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{ َِ اىِِحٍ                                                         "  {91اىصَّ

                                                                                                                                           

 .91س٘سج اىَْو اٌَح 

 ٍِ ىٌ ٌشنش اىْاط ىٌ ٌشنش هللا ٗ قاه :

 فً اىثذاٌح ّشنش هللا عض ٗجو اىزي ٗفقْا  إلذَاً ٕزا اىعَو اىَر٘اضع

  ٍِ ساعذّا عيى إّجاص ٕزا اىثحثإىى مو  اىجضٌو  مَا ّر٘جٔ تاىشنش

 س٘اء ٍِ قشٌة   أٗ ٍِ تعٍذ ، مَا ٌسعذّا أُ ّرقذً تأسَى اىرقذٌش  

 ٗجضٌو اىشنش

 ىقٍَح اىزي ىٌ ٌثخو عيٍْا تْصائحٔ ا * *إىى األسرار اىَششف 

اىرً ٍٖذخ ىْا اىطشٌق إلذَاً ٕزا اىثحث ، ٗ ال ٌف٘ذْا أُ ّرقذً تجضٌو  

 اىشنش ٗاىعشفاُ

 إىى مو ٍِ قذً ىْا ٌذ اىعُ٘ ٗاىَساعذج   

 ٍِ أساذزج ٗإداسٌٍِ قسٌ اىرذسٌة اىشٌاضً دُٗ ّسٍاُ عَاه

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 إهــــــــــداء
تفزح لفزحً وتحزى لحزًً إلى تز األهاى إلى ًثع الحٌاى وكل الحٌاى ...إلى هي 

 ... أهً العزٌزج

إلى الذي ٌحتزق هي أجل أى ٌٌٍز لً درب الحٍاج  إلى الذي كاى ٌزٌد فً عزٌوتً 

 وقىتً ... أتً العزٌز.

 إلى إخىتً الذٌي أقاسوهن الواء والهىاء  

 إلى أعواهً وأتٌائهن، إلى أخىالً  وأتٌائهن 

  إلى كل األصدقاء واألحثاب 

 إلى هي شاركىًً الغزفح  

 إلى كل هي أدركه القلة ولن ٌدركه القلن

 دوى استثٌاء تهن أٌام الدراسح تجاهعح هستغاًن إلى كل األصدقاء  الذٌي جوعتًٌ

 إلى كل هؤالء أهدي ثوزج جهدي
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفهرس

 الصفحة                                                                            العنوان

 ..........................................................................................اإلىداء_ 

 .........................................................................................._ تشكرات

 _ فهرس المحتويات................................................................................

 ............................._ قائمة الجداول و األشكال...........................................

 10..............................مقدمة .............................................................

 التعريف بالبحث

 14..............................المشكلة......................................................  -0

 15....................................................................................الفرضيات -2

 15...............................................................................أىداف البحث -3

 15................................................................................ أىمية البحث -4

 15........................................................................ أسباب إختيار البحث -5

 16..............................تحديد المفاىيم و المصطلحات ............................... -6

 17..............................الدراسات السابقة ............................................. -7

 

 



 الباب األول :الجانب النظري

 الرباضات الجماعية: الفصل االول

 00............................................................................................تمهيد

 02.....................................................................................اللعب-0-0

 02..........................................................................تعريف اللعب-0-0_0

 02....................................................................نظريات اللعب -0-0-0-2

 03........................................................................وظائف اللعب -0-0-3

 03............................................................ه..خصائص اللعب و مزايا -0-0-4

 04.........................................................................دور األلعاب  -0-0-5

 06................................................................األلعاب الرياضية الجماعية -0-2

 06...............................................نشأة األلعاب الرياضية الجماعية تاريخ -0-2-0   

 07...................................................تعريف األلعاب الرياضية الجماعية -0-2-2   

 81.............................................................أىمية األلعاب الجماعية-0-2-3   

 09............................................................أنواع الرياضات الجماعية -0-2-4  

 09.....................................................................كرة القدم  -0-2-4-0  

 21.....................................................................لسلـةكرة ا  -0-2-4-2    

 22.......................................................................كرة اليـد  -0-2-4-3    

 23....................................................................كرة الطـائرة   -0-2-4-4   



 25..........................................خصائص األلعاب الرياضية الجماعيةمميزات و  -0-2-5

 25.............................................أدوات األلعاب الرياضية الجماعيةثوابت و  -0-2-6

 27..............................................رنامج األلعاب الرياضية الجماعيةأىداف ب -0-2-7

 28...........................................................................................خاتمة

 البرامج التدريبية: الفصل الثاني                                   

 31...........................................................................................مقدمة

 30.............................................................................مفهوم البرنامج1--2

 32..................................................................التخطيط وإعداد البرنامج2--2

 32.............................................................................أىمية البرنامج3--2

 33....................................................................أىداف البرامج التدريبية4--2

   34  ..........................................................................البرامج التدريبية5--2
 35.....................................................الخصائص المميزة للبرامج التدريبية-2-5-0

 36...................................................العناصر المؤثرة على البرامج التدريبية-2-5-2

 36................................................................أغراض البرامج التدريبية-2-5-3

 37....................................................................مفهوم التدريب الرياضي6--2

 38..............................................عناصر األساسية لمضمون العملية التدريبية-2-6-0

 38......................................................أىداف وواجبات التدريب الرياضي-2-6-2

 39................................................أسس والمبادئ العلمية للتدريب الرياضي-2-6-3



 39....................................سيكولوجية تدريب طرق و مراحل التعلم المهاري الحركي7--2

 39...........................................................................مفهوم التعلم-2-1-7

 41.........................................................................نظريات التعلم-2-2-7

 40..........................................................مراحل تعلم المهارات الحركية3-7--2

 43.....................................................................طرق التدريب الرياضي-2-8

 47......................................................................مكونات التدريب-2-9-0

 47.........................................................................حمل التدريب-2-9-2

 48.........................................المبادئ األساسية في التعامل مع حمل التدريب-2-9-3

 49..........................................................................................خاتمة

 (04-02المرحلة العمرية ): الفصل الثالث

 50...........................................................................................مقدمة

 52........................................سنة( 04-02خصائص ومميزات المراىقة المبكرة )-3-0

 52.....................................................................تعريف المراىقة-3-0-0    

 53.............................................................مفهوم المراىقة المبكرة-3-0-2    

 53.........................................................خصائص المراىقة المبكرة -3-0-3    

 58....................................................العوامل المحددة لسلوك المراىق-3-0-4    

 61............................................................حاجات المراىق المبكرة-3-0-5    

 60...........................................................مشاكل المراىقة المبكرة -16- -3   



 63...................................................سنة( 04-02ميول الطفل للعب )-3-0-7   

 64.........................................سنة( 04-02ص التعلم في المرحلة )خصائ-3-0-8   

   65.......................سنة 04-02حقائق أساسية عن خصائص النمو للمراحل السنية من   -3-2

 65........................................................................تعريف النمو -3-2-0  

 66........................................سنة 04-02مطالب النمو خالل المرحلة من -3-2-2  

 66...........................ب النفسي و الفسيولوجي و التربويخصائص عامة عن الجان-3-2-3  

 67...................................................................النمو الفيزيلوجي  -3-2-4  

 67..............................................................من الجانب الجنسي-3-2-4-0  

 68..............................................................العوامل الفيزيولوجية -3-2-4-2  

 68...............................................................العوامل المرفولوجية-3-2-4-3  

 70......................................................................................... الخاتمة

 المدرب الرياضي : رابعالفصل ال

 73............................................................................................تمهيد

 74.........................................................المدرب وعالقتو بالعملية التدريبية -4-0

 74...................................................واجبات المدرب في العملية التدريبية-4-0-2

 75..................................................صفات وقدرات المدرب لقيادة الفريق -4-0-3

 76.............................................................صفات وخصائص المدرب -4-0-4

 76.....................................................األىداف العلمية التعليمية للمدرب -4-0-5



 77.............................................المتطلبات و االمتيازات األساسية للمدرب -4-0-6

 78...............................................................اإلعداد النظري للمدرب -4-0-7

  79................المدرب و عالقتو بخصائص و مميزات المرحلة العمرية للفئات الصغرى  -4-0-8

 81............................................................................مفهوم التكوين -4-2

 81...............................................................تعريف التكوين الرياضي -4-2-0

 81................................................الجوانب األساسية في التكوين الرياضي -4-2-2

 82.......................................................................التكوين الذىني -4-2-3

 83.......................................................................التكوين النفسي -4-2-4

 84................................................لواعدين في الرياضةإكتشاف الموىوبين و ا -4-3

 85.......................................................................أىداف االنتقاء  -4-3-0

 85..........................................................................أنواع االنتقاء -4-3-2

 86........................................................................مراحل االنتقاء -4-3-3

 88...................................................إنتقاء الموىبة في األلعاب الجماعية -4-3-4

 89...................................................العلميةعالقة االنتقاء ببعض األسس  -4-3-5

 89.........................................................عالقة االنتقاء بالفروق الفردية -4-3-6

 89.............................................................عالقة االنتقاء بالتصنيف  -4-3-7

 90.................................................................عالقة االنتقاء بالتنبؤ -4-3-8

 92......................................................................................خالصة



 الجانب التطبيقي: الباب الثاني

 و االجراءات الميدانية منهجية البحث الفصل األول :

 95.......................................................................................تمهيد

 96............................................................................منهج البحث -0

 96.....................................................................البحث مجتمع عينة -2

 96.........................................................................مجاالت البحث -3

 97..........................................................................متغيرات البحث-4

 97...................................................................الشروط العلمية لألداة -5

  98.........................................................................الدراسة أدوات  -6

 99....................................................................الدراسة االستطالعية -7

 011.....................................................................................خالصة

  تحليل و مناقشة النتائج: ثانيالفصل ال

 012.............................عرض و مناقشة النتائج...................................  -0

 044................................اإلستنتاجات........................................... -2

 045مناقشة الفرضيات...................................................................... -3

 047................................الخالصة العامة........................................ -4

 048...............................اإلقتراحات و التوصيات................................ -5

 ..........................................................................قائمة المراجع -



 ................................المالحق............................................... -

 ملحصات البحث ...................................................................... -

 

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة األشكال

 الصفحة العنوان الرقم

 011 علمي للمدربنيلااملؤهل  10
 013 سنوات العمل يف جمال تدريب الفئات الصغرى 10
 015 الشهادة املتحصل عليها 11
 017 املستوى الذي وصل إليه املدرب كالعب   12
 000 اشرتاك املدربني يف امللتقيات و الندوات اخلاصة بالتدريب الفئات الصغرى 13
 001 بالطرق التدريب الرياضي املدرب معرفة 14
 003 خبصائص و دميزات نواحي النمو للفئات الصغرى املدرب معرفة 15
 005 للفئات الصغرى املدرب بطرق تعليم املهارات االساسية معرفة 16
 007 مدى إمكانية املدرب إجراء حصص نظرية معرفة 17
 000 تطلاات الالعانيمب دراية املدرب 01
 001 بالكشوف الصحية املنتهجة دراية املدرب 00
 003 اإلجراء املتخذ من طرف املدرب يف حالة إصابة العب 00
 005 برنامج تدرييب زمين خمطط حمدد املعاملإن كان هناك  01
 007 مدى مساعدة اخلربات امليدانية يف تكوين الفئات الصغرى 02
 010 ختطيط برامج تدرياية مع العلوم األخرى مدى إرتااط 03
 011 اجلوانب املؤحوذة يف اإلعتاار عند ختطيط برامج تدرياية 04
 013 إن كانت هناك أهداف واضحة املعامل خالل فرتات اخلطة السنوية 05
 015 عدد الوحدات التدرياية املنتهجة خالل االساوع 06
 017 اجلوانب اليت هتم املدربني أثناء اإلنتقاء 07
 020 مدى  إعتماد املدربني على اسس علمية يف إختيار املوهوبني 01
معايري موضوعة بغرض التقومي ملدى حتقيق النتائج واألهداف إن كان هناك  00

 املوضوعة ىف الربنامج التدرييب
021 



 قائمة الجداول

 الصفحة العنوان الرقم

 26 يلخص دميزات و خصائص مراحل بداية بلوغ املراهقة املبكرة 10
 010 املؤهل العلمي 10
 011 سنوات العمل يف جمال تدريب الفئات الصغرى 10
 013 عليها املتحصل الشهادات 11
 015 املستوى الذي وصل اليه املدرب كالعب 12

 001 امللتقيات و الندوات اخلاصة بالتدريب الفئات الصغرىاالشرتاك املدربني يف  13
 000 معرفة  بالطرق التدريب الرياضي 14
 001 معرفة خبصائص و دميزات نواحي النمو للفئات الصغرى 15
 003 معرفة  بطرق تعليم املهارات األساسية لالعبني األصاغر 16
 005 ميكنك إجراء حصص نظرية بشكل متواصل 01
 001 مبتطلبات الالعبني املدرب دراية 00
 000 معرفة بالكشوف الصحية املنتهجة خالل السنة 00
 001 يف حالة إصابة احد الالعبني ماهو اإلجراء الذي ترونه مناسب 00
 003 برنامج تدرييب زمين خمطط حمدد املعامل 01
على تكوين وإعداد الفئة  االعتماد على التجارب امليدانية واخلربات الفنية تساعد 02

 صغرىال
005 

التخطيط للربامج التدريبية وفق األسس العلمية املرتبطة بالعلوم األخرى بالنسبة  03
سنة 01-00للفئة   

001 

 000 اجلوانب اليت تأخذها بعني االعتبار عند ختطيطكم للربامج التدريبية 04
 001 كل فرتة من فرتات اخلطة السنوية  أهداف واضحة املعامل خالل 05
 003 عدد الوحدات التدريبية التعليمية املنتهجة خالل األسبوع 06
 005 إثناء انتقاء الناشئني املوهوبني  هل هتتمون خاصة 01
 011 االعتماد على معايري وأسس علمية يف انتقاء واختيار املوهوبني 00
حتقيق النتائج واألهداف املوضوعة ىف الربنامج  معايري موضوعة بغرض التقومي ملدى 00

 التدرييب
010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 

 . ةقدمم
 الطرق زلددة ، ادلعاين الواضحة األىداف  فتقارإ األوىل الوىلة منذ يالحظ اجلزائرية الرياضة ىمستو  اىل ادلتأمل ان

 الدول مسايرة علي عاجزين جيعلنا مما لصغرىا الفئات رياضي وتنمية إعداد رلال يف ادلمارسة وىمست ىعل والسبل
 أىدافها لتحقيق طاقتها كل جندت أهنا ىو تطورىا يف الرئيسي السبب ان نالحظ ،حيث اجملال ىذا يف ادلتقدمة

 . متينة علمية أسس علي الناشئني الرياضيني إعداد يف
، وما نالحظو  وال نزال منارسها يف عصرنا ىذا ، تعترب األلعاب سببا يف بناء احلضارات يف التاريخ البشريو      

    من االىتمام الكبري الذي طرأ يف ادلئة سنة ادلاضية يف الكثري من اجملتمعات ادلتقدمة يف ميادين الرياضة واأللعاب، 
ىل و تعترب األلعاب اجلماعية وسيلة مهمة من أجل حتسني القدرات النفسية عند الفرد، واليت ختدم بالدرجة األو 

 . التفاعل اجلماعي والعالقات مع اآلخرين 
كدىا ، و الصيب أمانة عند والديو ، و قلبو الطاىر جوىرة رياضة الصبيان من أىم األمور و أؤ أعلم أن الطريق يف 

ن فإ نفسية ساذجة ، خالية من كل نفش و صور ، وىو قابل لكل ما ينقش عليو ، ومائل اىل كل ما ميال اليو
 تعليمو و تدريبو و تربيتو ىو طريق النهوض الصحيح اذا ما متكلنا يعلم أن الطفل أ عليو ، و نش عود على اخلري

                                                                  و عن خربة و دراية . ، و ما أصعب ذلك اذا مل يؤت علم جيدا

بار ، فالعمل مع الناشئني و الرباعم حيتاج اىل معرفة تامة فتدريب الرباعم أعقد و أصعب و أمتع من تدريب الك
مباذا نبدأ و كيف نستمر و نطور ، معرفة  تامة رفةستعدادات و قدرات و اجتاىات ، معخبصائص ومسات و ا

واضحة ادلعامل و األىداف منظمة و دقيقة تسمح يف النهاية بالوصول بالربعم و الناشئ اىل أعلى مستوى يف 
)د عمر ابو اجملد _د مجال امساعيل النمكي،  رياضي التخصصي مدعما بشخصية سوية و خلق قومياجملال ال
                                                                    .(81، صفحة 8991

هات جلاليت تبذل يف اعداد مدريب الرباعم من ا و ىناك أزمة طاحنة على مستوى العامل رغم كل اجلهود     
الفراغ يف تدريب الرباعم بصفة خاصة و الناشئني ني دلأل لىناك عجز واضح يف ادلدربني ادلؤى أن إالو   ادلسؤولة 

بني غري أكفاء مما ر ىذا العجز يدفع القائمني على القيادة باختيار مد فة عامة و بشكل جيد و صحيح ،بص
   من نوع جديد .  مشاكليصنع 

  العايل ادلستوي ايل ادلوىوبني بالرياضيني للوصول ادلدربني بعض فيو يتمكن كان الذي الوقت انقضي لقد
 اجملال يف ادلرموق العايل ادلستوي إيل الوصول اليوم الصعب فمن ، الفردية وخرباهتم ادليدانية جتارهبم علي واالعتماد
 بدأ وىذا ، احلديث الرياضي التدريب يف رلال متينة علمية أسس علي ادلبين الرياضي التخطيط يتم مامل الرياضي
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توفري  حىت التدريبية الربامج إعداد وكذا والتدريب التكوين مراحل وتبنيهم خالل ادلوىوبني واختيار انتقاء من
 . العالية ادلستويات إيل والوصول التقدم مسرية تتعرض اليت العقبات كل تذليل و البشرية ادلادية اإلمكانيات

 و البدين اإلعداد ىي و أساسية جوانب على يرتكز التدريب أن على صاحل عبيدة و إبراىيم مفيت من كل يتفق و
 اذلدف لتحقيق واحد خط يف مجيعها يتكامل أن جيب ،و الذىين اإلعداد و النفسي و اخلططي و ادلهاري
)عبيدة  علمية أسس على مبنية زلددة أىداف ذلا ادلدى طويلة رشيدة خطة خالل من إال يأيت ال ىذا و الرئيسي

 (99، صفحة 4991صاحل ، مفيت ابراىيم، 

و بن عدة  كدراسة حيي ميلود  لقد أثبتت الكثري من الدراسات و البحوث علي ضرورة االىتمام بالفئات الصغرى
 41كرة القدم اقل من بن عيسى حتت عنوان واقع ختطيط الربامج التدريبية يف إعداد و تكوين الفئات الصغرى ل

 أزمة كرة القدم اجلزائرية يف تكوين و تأىيل الالعبني االصاغرسنة ، و دراسة دىلي عبد القادر حتت عنوان 
وطنية ، لذا وجب علي القائمني علي اللعبة من مسريين وإداريني اليوم ىم العبو فرق األكابر وادلنتخبات ال افناشئو 

 ومدربني الوقوف علي ىذه النقطة لضمان مستقبل كرة اليد اجلزائرية.

 رفع يف طاقاتنا مجيع جتنيد علينا ،وجب اجلزائرية مستوي الرياضة رفع و التدريبية العملية ولنجاح ، ذكره تقدم ومما
 من تطلعات الرياضة مستوي يف يكون ان يف وىذا ، العملية ىذه يف الفقري العمود يعترب الذي ادلدرب مستوي
 علي مبنية علمية برامج ختطيط طريق عن وىذا الالعبني هتيئة ذالك إيل باإلضافة ، التدرييب اجملال يف علمية كفاءة
 إيل ذالك إيل ضف ، والنفسية واخلططية ادلهارية البدنية اجملاالت مجيع يف وإعدادىم مستواىم من للرفع أسس
 احلركة مستوي من للرفع عريضة قاعدة لبناء ادلسؤولية حتمل و الصائبة القرارات اختاذ و ادلسئولني تصرف حسن

 . الوطنية الرياضية
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 : لمشكلةا 1-
 القياسية األرقام تؤكده ما ىذا و ماملأل كبرية خطوة حقق قد ادلعروفة الرياضات سلتلف يف الرياضي ادلستوى نإ

 إعداد و التدريب طرق يف الكبري العلمي التطور إىل اذلائل التطور ىذا يف الفضل يرجع و ، يوم بعد يوم احملطمة
 اجملال يف منها كان ما سواء األخرى العلوم سلتلف قدمتها اليت العلمية احلقائق إىل استند والذي الالعبني

 و . التدريبية العملية تنفيذ لتحسني بفاعلية ادلدرب منها يستفيد اليت و ، االجتماعي أو النفسي أو البيولوجي
 .طويلة فًتة منذ العلمية ادلبادئ و لألسس خضعت رياضة

لقد أثبتت الكثري من الدراسات و البحوث علي ضرورة االىتمام بالفئات الصغرى كدراسة حيي ميلود و بن عدة 
 71بن عيسى حتت عنوان واقع ختطيط الربامج التدريبية يف إعداد و تكوين الفئات الصغرى لكرة القدم اقل من 

عبد القادر حتت عنوان أزمة كرة القدم اجلزائرية يف تكوين و تأىيل الالعبني االصاغر سنة ، و دراسة دىلي 
اليوم ىم العبو فرق األكابر وادلنتخبات الوطنية ، لذا وجب علي القائمني علي اللعبة من مسريين وإداريني  افناشئو 

 ومدربني الوقوف علي ىذه النقطة لضمان مستقبل كرة اليد اجلزائرية.
 ادلدرب يتواجد مل إذ و اصلاز مستوى لتحقيق أفضل ذلا ادلنفذ وىو التدريبية العملية زلور و جوىر ىو ادلدرب إن

 ، فاألمر التدريب متغريات حتقق لن الوقت و ادلال و اجلهد اقتصادية فإن العملية التدريبية مبحتوى ادللم و ادلؤىل
 ونظريات القوانني حتًتم و ، علمية أسس على وادلبنية ادلقننة التدريب لربامج متفهما قائدا يكون أن منو يتطلب

 . العايل ادلستوى إىل الالعب بوصول الكفيلة ىي ، احلديث الرياضي التدريب
 الوسيلة أهنا حيث الصغرى الفئات خاصة الالعبني تكوين رلال يف حساس و كبري دور ذلا التدريبية الربامج إن

 االرتقاء يف تسهم اليت النفسية و العقلية و ادلهارية و البدنية القدرات الالعبني إكساب خالذلا من ديكن اليت
 . درجة بأقصى مبستواىم

 حتقيق دون حتول اليت ادلعوقات و األسباب و النواحي على للتعرف الدراسة ىذه جاءت األساس ىذا على و
 .ألىدافها الصغرى الفئات

 التالية :ومن خالل ىذا قمنا بطرح االشكالية 
 ؟ بإمكان ادلدربني إنتهاج برامج تدريبية حتقق االىداف ادلنتضرة منها ىل -
 ؟ التدريبية الربامج تطبيق علمية دتكنهم من وشليزات مؤىالت الصغرى الفئاتدري دل  ىل -
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 : الفرضيات 2-
 الفرضيتني التاليتني :الذكر قمنا بوضع من خالل التساؤل الذي أوردناه يف إشكاليتنا السابقة 

 . ذلك من ادلرجوة األىداف حتقيق إىل تؤديسنة ال 71-71 فئة  تكوين يف ادلنتهجة التدريبية الربامج   - 
 .التدريبية الربامج تطبيق و ختطيط صعوبة يؤدي اىلسنة  71-71 فئة على دربنيللم العلمي ادلؤىل غياب   -

 : البحث أهداف 3-
 _  إبراز أمهية ادلدرب يف العملية التدريبية اخلاصة بالفئات الصغرى .      
 .ىالفئات الصغر  تكوين و إلعداد بالنسبة الرياضية النوادي أىداف معرفة  –     

 .أىدافها حتقيق يف الصغرى للفئات بالنسبة الرياضية النوادي اخفاق أسباب عن الكشف –
 الصغرى. للفئات التكوينية التدريبية بالعملية للنهوض مقًتحات تقدمي  –     
 : البحث أهمية 4-

 :  يف إليو احلاجة و البحث أمهية تنحصر
 _  االىتمام بالفئات الصغرى من جانب النوادي و الفرق . 

 .الصغرى الفئات تكوين و إلعداد بالنسبة الرياضية النوادي أىداف معرفة_   
 واألسس األساليب أفضل إىل للوصول ذلك و ذلا ادلناسبة احللول اقًتاح و الضعف و القوة نواحي اكتشاف  _ 

 . التدريبية للربامج العلمية
 اكتشاف مستوى ادلدربني القائمني على تدريب الفئات الصغرى ._  
 أسباب إختيار الموضوع : -5

 معرفة احليثيات و ادلعلومات ادلتعلقة هبذا ادلوضوع الذي نراه جدير بالدراسة . زلاولة_  
 _  إمهال النوادي و الفرق للفئات الصغرى .

 دادىم برامج تليق بالفئات الصغرى .ع_  أمهية تكوين ادلدربني و ا
 _  إمهال ادلدربني لعدة جوانب يف ما خيص تدريب الفئات الصغرى .
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 تحديد المفاهيم و المصطالحات : -6
  : الصغرى الفئات

 : كالتايل مقسمة الرياضة و الشبيبة وزارة طرف من زلددة عمرية مراحل اىل ينتمون الالعبني من رلموعة ىي     
 سنة 13 ايل 12 من : ادلبتدئني فئة -
 . سنة 15 اىل 14 من : األصاغر فئة -
 . سنة 17 اىل 16 من : أشبال فئة -
 . سنة 20 اىل 18 من : األواسط فئة -

 المدرب الرياضي :
ىو ذلك الشخص ادلسؤول عن تدريب الفربق الرياضي و مصاحبتو يف ادلنافسات الودية و الرمسية اليت          

و قيادة الفريق و توفري ادلناخ النفسي و  يشارك فيها ، كما يقع على عاتقو مهام التوجيو و االرشاد الفين ،
 االجتماعي الذي حيقق األىداف ادلنشودة للفريق الرياضي .

  : البرنامج
 ادلدرس و الزمن يشمل و بتنفيذه مايتعلق كل و ادلنهج من تنبع اليت ادلتوقعة التعليمية اخليارات تلك ىو         

 .. .(71، صفحة 7891) بسطويل امحد ، عباس امحد،  التنظيم و واحملتوى اإلمكانيات و الطريقة و التلميذ و
 :الحديث الرياضي التدريب

 األساسية( و ادلهارات ) التكنيك تعلم و البدنية اللياقة عناصر تطوير و بناء تشمل اليت العمليات مجيع وىو      
 الًتبوية لألسس خاضع ىادف و مربمج علمي منهج ضمن العقلية القابلية وتطوير )اخلططية ادلهارات(التكتيك

 .(71، صفحة 7899)نصيف عبد العلي،  ادلمكنة الرياضية ادلستويات أعلى إىل بالرياضي الوصول بقصد
 الرياضات الجماعية :

ىي نشاط رياضي ذو طابع مجاعي يشًتك فيو أكثر من شخص واحد يف جو تنافسي لتحقيق ىدف           
مجاعي مشًتك ، و حيصل فيها تفاعل كبري بني الرياضيني ، وىذا التفاعل ينتج عنو ما نسميو بالدينامكية اجلماعية 

 م دقيق لعالقة الفرد باخلصم .، حيث يتحقق فيها تنظيم عالقة الفرد الواحد بالفريق الذي ينتمي اليو و تنظي
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 : المشابهة الدراسات -7
 الدراسة االولى : -1

دراسة بعنوان : "العوامل ادلساعدة يف صلاح ادلدرب الرياضي يف  كرة القدم "مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة 
 .من إعداد الطالب موسى عمر  1008ليسانس يف تربية البدنية و الرياضية  

 إشكاليتهم كالتايل :كانت 
 " ماىي العوامل اليت تساىم يف صلاح ادلدرب الرياضي يف كرة القدم "

 معرفة كيفية تعامل ادلدرب مع اىم االطراف ادلشاركة و ادلؤثرة يف بناء مستقبلو الرياضي  . ىدف الدراسة :
االستبيان ، اما العينة البحث  منهج البحث : إعتمد الباحث ادلنهج الوصفي و كانت االداة ادلستعملة يف البحث

 مدرب . 17فكانت عشوائية متكونة من 
 أىم النتائج اليت توصل إليها الطالب : -

 ادلسامهة يف صلاح ادلشوار التدرييب .يعترب التكوين اخلاص بادلدربني من اىم العوامل  -     
 أىم التوصيات : -

ات البدنية و النفسية و االجتماعية و ذلك بغية حتسني ضرورة تكوين مدربني وفق مناىج عصرية للتحضري  -    
 التواصل يف مجيع ادلستويات بني ادلدرب و الالعب .

 الدراسة الثانية : -2
"مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس  اجلزائرية يف تكوين و تأىيل الالعبنيدراسة بعنوان : "أزمة كرة القدم 

 . من إعداد الطالبان دىلي عبد القادر و غري بالقاسم 1001يف تربية البدنية و الرياضية  
 كانت إشكاليتهم كالتايل :

 " " ماىي العوامل اليت تساىم يف تكوين وتأىيل العيب كرة القدم
 .  ىدف الدراسة : التعرف على واقع التكوين

 التعرف على االسباب الىت زادت اىل غياب التكوين .                 
 إبراز دور التكوين و مراكز التكوين يف اجلزائر للنهوض بالرياضة .                

و كانت االداة ادلستعملة يف البحث االستبيان ، اما العينة البحث  عتمد الباحث ادلنهج ادلسحيمنهج البحث : إ
 مدرب . 10فكانت عشوائية متكونة من 

 أىم النتائج اليت توصل إليها الطالب : -
 من اىم العوامل ادلسامهة يف صلاح ادلشوار التدرييب . يعترب التكوين اخلاص بالالعبني -     

 أىم التوصيات : -
 . إنشاء مراكز لتكوين ادلدربني بطريقة علمية تعتمد على العلوم األخرى -    
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 الدراسة الثالثة : -3
"مذكرة ضمن  لدى ادلدربني يف إعداد و التأىيل ادلهاري لدى الالعبنيدراسة بعنوان : "أمهية ادلستوى البيداغوجي 

من إعداد الطالبان عواد إبراىيم و بن علي  1070متطلبات نيل شهادة ليسانس يف تربية البدنية و الرياضية  
 . عبد الرزاق " جامعة دايل ابراىيم . اجلزائر

 كانت إشكاليتهم كالتايل :
 " لدى ادلدربني يساىم يف إعداد و التأىيل ادلهاري لدى الالعبني"ىل  ادلستوى البيداغوجي 

 .معرفة ادلستوى البيداغوجي لدى ادلدربني ىدف الدراسة : 
و كانت االداة ادلستعملة يف البحث االستبيان ، اما العينة البحث  بحث : إعتمد الباحث ادلنهج ادلسحيمنهج ال

 مدرب . 37فكانت عشوائية متكونة من 
 النتائج اليت توصل إليها الطالب : أىم -

 .ادلستوى البيداغوجي لدى ادلدربني أىم عامل إلعداد و التأىيل ادلهاري لدى الالعبني يعترب  -     
 أىم التوصيات : -

ضرورة تكوين مدربني وفق مناىج عصرية للتحضريات البدنية و النفسية و االجتماعية و ذلك بغية حتسني  -    
 يع ادلستويات بني ادلدرب و الالعب .التواصل يف مج
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 تمهيد: 

، وما نالحظو من  ، وال نزاؿ منارسها يف عصرنا ىذا تعترب األلعاب سببا يف بناء احلضارات يف التاريخ البشري
،  سنة ادلاضية يف الكثَت من اجملتمعات ادلتقدمة يف ميادين الرياضة واأللعاب االىتماـ الكبَت الذي طرأ يف ادلئة

 ،مجيع الوجوه اإلنسانية واحلياتيةوسبب إدراؾ أمهية وفوائد اللعب باعتباره ظاىرة للحفاظ على كياف اإلنساف من 
باحثُت يف ىذا اجملاؿ وقد يكوف ىناؾ تشابو بينو و بُت للية الصعوبة فهو ديثل ربديا اللعب معضلة يف غا فال

مفهـو احلب ربس و تشعر بو، كما لو أف بعض ادلهتمُت هبذا اجملاؿ أف اإلنساف الذي ال يلعب ال ديكن أف 
 ، بل ىي تبدوا حقيقة ملحة ال ديكن ذباىلها. يكوف إنسانا وىذه مقولة صحيحة

، و تعترب األلعاب اجلماعية  سس العلمية للًتبية البدنية والرياضيةنشاط الرياضي اجلماعي فهو أساس من األال
، واليت زبدـ بالدرجة األوذل العالقات مع اآلخرين   وسيلة مهمة من أجل ربسُت القدرات النفسية عند الفرد

ك ألمهية ، اجلماعية و ذل ، و من واجب ادلربُت االىتماـ أكثر هبذه النشاطات الرياضية كذلك التفاعل اجلماعي
 البالغة والنتائج اإلجيابية ذلذه األنشطة.
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 :اللعب -1-1
 تعريف اللعب : -1 -1-1

يعد موضوع اللعب من ادلوضوعات الًتبوية و النفسية اليت تتميز بالبساطة واجلاذبية وقد أواله الًتبويوف 
اىتماما واسعا ألمهيتو التنموية إال أنو عندما يتعرضوف يواجهوف العديد من إشكاليات لتوضيح مفهـو  وادلهتموف بو

 Simmelأبعاده،و اللعب ظاىرة طبيعية وفطرية ذلا أبعادىا النفسية و االجتماعية ادلهمة فقد اعتربىا زميل 
انتشارىا عرب التاريخ كلو" و أكد كل  "إذل Weber"وظيفة إعداد األطفاؿ ألدوار الكبار"، بينما أشار فيرب 

منهما على أف اللعب كمجموعة أىداؼ أكثر ما يقودىا ىو احلس، و من ادلنظور االجتماعي تناوؿ اذلولندي ىو 
مفهـو اللعب وعرفو بأنو كل ألواف نشاط احلر الذي يؤدي بوعي تاـ خارج احلياة العادية  Huizingaزينجا 

، 2004)مرواف عبد احلميد إبراىيم،  حدود ادلالئمة وينفذ وفق قواعد مضبوطة باعتبارىا نشاطا سلتصرا على
      .(101صفحة 

 نظريات اللعب: -1-1-2

و وضعوا عدة نظريات حاوؿ أف  ، لقد حبث العديد من علماء االجتماع عن السبب يف ادليل للعب ودوافعو
 ، و من أبرز تلك النظريات: تفسر اللعب بأشكالو ادلتعددة

 نظرية الطاقة الزائـدة: -1-1-2-1

لقد عرب الفيلسوؼ األدلاين "فريدريك شيلدا" عن فكرتو عن اللعب "بأنو البذؿ الغَت اذلادؼ للطاقة 
و كنتيجة كذلك يوجد لدى اإلنساف قوة معطلة لفًتات طويلة و أثناء فًتات التعطيل تًتاكم الطاقة يف  الزائدة "

مراكز األعصاب السلمية النشطة و يزداد تراكمها حىت تصل إذل درجة يتحتم فيها وجود منفذ، و اللعب وسيلة 
 .(164، صفحة 1964)حسن معوض،  شلتازة الستنفاذ ىذه الطاقة الزائدة ادلًتاكمة

 نظرية الترويـح: -1-1-2-2

القيمة الًتوحيية للعب حيث تفًتض نظريتو أف "الفرد حيتاج إذل اللعب كوسيلة  يوضح "جونس موتس"
الستعادة نشاط اجلسم و حيويتو بعد ساعات العمل اجملهدة ويعمل على إزالة التوتر العصيب و اإلجهاد العقلي و 

 القلق النفسي.
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 نظرية المثيـرات: -1-1-2-3

من مثَتات كل فرد، فاأللعاب تنتقل من جيل إذل جيل، و يؤكد "ستنارل ىوؿ" أف اللعب جزء ال يتجزأ 
 .(147)نفس ادلرجع السابق، صفحة  األلعاب احلديثة ما ىي إذل صورة متطورة لتلك األلعاب القددية

 :وظائف اللعب -1-1-3

 اإلحساس بالسعادة الغامرة عن اللعب.-           
 ميوؿ و رغبات الالعبُت ضلو األداء احلركي. إشباع-
 اكتساب الالعب اإلحساس بالتذوؽ واجلماؿ و التغَت احلركي.-
 تدريب احلواس مع تنمية القدرة على استخداـ ىذه احلواس.-
 تنمية و تطوير احلركات الطبيعية واألساسية.-
 تنمية القيم اخللقية و االجتماعية.-
 اكتساب ادلهارات احلركية.-
 تنمية عنصر االتصاؿ.-

 تتمثل خصائص اللعب و مزايا ادللعب فيما يلي: خصائص اللعب و مزاياه:  -1-1-4

 ديارسها مجيع الناس، وعلى اختالؼ طبقاهتم ومراتبهم االجتماعية. -
 حيبها اجلميع و دييل إذل شلارستها الناس غريزيا باعتبارىا ضرورة ورغبة. -
 ذلا قواعد واضحة ادلعادل يطبقها و يتمسك هبا مجيع شلارسيها. -
 ذلا أبعادىا االجتماعية و األخالقية و الًتبوية و الصحية والنفسية و البدنية. -
 تبعث إذل النفس الراحة والبهجة و السرور و ادلرح و الفرح. -
كل من ديارسها أو يتمتع   سبتاز بوحدة رموزىا العادلية اليت تعتمد على قواعد موحدة و يفهم لغتها -

 دبشاىدة مسابقتها و مبارياهتا ادلفضلة.
 إهنا خَت وسيلة لتقارب الناس و شعوب العادل. -
 إهنا خَت وسيلة لتقارب وجهات النظر بُت مجاىَت الشعوب و األمة الواحدة. -
 تبٍت شخصية الفرد و اجلماعة و اجملتمع و تنمي روح األلفة و التسامح. -
 ديارس فيها وخالذلا نشاط رياضيا شليزا وذو نفع عميم.إهنا خَتة وسيلة  -
، 1998)صلم الدين السهو ري،  إهنا ظاىرة إنسانية مبسطة ال عقدة و ال تعقيد وال انفعاؿ فيها -

 .(25صفحة 
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 دور األلعاب : -1-1-5

 :دور األلعاب في تكوين الطفل -1-1-5-1

تعترب األلعاب واألنشطة العامة يف رلاؿ الًتبية البدنية و الرياضية جلميع األعمار و لكال اجلنسُت و على 
سواء، و ىي إحدى ادلقومات الرئيسية ألي برنامج للًتبية البدنية و يفضلها الكثَتوف ألهنا قريبة من طبيعة الفرد و 

، احلركي، العقلي و االنفعارل واالجتماعي الذي يعود على الفرد ميولو، وباإلضافة إذل دورىا اذلاـ يف النمو البدين
، صفحة 1985)عالوي حسن،  من شلارستو ذلا وىي جديرة باىتماـ كل طالب دلهمة الًتبية البدنية و الرياضية

123). 

                                                                             دور األلعاب في النمو البدني: -1-1-5-2
تساعد األلعاب الطفل على النمو البدين فيو تنمي قدرة اجلسم على التكيف للمجهود وقدرتو على مقاومة التعب 

القفز، الوثب، وكلها  و العودة إذل حالتو الطبيعية، وتتضمن األلعاب العديد من احلركات مثل اجلري، الرمي،
 ، دوري، تنفسي، عصيب(. حركات تساعد على ربسُت األجهزة العضوية ادلختلفة كاجلسم )ىضمي

 :دور األلعاب في النمو الحركي -1-1-5-3

يعمل اللعب على جعل اجلسم قادرا على احلركة مع بذؿ أقل قدر شلكن من الطاقة كما ذبعل حركات 
، كما للعب دور يف تنمية  ، بُت اجلهاز العضلي حلركة الفعالة على العمل ادلنسقالطفل رشيقة ومجيلة و تعتمد ا

)سعد  التوافق العضلي العصيب وذلك لوجود ألعاب تتسم باإليقاع يف احلركات بُت األعضاء السفلية و العضوية
 .(47، صفحة 1983مرسي أمحد، كورتر كوجك، 

                                                                 :دور األلعاب في النمو النفسي واالنفعالي -1-1-6-4
اللعب ىو نشاط الذي يقبل عليو الفرد برغبة تلقائية دوف أف يكوف لو ىدؼ، معُت وىو بذلك إحدى األساليب 

لماء النفس بأنو أحد ادليوؿ الفطرية العامة اليت تنطلق فيها الطبيعية اليت يعرب هبا الفرد على نفسو و يعتربه ع
ادلشاعر النفسية و الطاقات الغريزية فيما يقـو بو نشاط حر، إذ يساعد اللعب يف دراسة و تشخيص وعالج 

ادلشكالت النفسية خصوصا يف األطفاؿ، حيث يغلب اللعب على حياهتم، أف اللعب يعترب عامال للًتفيو عن 
ذا خيصص يف العيادات النفسية حجرات خاصة باللعب مزودة بالوسائل اليت يستمتع هبا ادلريض سواء  النفس وذل

  .(123، صفحة 1985)عالوي حسن،  كانت ألعاب فردية أو مجاعية
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 دور األلعاب في النمو العقلي: -1-1-5-5

كما حيتاج الطفل إذل الغذاء لنموه اجلسمي فهو حيتاج للعب لتنميتو حركيا و روحيا وعقليا ويربزه دور 
األلعاب من الناحية العقلية يف تنمية قدرة الطفل على الًتكيز و عن طريق اللعب ديكن تطوير اإلبداع عند الطفل 

ب فهم اخلطط ادلتضمنة يف األلعاب ادلختلفة وتوسيع بديهيتو لتمكن من اكتشاؼ زليطو، و ديكن عن طريق اللع
)سعد مرسي  و تساعد على ربليل ادلواقف ادلفاجئة االنفعاؿ القدرة على ازباذ القرار بسرعة ربت ضغط الظروؼ

 .(123، صفحة 1983أمحد، كورتر كوجك، 

 :دور األلعاب في النمو االجتماعي -1-1-5-6

يساىم اللعب يف تنشئة الطفل اجتماعيا، فالطفل أثناء اللعب يكتشف مسؤوليتو ضلو اجلماعة و احلاجة 
للتبعية و القيادة و إذل شلارسة النجاح و الشعور باالنتماء، كما يتعلم كيف يواجو مواقف الرضا و ادلواقف الضيقة 

 لذات واحًتاـ حقوؽ اآلخرين.و اذلزدية ويتخفف يف أثناء اللعب و احلب و اإلحياء وربقيق ا

والطفل يتعلم من خالؿ اللعب مع اآلخرين لإلثارة و اآلخذ والعطاء كما يؤدي إذل اللعب دور يف 
تكوين النظاـ األخالقي، و االجتماعي للطفل من خالؿ االندماج والتعايش مع زمالئو، فاجلانب االجتماعي 

الرياضي فمن خاللو يتعلم الطفل الصدؽ و األمانة للعب ىو اجلانب الذي يبحث عنو بكثرة يف النشاط 
)عالوي  وادلشاركة و احًتاـ الغَت و مالحظة القوانُت وتطبيقها كلها تساعد الطفل يف تنمية روح اجلماعة لديو

  .(124، صفحة 1985حسن، 
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 األلعاب الرياضية الجماعية: -1-2

 تاريخ نشأة األلعاب الرياضية الجماعية: -1-2-1

إف األلعاب الرياضية اجلماعية ظهرت منذ القدمي فهي تعترب من ادلميزات الثقافية لكل حضارة أو شعب، 
وكانت تلعب برمي الكرة خلف خشابتُت  TSU-CHUففي الصُت كانت اللعبة ادلعروفة لديهم تسمى 

و كانت تسمى عند العرب كرة العصا بينما عند شعوب أمريكا الشمالية كانوا ديارسوف لعبة  مثبتُت يف األرض،
  .(56، صفحة 1996)إلُت وديع فرج،  Skukhyامسها 

ىي عبارة عن كرة صغَتة تلعب باألقداـ  Le remarieو يف القرف العاشر قبل ادليالد عرفت لعبة امسا 
 Le pole taphkفقط شبو كرة القدـ، بينما كاف قبائل اإلنكا يف القرف السابع قبل ادليالد اخًتعوا لعبة امسها 

  .(50، صفحة 1996)إلُت وديع فرج،  وىي شبو كرة السلة

حاليا، و  Rugbyاليت ىي لعبة  Harpa sitiohالرومانيوف إلنشاء لعبة  دوف أف ننسى ما قاـ بو
 Hazenaوىي لعبة مجاعية وجدت قبل الكرة الطائرة وأيضا  Foust ballىناؾ عدة لعب شعبية نذكر منها 

وىي لعبة تشيكية األصل وىي منبع كرة اليد، كل ىذه اللعب تركت اآلثار الكافية يف تاريخ الشعوب لتصل إذل 
 .(56)نفس ادلرجع السابق، صفحة  19ما وصلت إليو يف القرف 
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 :تعريف األلعاب الرياضية الجماعية -1-2-2

 األلعاب اجلماعية ىي تلك األلعاب اليت زبضع للقوانُت الدولية وذلا نظم وقواعد ثابة متفق عليها دوليا، 
وربتاج ىذه األلعاب إذل صاالت لعب ذات مقاييس واحدة وسبارس بأدوات ذلا قياسات وأوزاف ثابتة، تنظم ذلا 

، ويظهر فيها التنافس قائما بُت الدوؿ، واىتماـ كل دولة بتكوين  دورات رياضية على ادلستوى العادلي والدورل
األلعاب ادلراجع العلمية اخلاصة هبا واليت ديكن االستعانة  ، ولكن لعبة من ىذه فرقها القومية اليت سبثلها يف األلعاب

 هبا عند دراسة كل منها.

وتتميز األلعاب اجلماعية بأهنا تساعد على الرقي بادلهارات احلركية للفرد وتنمي روح ادلنافسة الصحيحة  
ترب رلاؿ لتنمية العالقات والقوية وتساعد الفرد على التفكَت وسرعة التصرؼ وازباذ القرار السليم كما أهنا تع

، صفحة 6991)إلُت وديع فرج،  ، كما تعترب وسيلة تربوية لشغل الوقت احلر االجتماعية والتكيف االجتماعي
61). 

واليت زبدـ  تعترب األلعاب الرياضية اجلماعية وسيلة مهمة من أجل ربسُت القدرات النفسية عند الفرد،
بالدرجة األوذل العالقات مع اآلخرين كذا التعامل االجتماعي و من األساسي إذا كانت الًتبية البدنية والرياضية 
يف الفًتة األساسية تتماشى بطريقة جيدة عند دخولو ىذا االختصاص ولكن ىناؾ بعض احلقائق ولألسف فإف 

معلومات زلددة يف الًتبية البدنية واأللعاب الرياضية اجلماعية الطالب الذي خيرج من الثانوية ديلك الصفة عامة 
 .(24، صفحة 2004)كعواش عبد العزيز وآخروف ،  بصفة عامة
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 أهمية األلعاب الجماعية: -1-2-3

االذباىات وعادات  تعمل األلعاب اجلماعية على ربسُت وتطوير الصفات البدنية واكتساب األطفاؿ 
 نفسية اجتماعية مفيدة ديكن أف نلخصها يف النقاط التالية:

تساعد على تقوية عضالت الذراعُت والرجلُت، فهي تعتمد على تنمية اجملموعة العضلية للكتفُت والذراعُت -
والوثب  واليدين واألصابع خالؿ رمي الكرة وصدىا، كما تساعد على تنمية عضالت الرجلُت عن طريق اجلري

 .(78، صفحة 6991)غفاؼ عبد الكرمي،  واالنزالؽ

تعمل على تقوية عضالت الظهر والبطن نتيجة تقوس وارل درجة السقوط من أجل الوصوؿ إذل الكرات البعيدة -
 دلسكها أو سبريرىا مث الوقوؼ السريع دلتابعة اللعب.

  .يستلـز تغيَت سريع يف اذباه ربسُت الرشاقة بشكل ملحوظ نتيجة تغيَت خط سَت الكرة من اذباه إذل أخر ما -
تساعد الفرد على السرعة االنتقالية وسرعة احلركة وسرعة يف رد الفعل نتيجة التتابع السريع للجري دلسافات -

االستجابة للحركات ادلفاجئة يف اللعب من توقف  قصَتة والسرعة يف ادعاء التمرير والوثب أو الدوراف وسرعة
 وسقوط ودحرجة والوقوؼ.

ربسن التوافق العضلي بُت العُت واليد والقدـ نتيجة احلركات اليت تتم بسرعة ربت ضغط الالعبُت ادلتنافسُت -
 واليت تتطلب تكيفا سريعا مناسبا لألداء على ضوء ادلواقف ادلفاجئة ادلتغَتة.

                                               والتفاىم من خالؿ استيعاب قواعد وتنفيذىا بدقة.احًتاـ النظاـ -
ضبط النفس عند زلالة صدور خطاء من العب منافس باذباه الالعب أو صدور قرارات خاطئة من القائد أو -

 ادلعلم أو احلكم.

طبقا لقواعد اللعبة والعمل اجلماعي والبعد عن  التفكَت لصاحل اجلماعة يف إطار كوهنم فريق واحد متكامال-
                                                                                       األنانية واالذباىات الفردية.

بنفسو االعتماد على النفس حيث يظهر الالعب أثناء تنفيذ اللعبة أو يف ادلنافسة من ازباذ القرارات السريعة -
وادلناسبة لكل موقف من ادلواقف ادلتغَتة والسريعة وادلفاجئة وقت لتدبره ىذا باإلضافة إذل االعتماد على النفس يف 

 زبطيط وإعداد ادلالعب واألدوات احملافظة عليها.
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 أنواع الرياضات الجماعية: -1-2-4
وكي، كرة القدـ، كرة اليد، كرة السلة، تتفرع الرياضات اجلماعية إذل أنواع عديدة وكثَتة منها الريغيب، اذل

 الكرة الطائرة، وكرة القدـ األمريكية....إخل. وسنتناوؿ الرياضات األكثر شعبية واألكثر إنتشارا يف العادل.

 كرة القدم:  -1-2-4-1

قبل ادليالد يف الصُت إذل  300تعترب كرة القدـ من أقدـ الرياضيات حيث أرجع تاريخ نشأهتا إذل سنة 
 جانب ىذا ظهرت يف القرف العاشر قبل ادليالد لعبة تشبو كرة القدـ تسمى 

LE KMARI  غَت أف أوؿ ظهور ذلا يف العصر احلديث يعود الفضل فيو إذل بريطانيا يف منتصف القرف
 كما اشتهرت يف إصللًتا واجلزر احمليطة هبا.ادلاضي  

وقد ساىم يف انتشارىا خارج ىذه ادلناطق الطلبة األجانب الذين كانوا يقطنوف يف بريطانيا يف البداية  
كانت كرة القدـ سبارس بدوف قوانُت تتحكم فيها، إال أف ىذه الوضعية مسيت بقواعد كامربدج، و شلا مرت إال 

وضعت  1878تلتها تعديالت أخرى مسيت بقاعد شي فيلد عاـ  1863ديالت سنة نيس حىت جرت عليها تع
تأسس اجمللس الدورل لكرة القدـ الذي كانت سبثلو  1886قوانُت وقواعد تنظيمية للندف و شيفلد، و يف 

 160أكثر من  FIFAتأسست االربادية الدولية لكرة القدـ وتضم  1904اجلماعات الرياضية ادلذكورة ويف 
 .(1995)وزارة الشباب والرياضة ،  مليوف شلارس 40ادية وطنية ، دلا يعادؿ ارب

 الخصائص المميزة لكرة القدم: -1

 :كروية الشكل مصنوعة من اجللد وزهنا و حجمها حسب السن و اجلنس ديكن ربديدىا بُت الكرة
(G396- G450.) 

 ـ(. 60ـ إذل  45ـ( و عرضو )120ـ إذل 90: مستطيل طولو ما بُت )الملعب -
 ـ(.7.32مًت والطوؿ بُت العمودين ) 12: يشمل عمودين وعارضة مسكها المرمى -
 : حيتسب اذلدؼ عند مرور الكرة من خط ادلرمى دوف أف يسبق ىذا الدخوؿ أي خطأ.الهدف -
 ة.دقيق 15دقيقة يتخللها وقت راحة  45دقيقة تلعب يف كل شوط  90: وقت المباراة -
 .)نفس ادلرجع السابق( العب لكل فريق و كل فريق بزي سلالف للفريق ادلنافس 11: الالعبـون -
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 قوانينـها: -2

حصر زلمود عاد خطاب و كماؿ الدين زكي أخطاء وسوء السلوؾ يف كرة القدـ يف تسع عناصر أساسية 
 و أي العب يرتكب سلالفة من ىذه ادلخالفات التسع يعاب وىي: ،FIFAو ىذا وفق قانوف ىيئة 

 ركل أو زلاولة ركل )رفس( اخلصم. -
 كعيلة اخلصم مثل إيقاعو أو زلاولة ذلك باستعماؿ الساقُت أو االضلناء أمامو أو خلفو. -
 دفع اخلصم بعنف أو حبالة خطرة. -
 الوثب على اخلصم -
 ضرب أو زلاولة ضرب اخلصم باليد. -
 اخلصم باليد بأي جزء من الذراع. مسك -
 دفع اخلصم باليد بأي جزء من الذراع. -
 دينع لعب الكرة باليد إذل حلارس ادلرمى. -
 .(30، صفحة 1982)سامي الصغار،  دفع اخلصم بالكتف من اخللف إال إذا اعًتض طريقو -

 كرة السلـة:-2 -1-2-4

تعترب كرة السلة من أشهر األلعاب يف العادل من حيث شعيبتها وشلارستها خاصة يف أمريكا، ولكوهنا 
ابتكرت ىناؾ من طرؼ الدكتور "جيمس كامسيث" الذي استغرؽ وقتا طويال يف الدراسة و التفكَت ليتوصل يف 

كاف سلة اخلرؽ   إذل لعبة جديدة تسمى كرة السلة ألف أوؿ ىدؼ استعمل للتصويب عليو 1891سنة 
Basket  و أطلق عليو اسمBasket ball  وتعترب كرة السلة اللعبة األوذل اليت وضعت ربت دراسة واعية من

 12قاعدة للعبة اجلديدة، دل تزؿ ىناؾ  13أجل بعث أسسها األوذل ولقد وضع الدكتور "جيمس كامسيث" 
 .(22-21، الصفحات 1994)حسن سيد معرض،  قاعدة منها حىت اآلف يف قانوف اللعبة
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 :الخصائص المميزة لكرة السلة -1

 سم(.780-75: كروية الشكل وزهنا و حجمها متغَتين حسب السن و اجلنس و احمليط )الكـرة -
 .غ(250-200الوزن: ) -
 ـ(. 15-14ـ(  وعرضو )28-26مستطيل طولو من )الملعب:  -
ـ( من األرض ربتسب نقطة عند 3.05سم، تقع على ارتفاع ) 45ىي حلقة أفقية قطرىا السلة:  -

 اختيار الكرة احللقة من األعلى ضلو األسفل.
  .(195، صفحة Nicole de Chasamane) العبوف لكل فريق 05الالعبون:  -

 قوانين كرة السلة: -2

 دقائق. 10فًتات بػ :  4يتكوف اللقاء من  -
 د تفصل بُت الفًتات، األوذل والثانية,الثالثة والرابعة وقبل كل سبديد. 2توجد راحة قدرىا  -
 دقيقة بُت الشوطُت. 15توجد راحة قدرىا  -
 ينبغي على الفريقُت التبادؿ بالسلة يف الفًتة الثالثة. -
دقيقة  20ريق وينبغي أف يعلم احلكم بذلك قبل احلق للمستقبل يف اختيار السلة و مقعد الف -

 على األقل من بداية اللقاء.
 إف سجل العب عن غَت قصد يف سلة لعب فريقو فإف النقاط تسجل لصاحل فريق اخلصم. -
 إف سجل العب عمدا سلة من ادللعب يف سلة فريقو فهذا يعد خرؽ و ال ربتسب النقاط. -
 ديكن بدأ اللقاء إذا دل يدخل أحد الفريقُت خبمس العبُت مستعدين للعب على أرض ادللعب. ال -
ديكن منح كل فريق من فًتات اللعب الثالث األوذل وقت مستقطع وديكن منح الفريق مرتُت  -

 وقت مستقطع يف الفًتة الرابعة، ووقت مستقطع واحد أثناء كل سبديد.
 ما يصفر احلكم ويقـو باإلشارة ادلناسبة.يبدأ الوقت ادلستقطع للفريق عند -
 تلعب الكرة يف كرة السلة باليد أو اليدين فقط. -
 يعترب اجلري بالكرة أو ضرهبا بالرجل أو إيقافها بالرجل خرؽ و انتهاؾ. -
 صلاح سلة من جراء رمية حرة ربسب نقطة واحدة.  -
 صلاح سلة متطبقة سلة ربسب نقطتُت. -
 .(25، صفحة 1994)حسن سيد معرض،  نقاط 3ثالث صلاح سلة متقطعة سلة ربسب  -
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 نشأة كرة اليـد: -1-2-4-3

تعترب كرة اليد من أحدث األلعاب اليت استخدمت فيها الكرة وخاصة إذا ما قورنت بألعاب أخرى 
، بربلُت 1917و تاريخ ميالد ىذه اللعبة يرجع إذل عاـ  سبقتها بعشرات بل دبئات السنُت ككرة القدـ واذلوكي،

لذا فهي تعترب لعبة جديدة يف العادل كلو، بالرغم من حداثتها فقد أخذت اللعبة يف االنتشار بسرعة، و كما كاف 
الفضل للدكتور اميث يف بعث كرة السلة ، كاف كذلك الفصل دلدرس اجلامباز األدلاين ماكس يف بعث لعبة 

 كلعبة ضمن نشاط اجلمباز تعرؼ باسم كولاير.  1615مساىا كرة اليد و كانت اللعبة سبارس قبل ذلك جديدة أ

، و من ىذا التاريخ 1917وقد وضعت القواعد األساسية من طرؼ ماكس ىربر وكارؿ برلُت يف 
 .(07صفحة  ،1994)منَت جرجس إبراىيم،  أخذت اللعبة يف االنتشار بسرعة

 الخصائص المميزة لكرة اليد: - 1

 : مستدرة أي كروية الشكل.الكرة -
 غ و خيتلف حسب السن و اجلنس.475غ إذل 325: من الوزن -
 سم و خيتلف حسب السن و اجلنس. 60إذل  54من المحيط :  -
 مًت. 20مًت و عرضو  40مستطيل طولو الملعب:  -
 مًت، حيبس ىدؼ عندما ذبتاز الكرة خط ادلرمى. 2و عرضو  مًت 3عبارة عن مرمى طولو الهدف:  -
  .(07)نفس ادلرجع السابق، صفحة  العبوف لكل فريق 7 الالعبـون: -

 قوانين كرة اليـد: -2

 مًت. 20ـ و العرض  40مساحة ادللعب: الطوؿ  -
 .07عدد الالعبُت  -
 يف حاؿ اذلجـو مجيع الالعبُت يهامجوف ما عدا احلارس ، و يف حالة الدفاع مجيع الالعبوف يدافعوف. -
 (.05التبديل مفتوح وعدد االحتياطيُت ) -
 ساعة، و ليس ىناؾ وقت بدؿ ضائع. 1/2عدد األشواط ىو شوطُت و يف كل شوط نصف ساعة   -
 الفائز لو نقطتُت و التعادؿ نقطة واحدة. -
 تعمد الالعب إيذاء اخلصم أو إذا حصل على إيقاؼ دلدة دقيقتُت ثالث مرات.الطرد إذا  -
 مًت. 7إذا أرجع الالعب الكرة حلارس مرماه، ربسب رمية جزاء و تسعى رمية  -
 إذا دخل الالعب ادلدافع داخل دائرة مرماه ربتسب رمية جراء عند زلاولتو التصدي للمهاجم. -
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 خصمو ربسب رمية حرة.إذا دخل ادلهاجم أثناء اذلجـو دائر  -
 إذا اندفع ادلهاجم ناحية ادلدافع ودفعو ربتسب رمية حرة لصاحل ادلدافع. -
 إذا اندفع ادلدافع و دفع ادلهاجم أرضا ربتسب رمية حرة لصاحل ادلهاجم. -
إذا حاوؿ ادلدافع إمساؾ ادلهاجم بأي طريقة كانت ربتسب رمية حرة و إذا أعاقو عن التهديف  -

 ربتسب رمية جزاء.
 إذا سقط ادلهاجم أرضا بطريقة خطرة بعد مشاركة ادلدافع ديكن أف يتعرض ىذا األخَت لالستبعاد -

  .(30)نفس ادلرجع السابق، صفحة 
 نشأة كرة الطـائرة: -2-4-4 -1

واليت أمساىا يف البداية "مينتونيت" و كاف  (1934-1870ابتدع كرة الطائرة األمريكي ولياـ مورغاف )
يف أمريكا حيث دعا مورغاف يشرح  YMCZحيث مت عقد مؤسبر مع مديرية التعليم البدين  1895ذلك سنة 

لعبتو واإلقناع كل األطراؼ، اقًتح إجراء مقابلة يف كرة الطائرة يف حالة اجلمباز، وقد مت يف ىذا ادلؤسبر استبداؿ 
ظهرت يف  1908،  ويف عاـ 1897بالكرة الطائرة و طبقت القواعد والقوانُت ألوؿ مرة يف عاـ  "مينتونيت"

أصبح دلس الكرة مقتصرا على ثالث  1922ظهرت يف برنامج الشرؽ األوسط يف سنة  1913الياباف ويف سنة 
 1947رل عاـ ( اكتشف األوربيوف الكرة الطائرة، وضع دستور االذباه الدو 1930-1917دلسات بُت عاـ )

 .(21، صفحة 1971)عصاـ الدين الوشاحي ، 

 الخصائص المميزة للكرة الطائرة: -1

 : مستديرة احمليط و الوزف خيتلف حسب السن و اجلنس.الكرة -
جيزأ ادللعب  ـ3أمتار زلاط دبنطقة حرة بعرض يساوي  9مًت و عرضو  18مستطيل طولو الملعب: -

مًت مسدودة من الطرفُت بأعمدة إذ يصل  1إذل جزأين بواسطة خط الوسط تعلوف شبكة عرضها 
ـ.وتعمل الكرة الطائرة 2.24ـ واإلناث 2.43ارتفاع الشبكة عن خط الوسط بالنسبة للذكور 

 تقنيات ىي اإلرساؿ واالستقباؿ التمرير السحق و االسًتجاع والصد و اذلدؼ.
نقطة إذا المست الكرة أرضية الفريق اخلصم أو يف حالة خروج الكرة عن  تسجلالهدف:  -

 مساحات اللعب.
 .(21)نفس ادلرجع السابق، صفحة  العبُت 06كل فريق مكوف من   الالعبون: -
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 قوانين الكرة الطائرة: -3

جيب أنتكوف الكرة مستديرة مصنوعة من اجللد أو جلد صناعي بداخلها كيس ىوائي مصنوع من  -
 غ.280و  260ادلطاط أو مادة شلاثلة ووزهنا يًتاوح بُت 

 جيب أف يكوف لوف و تصميم القمصاف والشورتات موحدا ما عدا الالعب احلر. -
 فس.يسجل الفريق نقطة عند ارتطاـ الكرة بنجاح على ميداف ادلنا -
 يسجل الفريق نقطة عندما يرتكب الفريق ادلنافس خطأ. -
 يسجل الفريق نقطة عند يعاقب الفريق ادلنافس بإنذار. -
 يفوز بادلباراة الفريق الذي فاز ثالث جوالت. -
 دقيقة. 15( يلعب الشوط الفاصل 2-2يف حالة التعادؿ ) -
 تبديالت لكل فريق يف كل شوط. 6يسمح بإجراء  -
 عندما:تعترب الكرة خارجا  -
 يكوف جزء الكرة الذي المس األرض خارج اخلطوط اجلانبية بالكامل. -
 تلمس جسما خارج ادللعب أو السقف أو شخصا خارج ادللعب. -
 تلمس العصتاف اذلوائيتاف أو احلباؿ أو القائمتُت أو الشبكة خارج األشرطة اجلانبية. -
 العبور. تعترب ادلستوى العمودي للشبكة كليا أو حىت جزئيا خارج رلاؿ -
 تعرب بالكامل اجملاؿ السفلي ربت الشبكة. -
 ال جيوز الالعب أف حيتوي الكرة مرتُت. -
 جيب أف ال تلمس قدـ الكرة )قدماه( الالعب عند االرتقاء، خط اذلجـو أو تعرب فوقو. -
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 مميزات وخصائص األلعاب الرياضية الجماعية: -1-2-5

:  ة التاليةزبتلف عن األلعاب األخرى من حيث اخلصائص وادلميزات ادلختلفإف األلعاب الرياضية اجلماعية     
 ، وىذا من خالؿ بنية اللعب يف األلعاب الرياضية اجلماعية. ـو والدفاعج، اذل الكرة و ادليداف

، فالكرة ميزة سبتاز  ، القوانُت كل ىذه العناصر تبقى تتسمى باخلصوصيات من التطبيق ، الزمالء اخلصم
، والقوانُت تنظم صفات االتصاالت ادلسموح بُت الزمالء أو مع اخلصم ألنو ىناؾ  ىذه األلعاب األخرىهبا 

ألعاب يسمح فيها باالحتكاؾ اجلسمي مثل كرة القدـ و ألعاب أخرى ال يسمح فيها باالحتكاؾ اجلسمي مثل 
 .(30حة ، صف1996)إلُت وديع فرج،  الكرة الطاىرة

اع يف سلتلف إف ما دييز ىذه النشاطات عن غَتىا ىي العالقات ادلتبادلة و ادلتواصلة بُت اذلجـو و الدف
 ، وتكييفها مع اإلصلاز احلركي. ، و كذا إدراؾ و تكامل العالقات الزمنيةمراحل اللعب و تكتيك

،  وأخذ سلتلف مسؤوليات التنظيم ، وجيب على الطالب ادلشاركة يف النشاطات من أجل تكوينو اخلاص
،  وليس ىذا فحسب بل جيب عليو أخذ بعُت االعتبار و النظر يف شليزات وخصائص األلعاب الرياضية اجلماعية

، وكذلك  ، التوازف و سرعة التنفيذ والثقة يف القدرات الذاتية وىذا من حيث الصفات اليت تتطور بواسطة التنسيق
،  ، ادلرونة ، ادلداومة ، السرعة باجلماعة و تطور الصفات البدنية و ادلتمثل يف القوة تطور روح ادلبادرة والثقة

 .(25، صفحة 2004)كعواش عبد العزيز وآخروف ،  الرشاقة

 ثوابت و أدوات األلعاب الرياضية الجماعية: -1-2-6

 الكـرة: -1

مؤثرة بالنسبة لالعب، و تليب حاجياتو احلركية، شلتلكة قوهتا و حركتها اخلاصة هبا، ىي  تعترب الكرة أداة
 تنشيط حركة الالعب و ربثو على التحرؾ اجلدي و القفز.

الكرة سبثل وسيلة، من خالذلا يستطيع الالعب )الطالب( إلغاء عدوانيتو وأداة تسمح لو بفرض سيطرتو 
 ، واحملافظة على الكرة.... ، القذفات ، كقص الكرات عندما يتحصل عليها

 ، و ذلك حسب قوانُت سلتلفة أو دقيقة ربدد حسب كل لعبة.  وبادلوازاة فهي سبثل عامل تبادؿ



 الفصل االول                                                                         الرياضات الجماعية

 

 

26 

 : الميدان  -2

 ، ميداف األلعاب الرياضية اجلماعية فضاء مغلف حيادي و مدعم إلجراء والتقاء فريقُت يتملك أبعاد دقيقة    
)نفس  حبيث أف كل العب يقتسم ىذا الفضاء مع زمالءه للتنافس ضد اخلصم و الدفاع على منطقتو اخلاصة

 .(26ادلرجع السابق، صفحة 

 :المرمى -3

وىذا يعٍت  فوؽ ادليداف من أجل الفوز البد على الفريق أف يسجل أكرب عدد من النقاط ضد خصمو،
                                                                         إيصاؿ الكرة وإدخاذلا أو دلسها ذلدؼ معُت.

فاذلدؼ ديكن أف يكوف ادللعب نفسو مثل الكرة الطائرة أين ذبب أف  وطبيعة ادلرمى مرتبطة بنوع اللعبة اجلماعية،
                                                                                                   تلمس الكرة األرض لتحقيق نقطة.

رة مادية ثابتة، أي مرمى تدخل من أما فيما خيص األلعاب الرياضية اجلماعية األخرى، ادلرمى عبارة عن إشا
 .(31-30، الصفحات 1993)ناصيف مجيل ،  خالذلا الكرة

 القوانين: -4

و اليت ربدد صفة لعب الكرة  إف بيئة نشاط اللعبة الرياضية اجلماعية تتطلب التأقلم مع رلموعة قوانُت،
وبأي منطقة من االسم كما تنتهج دبعرفة شكل الكرة حجمها ووزهنا كما تعلم دبوازاة كيفية التعامل مع اخلصم 

 ، عدد الالعبُت ادلسموح ذلم دبشاركة اللقاء ومدة ادلباريات. فوؽ أبعاد ساحة اللعب

عب ربت ىذه القوانُت تصبح حركيتو زلدودة ، وفور خضوع الال والقوانُت ىي رلموعة اتفاقيات دقيقة
 .(28، صفحة 2004)كعواش عبد العزيز وآخروف ،  وسلتصة وحسب كل لعبة رياضية مجاعية
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 الزمـالء: -5

اللعبة الرياضية اجلماعية نشاط يتطلب التعاوف من أجل ىدؼ واحد مشًتؾ وىذا يعٍت أف الالعب 
واجب عليو أف يفهم زميلو اآلخر و نواياه يف مستوى التعاوف وىذا ال يتحقق إال بعد معرفة الرفيق والشعور 

 .(32، صفحة 1993)ناصيف مجيل ،  بتصرفاتو باإلضافة إذل معرفة ادلؤشرات اليت تكشف عن أىدافو

 الخصـم:  -6

إذا كاف وجود الرفقاء قد أصبح مركب موافق لكن األلعاب الرياضية اجلماعية فإف وجود اخلصم ديثل 
عنصر مشًتؾ و أساسي: و كل القابلة تكوف زلللة ومعرفة، دبعٌت نتيجة القوة بُت فريقُت عن طريق اذلجـو كل 

)كعواش  فاع حياوؿ إبقاء التوازففريق حياوؿ ترجيح كفة لصاحلو عن طريق احلصوؿ على نقاط و يف حُت أف الد
 .(28، صفحة 2004عبد العزيز وآخروف ، 

 أهداف برنامج األلعاب الرياضية الجماعية: -1-2-7

برنامج األلعاب الرياضية اجلماعية جيب أف تقًتح لو أىداؼ أساسية من أجل تطوير بعض الصفات  إف
اخلاصة يف األلعاب الرياضية اجلماعية، وينقسم ىذا الربنامج إذل أربعة أقساـ للعبة ادلختارة و الذي يتمثل يف 

 األىداؼ التالية:

 فهم و استيعاب سلتلف حاالت اللعب والتكيف معها. -
 وعي بالعناصر وادلكونات اجلماعية ويكوف ىذا بطريقة عضوية.ال -
 التنظيم اجلماعي مثل اذلجـو و الدفاع وسلتلف أنواع ومراحل اللعب و تداخلها. -
 ربسُت الوضع و ادلهارات الفردية و اجلماعية حملتوى اللعب. -
 دلختلفة.إعطاء رؤية واضحة و لو مصغرة عن عناصر اللعب التكتيكي و استيعاب األوضاع ا -
 إدماج وإدراؾ العالقات الزمنية و ادلكانية اليت تصلح لالستيعاب اجليد مث التنفيذ. -

و من ىنا جيب النظر إذل ادلميزات اليت ديكن تطويرىا يف ضوء ىذه العناصر وديكن حصر ىذه ادلميزات 
ىذه اخلصائص يف ىذه بصيغة خاصة يف العناصر و احلقائق النفسية و ىذا راجع بالدرجة األوذل إذل صعوبة 

 .(29، صفحة 2004)كعواش عبد العزيز وآخروف ،   ادلرحلة باإلضافة إذل عناصر حركية وبدنية عديدة
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 : خاتمة

ديكن القوؿ اللعب معرؼ كنشاط بدين و ذىٍت يهدؼ إذل الًتقية كما أف األلعاب الرياضية اجلماعية 
 ، االجتماعية. ، النفسية الشامل هتدؼ إذل تطوير الناحية البدنيةبشكلها 

وعليو فإف ادلمارسة الرياضية ىي نشاطات رياضية سلتلفة تطورت عرب السنُت  ويقـو هبا األفراد  
واجلماعات  ليس لغرض تقوية اجلسم والعضالت وإمنا لرفع ادلستوى احليوي  للفرد نفسيا وعقليا  واجتماعية  

 لوكيا إف صح التعبَت  .وحىت س

ب العبوي وقاعدة أساسية يف تكوين الكما تعترب األلعاب الرياضية اجلماعية يف حد ذاهتا إطار تر 
 وكذلك كوسيلة سبنع التجمد النفسي و البدين .

نستخلص شلا تطرقنا إليو   أف خصائص  وشليزات  األلعاب الرياضية اجلماعية  زبتلف باختالؼ   
    .كما  أف االختالؼ يكمن أيضا بأىداؼ كل لعبة مجاعية   النشاط اجلماعي
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 مقدمة:

تعترب الربامج التدريبية أحد صور التدريب يف رلاؿ النشاط الرياضي اليت تعمل على رفع مستوى اإلصلاز عند 
أصبحت الربنامج التدريبية بصورىا ادلتعددة عملية ذلا دورىا اذلاـ يف  إذالرياضي للوصوؿ للمستويات العالية 

، بل أصبحت عنصرا ىاما بُت ادلدربُت وادلتخصصُت بعد اإلؽلاف هبا كأحد الوسائل اذلامة  اجملتمعات العاصرة
ماذلم سباشيا مع لزيادة الكفاءة اإلنتاجية وذلك لرفع مستوى األداء لألفراد لتحقيق ادلتطلبات اليت تستدعيها أع

، وتستمر الربامج التدريبية طواؿ حياة الفرد بصورة عامة وفقا الحتياجاتو كفرد وكأحد  التطور العلمي والتكنولوجي
 أعضاء اجملتمع.

إذا تسعى الربامج التدريبية إىل أحداث تغَتات يف أظلاط سلوؾ الفرد من خالؿ توجيهو لألفضل األساليب ادلبنية 
ح لشخصيتو والعوامل احملددة لسلوكو، فهو يسهم يف تكييف الفرد بالنسبة لظروؼ احمليطة بو على الفهم الصحي

 .ووإىل ربقيق توازنو مع ظروؼ البيئة الدائمة التغَت حول

والربنامج التدرييب وسيلة وليس غاية يف حد ذاتو فهو يعمل على إعطاء الفرصة الكاملة للفرد لتأدية واجباتو بأعلى 
، فيعمل على تنمية وتطوير قدرات الفرد البدنية والوظيفية والنفسية وإمكانية استخدامها  كفاءةمستوى من ال

 للوصوؿ على اكرب نفع لذاتو وبالتايل للمجتمع احمليط بو.
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 مفهوم البرنامج:1--2

فهو عملية مستمرة ومالزمة للتفرد الرياضي وذلك  ، الربنامج عامل أساسي لتحديد مسار أي عمل ىادؼ
مسار التدريب لزيادة كفاءة الفرد  أو ادلنهاج الذي ػلدد اإلطارذلك  ، كما أنو لتحقيق اذلدؼ ادلراد ربقيقو

 واستعداده للوصوؿ إىل أعلى ادلستويات يف النشاط الرياضي ادلمارس.

 ا مايلي:ولقد تعرض بعض العلماء لتعريف الربنامج نذكر منه

" الربنامج بأنو )عبارة عن عملية التخطيط للمقررات واألنشطة والعمليات التعليمية ادلقًتحة لتغطية ويليمزعرؼ "
 .(17، صفحة 1976)سيد اذلواري،  فًتة زمنية معينة(

بأنو )رلموعة خربات منظمة يف ناحية من النواحي ادلواد الدراسية، ووضع ذلا ىدؼ  وعرؼ" الدمراس سرحاف"
 خاصة(. وإمكانياتمعُت تعمل على ربقيقو مرتبطة يف ذلك بوقت زلدد 

بأنو )عبارة عن كشف يوضح العمليات ادلطلوب تنفيذىا مبينا بصفة خاصة ميعاد  "اذلوا ريوعرؼ " السيد 
 .(17، صفحة 1985)د عبد احلميد شرؼ،  االبتداء وميعاد االنتهاء لكل عملية تقرر تنفيذىا(

طة صمتت سلفا وما يتطلبو ذلك التنفيذ وؽلكن القوؿ أف الربنامج ىو عبارة خطوات تنفيذية لعملية التخطيط خل
 من توزيع زمٍت وطرؽ تنفيذ وإمكانيات ربقق ىذه اخلطة.
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 التخطيط وإعداد البرنامج:2--2

 للتخطيط وإعداد الربنامج غلب مراعاة النقاط التالية:

اللياقة البدنية التأكيد من سالمة اجلسم ومقدرتو على القياـ بالنشاط ادلطلوب وذلك بإجراء  قبل إعداد برانامج-
                                                                                                                        فحص طيب.

                                                                                                الواجب معرفة كل سبرين رياضي.-
، لتكوف برنارلا متنوعا ؼلدـ اجلسم بصفة عامة، من مجيع جوانبو حيث يتضمن  التمريناتاختيار رلموعة من -

                                                                                                        كل العضالت اجلسم وأجهزتو.
  ربديد مواعيد ثابتة ألداء التمرينات، حيث تكوف ادلواعيد منظمة ومكاف التدريب مناسبا لنوعية التمرينات-

 .(330، صفحة 1996)صباح السيد فاروز، 

 أهمية البرنامج:3--2

 يلخص عبد احلميد شرؼ أعلية الربنامج يف بعض النقاط:

اكتساب عنصر التخطيط فاعلية فبغياب الربنامج تصبح عملية التخطيط ناقصة ونقصها غلعلها عدؽلة -1
الفعالية، كما يكسب العملية اإلرادية بأكملها النجاح والتوفيق وال ؽلكن للخطط التدريبية والتعليمية النجاح 

 لوقت والبعد عن العشوائية والدقة التنفيذ بدوف الربنامج ال ؽلكن أف يكوف ذو أعلية مثلي.والقتصاد يف ا

يعترب جزءا متكامال من عملية اجملهود الكلي للمنشأة الرياضية، أف ؽلدنا خبربات متشاهبة ومتوازنة يف النمو -2
 والتطور.

 م.أف يقـو على اىتماـ واحتياجات وقدرات الذي يعمل على خدمته -3

)عبد  أف يعمل على إمدادنا باخلربات ادلرتبطة بالبيئة احمللية وتكوف يف نفس الوقت يف مستوى نضح األفراد-4
 (56-38احلميد شرؼ ، الصفحات 
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 : ةامج التدريبيأهداف البر 4--2

 بُت أىم شليزات صلاح الربنامج ادلعدؿ حسب زلمد كامل عفيفي عمر: من

تدريب ادلعاقُت على الوقاية النفسية بدؿ من زيادة حاالهتم سوءا اكتشاؼ معارؼ –تنمية التوافق العضلي العصيب 
ة عن طريق اكتساب الثقة بالنفس والشعور باالطمئناف، التمتع باحليا -ومعلومات ومهارات يف األلعاب ادلختلفة

)د/وجدي  االقتناع دبقوماهتم وإمكانياهتم لتصحيح االعًتافات ادليكانيكية وربسُت أداء وظائف اجلسم ادلختلفة
                                                                                                  .(211مصطفى الفاتح، زلمد لطفي السيد ، صفحة 

)زلمد كامل عفيفي  مل، القوة،افق العضلي العصيب، ادلرونة، التحقة البدنية مثل التو وكذا تنمية بعض عناصر الليا
وترى" مسَتة أبو زيد" أف ىناؾ أىداؼ من أجل اإلدماج منها: اإلدماج  (13-12، الصفحات 1988عمر، 

ادلادي ويقصد بو تقليل البعد ادلادي بُت ادلعوقُت والعاديُت، اإلدماج الوظيفي وىي التقليل البعد الوظيفي بُت 
، وبدوف أف (69، صفحة 1982)أسامة كامل راتب،  ىاتُت الفئتُت ىند استخدامها معدالت وموارد سلتلفة

ننسى اإلدماج االجتماعي ويتضمن تقليل البعد االجتماعي بُت ادلعاقُت والعاديُت ونعٍت بالبعد االجتماعي كما 
 أشار الباحثوف أعاله بأنو عدـ االتصاؿ بالشعور النفسي بالعزلة.

 علا:كما أف الربنامج تتضمن نوعُت من األىداؼ 

حبيث يكوف قادرا على تنفيذه" وىي  رياضينأمل أف يعرفو أو يتعلمو الىي صياغات دلا  األهداف التعليمية:-أ
 خاصة دبرحليت الطفولة حىت ما قبل ادلراىقة.

تعلمو سابقا دبستوى رفيع من  دلا مت رياضيا نأمل أف يصل إليو أداء الىي صيغات دلأهداف األداء البارع:"-ب
 .(124-120، الصفحات 2001)صلدي, مسَتة ابو زيد،  الرباعة واالبتكارجادة و الإل
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 :يةامج التدريبالبر 5--2

ب األطفاؿ واجلمعية األىلية لتقدير القوة على أف يسمح لألطفاؿ ربت سن البلوغ وافقت كل من األكادؽلية لط
بتلقي أمحاؿ تدريبية بشرط أف يكوف ربت إشراؼ ومراقبة خبَت أو أخصائي وتعليم الطالب الذين مل يبلغوا احللم 

ذوي العجز غلب أف يوجو يف أيطار برنامج التعليم الفردي ولكي هنيئ ونوفر احلاجات من ادلستويات القدرة 
 عتبار وإتباعها:واالستطاعة لكل متعلم ىناؾ بعض ادلبادئ والقواعد ادلقًتحة واليت غلب أخذىا بعُت اال

الفروؽ على تقدير حقائق علمية زلددة وىي تعمل بدورىا على زبفيف حدة النقص والعجز اجلوىري للطفل -
 اتو.ل الشخص العاجز يعيش معتمدا على ذوىي ذبع

احلمل الزائد إف الزيادة يف الطاقة وقوة التحمل ناتج عن كميات أو جرعات صغَتة من العمل اإلضايف وىذه -
من القدرة ادلوجودة لدى الشخص واحلمل الزائد من ادلمكن أف ػلقق زيادة عدد احملاوالت واألوضاع  تعظم

رياضية ذا الغرض أو أداء التمرينات الواالستعدادات وزيادة يف درجة السرعة لتلك التدريبات ادلنفذة أو ادلنجزة ذل
 واصلة وكذا تقليل فًتة الراحة بُت دورات النشاط.باإلضافة إىل زيادة عدد الدقائق من اجملهودات ادلستمرة وادلت

احملافظة على اللياقة البدنية وتنميتها: إف جلسات التدريب ؽلكن أف تستخدـ للعناية واحلفاظ على اللياقة البدنية -
وتنميتها واحلقائق العلمية ادلتغَتة وادلتعددة عن التدريب سوؼ تشَت يف ادلستقبل إىل عما إذا كانت نتائج 

لتدريبات ربافظ على اللياقة البدنية وعما إذا كانت تعمل على تنميتها إـ ال ، إىل جانب أف اللياقة البدنية اذلادفة ا
والقدرات ادلكتسبة من التدريبات غلب أف زبصص من أجل تنمية ادلهارات العلمية للمكونات والعناصر الصحي 

ن خالذلا ادلستويات ادلتكافئة وادلتناسبة بشدة عن طريق و التدريبات احملددة جدا ىم ربتاجوهنا لكي يعلموا م
 . (282، صفحة 1997)حلمي إبراىيم، ليلى السيد فرحات،  مقدرة ادلتدرب واستطاعتو
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 الخصائص المميزة للبرامج التدريبية:-51--2

يتميز الربنامج التدرييب خبصائص عدة واليت كل ىدؼ من أىداؼ ىذا البنامج حيث تتماشى ىذه اخلصائص مع 
 احلالة البدنية وادلرافوجلية للفرد، ولذا يعترب من أىم خصائص الربنامج التدرييب:

 يف النشاط الرياضي ادلمارس. يرمي الربنامج التدرييب إىل زلاولة الوصوؿ بالفرد إىل أعلى ادلستويات ادلمكنة-1

يراعي الربنامج التدرييب الفروؽ الفردية بُت الرياضيُت حىت ولو تقاربت نتائجهم إذ يتحدد ادلستوى الرياضي من -2
عدة مكونات زبتلف عند الفرد عن األخر، و يظهر أعلية مراعاة ذلك خاصة مع العيب ادلستويات العادلية وزبتلف 

طبقا لسن، والعمر التدرييب واحلالة ادلرفولوجية ودرجة اإلعاقة وكذلك بالنسبة للجنس بنُت  عملية الربرلة للتدريب
 أو بنات إىل جانب متطلبات الفرد خارج العملية التدريبية.

)د/ عصاـ عبد  أف ؽلكن تنفيذ من خالؿ التسهيالت ادلتاحة والوقت ادلتيسر والدورات والقيادات ادلتوفرة-3
 .(3، صفحة 1992اخلالق، 

)زلمد حسن عالوي، زلمد نصر الدين  " باالستمرارية  " : وليس يعترب عملية تتميز باالمتداد أو االستمرار-4
 . (65-64، الصفحات 1994رضواف ، 

يسعى الربنامج التدريب إىل التنمية ادلتكاملة لألعضاء ادلتبقية للفرد وكذا النفسية للفرد كوحدة واحدة، دبراعاة -5
التكامل لعملييت الًتبية والتعليم بتأكيد العالقة الوثيقة مقدرة الفرد األداء واستعداده ذلذا األداء للوصوؿ إىل أعلى 

 ي ادلمارس.ادلستويات ادلمكنة يف النشاط الرياض

يستمر الربنامج التدرييب على ربتسب ادلدة احملددة، أسبوعُت أو شهر أو سنة ويظهر ذلك االستمرار يف -6
 اخلطط التدريبية اليت تبٌت على األسس العلمية واالصلازات الناجحة يف احلياة العلمية.

لـو اإلنسانية مثل: علم النفس واالجتماع يستند الربنامج التدرييب على نظريات وقواعد من العلـو الطبيعية والع-7
الرياضي وادليكانيكا والكمياء احليوية، علم وظائف األعضاء والتشريح وغَتىم مع االستفادة خبربات ادلدربُت 

 العلمية من أجل بناء متكامل لعلم التدريب الرياضي احلديث.
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 من بُت العناصر ادلؤثرة نذكر مايلي:العناصر المؤثرة على البرامج التدريبية: -52--2

 ذىنية(.-نفسية–خططية  -مهارية -مستوى حاالت التدريب )بدنية-1

 اإلمكانيات ادلتاحة من منشآت رياضية وأدوات أجهزة وكوادر فنية واعتمدات مالية.-2

 دد ادلنافسات.األزمة ادلتاحة ادلتاحة للتدريب وادلنافسة ومواعيدىا من حيث عدد الوحدات التدريبية وع-3

احلالة الصحية ألفراد اجملموعة من توافر التغذية السليمة والنـو الكايف والراحة وعدـ تناوؿ ادلكيفات أو -4
 ادلشروبات الروحية.

 مشكالت الرياضيُت النفسية ومساهتم الشخصية والًتكيز الذىٍت.-5

 أغراض البرامج التدريبية:-53--2

تنمية كل القوى البدنية والنفسية للفرد كوحدة متكاملة للوصوؿ إىل أعلى ادلستويات يسعى الربنامج التدرييب إىل 
 ادلمكنة يف النشاط الرياضي ادلمارس ويتوقف ىذا ادلستوى على:

 كفاءة قدرات الفرد بدنيا ومهاريا وخططيا وفكريا.-1

التدريب، ودرجة الدافع ومستوى  استعداد الفرد وموافقتو من النشاط الرياضي وادلتطلبات اليت تلزمها عملية-2
 .(6، صفحة 1992)د/ عصاـ عبد اخلالق،  اإلرادة ومساتو الشخصة

وغلب أف ينظر للعمليتُت  كما يسعى إىل بذؿ كل اجلهود اليت توجو مباشرة إىل تنمية كفاءة الفرد وقدراتو،
التعليمية والًتبوية كوحدة واحدة متكاملة إذا يكوف ربقيق الواجبات الًتبوية من خالؿ وأثناء العمليات التعليمية،  
كما تكوف الواجبات الًتبوية ىي القوى احملركة الصلاز الواجبات التعليمية، وغلب استغالؿ والتأثَت ادلتبادؿ بينهما 

 . دريب والتنافسعند التخطيط للت
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 مفهوم التدريب الرياضي:6--2

زبتلف النظرة إىل عملية التدريب الرياضي باختالؼ األنظمة والفلسفات اليت ينتمي إليها اجملتمع اليت ربدد 
اذباىات عملية التدريب، ولكن ىناؾ إطارا عاما  ػلدد مسار التدريب الرياضي لتحقيق زيادة كفاءة الفرد 

 وؿ هبا إيل أعلى ادلستويات يف النشاط الرياضي ادلمارس.واستعداده للوص

" بأف roder" عن رودر "harreويف ضوء ذلك تعددت التعاريف للتدريب الرياضي منها ما قدمو ىارا" 
احتواء عملية التدريب  التدريب الرياضي صورة األعداد الالعب للوصوؿ للمستويات الرياضية العادلية... وأوضح

على الًتبية السياسية وتقومي ادلنافسات والنواحي اخلططية النظرية ومراعاة ومتابعة حياة الفرد اليومية ادلناسبة مع 
 رعايتو صحيا.

يف حُت يرى " ىاري" أف التدريب الرياضي عملية خاصة منظمة للًتبية البدنية ادلتزنة اليت هتدؼ للوصوؿ بالفرد 
مستوى شلكن يف نوع النشاط الرياضي ادلختار كما تساىم بنصيب وافر يف إعداد الفرد للعمل واإلنتاج  إىل أعلى

 .(35)زلمد حسُت عالوي ، صفحة  والدفاع عن الوطن

متطلبات النشاط الرياضي وربديد التعريف ادلوجز للتدريب الرياضي بأنو " عملية تربوية سلططة لتحقيق التوازف بُت 
)د/وجدي  ادلمارس وقدرات الفرد واستعداداتو للوصوؿ بو إىل أعلى مستويات شلكنة يف ىذا النشاط الرياضي"

 .(01مصطفى الفتاح، زلمد لطفي السيد ، صفحة 

العمليات الًتبوية اليت تعتمد على األسس وادلبادئ العلمية ويتضمن القُت،  ويعرفو مفيت إبراىيم محادة بأنو "
التعليمي والًتبوي واليت من خالؿ كل من عمليات زبطيط والقيادة ادليدانية هبدؼ ربقيق أعلى ادلستويات الرياضية 

 .(52صفحة )د/عبد احلميد شرؼ ،  واحلفاظ عليها أطوؿ فًتة شلكنة

ويشَت مفهـو التدريب الرياضي إىل عملية التكميل الرياضي ادلدار وفق ادلبادئ العلمية والًتبية ادلستهدفة إىل 
مستويات مثل يف إحدى األلعاب و ادلسابقات عن طريق التأثر ادلربمج وادلنظم يف كل ف قدرة الالعب وجاىزيتو 

 .(59، صفحة 2002)مفيت ابراىيم،  لألداء
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 عناصر األساسية لمضمون العملية التدريبية :-61--2

يعد التدريب الرياضي بأنو عملية تتصف بادلتابعة ومراحل ذات عالقات متبادلة، وتتوقف كل منها            
 كما يتضمن علي عمليات ومراحل فرعية صممت كي تساىم يف ربقيق ىدؼ عاـ .  علي االخري ،

يكوف اذلدؼ الرئيسي للتدريب ىو ربسُت األداء يف األلعاب الرياضية التنافسية ، وقد تشكل ىذه العناصر  -
،  التطور الشخصي لالعب( تكوف ذات قيم أمسى واىم بالنسبة لبعض ادلدربُت–أىدافا أخري مثل ) النمو 

 ولكنها غلب اف تكوف مصاحبة للهدؼ الرئيسي .
يتضمن التدريب سلسلة من العالقات الشخصية ادلتبادلة ، وقد زبتلف ىذه العالقات يف مداىا وقوهتا و درجة  -

االقتناع هبا ، ولذالك فأف طبيعة ىذه التفاعالت و العالقات ؽلكنها اف تشكل عملية التدريب بدرجة ىامة ، 
 ر تعزيزا اغلابيا او سلبيا .حيث أهنا توف

يكوف ربقيق أىداؼ األداء مقيدا بالتزاـ الالعب و انتظامو ، وخربة ومعرفة ادلدرب و ادلوارد ادلتوافرة و الطبيعة  -
 التنافسية لتحقيق االصلاز يف الرياضة ، ودرجة صعوبة وتعقد ادلتغَتات اليت تؤثر علي الداء .

يكوف دور ادلدرب باإلضافة ايل الدور القيادي و التوجيهي، ىو إدارة عملية التدريب ضلو ربسُت األداء القائم      
نبيلة امحد عبد -)سلوى عز الدين فكري علي أساس طموح وقدرات الالعب ادلناسب وذالك يف الوقت ادلناسب 

 (33-32، الصفحات  2004الرمحاف ، 
 : أهداف وواجبات التدريب الرياضي-62--2

اف واجبات التدريب الرياضي ؽلكن اف ضلددىا يف الواجبات الًتبوية ، والواجبات التعليمية ، فمن أىم الوجبات 
الًتبوية اليت يسعي ادلدرب ايل ربقيقها ىو العمل عل تربية وتطوير السمات اخللقية من تسامح ، وتواضع ، وضبط 

 .( edgar thiopental , 1977, p. 435 ) النفس، واخللق الرياضي
اف من أىم الواجبات الًتبوية اليت ػلاوؿ  HORSKYوKACANIويف ىذا النطاؽ يشَت الباحثاف 

ىو تطوير اخلصائص والصفات اإلدارية اليت تؤثر علي سَت ادلباريات ، ونتائجها و ادلثابرة  ادلدرب ربقيقها،
والتصميم والطموح واجلرأة و االعتماد علي النفس و الرغبة يف االنتصار ، وتربية الالعبُت علي اجتناب األنانية و 

 .kacani et horsky, 1986, p) العمل اجلماعي لرفع مستواىم خلدمة ناديهم و الوسط االجتماعي
29). 

أما الواجبات التعليمية اليت ػلاوؿ ادلدرب ربقيقها فتتلخص يف عملية اإلعداد البدين ، وىنا يعمل ادلدرب علي 
ادلهاري عن  تطوير الصفات البدنية للرياضي من التحمل ، القوة ، السرعة وادلرونة والرشاقة . وكذالك اإلعداد

طريق تعلم ادلهارات األساسية ، باإلضافة ايل اإلعداد اخلططي ، اين ػلاوؿ ادلدرب تعليم خطط اللعب الفردية 
 (15، صفحة 1980)حنفي زلمود سلتار،  .واجلماعية وفق اإلمكانات احلقيقية لالعبُت 
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 : أسس والمبادئ العلمية للتدريب الرياضي -2-6-3
التدريب الرياضي احلديث يقـو علي معارؼ ومعلومات و ادلبادئ العلمية ادلستمدة من العديد من العلـو الطبيعية 

و العلـو اإلنسانية ، كالطب الرياضي ، و ادليكانيك احليوية ، وعلم احلركة ، وعلم النفس الرياضي و الًتبية 
 علم االجتماع الرياضي .والتعليم ، و 

ويف ضوء ذالك صلد اف ظاىرة اذباه بعض الالعبُت القدامى إيل االطلراط يف سلك ادلدربُت اعتمادا منهم علي 
سابق خرباهتم كالعبُت دوف التعمق يف األصوؿ العلمية النظرية ذلذا العلم ، ويعترب من األمور اليت تؤدي ايل عدـ 

اضي ، فمن ادلستحسن اف يكوف ادلدرب الرياضي من الالعبُت السابقُت ، ولكن خربة االرتقاء بعملية التدريب الري
اللعب السابقة ال تعترب دبفردىا جواز للمرور الطبيعي للممارسة التدريب الرياضي مامل ترتبط بالدراسة العلمية 

 الرياضية .
فا "العلم"و" الفن" ، فالتدريب وىناؾ شبو إمجاع أالف علي القوؿ بأف التدريب الرياضي غلمع بُت ص     

الرياضي "علم" من حيث قيامو علي ادلبادئ العلمية للعلـو ادلختلفة ، كذالك يعترب التدريب الرياضي "فنا" يف 
نفس الوقت ، حيث اف تطبيق ىذه ادلبادئ العلمية ػلتاج ايل قدرات فنية و تطبيقية ، األمر الذي يؤدي ايل 

ليؤدي إيل نتائج متماثلة ، حيث زبتلف نتائج التطبيق من حالة إيل أخري تبعا تطبيق نفس ادلبادئ العلمية 
 .(21، صفحة 2002)عالوي, زلمد حسن،  الختالؼ قدرة ادلدرب الرياضي علي حسن التطبيق والكفاءة

 سيكولوجية تدريب طرق و مراحل التعلم المهاري الحركي :7--2
 مفهوم التعلم :-2-1-7

يعترب مفهـو التعلم زلور االىتماـ الرئيسي يف العملية التعليمية حيث "جيتكس" بأنو تغَت يف السلوؾ لو صفة 
)إبراىيم وجيو  االستمرار و صفة بذؿ اجلهد ادلتكرر حىت يصل الفرد إىل استجابة ترضي دوافعو و ربقق غايتو

 (07، صفحة  1995زلمود ، 

و يعتربه زلمد صبحي حسنُت ىو التغَت يف تبٍت سلوؾ أثناء نشاط رياضي يغلب عليو طابع التكرار أي تعديل 
 (65، صفحة 1995)زلمد صبحي حسانُت ،  السلوؾ عن طريق ادلمارسة

و يراه وجيو زلجوب أنو عبارة عن تغَت يف السلوؾ الناتج عن االستثارة ، أي اكتساب الوسائل ادلساعدة على 
 (65، صفحة 1989)زلجوب, وجيو، استيعاب احلاجات و الدوافع لتحقيق اذلدؼ 

و عليو فإف عملية التعلم ربدث عندما تكوف ىناؾ شلارسات أو تدريب مستمر للفرد على الشيء الذي يريد 
 تعلمو و منو نستنتج أف التعلم ىو عملية التغيَت يف سلوؾ الفرد .
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 نظريات التعلم :-2-2-7
 ربتل نظريات التعلم مكانة ىامة بُت النظريات السيكولوجية ألهنا األساس يف فهم سلوؾ الكائنات احلية .

 و تعترب نظريات التعلم إحدى النتائج اليت ؽلكن اإلفادة منها يف تعلم ادلهارات احلركية و التدريب عليها و ارتقائها 

ذلا أعلية كبَتة يف  (44، صفحة 2002)زلمد حسن عالوي ،  و يرى زلمد حسن عالوي أف ىناؾ نظريات
  رلاؿ التعلم للمهارات احلركية الرياضية و ىي:

 نظرية التعلم باالرتباط الشرطي : -2-2-7-1
و تتلخص يف أنو ؽلكن اكتساب الفرد للسلوؾ ادلطلوب تعلمو  ترتبط ىذه النظرية باسم العامل الروسي )بافلوؼ(

إذا ما اقًتف دبيزات شرطية معينة .إذ يـو الفرد إذ يقـو الفرد بسلوؾ معُت كنتيجة دلؤثرات معينة ارتبط هبذا السلوؾ 
 و لذلك تتكوف لدى الفرد استجابات معينة ترتبط أو تقًتف كل منها دبثَت معُت .

ندما نرى الرعد أو نسمع الربؽ فإننا نستجيب لذلك بطريقة معينة مثل البقاء يف ادلنزؿ ، ألننا فعل سبيل ادلثاؿ ع
سبق و أف تعلمنا أف الرعد أو الربؽ يرتبط بنزوؿ ادلطر ، أي أننا تعلمنا استجابة معينة )و ىي البقاء يف ادلنزؿ( 

  األصلي )و ىو ادلطر( .نتيجة دلثَت شرطي معُت )الرعد أو الربؽ( سبق و أف ارتبط بادلثَت

كما أف الفرد إذ يتمكن تعلم التصويب على السلة باقًتانو بالوقوؼ يف مكاف معُت )ركن ادللعب مثال( ،أو اقًتاف 
  .(45)نفس ادلصدرالسابق، صفحة  اللعب بالسلوؾ التعاوين و تكرار ذلك ربت مثل ىذه الشروط

 يستطيع الفرد تعلم ادلهارات احلركية و األظلاط السلوكية ادلطلوبة باالرتباط الشرطي .و بذلك 

 نظرية المحاولة و الخطأ : -2-2-7-2

تذىب ىذه النظرية إىل أف الفرد يف سلوكو أداء سلتلف ادلواقف يقـو بأداء استجابات أو زلاوالت خاطئة متعددة 
 ها .قبل أف يصل إىل استجابة الصحيحة و يتعلم

فعلى سبيل ادلثاؿ إذ حاولنا تعلم التصويب فإننا نقـو يف البداية بتوجيو الكرة ضلو اذلدؼ و التصويب ، فنجد أف 
الكرة زبطئ اذلدؼ ، و صلد يف البداية أف األداء يتسم بكثَت من األخطاء .و محوالت التدريب تنقص ىذه 

 .(47ادلصدرالسابق، صفحة )نفس  األخطاء

و يف ىذا اجملاؿ أف نظرية احملاولة و اخلطأ سبثل ظاىرة ملموسة لدى كل من ادلدرس و التلميذ حيث تستخدـ من 
قبل ادلتعلم عن بداية التعلم ، فعندما يشرح ادلدرس مهارة ما ػلاوؿ ادلتعلم أداء ادلهارة مصيبا تارة و سلطأ تارة 

 .(116، صفحة 1991)عمر بشَت الطوجي،  ن يف النهاية السيطرة على ادلهارةأخرى ، إىل أف يتمك

و تكرار التعلم و التدريب تقل  وىكذا صلد أف التعلم يف إطار ىذه النظرية ما ىو إال مسألة زلاولة و خطأ ،
  األخطاء شيئا فشيئا حىت نتوصل يف النهاية إىل االستجابة الصحيحة 
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 نظرية التعلم باالستبصار : -2-7-2-3
تشَت ىذه النظرية إىل أف الفرد يستجيب ألي موقف بطريقة كلية ، أي أف التعلم ما ىو إال نتيجة لإلدراؾ الكلي 

كلما ازدادت بصَتة الفرد الرياضي بادلهاري احلركية ككل . استطاع سرعة تعلمها و للموقف ، و ىذا يعٍت أنو  
اكتساهبا .و ىذا النوع من التعلم كثَتا ما نالحظو يف تعلم بعض ادلهارات احلركية أو عن تعلم خطط اللعب 

فة بصورة كلية دوف أف ادلختلفة بصورة كلية دوف أف نقـو بتجزئة ادلهارة احلركية أو عن تعلم خطط اللعب ادلختل
، صفحة 2002)زلمد حسن عالوي ،  نقـو بتجزئة ادلهارة احلركية أو خطة اللعب إىل أجزاء صغَتة منفصلة 

48). 

على أف اإلنساف ؽلكن أف يتعلم عن طريق اإلدراؾ ادلفاجئ للموقف  كما دلت التجارب اليت قاـ هبا "كوىلر"
احملَت أو ادلربك الذي يتعرض لو . و حل ادلشكلة عن طريق البصَتة كثَتا ما يعتمد على اخلربة و النضج ، و يعترب 

 .(156، صفحة 1995ع ، )إبراىيم عصمت مطاو  التعلم هبذه الطريقة أصعب أنواع التعلم

 مراحل تعلم المهارات الحركية :3-7--2
أف تعلم مراحل ادلهارات احلركية ذلا أعلية خاصة يف عملية التدريب الرياضي إذ  يرى زلمد حسن عالوي

هتدؼ إىل اكتساب الفرد للمهارات احلركية و إتقاهنا حبيث ؽلكنو استخدامها بدرجة كبَتة من الفعالية أثناء 
 ادلنافسات الرياضية .

ستويات الرياضية . فهما بلغ مستوى و اإلتقاف التاـ للمهارات احلركية يتأسس عليو الوصوؿ ألعلى ادل
الصفات البدنية للفرد الرياضي ، ومهما و مهما اتصف بو من مسات نفسية فإنو ال ػلقق النتائج ادلرجوة ما مل 

يرتبط ذلك كلو باإلتقاف التاـ للمهارات احلركية الرياضية يف نوع النشاط الرياضي الذي يتخصص فيو . ىذا 
)زلمد حسن عالوي ،  هارات احلركية من العوامل اذلامة إلتقاف خطط اللعب ادلختلفةباإلضافة إىل أف إتقاف ادل

 .(54، صفحة 2002

و سبر عملية تعلم ادلهارات احلركية يف ثالث مراحل أساسية ترتبط فيما بينها و تؤثر كل منها يف األخرى و تتأثر 
 و ىذه ادلراحل ىي : هبا ،

  مرحلة اكتساب التوافق األويل للمهارة احلركية 
  مرحلة اكتساب التوافق اجليد للمهارة احلركية 
  مرحلة إتقاف و تثبيت ادلهارة  احلركية 
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 مرحلة اكتساب التوافق األولي للمهارة الحركية :-2-7-3-1
على الشرح أو مشاىدة األفالـ التعليمية أو  إف التعرؼ اجليد من جانب الالعب على مهارة جديدة يعتمد

الصور أو النماذج ادلختلفة حيث أنو كلمت توفرت اخلرب السابقة ارتبطت ادلهارة احلديثة بذىن الالعب وكاف 
التصور ذلا واستيعاهبا أسرع ،و غلب أف يكوف الشرح اللفظي واضحا ومناسبا مع ادلستوى الفكري 

 ظة تبسيط ادلواقف التعليمية حىت يتمكن الالعبُت من استيعاب ادلهارات .لالعبُت،وغلب على ادلدرب مالح
 (164، صفحة 1992)عصاـ عبد اخلالق ، 

إذ أنو يدخل عليها حركات بأجزاء  عن تعلم مهارة حركية جديدة ، ذبد أف احلركة ليست سليمة األداء سباما ،
 سلتلفة من جهة ال ضرورة ذلا و من ىنا البد على ادلدرب يف ىذه ادلرحلة مراعاة اخلطوات اآلتية :

 عمل ظلوذج احلركة و إف أمكن استخداـ الصور و األفالـ  -
الشرح باللفظ بطريقة سهلة مبسطة و شاملة للمهارة حبيث يستوعب الالعبوف الشرح و ذلك من خالؿ  -

تكرار األداء يبدأ الالعبوف يف اإلحساس باحلركة ، و يزداد توافقهم العضلي و العصيب و أثناء أداء الالعبُت 
 هارة .للمهارة يقـو ادلدرب بإصالح اخلطأ أو شرح الطريقة الصحيحة يف أداء ادل

 مرحلة اكتساب التوافق الجيد للمهارة الحركية :-2-7-3-2
يف غضوف ىذه ادلرحلة ؽلكن استخداـ سلتلف الوسائل ادلعينة على التعلم السابق ذكرىا مع مراعاة أف 

 تتناسب مع درجة ادلستوى الذي وصل إليو الالعب الرياضي .

و اليت ؽلكن بواسطتها شلارسة و أداء ادلهارة احلركية و و ربتل الوسائل العلمية مكانة ىامة يف ىذه ادلرحلة 
التدريب عليها ككل و كأجزاء ، كما ربتل عملية إصالح األخطاء دور ىاـ يف خالؿ عملية التدريب على ادلهارة 

إف ادلطلب األساسي و الرئيس ىذه ادلرحلة ىو ؛(38-37، الصفحات 1994)مفيت إبراىيم محاد ، احلركية 
زلاولة الوصوؿ باألداء دوف الوقوع يف اخلطأ ، حيث تندرج يف التقدـ باألداء ادلهاري الذي غلب أف يكوف مناسبا 

 إلمكانية الالعبُت و مشوارىم الفٍت ، و ؽلكن الًتكيز على أداء مهارة يف مسارين متوازيُت :

 التمرينات تنمية ادلهارة من خالؿ -

)زلمد حسن عالوي ،  تنمية ادلهارات من خالؿ اللعب ذاتو يف التقسيمات الصغَتة و الكبَتة و ادلتوسطة
 .(64، صفحة 2002

 

 

 

 



 البرامج التدريبية                                                                                 الفصل الثاني

 

 
43 

 مرحلة إتقان و تثبيت المهارة الحركية :-2-7-3-3
يف ىذه ادلرحلة ؽلكن إتقاف و تثبيت أداء ادلهارة احلركية من خالؿ مواالة التدريب و إصالح األخطاء 

 ربت الظروؼ ادلتعددة و ادلتنوعة .

إف اذلدؼ األساسي ذلذه ادلرحلة ىو الوصوؿ بالالعب إىل أداء ادلهارة بصورة آلية ، و يصل الالعب إىل 
باألداء و استخداـ التمرينات ادلتنوعة ، و بعد أف يكسب الالعبوف التوافق  ىذه ادلرحلة من خالؿ التكرار الدائم

اجليد للمهارة حيث يصبحوف قادروف على تكرار أداء ادلهارة احلركية بصورة أكثر تنظيما ، كما يستطيع ادلدرب 
ؿ مرحلة التعلم و االستفادة من ادلنافسات التجريبية الستكشاؼ عيوب أداء ادلهارة احلركية اليت تظهر من خال

 .(205، صفحة 1998)زىَت خشاب و آخروف ،  التدريب عليها

و من الضروري لضماف و إتقاف و تثبيت ادلهارات احلركية يف غضوف ادلنافسة أف يقـو الالعب الرياضي من وقت 
ميز بزيادة عامل الصعوبة عما يصادفو أثناء ادلنافسات آلخر بأداء ادلهارة احلركية ربت سلتلف الظروؼ اليت تت

 الرياضية 

و هبذه الطريقة يستطيع الالعب اكتساب القدرة على األداء ادلهاري اجليد يف حالة الزيادة القصوى لألعباء البدنية 
 .(23، صفحة 1992)حنفي زلمد سلتار ،  و النفسية يف غضوف ادلنافسات ادلختلفة

 طرق التدريب الرياضي:-2-8
 طريقة التدريب المستمر: -2-8-1

يقصد بو اإلستمرار يف األداء دوف استخداـ فًتات الراحة بينية و ىناؾ نوعاف تدريب مستمر سريع و تدريب 
الطريقة األوىل األقرب إىل حالة التعب يكوف عليها ادلنافسة بتدريب الفرد بشدة محل تدرييب تعادؿ  بطيئ. و تعترب

)أبو عالء أمحد  من ادلسافة الكلية % 75-50من احلد األقصى دلعدؿ القلب باستخداـ مسافة  80-90%
 .(83، صفحة 1997عبد الفتاح، 

أما طريقة التدريب البطيئ فهي أنسب لتدريب كبار السن يف بداية ادلوسم التدرييب أو عقب إنقطاعهم عن 
)حلمي إبراىيم، ليلى السيد  من احلد األقصى للجهد %75مرات بشدة  5-6التدريب لفًتة طويلة دبقدار 

 .(79، صفحة 1997فرحات، 
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 طريقة التدريب الفتري: -2-8-2
يقصد هبا تقنُت محل تدرييب يعقبو راحة متكررة، أي أهنا تتمثل يف سلسلة من تكرار فًتات التمرين بُت كل تكرار 

و اآلخر فواصل زمنية للراحة اإلغلابية الغَت الكاملة حبيث ال تعود فيها ضربات القلب للمتسابق إىل حالتها 
نية )فًتات الراحة( طبقا إلذباه التنمية، و سبكن أعلية زمن فًتات الراحة و طبيعتها الطبيعية و ربدد الفواصل الزم

 يف قدرة ادلتسابق على التكرار )ادلشي، اجلري اخلفيف، مرجحات الرجلُت و الذراعُت...إخل(.
قلب خالؿ الراحة ع يف العضالت، حبيث ينخفض نبض الشلا يساعد على التخلص من حامض اللبنيك ادلتجم

ضربة يف الدقيقة. و أيضا تقليل اإلحساس بالتعب و استعادة تكوين مصادر الطاقة ادلستهلكة أثناء  105-120
 األداء، و من مث القدرة على التكرار دبعدؿ عايل من الشدة و لفتًتات قصَتة نسبياً.

 مميزات التدريب الفتري:-2-8-2-1
 عن باقي طرؽ التدريب األخرى بأنو: يتميز التدرب الفًتي

يعمل على ربسُت كفاءة األجهزة احليوية من اجلهاز العصيب و العضلي و الدوري و التنفسي على إنتاج  -1
 الطاقة و تبادؿ الغازات و القدرة على إستعادة الشفاء.

 يساعد على ضبط الوزف مع التغذية ادلناسبة. -2
 بية للفرد عن طريق مراقبة النتائج اجلزئية.يعمل على تقومي احلالة التدري -3
 يأدى يف أي مكاف دوف احلاجة إىل إمكانيات خاصة. -4
 غلعل وجود الرياضي يف التدريب بإستمرار يف صورة متقاربة. -5
يعمل على زيادة الدافعية عند الرياضي باستمرار و البعد عن الشكل التقليدي إذ ال ؽلل الفرد من الفًتة  -6

 بل يستمر يف النشاط. القصَتة
 يتميز بالتحكم الدقيق بزيادة حجم التدريب و شدتو بدوف الدخوؿ يف ظاىرة احلمل الزائد. -7

 و ينقسم التدريب الفًتي إىل طريقتُت علا:
 طريقة التدريب الفًتي ادلرتفع احلجم )ادلنخفض الشدة(. -أ

 طريقة التدريب الفًتي ادلرتفع الشدة )ادلنخفض احلجم(. -ب
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 طريقة التدريب الفتري المنخفض الشدة: -)أ(
و يؤدي إىل ترقية عمل  يقـو ىذا النوع من الطرؽ إىل تنمية التحمل العاـ )التحمل الدوري التنفسي(

لك من خالؿ ربسُت السعة احليوية للرئتُت و سعة القلب باإلضافة إىل العمل اجلهازين الدوري و التنفسي و ذ
على زيادة قدرة الدـ على محل ادلزيد من األكسجُت، كما يؤدي إىل تنمية قدرة الفرد على التكيف مع اجملهود 

 ادلبذوؿ ادلر الذي يؤدي إىل تأخر ظهور التعب.
 طريقة التدريب الفتري المرتفع الشدة: -)ب(

قـو ىذا النوع بتنمية التحمل اخلاص )مثل ربمل السرعة و ربمل القوة( و السرعة و القدرة العضلية و كذلك ي
القوة العظمى إىل درجةة معينة و فيو صلد أف عضالت جسم الفرد تقـو بالعمل يف غياب األكسجُت كنتيجة 

يٍت( عقب كل اداء و آخر، كما لشدة احلمل ادلرتفع، و ىذا يعٍت حدوث ما يسمى بظارىة )الدين األكسج
يؤدي إىل تنمية قدرة العضالت على التكيف للمجهود البدين ادلبذوؿ، األمر الذي يؤدي إىل تأخر االحساس 

 بالتعب. 
-80و تتميز التمرينات ادلستخدمة يف ىذا النوع من التدريب بالشدة ادلرتفعة إذ تبلغ سبرينات اجلري حوالػي من: 

من  %75لفرد و تصل يف سبرينات التقوية باستخداـ األثقاؿ االضافية إىل حوايل من أقصى مستوى ل 90%
 أقصى مستوى للفرد.

و ينبغي  ،اإلضافيةاألثقاؿ  باستخداـثقل جسم الفرد كمقاومة أو  باستخداـاستخداـ سبرينات التقوية  سواء  
مرات مع األداء الصحيح بصورة سريعة، مث يعقب كل سبرين فًتة  10مراعاة عدـ تكرار التمرين الواحد ألكثر من 
و  االسًتخاء، و حملاولة الزيادة التدرغلية يف محل التدريب يف  اإلطالةراحة بينية حوايل دقيقة تؤدي فيها سبرينات 

ة الراحة البينية، أو التقدـ بزيادة سرعة األداء، و ػلسن عدـ اللجوء إىل ىذا النوع التدرييب يراعى أما تقصي فًت 
 زيادة محل التدريب باستخداـ الزيادة يف عدد مرات التكرار كل سبرين حىت ال يفقد أىم خصائصو التدريبية.

ث الشدة ريقة التدريب الفًتي مرتفع الشدة يف موسم ادلسابقات بصورة شليزة لتلك ادلرحلة، حيطو تستخدـ 
عالية، التكرار قليل، الراحة أطوؿ نسبياً مع تناوب طريقة التدريب الفًتي األقل شدة و التكراري، و تعمل تلك 

 .(326، صفحة 1970)قاسم حسن حسُت،  الطريقة يف التدريب على ربسُت التحمل اخلاص
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 طريقة التدريب التكراري: -2-8-3
تتميز ىذه الطريقة بادلقاومة أو السرعة العالية للتمرين، و ىي تتشابو مع التدريب الفًتي يف األداء و الراحة و 

 لكن زبتلف عنو يف:
 *طوؿ فًتة أداء التمرين و شدتو، و كذا عدد مرات التكرار.

 *فًتة استعادة الشفاء بُت التكرار.
كما تتميز ىذه الطريقة بالشدة القصوى أثناء األداء الذي ينفذ بشكل قريب نت ادلنافسة من حيث ادلسافة و 

طويلة نسبيا بُت التكرارات القليلة لتحقيق األداء بدرجة شدة عالية و يهدؼ ىذا  راحةفًتات  إعطاءالشدة/ مع 
عظمى( و القوة ادلميزة بالسرعة و ربمل السرعة دلسافات و القوة )ال االنتقاليةالنوع من التدريب إىل تطوير السرعة 
لتنمية بعض أنواع التحمل اخلاص ربمل السرعة القصوى، و  استخدامهامتوسطة و يف بعض األحياف ؽلكن 

تسهم ىذه الطريقة التدريبية فَتفع كفاءة إنتاج  الطاقة بالنظاـ الالىوائي، كما تؤثر على سلتلف أجهزة  جسم 
و ة اجلهاز العصيب بصورة مباشرة و قوية، األمر الذي يؤدي إىل سرعة حدوث التعب ادلركزي، الفرد و خاص

( أي عدـ القدرة على إمداد العضالت حباجتها الكاملة األكسوجيٍتػلدث ذلك كنتيجة حلدوث ظاىرة )الدين 
 شدة التمرين.  ارتفاعمن األكسجُت بسبب 

ادلواد ادلخزنة للطاقة و يًتاكم  استهالؾألكسجُت شلا يؤدي إىل بذلك تتم التفاعالت الكيميائية يف غياب ا
يف األداء، كما تعمل طريقة التدريب التكراري  االستمرارحامض اللنب يف العضلة شلا يقلل من قدرة الفرد على 

 .لالعبو الشخصية  اإلراديةعلى تطوير صفات 
يستعمل يف موسم ادلسابقات أما يف موسم ما قبل و تستخدـ ىذه الطريقة حبذر شديد، حىت تؤيت نتائج جيدة و 

ادلستوى فقط )ادلنافسات( و تستخدـ دائما بالتناوب مع طريقيت التدريب الفًتي األقل شدة  فاختبارادلسابقات 
 حىت تعطي للتدريب الطريقة النموذجية و تتميز بػ:

 %100-90الشدة من  -
 مرات. 06-01التكرار من  -
)د/وجدي مصطفى الفاتح، زلمد لطفي السيد ، صفحة  الشفاء )الطويلة( استعادةيف  اإلغلابية الراحة -

331) 
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 مكونات التدريب:-2-9-1
حلمل التدريب مكونات عن طريقها التحكم يف ربديد حركات محل التدريب حسب متطلبات حالة التدريب و 

 ىذه ادلكونات تنحصر فيما يلي:
احلركي، عدد مرات تكرار ادلثَت  شدة ادلثَت احلركي، فًتة دواـ ادلثَت )الزمن الذي يستغرقو ادلثَت احلركي الواحد( -

 فًتة الراحة بُت مثَت حركي آخر )كثافة ادلثَت احلركي( ادلبادئ البيولوجية )احليوية( حلمل التدريب، التكيف:
تكافئ أعضاء اجلسم على التقدـ نتيجة فًتة التعويض الزائدة و اليت ال تظهر إىل مكاف احلمل الواقع على  
كاىل الالعب األكرب شلا يتحملو الالعب و فًتة التعويض الزائد عبارة عن فًتة اليت تعقب فًتة اإلستعادة 

تو الطبيعية، عقب إنتهاء من أداء اجملهود الشفاء. و ىذه عبارة على فًتة اليت تسبق فًتة عودة الالعب حلال
 .(327، صفحة 1970)قاسم حسن حسُت،  الرياضي

 حمل التدريب:-2-9-2
ىو ذلك " اجملهود البدين و العصيب الواقع على جسم الفرد نتيجة ادلثيػر احلركي تعريف الحمل:  -          

 الرياضػي".اذلادؼ للنشاط 
و ىو الذي ؽلكن تعريفو بأنو "كل ما ينجم أو تستدعيو إثارة حركية ىادفة من النشاط الرياضػي ادلمارس من  

 كجهود بدين و عصيب على جسم الفرد"
يفرؽ "ماتفيف" بُت احلمل الداخلي و احلملي اخلارجي، فيوضح أف احلمل اخلارجي أنواع الحمل:  -        

ادلثَت و عدد التكرار ألداء ادلثَت أو مجلة مثَتات، يف حُت أف احلػمل الداخلي ىو إنعكاس  يشمل على قوة و مدى
تأثَت احلمل اخلارجي كلما زادت درجة تغَتات الوظيفية و البيوكيمياوية احلادثة لألجهزة احليوية جلسم الفرد و لكن 

ساوي التأثَت ثابتة الدرجة إذ تلعب سرعة غلب مراعاة أف تكرار نفس احلمل اخلارجي ال يؤدي إىل محل داخلي مت
، صفحة 1992)د/ عصاـ عبد اخلالق،  التكيف الوظيفي للفرد و قدره على التحميل و حالتو النفسية دور ىاـ

36). 
 غلب منذ البداية دراسة ادلكونات األساسية اخلاصة بادلثَت احلركي و ىي: مكونات حمل التدريب:-       

 قوة ادلثَت. -1
 دواـ ادلثَت. -2
 تكرار ادلثَت. -3
 كثافة ادلثَتات.  -4



 البرامج التدريبية                                                                                 الفصل الثاني

 

 
48 

 المبادئ األساسية في التعامل مع حمل التدريب:-2-9-3
مارسة األنشطة ادلختلفة كرد فعل دلمحل التدريب ىو اجلهد البدين العصيب و النفسي الواقع على أجهزة اجلسم 

ؽلثل محل التدريب شكل و ىيكل الربنامج التدرييب من حيث احلجم و الشدة و الراحة كما الرياضية عن "ىار" 
يعكس الفاعلية الناذبة عن ادلثَتات احلركية على الوظائف اجلسمانية و النفسية، كما يرتبط محل التدريب إرتباطاً 

مع الراحة، التكرار، اإلستمرارية، الزيادة التدرجية، التغَت يف احلمل، التقسيم الزمٍت و الفٍت  األكرب حلمل التدريب
. أما العالقة بُت محل (53، صفحة 2000)زلمد عثماف ،  خلطة التدريب و أخَتاً الفروؽ الفردية لألفراد

يف النظاـ الوظيفي يرتبط بضغوط األمحاؿ التدريبية اليت تتعدى درجتها حداً التدريب التكيف ىو التغيَت احلادث 
 معيناً.
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 : خاتمة
ر للوصوؿ إىل أعلى ادلستويات و غلب أف يكوف ىناؾ لتدريب غلب أف يأخذ بعُت اإلعتباشلا ال شك فيو ىو أف ا

إىل رفع مستوى قدرات الفرد و إستعادتو ألداء اجلهد من  مسبقاً بررلة و زبطيط لذلك، فالربنامج التدرييب يأدي
خالؿ جرعات سلططة مع مراعاة التكامل عند إعداد الفرد إعداداً رياضياً بتنمية حاالتو البدنية و ادلهارية و 
و ىي الفكرية و النفسية أي جلميع النواحي اإلعداد الرياضي ادلتكامل، و ىذا ما نسميو احلالة التدريبية للرياضي 

 إمكانيات و قدرات الفرد إلغلاد األداء ادلطلوب.
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  : مقدمة 

يعتقد الصغار أف النجاح يف شلارسة الرياضة ؽلكن ربقيقو من خالؿ بذؿ اجلهود والعمل اجلاد فقط، ولكن مع 
يدركوف أف بذؿ اجلهد والعمل اجلاد ال يكفياف  سنة( 14-12تقدمهم يف السن وحينما يصلوف إىل سن )

لتحقيق النجاح بل إف ادلوىبة واالستعداد ذلما دور مؤثر يف ربقيق ذلك النجاح، حيث يصبح واضحا ذلم أف 
-12مقدرهتم على أداء ادلهارات ادلختلفة تقرر إىل حد بعيد إمكانات أدائهم، فهذه ادلرحلة احملصورة بُت )

وىامة يف حياة وظلو الطفل، أال وىي مرحلة البلوغ، أو التمهيدية للمراىقة ويسميها  سنة( مرحلة حساسة14
البعض اآلخر بادلراىقة ادلبكرة، وفيها ربدث عدة تغَتات من جوانب سلتلفة فهناؾ تغَتات فيزيولوجية ومورفولوجية  

 كظهور بعض أعراض البلوغ وظلو اجلسم والزيادة يف الطوؿ والوزف.

مرحلة الطفولة و مرحلة ادلراىقة وىي من  العمرية بُت مرحلتُت من ادلراحل ادلصنفة علميا و ىي ًتةتدخل ىذه الف
أىم فًتات التكوين الشخصية و ثراء ادلعلومات و يطور ادلستوى الرياضي اذا وضعنا نصب أعيننا أثناء تدريب 

نوظف كل ىذه ادلعلومات و احلقائق يف  احلقائق األساسية يف كل اجلوانب ذلذه ادلرحلة السنية ، و استطعنا أف
التعامل مع ىؤالء الصبية كيف نستمع ذلم و كيف نكسب حبهم و احًتامهم أو نعدؿ من سلوكهم و نرفع من 

 . (29، صفحة 1998د مجاؿ امساعيل النمكي،  -)د عمر ابو اجملد  قدراهتم

إذف من ادلهم أف يعرؼ ادلكوف ىذه اجلملة من اخلصائص ويدرجها ضمن برنارلو التكويٍت أو بعبارة  
سنة( وما ػلتاجو من قوى عقلية وبدنية  14-12أخرى التدرييب، وأف ػليط دبا ػلس بو الطفل يف سن )

 واجتماعية وحركية.
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 : سنة( 11-11خصائص ومميزات المراهقة المبكرة )-3-1

 تعريف المراهقة:-3-1-1

راىق الغالـ أي قارب احللم، وادلراىقة مرحلة من النمو ادلتوسط بُت البلوغ والرشد، ربيط هبا أزمات ناشئة لغة: 
ويؤكد علماء يف  ،(81، صفحة 1979)مجيل صليبا،  عن التغَتات الفيزيولوجية و التأثَتات النفسية واالجتماعية

 .(272)فؤاد البيهي السيد، صفحة  قوذلم "راىق" دبعٌت غشي أو حلق ودىن من .....

عٍت ، و"راىق" ت (87، صفحة 1982)عبد الرمحن عسوي،  ويف اللغة العربية الفعل"راىق" دبعٌت اقًتب من ....
                                                                     .(75)حافظ اجلمايل، صفحة  قارب االحًتاـ

تعترب نتائج التغَتات الفيزيولوجية اليت تقرب الطفل ادلراىق من النضج البيولوجي إصطالحا:                        
)عبد ادلنعم  سنة 12واجلسمي، وربدث ىذه التغَتات عند البنات يف سن مبكرة وال ربدث لدى األوالد قبل 

وتعرؼ أيضا بأهنا ادلرحلة اليت تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد فهي ذلذا عملية   .(23، صفحة 1978احلنفي ، 
 .(272)فؤاد البيهي السيد، صفحة  ا واجتماعية يف هنايتهابيولوجية حيوية عضوية يف بدهن

 أصل ادلعٌت الالتيٍت ذلذه الكلمة ىو االقًتاب ادلتدرج من النضج. adolescenceوادلراىقة 

 مفهوم المراهقة المبكرة:-3-1-1

بيولوجيا بتلك ادلرحلة من عمر الطفل اليت يعرب عنها  سنة(14-12ؽلكن تعريف األصناؼ الصغرى ) 
بادلراىقة البكرة حيث تعترب مرحلة حساسة ؽلر هبا الفرد نظرا للتغَتات ادلتنوعة والسريعة اليت تطرأ من مجيع النواحي 

 اجلسمية العقلية واالنفعالية واالجتماعية.

الطفولة إىل الرشد وذلذا فمن الطبيعي أف يتعرض ادلراىق كما تعترب أيضا دبثابة جسر ينتقل خاللو الفرد من مرحلة 
دلشكالت عديدة ومتاعب بدرجة قد تفوؽ غَتىا من ادلشكالت العمل، ويهود ذلك لكونو شخص غَت مكيف 

 مع دوره اجلديد يف احلياة، شلا غلعلو زلل اىتماـ الباحثُت يف رلاؿ علم النفس واالجتماع.

أف ادلراىقة مرحلة من العمر تظهر فيها تغَتات عديدة وربوالت سريعة، واليت  ويف ىذا الصدد يرى علماء النفس
من شأهنا التأثَت باستمرار على كل مظاىر احلياة البيولوجية منها والعقلية واالجتماعية، حيث يطرأ على اجلسم 

 ربوالت عديدة ويرقى التفكَت ويظهر تطور يف احلياة االجتماعية.
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سمية يف ىذه ادلرحلة ظهور ما يسمى" باألعراض اجلنسية الثانوية" واليت تتلخص يف ومن أىم التغَتات اجل 
 ظلو الشعر فوؽ الشفة عند الولد، وبروز النهدين واستدارة اآلليتُت عند الفتيات.

وقد ػلدث ظهور ىذه األعراض ادلزيد من ادلشكالت اليت تتعرض األفراد كخشونة الصوت أو السمنة أو  
 الثديُت أو ضخامتهما أو زيادة شعر اجلسم لدى البنات أو ظهور حب الشباب. النحافة، وصغر

غالبا ما يعزر أسباب ظهور األعراض اجلنسية الثانوية إىل نشاط الغدد ونضجها باإلضافة إىل عالقتها بغَتىا من 
 الغدد، كالغدد النخامية والغدد الدرقية.

جية السابقة ترتبط بالعديد من التغَتات النفسية والسلوكية ويالحظ أف ىذه التغَتات اجلسمانية والفيزيولو  
 .(141، صفحة 1991)ميخائيل ابراىيم،  اليت تتميز هبا ىذه ادلرحلة

 : خصائص المراهقة المبكرة-3-1-3

 الخصائص الحركية:-3-1-3-1

العلماء بالنسبة للدور الذي تلعبو فًتة ادلراىقة ومدى أعليتها بالنسبة للنمو احلركي، ويرى  إختلف 
( تتميز باختالؼ يف التوازف واالضطراب بالنسبة 13"جوركن" أف احلركات ادلراىقة حىت حوايل العاـ الثالث عشر )

ع الوقيت، إذا ال يلبث ادلراىق بعد ذلك لنواحي التوافق والتناسق واالنسجاـ كما يؤكد أف االضطراب ػلمل الطاب
 أف تتبدؿ حراكتو لتصبح أكثر توافقا وانسجاما عن ذي قبل.

أما "ىومربغر" فيميز مرحلة ادلراىقة بأهنا فًتة ارتباؾ بالنسبة للنواحي احلركية كما يري "ميكلماف" و"نويهاوس" يف 
ربمل يف طياهتا بعض االضطرابات اليت سبتد لفًتة معينة ىذه ادلرحلة أهنا فًتة اضطراب والفوضى احلركية، أذا أهنا 

 .(141، صفحة 1979) زلمد حسن عالوي،  بالنسبة للنمو احلركي

 وؽلكن تلخيص أىم مواطن االضطرابات واالختالؿ احلركي فيما يلي:

 .االرتباؾ احلركي العاـ 
 .االفتقار إىل الرشاقة 
  ىادفية احلركات.نقص 
 .الزيادة ادلفرطة يف احلركات 



(   21-21)المرحلة العمرية   الفصل الثالث                                          
 

 
54 

 اضطرابات القوة احملركة 
 .التعارض يف السلوؾ احلركي العاـ 
 (141)نفس ادلرجع السابق، صفحة  .نقص يف القدوة على التحكم احلركي 

 الخصائص العقلية:-3-1-3-1

تتميز فًتة ادلراىقة ادلبكرة بنمو القدرات العقلية ونضجها وأف النمو احلركي للطفل يسَت من العاـ إىل اخلاص، 
وينطبق ىذا ادلبدأ على النمو العقلي فتسَت احلياة العقلية من البسيط إىل ادلعقدة، أي من رلرد اإلدراؾ احلسي 

 ردة.واحلركي إىل إدراؾ العالقات ادلعقدة وادلعاين اجمل

والقدرات اخلاصة  ففي مرحلة ادلراىقة ادلبكرة ينمو الذكاء العاـ ويسمى القدرة العقلية، وكذلك تتضح اإلستعدادت
)عبد الرمحن عسوي،  وتزداد قدرة ادلراىق على القياـ بكثَت من العمليات العليا، كالتفكَت والتذكَت والتخيل والتعلم

 .(39-38، الصفحات 1995

ويالحظ يف ىذه ادلرحلة زيادة القدرة على اكتساب ادلهارات وادلعلومات، وعلى التفكَت واالستنتاج كما  
) زلمد حسن عالوي،  تأخذ الفروؽ الفردية من النواحي العقلية يف الوضوح وتبدأ قدرهتا واستعداداهتا يف الظهور

 .(144، صفحة 1979

ومن أبرز خصائص النشاط العقلي يف فًتة ادلراىقة ادلبكرة أنو يأخذ يف البلورة والًتكيز حوؿ نوع معُت من 
 (40)نفس ادلرجع السابق، صفحة  النشاطات الرياضية وااللتحاؽ بالفرؽ والنوادي الرياضية
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 الخصائص االجتماعية: -3-1-3-3

تتزايد أعلية العالقات االجتماعية للناشئ بتقدمو من الطفولة ودخولو إىل ادلراىقة وذلك بتشعب تلك  
جهة وازدياد تأثَتىا يف رلمل حياتو وسلوكو، وذلذا يعترب النمو االجتماعي من األمور األساسية يف  العالقات من

اىتماما كبَتا من طرؼ الباحثُت واستطاعوا الكشف عن الكثَت من خصائصها واليت  أعَتتىذه ادلرحلة، وقد 
 أثبتها الدكتور "مصطفى فهمي" يف ثالث عناصر أساسية وىي:

ؽليل ادلراىق يف السنوات األوىل إىل مسايرة اجملموعة اليت ينتمي إليها فيحاوؿ أف يظهر دبظهر وأف يتصرؼ كما 
                       ا يؤدي إىل إثارة النزاع بينو وبُت أفراد اجملموعة وغلعل من احًتامو.يتصرفوف، ويتجنب كل م

     وإلخالصو ذلم وخضوعو ألفكارىم نوعا من ربقيق الشعور باإلمث الناجم عن عدـ طاعتو لوالديو ومدرستو.
ا فيحاوؿ أف يقـو ببعض اخلدمات ويف السنوات األخَتة يشعر أف عليو مسؤوليات ضلو اجلماعة اليت ينتمي إليه

وبعض اإلصالحات يف تلك اجلماعة بغية النهوض هبا وىذه الصدمات واإلحباطات ذبعلو ال يرغب يف القياـ 
              بأي زلاوالت أخرى ويزداد ىذه الشعور شدة حىت ينتقل من اجملتمعات الصغَتة إىل اجملتمع العاـ. 

فإف ما يطلبو ادلراىق من صديقو ىم أف يكوف قادرا على فهمو ويظهر الود واحلناف  أما بالنسبة الختيار األصدقاء 
يساعده على التغلب على حاالت الضيق، ففي بعض األحياف يكوف الصديق أكرب منو سنا، ويشًتط عدـ 

 .(141، صفحة 1974)مصطفى فهمي،  السلطة ادلباشرة والعالقة تكوف قائمة على الود واالحًتاـ

 الخصائص االنفعالية:-3-1-3-1

تعد مرحلة ادلراىقة مرحلة عنيفة من الناحية االنفعالية فهي سبأل ادلراىق بثورات العنف واالندفاع  
حبيث يظهر بعضهما مدة مث نقل حدهتا يف حُت آخر ومن خصائص  وأحاسيس الضيق حيث تؤثر يف النشاط،

 ىذه النشاطات االنفعالية صلد:
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 التمركز حول الذات:-

للتخفيف من  -نظرا للتور االنفعايل الذي يعانيو ادلراىق يف ىذه ادلرحلة يلجأ إىل أساليب سلوكية ال تواقفو، شاذة
 حدة القلق يلجأ إىل التمركز حوؿ الذات.

ادلراىق يصبح شديد االنفعاؿ بنفسو وال يستطيع أف ؼلرج عن إطاره الذايت، وال يستطيع أف يدرؾ أف ما ف 
يشغل باؿ اآلخرين ؽلكن أف يكوف سلتلفا عن ما يشغل بالو ىو، وتكوف النتيجة أف ادلراىق يعتقد أف اآلخرين 

)زلمد  لتمركز حوؿ الذات عند ادلراىقمشغولُت بنفس األشياء اليت تشغلو ىو ذاتو، ىذا االعتقاد ىو أساس ا
 .(120، صفحة 1982عماد الدين إمساعيل، 

 القلق ومشاعر الذنب:-

يف ىذه ادلرحلة من السن ينتاب ادلرهتق بعض فاضطرابات االنفعالية ألنو يعاين مشاكل جديدة عليو، شلا  
والدافع اجلنسية اليت يظهر يف ىذه ادلرحلة كثَتا ما تكوف سببا يف ىذا القلق وليس معٌت  يسبب لو صداع أحيانا،

ىذا أف ادلراىق غلب عليو تلبية ىذه الرغبات اجلنسية عمليا حىت يتلخص من ىذا القلق ولكن فقط غلب أف 
 يوجهها وال ؼلشاىا، فهو يستطيع أف يتحكم فيها دوف أف يتجاىل وجودىا يف نفسو.

إلضافة إىل قلقو على تكوينو اجلنسي ومستقبلو ومركزه االجتماعي وكفاءتو وجاذبيتو خاصة بالنسبة للجنس وبا
اآلخر، وقد يكوف القلق عند بعض ادلراىقُت على فًتات، وعند البعض اآلخر حالة ذبعل احلياة أمامهم سليفة 

لكثَت من احلاالت قد يكوف مؤدلا لصاحبو أثر ويفقدوف االستقرار واذلدوء، شلا يقلل من سعادهتم وكفاءهتم، ويف ا
 .(124)نفس ادلرجع السابق، صفحة  من اآلالـ اجلسمية ألنو ال يعرؼ كيف يعرب عنها

 

 

 

 

 



(   21-21)المرحلة العمرية   الفصل الثالث                                          
 

 
57 

 الرهافة:-

الداخلي، وتغَت ادلعامل يتأثر ادلراىق سريعا بادلثَتات االنفعالية ادلختلفة، نتيجة اختالؿ اتزانو الغديدي  
اإلدراكية احمليطية بو، فَتتطم عليو أمره وتثور يف أعماقو عدة انفعاالت بسبب نقد الناس إليو فهو احلس، ويشعر 

 .(172)فؤاد البيهي السيد، صفحة  بالضيق واحلرج

 الكآبة:-

ويكتمها يف نفس خشية أف يثَت نقد الناس ولو مهم فينطوي  يًتدد ادلراىق يف اإلفصاح عن انفعاالتو، 
على ذاتو ويلوذ بأحزانو وىواجسو ليصبح حائر النفس ثقيل الظل ؼلاذؿ نفسو، وقد يسًتسل يف كآبة حىت يشعر 
بضآلة أحالمو وأمالو يف ضوء احلقائق اليومية فيخلد إىل التأمل ىروبا من الواقع ويظل يف خوائو حىت تثوب إليو 
نفسو حينما غلد يف ىوايتو وميولة ما ؽلأل بو الفراغ كالقياـ بالنشاطات الرياضية، وغلد يف رفاقو ما ؼلفف بو اآلالـ 

 .(273)نفس ادلرجع السابق، صفحة  عن نفسو وكآبة شعوره

 العنف وعدم االستقرار:-

و يتميز بالعنف وعدـ االستقرار فقد يثور ألتفو األسباب، فإذا غضب فإنو ال من بُت ادلظاىر االنفعالية للمراىق أن
يستطيع أف يتحكم يف ادلظاىر اخلارجية حلالتو االنفعالية حيث أنو كلما يكوف بيده موجها الطاقة إىل اخلارج 

 .(168، صفحة 1991)زلمود محودة،  لوأحيانا يوجهها إىل الداخ

ونظرا للتوتر االنفعايل الذي يعانيو ادلراىق يلجأ إىل أساليب سلوكية عدوانية متميزة من حيث  
االضطرابات، تعرؼ بنمط ثابت ومتكرر من السلوؾ العدواين أو غَت العدواين ينتهك فيو ادلراىق حقوؽ اآلخرين 

و ادلناسبة لسنة حبيث يستخدـ ضد األشخاص مثل الضرب أو الشتم أو السرقة أو وقم اجملتمع األساسية أو قوانين
 الكذب.

فمن خالؿ الدراسات اإلكلينيكية لوحظ أف ادلراىق ذو السلوؾ ادلضطرب يتسم بضعف اإلصلاز الدراسي  
 وغالبا ما يأيت من أسرة كثَتة العدد.
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 العوامل المحددة لسلوك المراهق:-3-1-1 

مرحلة ادلراىقة ىي ادلرحلة احلساسة يف تكوين سلوؾ الفرد، لذا وجب التعرض إىل ما ؽلكنة أف يؤثر على سلوؾ 
 ادلراىق إىل ثالث عوامل أساسية ىي:

 العوامل الوراثية:-

ىذه العوامل تعود إىل األسرة فاألطفاؿ كما يشبهوف آبائهم من الناحية اجلسمانية والعقلية بأهنم  
 وكيا وعاطفيا.يشبهوهنم سل

 العوامل النفسية:-

اضطراب العالقة بُت األـ واألب أو من ينوب عنهما مع ادلراىق، حيث أف عالقة الطفل ادلراىق باألـ  
ىامة لنموه االجتماعي كما أف النقص يف مستوى ذكاء الطفل وغياب األـ واألب وتربية الطفل ادلراىق دورا يف 

 خَت.ظهور سلوكيات عدوانية من ىذا األ

ويرى بعض األطباء النفسانيُت أف إطراب السلوؾ ىو صرخة من أجل ادلساعدة يف صعوبة نفسية ما  
يعيشها ادلراىق وىناؾ إيضاح ربليل االضطراب السلوؾ، حيث يرى أصحاب ادلدرسة التحليلية يف علم النفس أف 

ساف وتتكوف بدمج الطفل بقيم سببو ىو نقص يف التكوين" اآلنا األعلى" الذي ىو السلطة الداخلية لإلن
وأخالقيات ولديو بداخلو، أو من ينوب عنهما، كلما كربت تبلورت ىذه السلطة يف داخلو وأضيفت إليها 
إضافات من خلفاء الوالدين أو من يقـو مقامها، كادلدرسُت وادلربُت والشخصيات البارزة يف احلياة العامة وذوي 

 .(170)نفس ادلرجع السابق، صفحة  يف اجملتمعادلثل العليا و األخالقيات احلميدة 
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 حسب علماء االجتماع ىناؾ عوامل مؤثرة يف سلوؾ ادلراىق وذبعلو عدوانيا نذكر منها: العوامل اإلجتماعية:-

 .اضطراب اجلو العاطفي داخل األسرة 
  عدـ وجود شخص بالغ يرتبط الطفل 
  األسرة وىذا بانفصاؿ الوالدين.اضطراب 
 .قسوة الوالدين لعقاهبم البدين ألطفاذلم 
 .تشجيع اآلباء خلرؽ القوانُت 
 .إيذاء الطفل غلعلو أكثر عدوانية 

األخالقي  باإلضافة إىل ىذا ىناؾ عوامل تتصل باحمليط حيث أف اضطراب سلوؾ األطفاؿ يعكس بصورة مالوضع
للمحيط الذي يعيش فيو رغبة األطفاؿ يف جذب االنتباه واستعراض قوهتم، وقد يكوف من أسباب إظهارىم 
لبعض السلوكيات العدوانية وقد يكوف ذلك من أجل محاية النفس النابع من الشعور بعدـ األماف ومن جهة 

من القوى إىل الضعيف، وردبا يتواجد ادلراىق أخرى فإف العقاب اجلسماين للطفل غلعلو يفهم العدواف كشيء مباح 
                              (188)نفس ادلرجع السابق، صفحة  مع شخص عدواين يعايشو سواء كاف بالغا أو أكرب منو

)ابيوكر،  سنة: 14إىل  12لوغ ادلراىقة ادلبكرة من يلخص شليزات وخصائص مراحل بداية الب (:1جدول رقم )
 (257، صفحة 1964

 بداية البلوغ ادلهاـ األساسية 
 الشعور بأنو مرغوب فيو من أنو عهن ذلم  تكوين صورة للذات ؽلكنو احًتامها 

 واإلحساس بأعلية احلب من  والتآلفتكوين التعارؼ  تكوين ظلوذج للموردة واحملبة 
 ربسُت وزيادة مقدرتو على توجيو حياتو بلوغ االستقرار والسيطرة على النفس 

 للعضوية يف اجلماعة لنفس السن واجلنس اكتسابو اط ارتب
 بل جسمو تق

 تقبل مطالب احلياة للمنافسة 
 الثقة بكونو عاديا

 الشعور بالقيمة يف اجلماعة 
 وجود مكاف يف العمل 

 تذوقو للمظاىر والتعب يف احلياة
 زيادة خرباتو يف العامل الذي يعيشو

 شعور بادلتعة باستخداـ عقلو وجسمو
 يصبح واعيا ببعض فلسفة احلياة تكوين ظلط التقدير 
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 حاجات المراهق المبكرة:-3-1-5

رىم فهم يعتربوف ػلتاج الطفل ادلراىق يف ىذه ادلرحلة من العمر إىل توجيو بالغ حىت ال يصطدـ بشعو  
 أنفسهم بالغُت وال بد من ادلوازنة بُت األماف واحلرية.

احلاجة إىل ادلكانة يف اجملتمع ألف ادلراىق يتشوؽ ألف تكوف لو أعلية ومكانة بُت أفراد اجملتمع، فيتعرؼ على 
 اآلخرين دبا ؽلتلك من قوة واقعة ألنو يستاء عند معاملتو كالطفل صغَت.

االستقالؿ ألنو يريد أف يلفت من القيود ويوجو نفسو بنفسو فهو مل يعد طفال صغَتا بل أصبح قادرا احلاجة إىل 
 على ربمل مسؤولياتو.

احلاجة إىل ربقيق الذات، لذلك فهو يريد أف ؽلدح دوما ويشجع ألجل الشعور بقدرتو على ربقيق أعماؿ وإصلاز 
 .(284، صفحة 1967)جابر زلمد جابر،  مشاريع

احلاجة إىل الرعاية الصحية عن طريق االختبارات الطبية الدورية وعالج التقوسات البدنية وشلارسة احلياة الصحية 
 والوقاية من األمراض وذبنب احلوادث.

 بأمن وسالـ. احلاجة إىل نشاط حركي يساعد يف عملية النمو سليما ؽلكنو من مرور يف ىذه ادلرحلة

 احلاجة إىل النمو والراحة والغداء الكايف.

 ػلتاج إىل تفهم أف االختالفات الفردية يف ظلو األفراد بالنسبة للوزف والطوؿ يف نفس السن ظاىرة طبيعية.

 ػلتاج إىل االشًتاؾ يف أعماؿ تدريبية للخدمات العامة إلثبات احًتاـ الذات لتدعيم مركزه.

 .(145، صفحة 1979) زلمد حسن عالوي،  على اذلوايات ادلختلفة للكشف عن قدراتوػلتاج إىل التدريب 
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 مشاكل المراهقة المبكرة: 6-1--3

ػلاوؿ ذباوز ىذه  تتميز مرحلة ادلراىقة ادلبكرة بالفوضى والتناقض فيبحث الفرد عن ىوية جديدة، 

األزمات والتأثرات بالرياضة واألعماؿ الفنية، يف األوؿ األزمة تبدأ ببطء مث تنفجر، ويعود سببها إىل اإلحساس 

باخلوؼ واخلجل واخلطأ، فهي مرتبطة دبستوى الذكاء كما ؽلكن إرجاع ىذه ادلشاكل لعدة عوامل من بينها عوامل 

االمتثاؿ للمجتمع)العدوانية( وقد يكوف يبحث أيضا على االمتثالية نفسية كالعزلة وعوامل اجتماعية كعدـ 

 فيتجنب العادات والذات فيكوف لو القلق وىذا صلده عند الشباب وستلخص أىم ىذه العوامل يف النقاط التالية:

 (72، صفحة 1971)خليل ميخائيل عوض، 

 النفسية:المشكالت -3-1-6-1

من ادلعروؼ أف ىذه ادلشاكل قد تؤثر يف نفسية ادلراىق انطالقا من العوامل النفسية ذاهتا اليت تبدو 

واضحة يف تطلع ادلراىق ضلو التحرر واالستقرار وثورتو لتحقيقو بشىت الطرؽ، واألساليب، فهو ال ؼلضع لقيود البيئة 

عية، بل أصبح ؽلحص األمور ويناقشها ويزينها بتفكَته وعقلو، وتعاليم وأحكاـ اجملتمع وقيمتو اخللقية واالجتما

وعندما يشعر ادلراىق باف البيئة تتسارع معو وال تقدر موافقة وال ربس بأحاسيسو اجلديدة، ذلذا فهو يسعى دوف 

وال  قصد يف انو يؤكد بنفسو وثورتو وسبرده وعتاده، فإذا كانت كل من ادلدرسة، األسرة، واألصدقاء ال يفهمونو

 يقدروف قدراتو ومواىبو، وال يذكر ويعًتؼ الكل بقدرتو وقيمتو.

 المشكالت الصحية:-3-1-6-1

إف ادلتاعب اليت يتعرض ذلا الفرد يف سن ادلراىقة ىي السمنة، إذ يصاب ادلراىقوف بسمنة بسيطة مؤقتة  

تكوف وراءىا اضطرابات  ولكن إذا كانت كبَتة فيجب العمل على تنظيم األكل والعرض على طبيب سلتص، فقد

شديدة يف الغدد، كما غلب عرض ادلراىقُت على انفراد مع الطبيب النفساين لالستماع إىل متاعبهم وىو يف ذاتو 

 .(72)نفس ادلرجع السابق، صفحة  جوىر العالج الف عند ادلراىق أحاسيس خاطئة والف أىلو ال يفهمونو
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 المشكالت االنفعالية: -3-1-6-3

إف العامل االنفعايل يف حياة ادلراىق يبدو واضحا يف عنف انفعالو وحدهتا واندفاعاهتا، وىذا االندفاع 

االنفعايل ليس أساسية نفسية خالصة، بل يرجع ذلك إىل التغَتات اجلسمية، فإحساس ادلراىق ينمو جسمو 

صوتو قد أصبح خشنا فيشعر ادلراىق بالزىو واالفتخار وكذلك وشعوره بأف جسمو ال ؼلتلف عن أجساـ الرجل و 

 يشعر يف الوقت نفسو باحلياء واخلجل من ىذا النمو الطارئ.

 المشكالت االجتماعية: -3-1-6-1

ػلاوؿ ادلراىق أف ؽلثل رجل ادلستقبل، امرأة ادلستقبل، بالرغم من وجود نضج على مستوى اجلسم، وإال  

ضجة، وىذا التصادـ بُت الراغبُت يؤدي إىل عدة مظاىر انفعالية وإىل عدة مشاكل نفسية أف تصرفاتو تبقى غَت نا

 وؽلكن أف نربز السلوؾ االجتماعي عند ادلراىق مايلي:

إف الفًتة األوىل من ادلراىقة يفضل فيها العزلة بعيدا عن األصحاب، وىذه نتيجة حلالة القلق أو  

والًتكيز على سبديد الذات والسلوؾ االنفعايل ادلرتبط دبجموعة زلدودة غالبا ما  االنسحاب من العامل احمليط بو،

تكوف من نفس اجلنس، أما يف منتصف ىذه الفكرة يسعى ادلراىق أف يكوف لو مركز بُت اجلماعة وذؿ عن طريق 

 القياـ بأعماؿ تثبيت االنتباه للحصوؿ على االعًتاؼ بشخصيتو.

 نسية:مشاكل الرغبات الج -3-1-6-5

من الطبيعي أف يشعر ادلراىق بادليل الشديد للجن األخر، ولكن التقاليد يف رلتمعو تقف حائال دوف أف  

يناؿ ما ينبغي، فعندما يفصل اجملتمع اجلنسية فإنو يعمل على إعاقة الدوافع الفطرية ادلوجودة عند ادلراىق ذباه 

ن السلوؾ ادلنحرؼ، باإلضافة على جلوء ادلراىقُت إىل اجلنس األخر وإحباطها، وقد يتعرض الضلرافات وغَتىا م

أساليب ملتوية ال يقرىا اجملتمع كمعاكسة اجلنس األخر للتشهَت هبم أو الغرؽ يف بعض العادات واألساليب 

 ادلنحرفة.
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 سنة(: 11-11ميول الطفل للعب )-3-1-7

كفريق، أكثر من التدريب بأسس ( تزداد رغبتهم يف اللعب  14-12حسب" حامد األفندي" الفتياف يف سن )
فنية، ففتياف ىذه ادلرحلة يفضلوف ذاهتا باشتياؽ إليها، وغلب على ادلدرب أف ػلقق ذلم الرغبة بتخصيص ثلثي 
فًتات التدريب للتمرين على الباريات كما ينبغي على ادلدرب إف غلعل التعليم على ادلهارات قائمة على وجود 

، فإف ميوؿ الطفل إىل اللعب كصفة بدنية وحركية بشكل (112، صفحة 1971)زلمد حامد األفندي،  غرض أو ىدؼ علمي
منظم ذبعلو يتحسن وغلب ذلك النشاط الرياضي، ولكن بشكل منظم يساعده على التعلم والتفكَت والتعرؼ 

كما يكوف الطفل مولعا يف ىذه ادلرحلة بنجـو الرياضة خاصة الرياضة األكثر شعبية أال وىي    على نفسو بنفسو،
كرة القدـ فيلجا إىل اقتناء اقمصة بأرقاـ أحسن الالعبُت، ويكوف ىذا يف بادئ األمر رلرد تسلية لكن مع مرور 

)كاظم عبد الربيع وعبد اهلل إبراىيم  الوقت يأخذ ىذا السلوؾ طابع اجلدية فتصبح الرياضة مغروسة يف أعماقو
 .(95، صفحة 1991ادلشهدائي، 
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 سنة(: 11-11خصائص التعلم في المرحلة )-3-1-8

يف  يف ىذه ادلرحلة السنية اتفق كثَت من ادلختصُت على أنو ىناؾ رغبة ومحاس كبَت من طرؼ االصاغر 
التعلم احلركي ووصوذلا أعلى ادلستويات نظرا لنضجهم وتطوير تفكَتىم بالرغم من ادلواقف التنافسية العصبية اليت 

 تواجههم إضافة إىل سرعتهم يف التعلم دبساعدة العرض والشرح البسيطُت.

قف التنافسية العصبية اليت ويقوؿ مفيت إبراىيم " إف الناشئُت لديهم الرغبة يف تعلم مهارات جديدة بالرغم من الوا
 .(28)فؤاد البيهي السيد، صفحة  قد تواجههم عند القياـ بنشاط التعلم"

من األعلية أف يعلم مدرب الناشئُت أنو بالرغم من وجود اختالؼ بُت التعلم والنضج يف بعض  ويزيد على ذلك"
األوجو إال أف تعلم الناشئُت للمهارات احلركية يعتمد أساسا على مدى نضجو ودبعٌت آخر أنو ال ؽلكن أف يتعلم 

 8سبيل ادلثاؿ الناشئ يف سن  الناشئوف مهارات حركية معينة إال بعد أف يصلوا إىل مرحلة نضج معينة فعلى
)مفيت إبراىيم محاد ،  سنوات ال يستطيع أداء إرساؿ تنس يف كرة الطائرة حيث ال يؤىلو نضجو لتنفيذ ذلك"

 (93، صفحة 1996

تمر وثابت لكن بنسبة أما بسطويسي أمحد يذكر يف قولو " بالنسبة للتعلم احلركي ومعدؿ تطوره، فيالحظ ظلو مس
قليلة وبالنسبة للتعلم من احملاولة األوىل والذي سبيزت بو ادلرحلة السابقة )مرحلة الطفولة ادلتأخرة(، حبيث نرى أنو 
من الصعب ربقيق ذلك يف بداية تلك ادلرحلة إال يف ظروؼ خاصة وأف اكتساب مهارات جديدة من الصعب 

د فرصة طويلة للتعلم، وبذلك نرى أف مستويات التعلم احلركي تسَت ببطء تعلمها بسهولة حىت إذا ما أتيحت للفر 
 .(180، صفحة 1996)أمحد بسطويسي ،  جنبا إىل جنب مع مستوى القدرات احلركية"
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   سنة 11-11حقائق أساسية عن خصائص النمو للمراحل السنية من   -3-1  

 تعريف النمو :-3-1-1

النمو سلسلة متتابعة من تغَتات هتدؼ اىل غاية واحدة ، ىي اكتماؿ النضج و مدى استمراره و بدئ اضلداره 
،فالنمو هبذا ادلعٌت ال ػلدث فجأة ، وال ػلدث عشوائيا ،بل يتطور خطوة اثر أخرى و يسفر يف تطوره ىذا عن 

و للنمو مظهراف رئيسياف .(29، صفحة 1998د مجاؿ امساعيل النمكي،  -)د عمر ابو اجملد  صفات عامة
 نلخصهما يف :

نتيجة لنمو طولو و  و نعٍت بو ظلو الفرد يف احلجم و الشكل و الوزف و التكوينالنمو التكويني : -3-1-1-1
 فالفرد ينمو ككل يف مظهره اخلارجي العاـ ،وينمو داخليا تبعا لنمو أعضاءه ادلختلفة  عرضو وارتفاعو،

ونعٍت بو ظلو الوظائف اجلسمية و العقلية و االجتماعية لتساير تطور حياة الفرد النمو الوظيفي : -3-1-1-1
 و اتساع نطاؽ بيئتو.

)نفس  ائية فسيولوجية طبيعة نفسية اجتماعيةو بذلك يشتمل النمو على مظهريو الرئيسيُت على التغَتات كمي
 .(30ادلرجع السابق، صفحة 

 سنة: 11-11مطالب النمو خالل المرحلة من -3-1-1

سنوضح فيما يلي اىم ادلظاىر الرئيسية دلطالب النمو خالؿ مراحل العمر حىت نبُت مدى تتابعها و اعليتها يف    
 عملية التكيف اليت تساعد الفرد على أف يتقبل احلياة اليت ػلياىا بقبوؿ حسن دوف عنت أوعسر.

 ادلختلفة .تعلم ادلهارات احلركية الضرورية و األساسية دلزاولة األلعاب -1

 يكوف الفرد اذباىا عاما حوي نفسو ككائن حي ينمو .-2

 يتعلم الفرد كيف يصاحب أقرانو.-3

 يتعلم الفرد دوره اجلنسي يف اجلياة.-4

 يتعلم ادلهارات األساسية للقراءة و الكتابة و احلساب.-5
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 يكوف ادلفاىيم و ادلدركات اخلاصة باحلياة اليومية .-6

 يم األخالقية ،و ادلعايَت السلوكية .تكوين الضمَت،و الق-7

 تكوين االذباىات النفسية ادلتصلة بالتجمعات البشرية ادلختلفة و ادلنظمات االجتماعية.-8

 تقبل الفرد التغَتات اليت ربدث لو نتيجة لنموه اجلسمي-9

 تكوين عالقات مع الرفقاء من كال اجلنسُت .-10

 .(31)نفس ادلرجع السابق، صفحة  استقالؿ عاطفي عن الوالدين و الكبار-11

 خصائص عامة عن الجانب النفسي و الفسيولوجي و التربوي:-3-1-3

 فولة اىل مرحلة االعداد للرشد.ادلرحلة ىي القنطرة اليت تصل الط *ىذه  

و ذبدد نشأهتا و فيها يتحوؿ الفرد من   *البلوغ مرحلة من مراحل النمو الفسيولوجي العضوي اليت تسبق ادلراىقة
 كائن ال جنسي قادر على أف ػلافظ على ساللتو

*يؤدي النمو السريع يف البلوغ إىل إحداث تغيَتات عضوية و نفسية فحياة الفرد ، و لذا ؼلتل اتزاف البالغ 
يل سلوكو د باالرتباؾ و ؽلالختالؼ السرعة النسبية للنمو، و السرعات اجلزئية ادلصاحبة هبا ،و ىكذا يشعر الفر 

، و لذا تسمى ىذه ادلرحلة أحيانا بادلرحلة السلبية و خاصة من الناحية النفسية فال  أحيانا اىل ما يشبو الشذوذ
 ىو طفل و ال ىو راشد بل سللوؽ حائر بُت عادلُت  .

يف االلتزاـ بقواعد و آداب و  *مرحلة ادلراىقة مرحلة مرنة تصبغ بصبغة اجلماعة اليت تنشأ يف اطارىا فيبدأ الطفل 
كما اىل تعاىل "واذا بلغ األطفاؿ منكم احللم فليستأذنوا كما استأذف الذين من قبلهم كذلك بُت اهلل لكم آياتو و 

 (59)سورة النور آية اهلل عليم حكيم" صدؽ اهلل العظيم 

احة السطحية جلبهة ادلراىق يف أبعادىا *تنمو األجزاء العليا من اجلسم قبل أف تنمو األجزاء السفلى ، فتزداد ادلس
 . (31)نفس ادلرجع السابق، صفحة  الطولية و العرضية
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 النمو الفيزيلوجي:  -3-1-1

يف ىذه الفًتة من احلياة ادلراىق النضوج اجلنسي لكل من الذكر واألنثى  لعل من ابرز التغَتات الفيزيولوجية 

 على حد سواء إىل جانب التغَتات اليت تالـز وتصاحب ىذه الفًتة:

 من الجانب الجنسي:-3-1-1-1

البلوغ وىي زبضع لعدة عوامل داخلية تتمثل يف اجلنس وطبيعة الفرد نفسو،  تعرؼ ىذه العملية باسم 

من اإلناث   %50أف حوايل     Kiobachkeثلة يف البيئة، ودلت األحباث اليت قاـ هبا كيوباشكوخارجية متم

سنة، معٌت ىذا أف االختالؼ يف اجلنس قبل الولد بعاـ تقريبا، إال انو ال غلب  15-12ينضجن جنسيا ما بُت 

ذه ادلرحلة  تتميز بتغَت يف احلجم إعلاؿ اثر العوامل البيئية كالتغذية، اجلو واألمراض يف عملية النضج اجلنسي ذل

والقدرة، كذا األعضاء التناسلية تبدأ يف إنتاج البويضة، أما عند الذكور فهي تنتج احليواف ادلنوي، وؽلكن مالحظة 

 تغيَت آخر عند اإلناث كربوز الثديُت أما الذكور فيقابل ىذا التغَت ظهور الشعر عند الذقن.

 3سم8ة الداخلية حيث ينمو القلب والشرايُت تتسع ويزداد ضغط الدـ كما صلد أيضا تغَتات يف األجهز 

يف التاسعة   3سم10.5عند البنات يف أوائل ادلراىقة مث يعود إىل  3سم12للطفل يف السادسة من عمره إىل 

 .(45، صفحة 1984) زلمد سالمة آدـ،  يف أوائل ادلراىقة 3سم12عشر، وعند البنُت يصل إىل 
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 العوامل الفيزيولوجية: -3-1-1-1

ويكوف من ناحية االستهالؾ األقصى لألكسجُت حبيث يكوف ارتفاع كمية األكسجُت يتم تدرغليا 

ستة لدى األطفاؿ، وأثناء سن البلوغ نالحظ استقرار وحىت اطلفاضا يف   12-06حسب السن الذي يًتاوح 

 دقة/ دقيقة. 170تقدر بػ:  F.Cيتم قياس قدرة العمل بالدرجة االرقومًتية ذات ذبذبة  كمية األكسجُت،

 العوامل المرفولوجية:-3-1-1-3

 الطول والوزن:-3-1-1-3-1

 قضى العلماء وأىل اخلربة يف رلاؿ النمو وقتا كبَتا يف دراسة النمو وىناؾ زبتلف اآلراء اليت يتم األخذ هبا 

 يف مسالة النمو أو عند دراسة معدالتو وتغَتاتو.

فالتغَت يف الطوؿ يتم حسابو بالسنتمًتات لكل سنة والوزف يتم حسابو بالكيلوغراـ لكل سنة حيث يزداد  

من طوؿ البلوغ يف سن السنتُت مث بعد  %50الطوؿ خالؿ العامُت األولُت، ويقاؿ أف الطفل يضل إىل حوايل 

 رغليا وببطء طواؿ فًتة الطفولة.ذلك يزداد الطوؿ تد

سنة  18سنة للبنات  16.5وىذه ادلعدالت متغَتة واف كاف هناية التغَت يف معدؿ الطوؿ يف حوايل عمر  

سنة للبنات ويف  12للبنُت وينطبق ذلك على الوزف أيضا إذ أف قيمة التغَت والنمو يف وزف اجلسم يكوف يف عمر 

 لبنات ينضجوف جنسيا مبكرا عن البنُت حبوايل عامُت أو عامُت ونصف.سنة للبنُت، كذلك فاف ا 14.5عمر 

 (187، صفحة 2002)هباء الدين إبراىيم سالمة ، 

 العظم: -3-1-1-3-1

العظم  وادلفاصل واألربطة والغضاريف تشكل الدعامة البنائية للجسم تشد العضالت وربمي األعضاء الداخلية  

كما تعمل العظاـ كمستودع للكلسيـو والفسفور وتصنع كرات الدـ. كما تظل بعض العظاـ يف صورة غضاريف 

 .(188)نفس ادلرجع السابق، صفحة  سنة تقريبا 22لفًتة من الزمن قبل أف تتعظم يف سن 

 



(   21-21)المرحلة العمرية   الفصل الثالث                                          
 

 
69 

 العضالت: 3-1-1-3-3

تزداد كتلة العضالت يف اجلسم بصورة مضطردة من ادليالد حىت ادلراىقة ويزداد احلجم الكلي للعضالت  

وتتم النسبة األكرب من ىذه  أو أكثر عند الكبار، %40من وزف اجلسم عند ادليالد اىل % 25عند الذكور من 

الزيادة عند ما يصل معدؿ التطور العضلي إىل ذروتو يف سن البلوغ ويواكب ىذه الزيادة ادلفاجئة زيادة يف إنتاج 

 ىرموف التستوسًتوف.

وال تتعرض البنات ذلذه الزيادة السريعة يف احلجم الكلي للعضالت يف فًتة البلوغ وتبدوا الزيادة بطيئة  

 ارنة بالبنُت وىذا الفرؽ يف ادلعدؿ يعزي بدرجة كبَتة للفروؽ اذلرمونية عند البلوغ.لديهن مق

وتكوف الزيادة يف حجم العضالت وليست يف عدد األلياؼ العضلية وىي بسبب زيادة حجم اخليوط  

 العضلية، كما تنتج الزيادة يف طوؿ العضالت كنتيجة طبيعية لطوؿ العظاـ.

سنة ولدى البنُت يصل احلجم  20 -16ويصل احلجم العضلي لذروتو عندما تصل البنات إىل سن  

سنة ويف حاالت قليلة قد تستمر الزيادة يف احلجم بسبب  25-18العضلي لذروتو عندما يكوف السن من 

 .(188فحة )نفس ادلرجع السابق، ص عمليات تدريب خاصة أو تغذية خاصة

 الدهون-3-1-1-3-1

بدا ترتيب الدىوف يف اخلاليا مبكرا منذ النمو اجلنسي وتستمر ىذه العملية طواؿ احلياة، وؽلكن أف يزيد حجم 

 اخللية الدىنية يف أي عمر من ادليالد حىت الوفاة.

يصبح ثابتا يف مرحلة مبكرة من  وقد افًتضت الدراسات العديدة يف ىذا اجملاؿ أف عدد اخلاليا الدىنية 

العمر وقد دفع ذلك عددا كبَتا من الباحثُت إىل االعتقاد باف احملافظة على زلتوى دىن منخفض يف اجلسم خالؿ 

ىذه الفًتة ادلبكرة ؽلكن أف يقلل العدد الكلي من اخلاليا الدىنية اليت تنتج ما يقلل من احتماؿ السمنة يف سن 

 علمي احلديث يوحي باف عدد اخلاليا الدىنية يستمر يف الزيادة خالؿ احلياة.النضج، ولكن الدليل ال
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واحدث دراسة يف ىذا اجملاؿ توضح انو عندما تزيد الدىوف يف اجلسم فاف اخلاليا الدىنية ادلوجودة تزداد  

اد الوزف امتالء بالدىوف حىت تصل إىل حجم كبَت جدا وعندىا تتكوف خاليا دىنية جديدة، ويف ضوء ذلك يزد

 ويصاب الفرد دبرض السمنة ادلفرطة.

وشلا تقدـ يتضح أف ػلدث زبزين للدىوف عن طريق زيادة حجم اخلاليا الدىنية ادلوجودة، وزيادة عدد  

 اخلاليا الدىنية،ويبدو أف اخلاليا الدىنية ادلوجودة عندما سبتلئ ربث على تطور خاليا دىنية جديدة.

 العادات الرياضية. -الوراثة -اجلسم على: الغذاء ونعتمد عملية تراكم الدىوف يف

 ودلا كانت الوراثة من الصعب تغيَتىا إال أف الغذاء والعادات الرياضية ؽلكن تغيَتىا.

من الوزف الكلي للجسم دىوف مث عند اكتماؿ النضج البدين يصل  % 12-10وعند ادليالد يكوف من 

لدى اإلناث والفروؽ بُت الذكور واإلناث يف  %25ايل لدى الذكور ويصل إىل حو  %15زلتوى الدىن إىل 

الدىوف يرجع يف األساس إىل عوامل سيولوجية ىرمونية حيث يزداد لدى اإلناث مستوى االسًتوجُت شلا يساعد 

 .(189-188)نفس ادلرجع السابق، الصفحات  على تكوين وترسيب الدىوف

القيمة ادلطلقة تزداد ىذه القدرة تدرغليا من السن ويف إطار وحدة الوزف البدين تطرأ عليها يف إطار 

  VO2  Max       تغيَتات شلاثلة لتلك اليت ربدث يف احلجم األقصى لألكسجُت

يف القدرة على العمل وىذا  سنة، لدى ادلراىقُت تالحظ اطلفاضا 14-11يف السن الذي يًتاوح مابُت 

راجع إىل التغَتات البدنية اليت سبيز ىذه ادلرحلة والقدرة الضعيفة ادلتعلقة بالغليكوليك الالىوائي لدى األطفاؿ يتم 

تعويضها بأكرب قدرة عن استعماؿ األوكسجُت، ىذا ما يفسر بالكمية ادلتعلقة باإلنزؽلات السكرية وتزداد ىذه 

البلوغ وىنا بسب اجللب ادلعترب لألكسجُت خالؿ ىذه ادلرحلة والقدرات اخلاصة والتحوالت  القدرة تدرغليا أثناء

   الغذائية لنمو الكتلة العضلية.
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 : الخاتمة

اف مرحلة ادلراىقة من اىم ادلراحل اليت ؽلر هبا الفرد الهنا ادلرحلة اليت يتم فيها اعداد الناشئ ليصبح مواطنا يتحمل 
يف نشاط اجملتمع الكبَت،و سبتاز ىذه ادلرحلة خبصائص سبيزىا عن باقي ادلراحل االخرى،ربتاج  مسؤوليات ادلشاركة

ىذه الفًتة اللى عناية خاصة من طرؼ ادلكونُت من حيث اسلوب التعامل ،ومن بُت العوامل ادلؤثرة يف النمو 
دورا ىاما يف تكوين شخصية  ادلؤسساتاالسرة ادلدرسية و االندية الرياضية وتلعب ىذه االجتماعي للمراىق 

 ادلراىق و خاصة االندية الرياضية.

و يكتسب من الفريق روح التعاوف ،كما تساىم معاملة ادلدرب يف ظلوه االجتماعي ، و يف ربسُت سلوكو اخللقي 
  و ربدد القدرات البدنية و تنمية السلوكات االخالقية و اكتساب الروح الرياضية ليكوف جاىزا يف ادلستقبل.
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 تمهيد : 

يعترب ادلدرب العمود الفقري للعملية التعليمية التدريبية ، فهو يعترب احد أىم العوامل ادلرتبطة بالتفوق الرياضي نضرا 
واإلعداد البدين و الفٍت واخلططي و النفسي لالعبُت يف  للدور ادلهم الذي يلعبو بالنسبة للعملية التدريبية ،

األنشطة الرياضية ادلختلفة ، ىذا باإلضافة إيل ادلسؤولية بالنسبة لتنفيذ وختطيط الربامج التدريبية وفقا دلا تقتضيو 
 متطلبات اإلعداد و التكوين للمنافسة.

مج تدريبية علمية للفريق بدقة و ان يعمل علي جيب علي ادلدرب ان حيدد أىداف وواجبات التدريب ، وبناء برا
رفع قدرات العبيو البدنية و ادلهارية و اخلططية ، ومن الناحية أخري العمل على توجيو و إرشاد الالعبُت 

 ومساعدهتم لتحقيق األىداف ادلرجوة من ذالك .
وى أداء الالعبُت خالل مراحل كذالك العمل إجياد احللول للمشكالت اليت تؤثر يف العملية التدريبية ويف مست

 التكوين و اإلعداد .
التدريبية للفئات الصغرى وما يثار حول مدي فعالية  ادلنظومةو نضرا للخالف و اجلدل القائم أالن حول عجز 

ادلدرب يف القيام بدوره ، سنحاول تقدًن اىم النقاط اليت تساعد ادلدرب يف فهم دوره و الكيفية الصحيحة يف 
 م الضغوطات وجتنب النقاط السلبية و دعم النقاط االجيابية .مسايرة اى

 
 
 
 
 
 
 
 



   الفصل الرابع                                                                          المدرب الرياضي 
 

 
74 

 المدرب وعالقتو بالعملية التدريبية : -4-1
تتوقف شلارسة التدريب كمهنة على االستعداد الشخصي لدي الفرد لتقدًن أداء تدرييب عايل اإلنتاجية ، حيث 

الطاقة والسلطة ،وادلعرفة دلواجهة التحديات اليت تواجهها  يستطيع ادلدرب ان يسخر ما لديو من احتياطات
ادلواقف التدريبية ادلختلفة ، ويصل ادلدرب لقمة األداء يف مهنة التدريب الرياضي عندما ينجح بالًتكيز بشدة علي 

لطة ما يفعلو دون ان يفرض رقابة شديدة علي نفسو ، حيث جيب ان يًتك طاقتو تتدفق ويشعر بادلسؤولية و الس
 . (91، صفحة 9191) سعد جالل . زلمد حسن عالوي ،  ، و يثق يف جدوى العملية التدريبية اليت يقوم هبا

كما جيب   فادلدرب لو القدرة علي التأثَت علي الالعبُت يف اختيار و يف منو القيم الشخصية و الصفات ادلرغوبة ،
علي ادلدرب ان يتعرف علي مساوئ كل شخصية و يساعدىا علي ان تنمي الثقة وتتعرف علي نفسها وعلي 
األشخاص ادلوجدين يف البيئة احمليطة هبا . وحتدث العديد من اخلربات اليت يساىم فيها ادلدرب و الالعب حتت 

طلب النصح وخربة التعامل معها .ىذه اخلربات ظروف ضغط العمليات التدريبية التعليمية و ادلنافسات اليت تت
حتتوي علي اللحظات التعليمية اليت يشارك فيها ادلدرب بالرأي الصائب و يبدي فيها تفهمو و سيطرتو اليت تؤثر 

 . (44-44، الصفحات 9191)عادل عبد البصَت علي ،  علي رد فعل الالعبُت
 واجبات المدرب في العملية التدريبية : -4-1-2

ادلدرب الناجح يعرف دتاما ان مهنة التدريب الرياضي ذلا ثالث واجبات رئيسية ، ىى الواجبات الًتبوية ، و 
 الواجبات التعليمية ، والواجبات التنموية . ويدرك ويلم دتاما بالوجبات الفرعية لكل واجب من تلك الواجبات

 . (11-10، الصفحات 1119)مفيت ابراىيم ، 
 الواجبات التربوية :-4-1-2-1

فواجباتو الًتبوية تكمن يف تربية الالعبُت علي الروح الرياضية و حب الرياضة  وكذالك تشكيل دوافع وميول       
حبيث تبث فيهم حب الفريق و الرياضة و الرغبة يف تطوير ادلستوي و تطوير السمات  و اجتاىات الالعبُت ،

 اإلرادية من التصميم و الكفاح و القوة واإلرادة .
 الواجبات التعليمية :   -4-1-2-2

تعلم ومن بُت واجباتو التعليمية صلد تعلم كافة اجلوانب ادلعرفية العامة و اخلاصة بصحة وتربية الالعبُت ،     
وإتقان ادلهارات احلركية الالزمة لوصول الالعبُت ألعلي مستوي شلكن بالتفوق ، وىذا مع متطلبات ادلرحلة السنية 
يف الرياضة التخصصية ، تعلم وإتقان الالعبُت اخلطط ادلناسبة و تعلم ادلهارات النفسية ادلناسبة للمرحلة السنية 

 إلنتاج أفضل مستوي اداء شلكن للفريق .
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 الواجبات التنموية : -4-1-2-3
ومن واجباتو التنموية صلد تطوير ادلعارف الًتبوية العامة و اخلاصة بالرياضة لدي الالعبُت ، التنمية الشاملة و      

اخلاصة للياقة البدنية الضرورية و اليت تتناسب مع مستوي الالعبُت ، تطوير وتكوين ادلهارات اخلططية ، والتفكَت 
اخلططي يف كافة ادلواقف اليت تشبو ادلنافسة و كذالك دمج وتركيب كافة جوانب اإلعداد البدين و و السلوك 

 ادلهاري واإلعداد اخلططي و النفسي الذىٍت و تطويرىا بدرجة تسمح لالعبُت و الفريق بإنتاج أفضل أداء
 صفات وقدرات المدرب لقيادة الفريق : -4-1-3
يعترب ادلدرب ىو حجر الزاوية يف العملية التعليمية و التدريبية ، و اليت تسهم يف بناء و تكوين الالعبُت لتحقيق  

اعلي ادلستويات ، وقد ثبت من خالل أداء الدراسات النفسية و الًتبوية ان صلاح عملية التعلم و التدريب يرجع 
األمهية ايل فعالية الدور الذي يقوم بو حبكم وضعو  منها ايل ادلدرب وحده ، وقد يكون إرجاع ىذه % 01

 .(19، صفحة 1119)السيد ابو عبده ،  القيادي يف عملية التدريب
  و ادلدرب كشخصية تربوية ، يتويل مهمة ادلعلم و ادلدرب معا و يؤثر تأثَتا مباشرا يف تطوير شخصية الالعبُت ،

 كما انو من أىم العوامل اليت تساعد على الوصول بالالعب ألعلي مستوي رياضي . 
فالتدريب حيتاج ايل مدرب كفئ ستطيع ان يكون قائدا ناجحا لديو القدرة علي العمل التعاوين اجلماعي فيما 

 يتعلق بالالعبُت و األجهزة ادلعاونة ، الفنية و اإلدارية و الطبية اليت تعمل معو .
ترب إعداد ادلدرب دلهنة التدريب من أىم اجلوانب األساسية لالرتقاء و التقدم بالعملية التدريبية ، فالتفوق ويع

الرياضي ىو زلصلة لعدة عوامل من أمهها انعكاس الفلسفة التدريبية للمدرب ذو اخلربات العلمية و ادلعرفية والفنية 
ات البطولة ، يف ضوء اإلمكانات ادلتاحة ، لذا جيب ان يلم ، يف انتقاء الالعبُت و إعدادىم و تكوينهم دلستوي

ادلدرب بأحدث التطورات ادلعرفية والفنية اليت حيتاجها إثناء عملو يف مهنة التدريب ، فهذا التطور ادلعريف الفٍت ، 
ادلستويات يسهم يف االرتقاء بقدرة ادلدرب علي التأثَت الشامل وادلتزن يف شخصية الالعب الرياضي ، مبا حيقق 

الرياضية العليا ، لذا كان إلعداد ادلدرب اإلعداد ادلتكامل تربويا ومهنيا من خالل تزويد باخلربات و ادلهارات و 
القدرات البدنية و الفنية والنفسية ادلختلفة األمهية الكربى يف تكوين احلس ادلهٍت لديو خاصة يف أداء عملو و 

 .(11)نفس ادلرجع السابق، صفحة  مهامو الًتبوية والتدريبية ادلهنية
و تستلزم الربامج التدريبية العلمية وجود القيادة الرشيدة ادلتمثلة يف ادلدرب و اليأيت ىذا اال اذا حصل ادلدرب علي 

ويكسب ادلدرب  التدريب ادلهٍت الكايف ، و أصبح قادرا علي فهم ادلشكالت اليت يتضمنها ميدان التدريب ،
خصائصو ادلهنية اليت تؤىلو للقيام بالعملية التدريبية بكفاءة من خالل ما هتيأ لو من خربات ودراسات علمية 

 .متكامال  اوعملية تساىم يف إعداده إعداد
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 صفات وخصائص المدرب : -4-1-4
 أن يكون مؤمنا زلبا اعملو مقنعا بقيمتو يف تدعيم و تربية و تدريب الالعبُت للوصول إىل ادلستويات العالية .- 

 . أن يكون معدا مهنيا حىت  يستطيع التقدم باالستمرار -

 . أن يتمتع بشخصية متزنة و زلًتمة -

 . أن يتمتع بالصحة اجلسمية و الروح ادلرحة -

 .اختيار الكلمات ادلناسبة ادلعربة عن أفكاره تعبَتا واضحا أن يكون قادرا على  -

 .جيب أن يكون قدوة و مثاال يتحدى بو ألنو ادلثل األعلى لالعبيو  -

 .أن يتميز بعُت ادلدرب اخلبَتة يف أكشاف ادلواىب    -

 .أن يكون ذكيا ، متمتعا مبستوى عايل من اإلمكانيات و القدرات العقلية  -

 .أن يكون قادرا على القيادة و حسن التصرف يف مواجهة ادلشاكل  -

أن ينشئ عالقتو على احلب و االحًتام ادلتبادل مع زمالئو يف األجهزة اليت يعمل معها   )جلهاز الفٍت، اإلداري  -
)نفس  الشريف،الطيب ، احلكام ، اجلمهور( و ذلك تنفيذ و احًتام القوانُت و مراعاة للعب و التنافس النظيف و 

 .(19ادلرجع السابق، صفحة 

 األىداف العلمية التعليمية للمدرب : -4-1-5

 أن يعمل على إكساب العبيو الصفات و القدرات البدنية العامة و اخلاصة دلتطلبات األداء . -

 .الالعبُت ادلهارات األساسية و القدرات احلركية و اخلططية  إكساب أن يعمل على  -

 ساب الالعبُت ادلعلومات و ادلعارف لنواحي األداء و اخلطط  و قانون الرياضة .العمل على تطوير و اك -

 وضع خطة زمنية لتنفيذ برنامج علمي و خطة التدريب على مدار ادلوسم . -

لالعبُت و االىتمام اجلماعي و ذلك باالرتقاء بادلستوى البدين و النفسي  أن يهتم بالتكوين و التدريب الفردي -
 للفريق.
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مالحظة أداء الالعبُت خالل التدريب و ادلباريات للتعرف على نقاط القوة و الضعف و وضع احللول إلصالح -
                                            أخطاء األداء البدين و ادلهاري و اخلططي حىت ال تتفاقم و تتضاعف ىذه األخطاء .

أن يراجع ادلدرب سَت خطة التدريب و تقوًن العملية التدريبية من خالل ادلالحظة ادلتقنة  و التحليل ادلستمر و  -
                                                    االختبارات البدنية و الفنية لالعبُت بصورة مستمرة أثناء التدريبو ادلباريات .

أن يضع ادلدرب األسس العلمية لتحليل و دراسة ادلباراة بنظام علمي خالل الشوطُت ليتمكن من التعرف على  -
                                                                                                         تنفيذ و تطبيق العبيو .

سجالت التدريب اخلاصة بكل من الالعب و ادلدرب و ادلباريات و ختطيط و توزيع احلمل أن يعد و جيهز  -
                        .  )نفس ادلرجع السابق( التدرييب حىت ديكن الرجوع إليها أثناء عملية تقوًن أساليب و طرق وخطة التدريب

 المتطلبات و االمتيازات األساسية للمدرب : -4-1-6

و األشياء اجلديدة يف سع ادلدرب الذي يريد الوصول بالعبيو إىل مستوى متقدم جيب أن يعرف رياضتو بشكل وا
طرق التدريب و التكتيك احلديث . و حُت اللعب مع ادلبتدئُت على ادلدرب أن يعَت اىتماما شديدا خالل العمل 
معهم . و إذا مل تتوفر للمدرب معرفة و خربة جيدة سوف ال يعَت ىؤالء انتباىا بسبب صغرىم و عدم معرفتهم و 

من حياهتم الرياضية ، و يصبحون على معرفة جيدة من رياضتهم يبدؤون لكن عندما تنتقلون إىل  مرحلة جديدة 
يف توجيو األسئلة الكثَتة و ادلعقدة . إذ مل يتمكن ادلدرب من اإلجابة على تلك األسئلة مبعٌت ىذا أنو بدأ يفقد 

يسعى ىو  شخصيتو أمام العبيو ، و لتجاوز ىذا األمر على ادلدرب خالل تنمية و تطوير مستوى الالعبُت أن
يقول بعض ادلدربُت اذلولنديُت أن شخصية (ferkeak keac)اآلخر لتطوير نفسو ، و يزيد من اتساع معرفتو ،

ادلدرب مهمة جدا خالل وقت التدريب ، عندما تكون شخصية ادلدرب قوية متمكنة من اختصاصو يؤدي ىذا 
كان العبا يريد أن يستخدم الطرق و   إىل مساع العبيو لو و ىناك شيء أكرب من ىذا حيث أن ادلدرب الذي

األساليب ، و الطريقة اليت كان يستعملها و الطريقة اليت كان يستخدما معو مدربو . فمثل ىذه احلاالت دتثل قمة 
و تطورا شلا   قد تطورت و أصبحت أكثر حداثة اخلطأ يف العمل التدرييب ، ألن طرق و أساليب التدريب و التعليم

                                                                                                             كانت عليو سابقا.
بآخر األسلوب و الطرق  و ىناك خطأ آخر ال يقل خطورة عن اخلطأ السابق و ىو أن ادلدرب يعرف بأسلوب أو

تطبيقا على العبيو دون األخذ بعُت االعتبار أن كل فريق و اليت استعملها أحد األبطال و أن الفرق العادلية و يريد 
 .(194، صفحة 1114)كمال مجيل الريفي ،  العب لو صفات سلتلفة عن اآلخر
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و ىناك بعض ادلدرسُت يقعون يف شكل آخر من و ىو أن ادلدرب يريد أن حيصل على ادليداليات و الكؤوس دون 
أن يستعمل الفرق و الوسائل ادلستخدمة يف التدريب ، دون الشعور حبالة الالعبُت و ظروفهم البدنية . مهو األول 

       .و األخَت ىو احلصول على ادليدالية 

 النظري للمدرب: اإلعداد  -4-1-7

يتم يف ىذا اإلعداد تطوير معرفة ادلدرب حبيث يتمكن من تطبيق األمور النظرية و ادلعرفية عمليا ، و ديكننا أن 
 سم اإلعداد النظري إىل مرحلتُت :نق

 المرحلة األولى :

تتمثل ىذه ادلرحلة يف توفَت احلد األدىن من القاعدة األساسية لبناء التدريب و تطوير الوسائل و الطرق ادلستخدمة 
يف ىذا اجملال، حيث أن ىناك الكثَت من ادلدربُت غَت سلتصُت يف عملهم ، و بالتايل تكون معرفتهم ضعيفة ، و 

ا يبدأ بالتدريب ديكن أن يستخدم طرقا و وسائل قددية ال و حينم تمكنُت من بناء قاعدة التدريب يكونون غَت م
ديكن أن تطور مستوى الرياضي ، مثل ىؤالء ادلدربُت عليهم أن يتوجهوا للدراسة و ادلطالعة و اإلطالع على 

 جتارب الدول ادلتقدمة.

                                                                                                         المرحلة الثانية :
معرفة ادلدرب ، و توسيعها تدرجييا و دراسة البحوث العلمية احلديثة يف اختصاصو و ىذا يتم  العمل على تطوير 

                                                                                                                       يف كل عام و بقدر ما تكون القاعدة يف ادلرحلة األوىل واسعة بقدر تكون معرفة ادلدرب يف ادلرحلة الثانية أكرب .
إضافة ذلذا كلو و لزيادة ادلستوى النظري للمدربُت ال بد من إقامة دورات تدريبية ، و إقامة احملاضرات .حيث 

                                                                                           يكون ذلا أمهية كربى يف تطوير ادلستوى .
ساعات يف رلال  4 – 1كما على ادلدرب أن يربمج وقتو و يعطي كل حق حقو عليو أن يقرأ يف األسبوع الواحد 

ى ذلذا على ادلدرب أن ساعة دراسية ، إضافة عل 111ختصصو . و خالل عام يصل إىل عدة ساعات  قراءتو إىل 
يعَت انتباىو إىل أىم العناصر ادلؤثرة يف عملية التدريب و أن يعمل على استغالذلا و من الوسائل اليت تزيد ادلعرفة 
عند ادلدربُت من الصحف و الكتب و اجملالت و احملاضرات و البحوث العلمية و ادلشاركة يف الدورات التدريبية 

ن يقوم بتحليل ما قرأه مع االستعانة بتجارب اآلخرين ألن ىذا يعزز قدراتو و يزيد .بعد ىذا جيب على ادلدرب أ
 .(191-199)نفس ادلرجع السابق، الصفحات  من إمكانية اكتشافو لكثَت من احلاجات األساسية



   الفصل الرابع                                                                          المدرب الرياضي 
 

 
79 

 الصغرى  : للفئاتو مميزات المرحلة العمرية المدرب و عالقتو بخصائص  -4-1-8

إن منو الفرد ال يتم بشكل متساوي ، و إمنا يتم على مراحل عديدة ختتلف بعضها عن بعض من حيث 
خصائصها و شليزاهتا ومساهتا . لذلك فإنو أصبح لكي يكون ادلدرب ناجحا يف عملو مع الفريق أو ادلرحلة العمرية 

                                                           ىذه ادلرحلة. اليت يقوم بتكوينها و تدريبها أن يدرك دتاما شليزات
حتتل دراسة النمو أمهية كبَتة بالنسبة للمدرب الرياضي ، إذ تساعده على معرفتو دلختلف اخلصائص اجلسمية و 

الظروف  و الفرص العقلية و االجتماعية و االنفعالية لكل مرحلة من مراحل النمو على صلاحو يف هتيئتو أفضل 
اليت تسمح للنمو  بأنو يبلغ غايتو يف سرعتو دون أن تعجل أو تقف  يف سبيل تقدمو و ىذا يساعد ادلدرب يف 

 (14، صفحة 9119)زلمد حسن عالوي ،  أمرين مهمُت مها :

 إعداد نواحي األنشطة احلركية ادلالئمة للمرحلة السنوية و اجلو الًتبوي ادلناسب لكل مرحلة من ادلراحل . -

مساعدة ادلدرب الرياضي على أن يتوقع سلوك الفرد يف مرحلة معينة و عدم مطالبتو مبستوى من السلوك بقوة  -
 قدرتو .
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 مفهوم التكوين:  -4-2

فعل بيداغوجي يكتسب ويبٍت، وليس رلرد سجل للمعلومات أو رلرد لتعليم  يعرف التكوين على أنو " 
)عبد  لعادات مهنية، فالتكوين ينبغي أن يسعى إىل البناء، حتليل ادلواقف البداغوجية ادلختلفة بقدر اإلمكان"

                                                                                        .(941، صفحة 9114اللطيف الفارايب وآخرون، 
كما أنو رلموعة من النشاطات وادلمارسات ادلوجهة للفرد أو الشخص قصد هتيئتو وإدماجو يف ميدان ما من أجل 

                                                                                            أداء مهامو على أحسن وجو.
ويعرف على أنو : تنمية منظمة، وحتسُت االجتاىات ادلعرفة، ادلهارات، ومناذج السلوكيات ادلتطلبة يف ادلواقف 

)بوثلجة غباي،  العمل ادلختلفة من أجل قيام األفراد مبهامهم ادلهنية على أحسن وجو، ويف أقصر وقت شلكن
 .(14، صفحة 9114

 تعريف التكوين الرياضي: -4-2-1

إن مصطلح التكوين يعٍت عدة حقائق معقدة ألنو جيمع كل اإلمكانيات والسبل اليت تسمح لطفل بالرفع من 
ادلبتدئُت" إىل أعلى مستواه وإمكانيتو، والتكوين يسمح لالعب بادلرور من ادلستوى األول" ادلتعارف عليو مبستوى 

ومن ادلفًتض دراسة األىداف من خالل إعطاء الالعبُت الشباب إمكانيات ألجل حتسُت وتطوير القدرات الفنية 
 .(claud bayerr, 1982, p. 45 ) والبدنية ادلكتسبة

 الجوانب األساسية في التكوين الرياضي: -4-2-2

احلديثة تتطلب أن يكون الالعب متمتعا بلياقة بدنية عالية، فقد أصبحت  رياضةالبدين: دلا كانت الالتكوين 
د أىم اجلوانب العامة يف خطة التدريب، وذلا أثر مباشر على مستوى األداء لصفات البدنية الضرورية لالعب أحا

 .(41)نفس ادلرجع السابق، صفحة  ادلهاري واخلططي لالعب خاصة أثناء ادلباريات

)إمكانية العضالت أو رلموعة من العضالت يف التغلب على مقاومة أو  9101القوة العضلية: يعرفها شيللر 
                                                                         .(11، صفحة 1111)زلمد حسن عالوي،  عدة مقومات خارجية(

أو ىي مقدرة يف التغلب على ادلقاومات ادلختلفة، وقد تكون ىذه ادلقاومات جسم الالعب نفسو أو الكرة أو 
 اإلحتكاك، ويعترب الكثَتون إن القوة ىي أساس كل تقدم يف األداء الرياضي لالعب.
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 السرعة: 

 .(900، صفحة 9111)بسيوطي أمحد ،  تعرف السرعة على أهنا القدرة على إصلاز حركة أو حركات متكررة يف أقل زمن شلكن
من  اع تستتدعىتتميز بالسرعة يف استخدام األساليب ادلهارية واخلططية خالل اذلجوم والدف و الرياضات اجلماعية

 .(49، صفحة 9111)حنفي سلتار،  . رتبط بالسرعةتالالعب صفات خاصة 

، صفحة 9119)قاسم حسن حسُت،  إمكانية الفرد وقدرتو على مقاومة التعب لفًتة طويلة" وىي التحمل:
44). 

                                                                                                                    الرشاقة:
نظرا الرتباطها الوثيق بالصفات البدنية من جهة التكتيك ومن  ىناك معاين كثَتة حول مفهوم وحتديد الرشاقة،

جهة أخرى تعرف بأهنا القدرة على تغَت أوضاعو يف اذلواء كما يتضمن أيضا عناصر، يعترب االجتاه وىو عامل ىام 
                                                .(991فحة ، ص9114)زلمد حسن عالوي ،  يف معظم الرياضيات اإلضافة لعنصر السرعة

ويرى البعض أن الرشاقة ىي القدرة على التوافق اجليد للحركات اليت يقوم هبا الفرد سواء بكل أجزاء جسمو أو 
                                                                                                          جبزء بعض منو.

يعترب التعريف الذي يقدمو "ىرتز" من أنسب التعاريف احلالية دلفهوم الرشاقة يف عملية التدريب الرياضي إذ يرى 
 أن الرشاقة ىي:

 : القدرة على إتقان التوافقات احلركية ادلعقدة. أوال

)نفس ادلرجع السابق،  القدرة على سرعة تعديل األداء احلركي بصورة تتناسب مع متطلبات ادلواقف ادلتغَتة : ثانيا
 .(991صفحة 

                                                                                                                   المرونة:
تلعب صفة ادلرونة )القابلية احلركية( دورا يف حتديدا ادلستويات يف أغلب األلعاب والفعاليات الرياضية، حيث 

ع الصفات األخرى الركيزة اليت حتقق اكتساب وإتقان األداء الصحيح يتوقف عليها أداء احلركات تقريبا وتشكل م
للمهارات احلركية، ونفس إجراء تركيب ادلفصل وحجم العضالت وقابلية النمطية العضلية واألوتار واألربطة إضافة 

 .(904، صفحة 9119)قاسم حسن حسُت،  إىل نوع رأس ادلفضل
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 التكوين الذىني: -4-2-3

تؤثر ادلقدرة الذىنية بطريقة مباشرة على التدريب وخاصة يف عملية التعلم أثناء التدريب وكذا على نتيجة ادلباريات 
ويتضح ذلك يف ادلستوى التاكتيكي للرياضي )مستوى ذكائو أثناء النشاط مثال( وكذا يف سرعة التعامل 

على الًتكيز فبها وأيضا يف قدرتو علة ىضم توجيهات ادلدرب  واالستجابة لظروف ادلنافسة ويف قدرتو
 :(904، صفحة 1110)زكي زلمد حسن،  يلي واستيعاهبا.... وأىم مكونات ادلقدرة الذىنية لالعب ما

 :االنتباه تركيز _ 

الذي لو شأن أثناء سَت ادلباراة  االنتباهإال وىي تركيز  ، تستدعي ادلباراة أن يكون لدى الالعب مقدرة ذىنية ىامة
حيث ديكن الالعب من اإلدراك احلقيق والدقيق للمواقف إذا يستطيع أن يؤدي العمليات الذىنية بالسرعة ادلطلوبة 

 يكون مستمرا خالل الوحدات التدريبية. االنتباه، ومن البديهي أن التدريب على تركيز  والطريقة السليمة

 : المالحظة _

يعترب أحد ادلكونات اذلامة للمقدرة الذىنية فادلالحظة تعطي الالعب ادلعلومات على سَت اللعب أثناء ادلباراة شلا 
، فمن ادلهم أن يعلم ادلدرب الالعب بالقيام بادلالحظة الذاتية  يكون لو أكرب األثر على حترك الالعب يف ادليدان

 وأثناء ادلنافسات وادلباريات التجريبية. ، أثناء التدريب

   :التفكير_ 

يلعب التفكَت دورا ىاما يف أداء الالعب أثناء ادلباريات فعن طريقة يستطيع أن يدرك الالعب ادلواقف ادلتعددة 
 ، وتستدعي ادلواقف ادلتغَتة يف أثناء ادلباراة مث يقوم بتحليلها ويعقب ذلك االستجابة اخلططية ذلذا ادلوقف

، وتتوقف صحة ىذه القرارات على خربة الالعب  ادلباريات سرعة تفكَت الالعب يف اختاذ القرارات الواجبة
 .(109، صفحة 9111)حنفي سلتار،  ، وشدة تركيز انتباىو دلا حيدث يف ادللعب السابقة أثناء عملية التدريب
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 االستنتاج:القدرة على _ 

السليم واختاذ القرار أثناء التدريب دلا لذلك  االستنتاجكقاعدة جيب أن يقوم ادلدرب بتمرين الالعب وإعداده على 
 من أمهية كربى خالل سَت ادلباراة.

 سرعة التصرف:_ 

 تتطلب سرعة التصرف على مقدرة الالعب على ىضم ادلعلومات اليت تصل إليو عن طريق للمالحظة للمواقف
ادلختلفة أثناء ادلباراة، وكلما كان الالعب قادرا على سرعة ادلالحظة للمعلومات اليت تصل إليو وتفهمها يتمكن 

 .)نفس ادلرجع السابق( من التفكَت السريع مستنتجا ما حيب عملو ومنفذا للتحرك ادلطلوب يف الوقت ادلناسب

 التكوين النفسي: -4-2-4

الوصول بالالعبُت للمستويات الرياضية العالية يعترب أحد أىم أىداف التدريب الرياضي ادلخطط طبقا لألسس  إن
سلتلفة على التخطيط الدقيق لعملية جبوانب  يف الرياضات اجلماعيةث يتوقف مستوى األداء وادلبادئ العالية، حي

 صول ألعلى ادلستويات الرياضية.التدريب الرياضي، وذلك هبدف التطور واالرتقاء باألداء للو 

خاصة الالعبُت وفرق ادلستويات العادلية، فقد ظهر واضحا خالل  الرياضات اجلماعيةفنظرا لألداء احلديث يف 
مباريات البطوالت الدولية اإلقليمية واألودلبية والعادلية تأثَت اجلانب النفسي على أداء الالعبُت والفرق وبالتايل على 

سواء ادلهاري أو اخلططي فقد لعبت العديد من السمات النفسية كضبط النفس، الثقة، التوتر، اجلانب الفٍت 
)زلمد حسن عالوي،  اخلوف وغَتىا من السمات النفسية األخرى دورا ىاما يف حسم نتائج بعض ادلباريات

 .(11، صفحة 1111

 

 

 

 

 



   الفصل الرابع                                                                          المدرب الرياضي 
 

 
84 

 الموىوبين و الواعدين في الرياضة : كتشافإ -4-3

االنتقاء و التوجيو يف اجملال الرياضي وجهان لعملة واحدة ،حيث ظهرت احلاجة اليهما نتيجة اختالف     
 خصائص األفراد يف القدرات البدنية ، و العقلية و النفسية ....تبعا لنظرية الفروق الفردية .

توجيو الناشئ اىل نوع النشاط الرياضي الذي يتناسب مع استعداداتو و امكاناتو يعترب أساس  و من ادلسلم بو    
مقدار ادلعرفة الدقيقة دلدى فعالية تأثَت  هاالجتاوصولو إىل ادلستويات الرياضية العادلية ، و كذلك يساىم يف نفس 

                                                                    عمليات التدريب على منو ىذه االستعدادات .
و يعرف النتقاء بأنو )عملية يتم خالذلا اختيار أفضل الالعبُت على فًتات زمنية مبنية على ادلراحل ادلختلفة 

 لالعداد الرياضي(

ديكن أن يصل و من أبرز واجبات االنتقاء حتديد امكانات الناشئ اليت ذلا صفة التنبؤ بادلستوى الرياضي الذي    
اليو الناشئ يف الوقت االفًتاضي للبطولة ، و كذلك امكانية استمراره يف شلارسة النشاط مبستوى شلتاز .... و على 
الرغم من كون صلاح الناشئ يف ادلمارسة بادلراحل األوىل لالنتقاء يعترب أحد مؤشرات صدق االنتقاء إال أن النتائج 

لنجاح عملية االنتقاء ... و ىذا النجاح ادلستقبلي خيضع لعوامل أخرى و ىذا ما  ادلستقبلية تعترب ادلعيار األمثل
                                                                                                        يزيد ادلشكلة تعقيدا .

رات التمهيدية لالنتقاء ليست احلد الفاصل لنجاح وقد يكون ىذا ما دعا بعض ادلفكرين اىل التصريح بأن االختبا
عميلة االنتقاء ،حيث يتطلب األمر مرور فًتة زمنية من التدريب ادلنتظم يالحظ خالذلا تقدما منظما أيضا يف 

مستوى الناشئ ، فكثَتا ما يالحظ أن الناشئُت يسجلون نتائج غَت طيبة يف البداية مث يلي ذالك ظهور معدالت 
 .ستوى مع تقدم التدريب يدة يف ادلج

حتديد إمكانات الناشئ اليت دتكننا من التنبؤ بادلستوى الذي ديكن أن حيققو و امكانية و من واجبات االنتقاء    
استمراره يف شلارسة اللعبة مبستوى شلتاز من الكفاءة و ديكن القول )بصفة عامة( أن ىناك مشكلتُت رئيسيتُت 

  (11، صفحة 9119د مجال امساعيل النمكي،  -)د عمر أبو اجملد  يعمل االنتقاء على حلهما :

 األوىل : ىي التعرف البكر على الناشئُت من ذوي االستعدادات العالية .   

 .الثانية :اختيار نوع النشاط الرياضي ادلناسب ذلؤالء الناشئُت طبقا الستعداداهتم    
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 أىداف االنتقاء :  -4-3-1

يستخدم االنتقاء استخدامات واسعة يف اجملال الرياضي فهو يستخدم يف تكوين الفرق احمللية و القومية و    
ادلنتخبات و توجيو الالعبُت و إعداد أبطال ادلستقبل و توجيو عمليات التدريب ، و ديكن حتديد األىداف 

 األساسية لالنتقاء فيما يلي :

دلبكر للموىوبُت يف سلتلف األنشطة الرياضية وىم الناشئُت من ذوي االستعدادات العالية من االكتشاف ا-9   
 األداء يف رلال نشاطهم و التنبؤ مبا ستؤول اليو ىذه االستعدادات يف ادلستقبل .

دف الًتويج  و توجيو الراغبُت يف شلارسة الرياضة اىل اجملاالت ادلناسبة دليوذلم و اجتاىاهتم و استعداداهتم هب-1   
 االستفادة من وقت الفراغ ، و ديثل الوصول للمستويات العالية يف األداء ىدفا ثانويا بالنسبة ذلؤالء.

حتديد الصفات النموذجية ) البدنية ،النفسية ،ادلهارية ،اخلططية( اليت تتطلبها األنشطة الرياضية ادلختلفة -1   
 ىا حىت حيقق التوافق يف نوع معُت من النشاط الرياضي  .لتحديد ادلتطلبات الدقيقة اليت جيب توافر 

 مستويات أداء عالية يف ادلستقبل تكريس الوقت و اجلهد و التكاليف فيتعليم و تدريب من يتوقع ذلم حتقيق-4   
توجيو عمليات التدريب لتنمية و تطوير الصفات و اخلصائص البدنية و النفسية لالعب يف ضوء ما ينبغي -4. 

 قو. حتقي

                                                                                                                  حتسُت عمليات االنتقاء من حيث الفاعلية و التنظيم .-0 
 التوجيو ادلثمر للناشئُت ضلو األنشطة الرياضية اليت تتفق و استعداداهتم و قدراهتم .-0

 أنواع االنتقاء : -4-3-2

 يف ضوء األىداف السابقة ديكن تقسيم أنواع االنتقاء اىل ما يلي :   

 االنتقاء بغرض التوجيو اىل نوع الرياضة ادلناسبة للفرد .-9   

 االنتقاء لتشكيل الفرق ادلتجانسة ، ويف ىذا النوع يكون للدراسة التقسيمية ألعضاء الفريق أمهية كربى .-1   

د مجال امساعيل  -)د عمر أبو اجملد  نتقاء للمنتخبات القومية من بُت الالعبُت ذوي ادلستويات العليا .اال1   
 (919، صفحة 9119النمكي، 
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 مراحل االنتقاء : -4-3-3

 المرحلة األولى ) االنتقاء المبدئي(:_ 

وىي مرحلة التعرف ادلبدئي على الناشئُت ادلوىوبُت و تستهدف ىذه ادلرحلة حتديد احلالة الصحية العامة    
للناشئ من خالل الفحوص الطبية ،و استبعاد من ال تؤىلهم لياقتهم الطبية دلمارسة الرياضة ، كما تستهدف 

وجية ، و الوظيفية ، و مسات الشخصية لدى الكشف عن ادلستوى ادلبدئي للصفات البدينة ، و اخلصائص ادلورفول
الناشئُت ،ومدى قرهبا أو بعدىا عن ادلعايَت و ادلتطلبات الضرورية دلمارسة النشاط الرياضي ادلتوقع أن يوجو الناشئ 

 دلمارستو .

ان ادلرحلة األوىل من االنتقاء يصعب الكشف من خالذلا عن نوعية التخصص الرياضي للناشئ و أن مواىبو    
تظهر بعد ذلك خالل شلارسة النشاط كما أنو ال جيب ادلبالغة يف وضع متطلبات عالية خالل مرحلة االنتقاء 

 مستوى متوسط . األوىل وبناء على ذلك ديكن قبول ناشئُت ذوي خصائص  استعدادات  يف

سنة و منها يتم التعرف ادلبدئي على ادلبتدئُت  91-99و يتفق العلماء على أن ادلرحلة األوىل تبدأ من عمر   
ادلوىوبُت و ذلك من خالل حتديد احلالة الصحية العامة و التقدير ادلبدئي دلستويات القدرات البدنية و القياسات 

القدرات العقلية ، فاألفراد ال يتساوون يف قدراهتم و لذا فان اكتشاف  اجلسمية و الوظيفية و مسات الشخصية و
ىذه القدرات اليت يتميز هبا كل فرد مت توجيهو دلمارسة نوع معُت من األنشطة الرياضية يتالءم مع ما يتميز ب 

 ادلال . ىامنا يعجل باحلصول على النجاح و حتقيق ادلستويات ادلطلوبة مع االقتصاد يف الوقت و اجلهد و

و االختبارات و ادلقاييس ىي الطريقة ادلوضوعية الختبار ادلبتدئُت ادلتقدمُت دلمارسة كرة القدم دلا لذلك من    
أمهية صوى يف حتقيق األىداف ادلوضوعية ....اذ جيب أن يوجو اتساق بُت األىداف ادلوضوعية و االختبارات 

 عدنا على تقوًن األداء و مقارنة ادلستويات باألىداف ادلوضوعة ادلستخدمة ألن االختبارات ما ىي اال وسيلة تسا
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 المرحلة الثانية : )االنتقاء الخاص(_ 

و تستهدف انتقاء افضل الناشئُت من بُت من صلحوا يف اختبارات ادلرحلة االوىل و توجيههم اىل نوع النشاط    
د ان يكون الناشئ قد مر بفًتة تدريبية طويلة نسبيا و الرياضي الذي يتالءم مع امكاناهتم ،و تتم ىذه ادلرحلة بع

تستغرق ما بُت عام و اربعة اعوام طبقا لنوع النشاط الرياضي و تستخدم يف ىذه ادلرحلة ادلالحظة ادلنظمة و 
االختبارات ادلوضوعية لقياس مدى منو اخلصائص ادلورفولوجية و الوظيفية و سرعة تطور الصفات البدنية و النفسية 

مدى اتفاق الناشئ للمهارات و مستوى تقدمو يف النشاط و تدل ادلستويات العالية يف ىذا اجلانب على موىبة  و
 الناشئ و امكانية و صولو للمستويات الرياضية العالية.

 المرحلة الثالثة :)االنتقاء التاىيلي(_ 

ان ىذه الطريقة تستهدف التحديد االكثر دقة خلصائص الناشئ و قدراتو بعد انتهاء ادلرحلة الثانية من التدريب    
و انتقاء الناشئُت األكثر كفاءة لتحقيق ادلستويات الرياضية العالية ، يًتكز االىتمام يف ىذه ادلرحلة على قياس 

ادلستويات الرياضية العالية ومنو االستعدادات اخلاصة بنوع  مستوى منو اخلصائص ادلورفووظفية الالزمة لتحقيق
 النشاط الرياضي وسرعة ونوعية عمليات استعادة االستشفاء بعد اجملهود .

كما يؤخذ يف االعتبار قياس االجتاىات و السمات النفسية كالثقة بالنفس و الشجاعة يف اختاذ القرار اىل غَت    
 شاط معُت .ذلك من السمات اليت  يتطلبها ن

كما أن ىذه ادلرحلة ىي اليت يتم فيها حتديد قدرة الالعب للوصول اىل ادلستويات العالية و تتزامن ىذه ادلرحلة    
مع هناية ادلرحلة الثانية من االعداد طويل ادلدى حيث يهدف االنتقاء يف ىذه ادلرحلة الثانية اىل التحديد الدقيق 

العالية و ذلك من خالل حتديد معدل منو اخلصائص اجلسمية و الوظيفية  المكانات الناشئ للوصول للمستويات
)نفس ادلرجع السابق،  و العالقة ادلتبادلة بُت معدالت منو اخلصائص البدنية و القصور يف مستوى األداء ادلهاري .

 (914صفحة 
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 الموىبة في األلعاب الجماعية : نتقاءإ -4-3-4

ا و يؤكد أنو ديثل مسحىناك مفهوم جديد كمبدأ النتقاء ادلوىبة الرياضية يف األلعاب اجلماعية وىو قدرة اللعب    
حامسا يف النتقاء و كذا يف التدريب و ادلنافسة و للعمل على تطوير قياس بتغيَت قدرة اللعب امنا حيتاج اىل تعريف 

 كذا اىل حتليل ىياكل األداء يف األلعاب اجلماعية .  زلدد مفهوم و

و ديكن القول بأن الطرق الفنية للتكتيك و اخلطيطية )التاكتيك ( تشكل أساس ىذا ادلكون ىيكل األداء    
و النفس حركية و العوامل البدنية )احلركية و اللياقة ( و على ذلك صلد  و العقلية  حيث يتضمن العوامل احلسية

 دا من ادلفاىيم اليت تشَت اىل قدرة اللعب أصبحت متطلبا لالصلاز يف األلعاب اجلماعية مثل الذكاء:أن عدا

 ذكاء اللعب ،فاعلية اللعب   

ويرى بعض العلماء أن قدرة اللعب تعرب عن القدرة على استباق األمور و قدرة على التوقع بينما ينظر اليها   
 القدرة على االستخدام الفعال ذلذه ادلهارات .آخرون كمركب من ادلهارات الفردية و 

و التعريف ادلستنتج من اجملاالت السابقة يف وصف قدرة اللعب على أهنا "قدرة مركبة تضم تكتيكيا عدادا من   
القدرات النفسية و اجلسمية و كذلك عددا من ادلهارات الفنية مع تركيب مناورات ادلباراة جتعل اصلاز ادلهمة أكثر 

 ة و بعيد عن أن قدرة اللعب شرطا ألداء األخرى حيث يتأثر باشًتاطات أداء نفسية و جسمية معينة.فعالي

و من بُت اشًتاطات األداء النفسية يؤثر العامل الفكري على السلوك التكتيكي مباشرة فيما تؤثر القدرات    
ات الشخصية مثل قوة االرادة ذلا طبيعة احلسية و النفس حركية على تكتيكيات خالل األداء البدين و اللياقة و مس

)د عمر ىامة يف تنمية اشًتاطات األداء و دتثل تكنيكات )اخلطط الفنية ( جزء ال يتجزأ من مفهوم قدرة اللعبة . 
  (914، صفحة 9119د مجال امساعيل النمكي،  -أبو اجملد 
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 عالقة االنتقاء ببعض األسس العلمية : -4-3-5

ترتبط مشكلة االنتقاء ببعض النظريات و األسس العلمية مثل الفروق الفردية ،و االستعدادات ، و    
و مجيعها ذات قيم متباينة و ىامة دلشكلة االنتقاء شلا  التنبؤ،ومعدل ثبات منو و تطور القدرات و التصنيف ،

 يستوجب القاء بعض األضواء على ىذه اجملاالت ادلرتبطة .

 : عالقة االنتقاء بالفروق الفردية -4-3-6

ان اختالف األفراد يف استعداداهتم و قدراتو البدنية و ميوذلم و اجتاىاهتم يف ادلمارسة احلركية يتطلب بالضرورة   
واعا سلتلفة من األنشطة الرياضية تناسب كل فرد ،و ذلك مبا يسمح بتغطية مجيع ادليول و الرغبات ومبا يتماشى أن

 مع قدرات األفراد و امكاناهتم ..

و العملية التعليمية و بالتايل العملية التدريبية مل يعد يصلح فيها األساليب و الربامج ادلوحدة لكل األفراد   
،فالتالميذ و الالعبُت ليسوا قوالب ذات أبعاد موحدة تصب فيها العملية التعليمية و العملية التدريبية ، فاألمر 

فراد و ىذا ما حيدث بالفعل يف التدريب الرياضي للمستويات يتطلب برامج متنوعة تناسب الطبيعة ادلختلفة لأل
األمر يصعب حتقيقو يف كل  العالية ،فاألمر قد يصل اىل درجة وجود برنامج خاص لكل فرد رياضي و ىذا

 .(919، صفحة 9119د مجال امساعيل النمكي،  -)د عمر أبو اجملد   الظروف

 : عالقة االنتقاء بالتصنيف  -4-3-7

لو أىداف عدة أمهها جتميع األفراد أصحاب القدرات ادلتقاربة يف رلموعات تنظم classificationالتصنيف    
 ذلم الربامج اخلاصة هبم...وىذا حيقق عدة أغراض ىي :

 :زيادة اإلقبال على الممارسة_ 

لو على النشاط ، و بالتايل يزداد مقدار حتصيلو يف ىذا فوجود الشخص داخل رلموعة متجانسة يزيد من اقبا  
 النشاط.
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 :زيادة التنافس _ 

اذا اقًتبت مستويات األفراد أو الفرق سيزداد تبعا لذلك التنافس بينهم ، فادلستويات شديدة التباين بُت الفرق   
 أو األفراد قد تولد اليأس و االستسالم .

 العدالة :_ 

 قلت الفروق الفردية بُت األفراد أو الفرق كلما كانت النتائج عادلة و الفرص ادلمنوحة متساوية. كلما  

 الدافعية :_ 

 . فادلستويات ادلتقاربة تزيد من دافعية األفراد و الفرق يف ادلنافسة  

 األمان :_ 

رد األضعف قد تستشَته عزة النفس اذا كانت اجملموعة واضحة بُت األفراد فان عامل األمان ال يكون متوفرا ، فالف
أو زيادة اليأس اىل القياس بسلوك قد يعرضو لالصابة أو قد يعرضو لالجهاد الشديد )االهناك ( نتيجة زلاوالتو 

 اليائسة.

 :نجاح التدريب_ 

ث اذا كانت اجملموعة متجانسة فان عميلة التدريب تكون أسهل و أصلح عما اذا كانت اجملموعة متباينة من حي  
 (911)نفس ادلرجع السابق، صفحة  القدرات البدنية .
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 عالقة االنتقاء بالتنبؤ: -4-3-8

فان  اذا كانت عملية انتقاء الالعبُت يف ادلراحل األوىل دتكننا من التعرف على استعداداهتم و قدراهتم البدنية ،   
التنبؤ مبا ستؤول اليو ىذه االستعدادات و القدرات يف ادلستقبل بعد من أىم أىداف االنتقاء حيث ديكن اىل حد  
كبَت حتديد ادلستقبل الرياضي للناشئُت ، و مدى ما ديكن أن حيققو من نتائج و على سبيل ادلثال كما ذكرنا اذا  

ء الناشئُت طوال القامة فهل يعٍت أن طوال القامة الذين مت كان حراسة مرمى كرة القدم تستلزم بالضرورة انتقا
انتقائهم سيظلون يف نفس موقعهم بُت أقراهنم بالنسبة للطول بعد عشر سنوات مثال ، و اذا كانت لعية أخرى 
تستلزم توافر عنصر السرعة فهل يعٍت ذلك أن من مت انتقائهم على أساس السرعة سيحتفظون بنفس ىذه الصفة 

 بل.للمستق

يف واقع األمر تعتمد اجابة ىذه التساؤالت على مدى ثبات منو الصفات البدنية يف مراحل النمو ادلختلفة ، كما   
ذكرنا من قبل مبعٌت ىل تظل معطيات النمو ثابتة خالل مراحل منو الفرد منذ الطفولة ادلبكرة و حىت الطفولة 

بؤ بالنمو ، و اذا كانت االجابة بالنفي فانو ال ديكن التنبؤ ، ادلتأخرة ، فاذا كانت االجابة بنعم فانو ديكن التن
، 9119د مجال امساعيل النمكي،  -)د عمر أبو اجملد  فعامل الثبات يعد من أىم أسس التنبؤ بالنمو البدين.

 (911صفحة 
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 خالصة:
فهو مطالب بأن يكون ملم بكل كبَتة و صغَتة فيما خيص األسس رى الباحث أن للمدرب مهام كثَتة و ي

احلفاظ  و االنتقاء العلمية للتدريب الرياضي و كيفية بناء الربامج التدريبية و ادلراحل العلمية للتعلم و التكوين و
 على الالعبُت حىت يكون أكثر فعالية و إجيابية و حتديد احلدود الفعالة من األدوار و األشخاص 

ما على ادلدرب الناجح أن خيرج من العملية التعليمية التدريبية بأقل اخلسائر و ذلك ببناء اخلطط الرئيسية و ك
 الوقوف على نقاط الضعف و تأكيد نقاط القوة .

كما أن معرفة و فهم ادلدرب للخصائص و ادلميزات ادلراحل العمرية ادلختلفة الذي ىو يف أىم تدريبها و أىم 
ادثة يف سلتلف أوجو كنمو )اجلسمي، احلركي ، النفسي ،االجتماعي ،العقلي ،ادلعريف ( ساعد يف التطورات احل

 صلاح العملية التدريبية.
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 تمهيد : 

ان البحوث العلمية مهما كانت اجتاىاهتا و أنواعها حتتاج ايل منهجية علمية للوصول إيل أىم نتائج البحث قصد  
وبالتايل تقدمي وتزويد ادلعرفة العلمية بأشياء جديدة و ىامة . ان طبيعة مشكلة البحث ىي اليت حتدد لنا  الدراسة ،

ادلنهجية العلمية اليت تساعدنا يف معاجلتها . وموضوع البحث الذي حنن بصدد معاجلتو حيتاج إيل كثري من الدقة و 
دانية للخوض يف جتربة البحث الرئيسية . و بالتايل الوضوح يف عملية تنظيم و إعداد اخلطوات اإلجرائية ادلي

الوقوف علي أىم اخلطوات اليت من مفادىا التقليل من األخطاء و استغالل أكثر للوقت و اجلهد ، انطالقا من 
اختيار ادلنهج ادلالئم دلشكلة البحث و طرق اختيار عينة البحث ايل انتقاء الوسائل و األدوات ادلتصلة بطبيعة 

 البحث .جتربة 
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 :منهج البحث  -1

يف ىذه الدراسة ادلنهج ادلسحي و الذي يعترب من ادلناىج األكثر استعماال يف البحوث العلمية  اناستخدم الباحث 
تائج و حتقيقا ألىدافو و ديكن بواسطتو احلصول على ن الئمتها لطبيعة مشكلة البحثو ادلوثوق بنتائجها ، و م

 و ادلوضوعية . قن الصدذات درجة عالية م

 البحث :  مجتمع عينة -2

ؤحذ تعرف العينة على أهنا "رلتمع الدراسة الذي جتمع منو البيانات ادليدانية و ىي تعترب جزءا من الكل مبعٌت أن ت
 (941،ص9111)زروايت،رلموعة أفراد اجملتمع على ان تكون ممثلة للمجتمع لتجرى عليها الدراسة " 

و تكون ممثلة لو متثيال صادقا ونظرا لطبيعة دراستنا فقد إعتمدنا على العينة العشوائية من اجملتمع األصلي للبحث 
وقف عليها وىذا ماجعل عملية حتديدىا عملية حساسة و دقيقة ، يت ، كما تعترب عنصرا ىاما يف ادلرحلة التطبيقية

مدرب .                                                                                                           921لي بلغ اجملتمع األص ،وقدو صدقو  جناح البحث العلمى
يف والية  و فرق علي مستوي أنديةبعض الرياضات اجلماعية يف  ات الصغرىلت عينة البحث مدربني لفئمش
 من اجملتمع األصلي . %29،22مدربا أي بنسبة  22 د ادلدربنيبلغ عد حيثسمسيلت يت

 مجاالت البحث : -3

 المجال الزمني : -3-1

أجريت  فقد، أما فيما خيص اجلانب التطبيقي  جانفي 11سبتمرب حىت 21دراسة اجلانب النظري من دامت 
وفيها مت إعداد  2194-14-91ايل غاية  2194-12-91الدراسة ادلسحية يف الفًتة الزمنية الواقعة ما بني 

، وكذا تصحيح  ًتبية الرياضياألساتذة والدكاترة يف رلال ال حكمها بعضبيانية يف شكلها األويل و االستمارة االست
بعض فقرات ومفردات األسئلة وترتيبها وىذا من خالل التجربة االستطالعية ، كما تضمنت ىذه الفًتة التجربة 

ة االستبيانية ادللقحة علي عينة البحث قصد الدراسة و مناقشة و حتليل الرئيسية وىذا من خالل توزيع االستمار 
 نتائجها . 
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 المجال المكاني:   -3-2

لقد إحًتنا يف دراستنا ىذه مدربني فئات صغرى لبعض الرياضات اجلماعية يف فرق و أندية يف والية تيسمسيلت 
                        . يف والية تسمسيلتم يف أماكن تدريباهت بيانية علي ادلدربنيوزعت االستمارة االستحيث 

 كانت الفرق

 متغيرات البحث :-4

يعرف بانو ذو طبيعة استقاللية حيث يؤثر يف ادلتغري التابع دون أن يتأثر بو ، و ادلتغري المتغير المستقل : -
 ادلستقل ىو "الربامج التدريبية "

يتأثر مباشرة بادلتغري ادلستقل يف كل شيئ سواء اإلجتاه السليب أو االجايب فإن كان ادلتغري ادلستقل المتغير التابع : 
 ئات الصغرى " .إجيايب كان ادلتغري التابع مباشرة إجيايب و العكس و ىنا ادلتغري التابع " الف

 الشروط العلمية لألداة : -5

 صدق األداة :  -

و للتأكد من صدق أداة الدراسة قمنا باستخدام صدق احملكمني كأداة للتأكد من أن االستبيان يقيس ما اعد لو 
حيث قمنا بتوزيع االستبيان على رلموعة من األساتذة يف معهد الًتبية البدنية و الرياضية مستغاًل ، و باالعتماد 

ا بإجراء التعديالت اليت اتفق عليها معظم احملكمني حيث قمنعلى ادلالحظات و التوجيهات اليت أبداىا احملكمون 
 مت حذف بعض العبارات و تغيري صياغة بعضها األخر .

 الموضوعية :  -

، ذلم الوقت باالجابة على أسئلة  اإلستبان   كان توزيع اإلستبان على ادلدربني بطريقة موضوعية ، حيث تسٌت
  ألخر أخذ وقت لإلجابة و ذلك دلوضوعية اإلستبيان فمنهم من قام باإلجابة مباشرة ، و البعض ا
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 :  الدراسة أدوات  -6

 سؤال موجو للمدربني . 29لقد مت إعداد استمارة استبيان ادلكونة من 

 و حيتوي االستبيان على أنواع من األسئلة :

 و تكون اإلجابة يف معضم األحيان زلدودة بنعم أو ال .اإلستبان المغلق :  -

 و قد يتضمن رلموعة من اإلختيارات و على أن خيتار اإلجابة الصحيحة .

حيتوي ىذا النوع من اإلستبيان على رلموعة من األسئلة النصف األول منو مغلق اإلستبيان النصف مفتوح :  -
 تكون اإلجابة عليو بنعم او ال و النصف األخر مفتوح ىي حق للمستجوب اإلدالء برأيو اخلاص .

 : ء المستعملةاإلحصا أداة -

ان اذلدف من استعمال التقنيات اإلحصائية ىو التوصل ايل ادلؤشرات الكمية تساعدنا علي التحليل و التفسري و 
 التأويل واحلكم . واىم التقنيات ادلستعملة يف ىذا البحث جند 

 النسبة المئوية :  -     

و يعرب  911نسمي النسبة ادلئوية او ادلعدل ادلئوي النسبة الثابتة دلقدارين متناسبني عندما يكون القياس الثاين ىو 
 :(949، صفحة 9111) نبيل عبد اذلادي ،  عنها بادلعادلة التالية

 

 

 

 

حيث مت حتول اإلجابات علي الفقرات االستمارة  واستخدم الباحث النسبة ادلئوية يف تفريغ االستمارة االستبيانية
 ايل مدلوالت كمية ديكن التعبري عليها وإعطائها صبغة علمية يف عرض و حتليل نتائج ىذه االستمارة .

 x  911عدد اإلجابات                                 
 ( =  ................................%النسبة ادلئوية )    

 اجملموع الكلي                                      
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 كما إستخدمنا ادلعادلة التالية :

 2التكرار ادلتوقع(–)التكرار ادلشاىد                    

 ..........................= ......................2كا      
 التكرار ادلتوقع                           

 
 

 ن                           

 9 -التكرار ادلتوقع=______________                     درجة احلرية =ن 

                           2 

 : الدراسة االستطالعية  -7

تعد الدراسة االستطالعية اخلطوة األوىل يف البحث و اليت هتدف من خالذلا على ميدان الدراسة و مدى  
 مالئمتو لألداة ادلستخدمة .

و ذلك  يف والية تسمسيلت النوادي الرياضية  فقد قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية على بعض 
فة العراقيل و الصعوبات اليت تعيق السري احلسن للدراسة ، دلعرفة آرائهم و اقًتاحاهتم حول موضوع البحث و معر 

ادلدربني للفئات الصغرى على تقدمي يد ادلساعدة يف إجناح ىذه  استجابة كبرية من طرف  و قد وجد الباحث
 الدراسة .
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 خالصة :

ان جناح أي حبث مهما بلغت درجتو العلمية مرتبط بشكل أساسي بإجراءات البحث ادليدانية . الن جوىر 
 الدراسة مكنون يف كيفية ضبط حدود البحث الرئيسية 

من خالل ىذا الفصل وضع خطة زلددة األىداف و الغايات يف ىذا االجتاه ، وذالك  انوعليو فقد حاول الباحث
ديكن ان تساعدنا يف ضبط حدود البحث . وبالفعل مت ذالك فقد مت حتديد ادلنهج ادلالئم بتحديد النقاط اليت 

لطبيعة البحث و خيدم مشكلة البحث الرئيسية ، كما مت حتديد عينة البحث واليت متثل متثيال صادقا جملتمع األصل 
تغريات اليت من شأهنا إعاقة السري ، واختيار األدوات الالزمة لذالك و حتديد طرق القياس ادلستخدمة ، و ضبط ادل

احلسن لتجربة البحث الرئيسية ، واختيار الطرق والوسائل اإلحصائية ادلالئمة اليت تساعدنا يف عملية عرض وحتليل 
 النتائج.
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 عرض و مناقشة النتائج :  -1
 المحور األول :

 اإلعداد ادلهٍت للمدربُت-11
 .ادلؤىل العلمي  : 11رقم  سؤال

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابات 
 

 الجدولية  2كا المحسوبة 2كا

  7,69 2 مستشار يف الرياضة
 

12.75 

 

7.82 

 
 

 70.32 6 ليسانس ت ب ر
 83.01 4 ماسًت تدريب رياضي 

 30.14 84 العب سابق 
 100 26 اجملموع

 1.15 مستوى الداللة 
 دال   الداللة اإلحصائية

 12جدول رقم 
 :12عرض و تحليل نتائج الجدول رقم 

اخلاص بادلؤىل العلمي للمدربُت نالحظ ان نسبة ادلدربُت احلاصلُت على على شهادة  37من اجلدول رقم 
( بينما ادلدربُت احلاصلُت على شهادة ليسانس تربية بدنية فكانت %2.67مستشار يف الرياضة بلغت )

      ( اما ادلدربُت كالعب سابق فكانت نسبتهم %83.01)  ( وشهادة ماسًت تدريب رياضي70.32%)
 مجاىل العينة .( من ا 30.14%)  

اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا 03، و درجة احلرية  3.33ى الداللة عند مستو  7وىو ما يؤكد مقدار كا
و ىذا مايدل أنو ىناك فروق ذات داللة  87.23احملسوبة و اليت تقدر ب  7، وىي أصغر من قيمة كا82. 7

 إحصائية .
 : االستنتاج

مح اجيات التدريبية و ال تساحلان نسبة كبَتة من ادلدربُت العبُت سابقُت بشهادة تدريبية بسيطة ال تليب  نستنتج
 .صاغر واألشبالبرفع احلالة التدريبية لفئة ا

 كما يبُت ادلدرج التكراري ذالك.
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 : يبين المؤهل لبعلمي للمدربين . 11شكل بياني رقم 
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 . العمل يف رلال تدريب الفئات الصغرى سنوات: 12رقم سؤال 
 

 13جدول رقم 
 :13عرض و تحليل نتائج الجدول رقم 

 اشئُت فكانت بالنسبة للمدربُت الذينسنوات العمل يف رلال التدريب الرياضي للننالحظ  37من اجلدول رقم 
سنوات كانت  83 إىل 33( ونسبة ادلدربُت من  % 83.01سنوات يف ىذا اجملال )  83زادت خربهتم على 

 ( . % 68.30سنوات فكانت )  33( و ادلدربُت الذي قلت خربهتم عن  % 70.32نسبتهم ) 
اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا02، و درجة احلرية  3.33ى الداللة عند مستو  7وىو ما يؤكد مقدار كا

أنو ىناك فروق ذات داللة  و ىذا مايدل 7.62احملسوبة و اليت تقدر ب  7، وىي أصغر من قيمة كا3.77
 إحصائية.
 :االستنتاج
 خربة ادلدربُت يف رلال تدريب الفئات الصغرى تعد بالضعيفة للرفع بادلستوى الفئات الصغرى . أننستنتج 

 كما يبُت ادلدرج التكراري ذالك.
 
 
 
 
 

 الجدولية  2كا المحسوبة 2كا %النسبة المئوية التكرار اإلجابات

  61,53 16 سنوات 3من سنة ألقل من 
 

9.67 
 

 

5.99 

 

 

سنوات ألقل من  3من 
 23,07 6 سنوات83

 15,38 4 سنوات 83أكثر من 
 833 76 اجملموع

 1.15 مستوى الداللة 
 دال الداللة اإلحصائية
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 . سنوات العمل في مجال تدريب الفئات الصغرى : يبين 12شكل بياني رقم 
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 .عليها ادلتحصل الشهادات : 13رقمسؤال 
 الجدولية  2كا المحسوبة 2كا %النسبة المئوية التكرار اإلجابات

  0 0 شهادة دولية 
 

43.99 

 

9.49 
 23,07 6 درجة أوىل يف التدريب 
 7,69 2 درجة ثانية يف التدريب 
 0 0 درجة ثالثة يف التدريب 

 69,23 18 بدون شهادة 
 833 76 اجملموع

 1.15 مستوى الداللة 
 دال الداللة اإلحصائية

  14جدول رقم 
 :14عرض و تحليل نتائج الجدول رقم 

شهادات دولية منعدمة دتاما بينما  أوكانت نسبة ادلدربُت احلاصلُت على دراسات   34من خالل اجلدول رقم 
نسبة ادلدربُت احلاصلُت  أما(  %70.32نسبة احلاصلُت على شهادة ة درجة أوىل يف التدريب فكانت النسبة ) 

( أما ادلدربُت الذين الديتلكون  % 3( ودرجة ثالثة تكون منعدمة دتاما ) % 32.67على درجة ثانية ىي    ) 
 .(  % 67.70بتهم ) وال شهادة تدريبية فكانت نس

اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا04، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا
و ىذا مايدل أنو ىناك فروق ذات داللة  40.77احملسوبة و اليت تقدر ب  7، وىي أصغر من قيمة كا7.47

 إحصائية.
 : االستنتاج

 غَت حاصلُت على شهادة تؤىلهم لتدريب الفئات الصغرى .نستنتج نسبة كبَتة من ادلدربُت 
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 . : يبين الشهادة المتحصل عليها 13شكل بياني رقم 
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 ادلستوى الذي وصل اليو ادلدرب كالعب . : 14رقم سؤال
 الجدولية  2كا المحسوبة 2كا النسبة المئوية العدد اإلجابات

  0 0 العب دويل 
 
 

19.23 

 

 

11.07 

 

 3 3 العب القسم ادلمتاز
 83.01 4 العب القسم الوطٍت األول 
 03.26 1 العب القسم الوطٍت الثاين 
 01.46 83 العب يف البطولة اجلهوية 

 83.01 4 العب يف مرحلة الفئات الشبانية
 833 76 اجملموع

 1.15 مستوى الداللة 
 دال الداللة اإلحصائية

 15جدول رقم
 :15عرض و تحليل نتائج الجدول رقم 

كانت نسبة ادلدربُت الذين وصلوا إىل مستوى العب دويل  والعب قسم شلتاز   33من خالل اجلدول رقم 
العب قسم وطٍت ثاين فكانت  أما(  %83.01العب قسم وطٍت أول فكانت النسبة )  إماتكون منعدمة  

( بينما نسبة  % 01.46 البطولة اجلهوية فكانت النسبة ) نسبة ادلدربُت يف أم(  % 03.26النسبة ) 
 .( % 83.01ادلدربُت الذين مل يتعدوا مرحلة الناشئُت فكانت النسبة )

اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا05، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا
و ىذا مايدل أنو ىناك فروق ذات داللة 87.70احملسوبة و اليت تقدر ب  7، وىي أصغر من قيمة كا88.32
 إحصائية.

 : االستنتاج
 .نستنتج ان اغلبية ادلدربُت مل يصلوا ايل مستويات عالية كالعبُت     
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 . : يبين المستوى الذي وصل إليه المدرب كالعب 14شكل بياني رقم 
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 ؟ شًتاك ادلدربُت يف ادللتقيات و الندوات اخلاصة بالتدريب الفئات الصغرىالاىل مت  : 15رقم  سؤال
 الجدولية  2كا المحسوبة 2كا %النسبة المئوية تكرارال جاباتاإل

  76,92 20 وال مرة 
24.33 

 

5.99 
 0 0 مرتُت يف السنة 
 23,07 6 مرة يف السنة  

 100 26 اجملموع 
 1.15 مستوى الداللة 

 دال الداللة اإلحصائية
 16جدول رقم 

 :16عرض و تحليل نتائج الجدول رقم 
فيما خيص االشًتاك يف ادللتقيات والندوات اجلهوية والوطنية اخلاصة بالتدريب الرياضي  36من خالل اجلدول رقم 

نسبة االشًتاك مرة يف السنة فكانت النسبة   ( أما % 3للفئات الشبانية  فكان عدد االشًتاك مرتُت يف السنة ) 
 . ( % 26.77( أما باقي أفراد العينة فكانت نسبة اشًتاكهم  منعدم بالنسبة  )  % 70.32) 

اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا02، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا
و ىذا مايدل أنو ىناك فروق ذات داللة 87.70احملسوبة و اليت تقدر ب  7، وىي أصغر من قيمة كا3.77

 إحصائية.
 : االستنتاج

نستنتج ان نسبة كبَتة جدا من ادلدربُت ال تشارك يف ادللتقيات و الندوات اخلاصة بالتدريب الفئات الصغرى اليت 
 كالعبُت .  من حوصلة ادلعلومات و ادلعارف بل يعتمدون على خرباهتم السابقةدتكنهم 
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 .اشتراك المدربين في الملتقيات و الندوات الخاصة بالتدريب الفئات الصغرى: يبين  15شكل بياني رقم 
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 ؟بالطرق التدريب الرياضي  ىل لك معرفة  : 16رقم  سؤال
 الجدولية  2كا المحسوبة 2كا %النسبة المئوية تكرارال االجابات

 5,99 18,53 15,38 4 نعم  
 20,32 87 ال  

 88,30 0 نوعا ما
 833 76 اجملموع

 1.15 مستوى الداللة 
 دال الداللة اإلحصائية

 17جدول رقم 
 :17عرض و تحليل نتائج الجدول رقم 

بالنسبة دلعرفة ادلدرب بالطرق  التدريب الرياضي  فكانت نسبة اإلجابات بال  32من خالل اجلدول رقم   
( أما نسبة اإلجابات معرفة ادلدربُت بطرق التدريب فكانت %88,30( واإلجابات بنوعها ما ) % 20,32)

 ( .%15,38النسبة )
اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا02، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا

فروق ذات داللة  و ىذا مايدل أنو ىناك 81,30 احملسوبة و اليت تقدر ب  7من قيمة كا ، وىي أصغر3.77
 إحصائية.
 : االستنتاج

 كبَتة من ادلدربُت ليست ذلم دراية بطرق التدريب الرياضي .  عينةنستنتج من خالل اجلدول ان 
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 .بالطرق التدريب الرياضي المدرب معرفة: يبين  16شكل بياني رقم 
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 يزات نواحي النمو للفئات الصغرى ؟صائص و شلخب ىل لك معرفة: 17رقم  سؤال
 الجدولية  2كا المحسوبة 2كا %النسبة المئوية العدد اإلجابات

  70,32 6 نعم  
9,53 

 

3.77 
 68,30 86 ال  

 83,01 4 نوعا ما
 833 76 اجملموع

 1.15 مستوى الداللة 
 دال الداللة اإلحصائية

 18جدول رقم 
 :18الجدول رقم  عرض و تحليل نتائج

فكانت النسبة  عرفة ادلدرب باخلصائص وشليزات نواحي النمو لفئة األصاغر بالنسبة دل 31من خالل اجلدول رقم 
 بنعم. %(70,32و كانت نسبة )%(83,01ونوعا ما كانت ) ( %68,30بال )

اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا02، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا
فروق ذات داللة  و ىذا مايدل أنو ىناك7,30احملسوبة و اليت تقدر ب  7من قيمة كا ، وىي أصغر3.77

 إحصائية.
 : االستنتاج

 نستنتج من خالل اجلدول نسبة عالية من ادلدربُت ليست ذلم دراية مبميزات و نواحي النمو للفئات الصغرى.
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 .بخصائص و مميزات نواحي النمو للفئات الصغرى المدرب معرفة: يبين  17شكل بياني رقم 
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 ؟األساسية لالعبُت األصاغرهارات بطرق تعليم ادل ىل لك معرفة : 18رقم  سؤال
 الجدولية  2كا المحسوبة 2كا النسبة المئوية العدد اإلجابات

  19,23 5 نعم  
8.57 

 

5.99 
 32,67 83 ال  

 70,32 6 نوعا ما
 833 76 اجملموع

 1.15 مستوى الداللة 
 دال الداللة اإلحصائية

 19جدول رقم 
 :19عرض و تحليل نتائج الجدول رقم 

 األساسيةالحظنا ان نسبة كبَتة من ادلدربُت ليست ذلا معرفة بطرق تعليم ادلهارات  37خالل اجلدول رقم  من
 أماما ،  بنوعها اجابو أللذين %( 76.77و نسبة ) %(30.14بال بنسبة ) أجابتحيث  األصاغرلالعبُت 

 . %(87.70بنعم فكانت نسبتهم ) اجابو أادلدربُت اللذين 
اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا02، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا

فروق ذات داللة  ىذا مايدل أنو ىناك و1,32احملسوبة و اليت تقدر ب  7من قيمة كا ، وىي أصغر3,77
 إحصائية.
 : االستنتاج

 صاغر.لأل األساسيةنستنتج من خالل اجلدول ان اغلبية ادلدربُت ليست ذلم معرفة بطرق تعليم ادلهارات 
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 .للفئات الصغرى المدرب بطرق تعليم المهارات االساسية معرفة: يبين  18شكل بياني رقم 
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 ؟ىل ديكنك إجراء حصص نظرية بشكل متواصل : 19رقم  سؤال
 الجدولية  2كا المحسوبة 2كا %النسبة المئوية العدد اإلجابات

  30,76 8 نعم
1.3 

 
 38,46 10 ال  5.99

 30,76 8 نوعا ما
 833 76 اجملموع

 1.15 مستوى الداللة 
 غير دال الداللة اإلحصائية

 : 11جدول رقم 
 :11عرض و تحليل نتائج الجدول رقم 

حصص نظرية بشكل متواصل يف حُت  إجراءال ديكنهم  %(01.46نالحظ ) 83من خالل اجلدول رقم 
 .%( 03.26العينة اليت اجابت بنعم فكانت نسبتها ) أماما ، بنوعاالعينة  إمجايلمن  %(03.26جاب )أ

اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا02، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا
فروق ذات داللة  و ىذا مايدل أنو التوجد3.03احملسوبة و اليت تقدر ب  7من قيمة كا ، وىي أكرب3.77

 إحصائية.
 : االستنتاج

نستنتج من خالل اجلدول ان ادلدربُت اللذين ديكنهم اجراء حصص نظرية ىم بالقليل و ىذا راجع للخربة القليلة 
 يف ىذا اجملال .
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 .مدى إمكانية المدرب إجراء حصص نظرية معرفة: يبين  19شكل بياني رقم 
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 ؟  الالعبُتىل انت على دراية مبتطلبات  : 11سؤال رقم 
 الجدولية  2كا المحسوبة 2كا %النسبة المئوية تكرارال اإلجابات

  15,38 4 نعم
9.54 

 

5.99 
 61,53 16 ال

 23,07 6 نوعا ما
 833 76 اجملموع

 1.15 مستوى الداللة 
 دال الداللة اإلحصائية

 11جدول رقم 
 :11عرض و تحليل نتائج الجدول رقم 

جابوا ب أعبُت حيث النالحظ ان نسبة كبَتة من ادلدربُت ليست ذلا دراية مبتطلبات ال 88من خالل اجلدول رقم 
و ادلدربُت اللذين اجابوا بان ذلم دراية %( 70.32يف  حُت كان من اجابو بنوعا ما نسبتهم ) %(68.30)

 .%( 83.01عبُت كانت نسبتهم )المبتطلبات ال
اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا02، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا

و ىذا مايدل أنو ىناك فروق ذات داللة 7.34احملسوبة و اليت تقدر ب  7، وىي أصغر من قيمة كا3.77
 إحصائية.
 : االستنتاج

راجع لعدم ختصصهم يف تدريب عبُت وذلك التطلبات النستنتج أن أغلبية ادلدربُت ليست ذلم دراية كافية مب
 الفئات الصغرى .
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 .متطلبات الالعبينب المدرب دراية: يبين 11شكل بياني رقم 
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 ؟ ىل أنت على معرفة بالكشوف الصحية ادلنتهجة خالل السنة : 11رقم  سؤال
 الجدولية  2كا المحسوبة 2كا %النسبة المئوية العدد اإلجابات

  23,07 6 نعم
 

2.16 

 

5.99 

 

 03.26 1 ال
 46,15 12 نوعا ما
 833 76 اجملموع

 
 

 1.15 مستوى الداللة 
 غير دال الداللة اإلحصائية

 12جدول رقم 
 :12عرض و تحليل نتائج الجدول رقم 

 اهنم نوعا ما على دراية بالكشوف الصحية ادلنتهجة خالل السنة ،%(46.83صلد )87من خالل اجلدول رقم 
 %( 70.32بنعم فكانت نسبتهم ) أجابواادلدربُت الذين  أما، %(03.26بال ) أجابواحُت كانت نسبة من  يف

اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا02، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا
فروق ذات داللة  و ىذا مايدل أنو التوجد7.86احملسوبة و اليت تقدر ب  7من قيمة كا وىي أكرب ،3.77

 إحصائية.
 اإلستنتاج :
ادلدربُت ليست ذلم دراية كافية بالكشوف الصحية ادلنتهجة خالل السنة وذلك راجع اىل  معظمنستنتج أن 

 االمكانيات و جتاىل رؤساء الفرق ذلذه الفئة .
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 .بالكشوف الصحية المنتهجة المدرب دراية: يبين  11شكل بياني رقم 
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 اإلجراء الذي ترونو مناسب ؟ ماىويف حالة إصابة احد الالعبُت  :12سؤال رقم 
 الجدولية  2كا المحسوبة 2كا %النسبة المئوية تكرارال اإلجابات

  70.32 6 دراية كافية باإلسعافات األولية 
7.11 

 

5.99 

 

 32.67 83 نقل الرياضي اىل ادلستشفى 
 87.70 33 عرض الرياضي على اختصاصي 

 833 76 اجملموع
 1.15 مستوى الداللة 

 دال الداللة اإلحصائية
 13جدول رقم 

 :13عرض و تحليل نتائج الجدول رقم 
 (،%70.32)ية تامة باإلسعافات األولية  بالنسبة على درا  ُتادلدرب أن الحظنا 80من خالل اجلدول رقم  

عرض الالعب على  أما، ( %32.67)  بنسبة ادلستشفى إىلنقل الالعب ادلصاب  و ادلدربُت الذين اقًتحوا
 . (%87.70طبيب خاص )

اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا02، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا
و ىذا مايدل أنو ىناك فروق ذات داللة 2.38احملسوبة و اليت تقدر ب  7، وىي أصغر من قيمة كا3.77

 إحصائية.
 االستنتاج :

ادلتخذة يف حالة إصابة أحد  لإلجراءاتم هيف التعامل مع ىذه احلاالت و ذلك جلهل نستنتج ضعف ادلدربُت
 االولية . افاتاإلسعفبما خيص  ادلدربُتالالعبُت و ذلك راجع لعدم تكوين 
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 .: اإلجراء المتخذ من طرف المدرب في حالة إصابة العب  12شكل بياني رقم 
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 سنة 14-12المحور الثاني : تخطيط البرامج التدريبية لفئة 
 ؟سلطط زلدد ادلعامل ىل ىناك برنامج تدرييب زمٍت  : 13السؤال رقم 

 
 الجدولية  2كا المحسوبة 2كا  %المئويةالنسبة  التكرار األجابات

 5.99 9,54 23,07 6 نعم
 68,30 86 ال

 83,01 4 نوعا ما
 833 76 اجملموع

 1.15 مستوى الداللة 
 دال الداللة اإلحصائية

 14جدول رقم 
 :14عرض و تحليل نتائج الجدول رقم 

اخلاص بتطبيق وختطيط الربنامج التدريب يتضح لنا مايلي: بالنسبة لوجود خطة  84اجلدول رقم  من خالل 
(ونسبة ادلدربُت الذين يقومون بتطبيق الربنامج أحيانا ب  %70.32تدريبية مكتوبة وزلددة ادلعامل كانت بنسبة )

 ( .%68,30)نسبة ادلدربُت الذين يعملون بدون تطبيق وختطيط للربنامج التدرييب فكانت  أم( 83,01%)
اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا02، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا

 فروق ذات داللة إحصائية.  و ىذا مايدل أهنا7.34احملسوبة و اليت تقدر ب  7من قيمة كا ، وىي أصغر3.77
 االستنتاج :

انو من األمهية وجود نستنتج ان نسبة كبَتة من ادلدربُت يعملون بدون تطبيق و ختطيط للربنامج التدرييب ، حيث 
 خطة و برنامج علمي واضح ادلعامل يتم من خالذلا حتقيق أىداف الربنامج وان يتناسب مع اإلمكانات ادلتاحة . 
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 . برنامج تدريبي زمني مخطط محدد المعالم: يبين إن كان هناك  13شكل بياني رقم 
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 ؟ صغرىعلى تكوين وإعداد الفئة ال ىل االعتماد على التجارب ادليدانية واخلربات الفنية تساعد:14السؤال رقم 
 الجدولية  2كا المحسوبة 2كا %النسبة المئوية التكرار اإلجابات

 5.99 6.25 68.30 86 نعم

 
 3 3 ال

 38,46 10 نوعا ما 
 833 76 اجملموع

 1.15 مستوى الداللة 
 دال الداللة اإلحصائية

 15الجدول رقم 
         :15عرض و تحليل نتائج الجدول رقم 

يعتمدون على التجارب  (من ادلدربُت % 68,30نسبة كبَتة ب ) أنأكدت نتائج  83من خالل اجلدول رقم  
حيث  فكانت نوعا ماب النتائج األخرى أماادليدانية واخلربات الفنية ادلساعدة يف التكوين و اإلعداد للفئة الشبانية .

 (.%01,46بلغت )
اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا02، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا

فروق ذات داللة  نو ىناكو ىذا مايدل أ6.73احملسوبة و اليت تقدر ب  7من قيمة كا ، وىي أصغر3.77
 إحصائية.

 االستنتاج :
يتوفر ادلؤىل العلمي الذي يعترب  أنبل جيب ا  ليست كافية لتطوير وتكوين الفئات الصغرى اخلربة نستنتج ان

ضرورة إدلام ادلدرب  فكثَت من ادلدربُت يعتمدون على اخلربات و التجارب ، بل  عنصر جوىري ىف العملية التدريبية
 .ال التدريب الرياضي باألسس العلمية يف رل
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 . يبين مدى مساعدة الخبرات الميدانية في تكوين الفئات الصغرى:  15شكل بياني رقم 
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ىل يتم التخطيط للربامج التدريبية وفق األسس العلمية ادلرتبطة بالعلوم األخرى بالنسبة للفئة  : 15السؤال رقم 
 سنة 87-84

 الجدولية  2كا المحسوبة 2كا %النسبة المئوية التكرار اإلجابات
 5.99 7.11 23,07 6 نعم
 32,67 83 ال

 87,70 3 أحيانا
 833 76 اجملموع

 1.15 مستوى الداللة 
 دال الداللة اإلحصائية

 16الجدول رقم 
 

 : 16الجدول رقم  نتائج تحليلعرض و 
بعض األحيان ختطيط  (من ادلدربُت يقومون يف 87,70%نسبة ) أنأكدت النتائج  86رقم  دولمن خالل اجل

نسبة ادلدربُت الذين ال يراعون العلوم  أما، األخرىالربامج التدريبية مع مراعاة األسس العلمية ادلرتبطة بالعلوم 
باقي نسبة ادلدربُت ادلقدرة ب  أما( %32,67ادلرتبطة باألسس العلمية للتدريب والتخطيط فقد بلغت )

 ( فكانت اجيابية يف مراعاة العلوم ادلرتبطة بالتدريب عند ختطيط الربنامج التدرييب.70.32%)
اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا02، و درجة احلرية  3.33 عند مستوى الداللة 7وىو ما يؤكد مقدار كا

فروق ذات داللة  و ىذا مايدل أنو التوجد2.38تقدر ب احملسوبة و اليت  7من قيمة كا ، وىي أكرب3.77
 إحصائية.

 اإلستنتاج :
نظريات التدريب خيتلف دتاما مع  سنة 84-87مايتم تطبيقو يف معظم األندية بالنسبة للمدربُت لفئة أن نستنتج

احلديث و ادلناىج واألسس العلمية للتدريب الرياضي  وعليو فانو من الضروري ختطيط علمي للربامج التدريبية اليت 
 ادليكانيك ....( –علم الفسيولوجية –علم االجتماع -تكون ذلا عالقة مع العلوم األخرى ) علم النفس
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 تخطيط برامج تدريبية مع العلوم األخرى . يبين مدى إرتباط:  15شكل بياني رقم 
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 ؟للربامج التدريبية ماىي اجلوانب اليت تأخذىا بعُت االعتبار عند ختطيطكم : 16السؤال رقم 
 الجدولية  2كا المحسوبة 2كا %النسبة المئوية تكرارال جاباتاإل

  34,61 7 اجلانب البدين
 

7.48 

 

9.49 

 

 26,92 2 اجلانب ادلهاري
 23,07 6 اجلانب اخلططي
 7,69 7 اجلانب النفسي 

 7,69 7 اجلانب ادلعريف
 833 76 اجملموع

 1.15 مستوى الداللة 
  الداللة اإلحصائية

 17الجدول رقم 
 : 17الجدول رقم  نتائجتحليل عرض و 

يبنون برارلهم التدريبية بنسبة كبَتة على اجلانب البدين  ( %04.68)نسبة  أنمن خالل أجوبة ادلدربُت يتضح 
( يأخذون بعُت االعتبار اجلانب ادلهاري يف تكوين وإعداد الالعبُت ، بالنسبة للجانب  %76.77نسبة ) أما

 (.%2.67( أما اجلانب النفسي وادلعريف فكانت النسبة ب)%70.32اخلططي فكانت النسبة ب )
اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا04، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا

فروق ذات داللة  و ىذا مايدل أنو التوجد2.41تقدر ب  احملسوبة و اليت 7من قيمة كا ، وىي أكرب7.47
 إحصائية.

 اإلستنتاج :
ضرورة نرى قة بالربنامج التدرييب  وعليو انو ىناك قصور وضعف كبَت للمدربُت يف حتديد اجلوانب ادلتعل نستنتج 

جوانب واضحة ادلعامل مبنية على أسس علمية جلميع فًتات التدريب ادلعروفة  وان تتناسب ىذه  اجلوانب وضع 
و العقلية لالعبُت يف ىذه  ادلهاريةضرورة االىتمام بتنمية القدرات  ، ويف حتقيقها مع الربنامج و الوسائل ادلساعدة 

 وكذا تطوير ادلعارف وادلعطيات النظرية   .ادلرحلة  
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 يبين الجوانب المؤحوذة في اإلعتبار عند تخطيط برامج تدريبية .:  16شكل بياني رقم 
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 ىل ىناك أىداف واضحة ادلعامل خالل كل فًتة من فًتات اخلطة السنوية ؟ : 17السؤال رقم 
  

 الجدولية  2كا المحسوبة 2كا %النسبة المئوية تكرارال األجابات
  15,31 87,70 3 نعم 

5.99 
 67,70 81 أحيانا

 88,30 0 ال
 833 76 اجملموع

 1.15 مستوى الداللة 
 دال الداللة اإلحصائية

 18الجدول رقم 
 : 18الجدول رقم  نتائجتحليل عرض و  

النسبة  أنكل فًتة من فًتات اخلطة السنوية صلد   يفمن خالل أجوبة ادلدربُت حول وجود أىداف زلددة ادلعامل 
 ( من ادلدربُت يستعملون أىدا ف خاصة بفًتة فقط خالل ادلوسم الرياضي %67,70الكبَتة ادلقدرة ب )

( ونسبة  %88,30نسبة ادلدربُت الذين ال يعطون أمهية خاصة لألىداف خالل فًتات اخلطة السنوية فنجد) أما
 ( . %87,70برارلهم تتكون من أىداف خاص لكل فًتة من فًتات ادلوسم الرياضي وادلقدرة ب ) اليتادلدربُت 

اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا02، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا
ق ذات داللة و ىذا مايدل أنو ىناك فرو 83,08احملسوبة و اليت تقدر ب  7، وىي أصغر من قيمة كا3,77

 إحصائية.
 اإلستنتاج :

وضع أىداف زلددة ادلعامل لكل فًتة من فًتات اخلطة السنوية و توفر كافة ل نستنتج أن ادلدربُت ال يعطون أمهية
ففي النواحي النظرية فان أىداف اخلطة تشمل احملاضرات الىت عن  ،ت اخلاصة عن الفئة البيانات و ادلعلوما

طريقها توضح لالعب طرق التعلم للمهارات واخلطط اليت من ادلقرر استخدامها . كما تشمل نواحي القياس و 
طة التقومي واالختبارات اليت يشارك فيها الالعبُت ىف كافة ادلراحل وىف النواحي العلمية توضح أىداف فًتات اخل

 السنوية كيفية توزيع الوقت و احلمل التدرييب عرب مراحل وفًتات اخلطة السنوية .
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 .خالل فترات الخطة السنوية يبين إن كانت هناك أهداف واضحة المعالم:  17شكل بياني رقم 
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 ؟الل األسبوع  ماىو عدد الوحدات التدريبية التعليمية ادلنتهجة خ: 18السؤال رقم 
 الجدولية  2كا المحسوبة 2كا النسبة المئوية التكرار  اإلجابات

 38,46 83 حصتُت يف األسبوع
 

 
 
 
 

13.22 

 

 

9.49 

 

 

 30,76 1 حصص ىف األسبوع 30
 

 7,69 7 حصص يف األسبوع 34
 

 3 3 حصص  34أكثر من
 23,07 6 شي أخر

 
 833 76 اجملموع

 1.15 مستوى الداللة 
  اإلحصائية الداللة

 19جدول رقم 
 :  19الجدول رقم  نتائج تحليلعرض و 

( %38,46من خالل حتليلنا ألجوبة ادلدربُت حول الوحدات التدريبية ادلنتهجة خالل األسبوع صلد ان نسبة )
حصص يف األسبوع . وىدا يرجع اىل كالم ادلدربُت اىل نقص  30( تتدرب %03.26تتدرب حصتُت ونسبة)

 دتدرس الالعبُت و احملفزات ادلادية للمدربُت  إىلاإلمكانيات ادلادية ومساحات التدريب باإلضافة 
 (  من ادلدربُت فليست ذلم  وحدات تدريبية خاصة خالل األسبوع  .%70.32نسبة ) أما

اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا04، و درجة احلرية  3.33ند مستوى الداللة ع 7وىو ما يؤكد مقدار كا
و ىذا مايدل أنو ىناك فروق ذات داللة 80.77احملسوبة و اليت تقدر ب  7، وىي أصغر من قيمة كا33

 إحصائية.
 اإلستنتاج :

من طرف مدريب الفئات الشبانية خيتلف دتاما مع نظريات التدريب  معظم النوادي يفمايتم تطبيقو  أن نستنتج
 .لزيادة ىف عدد الوحدات التدريبيةالرياضي احلديث وعليو من الضروري ا

اليكفى  الذياغلب األندية يكون التدريب فيها وحدتُت او ثالث على األكثر و ىو اآلمر  أننا حيث الحظ
 خللق قاعدة تعليمية حركية واسعة يرتكز عليها الناشئ دلواجهة متطلبات التدريب احلديث .
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 يبين عدد الوحدات التدريبية المنتهجة خالل االسبوع.:  18شكل بياني رقم 
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 ىل هتتمون خاصة بـ:  ء الناشئُت ادلوىوبُت إثناء انتقا :19السؤال رقم 
 الجدولية  2كا المحسوبة 2كا %النسبة المئوية تكرارال جاباتاإل

 15,38 4 اجلانب ادلورفولوجي و البدين 

 
 

11.15 
 
 
 

 

9.49 

 

 

 

 

 7,692 7 اجلانب النفسي و البدين 
 38,46 83 اجلانب البدين و التقٍت 

 7,692 7 اجلانب االجتماعي و النفسي 
 30,76 1 اجلانب التقٍت و ادلورفولوجي 

 76 اجملموع 

833 
 1.15 مستوى الداللة 

  الداللة اإلحصائية

 21جدول رقم 
 :21الجدول رقم نتائج تحليل عرض و 

من ادلدربُت يرون بان النتقاء ادلوىيُت جيب  % 83.01صلد أن نسبة  73رقم  من خالل حتليلنا لنتائج اجلدول
يرون ضرورة االىتمام باجلانبُت  % 2.67الًتكيز على اجلانب ادلر فولوجي و البدين و ىي نسبة قليلة  و نسبة 

من ادلدربُت يرون   %01.46أما نسبة ،عي و النفسي النفسي و البدين معا و أخرى على اجلانب االجتما
و ادلدربُت الذين يرون ضرورة االىتمام باجلانب التقٍت و ادلورفولوجي  ين و التقٍت بضرورة االىتمام باجلانب البد

 . % 03.26كانت نسبتهم بـ
اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا04، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا

و ىذا مايدل أنو ىناك فروق ذات داللة 83.83احملسوبة و اليت تقدر ب  7من قيمة كا، وىي أصغر 7,47
 إحصائية

 اإلستنتاج :
و  من خالل النتائج ان معظم ادلدربُت يعتمدون ىف عملية انتقاء ادلوىيُت على اجلانب البدين والتقٍت نستنتج

 و إمهال اجلانب النفسي االجتماعي  . ادلورفولوجي
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 الجوانب التي تهم المدربين أثناء اإلنتقاء .يبين :  19بياني رقم شكل 
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  انتقاء واختيار ادلوىوبُت ؟علمية يف ىل يتم االعتماد على معايَت وأسس: 21السؤال رقم 
 الجدولية  2كا المحسوبة 2كا %النسبة المئوية تكرارال جاباتاإل
  7,69 37 نعم

13.36 
 

5.99 
 65,38 82   ال

 26,92 32 أحيانا
 833 76 اجملموع

 1.15 مستوى الداللة 
  الداللة اإلحصائية

 21الجدول رقم 
 :21الجدول رقم  نتائج تحليلعرض و 

ليست ذلم معرفة  ةسن 84-87( من ادلدربُت لفئة  %63.01نسبة )  أنمن خالل حتليلنا للجدول صلد 
( من ادلدربُت   %76.77نسبة )  أما، واالختيارات ىف انتقاء الناشئُتباألسس العلمية التدريبية اخلاصة بادلعايَت 

باقي ادلدربُت من أفراد العينة فكانت النسبة ادلقدرة  أمافكانت إجاباهتم زلدودة ومركزة على اجلانب البدين والتقٍت 
 إجاباهتم اجيابية نوعا ما. كانت  واليت(  % 2.67ب ) 

اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا02، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا
و ىذا مايدل أنو ىناك فروق ذات داللة 83.83احملسوبة و اليت تقدر ب  7، وىي أصغر من قيمة كا3,77

 إحصائية
 اإلستنتاج :

اليعتمدون يف برنارلهم التدرييب العلمي  سنة 84-87ان معظم ادلدربُت لفئة  من خالل حتليل النتائج  نتجنست
حيث دلت الدراسات والبحوث على درجة من األمهية يف ،على أسس ومعايَت علمية اختيارية يف انتقاء ادلوىوبُت 

 .حتديد معايَت واختيارات علمية النتقاء ادلوىوبُت 
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 يبين مدى  إعتماد المدربين على اسس علمية في إختيار الموهوبين .:  21شكل بياني رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

 أحٌانا ال نعم



 الفصل الثاني                                                                    تحليل و ومناقشة النتائج

 

 
211 

وضوعة ىف الربنامج ىل ىناك معايَت موضوعة بغرض التقومي دلدى حتقيق النتائج واألىداف ادل: 21السؤال رقم 
 التدرييب ؟

 الجدولية  2كا المحسوبة 2كا %النسبة المئوية تكرارال جاباتاإل
  32.67 37 نعم

15.51 
 

 67.70 81 ال 5.99
 70.2 36 احيانا

 833 76 اجملموع
 1.15 مستوى الداللة 

  الداللة اإلحصائية
 22الجدول رقم 

 : 22الجدول رقم  نتائجتحليل عرض و 
( اليعطون أمهية خاصة بالنسبة لتقومي الربنامج %67.70معظم ادلدربُت وبنسبة ) إنجلدول صلد امن خالل 

( من ادلدربُت فأجابتهم كانت يف  %70.2نسبة ) أمفًتة من فًتات التدريب السنوي.  كل  يفواألىداف ادلسطرة 
 اجيابية . ة( من ادلدربُت فكانت اإلجاب %32.67نسبة ) أمابعض األحيان ،

اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا02، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا
و ىذا مايدل أنو ىناك فروق ذات داللة 83.38احملسوبة و اليت تقدر ب  7، وىي أصغر من قيمة كا3,77

 إحصائية
 اإلستنتاج :

على ادلعايَت واالختيارات العلمية  اعتماد إالومن خالل ماسبق عرضو لتحليل النتائج تبُت ان ىناك نقص كبَت يف 
ان التقومي ىو عنصر من عناصر التخطيط للربامج التدريبية ادلبنية على  حيث ضمن الربنامج التدرييب السنوي .

 أسس علمية. 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني                                                                    تحليل و ومناقشة النتائج

 

 
211 

 
 
 

 
 

معايير موضوعة بغرض التقويم لمدى تحقيق النتائج واألهداف  يبين إن كان هناك:  21شكل بياني رقم 
 الموضوعة فى البرنامج التدريبي ؟

 
. 
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 : جاتاستنتا -2

 .ف أوجو مقومات العملية التدريبيةتؤكد النتائج على ضعف مستوى ادلدربُت ذلذه ادلرحلة يف التعامل مع سلتل - 

 .ال اإلعداد ادلهٍت ىف رلسنة  84-87كبَت للهيئة ادلشرفة على تدريب فئة ضعف   -

غَت كافية . بل جيب  دانية والىت من ادلدربُت كالعبُت سابقُت ويعتمدون يف اإلشراف على اخلربة ادلينسبة كبَتة  -

 ربط ىذه اخلربة باجملال ادلعريف وتطوير اإلمكانيات وادلعلومات النظرية يف رلال التدريب الرياضي احلديث .

لنجاح العملية وختطيط الربامج التدريبية  ريب حيثىف رلال ادلعلومات اخلاصة جبوانب التد دربُتضعف ادل  -

 اإلدلام بادلبادئ األساسية للتدريب الرياضي احلديث والعلوم ادلرتبطة هبا. بوج

بية قصور وضعف كبَت للمدربُت يف حتديد ووضع أىداف واضحة وزلددة للربنامج . كما ان الربامج التدري -

   . وير متطلبات  الالعبال تسمح بتط سنة  84-87ادلطبقة لفئة 

يف رلال بناء وختطيط الربامج التدريبية من   ادلدربُتضعف  مدى ادلتحصل  تبُت لنا من خالل النتائج كما  -

خالل وضع خطط زلددة ادلعامل حيث تبُت ان ىناك قلة ىف وجود خطط واضحة ادلعامل وأىداف يعمل ادلدرب 

 .على حتقيقها 

 . يبية يف حتقيق األىداف ادلوضوعةكما تبُت عدم مالئمة عدد الوحدات التدر -

معارف يف عملية التخطيط ىف وضع الربامج التدريبية ويرجع الباحث ىذا تبُت أيضا ان معظم ادلدربُت تنقصهم  -

اىل ان معظم ادلدربُت يقومون ببناء وختطيط الربامج مبفردىم دون استشارة ادلختصُت شلا يؤثر سلبا على صلاح 

 العملية التدريبية .
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 مقابلة النتائج بالفرضيات : -3
بعد حتليل و مناقشة النتائج سيتم يف ىذا اجلزء مناقشة تلك النتائج و مقابلتها بفرضيات البحث قصد معرفة  

 مدى حتققها من عدمو .
 حتليل النتائج يف ضوء الفرضية االول وىي : اوال :

 سنة ال تؤدي اىل حتقيق االىداف ادلرجوة . 84-87الربامج ادلنتهجة يف تكوين فئة 
 . 81.  86. 84 قمصحة ىذه الفرضية يتبُت لنا من خالل احملور الثاين  اجلداول ر  والاثبات

الذي كان الغرض منو معرفة إذ كان ىناك برنامج تدرييب زمٍت سلطط زلدد ادلعامل 84لقد وجدنا ان اجلدول رقم  -
  % 68,30خيص ىذه الفئة حيث كانت اغلبية اإلجابات بال بنسبة 

اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا02، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا
 و ىذا مايدل أهنا  فروق ذات داللة إحصائية.7.34احملسوبة و اليت تقدر ب  7، وىي أصغر من قيمة كا3.77

الغرض منو معرفة إذ كان ىناك ختطيط للربامج التدريبية وفق اسس الذي كان 86لقد وجدنا ان اجلدول رقم  -
   % 67’32حيث كانت اغلبية اإلجابات بال بنسبة  سنة 84 -87 فئةعلمية مرتبطة بالعلوم االخرى ختص 

اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا02، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا
و ىذا مايدل أنو التوجد فروق ذات داللة 2.38احملسوبة و اليت تقدر ب  7وىي أكرب من قيمة كا ،3.77

 إحصائية.
الذي كان الغرض منو معرفة إذ كان ىناك أىداف واضحة ادلعامل خالل كل فًتة 81لقد وجدنا ان اجلدول رقم  -

     % 67,70من فًتات اخلطة السنوية حيث كانت اغلبية اإلجابات باحيانا بنسبة 
اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا02، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا

و ىذا مايدل أنو ىناك فروق ذات داللة 83,08احملسوبة و اليت تقدر ب  7، وىي أصغر من قيمة كا3,77
 إحصائية.

-87الربامج ادلنتهجة يف تكوين فئة  أن إىل ناتوصلحث قد حتققت  حيث ديكن القول ان فرضية الب من كل ىذا
 سنة ال تؤدي اىل حتقيق االىداف ادلرجوة . 84
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 حتليل النتائج يف ضوء الفرضية الثانية وىي : : ثانيا
 سنة يؤدي غلى صعوبة ختطيط و تطبيق الربامج التدريبية. 84 -87غياب ادلؤىل العلمي للمدربُت فئة 

 . 32.  34. 37 قماجلداول ر   وللنا من خالل احملور األ صحة ىذه الفرضية يتبُت والاثبات
حيث كانت  و معرفة ادلؤىل العلمي دلدريب الفئات الصغرىالذي كان الغرض من37لقد وجدنا ان اجلدول رقم  -

  % 30,14بنسبة  عبُت اغلبية اإلجابات بال
اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا 03، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا

و ىذا مايدل أنو ىناك فروق ذات داللة  87.23احملسوبة و اليت تقدر ب  7، وىي أصغر من قيمة كا82. 7
 إحصائية .

انت اغلبية حيث ك معرفة الشهادة ادلتحصل عليها الذي كان الغرض منو34لقد وجدنا ان اجلدول رقم  -
   % 67,70 بدون شهادة بنسبةاإلجابات 

اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا04، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا
و ىذا مايدل أنو ىناك فروق ذات داللة  40.77احملسوبة و اليت تقدر ب  7، وىي أصغر من قيمة كا7.47

 إحصائية.
ىناك معرفة بالطرق التدريب الرياضي  الذي كان الغرض منو معرفة إذ كان32لقد وجدنا ان اجلدول رقم  -

     %20,32حيث كانت اغلبية اإلجابات باحيانا بنسبة  احلديث
اجلدولية تساوي  7، حيث كانت كا02، و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7وىو ما يؤكد مقدار كا

و ىذا مايدل أنو ىناك فروق ذات داللة  81,30احملسوبة و اليت تقدر ب   7وىي أصغر من قيمة كا ،3.77
 إحصائية.

أن غياب ادلؤىل العلمي للمدربُت فئة  إىل ناحث قد حتققت  حيث توصلديكن القول ان فرضية الب من كل ىذا
 سنة يؤدي غلى صعوبة ختطيط و تطبيق الربامج التدريبية . 84 -87

أثبتت الكثَت من الدراسات كدراسة حيي ميلود و بن عدة بن عيسى حتت عنوان واقع ختطيط الربامج كما 
سنة ، و دراسة دىلي عبد القادر حتت  82التدريبية يف إعداد و تكوين الفئات الصغرى لكرة القدم اقل من 

شئوا اليوم ىم العبو فرق األكابر عنوان أزمة كرة القدم اجلزائرية يف تكوين و تأىيل الالعبُت االصاغر فنا
وادلنتخبات الوطنية ، لذا وجب علي القائمُت علي اللعبة من مسَتين وإداريُت ومدربُت الوقوف علي ىذه النقطة 

 لضمان مستقبل كرة اليد اجلزائرية.
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 الخالصة العامة  : -4
ٌت ىذا راجع باألساس إىل إعداد وتطوير ادلدرب و الالعب . وال يتس الرياضات اجلماعيةتقدم الذي عرفتو ان ال

لربامج التدريبية بأسس علمية يف رلال التدريب الرياضي احلديث. ويكون ادلدرب ىو ا اال من خالل توفَت وبناء
طرق  من الكبَت  لميالقاعدة األساسية يف صلاح العملية التدريبية . وعليو جيب ان يساير التطور اذلائل والتقدم الع

 التدريب وإعداد الالعبُت . 
فالربامج التدريبية ادلقننة وادلبنية على أسس علمية سليمة حتًتم القوانُت ونظريات التدريب الرياضي احلديث ىي 

أمهية ختطيط الربامج العايل . ومن ىنا تطرح فكرة الكفيلة الوحيدة بوصول الالعب خاصة الناشئ إىل ادلستوى 
 ة حىت نستطيع الوقوف علي نقاط القوة و الضعف فيها ، وبالتايل نضمن الستمرارية يف العمل وتعديلو .التدريبي

فلقد انقضي الوقت الذي كان يتمكن فيو بعض ادلدربُت للوصول بالرياضيُت ادلوىوبُت إيل ادلستوي العايل االعتماد 
 ال الرياضي الوصول ايل ادلستوي العايل ادلرموق يف اجمل علي جتارهبم ادليدانية و خرباهتم الفردية ، فمن الصعب اليوم

مامل يتم التخطيط الرياضي ادلبٍت علي أسس علمية متينة يف إعداد و تكوين الفئات الشبانية يف رلال التدريب 
 الرياضي احلديث .

يلود و بن عدة أثبتت الكثَت من الدراسات و البحوث علي ضرورة االىتمام بالفئات الصغرى كدراسة حيي م كما
 82بن عيسى حتت عنوان واقع ختطيط الربامج التدريبية يف إعداد و تكوين الفئات الصغرى لكرة القدم اقل من 

سنة ، و دراسة دىلي عبد القادر حتت عنوان أزمة كرة القدم اجلزائرية يف تكوين و تأىيل الالعبُت االصاغر 
ت الوطنية ، لذا وجب علي القائمُت علي اللعبة من مسَتين وإداريُت فناشئوا اليوم ىم العبو فرق األكابر وادلنتخبا

 ومدربُت الوقوف علي ىذه النقطة لضمان مستقبل كرة اليد اجلزائرية.
ومن خالل مجع ادلعطيات النظرية والتطبيقية اليت سبقت ، وانطالقا من مشكلة مطروحة معاشة ميدانيا ، وبعد 

فهذه النتائج تبدو منطقية  سنة  84-87فئة تدريبية  يف تكوين أمهية الربامج ال رض النتائج و حتليلها خبصوص ع
بعض لعلمية الصحيحة يف ىو الكشف عن أمهية وختطيط الربامج التدريبية باألسس ا فكان اذلدف ايل حد كبَت ، 

 . الرياضات اجلماعية
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 التوصيات : و االقتراحات -3

ضرورة رفع القدرات ادلعرفية للمدربُت يف رلال التدريب الرياضي بأسلوب علمي ، وىذا عن طريق ادلشاركة يف  -1

 ادللتقيات العلمية و الدورات التدريبية ، واأليام الدراسية حتت إشراف إطارات سلتصة .

قاعدة اجليل ادلستقبلي لبناء على االىتمام بالفئات الشبانية اليت تعترب  دربُت ادلختصُتتشجيع وحتفيز ادل -2

  .أسس ومعايَت علمية 

 نؤكد على ادلدربُت بضرورة االطالع على ماىو جديد يف رلال بناء وختطيط الربامج التدريبية العلمية . -3

نوصي ادلدربُت بضرورة بناء وختطيط برامج تدريبية علمية وىذا بإشراك إطارات وأساتذة سلتصُت للوصول  -4

 بالعملية التدريبية ايل ادلستوي العايل .

 كجزء اليتجزء من الربنامج التدرييب العلمي .  سنة  84-87ضرورة االىتمام بعملية االنتقاء والتقومي لفئة  -15

ؤساء الفرق بالفئات الصغرى مع توفَت اإلمكانات الالزمة للتدريب ، وىذا من خالل وضع ضرورة اىتمام ر  -16

 ميزانية تكفي للصرف على أوجو النشاط و القدرة علي حتقيق األىداف ادلوضوعة .

ضرورة أشراك كل اذليئات و ادلؤسسات ادلسئولة علي القطاع بتوفَت ادلالعب وادلنشئات الرياضية جبميع  -17

 فق الضرورية للفئات الصغرى.ادلرا
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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 جامعة عبد الحميد بن بأديس_مستغانم

 معهد التربية البدنية و الرياضية
 قسم التدريب الرياضي

 

 التربية البدنية و الرياضية تخصص تدريب رياضيفي  ماسترفي إطار مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ال
 "اهمية البرامج التدريبية في تكوين الفئات الصغرى في بعض الرياضات الجماعيةتحت عنوان "

باإلجابة على أسئلة االستبيان التالي قصد مساعدتنا إلنجاز بحثنا هذا كما نرجو أن  نرجو منكم التكرم
 تكون إجابتكم دقيقة قصد التوصل على نتائج إيجابية.

 ولكـم منــا فائـق االحترام والتقديــر .         

 ( أمام اإلجابة المناسبة ونشكر صدق مساهمتكم ومساعدتكم .xوضع العالمة ):  ظة مالح

 

 : االستاذ المشرف                                                       : من إعداد الطلبة

 ا.كوتشوك                       امحمد توراك_    

                                                          فروح عبد الهادى_    

                                                                 

 

 1300/1400   السنة الجامعية :



 

 المحور األول : اإلعداد المهني للمدرب

 المؤهل العلمي -10
 مستشار يف الرياضة                         

 ليسانس تربية بدنية و رياضية   

 تقين سامي يف الرياضة                      

 العب سابق   

 سنوات العمل في مجال التدريب  -10

 سنوات  50من سنة إىل اقل من      
 سنوات05سنوات اىل اقل من  50من      

 سنوات  05اكثر من      
  الشهادات التدريبية الحاصل عليها –  10         

 شهادة دولية               

 شهادة درجة اوىل يف التدريب               

 شهادة درجة ثانية يف التدريب              

  شهادة درجة ثالثة  يف التدريب                

                بدون شهادة               

 

 

 

 



  المدرب كالعبالمستوى الذي وصل إليه  -10   

 كالعب دويل           

 العب قسم ممتاز           

 العب قسم وطين أول           

 العب قسم وطين ثاىن           

 العب يف البطولة اجلهوية           

 العب يف مرحلة الفئات الشبانية           

 ؟الفئات الصغرى هل مت اال شرتاك يف امللتقيات و الندوات اجلهوية والوطنية اخلاصة بالتدريب  – 10

 مرة وال    

 مرة يف السنة    

  نةمرتني يف الس   

 

 

 

 

 

 

 



 ؟ التدريب الرياضي  هل لك  معرفة  بالطرق  -10
 نعم                                     

 ال                            

         نوعا ما                         

 ؟ للفئات الصغرىيزات نواحي النمو هل لك معرفة خاصة خبصائص ومم-10

 نعم                      

 ال                   

 نوعا ما                         

 األصاغر ؟ هل لك معرفة كاملة بطرق تعلم املهارات األساسية للالعبني  -18

 نعم               

 ال               

 نوعا ما                            

 ؟ هل ميكنك إجراء حصص نظرية بشكل دوري ومتواصل-19

 نعم                      

 ال                         

  نوعا ما                          

 

 

 



 الالعبني ؟هل انت على دراية مبتطلبات -01

 نعم             

 ال                        

                  نوعا ما      

 ؟ هل انت على معرفة بالكشوف الصحية املنتهجة خالل السنة-00

 نعم           

 ال             

                  نوعا ما                

    

 . يف حالة اصابة احد الالعبني ماهو االجراء الذي ترونه مناسب-00

 األولية دراية كافية باالسعافات               

 نقل الرياضي إىل املستشفى              

 عرض الرياضي على إختصاصي              

 

 



 . تخطيط البرنامج التدريب : المحور الثاني

 ؟زمين حمططهل هناك برنامج تدرييب  -00

 نعم              

 ال                      

 نوعا ما 

                                          امليدانية واخلربات الفنية تساعد على تكوينهل االعتماد على التجارب  -00
 ؟  صغرىوإعداد الفئات ال

 نعم       

 ال                 

 نوعا ما           

 ؟ املرتبطة بالعلوم األحرى هل يتم التخطيط للربامج التدريبية وفق االسس العلمية-00

 نعم       

 ال    

 نوعا ما         

  

 

 

 

 



                             ماهي اجلوانب الىت تأ خذها بعني االعتبار عند ختطيطكم للربامج التدريبية؟-00

 .0اىل 0رتبها حسب األولوية من      

 اجلانب البدين

 اجلانب املهاري

 اجلانب اخلططي

 اجلانب النفسي

 اجلانب املعريف                              

    

 هل هناك أهداف واضحة املعامل خالل كل فرتة من فرتات اخلطة السنوية ؟ -00

 نعم              

 ال                

 أحيانا     

 .ماهو عدد الوحدات التدريبية التعليمية املنتهجة خالل االسبوع  -08           

                50           

                50            

                50           

        50اكثر من                

 

 



 أثناء انتقاء الناشئني املوهوبني ، هل هتتمون خاصة ب -09           

 ياجلانب املورفولوج -                  

 اجلانب البدين -                  

 اجلانب التقين -                  

  ياجلانب االجتماع -                  

 اجلانب النفسي  -                  

 و أسس علمية يف انتقاء و اختيار املوهوبني ؟ هل يتم االعتماد على معايري -01          

 نعم                                              

 ال                                    

 أحيانا                

 

 هل هناك معايري موضوعة بغرض التقوًن لقياس مدى حتقيق نتائج االهداف  -00         

 املوضوعة ىف الربنامج التدرييب ؟               

                نعم                           

 ال                                      

 أحيانا             
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 : االستاذ المشرف                                                       : من إعداد الطلبة

 ا.كوتشوك                       امحمد توراك_    

                                                          فروح عبد الهادى_    

                                                                 

 

 1300/1400   السنة الجامعية :

 اإلمضاء التخصص العلمية الدرجة األستاذ
    
    
    
    
    



 

Résumé de l'étude 
Titre de l'étude: l'importance des programmes de formation dans la 

formation de microgroupes (12-14 ans) dans certains sports-études de 

l'équipe vise à savoir si les programmes de formation du parti prônant 

formateurs d'atteindre les objectifs souhaités, et de voir si les 

entraîneurs ont Catégories Petites qualifications permettent à cette 

catégorie de Accès à des niveaux élevés, et l'hypothèse de l'étude était 

l'importance des programmes de formation dans la formation de micro 

catégories. 

Il s'est appuyé sur un échantillon aléatoire de la communauté d'origine 

de la recherche a atteint le nombre de l'échantillon de 26 entraîneurs 

des équipes et des clubs de l'état de Tissemsilt, ont été préparés sous 

une forme Astpianih composé de 21 questions adressées aux 

formateurs, la conclusion la plus importante est le double du niveau 

des formateurs pour cette étape dans le traitement de divers aspects 

des éléments du processus formation, comme le montrent les résultats 

obtenus au cours de la faiblesse des formateurs dans le domaine des 

programmes de formation et de renforcement et de planification à 

travers l'élaboration de plans définis en montrant qu'il ya un manque 

dans la présence de plans et objectifs de l'entraîneur claires travaille 

pour les atteindre. La recommandation la plus importante de la 

nécessité d'augmenter les capacités cognitives des formateurs dans le 

domaine de l'entraînement sportif d'une manière scientifique, et c'est 

en participant à des réunions scientifiques et des cours de formation, 

des journées d'étude sous la supervision d'un des cadres compétents. 

 



 ملخص الدراسة

     ( سنة يف بعض الرياضات اجلماعية  21 -21عنوان الدراسة : أمهية الربامج التدريبية يف تكوين الفئات الصغرى)

و معرفة  هتدف الدراسة إىل معرفة إن كانت الربامج التدريبية املنتهجة من طرف املدربني حتقق االىداف املرجوة ،

إن كان مدريب الفئات الصغرى ميتلكون مؤىالت علمية دتكن ىذه الفئة من الوصول إىل مستويات عالية ، و كان 

                                                              أمهية الربامج التدريبية يف تكوين الفئات الصغرى.الفرض من الدراسة 

مدربا يف فرق و أندية من  12العشوائية من اجملتمع األصلي للبحث و قد بلغ عدد العينة  فقد إعتمدنا على العينة

ضعف سؤاال موجهة للمدربني , أىم أستنتاج ىو  12والية تيسمسيلت , مت إعداد إستمارة إستبيانية مكونة من 

تبني لنا من خالل  كما , ةف أوجو مقومات العملية التدريبيمستوى املدربني هلذه املرحلة يف التعامل مع خمتل

يف جمال بناء وختطيط الربامج التدريبية من خالل وضع خطط حمددة   املدربنيضعف  مدى املتحصل  النتائج

                           .املعامل حيث تبني ان ىناك قلة ىف وجود خطط واضحة املعامل وأىداف يعمل املدرب على حتقيقها 

ضرورة رفع القدرات املعرفية للمدربني يف جمال التدريب الرياضي بأسلوب علمي ، وىذا عن طريق أىم توصية 

 . املشاركة يف امللتقيات العلمية و الدورات التدريبية ، واأليام الدراسية حتت إشراف إطارات خمتصة
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