية انجاز البلعب تكمف في مدى ما يحققو مف أشباع الحاجات مف 
خبلؿ ممارستو ألنماط سموكية معينة تؤدي الى التدريب والمنافسة أي ىناؾ حاجات لدى 

البلعبيف ينبغي أف تشبع وعمى المربي الرياضي أف يتحقؽ ما اذا كاف البلعب يجيد اشباعا 
 ممارستو لمنشاطات الرياضية المختمفة.  ليذه الحاجات مف خبلؿ

 النظريات التي فسرت دافع االنجاز: -3
إف قوة دافع االنجاز عند األفراد تختمؼ مثمما تختمؼ النشاطات في طبيعة التحدي الذي 
تفرضو المواقؼ، ولمتعبير عف ىذا الدافع، ويترتب اف نأخذ بعيف االىتماـ كؿ العوامؿ 

ة عندما نحاوؿ تفسير قوة دافع االنجاز بالنسبة لشخص معيف الشخصية والعوامؿ البيئي
يواجو تحديا محدودا في حالة معينة، إذ جاءت وجيات نظر عديدة فسرت دافع االنجاز 

ومكوناتو وكؿ نظرية فسرت دافع االنجاز مف زاوية معينة اختمفت أو اتفقت فيو مع 
 النظريات األخرى. 

 (:1938أوال: نظرية ىنري موراي )
رجع الفضؿ الى ىنري موراي في أدخاؿ مفيـو )الحاجة لئلنجاز( الى التراث السيكولوجي ي

، إذ ورد بيف عدد مف الحاجات (193، صفحة 2008)ثائر الغباري "الدافعية والنظرية" ، (1938منذ عاـ )
بعنواف )استكشافات في الشخصية( (حاجة في كتاب لو 28البشرية التي صنفيا البالغة )

( ومفيـو الحاجة لبلنجاز عند موراي يعني تحقيؽ شئ والتغمب عمى 1938الذي نشر عاـ )
المعوقات والحصوؿ عمى مستوى عاؿ والمنافسة والتفوؽ عمى اآلخريف واستيعاب وتدبير 

اف  ،(190، صفحة 1983)داون شمتز "نظريات الشخصية"، وتنظيـ األشياء المادية أو الناس أو األفكار
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تصور موراي لمحاجة ينبثؽ مف تصوره الكمي لمشخصية فيي عنده تكويف فرضي يمثؿ قوة 
تنظيـ األدراؾ و التعقؿ والنزوع والفعؿ بحيث تحوؿ الموقؼ القائـ غير المشبع إلى اتجاه 

بأنو " تحقيؽ االشياء التي يراىا االخروف اإلشباع أو تخفيؼ التوتر ويعرؼ موراي الدافع 
انيا صعبة والسيطرة عمى البيئة الفيزيقية و االجتماعية و التحكـ في األفكار وحسف تناوليا 
وتنظيميا وسرعة األداء واالستقبللية والتغمب عمى العقبات وبموغ معايير االمتياز والتفوؽ 

تزاز بالذات وتقديرىا بالممارسة الناجحة عمى الذات ومنافسة اآلخريف والتفوؽ عمييـ واالع
وكاف أىـ أدوات القياس التي بنيت عمييا الدراسات التي قاـ بيا موراي وجماعتو في ذلؾ 

 .(192، صفحة 1983)دوان شمتز "نظريات الشخصية" ، الوقت اختبار تفيـ الموضوع )تيت(
 (:1953)ثانيا: نظرية ماكميالند 

تعد نظرية دافع االنجاز الدراسي إحدى التفسيرات التي القت نجاحا ىائبل وقبوال لدى 
الباحثيف لفيـ الدوافع الحقيقية لدى الطبلب نحو االنجاز في البيئة المدرسية ويعد ماكميبلند 

رائدا في ىذا االتجاه فقد تركزت أبحاثو في بدايتيا حوؿ طبيعة دافعية االنجاز وطرائؽ 
قياسيا وعبلقتيا ببعض العوامؿ الثقافية وقد تأثر ماكميبلند بنظرية التحميؿ النفسي عند فرويد 
وجمع في منيجو بيف التحميؿ األكمينيكيالفرويدي لمدافعية وصرامة المنيج التجريبي في عمـ 

 . (226، صفحة 2008)ثائر غباري"الدافعية والنظرية"، النفس
وتوصؿ ماكميبلند في دراساتو الى أىمية التمييز بيف الدوافع البلشعورية والقيـ الشعورية اذ 
ىما محدداف مختمفاف لمسموؾ ولفحص الدوافع وكيفية تأثيرىا في السموؾ في أربعة أنواع 

 :(143صفحة ، 1998)محمد أبو جادو "عمم النفس التربوي"، رئيسية ىي

 الدافع الى اإلنجاز.-
 الدافع الى التسمط.-
 الدافع الى االنتماء. -
 الدافع الى التجنب. -
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وفسر دافعية االنجاز عمى أساس اف بعض األفراد لدييـ نزعة عالية لبلنجاز والعمؿ الجيد 
مف اجؿ الوصوؿ إلى أىداؼ محددة وىذه النزعة العالية تخمؽ رغبة طموحة في النجاح عمى 
وفؽ معايير ذاتية لمعمؿ المتقف الجيد والمثابرة و االستقبللية و قد لجأ ماكميبلند الى أستخداـ 

صور مف اختبار )تيت( الذي وصفو موراي فالشخص الذي يتمتع بدافع انجاز عاؿ  عدة
 يسرد قصصا ىائمة وتصورات وأفكار حوؿ االنجاز ثـ استنتج ماكميبلند اف القصص الناجمة 
عف اختبار)تيت( يمكف استعماليا كمقياس صحيح لمحاجة لمتحصيؿ وىذه األداة األساسية 

)داون شمتز "نظريات حصيؿ العالية و الواطئة لبرنامج بحثو الواسعالختبار زبائف ذوي حاجة لمت

 .(418-417، الصفحات 1983الشخصية"، 
 (:1964ثالثا: نظرية أتكنسون )

طور اتكنسوف أنموذج ماكميبلند فضبل عف العامميف الذيف ذكرىما ماكميبلند والخاصيف 
)ثائر ىناؾ متغيريف خاصيف بالموقؼ أو العمؿ يجب أخذىما بالحسباف وىمابالشخصية فاف 

 :(221، صفحة 2008غباري"الدافعية والنظرية"، 
احتماؿ نجاح العمؿ: وىويشير الى صعوبة العمؿ عمى انيا أحد المحددات لمقياـ  -

 بواسطة قدرات الفرد نفسو.بالمجازفة ومف الممكف تحديد ىذا التوقع 
أما المتغير الثاني الخاص بالعمؿ الذي يؤثر في األداء فيو حافز العمؿ لمنجاح ويشير -

الى االىتماـ والشغؼ الذي يحممو العمؿ نفسو، ويبلحظ أف حافز العمؿ لمنجاح يشير الى 
ف حوافز العوامؿ الدافعة لتحقيؽ عمؿ صعب وليس لمحتوى العمؿ الذي يمكف عده حافزا م

العمؿ الداخمية وقد وضع اتكنسوف ثبلثة عوامؿ ميمة تثير دافع االنجاز وتنتج التحصيؿ 
 :(248، صفحة 2009)عبد الرحمن عدس و محي الدين توق" المدخل الى عمم النفس" ، وىي
 استعداد أو دافع ثابت نسبيا لبموغ النجاح أو تجنب الفشؿ. -1
 احتماالت أو توقع النجاح أو الفشؿ.-2
جاذبية أو قيمة الحافز الخارجي لمنجاح أو قيمة الحافز السالب لمفشؿ وعند تفاعؿ ىذه -3

 العوامؿ الثبلثة يتحدد نوع الفرد في كونو مف ذوي األمؿ في النجاح أو الخوؼ مف الفشؿ. 
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لفشؿ أقوى مف دافع االنجاز لدى ويرى اتكنسوف اف الدرجة الواطئة لدافع االنجاز قد تعني ا
الفرد وعميو فإف الدافع البلنجاز يحمؿ بيف طياتو الجانب االيجابي وىو الرغبة في األداء 

 والجانب السمبي ىو الرغبة في تجنب الفشؿ فأذا تساوت حالة الرغبة في النجاح والخوؼ مف 
)عبد المجيد نشواني" عمم النفس ؿ الجيدالفشؿ فاف النتيجة تكوف ايجابية وتقدـ الفرد عمى األداء والعم

 .(211-210، الصفحات 2005التربوي"، 
 رابعا:نظريات العزو:

لقد تمخضت عف النظرية التي جاء بيا ماكميبلند وآتكنسوف الكثير مف البحوث والتجارب 
ضافات عديدة ومتطورة عف األنموذج األصمي كأضافات  التي أدت الى ظيور نماذج وا 

)أحمد يحي الزق وغيرىا فظيرت النظريات التي تعتمد عزو السببية المتعمقة بالنجاح والفشؿ وىي

 :(237، صفحة 2009"عمم النفس"، 
 
 (:1954نظرية روتر )-أ

استندت ىذه النظرية  وىي نظرية تصنؼ الدافعية الى أسباب داخمية وأسباب خارجية وقد
عمى مفيـو الضبط التي في ضوئيا يرجع األفراد نجاحيـ أو فشميـ في الحياة الى أسباب 

يتحمموف مسؤوليتيا وىؤالء ىـ الذيف يكوف لدييـ موقع الضبط داخميا أما األفراد الذيف 
قع يرجعوف نجاحيـ الى أسباب خارجية فيبحثوف عف تفسيرات خارج أنفسيـ وىؤالء يكوف مو 

الضبط لدييـ خارجيا. اف ىذه النظرية تفسر دافعية السموؾ عمى أساس موقع الضبط 
وتكشؼ عف العوامؿ المؤثرة فيو وىي محاولة  وتحاوؿ اف تفيـ السموؾ االجتماعي لئلنساف

 –الجمع بيف اتجاىيف في عمـ النفس ىما االتجاه السموكي القائـ عمى أساس )المثير
 . (237، صفحة 1991)فاضل محسن"عمم النفس التربوي" ، المعرفياالستجابة( واالتجاه 

 (:1958نظرية ىايدر )-ب
أما بالنسبة ليايدر فقد قدـ تطور عمميا لنظرية ورتر إذ عرؼ بعدا ثالثا لمسببية أدخؿ ضمف 
 حقؿ االنجاز يسمى )بالقصدية( أذ قاؿ البد أف يوجد بعض التفاعؿ بيف األسباب الشخصية 
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والدافعية بالقصد والنية وأكدت النظرية أف السموؾ اليعد مدفوعا داخميا أو خارجيا ما لـ يكف 
كائف يقصد أو ينوي الوصوؿ الى ىدؼ معيف وىكذا أصبح القصد أو التوقع مفاىيـ ال

 (70، صفحة 1996) لطفي محمد فطيم"نظريات التعميم المعاصرة" ، أساسية في االتجاه المعرفي لتفسير السموؾ
 (:1966نظرية فينر )-ج

ردود األفعاؿ لمفشؿ تعتمد عمى مستوى الدافع لبلنجاز تنص نظرية )برناند فينر ( عمى اف 
عند الفرد فعندما يكوف ىذا الدافع مرتفعا يزداد مستوى األداء عند الفشؿ و يتدىور مستوى 

األداء في حالة انخفاضو و قد يعزى ذلؾ الى اختبلؼ أدراؾ الفرد ألسباب الفشؿ أو النجاح 
ع لبلنجاز يعزى فشمو الى االفتقار لمجيد ومف الشخصي و يفترض فينر اف يتميز بدافع مرتف

يتميز بدافع انجاز منخفض يعزى فشمو الى االفتقار لمقدرة اف ىذه التفسيرات األدراكية 
تتوسط العبلقة المستنتجة بيف مستوى الحاجة لبلنجاز وما يتبع الفشؿ مف تنشيط لؤلداء أو 

 .(1996ات التعميم المعاصرة" ، ) لطفي محمد فطيم"نظريتعطيمو

وأوضح )فينر( أف دافع االنجاز والخمؽ مظيراف متداخبلف لعممية التنشأة االجتماعية أذ 
يصبح االنجاز في غياب الخمؽ أو المعايير االجتماعية المتفؽ عمييا مدمرا لمفرد أو المجتمع 

نمائية ا ذ أفترض ثبلثة تكوينات أو وقد صاغ )فينر( نظريتو بواسطة مصطمحات معرفية وا 
 :(1996) لطفي محمد فطيم"نظريات التعميم المعاصرة" ، أبعاد توجو الحكـ الخمقي عمى االنجاز وىي

 القصد أو النية.-1
 الجيد أو القدرة. -2
 النتيجة أو العائد. -3

  (:1971خامسا:نظرية راينر روبن )
تؤكد ىذه النظرية التوجو المستقبمي الذي يشترط فيو ألداء المرحمة القادمة النجاح في 

المرحمة السابقة وفي ضوء ىذه النظرية يكوف أداء األفراد مف ذوي دافع االنجاز العالي 
أفضؿ مف ذوي دافع االنجاز المنخفض وقد يحدث العكس إذ لـ يتضمف األداء تتابعا كما 

ة الموضوعات التي ليست ليا عبلقة بالمستقبؿ وقد قاـ )راينر(بتجربتو ىي الحاؿ في دراس
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عمى طمبة احدى الكميات وكانت نتائج ىذه التجربة اف االنجاز عند ذوي الدافع القوي أكبر 
مف ذوي الدافع الضعيؼ عندما كاف لمعمؿ عبلقة بفعؿ الحؽ ولـ يكف ىناؾ فرؽ واضح 

 ؿ وتعد ىذه النظرية صياغة جديدة لفمسفة اتكنسوف. عندما لـ يكف لمعمؿ عبلقة بالمستقب
والتي تظير ما يتميز بو األفراد مف ذوي دافع االنجاز العالي مف نظرة مستقبمية قائمة عمى 

يقاتو"، )محمد عبد اهلل )واخرون(." عمم النفس التربوي وتطبالطموح والمثابرة والتفاؤؿ وتقدير الذات العالي 

 .(169، صفحة 2001
 (:1972سادسا:نظرية كيوكال )

تنبأت نظرية )اندي كيوكبل( باف مف يتمتع بنتائج انجاز مرتفع سوؼ يؤدي أفضؿ ممف 
يتمتع بنتائج انجاز منخفض في حاؿ أدراؾ اف العمؿ صعب أال اف ذلؾ سيكوف أسوأ عندما 

لبلنجاز بمفيـو القدرة المدركة فعندما يعتقد يدرؾ أف العمؿ سيؿ وىنا تساوى ناتج الدافع 
األفراد اف قدرتيـ عالية نسبيا سيقروف في ىذه الحالة أف ثمة جيدا بسيطا يمكف بذلو لضماف 

النجاح لكف مف يتميزوف بانخفاض ناتج دافعيـ لبلنجاز )الذيف لدييـ تقدير متدني 
ا كانت القدرة المدركة عند المجموعتيف لقدراتيـ(يتوقع منيـ أف يبذلوا جيدا أكبر لمنجاح أما اذ

متكافئة فاف منخفضي االنجاز في حاؿ أدراؾ أف العمؿ سيؿ سوؼ يؤدوف أفضؿ مف 
 مرتفعي االنجاز.

 (:1985سابعا: نظرية لدسي ورايان )
 ىذه النظرية تفرؽ بيف ثبلث فئات موسعة لمسموؾ والعمميات النفسية المرتبطة بالدافعية:

  السموؾ المستقبؿ.-
. –السموؾ المنضبط -  العاقد العـز
 السموؾ غير المتأثر.-

فاألنماط السموكية االستقبللية تتـ المبادرة بيا و تنظيميا مف خبلؿ خيارات يقوـ أساسيا عمى 
وعي الفرد بحاجتو وأىدافو الموحدة فاألفراد الذيف يؤدوف وظائفيـ عمى نحو استقبللي يفترض 

بروا سموكيـ بأنيـ يتـ المبادرة بو ذاتيا أما األنماط السموكية بيـ اف يبحثوا عف خيار واف يخ
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المنضبطة العاقدة العـز فتتـ المبادرة بيا وتنظيميا مف خبلؿ الضوابط في البيئة مثؿ نيؿ 
المكافآت أو مف خبلؿ االلتزامات التي تعمؿ عمى ضبط الفرد داخميا وتشير إلى كيؼ ينبغي 

رفو فاألفراد الذيف يتوجيوف نحو الضبط يتوقع منيـ اف أو يتوجب عمى الفرد اف يكوف تص
يبحثوا عف الضوابط ويسعوف مف أجؿ الوصوؿ ألييا واف يفسر بيئتيـ أيضا اف المبادرة بيا 
وتنظيميا يقع خارج سيطرتيـ القصدية ويعتقد بأنيـ ال يمكنيـ السيطرة عمى سموكيـ ويمكف 

)ثائر الغباري ئ باالضطرابات في تقدير الذاتوصؼ سموكيـ بأنو عاجؿ )نقص في الواقع (ومنب

 (196، صفحة 2008"الدافعية والنظرية" ، 
 مناقشة النظريات التي فسرت دافع االنجاز: -3-1

إف الصياغات األولية لنظرية دافع االنجاز قد طرحت مف قبؿ ماكميبلند التي كانت رائدة 
لدراسات وبحوث نتج عنيا نظريات أخرى ميمة كنظرية )اتكنسوف( و)فينر( وغيرىـ فنظرية 
ماكميبلند تفسر الدافعية لدى األفراد عمى أسس وجود نزعة لبلنجاز والعمؿ الجيد مف أجؿ 

دؼ وىذه النزعة تخمؽ رغبة طموحة في النجاح عمى وفؽ معايير ذاتية الوصوؿ إلى الي
لمعمؿ الجيد والمثابرة واالستقبللية وىؤالء يتميزوف بدافعية عالية لبلنجاز وقسـ الدوافع الى 

 أربعة أنواع وىي: الدافع لئلنجاز، والدافع لبلنتماء، الدافع لمتجنب، والدافع لمتسمط. 
عمى أساس الحوافز الطبيعة وىذا يفسر لماذا يجب اف تقسـ الدوافع  وأكدت أف الدوافع قائمة

إلى أنواع وكيفية تأثير ىذه األنواع عمى السموؾ ولماذا ترتبط الدوافع ارتباطا وثيقا 
باالنفعاالت. وقد حققت ىذه النظرية قوة وتقديرا كبيرة يمكف في كونيا مف النظريات الرائدة 

يا أثارت الكثير مف التساؤالت وأثارت الكثير مف الباحثيف في مجاؿ دافع االنجاز بؿ ألن
وحثتيـ عمى أجراء المزيد مف الدراسات لغرض المزيد مف الفيـ والتعمؽ في دراسة ىذا 

.  المفيـو
أما اتكنسوف فقد أشار إلى أف النزعة إلنجاز النجاح استعداد مكتسب وىي التي تحدد قدرة 

مكونات أو متغيرات تتمثؿ بالدوافع، وتجنب الفشؿ الفرد عمى االنجاز مف خبلؿ ثبلثة 
ومستوى احتماؿ النجاح والقيمة الباعثة لمنجاح ويعتمد دافع االنجاز عمى خبرة الشخص في 
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مواقؼ معينة سواء كانت خبرات نجاح أو خبرات فشؿ. وتعد ىذه النظرية ونتائجيا مقدمات 
وينر(  ىايدر، العزو لكؿ مف )روتر،و اتجاىات جديدة لتفسير دافع االنجاز فظيرت نظرية 

خارجي(أما )ىايدر(فقد أضاؼ بعدا ثالثا –(بتصنيؼ الدافعية إلى سببيف)دافعيروتر إذ قاـ )
لمسببية القصدية أو النية، أما )وينر(فقد قاـ بتقسيـ أسباب الدافعية إلى )داخمية، خارجية( 

أنو قدـ ثبلثة مبادئ وأشار إلى  وأضاؼ أبعاد ليذا التقسيـ )كالقدرة والجيد والحظ(فضبل عف
 أنو يجب اف تحتوي ىذه المبادئ عمى نظرية تيدؼ الى تفسير السموؾ وىذه 

المبادئ تجتمع عمى المدى الكامؿ لمعممية المعرفية وتشتمؿ عمى المدى الكامؿ لبلنفعاالت 
وعمى السموؾ المنطقي وغير المنطقي وأضاؼ أيضا اف دافعي االنجاز والخمؽ مظيراف 

وتأتي نظرية )كيوكبل( التي قامت بتفسير الدافعية عمى  متداخبلف لعممية التنشئة االجتماعية.
أساس القدرة المدركة أي اف األفراد عندما يدركوف العمؿ عمى انو سيؿ ويعتقدوف اف قدراتيـ 

عالية نسبيا سيقرروف في ىذه الحالة أف ثمة جيدا بسيطا يمكف اف يبذؿ لضماف النجاح 
صحيح بالنسبة لؤلفراد الذيف يعتقدوف بتدني قدرتيـ فأنيـ يتوقع منيـ اف يبذلوا جيدا  والعكس

أكبر لمنجاح أما في حالة تساوي القدرة عند المجموعتيف فأف ذوي االنجاز المنخفض في 
حالة أدراؾ العمؿ عمى أنو سيؿ سوؼ يؤدوف العمؿ أفضؿ مف ذوي االنجاز المرتفع كذلؾ 

أثر القدرة وأدراؾ الصعوبة لمعمؿ وما يحتاج إليو مف مثابرة عمى بذؿ أشارت النظرية إلى 
الجيد و التحمؿ مف أجؿ الوصوؿ إلى اليدؼ أو إلى النجاح مف مظاىر تكويف دافع 

 االنجاز. 
أما نظرية التوجو نحو المستقبؿ التي قاـ بصياغتيا كؿ مف )راينر روبف( فإنيا تعد صياغة 
جديدة لنظرية اتكنسوف إذ ركزت عمى تتابع العمؿ والنجاح فيو وفي المستقبؿ يتطمب نجاحا 
في ىذا العمؿ في المرحمة المستقبمية واف الدافعية المستثارة تتأثر بتوقع األىداؼ المستقبمية. 

بعد عرض النظريات التي تناولت تفسير دافع االنجاز لوحظ اتفاؽ أغمب الباحثيف و 
والمنظريف في نظرياتيـ عمة تكوينات رئيسية لدافع االنجاز مثؿ مستوى العمؿ والمثابرة، 
والطموح التي جاء بيا ماكميبلند قبؿ غيره مف المنظريف وعميو فاف الباحث تبنى نظرية 
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االنجاز الرياضي باعتباره موقؼ المنافسة الرياضية مف أىـ مواقؼ  ماكميبلند لتفسير دافع
 االنجاز ورغبة البلعب في التفوؽ التميز وخاصة في موقؼ المنافسة الرياضية.

 أىمية دافع االنجاز والمنافسة الرياضية لمناشئ )المراىق(: -4
أو اختيار  يتضح في اختيار النشاط لمنافس متقارب في قدراتواختيار النشاط: -4-1

 منافس أقؿ أو أكثر مف قدراتو يمعب معو.
 الجيد من أجل تحقيق األىداف: -4-2

 % مف جرعات التدريب في األسبوع.90ويعني مقدار أو كـ الممارسة مثؿ حضور 
 المثابرة:-4-3

ويعني مقدرة الرياضي عمى مواجية خبرات الفشؿ وبذؿ المزيد مف الجيد مف أجؿ النجاح 
مثاؿ عف ذلؾ عندما يشترؾ الناشئ في بعض المسابقات وال يحقؽ مراكز وبموغ اليدؼ و 

متقدمة وبالرغـ مف ذلؾ يستمر في التدريب مف أجؿ تحسيف مستواه في المسابقات 
 (47، صفحة 1997)أسامة كامل راتب،، الموالية

 مكونات دافع االنجاز نحو النشاط الرياضي:  -4-4
 تعبر عف العبلقة بيف: 

 مفيوـ القدرة.-
 صعوبة الواجب.-
 الجيد المبذوؿ.-

وعمى نحو خاص أوضح " نيكولز " أنو يوجد ىدفاف أساسياف لبلنجاز يشمبلف مفيوميف 
 مختمفيف ىما: 

 ىدؼ االتجاه نحو األداء. -
 ىدؼ االتجاه نحو الذات. -
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ؽ نحو النشاط الرياضي نستنتج أنيا مف خبلؿ ما تـ التكمـ عنو عف دافعية االنجاز أو التفو   -
واجب معقد( بقدر  –عبارة عف إرادة ومثابرة الفرد مف أجؿ تجاوز العقبات )تمريف صعب 

 كبير مف الفعالية والسرعة، أي ببساطة الرغبة في النجاح والفوز.
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 خالصة:-
في الحقيقة إف موضوع الدافعية ىاـ وحساس إذ يتصؿ بالدرجة األولى بدراسة دوافع السموؾ 

العامميف في قطاع التدريب الرياضي ليذا  استخداـالبشري مف جية ومف جية أخرى كيفية 
 الموضوع الياـ.

نستخمص أىمية الدافعية في التدريب الرياضي  الفصؿفي ىذا  ومف خبلؿ ما تـ ذكره
ة اإلنجاز باألخص لدى الرياضي الذي يعتبر عامبل ميما في نجاحو وتفوقو في ودافعي

المجاؿ الرياضي وغيره وتطوير وزيادة قدراتو البدنية والعقمية والميارية ألقصى حد ممكف 
وبتعزيز دافعية اإلنجاز يمكف لمفرد أف يقدـ عمى أداء ميمة ما بنشاط وحماس كبيريف 

وراء التبايف في مستويات  اإلنجازف وتجنب الفشؿ ويكمف دافع خبرة النجاح الممك الكتساب
نجازه.  أدائو وا 
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 تمهٌد7

ٌحالٌط بهالم فالً متطلبالات  عمالارؼبالة قوٌالة بالالتعرؾ بٌشعر الالعبالون مالن وقالت آلخالر  

اللعبة المهارٌة والبدنٌة والخططٌة وهذا مالا ٌتالٌح لهالم إمكانٌالة التعالرؾ علالى مسالتوٌاتهم وكالذا 

 معدالتهم.

األساللوب المناسالب إن خطوات نجاح أي نشاط رٌاضً فً أي مجتمالع ٌجالب أن ٌتبالع 

والصحٌح الذي ٌهدؾ أساسا إلى االرتقاء بهذه اللعبالة وٌصالبح االمتالداد الفعلالً لممارسالة هالذا 

 النشاط وصوال ألعلى مستوى.

وهالالذا الفصالالل هالالو محاولالالة علمٌالالة اشالالتملت علالالى اسالالتعراض تالالارٌخ كالالرة الٌالالد وكالالذلك 

التطالور مالن كالرة الٌالد  األبعاد التربوٌة لكرة الٌد، كما تطرقنا إلالى أهمٌالة كالرة الٌالد ثالم عالرض

للمٌدان إلى كرة الٌد داخل القاعة، كمالا تطرقنالا إلالى مفهالوم كالرة الٌالد وكالذلك ممٌالزات العالب 

 كرة الٌد.

 تارٌخٌة عن كرة الٌد7 لمحة-0

تعتبر كرة الٌد لعبة حدٌثة بالنسبة لأللعاب الكبٌرة األخرى التالً ظهالرت فالً النصالؾ  

ة الٌالالد إلالالى الوجالالود خالالالل الحالالرب العالمٌالالة الثالالانً مالالن القالالرن التاسالالع عشالالر. فقالالد خرجالالت كالالر

نظرا لما تتمٌالز باله  األولى، ولم ٌمض وقت طوٌل حتى احتلت مكانتها بٌن األلعاب األخرى،

بنظرة سرٌعة إلى الوسط الرٌاضً فً العالالم العربالً، نجالد و ،هذه اللعبة من سرعة وحماس

أكثر األلعاب شالعبٌة،  أن لعبة كرة الٌد تسٌر بخطى حدٌثة لتصبح قبل مضً وقت طوٌل من

 نظرا للتقدم الهابل الذي حصلت علٌه خالل مدة قصٌرة من انتشارها.

فقد تكونت لها الكثٌر من االتحادٌات فً البالد العربٌالة علالى بالاقً دول العالالم خاصالة  

األوروبٌة منها، ونظمت عدة دورات كان لها أثر كبٌر فً تركٌز وضع هذه اللعبة وتعرٌفهالا 

 اعتمادها رسمٌا لعبة عالمٌة كباقً األلعاب الرٌاضٌة األخرى.للجمهور قصد 

ٌختلؾ المإرخون فً تحدٌد الوقت الذي ظهرت فٌه لعبة كرة الٌالد، فمالنهم مالن ٌرجالع  

الفضالالل فالالً اختراعهالالا إلالالى مالالدرب الجمبالالاز "هالالولقرنلس" وهالالو دانمالالاركً كالالان ٌعمالالل بمدٌنالالة 

"هاندبولالد" ومالنهم مالن ٌجالزم بؤنهالا  ، وقد أطلق علٌها اسالم1898"أوردروب" وكان ذلك عام 

وتطلالالق علٌهالالا اسالالم  1902لعبالالة معدلالالة عالالن لعبالالة كانالالت تمارسالالها "تشٌكوسالاللوفاكٌا" فالالً سالالنة 
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"أزٌنا" أو "هازٌنا" وما زال هذا االسم ٌطلق على لعبة كرة الٌد إلى ٌومنا هذا فالً كثٌالر مالن 

 (2000)مقران، بلدان أوربا.

إال أن أؼلالالالب  1919أوكرانٌالالالا سالالالنة ومالالالنهم مالالالن ٌقالالالرر أن هالالالذه اللعبالالالة ظهالالالرت فالالالً  

المإرخٌن ٌرجع فضل ظهور كرة الٌد بشكلها الحدٌث إلى مدرس الجمبالاز األلمالانً "مالاكس 

هٌزر" خالالل الحالرب العالمٌالة األولالى، عنالدما فكالر فالً لعبالة تضالمن لالعبالات الجمبالاز أثنالاء 

د أسالاتذة معهالد برنامج التدرٌب الشتوي إحماء سرٌعا وكافٌا، فؤخرج هذه اللعبالة بمسالاعدة أحال

وٌالالذكر  1917التربٌالالة الرٌاضالالٌة للمعلمالالٌن ببالالرلٌن "البروفٌسالالور شالاللٌنز" وكالالان ذلالالك سالالنة 

 البعض أن شلٌنز نفسه هو الذي وضع هذه اللعبة وأخرجها.

وقد اقتصرت آنذاك ممارستها على الفتٌات فً البداٌة، وأقٌمت لهالا عالدة دورات كالان  

ٌات، وكان ذلك فً إحالدى قاعالات الجمبالاز بمدٌنالة ، بٌن ثمانٌة فرق من الفت1917أولها سنة 

مانٌالا العبالا" للالذكور بالٌن أل 11أقٌمت أول مباراة دولٌة لكالرة الٌالد " 1925وفً سنة  ،برلٌن

 " بؤلمانٌا.3مقابل  6ن على مخترعً اللعبة "ووالنمسا، فاز بها النمساوٌ

الالالدولً  ظهالالرت إلالى الوجالالود أول لجنالة دولٌالالة انبثقالت عالالن المالإتمر 1926وفالً سالنة  

أللعاب القوى والتالً أخالذت علالى عاتقهالا اإلشالراؾ علالى لعبالة كالرة الٌالد وتنظٌمهالا وذلالك فالً 

 "الهاي" بهولندا.

وكان انتشار اللعبة أسرع بكثٌر مالن تنظالٌم إدارتهالا، فقالد تالؤخر تكالوٌن االتحالاد الالدولً  

ً حالالٌن وضالالعت قوانٌنهالالا الموحالالدة والرسالالمٌة التالالً طبقالالت فٌمالالا بعالالد فالال 1927لكالالرة الٌالالد سالالنة 

 جمٌع المبارٌات المحلٌة والدولٌة.

بٌن كل الدول المنخرطالة فالً االتحالاد علالى إدخالال لعبالة كالرة  1934وتم االتفاق سنة  

 وأصبحت كذلك. 1936الٌد ضمن برنامج األلعاب األولمبٌة لسنة 

العبالالٌن" للشالالباب بالالٌن  7أقٌمالالت أول مبالالاراة دولٌالالة فالالً كالالرة الٌالالد " 1935وفالالً سالالنة  

 ".12لـ  18"بـللسوٌدٌٌن وٌد وانتهت فرٌقً الدانمرك والس

 العبا  11لتقام أول دورة دولٌة للشباب فً كرة الٌد بنوعٌها " 1938وجاءت سنة  

 (2000)مقران، " واعتبرت كؤول بطولة عالمٌة.العبٌن 7و
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وقد بقالً نشالاط اللعبالة محلٌالا، بسالبب ظهالور الحالرب حتالى انتهابهالا عنالدما أقٌمالت سالنة  

بعد الحرب بٌن السوٌد والالدانمرك، لٌحالل بعالدها بسالنة أي فالً سالنة أول مباراة دولٌة  1945

تؤسالالٌس الفٌدرالٌالالة الدولٌالالة لكالالرة الٌالالد، وكالالان أول ربالالٌس لهالالا هالالو السالالوٌدي "قوسالالتا  1946

 بٌجواك".

أما بالنسبة للبالد العربٌة فقد كانت الجزابر والمؽالرب مالن أوابالل الالدول العربٌالة التالً  

ه اللعبة مٌدان النشاط المدرسً عن طرٌق أساتذة التربٌالة عرفت لعبة كرة الٌد، فقد دخلت هذ

البدنٌة والرٌاضالٌة الالذٌن أتمالوا دراسالتهم فالً فرنسالا، وانتشالرت اللعبالة انتشالارا سالرٌعا بحٌالث 

 أنشبت مالعب كرة الٌد فً أؼلب المدارس الثانوٌة واإلعدادٌة.

 كرة الٌد7  مفهوم-5

اآلن تطورا سرٌعا وٌإكد ذلالك عالدد الالدول لقد كان تطور كرة الٌد منذ نشؤتها إلى حد  

المنظمة إلى االتحاد الدولً، إذ تعتبر ثانً رٌاضة األكثر شعبٌة بعالد كالرة القالدم، وكالذلك مالن 

ناحٌة عدد الممارسٌن لهذه اللعبة إذ تطورت وأصبحت لعبة أولمبٌة تحتالاج إلالى أعلالى درجالة 

ن اٌاضالة جماعٌالة ٌتقابالل فٌهالا فرٌقالً رللتكتٌك واللٌاقة البدنٌالة وطالرق التربٌالة، وكالرة الٌالد هال

ٌسالمح لسالبعة مالنهم و حالراس( 2العبالٌن    10العبا ) 12فوق المٌدان ٌتكون كل فرٌق من 

ن فهالم بالدالء، وبالالوجود داخالل الملعالب أمالا اآلخالر العبٌن   حارس مرمى(  6على األكثر )

والهالالدؾ مالالن هالالذه اللعبالالة هالالو تسالالجٌل أكبالالر عالالدد مالالن األهالالداؾ فالالً مرمالالى الخصالالم، وٌجالالري 

اإلرسالالالال )ضالالالربة االنطالقالالالة( مالالالن منتصالالالؾ الملعالالالب عقالالالب إطالالالالق الحكالالالم صالالالافرة إشالالالارة 

سالالنة تكالالون مالالدتها  16االنطالالالق، وزمالالن المبالالاراة ٌختلالالؾ حسالالب السالالن، فالمبارٌالالات مالالا فالالوق 

 (1990)إبراهٌم، (.x 2د30)

 التربوٌة لكرة الٌد7 األبعاد-0 

نظرا لما توفره كرة الٌد من مناخ تربوي سلٌم للممارسٌن من الجنسالٌن، فقالد أدرجالت  

ضمن مناهج التربٌة البدنٌة فً جمٌع المراحل التعلٌمٌة، إذ أنها تعتبر منهاجا تربوٌا متكالامال 

ٌكسالالب التالمٌالالذ مالالن خالالالل درس التربٌالالة الرٌاضالالٌة والنشالالاط الالالداخلً والخالالارجً كثٌالالرا مالالن 

وٌة الجٌدة، حٌث ٌرجع ذلالك إلالى مالا تتضالمنه مالن مكونالات هامالة لهالا أبعادهالا المتطلبات الترب

الضالالرورٌة لتكالالوٌن الشخصالالٌة المتكاملالالة للتالمٌالالذ، فهالالً زاخالالرة بالسالالمات الحمٌالالدة، التالالً لهالالا 

انعكالالاس مباشالالر علالالى التكالالوٌن التربالالوي للتالمٌالالذ، فالتعالالاون والعمالالل الجمالالاعً وإنكالالار الالالذات 

لكفالالالاح والمنافسالالالة الشالالالرٌفة واحتالالالرام القالالالانون والقالالالدرة علالالالى والقٌالالالادة والتبعٌالالالة والمثالالالابرة وا
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التصالالرؾ واالنتمالالاء واالبتكالالار ... الالالخ، تعالالد صالالفات وسالالمات تعمالالل رٌاضالالة كالالرة الٌالالد علالالى 

تؤكٌدها وترسٌخها فً الممارسٌن على مختلؾ مستوٌاتهم الفنٌة والتعلٌمٌالة، كمالا تعالد رٌاضالة 

نسانٌة بٌن التالمٌذ مما ٌكسبهم كثٌرا مالن القالٌم كرة الٌد تؤكٌدا علمٌا للعالقات االجتماعٌة واإل

 الخلقٌة والتربوٌة القابلة لالنتقال إلى البٌبة التً ٌعٌشون فٌها.

 ٌهاوتعتبر كرة الٌد مجاال خصبا لتنمٌة القدرات العقلٌة، وذلالك لمالا تتطلباله فالً ممارسال 

طلب قدرات عقلٌالة من قدرة على اإللمام بقواعد اللعبة وخططها وطرق اللعب، وهذه أبعاد تت

فحفالالظ الخطالالط  ،متعالددة مثالالل: االنتبالالاه واإلدراك والفهالم والتركٌالالز والالالذكاء والتحصالٌل ... الالالخ

بتكالالار فالالً كثٌالالر مالالن االٌتضالالمنه ذلالالك مالالن قالالدرة علالالى التصالالرؾ والقالالدرة علالالى تنفٌالالذها بمالالا و

بالر من الممارسٌن استخدام قدراتهم العقلٌة بفعالٌالة وحنكالة وجدٌالة أي أنهالا تعتاألحٌان ٌتطلب 

 (1990،)إسماعٌل ممارسة حقٌقٌة وتنشٌط واقعٌا وفعاال للقدرات العقلٌة المختلفة.

 كرة الٌد7 أهمٌة-1

لقد كان لتعدد أنشطة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة وتشعبها مالا أوجالب ظهالور العدٌالد مالن  

طالالرق التصالالنٌؾ، حٌالالث عمالالد الخبالالراء إلالالى إٌجالالاد تصالالنٌفات مختلفالالة كالالان هالالدؾ معظمهالالا هالالو 

 احتواء معظم األنشطة الرٌاضٌة فً إطار تصنٌؾ منطقً.محاولة 

وفٌما ٌلً عرض آراء مختلفة لالبعض العلمالاء وبعالض الالدول حالول تصالنٌؾ األنشالطة  

 الرٌاضٌة ومكانة كرة الٌد فً هذه التصنٌفات.

 ( لألنشطة الرٌاضٌة هو:KODYMتصنٌؾ كودٌوم )

 رٌاضٌة تتضمن توافق الٌد والعٌن. أنشطة-1

 رٌاضٌة تتضمن التوافق الكلً للجسم. أنشطة-2

 رٌاضٌة تتطلب الطاقة الكلٌة للجسم. أنشطة-3

 رٌاضٌة تتضمن احتمال اإلصابة أو الموت. أنشطة-4

 (1990)إسماعٌل،  رٌاضٌة تتضمن توقعا لحركات الؽٌر من األفراد. أنشطة-5

مختلالؾ األلعالاب  "كالودٌم"وتعتبر كرة الٌد ضمن أنشطة النوع األخٌر، حٌالث ضالمنها  

 الجماعٌة وهً األلعاب التً تلعب الخطط فٌها دورا بارزا.
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 " األنشطة الرٌاضٌة إلى:Charles A. Bucherتشارلز أ. بوتشر ""كما ٌصنؾ 

 الجماعٌة. األلعاب-1

 الفردٌة والثنابٌة. الرٌاضة-2

 شكلٌة. أنشطة-3

 المابٌة. الرٌاضة-4

 الخالء فً الشتاء. نشاط-5

 الختبار المقدرة الذاتٌة. أنشطة-6

 ذات تنظٌم بسٌط. ألعاب-7

 .الجمباز-8

 التتابعات.-9

وتقع كرة الٌد ضمن النوع األول "األلعاب الجماعٌة" وٌشالٌر بوتشالر إلالى أن األلعالاب  

تعتبر إحدى المقومات الربٌسٌة ألي برنالامج للتربٌالة البدنٌالة، ولالذلك كالان مالن واجالب مالدرس 

ملمالالا بالالؤهم مالمالالح األلعالالاب المختلفالالة وقوانٌنهالالا وطالالرق تنظٌمهالالا كالالون ٌالتربٌالالة الرٌاضالالٌة أن 

والفوابالالالد التالالالً تعالالالود علالالالى ممارسالالالٌها واألجهالالالزة والتسالالالهٌالت الالزمالالالة لهالالالا وطالالالرق حالالالث 

كما ٌجب أن ٌكون متمتعا بالقدرة على أداء نموذج جٌد لمهارات اللعبة لما لالذلك  ،الممارسٌن

 (1990ماعٌل، )إس من فابدة كبٌرة على سرعة تعلم الممارسٌن.

 كرة الٌد7 مٌادٌن-2

تمارس من حٌث مٌدان اللعب وعالدد الممارسالٌن ونصالوص مالواد القالانون فالً شالكلٌن  

 أساسٌن هما:

 كرة الٌد للمٌدان " كرة الٌد بؤحد عشر فردا" -

 كرة الٌد للصالة " كرة الٌد بسبعة أفراد" -
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 الٌد للمٌدان7 كرة-2-0

وتعتبالر هالذه الرٌاضالة هالً األصالل الالذي  ،فالردا ٌطلق علٌها اسم كرة الٌالد بؤحالد عشالر 

 اشتق منه فكرة ممارسة كرة الٌد للصالة سبعة أفراد.

وتمالالارس كالالرة الٌالالد للمٌالالدان علالالى ملعالالب كالالرة القالالدم، مالالع وجالالود اختالفالالات فالالً طرٌقالالة  

 تخطٌط المناطق الداخلٌة لمٌدان اللعب طبقا لنصوص مواد القانون الخاص بها.

ى أحالالد عشالالر للمٌالالدان علالى أن المبالالاراة تلعالب بمالالا ال ٌزٌالالد علالوٌالنص قالالانون كالرة الٌالالد  

المرمى هذا باإلضافة إلى الالعبٌن البالدالء، كمالا أن المبالاراة تلعالب  العبا بما فً ذلك حارس

 فترة الراحة عشر دقابق. منهما خمسة وأربعٌن دقٌقة، بٌنمامن شوطٌن كل 

ولقالد أدرجالت كالرة الٌالد للمٌالدان ضالمن بالرامج األلعالاب االولمبٌالة ألول مالرة فالالً دورة  

 وكان ذلك هو اإلدراج األول واألخٌر لها فً هذه الدورات. م،1936برلٌن 

وتكاد تقتصر ممارسة كرة الٌد للمٌدان حالٌا علالى بعالض دول أوروبالا وبعالض الالدول  

س نحالو ممارسالٌها مالن الشالباب وقالل األخرى فً فصلً الربٌع والصٌؾ، حٌث ضعؾ الحما

هالالا، كمالالا أن تنظالالٌم مبارٌاتهالالا أصالالبح محالالدودا وذلالالك العتبالالارات ٌاتإقبالالال المشالالاهدٌن علالالى مبار

 كثٌالالالالرة أدت إلالالالالى تحالالالالول الممارسالالالالٌن مالالالالن الجنسالالالالٌن إلالالالالى ممارسالالالالة كالالالالرة الٌالالالالد للصالالالالالة.

 (2000،)ابراهٌم

 الٌد للصالة7 كرة-2-5

كانالت تمالارس  باسالم كالرة الٌالد للصالالة،إن كرة الٌالد بسالبعة أفالراد والتالً تعالرؾ حالٌالا  

للملعب الصؽٌر فً الوقت الذي كانت تمارس فٌاله كالرة الٌالد للمٌالدان فالً تحت اسم كرة الٌــد 

 وسط أوروبا.

وتمارس كرة الٌد للصالة حالٌالا داخالل مالعالب مؽلقالة، وذلالك علالى المسالتوٌٌن الالدولً  

 عض الدول.واألولمبً وعلى المالعب المفتوحة على المستوى المحلً فً ب

وملعالالب كالالرة الٌالالد للصالالالة ٌبلالالػ طولالاله أربعالالون متالالرا، وعرضالاله عشالالرون متالالرا، وذلالالك  

بالنسبة للمبارٌات الدولٌة، وتلعب مبارٌاتهالا علالى شالوطٌن كالل منهمالا ثالثالون دقٌقالة للرجالال، 

 وخمس وعشرون لإلناث بٌنما عشر دقابق للراحة.
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لخالالاص بهالالا، كمالالا ٌتكالالون وتخطالالط المنالالاطق الداخلٌالالة للملعالالب لنصالالوص مالالواد القالالانون ا 

الفرٌق من اثنً عشر العبا، عشرة منهم للمٌدان وحارسالان للمرمالى، وتلعالب المبالاراة بمالا ال 

ٌن احتٌالاطً ٌزد على سبعة العبٌن منهم ستة للمٌدان وواحد لحراسة المرمالى، وبالاقً الالعبال

 حدهم حارس مرمى آخر.أللتبدٌل على أن ٌكون 

ابعة االنتشالالار علالالى المسالالتوٌات اإلقلٌمٌالالة والقارٌالالة ولقالالد أصالالبحت كالالرة الٌالالد سالالبعة أفالالراد شالال

والدولٌة واالولمبٌة، وكان أول إدراج لها ضمن برنامج األلعالاب االولمبٌالة فالً دورة مٌالونٌخ 

 (2000)ابراهٌم،  وما زالت حتى اآلن. 1972عام 

 العب كرة الٌد7 ممٌزات-3

عمالار وتصاللح مزاولتهالا تعتبر كرة الٌد من األلعاب الجماعٌة التً تتناسب مالع كالل األ 

لكال الجنسٌن، والعب كرة الٌد شخص رٌاضً له ممٌزات وخصابص ٌتمٌز بها منهالا بدنٌالة 

 وتكتٌكٌة وفكرٌة. رفولوجٌاوم

ومن أهم الممٌزات التً ٌمتاز بها العب كالرة الٌالد صالنؾ أكالابر المٌالزة الفكرٌالة التالً  

صالالنؾ أكالالابر تنقسالالم إلالالى ثالالالث ٌالالرتبط بسالالن الالعبالالٌن، فالمراحالالل العمرٌالالة لالعبالالً كالالرة الٌالالد 

 مراحل:

 سنة 24سنة إلى  18مرحلة الشباب: من  -

 سنة. 30سنة إلى  20مرحلة الرشد األولى: من  -

 سنة. 50سنة إلى  30مرحلة الرشد الثانٌة: من  -

 سنة7 51سنة إلى  05الشباب من  مرحلة-3-0

 البدنً والحرك7ً النمو-3-0-0

ولكن إذا حدث ذلالك  ،ةحلرمل من األفراد فً هذه القد ٌستمر نمو الطول لدى عدد قلٌ 

 فٌكون بمعدل بطًء جدا، حٌث إن نمو الطول ٌنتهً بانتهاء هذه المرحلة.

وتظهالر بعالالض  ،النسالبً لنمالو العظالام ٌالزداد تبعالا لالذلك لحجالم العضالالت تبالاثنتٌجالة لل 

تظهالر  بوادر السمنة لدى بعض األفراد وخصوصا ؼٌر الممارسٌن لألنشطة الرٌاضالٌة، كمالا

 األنماط المختلفة لألجسام بصورة واضحة فً هذه المرحلة.
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تتمٌالالز هالالذه المرحلالالة باالتسالالاق بالالٌن حجالالم العضالالالت وطالالول العظالالام، وٌصالالل التوافالالق  

 العضلً والتناسق بٌن حركات أعضاء الجسم المختلفة إلى ذروته فً هذه المرحلة.

النضالج العقلالً واالنفعالالً فالً إن زٌادة القوة العضلٌة والتحمل باإلضافة إلالى اكتمالال  

هذه المرحلة تساعد على تحقٌق أفضالل إنجالاز رٌاضالً ممكالن فالً حٌالاة الفالرد، ولالذلك ٌطلالق 

علماء النفس الرٌاضً على هذه المرحلة من العمر مرحلة البطولة وتحطٌم األرقالام القٌاسالٌة 

 (2002،)فوزي الرٌاضٌة.

 العقل7ً النمو-0-5- 3

ً هذه المرحلة، بمعدل أقل عن المرحلالة السالابقة ثالم ٌتوقالؾ فالً ٌستمر النمو البطًء للذكاء ف

تتضح الفروق بٌن األفراد فً هذه المرحلة تمامالا مالن القالدرات العقلٌالة، ، سن العشرٌن تقرٌبا

كالقدرة على إدراك المسافات واألزمنالة واالتجاهالات وؼٌرهالا، وقالد تبالدأ بعالض القالدرات فالً 

رات أخالالرى، وذلالالك تبعالالا للمجالالال الرٌاضالالً أو الضالالعؾ بعالالد السالالن العشالالرٌن بٌنمالالا تالالزداد قالالد

 المهنً الذي ٌنتمً إلٌه الشباب.

ال ٌمٌل الشباب إلالى تقبالل اآلراء واألفكالار إال بعالد تمحٌصالها، وٌقالل دور العاطفالة فالً  

توجٌه السلوك بصورة واضحة وممٌزة عن المرحلة السابقة، ولهذا ٌفرض الشباب نفسه فالً 

المالدربٌن واإلدارٌالٌن الالذٌن ٌؤمالل مالنهم االسالتفادة دون وضع خطط التدرٌب واللعب واختٌالار 

 أن ٌكون لعالقتهم العاطفٌة أثر فً ذلك.

ٌستطٌع الشالباب أن ٌخطالط وٌنفالذ وٌقالوم بالالبرامج الرٌاضالٌة بطرٌقالة صالحٌحة، كمالا ٌسالتطٌع 

ة مبنٌالة علالى الفهالم، كمالالا ٌكالون دابمالا مسالالتعدا زنالالعالرض آراباله فالً هالالذه المجالاالت بطرٌقالة مت

)فالوزي ،  اآلراء والدفاع عنها بؤسالٌب متزنة خالٌة من االنفعال بهالدؾ اإلقنالاع.لمناقشة هذه 

2002) 

 االنفعال7ً النمو-3-0-0

ٌسالالتطٌع الشالالباب فالالً هالالذه المرحلالالة أن ٌالالتحكم فالالً انفعاالتالاله، وأن ٌعبالالر عنهالالا بصالالورة  

مقبولالالة فالالً المجتمالالع، ولكالالن فالالً حالالاالت اإلحبالالاط الشالالدٌد تكالالون ثورتالاله شالالدٌدة وقالالد ٌلجالالؤ إلالالى 

ٌركز الشباب عاطفته فً هذه المرحلة نحو موضالوعات محالددة وأصالدقاء معالدودٌن،  ،عنؾال

فبعد أن كالان ٌمٌالل إلالى أكثالر مالن موضالوع فإناله ٌقتصالر فالً هالذه المرحلالة علالى موضالوع أو 

نشاط واحد وٌعطً له كل وقته وٌسخر له كل إمكانٌاته وقدراته، وبعد أن كان صدٌقا حمٌمالا 
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ه تنحصالر فالً عالدد محالدد قالد ٌصالل إلالى فالرد واحالد ٌالزماله فالً لكثٌر من األفراد فإن صالداقت

  معظم أوقاته ونشاطه وهو ؼالبا ما ٌكون شرٌكا له فً هواٌته.

الشباب فً هذه المرحلة واقعً ٌستطٌع أن ٌحدد إمكانٌاته وقدراته الشخصٌة بطرٌقالة  

ٌسالاعده  أكثر موضوعٌة، كما أن مستوى طموحه ؼالبا ما ٌكون قرٌبالا مالن قدراتاله، وهالذا مالا

على االستقرار االنفعالً وإبعاده عن الصراعات النفسٌة، إال إذا كانت البٌبة لم تساعده علالى 

 (2002)فوزي،  ذلك.

 جتماع7ًاالالنمو-3-0-1

إن صالالداقة الشالالباب مالالع اآلخالالرٌن تقالالوم علالالى أسالالاس االحتالالرام المتبالالادل للالالرأي وتبالالادل  

 السابقة.ن المرحلة مالمشورة، وتكون أكثر ثباتا وعمقا 

ٌهتم الشباب بمشكالت المجتمع وٌسعى للمشاركة فً عالجها، فإذا كالان عضالوا بؤحالد  

األندٌة فإنه ٌحاول دراسته والتعرؾ على مشكالت أعضابه واألسباب التالً تحالول دون تقالدم 

 ثم ال ٌتوانى عن تقدٌم خدماته من اجل نهوض النادي. ،وازدهار النادي

فً المجتمالع الالذي ٌنتمالً إلٌاله، ولهالذا ٌسالعى دابمالا إلالى  ٌهتم الشاب بحقه وتؤكٌد دوره 

اع بإمكانٌاتاله وإبالداء رأٌاله فالً إدارتاله، تالحصول على حقوقاله كاملالة بالنالادي مالن حالق االسالتم

ولهذا فهو دابما أول الحاضرٌن فً انتخابات األندٌالة وجمعٌاتهالا العمومٌالة للتعبٌالر عالن آراباله 

 وأفكاره وما ٌإمن به.

رحلة الشالباب علالى مالا ٌتمتالع باله الشالاب مالن أفكالار وقالدرة علالى تتؤسس الزعامة فً م 

االقتناع وما ٌتمتع به أٌضا من ثقة واحترام فً الجماعة، هذا باإلضافة إلى قدراته فً مجال 

 نشاط الجماعة كالتفوق فً اللعب إذا كانت الجماعة فرٌقا رٌاضٌا.

األسرة دون تطرؾ فً ٌبدأ الشاب فً هذه المرحلة من العمر بالشعور بالواجب نحو  

نزعة االستقالل عنها نتٌجة لشعوره بعدم سلطة الوالدٌن علٌاله، كمالا ٌبالدأ فالً احتالرام مالن هالم 

 (2002)فوزي،  هم كثٌرا.ـأكبر منه سنا دون أن ٌحاول االعتماد علٌ

 البٌئة الرٌاضٌة فً مرحلة الشباب7 دور-3-5

تالالتلخص مظالالاهر النمالالو فالالً هالالذه المرحلالالة باكتمالالال النضالالج البالالدنً والحركالالً والعقلالالً  

واالنفعالً واالجتماعً، ولهذا ٌجالب علالى المجتمالع أن ٌحالاول االسالتفادة مالن طاقالات الشالباب 
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بما ٌخدم المجتمع فً شتى مجاالته وتوجٌه هذه الطاقات بما ٌحقق االرتقاء بالشباب وإسعاده 

بالمجتمع، فبعد أن كانت الثالروات المادٌالة هالً كالل مالا تسالعى الالدول  كخطوة أساسٌة لالرتقاء

إلى تنمٌتها، أصبح األمر عكس ذلك تماما، إذ أصالبحت ثالروات الشالعوب ال تقالاس بمالا تنتجاله 

 (2002)زهران، أرضها، بل أصبح المعٌار هو مدى تطوٌر هذه الشعوب لثروتها البشرٌة.

وم أصالالبحت البٌبالة الرٌاضالالٌة مالن أهالالم المجالاالت التالالً ٌعتمالد علٌهالالا فالالً مالن هالالذا المفهال 

تٌحالت الفالرص التالٌالة أٌكالون دورهالا فعالاال فالً ذلالك إذا مالا تطوٌر الشخصٌة، ولهذا ٌجب أن 

 للشباب:

  االعتراؾ بؤفكار الشباب واالعتماد على قدراتهم ومٌولهم فً تخطالٌط البالرامج الرٌاضالٌة

وإلعالدادهم لتحمالل مسالإولٌة  هالالستفادة مالن طاقالاتهم وتالدعٌموفً تنفٌذها وتقوٌم نتابجها 

 (إدارة،اإلدارة الرٌاضٌة بمختلؾ مجاالتها )تحكٌم، تدرٌب، تنظٌم، 

 إشراك الشباب فالً المسالابقات والبطالوالت علالى المسالتوى المحلالً فالً كافالة  صتوفٌر فر

 ،تنوعهالالامالن اجالل زٌالادة الخبالالرة ورفالع مسالتوى اإلنجالاز الرٌاضالً و ،األنشالطة الرٌاضالٌة

بحٌالالث تشالالمل كافالالة المسالالتوٌات الرٌاضالالٌة مالالن الشالالباب لزٌالالادة الممارسالالة وتالالدعٌم قاعالالدة 

 البطولة.

  ًتشالالجٌع ذوي المسالالتوٌات الرٌاضالالٌة العالٌالالة مالالن الشالالباب علالالى االسالالتمرار والمضالالً فالال

وكالذلك ، الممارسة الرٌاضٌة وتوفٌر اإلمكانٌالات المادٌالة والظالروؾ االجتماعٌالة والنفسالٌة

 ناسب للتدرٌب الراقً لرفع مستوى إنجازهم الرٌاضً محلٌا ودولٌا.توفٌر المناخ الم

  تالالوفٌر فالالرص اشالالتراك الشالالباب فالالً مهرجانالالات رٌاضالالٌة محلٌالالة ودولٌالالة ذات مسالالتوٌات

مختلفة تتٌح ألكبر عدد مالنهم ممارسالة هالذه الخبالرة التالً تسالاعد علالى تطالورهم واالرتقالاء 

 (2002)فوزي ،  بهم إلى المستوى الذي ٌنشده المجتمع.
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 .سنة( 04-01العمرٌة ) المرحلة-0

وهً فترة معقدة وحساسة تحدث فٌها  الشباب،المراهقة مرحلة انتقالٌة من الطفولة إلى 

ما خلة ، فٌقع الفرد فً مجال القوى المإثرة المتداؽٌرات عضوٌة ونفسٌة وذهنٌة واضحةت

 . مرحلتً الطفولة والرشد بٌن

 7سنة)04-01 (العمرٌةالمرحلة  تعرٌف 0-5

ر ناضج انفعالٌا وبدنٌا المراهقة مصطلح وصفً للفترة من العمر التً ٌكون ألؾ فٌها ؼٌ

 .وذهنٌا

هً مشتقة من الفعل الالتٌنً تعنً االقتراب أو الدنو من الحلم، وكلمة المراهقة و

Adolescele ( 1980بهاور، ) النضجتعنً االقتراب من و
 

بٌولوجٌة ، فهً عملٌة لتً تبدأ بالبلوغ وتنتهً بالرشدالمرحلة االمراهقة بمعناها العام هً و

 (2002،)السٌد .حٌوٌة عضوٌة فً بداٌتها، وظاهرة اجتماعٌة فً نهاٌتها

، " فهً فترة نمو متعددة ٌؾلمراهقة تعارل أنDaratiRogersٌرى دوروتً روجرز و

)أسعد،  .أنها فترة تحوالت نفسٌة عمٌقة " ، كماجسدي وظاهرة اجتماعٌة ومرحلة زمنٌة

1999 ) 

هً مرحلة ٌشاهد فٌها الشقاء نتٌجة لعوامل  ( المراهقة1973وحسب الٌزابٌت هٌرلوك

فشل العالقات مع الجنس ا المثالٌة ومشاعر نقص الكفاءة ونقص إشباع الحاجات وكثٌرة منه

 )األخر 

 7سنة)04-01 (خصائص المرحلة العمرٌة 0-0

 الخصائص المعرفٌة0-0-07

( أن المقصود باستعمال كلمة معرفة أو معرؾ ٌهم ضمنٌا إال 1988ٌوضح بٌراولٌرون ) 

فرق بٌن أن ٌكون الهدؾ التعلٌمً سلوكٌا وأن  ( قد1987Hayesلمراقبٌن )اأن بعض 

كانٌزمات العملٌة التابعة مٌٌر ٌشمل على االعتبارات الخاصة بٌكون معرفٌا باعتبار أن التعب

لنظر حول المعنى الحقٌقً للمصطلح فقد ا، وهناك قدر من االختالؾ فً وجهات للسلوك

  ن ٌفسرونه كاعتبارات خاصة بتكوٌنطرحت عدة تفسٌرات للمعنى فبعض المإلفٌ

عنها ر تابع العملٌات التً ٌمكن التعبٌنه المقصود بوصؾ تأآلخرون المعلومات بٌنما ٌرى ا

 .بنتابج أو مخططات
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"المعرفة تسهل الوعً بالمعلومات أو اكتشافها  :المجال الرٌاضً فً Guilfordٌقترحه و

 مباشرة أو إعادة اكتشافها أو إعادة التعرؾ علٌها ".

وهو مبدأ هام وٌعقد تقدم الطفل فً العمل  ففً هذه المرحلة ٌحكم نشاط الطفل النشاط العقلً

 (1995)زهران،  ٌتؤثر من حٌث المستوى بظروؾ المواقؾ التً ٌتعرض لهاو

اكٌب أخرى تبدأ باإلدراك الحسً والعملٌات فالذكاء الذي ٌعتبر كحالة التوازن تستهدفها تر 

بذلك فهو مصطلح نوعً ٌشٌر إلى الصور العلٌا من التنظٌم أو التوازن الحركٌة األولٌة و

 (1995)زهران،  للتراكٌب المعرفٌة للطفل

 النفسٌة7 الخصائص 0-0-5

زات اآلخرٌن فً المهارات نجاإرحلة العمرٌة ٌمٌلون إلى أفكار والماألطفال فً هذه 

الرؼبة فً المزٌد من االستقاللٌة، إلى إظهار وكذا إلى المخاطرة فً أنشطتهم و ،الحركٌة

ق خاصة لعاب الفرألممارسة  ةالعتماد علٌهم فً تحمل المسإولٌة، هناك رؼبة شدٌدٌزٌد او

إذ ٌشعر بؤنه موضع ، الكبار هلطفل على ما ٌطلبه منثر اٌتؤالتً تتطلب أنشطة عنٌفة و

وٌمٌل إلى  ،ه وأمهٌالشك فً قدر أبما ٌدفعه إلى تقدم أسرته عامة و ، هذاإشفاق اآلخرٌن

ه ٌسعى للحصول أنله معرفة شًء من قدراته و بما  التعامل مع اآلخرٌن عملٌا حتى ٌتسنى

اعة فٌساعده على ممارسة الجم ٌصبح بحاجة إلى أن ٌفهم أعضاء هذهعلى مكانة له و

، و تزداد الرؼبة فً هذه قدراته ومهاراته والتعرؾ علٌه، هذا ٌإدي زٌادة الثقة بالنفس

ألطفال من ، و ٌكون لدى اً واالستجابة الجٌدة لأللعاب الجٌدةالمرحلة إلى اللعب الجماع

سٌن قدراتهم فً ، بؽرض تحلحركٌةااإلرادة للتمرن على المهارات كال الجنسٌن العزٌمة و

 (1983)المنعم، اللعب.

تمتزج وق قوته الواقع نفسه وفقد تخٌال الطفل ٌصبح قوٌا جدا و فً مرحلة الطفولة هذه

 الجنوح.بالخٌال وٌتسم بالقوة و عنده الحقٌقة

ٌّة 0-0-0  7الخصائص الحركٌة والجسم

ذي الجسم الجسمٌة دلٌال على نضج مراهق تؽٌرات عضوٌة فٌزٌولوجٌة وتظهر على ال 

كل واضح ٌظهر تؤثٌر الناحٌة الفٌزٌولوجٌة فً شٌعتبر خطوة نحو اكتمال شخصٌته، و

، كما ٌسرع النمو الجسمً عند اإلناث منه عند الذكور بفارق فٌزداد النمو لحجم القلب

من هذا النمو الؽٌر منظم الذي تصلن اإلناث ألقصى طولهن و عامٌن تقرٌبا فً الوقت

عن المرأة من  الرجل ؾٌختللعصبً العضلً فتقل الرشاقة والخفة، وفق اٌضطرب التوا

كمٌة ة و حجمها أكثر، و، حٌث تكون عظام الرجال من اإلشكال النوبٌالناحٌة التشرٌحٌة

 قل.أأما المرأة فسعتها الحٌوٌة تكون ، العضلً عنده أكثر من كمٌة الدهن النسٌج
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 االجتماعٌة7الخصائص  0-0-1

تقالٌد علٌه احترامها ش فٌه المرهق ٌرؼمه على قوانٌن واالجتماعً الذي ٌعٌن المجال إ

ع وٌنشؤ هكذا ٌحاول أن ٌتمرد علٌها إن استطانه ال ٌرٌدها كونها تحد من حرٌته، وحٌث ا

ثر على أوجهه التوجٌه السلٌم هلك نفسه و، فالمراهق إن لم نصراع بٌنه وبٌن مجتمعه

 (1974)فهمً،  المجتمع الكابن به

ة7الخصائص  0-0-2 ٌّ  االنفعال

ٌرى علماء النفس إن انفعاالت المراهق تختلؾ فً نواحً كثٌرات عن انفعاالت الطفل 

 :وتشمل هذه ما ٌلً

 .هذه السنوات ٌثور ألتفه األسباب نالحظ ن المراهق فً -
، إذ ٌنتقل من انفعال إلى آخر فً ظهر على المراهق انفعاالت متقلبة، وعدم الثباتت -

لحالته االنفعالٌة إذا  قصى مدى ال ٌستطٌع المراهق التحكم فً المظاهر الخارجٌةأ
 :ؼضب مثال

 .ا فرح نجده ٌقوم بحركات بهلوانٌة، وإذٌاءالصراخ وٌرمً األش -
، وٌنشا هذا اإلحباط فً تحقٌق ق فً بعض الظروؾ لحاالت من الٌؤسٌتعرض المراه

 .االنتحار فً بعض األحٌانفكٌر فً أمانٌه عواطؾ جامعة تدفعه إلى الت

رٌقة ، وطكون للمراهق بعض العواطؾ الشخصٌة، كاالعتزاز بالنفس، والعناٌة بالنفست

)فهمً،  ، وٌكون عاطفً نحو األشٌاء الجمٌلةرابهآالجلوس، والشعور بحقه فً إبداء 

1974) 

 7سنة (04-01الطفل خالل مرحلة ) احتٌاجات 0-1

 7االحتٌاجات المعرفٌة 0-1-0

ٌحتاج الطفل فً هذه المرحلة أوال إلى المعرفة العلمٌة وهً المعرفة التً ٌتحصل علٌها 

خاضعة لالختبارات الحسٌة ، وهً أوال ثم التحلٌل العقلً المجرد عن طرٌق الحواس

 .العقلٌة

وٌحتاج إلى المعرفة الرٌاضٌة وذلك باكتسابها ، بحٌث تتؤلؾ معرفة حسٌة تتؤثر بها 

ٌن الحركات فترد المإشرات الحسٌة إلى العقل لٌتولى تنظٌمها والربط بالحواس مباشرة 

، أما األجهزة الحدٌثة التً تستخدم فً غ منها المعرفة العلمٌة، لٌصوالرٌاضٌة فٌما بٌنها

التدرٌب الرٌاضً فقد وفرت للعقل الرٌاضً كثٌرا من الجهد والوقت ، وٌإلؾ الرٌاضً 

فالمعرفة التً ٌتوصل إلٌها فً هذه المرحلة حسب  جوهرٌن أولهما حسً والثانً مجرد
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حّسٌن هما النوع الذي ٌمكن الجزم معه بما ٌحدث معه بعد فترة قصٌرة أو طوٌلة من التعلم 

والتدرٌب امتداده من الماضً البعٌد هو خارج من النطاق التجرٌبً وال ٌمكن إعادته مثل 

نظرٌة على األدلة التً تجمعت من ، وٌتم بناء هذه الرتقنٌة الموهوب الرٌاضً الصؽٌ

 .(1998)حسٌن، الدراسات المختلفة كعلم التشرٌح ، الوراثة ، القٌاسات البدنً
 

 

 

ٌتطلب  بلاالوظابؾ المعرفٌة لدى الطالبعض أن تكّون القدرات العقلٌة، وتشكٌل وٌرى  

هذه العملٌات العقلٌة ن تبنى لدٌه ؤن ذلك ٌتحقق بإلدٌه العملٌات العقلٌة المالبمة، ف ن ٌتوفرأ

 .( 1989، )منصور ةبطرٌقة فّعال

 البدنٌة7االحتٌاجات  0-1-5

ات على األجهزة العضوٌة تتمٌز هذه المرحلة بالمراهقة الوسطى حٌث تحصل فٌها تؽٌر 

رحلة المراهقة على تثٌر م ها، فهناك أراء مختلفة حولالداخلٌة، وتنعكس على القوة الحركٌة

، بٌنما ٌرى بعدم التؤثٌر على التطور الحركً لمصادر العلمٌةل، حٌث تشٌر التطور الحركً

 ( سنة وتؤثٌرها على تطور الحركة17-14اآلخرون انسجام حركات المراهق فً عمره )

 .(1998)حسٌن، 

إذا ٌعد عمر المراهق الزمن األفضل لتعلم األداء الحركً وتطور القوى البدنٌة والبنٌة         

-WEINE CHالجسمانٌة ، حٌث ٌظهر تحسن القوى البدنٌة ومحٌط التوجٌه وٌإكد)

-HARRE( إن هذه المرحلة تزداد فٌها السرعة والمرونة  أكثر ، بٌنما ٌرى 1980

واحتٌاجات الطفل  ً هذه الفترة فستوى القوة لعضلٌة والبدنٌة إن زٌادة نمو قابلٌة م 1979

كز علٌها صحة األداء البدنٌة فً هذه المرحلة كالعب تعتبر القاعدة الصلبة القوٌة التً ترت

مسار بطرٌقة سلٌمة ٌجب أن هناك سرٌان إنسانً فً  ىتإدحتى الفنً لالعب، فالمهارة 

إن ساعدت العضالت المقابلة فً ذلك وً هذا إال إذا ، و ال ٌؤتالقوة التً تإدى بها الحركة

و لذا ٌحتاج إلى القوة العامة والسرعة  ،العضالت ٌحقق هذا العمل المساعد تدربت هذه

المرونة لجمٌع مفاصل الجسم ثم اكتساب الالعب درجة عالٌة من التوافق والتحمل العام و

عٌوب الجسمانٌة مما ٌكون له بحٌث تصل به إلى تحقٌق جسم رٌاضً متناسق خالً من ال

 (1997)مختار، أحسن األثر فً أداء المهارات

 7الحركٌةاالحتٌاجات النفسٌة  0-1-0

النفسٌة لنمو وجٌة وإن علم النفس النمو على سبٌل المثال ٌهتم بالعالقة بٌن المظاهر البٌول 

فالتربٌة البدنٌة لهذا وسابل التدخل المناسبة للتقوٌم والفرد فً هذه المرحلة ٌحتاج إلى 

مة بارزة فً النمو الحٌوي النفسً، ونمو متناسق بٌن نفسٌة وحركٌة الطفل تكسبه قٌ

 .نفسمنحه الثقة بالوتساعد على سرعة التكوٌن الذهنً واالجتماعً والخلقً و

الطفل قادر على اإلحساس بحرٌته وكما ٌحتاج إلى استؽالل ذاتً نفسً بدنً لكً ٌكون  

 . (1991، )حسٌن ت تطورهاافه ووعلى مواصلة أهد
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أنها فل إلزالة أسباب األمراض الطاربة، وها الطجتاحا الرٌاضة هً تربٌة للبدن التً ٌإذ 

 .ٌاهرمونما ٌلزم لجعل نمو الفرد حركٌا و كل
 

بٌا على االحتٌاجات األخرى للطفل، كاللعب ٌجاإفتطبٌقها بشكل صحٌح وسهل ٌإثر  

ٌستطٌع خالل الحركة أن ٌلتزم وأن ٌشعر بنفسه بدنٌا نفسٌا  والمرح و التفكٌر ...الخ ، و

روحٌا كما ٌحتاج أٌضا إلى األهمٌة التربوٌة للمجال النفسً الحركً من النظر إلى و

لمتكامل للشخصٌة بكافة جوانبها الحركٌة والمعرفٌة التربٌة كعملٌة شاملة تستهدؾ النمو ا

ة فً إطار أساسٌحركً والبدنً مكانة هامة وواالنفعالٌة واالجتماعٌة، وٌحتل الجانب ال

تظهر ة تإكد على وحدة الفرد الكاملة و، حٌث أن هذه التربٌة الشاملمفهوم التربٌة الشاملة

 .ك بمختلؾ مظاهره والجوانب الحركٌة والمعرفٌةإلى السلو

ن الت متنوعة ماالمهارات النفسٌة الحركٌة فً مجتبٌن أٌضا أهمٌة النشاط الحركً وكما  

التعلم فٌها على إتقان مهارات نفسٌة حركٌة مثل لذا ٌحتاج الطفل لعملٌة التعلٌم، و ،التعلٌم

 ( 1996)روبً، التعلم الفنً 

 االجتماعٌة7 االحتٌاجات 0-1-1

التكوٌن االجتماعً" بحٌث ستمرارٌة اهو المعنى الذي ٌتضمنه "أن الطفل (Frobel)ٌرى 

حظات النمو لكل لحظة من  خصوصٌةوبالتالً أهمٌة والنمو االجتماعً والتكوٌن، تضم 

االبتسامة تظهر ما بشكل إنسانٌة الطفل "الطمؤنٌنة والفرح وتربوٌا  االتً تتطلب اهتمام

ٌصؾ احتٌاج الطفل للتكٌؾ الثقافً بالتدفق  األنثروبولوجًبداخل الطفل" و كما أن البحث 

التً تنظم سلوك الطفل فعن طرٌق  المحترم للقوى االجتماعٌة على المإسسات التربوٌة

عالقة مع "خطوط القوة" للمجموعة االجتماعٌة الواسطة الكبار ٌدخل الشؤن بهذا الشكل فً 

، كٌالن)التقدم عامة ا لكً تواصل مسٌرتها فً الحٌاة والرٌاضة والتً تحتاج إلى فهم قٌمته

ٌقة للتكٌؾ بعاد الدقاألمن جانب الكبار باإلضافة إلى  هنا نوضح أن هذه الوساطةو( 1993

 .تصرؾ من خالل الخبرات االجتماعٌةالالثقافً فً المجتمع وفٌما ٌحتاج إلى اإلحساس و

ٌث تهدؾ إلى تشكٌل شخصٌة ل بحفأساسً فً حٌاة الطإن عملٌة التربٌة عنصر هام و    

الحساسة هذه المرحلة فمن  ،الفرد واكتساب الصفة االجتماعٌة والنفسٌة عن طرٌق التعلم

، عات اآلخرٌن فً المواقؾ المختلفةٌبدأ تعلم االستجابات الصحٌحة لمطالب المجتمع وتوق

 Meadٌإكد لوكٌة المرتبطة بالدور االجتماعً، وكما ٌحتاج إلى اكتساب التوقعات الس

George المهارات المرتبطة بالرٌاضة مما ٌساعد ى أهمٌة اللعب فً اكتساب الدور وعل

 .االجتماعٌة شؤةعلى عملٌة الن

 7 أهمٌة الرٌاضة بالنسبة للمراهقٌن 0-2

ا لتسلسلٌة والتروٌح لكال الجنسٌن، حٌث تحضر المراهق فكرٌإن الرٌاضة عملٌة ا      

جل التعبٌر عن اإلحساس أالمهارات و الخبرات الحركٌة من  بدنٌا كما تزوده منو

ٌّة عند انفجاره فسٌة واضطرابات نإلى المشاعر النفسٌة المكتظة التً تإدي و عصب
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ستطٌع تحصٌلها فً فٌتحصل المراهق من خاللها على جملة من القٌم المفٌدة التً ال ٌ

ٌّة من ، كما تعمل الحصص التدرٌبٌالحٌاة األسرٌة  جلأة على صقل المواهب الرٌاض

اهق لرٌاضة ٌتعب المرابعد غ الذي ٌحس فٌه الرٌاضً بالقلق والملل وتشؽٌل وقت الفرا

ٌضع و بدال من أن ٌستسلم إلى الكسل والخمول والنمفكرٌا فٌستسلم حتما للراحة وولٌا عض

المراهق فً التجمعات  عند مشاركةفٌما ال ٌرضً هللا وال النفس والمجتمع، و وقته

ٌّة، ف جل ممارسةأالرٌاضٌة والنوادي الثقافٌة من  ن هذا إمختلؾ أنواع النشاطات الرٌاض

 .ن طرٌق التؽٌرات الجسمٌة والنفسٌة والعقلٌة التً ٌمر بهاس به عٌتوقؾ على ما تح

 سإولٌات التً تتناسب مع قدراته تحمٌله بعض المعطاء المراهق نوعا من الحرٌة وإ
 استعداداته كحرٌة اختٌار أماكن اللعب مثال.و

 ًالتقلٌل من األوامر والنواه. 

 فً المٌادٌن الثقافٌة المختلفة الخبرات رات ومساعدة المراهق على اكتساب المها
دابما  م مٌول المراهق فهوبر الوسابل واإلمكانٌات والجو الذي ٌالٌتوفمع ة ٌالرٌاضو

لى المدرب أداء دوره فً ، فعفً حاجة ماسة إلى النصح واإلرشاد والثقة والتشجٌع
)زٌات،  بث الثقة فً حٌاة المراقٌن طوال مشوارهم الرٌاضً.إرشاده وتوجٌهه و

1996) 
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 خالصــــة7 0-3

لٌس هناك ما ٌستدعً الحدٌث ، واللعبة أكثر انتشارا فً العالمٌد تعتبر رٌاضة كرة ال     

ما خصص لها  لصبحت الرٌاضة التً تفرض نفسها على كافة األصعدة بفضقد أ، فعنها

 وعملت على تاول التً جعلتها فً مقدمة الرٌاضمن إمكانٌات كبٌرة من طرؾ الد

 .بها للوصول إلى المستوى العالمً النهوضتطوٌرها و

م عنصر فً هذه األكٌد أن أهذا عرفنا متطلبات هذه الرٌاضة، وإال إوهذا ال ٌتسنى 

ٌجب أن  الخصابص التًالرٌاضة هو الالعب، ولهذا ٌجب االهتمام به ومعرفة الصفات و

 النتابج المرجوة منه.إعطاء عادلة، وٌجابٌا فً هذه المإتتوفر فٌه كً ٌكون دوره 

أحسن الظروؾ هو التدرٌب المنظم والمدروس، ولهذا ما ٌجعل هذا الالعب فً  ولعل

تطوٌر وتكوٌن الالعبٌن والمدربٌن، وتعلٌم طرق لعبها و الٌدوضعت مدارس لتعلٌم كرة 

.ألداء لدى الالعبٌناق لرفع مستوى هذه الطر
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 دراسة االستطالعٌة7 ال -0

تعتبر الدراسة االستطالعٌة بمثابة األساس الجوهري لبناء البحث كله، وهً خطوة  -

أساسٌة ومهمة فً البحث العلمً، إذا من خاللها ٌمكن وسابل بحثه للتؤكد من 

 (0662، الدٌن مختار )محً ووضوحها.سالمتها ودقتها 

بحثه  فالدراسة االستطالعٌة إذ هً عملٌة ٌقوم بها الباحث قصد تجربة وسابل -

لمعرفة صالحٌتها، وصدقها لضمان دقة وموضوعٌة النتابج المحصل علٌها فً 

النهاٌة وتسبق هذه الدراسة االستطالعٌة العمل المٌدانً كما تساعد البحث على 

 معرفة مختلؾ الظروؾ المحٌطة بعملٌة التطبٌق.

تطالعٌة كان وبناءا على هذا قمنا قبل المباشرة بإجراء الدراسة المٌدانٌة بدراسة اس -

 الؽرض منها ما ٌلً:

 وخصابصهممٌزاته ومعرفة حجم المجتمع األصلً  -

 االستبٌان وذلك من خالل التعرض للجوانب التالٌة:والتؤكد من صالحٌة أداة البحث  -

 .متها لمستوى العٌنة وخصابصهاءوضوح البنود ومال - أ

 .التؤكد من وضوح التعلٌمات - ب

ألساسٌة وبالتالً تفادي المٌدانٌة ا المعرفة المسبقة لظروؾ إجراء الدراسة -

 والعراقٌل التً من شؤنه أن ٌواجهها. الصعوبات

 المنهج المتبع7 -5

وذلك  ًنا إلى المنهج الوصفؤها، وطبٌعة الموضوع المقترح، لجابالنظر للمشكلة التً طرحن

األشٌاء عن بحث عن أوصاؾ دقٌقة لألنشطة وهو عبارة ولتالإمه مع موضوعنا هذا، 

األشخاص بتصوٌرهم للوضع الراهن فً بعض األحٌان، كما ٌحددون العالقات والعملٌات و

التً توجد بٌن التظاهرات أو التٌارات التً تبدو فً عملٌة نموه، ومن حٌن آلخر ٌحاولون 

 (0661 ،)د. حسن احمد الشافعًوضع تنبإات عن األحداث المقبلة. 
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قابمة فً الحاضر بقصد لظواهر كما هً : عبارة عن استقصاء فً ظاهرة من اتعرٌفه

 (0651)رابح تركً، تحدٌد العالقات بٌن عناصرها. تشخٌصها، وكشؾ جوانبها و

 عٌنة البحث7و مجتمع -0

 مجتمع الدراسة والبحث7 0-0

بما أن بحثنا ٌد إجراء الباحث دراسته علٌهم، وهً المجموعة الكلٌة لألفراد الذٌن ٌرو

 لدىدافعٌة اإلنجاز  تقوٌة فً ودورهالتدرٌب الرٌاضً ٌرتكز حول دراسة أثر ممارسة 

ثالث  ، والتً ٌبلػ عددهاالعبً أندٌة كرة الٌد، فتمحور مجتمع بحثنا حول العبً كرة الٌد

 :ًهو أندٌة

 URG سرٌع قدٌلنادي _ 

 Castor_ النادي الهاوي لكرة الٌد 

 _الشباب الرٌاضً لبلدٌة حاسً بونٌؾ

 ارها7ٌكٌفٌة اختاإلحصائٌة و العٌنة-1

إن الهدؾ من اختبار العٌنة الحصول على معلومات من المجتمع األصلً للبحث، فالعٌنة 

إذا هً انتقاء عدد األفراد لدراسة معٌنة تجعل النتابج منهم ممثلٌن لمجتمع الدراسة، 

فاالختبار الجدٌد للعٌنة ٌجعل النتابج قابلة للتعمٌم على المجتمع، حٌث تكون نتابجها صادقة. 

 (5111د عبد الحفٌظ، مصطفى حسٌن باهً، )إخالص محم

لقد حددنا عٌنة لهذه الدراسة، تكون أكثر تمثٌال للمجتمع األصلً، هذا ما ٌخول لنا  -

م الخروج بنتابج تالزم من ثالحصول على نتابج ٌمكن تعمٌمها ولو بصورة نسبٌة، و

ة الٌد العبً كرتعطً صورة حقٌقٌة للمٌدان المدروس، شملت عٌنة البحث الحقٌقة و

قد تم اختٌارنا لعٌنة من ، والعب160، البالػ عددهم وهرانأندٌة والٌة على مستوى 

تمت عملٌة بطرٌقة وبشكل عشوابً، و بالعبً كرة الٌدالمجتمع األصلً الخاصة 

تمت عملٌة اختٌار العٌنة عشوابٌا، و الالعبٌناختٌار العٌنة بتوزٌع استمارات على 

 .مدربً كرة الٌدبمساعدة 

-  
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 تصمٌمها7البحث وكٌفٌة ومراحل بنائها و أدوات-2

ذلك و الالعبٌنالمتمثل فً االستبٌان خاص بتخدام نوع واحد من أدوات البحث ولقد قمنا باس

كما  جمع النتابج المتحصل علٌها للوصول لإلجابة عن األسبلة المطروحة فً بحثنا هذا،ب

ء لجمع المعلومات األكثر فعالٌة من بٌن وسابل االستقصا رٌعرؾ أنه أداة عملٌة، تعتب

تمت صٌاؼتها الختبار صحة ا األخٌر على مجموعة من األسبلة لخدمة البحث، ٌحتوي هذ

 ٌحتوي االستبٌان الذي أعددناه على:اسة وأهداؾ البحث، وفروض هذه الدر

 7من مزاٌا هذا النوع من المقٌدة بـ " نعم " أو " ال "، وهً األسبلة و األسئلة المغلقة

ٌسهل ابة علٌها، ألنه ال ٌتطلب وقتا وجهدا كبٌرٌن، واالستبٌان أنه ٌشجع على اإلج

من عٌوبه أن المفحوص ال ٌجد بٌن ها، وإحصابملٌة تصنٌؾ البٌانات وتحلٌلها وع

 (0666ن،آخروسامً عرٌف وٌرٌده )اإلجابات الجاهزة ما 

 7متغٌرات الدراسة تحدٌد-3

لى على شكل متؽٌرات ٌإثر إحداهما عإن إشكالٌة فرضٌات كل دراسة تصاغ 

 هً كاآلتً:وجب علٌنا تحدٌد هذه المتؽٌرات وأاآلخر باالعتماد على مفاهٌم ومصطلحات و

له النتٌجة أي العامل المستعمل نرٌد من خالهو العالقة بٌن السبب و7 المتغٌر المستقل -

 قٌاس النواتج.

رة التً نحن بصدد هو الذي ٌوضح الناتج أو الجواب ألنه ٌحدد الظاه المتغٌر التابع7 -

هً التً ٌسعى الباحث إلى قٌاسها، و هً تلك العوامل أو الظواهرمحاولة شرحها و

 (0666آخرون، )سامً عرٌف وتتؤثر بالمتؽٌر المستقل. 

 .التدرٌب الرٌاضً المتغٌر المستقل7 .1

 دافعٌة اإلنجاز  المتغٌر التابع7 .2

 

 

 

 



 انفصم األول                                                     ينهجيت انبحث واإلجزاءاث انًيذانيت

 

 
7

 :خطوات جمع المعلومات -7

االتصال لها عالقة وطٌدة بموضوع بحثنا و فً بداٌة األمر قمنا بجمع المواد التً

اإللمام بالموضوع من جمٌع من أجل توفٌر المعطٌات الالزمة وبالمختصٌن فً المجال 

 النواحً.

تطرقنا إلى العناصر األساسٌة للموضوع وبعد الدراسة النظرٌة ومحاولة اإللمام بالنقاط و

كر، حٌث قمنا بإعداد الجانب المٌدانً الذي قواعده مبنٌة على المعطٌات السالفة الذ

 لمدة زمنٌة محدودة. الالعبٌنتوزٌعه على االستبٌان و

قمنا بترجمة النتابج المتحصل علٌها عن  العبٌنبعد جمع كل االستمارات الموزعة على الو

وٌة بكرارات والنسبة المضمنت هذه األخٌرة التطرٌق تبوٌبها فً جداول إحصابٌة، حٌث ت

 لمجموع اإلجابات حٌث:

 

 وٌة = بالنسبةالم

 مجاالت البحث7 -5

 أندٌة (03)ثالث مستوى  وعلى وهرانالمجال المكانً: أجري هذا البحث فً والٌة  -1

 وهً كالتالً:

  سرٌع قدٌل نادي _

 Castor النادي الهاوي لكرة الٌد _

 حاسً بونٌؾالشباب الرٌاضً لبلدٌة _

 

 15/10/2019إلى ؼاٌة  29/02/2019من الزمانً: تتحدد هذه الدراسة  المجال-2
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 الصدق الظاهري )صدق المحكمٌن(7

لقد قمنا بعرض أداة البحث " استمارة االستبٌان " على عدد من المحكمٌن، وقد تم 

البحث وعنوان البحث واإلشكالٌة المراد ستمارة شاملة تحمل موضوع إرفاق االستبٌان با

 الفرضٌات الجزبٌة كحلول مإقتة.العامة الموضوعة كمشروع للبحث، والفرضٌة حلها و

راء المحكمٌن حول مدى وضوح آهدؾ كل الخطوات السابقة إلبراز واستطالع تو

ي مناسبتها للمحور الذكل عبارة من عبارات االستبٌان، ومدى أهمٌة كل عبارة وصٌاؼة 

مة ءات للفرضٌات الجزبٌة الموضوعة، ومدى مالمة العبارءتنتمً إلٌه )درجة مال

بالتالً إثبات بؤن االستبٌان صالح لدراسة وس(، والفرضٌات المصاؼة للموضوع المدر

 موضوع البحث.

حٌحه فً ضوء التوجٌهات التً أبداها المحكمون فقد تم تصحٌح ما ٌنبؽً تصو

 .مة للفرضٌات التً وضعت من أجلهاءومالحتى تزداد العبارات وضوحا 
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 تمهٌـــــد7 -0

 وسابله نحاول فً هذا الفصلدراستنا للجانب النظري وتحدٌد منهجٌة البحث وبعد 

المحصل ذلك بالدراسة المٌدانٌة حتى تكون للنتابج اإللمام بمعطٌات موضوع البحث، و

الفرضٌات التً  هذا بتحلٌل نتابج المقارنات المتمحورة أساسا علىعلٌها المنهجٌة العلمٌة و

ستمارة الخاصة تحلٌل نتابج االقمنا فً بداٌة هذا الفصل بعرض و قدقمنا بتحدٌدها، و

كان الؽرض من ذلك وضع تمهٌد لما سوؾ ٌتم التطرق إلٌه الحقا حٌث بخصابص العٌنة، و

ٌمدنا تحلٌل خصابص بعض العٌنة بمعطٌات تساعدنا على فهم أعمق لتلك النتابج المحصل 

ترجمة النتابج المتحصل علٌها و لالعبٌناعلٌها بعد جمع كل االستمارات الموزعة على 

ه المعطٌات بإتباع بتفرٌؽها فً جداول إحصابٌا، كما سنقوم بعد المعالجة اإلحصابٌة لهذ

مناقشة النتابج حتى نعرؾ مدى مصداقٌة الفرضٌات إلى أن نصل لالستنتاج طرٌقة تحلٌل و

تً نراها مناسبة لخدمة العام لهذه الدراسة للخروج بخاتمة البحث مع بعض االقتراحات ال

 الهدؾ من هذه الدراسة.
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 7تحلٌل ومناقشة النتائج -2

 عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالالعبٌن7 -

هل تظن أن ممارسة التدرٌب الرٌاضً له دور فً إزالة الشعور بالخجل السؤال األول7 

 بالنفس؟وزٌادة الثقة  لدٌك

وزٌادة الثقة  للتدرٌب دور فً إزالة الشعور بالخجلهو معرفة ما إن كان  الغرض منه7

 لدى الالعب. بالنفس

 

  10 7جدول رقم

 

 :01التمثٌل البٌانً رقم

 

 ال نعم

 
 المجموع

 
 ال

 
 نعم

 
 اإلجابات

 
161 

 
15 

 
145 

 
 التكرار

 
111% 

 

 
9337 

 
91362 

 
 النسبة المئوٌة
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العٌنة تظن أن  من اجابات أفراد 91362%نالحظ أن نسبة  11من خالل الجدول رقم 

فً حٌن أن نسبة  وزٌادة الثقة بالنفس للتدرٌب الرٌاضً دور فً ازالة الشعور بالخجل

 لك.ذ تظن عكس %9337

وزٌادة الثقة بالنفس عور بالخجل زالة الشإ: للتدرٌب الرٌاضً دور فً ومنكل هذا نستنتج أن

 لدى العبً كرة الٌد.

 

 السؤال الثان7ً

 مستواه؟ٌعجبنً الالعب الذي ٌتدرب لساعات إضافٌة لتحسٌن 

تحسٌن المستوى لدى ن كان للتدرٌب الرٌاضً دور فً إما معرفة  هو7 الغرض منه

 الالعب.

 
 المجموع

 
 ال

 
 نعم

 
 اإلجابات

 
161 

 
29 

 
131 

 
 التكرار

 
111% 

 
18312 

 
81387 

 
 النسبة المئوٌة

 

 12 7جدول رقم

 

 

 02رقم7التمثٌل البٌانً 

 ال نعم
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جابات أفراد العٌنة تظن أن للتدرٌب من إ 81387%نالحظ أن نسبة 12من خالل الجدول رقم 

 تظن عكس 18312%فً حٌن أن نسبة تحسٌن المستوى لدى الالعب. فً فً دور الرٌاضً 

 لك.ذ

 تحسٌن المستوى لدى الالعب.فً : للتدرٌب الرٌاضً دور فً ه نستنتج أنومن

 

 السؤال الثالث7

 المنافسة؟عندما ترتكب خطؤ فً األداء أثناء ٌساعدك التدرٌب الرٌاضً هل 

عندما ٌرتكب خطؤ فً ن كان للتدرٌب الرٌاضً ٌساعد الالعب إ ما هو معرفة 7الغرض منه

 األداء أثناء المنافسة لكً ٌنسى هذا الخطؤ.

 

 710 الجدول رقم  

 

 03التمثٌل البٌانً رقم7

 ال نعم

 
 المجموع

 
 ال

 
 نعم

 
 اإلجابات

 
161 

 
55 

 
115 

 
 التكرار

 
111% 

 

34337 

 
65362 

 
 النسبة المئوٌة



 انفصم انثاني                                                                      عزض وتحهيم اننتائج

 

 
7

 

لتدرٌب اجابات أفراد العٌنة تظن أن إمن  %65362 نالحظ أن نسبة13من خالل الجدول رقم 

عندما ٌرتكب خطؤ فً األداء أثناء المنافسة لكً ٌساعد الالعب الرٌاضً ٌساعد الالعب 

تظن  34337%فً حٌن أن نسبة  ،بهل نواحً أو نقاط الضعؾ الخاصة تقبو نسى هذا الخطؤٌ

 لك.عكس ذ

عندما ٌرتكب خطؤ فً األداء أثناء لتدرٌب الرٌاضً ٌساعد الالعب ا :ه نستنتج أنومن

 .ل نواحً أو نقاط الضعؾ الخاصة بهتقبٌنسى هذا الخطؤ والمنافسة لكً ٌ

 

 السؤال الرابع7

فً الرٌاضة ٌعتبر من أهدافك  االمتٌازأن دور فً جعلك تشعر هل للتدرٌب الرٌاضً 

 األساسٌة؟

فً  االمتٌازجعلك تشعر أن دور فً لتدرٌب الرٌاضً ل ن كانإما  عرفةوم7 الغرض منه

 األساسٌة؟الرٌاضة ٌعتبر من أهدافك 

 

 710 جدول رقم

 

 
 المجموع

 
 ال

 
 نعم

 
 اإلجابات

 
161 

 
36 

 
124 

 
 التكرار

 
%100 

 
2235 

 
7735 

 
 المئوٌةالنسبة 
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 04رقم7 التمثٌل البٌانً

 

لتدرٌب امن اجابات أفراد العٌنة تظن أن  %7735نالحظ أن نسبة14من خالل الجدول رقم 

 األساسٌة. هفً الرٌاضة ٌعتبر من أهداف االمتٌازأن شعر ٌ ٌجعل الالعبالرٌاضً 

 ك.ذل تظن عكس 2235%حٌن أن نسبة  فً ،

 هفً الرٌاضة ٌعتبر من أهداف االمتٌازأن شعر ٌٌجعل لتدرٌب الرٌاضً ا: ه نستنتج أنومن

 األساسٌة.

 السؤال الخامس7

فً المنافسة  اشتراككتتخلص من الخوؾ قبل جعلك دور فً لتدرٌب الرٌاضً هل ل

 ؟ مباشرة.

تتخلص من الخوؾ دور فً جعلك لتدرٌب الرٌاضً ل ن كانإ ما معرفةهو  7الغرض منه

 فً المنافسة مباشرة. اشتراككقبل 

 

 710 الجدول رقم

 ال نعم

 
 المجموع

 
 ال

 
 نعم

 
 اإلجابات

 
161 

 
32 

 
128 

 
 التكرار

 
111% 

 
21 

 
81 

 
 النسبة المئوٌة
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 05التمثٌل البٌانً رقم7

 

لتدرٌب لمن اجابات أفراد العٌنة تظن أن  %81نالحظ أن نسبة 15من خالل الجدول رقم 

 فً المنافسة مباشرة. هاشتراكتخلص من الخوؾ قبل ٌ دور فً جعل الالعبالرٌاضً 

 لك.تظن عكس ذ 21%حٌن أن نسبة  فً ،

تخلص من الخوؾ قبل لل الالعب مساعدةدور فً لتدرٌب الرٌاضً ل :ه نستنتج أنومن

 فً المنافسة مباشرة. اشتراك

 السؤال السادس7

 ؟زمالبكفً رأٌك هل ممارسة التدرٌب الرٌاضً ٌشعرك بؤنك مسإول عن مساعدة 

التدرٌب الرٌاضً ٌشعر الالعب الممارس له بؤنه مسإول  ن كانإ ما عرفةوم 7الغرض منه

 عن مساعدة زمالبه.

 710 الجدول رقم                                           

 ال نعم

 
 المجموع

 
 ال

 
 نعم

 
 اإلجابات

 
161 

 
11 

 
151 

 
 التكرار

 
%100 

 
6325 

 
93375 

 
 النسبة المئوٌة
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 06التمثٌل البٌانً رقم7

 

التدرٌب من اجابات أفراد العٌنة تظن أن  %93375نالحظ أن نسبة16من خالل الجدول رقم 

تظن  63250%فً حٌن أن نسبة  ،العب بؤنه مسإول عن مساعدة زمالبهالرٌاضً ٌشعر ال

 لك.عكس ذ

 زمالبه.التدرٌب الرٌاضً ٌشعر الالعب بؤنه مسإول عن مساعدة : ه نستنتج أنومن

 السؤال السابع7

 ؟ٌقوم أحد زمالبك بانتقادك نقد سلبًهل تخشى الهزٌمة فً المنافسة وتشعر بالحرج عندما 

ٌخشى الهزٌمة فً المنافسة وٌشعر بالحرج عند ن كان الالعب ما إ عرفةوم 7الغرض منه

 .انتقاده سلبٌا

 

 710 الجدول رقم

 ال نعم

 
 المجموع

 
 ال

 
 نعم

 
 اإلجابات

 
161 

 
51 

 
111 

 
 التكرار

 
%100 

 
31325 

 
68375 

 
 النسبة المئوٌة
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 07التمثٌل البٌانً رقم7

 

الالعب من اجابات أفراد العٌنة تظن أن  %68375نالحظ أن نسبة17من خالل الجدول رقم 

 تظن عكس 31325%فً حٌن أن نسبة  ،انتقاده سلبٌا ٌشعر بالحرج عندٌخشى الهزٌمة و

 لك.ذ

 .انتقاده سلبٌا ٌشعر بالحرج عندو ٌخشى الهزٌمة الالعب :ه نستنتج أنومن

 

 السؤال الثامن7

 أٌام.فً بعض األحٌان عندما أنهزم فً منافسة فإن ذلك ٌضاٌقنً لعدة 

فً التخلص من الندم التدرٌب الرٌاضً ٌساعد الالعب  ن كانما إ معرفة هو 7الغرض منه

  الخسارة.أثناء 

 

 
 المجموع

 
 ال

 
 نعم

 
 اإلجابات

 
161 

 
37 

 
123 

 
 التكرار

 
%100 

 
14337 

 
85362 

 
 النسبة المئوٌة

 

 710 جدول رقم

 ال نعم
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 08التمثٌل البٌانً رقم7

 

التدرٌب من اجابات أفراد العٌنة تظن أن  % 85362نالحظ أن نسبة18من خالل الجدول رقم 

فً حٌن أن نسبة  ٌساعد الالعب فً التخلص من الندم أثناء الخسارة.الرٌاضً ٌساعد 

 لك.ذ تظن عكس %143375

ٌساعد الالعب فً التخلص من الندم التدرٌب الرٌاضً ٌساعد الالعب فً  :ه نستنتج أنومن

  الخسارة.أثناء 

 السؤال التاسع7

 ؟هل تستمتع بممارستك للتدرٌب الرٌاضً

كان ٌستمتع  ما إذا معرفة شعور الالعب الممارس للتدرٌب الرٌاضً هو 7الغرض منه

 .البممارسته له أو

 
 المجموع

 
 ال

 
 نعم

 
 اإلجابات

 
161 

 
2 

 
158 

 
 التكرار

 
%100 

 
1325 

 
98375 

 
 النسبة المئوٌة

 

 719 جدول رقم

 ال نعم



 انفصم انثاني                                                                      عزض وتحهيم اننتائج

 

 
8

 

 

 09التمثٌل البٌانً رقم7

تستمتع من اجابات أفراد العٌنة  % 98375نالحظ أن نسبة 19من خالل الجدول رقم 

 ك.تظن عكس ذل 13250%فً حٌن أن نسبة بممارستها للتدرٌب الرٌاضً، 

 م للتدرٌب الرٌاضً.الالعبٌن ٌستمتعون أثناء أدابه :ه نستنتج أنومن

 السؤال العاشر7

 ؟لكً تنجح فً رٌاضتك انقطاعٌب طوال العام بدون للتدر استعدادهل لدٌك 

بالرؼبة دور فً جعل الالعب ٌشعر  الرٌاضًلتدرٌب لان كان  ما معرفة هو 7الغرض منه

 فً النجاح فً مساره الرٌاضً. 

 
 المجموع

 
 ال

 
 نعم

 
 اإلجابات

 
161 

 
39 

 
121 

 
 التكرار

 
111% 

 
24337 

 
75362 

 
 النسبة المئوٌة

 

 701 جدول رقم

 ال نعم
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 10التمثٌل البٌانً رقم7

 

تقول ان من اجابات أفراد العٌنة  % 75362نالحظ أن نسبة 11من خالل الجدول رقم 

فً حٌن  الرٌاضً.ٌشعر بالرؼبة فً النجاح فً مساره الالعب ٌجعل التدرٌب الرٌاضً 

 لك.ذ ؼٌرتظن  24337%أن نسبة 

بالرؼبة فً النجاح فً الالعبٌن ٌشعرون التدرٌب الرٌاضً ٌجعل  :ه نستنتج أنومن

 مسارهم الرٌاضً.   

 السؤال الحادي عشر7

 ؟منطلق ومتفتحهل ممارسة التدرٌب الرٌاضً ٌجعلك شخص 

للتدرٌب الرٌاضً دور فً جعل الالعب شخص منطلق  ن كانإ ما معرفة هو 7الغرض منه

 ومتفتح. 

 
 المجموع

 
 ال

 
 نعم

 
 اإلجابات

 
161 

 
43 

 
117 

 
 التكرار

 
111% 
 

 
26387 

 
73312 

 
 النسبة المئوٌة

 

 700 جدول رقم

 ال نعم
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 11التمثٌل البٌانً رقم7

 

تقول ان من اجابات أفراد العٌنة  % 73312أن نسبة نالحظ 11من خالل الجدول رقم 

 26387%فً حٌن أن نسبة التدرٌب الرٌاضً ٌجعل الالعب بؤنه شخص منطلق ومتفتح، 

 لك.ذ عكستظن 

 التدرٌب الرٌاضً ٌجعل الالعب بؤنه شخص منطلق ومتفتح عن ؼٌره. :ه نستنتج أنومن

 7السؤال الثانً عشر

 الرٌاضٌة؟تتخلص من التوتر قبل المنافسة هل للتدرٌب الرٌاضً دور فً جعلك 

ٌتخلصون من  للتدرٌب الرٌاضً دور فً جعل الالعبٌنان كان ما  عرفةم هو 7الغرض منه

 التوتر قبل المنافسة الرٌاضٌة. 

 
 المجموع

 
 ال

 
 نعم

 
 اإلجابات

 
161 

 
65 

 
95 

 
 التكرار

 
%100 

 
41362 

 
59337 

 
 النسبة المئوٌة

 

 02جدول رقم7 

 ال نعم
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 12التمثٌل البٌانً رقم7

تقول ان من اجابات أفراد العٌنة  % 59337نالحظ أن نسبة 12من خالل الجدول رقم 

فً  ٌتخلص من التوتر قبل المنافسة الرٌاضٌة،التدرٌب الرٌاضً له دور فً جعل الالعب 

 ك.ذل عكستظن  41362%حٌن أن نسبة 

للتدرٌب الرٌاضً دور فً جعل الالعب ٌشارك زمالءه اهتماماته  :ه نستنتج أنومن

 ٌتخلص من التوتر قبل المنافسة الرٌاضٌة. وأفكاره.

 السؤال الثالث عشر7

حظات التً تسبق المنافسة بؤن تكون هادبا فً الل ساعدكهل ممارسة التدرٌب الرٌاضً ٌ

 مباشرة؟

جعل الالعب هادبا قبل دور فً لممارسة التدرٌب  ن كانإما معرفة  هو 7الغرض منه

  المنافسة؟اللحظات التً تسبق 

 
 المجموع

 
 ال

 
 نعم

 
 اإلجابات

 
161 

 
12 

 
148 

 
 التكرار

 
111% 

 
735 
 

 
9235 

 
 النسبة المئوٌة

 700 جدول رقم                                          

 ال نعم
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 13التمثٌل البٌانً رقم7

تقول ان لممارسة من اجابات أفراد العٌنة  %9235نالحظ أن نسبة 13من خالل الجدول رقم 

فً حٌن ، جعل الالعب هادبا قبل اللحظات التً تسبق المنافسة ؟التدرٌب الرٌاضً دور فً 

 لك.ذ عكس قولت735%أن نسبة 

جعل الالعب هادبا قبل اللحظات التً التدرٌب الرٌاضً دور فً  لممارسة :أنه نستنتج ومن

 تسبق المنافسة؟ 

 السؤال الرابع عشر7

  تحاول بكل جهدك أن تكون أفضل العب؟ كهل للتدرٌب الرٌاضً دور فً جعل

جعلك تحاول بكل جهدك أن دور فً  للتدرٌب الرٌاضًكان  نهو معرفة ما إ 7الغرض منه

 تكون أفضل العب؟

 
 المجموع

 
 ال

 
 نعم

 
 اإلجابات

 

161 
 

8 
 

155 
 

 التكرار

 
111% 

 
3.12 

 
96387 

 
 النسبة المئوٌة

 700 جدول رقم                                          

 ال نعم



 انفصم انثاني                                                                      عزض وتحهيم اننتائج

 

 
9

 

 

 

 14التمثٌل البٌانً رقم7

 

تقول ان من اجابات أفراد العٌنة  % 96387نالحظ أن نسبة 14من خالل الجدول رقم 

فً حٌن ، ٌكون أفضل العبأن  هبكل جهد ةحاولاللعب المللتدرٌب الرٌاضً دور فً جعل 

 لك.ذ عكس قولت 3312%أن نسبة 

ٌكون أفضل أن  هبكل جهد اولحتالالعب الرٌاضً دور فً جعل  للتدرٌب :أنه نستنتج ومن

 العب. 

 

 

 

 

 

 

 

 ال نعم



 انفصم انثاني                                                                      عزض وتحهيم اننتائج

 

 
9

 7مناقشة الفرضٌات -0

 7مناقشة الفرضٌة األولى

لدى  وزٌادة الثقة بالنفس الذات دافعٌة اإلنجاز وتحقٌق فً تحقٌقالتدرٌب الرٌاضً ساهم ٌ -

 العبً كرة الٌد.

والخاصة بالفرضٌة ( 7-1من األسبلة التً حددت من ) من خالل النتابج المتحصل علٌها

لذات لالعبٌن بتؤكٌد األولى والتً تبٌن لنا أن ممارسة التدرٌب الرٌاضً تساهم فً تحقٌق ا

لى جانب إوزٌادة الثقة بالنفس  الفرد لذاته، وٌحقق هوٌته ورفض الخضوع، واالستسالم

حصابٌة المشاهدة فً ، وهذا ما ٌتؤكد من خالل النتابج اإلالبساطة، والتلقابٌة والسلوك

( والتً تتجلى من خالل تحقٌق الطموحات الفردٌة التً تجعل 7-6-5-4-3-2-1الجداول )

الجزبٌة  ٌثبت صحة الفرضٌةالفرد راضٌا عن نفسه ومإمن فً قدراته الذاتٌة وهذا ما 

 .األولى

 7مناقشة الفرضٌة الثانٌة

جعل الالعبٌن فً تعزٌز الطموح والرؼبة فً النجاح فً  ٌساهم التدرٌب الرٌاضً فً  -

التً نتابج المحصل علٌها من األسبلة ومن خالل ال لدى العبً كرة الٌدالمسار الرٌاضً 

التدرٌب التً تبٌن من خاللها أن ، وضٌة الثانٌة، والخاصة بالفر(14-8حددت من رقم )

، و ذلك بمساعدتهم الرؼبة بالنجاح فً المسار الرٌاضً فً  العبٌن ساعد الٌ الرٌاضً

لهم ٌشعرون مواصلة التدرٌب بدون انقطاع  وتوفٌر كل الوسابل واإلمكانٌات التً تجععلى 

 هذا ماو وخاصة من الجانب المادي من تحفٌزات والنفسً  ،هنهم ٌمارسوو باالستمتاع

، (14-13-12-11-10-9-8فً الجداول )حصابٌة المشاهدة ٌتؤكد من خالل النتابج اإل

 .إكد صحة الفرضٌة الجزبٌة الثانٌةوهذا ما ٌ

المواصلة والرؼبة فً  فً جعل الالعبٌن فًٌساهم بشكل كبٌر وفعال  تدرٌب الرٌاضًإن ال

 المسار الرٌاضً لدى العبً كرة الٌدالنجاح فً 

ق من صحة الفرضٌات الجزبٌة المقترحة فً بداٌة الدراسة بعد التحقمنه ومما سبق ذكره وو

دافعٌة فً تحقٌق  دورالرٌاضً للتدرٌب  إن التً تقولتطٌع القول بؤن الفرضٌة العامة ونس

 .قد تحققت العبً كرة الٌدلدى  إلنجازا
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 الستنتــــــاج العام7ا -4

توصلنا من خاللها إلى إثبات راسة استخلصنا عدة نتابج هامة، وانتهابنا من هذه الدبعد 

ساهم ٌ التدرٌب الرٌاضً، فتبٌن لنا أن ممارسة رضٌات المقترحة فً بداٌة الدراسةصحة الف

 .محٌاته منه المرحلة الحساسة اتفً ه لالعبٌنإلنجاز دافعٌة افً تحقٌق 

لنا من خالل النتابج االحصابٌة المتحصل علٌها أن التدرٌب الرٌاضً ٌساهم فً إذ تبٌن 

، وهذا ما لدى الالعبٌن وزٌادة الثقة بالنفس من الشعور بالعزلة تحقٌق الذات وكذا التقلٌل

دور فً  الرٌاضً للتدرٌبتإكده النتابج المتحصل علٌها وما تحققه الفرضٌة العامة " 

 ". العبً كرة الٌدلدى  دافعٌة اإلنجازتحقٌق 

، وأٌضا فٌما ٌخص دور الالعبٌنعند مرتفعة  ودافع اإلنجازالثقة فً النفس فكانت درجة 

 االرتقاء بالعالقات االجتماعٌة بٌن الفرد وذاتهلعبه من دور فً ٌمما التدرٌب الرٌاضً 

.تطوٌر النضج الفكري وتنشبة جٌل صحٌحوتنمٌة القدرات العقلٌة و وبٌن الفرد والجماعة



 

 



 اإلقتزاحاث
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 7والتوصٌات االقتراحات

على ضوء ما توصلنا إلٌه والدراسة المفصلة فً هذا الجانب والتً أثبتت أن 

وإدماجه داخل  دافعٌة اإلنجاز وزٌادة ساعد المراهق على تحقٌقٌ التدرٌب الرٌاضً

ٌنه تكوٌنا صحٌحا وسلٌما وتنمٌة قدراته العقلٌة وتطوٌر واعة والمجتمع وتكالجم

وتنشبته تنشبة صحٌحة من حٌث البنٌة الجسمٌة ،  وثقته هفً نفسه النضج الفكري

قوي الشخصٌة ذا أفكار بناءة ٌعمل على النهوض بالرٌاضة الوطنٌة وتمثٌلها أحسن 

تمثٌل وتكٌفه مع المجتمع وانسجامه وتقبله ظروؾ الواقع المعاش ارتؤٌنا أن نقدم 

نتمنى  دربٌنوم ولٌنمسإن األمر م همهٌبعض االقتراحات والتوصٌات إلى كل من 

جم فً المستقبل القرٌب إلى أن تإخذ بعٌن االعتبار وأن تجد آذانا صاؼٌة تتر

 :أهداؾ

ساسٌة لترسٌخ الخبرات أهمٌة بالؽة لمرحلة المراهقة باعتبارها المرحلة األ إعطاء -

 .والمكتسبات

 .رة النشاط وقلب العملٌة التنموٌةاعتبار المراهق مركز اهتمام وبإ -

فً تطوٌر وتكوٌن  فً حٌاة المراهق ودورهالتدرٌب الرٌاضً إدراك أهمٌة  -

 .شخصٌته

الرٌاضة التنافسٌة وطنٌا  للرفع من مستوى نواديتطوٌر المنشآت الرٌاضٌة داخل ال -

 .ودولٌا

 .المتعددةتوفٌر الوسابل البٌداؼوجٌة لممارسة األنشطة  -

ب والرٌاضة خاصة مع توفٌر ااالستعمال العقالنً للمنشآت الرٌاضٌة لقطاع الشب -

 .النقل

ضرورة توفٌر مراقبة طبٌة دورٌة ومستمرة وهذا بتعٌٌن طبً وشبه طبً خاص  -

 .بالعملٌة واستؽالل وسابل الصحة

 .اضة النخبةاالهتمام بالفبة الموهوبة وتشجٌعها مادٌا ومعنوٌا وكذلك ضمها إلى رٌ -

هم حتى ٌتمكن ل التدرٌب الرٌاضًإقامة جلسات وملتقٌات منظمة بٌن المشرفٌن على  -

 .توجٌه المواهب بعد اكتشافها
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 7خالصــــة عـــامة

بط ي ٌتخذالالدافعٌة والثقة فً النفس ومنها مشكل  والنفسٌة أصبحت المشاكل االجتماعٌة

 شيء باعتبارىا ، بصفة خاصة مشكل بالػ األهمٌة الالعبعامة وفٌها المراهق بصفة 
 لو قوة وتقدـ البلعب مستوى مف ترفع ألنيا لمدافعية امتبلكيـ عند لبلعبيف بالنسبة إيجابي

 كذلؾ وينبغي مستقببل، الرياضية مسيرتو خبلؿ أىدافو تحقيؽ عمى اإلصرار أجؿ مف دفع
 عدـ لضماف استخداميا يستطيع التي والطرؽ الوسائؿ مختمؼ يبحث عف أف المدرب عمى
 وتفيـ معرفة المدرب عمى كذلؾ وينبغي لبلعبيف، البدنية الحركية و والقدرات الميارات تأثر
 يسمح لبلعبيف أخوي جو إطار في عميو انفعاؿ أو ضغط ودوف البلعبيف، مشاكؿ جميع

 المنافسات في الدخوؿ عمييـ يسيؿ وبالتالي كبير، بارتياح والتعميمات النصائح باستقباؿ
 باإلضافة وتماسكو الفريؽ وحدة عمى باإليجاب ينعكس ما وىذا مرتفعة، بمعنويات وميارات

 الرياضي، والنشاط التعمـ ميداف في ىاما دورا الدافعية تمعب حيث .إيجابية نتائج تحقيؽ إلى
 المخصص المكاف إلى أنثى، أو ذكر شابا أو الفرد طفبل يحضر أف يمكف المثاؿ سبيؿ فعمى
 التعمـ مف الفائدة أف فبل شؾ والتدريب، لمتعمـ الدافع لو يكف لـ إذا ولكف التدريب أو لمتعمـ

ممارسة  عمى أوالدىـ يجبروا أف لآلباء يمكف فإنو آخر بمعنى محدودة، ستكوف والتدريب
 ولكف الرياضية، لمممارسة المخصص الممعب إلى فعبل يحضروف بؿ معيف، رياضي نشاط
 الجيد يبذؿ سوؼ الناشئ ىذا أف يضمف أف اآلباء مف أي ال يستطيع الوقت نفس في

 الدافع إلى يفتقد ألنو الرياضية التعمـ والممارسة عممية مف لبلستفادة المطموبيف والعطاء
 أف القوؿ نستطيع قدمناه ما كؿ خبلؿ ومف لذلؾ.الرياضية والممارسة التعمـ في والرغبة
 ىذا خبلؿ مف وأننا المعالـ وواسع عميؽ موضوع الدوافع
عن التدرٌب الرٌاضً الذي  بسيطة فكرة ولو نعطي أو نقرب أف حاولنا والعاـ البسيط العرض

والجماعة وتنمٌة قدرات  ساهم فً االرتقاء بالعالقات االجتماعٌة بٌن الفرد وذاته وبٌن الفردٌ

عمل على ٌالروح الرٌاضٌة والتنافسٌة مما  العقلٌة وتطوٌر النضج الفكري وتعلم قٌم العبٌنال

، قوي الشخصٌة ذو أفكار بناءة وٌعمل على النهوض جٌل صحٌح البنٌة الجسمٌةإنشاء 
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بالرٌاضة الوطنٌة وتمثٌلها أحسن تمثٌل كما تعتبر وسٌلة هامة فً إنشاء عالقات أخوٌة 

 .اجتماعًوصداقات متٌنة فً وسط 

اعً لدى دور فً تحقٌق التكٌؾ االجتم تدرٌب الرٌاضًللومن خالل هذا كله تبٌن لنا أن 

 .العبً كرة الٌد
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 جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 _ مستغانم _ معهد التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة

 استبٌان استمارة

 

، وكلً ورد فٌها من أسبلةٌشرفنا أن نضع بٌن أٌدٌكم هذه االستمارة لإلجابة على ما

أنا بصدد إنجازه  تكم وبذلك تكونون قد ساهمتم فً إنجاح هذا البحث الذياثقة فٌكم وفً إجاب

فً تحقٌق التكٌؾ االجتماعــً لدى ممارسة التدرٌب الرٌاضً ودوره " :والذي موضوعه

 ." األندٌة الرٌاضٌةالعبً كرة الٌد فً 

 من إعداد الطالب:-

 بلعالم أمٌن  

 :على اإلجابة المختارة x: من فضلك ضع عالمة مالحظة

  7نادياسم ال
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 مقياس الدافع إلى اإلنجاز

في الخانة التي توافؽ رأيكـ )×(:ضع عبلمةمالحظة  

 العبارات نعم ال

هل تظن أن ممارسة التدرٌب الرٌاضً له دور  1  

 فً إزالة الشعور بالخجل لدٌك وزٌادة الثقة بالنفس؟

ٌعجبنً الالعب الذي ٌتدرب لساعات إضافٌة  /2  

 لتحسٌن مستواه.؟

هل التدرٌب الرٌاضً ٌساعدك عندما ترتكب  /3  

 خطؤ فً األداء أثناء المنافسة؟

هل للتدرٌب الرٌاضً دور فً جعلك تشعر أن  /4  

ن أهدافك األساسٌة.؟اإلمتٌاز فً الرٌاضة ٌعتبر م  

هل للتدرٌب الرٌاضً دور فً جعلك تتخلص من  /5  

 الخوؾ قبل اشتراكك فً المنافسة مباشرة؟

فً رأٌك هل ممارسة التدرٌب الرٌاضً ٌشعرك  /6  

 بؤنك مسإول عن مساعدة زمالبك؟

/ هل تخشى الهزٌمة فً المنافسة وتشعر بالحرج 7  

نقد سلبً؟ عندما ٌقوم أحد زمالبك بانتقادك  

/ فً بعض األحٌان عندما أنهزم فً منافسة فإن 8  

 ذلك ٌضاٌقنً لعدة أٌام .

هل تستمتع بممارستك للتدرٌب الرٌاضً؟ /9    

هل لدٌك إستعداد للتدرٌب طوال العام بدون  /11  

 إنقطاع لكً تنجح فً رٌاضتك؟

هل ممارسة التدرٌب الرٌاضً ٌجعلك شخص  /11  

 منطلق ومتفتح؟

هل للتدرٌب الرٌاضً دور فً جعلك تتخلص  12  

 من التوتر قبل المنافسة الرٌاضٌة .؟

هل ممارسة التدرٌب الرٌاضً ٌساعدك بؤن  /13  

 تكون هادبا فً اللحظات التً تسبق المنافسة مباشرة؟

هل للتدرٌب الرٌاضً دور فً جعلك تحاول  /14  

 بكل جهدك أن تكون أفضل العب؟
 

 


