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وانقىة واإلسادة وانصبّش إلَجاص هزا انعًم انًتىاضع وانّصالة 

 وانسالو 
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 :مقدمة
لقد عرؼ االنساف منذ القدمي علوما عديدة ك طورىا، ك أخذ منها ما يتناسب مع رقيو ك ازدىاره خاصة يف      

عصرنا اٟتارل، ك تعد الرياضة عنصر فعاؿ يف اٟتياة االجتماعية لبناء جسم سليم ك ٔتركر الزمن تطورت ك أصبح 
٢تا قوانُت ك أماكن ٥تصصة ك أغراض يف ٦تارستها، ك نظرا ١تا أكحي بو كاقع اجملتمعات البشرية بأف كل شيء يف 

ىذه اٟتياة إال ك لو ىدفو ك غايتو، ك كذا الشأف بالنسبة ١تمارسي الرياضة عامة ك كرة القدـ خاصة فلهم 
 .أىداؼ يسعوف لتحقيقها

 



    ك تعترب كرة القدـ من الرياضات اليت ذاع صيتها يف العادل بصفة عامة ك اٞتزائر بصفة خاصة، ك اكتسبت 
شعبية ك ٚتهورا كبَتين مقارنة بالرياضات األخرل،ك لضماف استمرارية مكانة ىذه الرياضة ك تطويرىا اذل 

األفضل، عمد القائموف عليها اذل البحث ك التخطيط عن طريق ابتكار ك تنمية ا١تهارات ك تطويرىا اذل األفضل 
 .ك كذا العمل على اٟتفاظ على القدرات البدنية ك تنميتها عن طريق التدريب ك تطوير الصفات البدنية ا١تختلفة

  
   ك كما أشار مفيت ابراىيم ٛتاد على أف التدريب الرياضي ىو تلك العمليات التعليمية ك التنموية الًتبوية اليت 
هتدؼ اذل تنشئة البلعبُت ك الفرؽ الرياضية من خبلؿ التخطيط ك القيادة التطبيقية ا١تيدانية هبدؼ ٖتقيق أعلى 

، صفحة 2001مفيت إبراىيم ٛتاد، ) .مستول ك نتائج ٦تكنة يف الرياضة التخصصية ك اٟتفاظ عليها ألطوؿ فًتة ٦تكنة
21) 
   
ك يعد التخطيط أحد العناصر اليت تتحكم يف ا١تمارسة الراضية، اذ أصبح يف اآلكنة األخَتة ٤تا اىتماـ   

ا١تختصُت يف التدريب الرياضي، ك يذكر حنفي ٥تتار أف التخطيط الرياضي ىو االجراءات الفردية ك احملددة ك 
ا١تدكنة اليت يضعها ك يرتبط هبا ا١تدرب لتحدد لو الطريق بغرض تطوير ك تقدـ اٟتالة التدريبية عند البلعب ك 

 (332، صفحة 1990حنفي ٥تتار، ) .عند الفريق للوصوؿ اذل أحسن أداء أثناء ا١تباريات
   

ك من ىنا كانت االنطبلقة لدراسة ىذا ا١توضوع ك التعرؼ على التخطيط يف ٣تاؿ التدريب الرياضي يف كرة    
القدـ ك تأثَته على الرفع من مستول األداء الرياضي، ك اقتصرت دراستنا على فئة األكاسط كوف ىذه الفئة ذات 

ميزة مقارنة بالفئات األخرل، ك ىذه ا١تيزة تكمن يف اكتماؿ ٪تو األعضاء من ٚتيع الوجوه ا٠تاصة، ككصوؿ 
 (13، صفحة 2008ىاشم ياسر حسن، ) .ا١تهارة اذل مرحلة النضوج الكامل أم آلية األداء ا١تهارم

 
 
 

 :اإلشكالية- 1
يف عصرنا اٟتارل أصبح التدريب يف كرة القدـ عملية معقدة تستدعي علما ك ٦تارسة ميدانية، كما أف       

االعتماد على ا٠تربة ا١تيدانية دكف اللجوء اذل العلم ٮتل بإحدل القواعد األساسية لتحقيق األداء الرياضي اٞتيد، 
" ك ىذا األخَت البد لو من ٗتطيط علمي مدركس ك مسبق يعمل بو ا١تدرب، ك يعرؼ التدريب الرياضي على أنو
٣تموعة التمرينات ك اجملهودات البدنية اليت تؤدم اذل احداث تكيف أك تغَت كظيفي يف أجهزة اٞتسم الداخلية 

 (02، صفحة 1998أمر اهلل البساطي، ) "لتحقيق مستول عارل من اإل٧تاز الرياضي



   ك يلعب األداء ا١تهارم دكرا كبَتا يف ٖتقيق النتائج اال٬تابية يف كرة القدـ، كما يؤثر تأثَتا مباشرا يف عملية 
ٖتضَت البلعبُت " اتقاف ك ٧تاح طريقة لعب الفريق، ك يرل مفيت ابراىيم ٛتاد أف تنمية األداء ا١تهارم تعٍت

للوصوؿ اذل أعلى درجة أك رتبة للمهارات اٟتركية ْتيث تؤدل بأعلى درجات اآللية ك الدقة ك االنسيابية ك 
مفيت ) "الدافعية تسمح هبا قدراهتم خبلؿ ا١تنافسة الرياضية هبدؼ ٖتقيق أفضل النتائج مع االقتصاد يف اٞتهد

 (134، صفحة 2001إبراىيم ٛتاد، 
     فا١تتتبع للرياضة اٞتزائرية ك خاصة كرة القدـ يبلحظ األداء السيئ ك ا١تنخفض الذم تعاين منو ىذه الرياضة 

مقارنة بالدكؿ االفريقية ك العا١تية، ك للنهوض باألداء الرياضي اٞتيد للكرة اٞتزائرية ال بد لو من طرؽ ككسائل 
 .مدركسة يتم التخطيط ٢تا مسبقا من طرؼ مدريب الفرؽ الرياضية ك ا٢تيئات ا١تشرفة على ذلك

"     ك يتضمن التخطيط اٞتيد معرفة األسس العلمية لكافة اٞتوانب ا١ترتبطة بالتدريب الرياضي، ك ىو كذلك
التخطيط الرياضي يعترب العمل األساسي لتحديد ك توجيو مسار أم عمل رياضي ىادؼ، ك القاعدة األساسية 

، صفحة 2001حسن السيد أبو عبده، )" ك الركيزة اليت يبٌت عليها عملية االرتقاء بالعملية التدريبية يف اجملاؿ الرياضي
349)  

التخطيط يف اجملاؿ الرياضي ىو كسيلة ضركرية فعالة لضماف التقدـ الدائم "   ك يشَت ٤تمد حسن عبلكم إذل أف
٤تمد حسن عبلكم، ) "با١تستول الرياضي ك الذم يسعى إذل ٖتقيقو كل العوامل اليت يتأسس عليها لتحقيق ا٢تدؼ

 (285، صفحة 1990
    ك من كل ىذا أردنا ربط عملية التخطيط العاـ بعملية التدريب الرياضي يف كرة القدـ، ك خصصنا دراستنا 

 .على العيب كرة القدـ صنف أكاسط
 :   ك أثار فضولنا يف دراستنا ىذه التساؤالت التالية

 :التساؤالت العامة
  ىل للتخطيط يف التدريب الرياضي دكرا فعاؿ يرفع من مستول األداء الرياضي لبلعيب كرة القدـ صنف

 .( سنة19-17)أكاسط
 :التساؤالت الجزئية

 ىل للخربة بالنسبة للمدرب تأثَت على عملية التخطيط يف التدريب الرياضي؟ 
 ىل الوقت عامل رئيسي ٬تب اٗتاذه بعُت االعتبار يف عملية التخطيط يف التدريب الرياضي؟ 
 ىل التخطيط ىو األسلوب األ٧تع للوصوؿ اذل األداء ا١تهارم اٞتيد لبلعيب كرة القدـ؟ 
 ىل الظركؼ ا١تادية ك البشرية تؤثر على عملية التخطيط يف التدريب الرياضي يف كرة القدـ؟ 
 :الفرضيات- 2

 :الفرضية العامة



  17)للتخطيط يف التدريب دكرا فعاؿ يرفع من مستول األداء الرياضي لبلعيب كرة القدـ صنف أكاسط -
 .(سنة19

 :الفرضيات الجزئية
  االىتماـ بعنصر التخطيط يف التدريب الرياضي يؤدم بنسبة كبَتة اذل رفع مستول كرة القدـ اٞتزائرية ك

 .الوصوؿ هبا اذل مركز جيد
 الوقت عامل رئيسي ٬تب اٗتاذه بعُت االعتبار يف عملية التخطيط يف التدريب الرياضي. 
 التخطيط ىو األسلوب األ٧تع للوصوؿ اذل األداء ا١تهارم اٞتيد لبلعيب كرة القدـ لفئة األكاسط. 
 الظركؼ ا١تادية ك البشرية تؤثر بشكل كبَت على عملية التخطيط يف التدريب الرياضي. 
 :أىمية الدراسة- 3

    إف موضوع البحث ٭تمل يف أعماقو الكثَت من الدالئل ك ا١تؤشرات اليت تربز أ٫تيتو إذ يسلط الضوء على 
كاقع التدريب الرياضي لدل الناشئُت، ك ىو عبارة عن دراسة تطبيقية تتجلى يف معرفة قيمة ك أ٫تية التخطيط ك 

دكره كطريقة تدريبية حديثة للوصوؿ اذل األداء اٞتيد لدل العيب كرة القدـ صنف أكاسط،  مع التعرؼ على 
أ٧تع الطرؽ ك األساليب اٟتديثة للتخطيط اليت تساعد على رفع مستول أداء ا١تهارات األساسية يف كرة القدـ، ك 

 .بالتارل الزيادة يف الرصيد العلمي للمدربُت بصفة خاصة من خبلؿ اثراء ا١تكتبة العلمية
 :أىداف الدراسة- 4

 :الهدف الرئيسي
  ٤تاكلة ابراز أ٫تية التخطيط يف التدريب الرياضي كطريقة حديثة لتعلم األداء ا١تهارم يف كرة القدـ لدل العيب

 .كرة القدـ فئة األكاسط
 :األىداف الجزئية

  دراسة دكر التخطيط يف التدريب للرفع من األداء الرياضي كطريقة تدريبية حديثة تساعد يف تنمية ا١تهارات
 .األساسية لبلعيب كرة القدـ

 معرفة الوسائل ك الطرؽ اليت ترفع من األداء الرياضي لدل العيب كرة القدـ لفئة األكاسط. 
 ا٬تاد اٟتل ا١تناسب ١تشكلة ضعف األداء ا١تهارم. 
 معرفة كيفية األخذ بعُت االعتبار اٞتانب ا١تهارم لدل الناشئُت. 
 دراسة ا١تمارسة الفعلية لطريقة كرة القدـ أثناء اٟتصص التدريبية. 
 إعطاء اقًتاحات ميدانية لتعميم كاستعماؿ التخطيط يف التدريب كمنهج علمي يف اٟتصص التدريبية. 



 جعل دراستنا مرجعا مساعدا للباحثُت يف ا١تيداف الرياضي. 
 :أسباب اختيار الموضوع- 5

 :إف اختيارنا ٢تذا ا١توضوع راجع لؤلسباب التالية
 ضعف مستول البطولة اٞتزائرية عند األكابر ك ىذا راجع اذل الطرؽ التدريبية ا١تستعملة لدل الناشئُت. 
 ٤تاكلة التعرؼ على دكر التخطيط كطريقة لتعلم مهارات األداء الرياضي. 
  إف الناشئُت يكتسبوف طبعا خاصا، فهم ٮتتلفوف عن البلعبُت البالغُت ٦تا ٭تتم علينا ا٬تاد أنسب

 .اٟتلوؿ البديلة
 الناشئُت بصفة عامة ىم مستقبل الكرة اٞتزائرية. 

 
 :تحديد المفاىيم و المصطلحات- 6

 :كرة القدم_ 
 ىي كلمة التينية، ك تعٍت ركل الكرة بالقدـ فاألمريكيوف يعتربكف footballكرة القدـ  " :لغوياً _ 
 " soccerما يسمى عندىم بالرقيب أك كرة القدـ األمريكية، أما كرة القدـ ا١تعركفة فتسمى  (الفوتبوؿ)
 (05، صفحة 1986ركمي ٚتيل، )

ىي لعبة ٚتاعية تتم بُت فريقُت، كل فريق من أحد عشر العبا يستعملوف كرة منفوخة  " :إجرائياً _ 
مستديرة ذات مقياس عا١تي ٤تدد يف ملعب مستطيل ذك أبعاد ٤تددة يف كل طرؼ من طرفيو مرمى ا٢تدؼ، 

مأمور بن حسن آؿ سلماف، ) "ك ٭تاكؿ كل فريق إدخاؿ الكرة فيو على حارس ا١ترمى للحصوؿ على ا٢تدؼ
  (09، صفحة 1998

 :التدريب الرياضي_ 
 . التدريب كلمة مشتقة من الفعل درب ٔتعٌت مرف أك عود على فعل شيء ما:لغوياً _ 
العمليات التعليمية ك التنموية الًتبوية اليت هتدؼ اذل تنشئة ك "  يعرؼ التدريب الرياضي بأنو:إجرائياً _ 

اعداد البلعبُت ك الفرؽ الرياضية من خبلؿ التخطيط ك القيادة التطبيقية ا١تيدانية هبدؼ ٖتقيق أعلى مستول 
 (21، صفحة 2001مفيت إبراىيم ٛتاد، ) "ك نتائج ٦تكنة يف الرياضة التخصصية ك اٟتفاظ عليها ألطوؿ فًتة ٦تكنة

 
 :التخطيط الرياضي_ 

ىو اثبات لفكرة ما بالرسم، ك الكتابة ك جعلها تدؿ على داللة تامة ما يقصد يف الصورة أك ": لغوياً _ 
٤تمد ٤تمود موسى، ) "الرسم ك الفكرة عندما تكوف كاضحة على الورؽ فهي مازالت غامضة يف الذىن ك العكس

 (104، صفحة 1985



التخطيط الرياضي ىو عملية ٖتديد ما ىو ضركرم ك ىاـ لتحقيق ىدؼ معُت، ك يتضمن  ":إجرائيا_ 
 "ذلك ٖتديد ما ٯتكن عملو ك كيفية أدائو ك ما يستغرقو من كقت ك مكاف تنفيذه ك القائم على ىذا التنفيذ

 (349، صفحة 2001حسن السيد أبو عبده، )

 : التعلم الحركي_ 
 يعٍت اكتساب ك ٖتسُت ك تثبيت ك استعماؿ ا١تهارات اٟتركية، ك أهنا تكمن يف ٣تمل التطور للشخصية "

اإلنسانية ك تتكامل بربطها باكتساب ا١تعلومات ك بتطوير قابليات التوافق ك اللياقة البدنية ك باكتساب صفات 
 (19، صفحة 2008موفق أسعد ٤تمود، ) "التصرؼ

 :المهارات األساسية_ 
ىي عبارة عن نوع معُت من العمل ك األداء يستلـز استخداـ العضبلت لتحريك اٞتسم أك بعض أجزائو " 

 (232، صفحة 1987كورت مانيل، ) "لتحقيق األداء البدين ا٠تاص
 :األداء الحركي_ 
ٯتثل األ٪تاط اٟتركية سلسلة من حركات اٞتهاز ا٢تيكلي ذات مواصفات خاصة، ك ٢تا مفردات معركفة من "

ا١تشي، اٞترم، )حيث اٟتيز ا١تكاين الذم تؤدم فيو الشكل الذم تؤدل عليو ك من أمثلة األ٪تاط اٟتركية
   (10، صفحة 1993طلعت حسُت حساـ الدين، ) "(اخل..الوثب

 :المراىقة_
 "ىي ا١ترحلة ا١تتوسطة بُت الطفولة ك الرشد، ك ىي تقابل ا١ترحلتُت االعدادية ك الثانوية يف نظامها التعليمي"
  : والمرتبطـةالدراسات السابقة-7

  :ٖتصلنا على ىذه الدراسات ا١تشاهبة، ك ىي كالتارلبعد اجتهادنا يف البحث عن الدراسات السابقة 
 :الدراسة األولى_ 
  ."دراسة ميدانيـة لواليـة تيزي وزو- أىمية التخطيط في التدريب في ميدان كرة القدم "

دارل ) ،جامعة اٞتزائر2000/2001. لعمارل ٝتيػر ،لعموشي شعباف ،بوثلجة مسعود: من إعداد الطلبة 
 .(إبراىيم

 ما األ٫تية اليت يوليها التخطيط يف التدريب يف ميداف كرة القدـ؟ :إشكالية البحث
 :الفرضيات المقترحة 

 التخطيط يف التدريب لو أ٫تية كبَتة يف ميداف كرة القدـ .
  التحكم األمثل يف ٗتطيط الربنامج التدرييب يرفع من مستول أداء العيب كرة القدـ. 

 :الوسائل المستعملة للدراسة 
كذلك لكوف ا١توضوع ا١تطركح يعتمد على  .اتبع يف ىذه الدراسة ا١تنهج الوصفي باستعماؿ طريقة االستبياف 

.  استمارتُت ٢تذا الغرض استعملتأراء ا١تدربُت ككذا البلعبُت، حيث 



 :النتائج المتحصل عليها في البحث
: يلي خلص الباحث من خبلؿ ىذه ا١تذكرة إذل عدة نتائج نذكر منها ما

  التخطيط يف التدريب ٭تسن من مردكد أندية كرة القدـ .
  التحكم يف التخطيط يف التدريب ٭تسن من عمل ا١تدرب عند القياـ بعملو التدرييب. 
  ٯتكن لبلعب ٖتسُت أداءه من خبلؿ التخطيط يف التدريب .

 :الدراسة الثانية_ 
أىمية التخطيط االستراتيجي لدى المدربين في تحسين المردود الرياضي في كرة القدم فئة األشبال "

 . " سنة15-17
أىمية التخطيط االستراتيجي لدى المدربين في تحسين المردود الرياضي في كرة القدم :"عنوان الدراسة 

  . " سنة17-15فئة األشبال 
 .مذكرة ٗترج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة اللسانس يف الًتبية البدنية كالرياضية : نوع الدراسة

 .بلخضر عمر، قاٝتي الصاحل: من إعداد الطلبة 
 .ا١تسيلة ،جامعة 2008/2009  ا١توسم اٞتامعي:الدفعة 

ما ىو تأثَت التخطيط االسًتاتيجي لدل ا١تدربُت يف ٖتسُت ا١تردكد الرياضي لبلعيب كرة القدـ  :إشكالية البحث
؟  (فئة األشباؿ)

يرل  :خلص الباحث من خبلؿ ىذه ا١تذكرة إذل عدة نتائج نذكر منها :النتائج المتحصل عليها في البحث
معظم ا١تدربُت أف ٖتديد أىداؼ التدريب كاليت ىي من عناصر التخطيط اٞتيد تأثَت على ا١تردكد الرياضي لبلعيب 

.    كرة القدـ
  على ا١تردكد الرياضيتأثَتٖتديد كتقسيم التوقيت الزمٍت ١تراحل التخطيط كتسطَت برامج التدريب . 

 :الدراسة الثالثة_ 
رقم اإليداع " التخطيط اإلستراتيجي لالتحادات الرياضية الفلسطينية لقطاع البطولة: "عنوان الدراسة

 عمر نصر اهلل قشطة :  ّتامعة اإلسكندرية من إعداد األستاذ8343/2004
ىل قامت االٖتادات الرياضية الفلسطينية موضوع الدراسة بتطبيق التخطيط : كانت اإلشكالية كمايلي - 

 كعناصره لتحقيق أىدافها ا٠تاصة بقطاع البطولة ؟ 
 : أما النتائج ا١تتوصل إليها ىي 

كجود أىداؼ ٤تددة لنشاط االٖتادات يف قطاع البطولة كعدـ قابليتها للتعديل كل فًتة حىت تتماشى  -
 .متغَتات اجملتمع الفلسطيٍت 

 .ٯتكن توسيع قاعدة ا١تمارسُت للعبة حىت ٯتكن اختيار ا١تستويات العليا  -



 .االعتماد على ا١تؤىلُت عمليا إلدارة النشاط باإلٖتاد عن ا١تؤىلُت علميا  -

 

 .مكانة التخطيط اإلسًتاتيجي يف ا١تؤسسات الرياضية اٞتزائرية: الدراسة الرابعة_ 
 -جامعة ا١تسيلة- النمس بوزيد، حدبام اٛتد،قسم اإلدارة كالتسيَت الرياضي : من إعداد الطلبة

إلى أي مدى يمكن تطبيق التخطيط اإلستراتيجي في المؤسسات :ككانت اإلشكالية على النحو التارل
  الرياضية الجزائرية ؟

 :فرضيات الدراسة- 

ٯتكن للتخطيط اإلسًتاتيجي أف يساعد على تطوير الفكر اإلدارم للجاف ا١تسَتة للمؤسسات الرياضية - 
 .اٞتزائرية

داخل ا١تؤسسات  ٯتكن التخطيط اإلسًتاتيجي أف يساعد على توسيع قاعدة ا١تمارسُت للنشاط الرياضي- 
 .الرياضية اٞتزائرية

 :النتائج المتحصل عليها في البحث
 .إمكانية تطبيق التخطيط اإلسًتاتيجي يف ا١تؤسسات الرياضية اٞتزائرية -
  .كأ٫تيتو لتطوير الفكر اإلدارم لدل ا١تسَتين، توسيع قاعدة ا١تمارسُت لنشاط الرياضي -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: األولمدخل الباب 
 فصوؿ حيث خصص الفصل األكؿ للتدريب الرياضي حيث 3لقد قسمنا الباب األكؿ ا٠تاص بالدراسة إذل     

تطرقنا فيو إذل نبذت تارٮتية ك تعريف التدريب ك أىدافو ك طرؽ التدريب،كما خصصنا الفصل الثاين للتخطيط 
يف التدريب ك األداء الرياضي ك تطرقنا فيو ١تفهـو التخطيط ك أنواعو ك ٦تيزاتو ك عناصر التخطيط اٞتيد أما يف 

و  األداء الرياضي فتطرقنا اذل التعريف ك األنواع ك متطلبات العب كرة القدـ البدنية،ا١تهارية ك ا٠تططية



، كخصص الفصل الثالث للمرحلة العمرية ك تعريفها التطبيقات الغذائية اليت ٖتسن األداء يف ا١تنافسات الرياضية
 .ك خصائصها ك أزماهتا ك حاجات البلعب ا١تراىق ك العبلقة اليت تربطو بالرياضة بصفة عامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:        تمهيد
      يعترب علم التدريب الرياضي من العلـو اٟتديثة يف ٣تاؿ ا١تعرفة بصفة عامة كيف ٣تاؿ رياضة ا١تستويات 
العالية بصفة خاصة، كأف أكثر التعاريف مشولية ٢تذا ىو أف التدريب الرياضي عملية تربوية ٗتضع لؤلسس 
كا١تبادئ العلمية كهتدؼ أساسان إذل إعداد الفرد لتحقيق أعلى مستول رياضي ٦تكن يف نوع معُت من أنواع 

األنشطة الرياضية، كنستخلص من ىذا التعريف أف التدريب الرياضي من العمليات الًتبوية كما يبقى ا٢تدؼ 



النهائي من عملية التدريب الرياضي ىو إعداد الفرد للوصوؿ بو إذل أعلى مستول رياضي تسمح بو قدراتو 
كاستعداداتو يف نوع النشاط الذم يتخصص فيو كالذم ٯتارسو ٔتحض إرادتو، كيعتمد التدريب الرياضي أساسان 

على إخضاع الفرد الرياضي ألنواع من الضغوط البدنية كالنفسية ا١تختلفة كاليت تؤدم كفق ٗتطيط خاص يهدؼ 
يف النهاية اذل أف يتكيف الفرد الرياضي ٢تا بصورة ٕتعلو قادرا على ا٧تازىا بالطريقة ا١تناسبة اثناء ا١تسابقات 

كعلى ذلك فإف التدريب الرياضي يهتم أساسان ٔتا يسمى برياضة ا١تستويات العا١تية أك . كا١تنافسات الرياضية
رياضة البطوالت، ك٬تب أف نضع يف اعتبارنا اف التخصص يف نوع أك مسابقة رياضية معينة يعترب من أىم 

السمات اليت ٘تيز التدريب الرياضي حيث ال ٯتكن للفرد الوصوؿ للمستول العارل يف أكثر من نشاط رياضي 
 . كاحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

: نبذة تاريخية عن التدريب البدني والرياضي-  1
يف العصور القدٯتة دل يكن اإلنساف يف حاجة ضركرية ١تزاكلة التدريب البدين الرياضي بشكلو اٟتارل ،حيث كاف 
يؤدم ا١تهارات األساسية تلقائيا ك عفويا كدكف قصد  أك إعداد،متمثلة يف اٞترم كراء فريسة ليقتضها أك سباحة 

اخل،تلك ا١تهارات األساسية هبدؼ كسب قوتو،٦تا ....... ٣ترم مائي الجتيازه أك تسلق أشجار لقطف ٙتارىا 
تقدـ ٧تد إف التدريب البدين كاف يؤدم من خبلؿ اٟتركات الطبيعية القطرية ،كاليت كاف يزاك٢تا اإلنساف البدائي 



كانت ٘تثل تدريبا طبيعيا للقدرات األساسية كالقوة،كالسرعة كالتحمل كا١تركنة كالرشاقة،بتطور اإلنساف القدمي يف 
٪تط ا١تعيشة االجتماعية كظهور القبيلة كالعشَتة كأصبح كل فرد مسئوال عن الدفاع ،كأصبحت القوة العضلية 

، 1999بسطوسي أٛتد، ) كالسرعة كا٠تفة من أساسيات بناء الفرد بغرض الدفاع عن القبيلة أك السيطرة عليها
 (19صفحة 

كمن ىنا أصبح التدريب البدين أمرا ملحا كضركريا لكل فرد لئلعداد للحرب أك الوصوؿ إذل الزعامة ككاف ىذا 
التدريب البدين ٮتص ا١تقاتل ،رجل كامرأة صغَتا أك كبَتا بطريقة عنيفة متعددة اٞتوانب ،كلذلك انشأت القاعات 
كالساحات ا٠تاصة يف كل مكاف كيف متناكؿ كل فرد كيف ببلد ا١تشرؽ القدمي قبل ثبلثة إذل أربعة آالؼ سنة قبل 

ا١تيبلد اىتم ا١تصريوف القدماء كالبابليوف سكاف كادم الرافدين، ك كذلك ببلد فارس كا٢تند كالصُت بالتدريب 
البدين كمظهر من مظاىر اٟتياة العامة كالدم ظهر على شكل العاب ٥تتلفة كمهارات رياضية متعددة كبذلك 
بدا التدريب البدين كالرياضي يأخذ مظهرا حضريا لتلك األمم حيث مهد لؤللعاب االك١تبية القدٯتة بشبو اٞتزيرة 

 قبل ا١تيبلد كاىتم االغريق القدماء بالتدريب البدين كالرياضي بشكل خاص حىت أصبح ٯتثل 772اليونانية سنة
 (83، صفحة 1987قاسم حسن حسُت ك علي نصيف، ) .حاجة ضركرية ٟتياة كل فرد فكاف من كاجب االثنيوف كاالسربطيوف

يف ذلك الوقت فكاف كل ٫تو إعداد الفرد ليكوف مقاتبل " الكت كنيا"(األمَت ٪تنُت ساكٍت )ك إذا ما نظرنا إذل
عد بدرعك أك ٤تموال "هبدؼ التوسع كاالستعمار فكاف شعار كل أـ اسربطية تودع ابنها إذل ساحة القتاؿ 

كبذلك اىتم قدماء اإلغريق بالتدريب البدين كالرياضي حيث أنشأت قاعات التدريب ا٠تاصة باالحًتاؼ "عليو
" الباسًتا،"أما الصبياف كالفتيات حىت ا٠تامسة عشر فكانت ٢تم أماكن تسمي "بالليسيـو"كاليت كانوا يسموهنا

كبذلك انتعشت الرياضة عند اإلغريق القدماء قدرىا عندىم، كمنذ ا٠تمسينات يف القرف العشرين كحىت اآلف 
كالتدريب البدين الرياضي يف تقدـ حيث هنج هنجا علميا سليما، مستفيدا من العلـو الطبيعية األساسية كالفيزياء 

.              اخل .......كالرياضيات كا١تيكانيكا كالكيمياء بأنواعها ،كالعلـو اإلنسانية الًتبوية ا١تختلفة 
تلك العلـو األخرل اليت أثرت تأثَتا ا٬تابيا على أسس كنظريات التدريب البدين الرياضي اٟتديث كيرجع الفضل 

" زاك سيور سكي"إذل العلماء كالباحثُت من الشرؽ كالغرب أمثاؿ 
،كامتد ذلك اٟتُت كاألرقاـ كا١تستويات الرياضية ا١تختلفة يف تطور "ىتجر"،"فشر"،"ىارا"،"ماتفيف"،"ازكلُت"،

كلقد كاف يف تلك السنوات التدريب كل فاعلية كمسابقة أك لعبة رياضية على حدم حيث تناك٢تا كثَت . مستمر
بالكتابة فخرجت بشكل منفصل عن بعضها البعض كدل توضع ٢تا تلك " الواليات ،ـ،أ"من علماء الغرب 

فراف )األسس كالنظريات العلمية بالشكل اٟتارل إال بفضل علماء االٖتاد السوفيايت كأ١تانيا الدٯتقراطية ،
ىؤالء كضعوا أسس كنظريات التدريب الرياضي كيرجع الفضل ٢تم ٚتيعا يف ٚتع تلك  ( كىار،سيور،ماتفيف

األسس كالنظريات كتقدٯتها يف شكل مدخل لنظريات التدريب البدين الذم ٯتكن تطبيقو على ٚتيع الفعاليات 
حيث سخرت ا١تدرسة الشرقية جل إمكانياهتا يف إنشاء األكادٯتيات الرياضية ،   الفردية أك اٞتماعية الرياضية 

بأعلى مستول تقٍت كأٟتقت هبم مراكز البحوث الرياضية كالتدريبية ككانت تباىي العادل يف الدكرات االك١تبية 



كبذلك كاف التنافس بُت الكتلتُت الشرقية بقيادة االٖتاد السوفيايت كالغربية بزعامة الواليات ـ ، بأبطا٢تا ا١تمتازين
أ، كبعد اهنيار االٖتاد السوفيايت تأثر ا١تستول الرياضي بالناحية الشرقية يف العادل كدكؿ العادل الثالث اليت تسانده، 

كقل التعاكف الرياضي كالثقايف بينهما بصفة عامة إذل حد كبَت ،كانفراد الواليات ا١تتحدة األمريكية كحلفائها 
بالسيطرة يف العديد من الرياضات ،كال ننسى انو كاف الفضل لبلٖتاد السوفيايت يف إثراء التدريبات الرياضية 

 .                                                                                 (85، صفحة 1987قاسم حسن حسُت ك علي نصيف، ) العلـو ا١تختلفة كتطويرىا
 :ماىية التدريب الرياضي الحديث- 2
: مفهوم التدريب الرياضي- 1- 2

 ال يرتبط بالضركرة بالنشاط الرياضي أك رياضة ا١تستويات العليا  ¨entrainement¨     إف مفهـو التدريب
،بل يتضمن ٣تاالت أخرل غَت النشاط الرياضي،كاجملاالت اٟترفية ،أك التجارية كغَتىا من ا١تواقف اليت تعًتض 

أما التدريب . الفرد يف حياتو ا١تهنية فالتدريب كلمة مشتقة من الفعل درب ٔتعٌت مرف أك عود  على فعل شيء ما
أمر )  .يف اجملاؿ الرياضي فهدفو ٮتتلف باختبلؼ النشاط الرياضي ا١تمارس، كا٢تدؼ الذم نسعى إذل ٖتقيقو منو

 (12، صفحة 1998اهلل اٛتد البساطي، 
إعداد "بأنو (Harraىارا)  ك قد تناكؿ التدريب الرياضي بالدراسة كثَت من العلماء فقد عرفو العادل األ١تاين    

الركسي فقد عرفو  (MATVIEWماتفيف )أما " الرياضيُت للوصوؿ إذل ا١تستول الرياضي العارل فاألعلى
من الناحية الوظيفية كالفنية كا٠تططية كالعقلية كالنفسية كا٠تلقية عن طريق  عبارة عن إعداد الفرد الرياضي"بأنو 

  (13، صفحة 2012نايف مفضي اٞتبور، ) ".التمرينات البدنية ٦تارسة
العمليات اليت تعتمد على األسس الًتبوية كالعلمية، اليت هتدؼ إذل قيادة كإعداد كتطوير "  كىو أيضا    

ناىد رسن سكر، ) ".القدرات كا١تستويات الرياضية يف كافة جوانبها لتحقيق أفضل النتائج يف الرياضة ا١تمارسة
 (9، صفحة 2002

  :األىداف العامة للتدريب الرياضي- 3
 :تنحصر أىداؼ التدريب الرياضي يف

  االرتقاء ٔتستول عمل األجهزة الوظيفية لئلنساف ،من خبلؿ التغَتات اإل٬تابية الفسيولوجية كالنفسية
. كاالجتماعية 

  ٤تاكلة االحتفاظ ٔتستول اٟتالة التدريبية لتحقيق أعلى فًتة ثبات ١تستول اإل٧تاز يف اجملاالت الثبلثة
كتشَت نتائج الدراسات كالبحوث يف ىذا اجملاؿ على أف الصفات النفسية  (الوظيفية ،النفسية االجتماعية )

كاألسس البدنية مرتبطاف كيؤثر كل منهما يف اآلخر ،كاالرتقاء ٔتستول اإل٧تاز اٟتركي يرتبط ارتباطا كثيقا 
 (54، صفحة 1998أمر اهلل اٛتد البساطي، )  .باٞتانب الًتبوم أيضا

: متطلبات التدريب الرياضي- 4



إذا تكلمنا عن متطلبات التدريب الرياضي بصفة عامة، ٩تص بذلك العبُت ٦تارسُت لؤلنشطة ك ا١تهارات 
الرياضية ا١تختلفة هبدؼ ٖتسُت قدراهتم البدنية ا١تختلفة من قو عضلية ك سرعة ك ٖتمل ك رشاقة ك مركنة مع 

إمكانية رفع كفاءة أجهزهتم الوظيفية الداخلية باٞتسم، ىذا باإلضافة إذل اكتساب مهارات رياضية جديدة عن 
طريق تعلم ك ٦تارسة األلعاب ك الفعاليات الرياضية ا١تختلفة، كل ذلك بغرض شغل أكقات الفراغ ك جلب احملبة 

ك السركر إذل نفوسهم فضبل عن إمكاناهتم يف ٣تاهبة متطلبات اٟتياة بكفاءة ك اقتدار للعيش بصحة يف حياة 
متزنة ىادئة ك لتحقيق تلك ا١تهاـ يقـو ا١تدربوف ا١تؤىلوف لذلك بتنفيذ ا٠تطط ا٠تاصة بالعملية التدريبية 

مستخدمُت طرؽ ك أساليب التدريب ا١تناسبة، ىذا باإلضافة إذل توافر اإلمكانات ا١تادية من مبلعب ك أدكات 
 (24، صفحة 2012نايف مفضي اٞتبور، ) .مع رعاية شاملة لبلعبُت

: متطلبات التدريب الرياضي للمستويات العالية- 4-1
 البلعب ا١توىوب،٬تب اف ينتقي العب ا١تستويات العالية انتقاء خاص بدنيا ك مهاريا ك فيسيولوجيا ك :أوال

نفسيا اذل جانب ا١تواصفات اٞتسمية ا٠تاصة بنوع النشاط ا١تمارس، ك يعمل ا١تدربوف جاىدين لصنع بطل، كال 
ٯتكنهم ذلك ما دل تتوافر فيو خصائص البطل، ك بذلك ٬تب أف يكوف البلعب موىوبا أم يتصف بتلك 

.  ا١تواصفات ا٠تاصة بنوع النشاط ا١تمارس
     فبلعب كرة القدـ مثبل ال ٯتكن اف يكوف بطبل يف رمي ا١تطرقة ك بطل ا١تصارعة ال ٯتكن اف يكوف ٧تما يف 

 (25، صفحة 2012نايف مفضي اٞتبور، ) .كرة السلة، فلكل لعبة أك فاعلية رياضية مواصفاهتا ك أبطا٢تا
ا١تدرب ٔتواصفات خاصة، اف العمل مع العبُت ذكم مستويات متميزة منذ نعومة أظافرىم ٭تتاج اذل : ثانيا

نوعية معينة من ا١تدربُت ا١تؤىلُت ٢تذا القطاع العاـ ك الصعب، فا١تدرب ا١تثقف ك الدارس ك ا١تتطور دائما ك 
الذم يقف عند أحدث ما كصلت اليو فنوف اللعبة ك تطور خططها ك نواحيها الفنية تكنيكيا ك تكتيكيا، ىذا 

باإلضافة اذل ٘تتعو بشخصية قيادية قوية، ىو ا١تدرب ذك ا١تواصفات اليت تؤىلو للعمل مع ىؤالء االبطاؿ، فتاريخ 
ا١تدرب الرياضي ك درجة ثقافتو ك مستواه األكادٯتي ك إطبلعو ىي من أىم العناصر اليت ٕتيز لو ا١تركر اذل مهنة 

 (26، صفحة 2012نايف مفضي اٞتبور، ) .التدريب يف ىذا القطاع اٟتيوم من التدريب الرياضي
التخطيط على مستول عاؿ، كل عمل ٭تتاج اذل ٗتطيط ك كل مستول تدرييب ٭تتاج أيضا اذل ٗتطيط ك : ثالثا

التدريب للمستويات العليا فيحتاج ال شك اذل ٗتطيط على مستول عاؿ من التقنية ك بذلك فالتخطيط يف 
٣تاؿ التدريب الرياضي ما ىو إال إحدل الوسائل العلمية االسًتاتيجية ا٢تامة ك ا١تساعدة يف كضع تنسيق الربامج 

ا٠تاصة بالعملية التدريبية للوصوؿ اذل ا١تستول الرياضي ا١تنشود، ك ا١تستول الرياضي ا١تنشود بالنسبة لرياضة 
 (27، صفحة 2012نايف مفضي اٞتبور، ) .ا١تستويات العليا ٭تتاج بذلك اذل مستول عاؿ من التخطيط

االمكانات ا١تتطورة، اف االمكانات العادية ال تفي ٔتتطلبات التدريب للمستويات العليا حيث تتطلب : رابعا
أجهزة ك أدكات بتقنيات متطورة، ىذا باإلضافة اذل مبلعب ٔتواصفات خاصة مبلئمة، حىت تناسب متطلبات 

التدريب ا١تتطورة، ك على ذلك ٬تب دراسة االمكانات ا١تتاحة دراسة جيدة حىت تصاغ األىداؼ ا١ترجو ٖتقيقها 



مناسبة لئلمكانات سواء كانت مادية أك بشرية أك فنية، فبل يطلب من العب أك مدرب أك ادارم ٖتقيق 
مستول أعلى من قدراتو، ك ما أتيحت لو من امكانات حيث يساعد يف ٖتقيق ذلك كلو، توافر تلك 

اإلمكانات ا١تادية من أجهزة ك مبلعب ك أدكات بتقنية متطورة، ىذا باإلضافة اذل تأمُت ا١تدربُت األكفاء 
ا١تتخصصُت ك الكافُت للعملية التدريبية، ك بذلك يظهر أ٫تية دراسة االمكانات يف ضوء ادارة رياضية ك ٗتطيط 

  (28، صفحة 2012نايف مفضي اٞتبور، ) .ناجح
رعاية من نوع خاص، اف الرعاية ّتميع أشكا٢تا أمر متطلب ك ىاـ ٞتميع البلعبُت ك على ٥تتلف : خامسا

مستوياهتم ك ٩تص العيب ا١تستويات العليا حيث تلعب الرعاية الصحية ك االجتماعية ك النفسية دكرا أساسيا يف 
امكانية تقدـ مستول البلعب فا١تستول الصحي ك ما يتطلبو من فحص دكرم على ٚتيع كظائف أجهزة 

اٞتسم، ك تسجيل ذلك يف كراسة التدريب حيث يسجل فيها كل ما يتعلق بتاريخ البلعب الصحي، األمراض ك 
العمليات اٞتراحية اليت تعرض ٢تا طواؿ حياتو، معدؿ النبض الطبيعي ك بعد ٣تهود على مر سنوات التدريب، 

مستول ضغط الدـ، نسبة السكر ك الكوليسًتكؿ يف الدـ، ىذا باإلضافة اذل تسجيل كل ما يتعلق باٟتالة 
. الصحية لبلعب ك ما يقرره ك يطلبو الطبيب ا١تختص

     أما الرعاية االجتماعية فتتمثل يف توفَت األماف لبلعب معيشيا ك اقتصاديا بتأمُت السكن ك ا١تلبس ك ا١تأكل 
ك العمل ا١تناسب اذا كاف عامبل ك تأمُت اٟتالة الدراسية اذا كاف طالبا، ك بذلك يطمئن البلعب على يومو 

 .حيث يؤثر ذلك اما سلبا أك ا٬تابا على حالة البلعب النفسية ك اليت تؤثر بدكرىا على مستول أدائو ك تقدمو
 (29، صفحة 2012نايف مفضي اٞتبور، )
: واجبات التدريب الرياضي الحديث- 5

: ٯتكن ٖتديد كاجبات التدريب الرياضي اٟتديث ك اليت ٯتكن اعتبارىا كاجبات ا١تدرب كما يلي
:  الواجبات التربوية- أ
 ك أف يكوف ا١تستول العارل يف الرياضة التخصصية حاجة من اٟتاجات  تربية النشء على حب الرياضة

 .األساسية لبلعب
 تشكيل دكافع ك ميوؿ البلعب ك االرتقاء هبا بصورة تستهدؼ أساسا خدمة الوطن. 
 تربية ك تطوير السمات ا٠تلقية اٟتميدة كحب الوطن ك ا٠تلق الرياضي ك الركح الرياضية. 
 بث ك تطوير ا٠تصائص ك السمات االرادية. 

: الواجبات التعليمية- ب
 التنمية الشاملة ا١تتزنة للصفات البدنية األساسية ك االرتقاء باٟتالة الصحية لبلعب. 
 التنمية ا٠تاصة للصفات البدنية الضركرية للرياضة التخصصية. 
 تعلم ك اتقاف ا١تهارات اٟتركية يف الرياضة التخصصية ك الوصوؿ ألعلى مستول رياضي ٦تكن. 
 تعلم ك اتقاف القدرات ا٠تططية الضركرية للمنافسة الراضية التخصصية. 



: الواجبات التنموية- جـ
  التخطيط ك التنفيذ لعمليات تطوير مستول البلعب ك الفريق اذل أقصى درجة ٦تكنة تسمح بو القدرات

ا١تختلفة هبدؼ ٖتقيق الوصوؿ ألعلى ا١تستويات يف الرياضة التخصصية باستخداـ أحدث األساليب العلمية 
 (30، صفحة 2001مفيت إبراىيم ٛتاد، ) .ا١تتاحة

:    مبادئ التدريب الرياضي- 6
إف التدريب عملية منظمة ٢تا أىداؼ تعمل على ٖتسُت كرفع مستو لياقة البلعب للفعالية ا٠تاصة أك النشاط 

ا١تختار، كهتتم برامج التدريب باستخداـ التمرينات كالتدريبات البلزمة لتنمية ا١تتطلبات ا٠تاصة با١تسابقة، 
كالتدريب يتبع مبادئ كلذلك ٗتطط العملية التدريبية على أساس ىده ا١تبادئ اليت ٖتتاج إذل  تفهم كامل من 

.  قبل ا١تدرب قبل البدء يف كضع برامج تدريبية طويلة ا١تدل
  : (158، صفحة 1999عادؿ عبد البصَت، ) كتتخلص مبادئ التدريب يف

. إف اٞتسم قادر على التكيف مع أٛتاؿ التدريب  – 1
.  إف أٛتاؿ التدريب بالشدة كالتوقيت الصحيح تؤدم إذل زيادة استعادة الشفاء  – 2
إف الزيادة التدر٬تية يف أٛتاؿ التدريب تؤدم إذل تكرار زيادة استعادة الشفاء كارتفاع مستول اللياقة البدنية   – 3
ليس ىناؾ زيادة يف اللياقة البدنية إذا استخدـ اٟتمل نفسو باستمرار أك كانت أٛتاؿ التدريب على فًتات  – 4

.  متباعدة 
إف التدريب الزائد أك التكيف غَت الكامل ٭تدث عندما تكوف أٛتاؿ التدريب كبَتة جدا أك متقاربة جدا  – 5
.  يكوف التكيف خاصا كمرتبطا بطبيعة التدريب ا٠تاص  – 6

زيادة اٟتمل، ا١تردكد العائد،  ) باإلضافة إذل ما مت ذكره يف أعبله فهناؾ القوانُت األساسية للتكيف كىي 
. (التخصص

كيف كرة القدـ يلعب التدريب ا١تخطط طبقا لؤلسس كا١تبادئ العلمية دكرا ىاما كأساسيا للوصوؿ بالبلعب إذل 
كاالحتفاظ هبا خبلؿ فًتة ا١تنافسات حىت ٯتكن  (العاـ ،ا٠تاص )حالة الفورمة الرياضية يف هناية فًتة اإلعداد 

اٟتصوؿ على أفضل النتائج فأداء البلعب يف كرة القدـ ال يتوقف فقط على حالتو البدنية من حيث القوة 
. اخل.....،القدرة ،السرعة ،التحمل

بل يعتمد أيضا على قدرتو يف أداء ا١تهارات األساسية كارتباطها على العمل ا٠تططي داخل الفريق، باإلضافة إذل 
. ا٠تطط الفردية كأيضا الناحية الًتبوية كالنفسية كالعزٯتة، قوة اإلرادة، الكفاح

كتقسم عملية التدريب إذل تقسيمات خبلؿ السنة كتعترب عدد من الفًتات اليت ٗتتلف كتتباين بالنسبة لؤلىداؼ 
كالواجبات اليت تسعى إذل ٖتقيقها كبالتارل ٗتتلف يف مكوناهتا ك٤تتوياهتا  فا٢تدؼ من تقسيم ا١توسم التدرييب 

يف هناية فًتات اإلعداد  (الفورمة الرياضية  )لفًتات ىو ٤تاكلة الوصوؿ بالبلعب كالفريق إذل حالة تدريبية عادية 
. ،كاالحتفاظ هبا بقدر اإلمكاف خبلؿ فًتة ا١تنافسات لتحقيق أفضل النتائج



: ك تنقسم فًتات التدريب يف غضوف ا٠تطة السنوية إذل ثبلثة فًتات
 .(préparation)فًتة اإلعداد - 
 .(comptions)فًتة ا١تباريات- 
 .(transition)فًتة االنتقاؿ- 

ك ٗتتلف كل فًتة من الفًتات السابقة من حيث استمرارىا، ك أىدافها ك ٤تتوياهتا كل منها ك ٗتطيط األٛتاؿ 
كما تقسم كل فًتة من الفًتات السابقة إذل مراحل تدريبية ٖتتوم كل مرحلة منها على , التدريبية ك تشكليها 

عدة أسابيع كما تقسم األسبوع الواحد إذل عدة جرعات تدريبية ،فعليو فاف التدريب السنوم ليس عملية سهلة 
حيث تتطلب من ا١تدرب ٗتطيط لربا٣تها اختيار ك ٖتديد التنقل النسيب للمكونات ا٠تاصة بكل فًتة من ,

الفًتات للموسم التدرييب بالشكل األمثل كذلك اختيار انسب الوسائل ك الظركؼ لتنفيذ تلك ا١تكونات أثناء 
فًتات ا١توسم لتحقيق الًتكيب ا١تثارل لكل من دكرات التدريب سواء الصغَتة أك ا١تتوسط أك الكبَتة داخل 

كذالك هبدؼ كصوؿ اللعب إذل حالة تدريب عالية كقبل أف نتعرض للشرح , ا١تراحل ك فًتات ا١توسم الرياضي 
, لكل فًتة من فًتات ا١توسم الرياضي من حيث استمرارىا كأىدافها ك ٤تتويات كل منها ك األٛتاؿ التدريبية هبا 

سوؼ نقـو بشرح مفهـو الفورمة الرياضية اليت يهدؼ ا١تدرب إذل كصوؿ البلعبُت ٢تا ك االحتفاظ هبا خبلؿ فًتة 
.      ا١تنافسات لتحقيق أفضل النتائج

: (95، صفحة 1998عماد الدين عباس أبو زيد ك سامي ٤تمد علي، ) مفهوم الفورمة الرياضية- 7
إف ىدؼ ا١تدرب عند ٗتطيطو لربامج التدريب السنوية لبلعبُت ىو كصوؿ البلعب ، كالعيب الفريق يف كرة القدـ 

ككل إذل األداء ا١تثارل خاصة أثناء ا١تباريات لتحقيق أفضل النتائج، كىذا لن يتحقق إال إذا كصل البلعب 
كالعيب الفريق إذل حالة الفورمة الرياضية ك٬تب أال يفهم ا١تدرب حالة الفورمة الرياضية على أهنا اٟتالة التدريبية 
العالية اليت ٬تب على البلعب الوصوؿ إليها فعلى الرغم من أف اٟتالة التدريبية يف حد ذاهتا ضركرية كأساسية 
لتحقيق األداء ا١تثارل خاصة خبلؿ ا١تباريات فالفورمة الرياضية عبارة عن اٟتالة اليت يكوف عليها البلعب كاليت 

. تتميز ٔتستول عارل كعبلقة مثالية بُت ٚتيع جوانب اإلعداد ا٠تاص بو
: كمن ذالك يظهر بوضوح أف الفورمة الرياضية تتكوف من 

 حالة البلعب البدنية .
 حالة البلعب ا١تهارية. 
 حالة البلعب ا٠تططية. 
 حالة البلعب الذىنية. 
 حالة البلعب النفسية كاإلدارية. 

فإذا اىتم ا١تدرب هبذه ا١تكونات يصل البلعب إذل أعلى مستول كاذل اٟتالة الرياضية ا١تمتازة ك٭تتاج البلعب 
لكي يصل إذل ىذه اٟتالة أف ٮتضع لنظاـ تدرييب ٥تطط يعمل على التنمية كالتطوير الشامل ٢تذه ا١تكونات 



ا٠تمسة فتطوير الفورمة الرياضية لو قواعده األساسية اليت تتحدد يف ثبلث مراحل أساسية ترتبط كل مرحلة بفًتة 
: من فًتات التدريب للموسم الرياضي كىي 

: مراحل الفورمة الرياضية- 7-1
. مرحلة االكتساب للفورمة الرياضية كتتم يف فًتة اإلعداد  -1
 .مرحلة اٟتفاظ على الفورمة الرياضية كتتم يف فًتة ا١تنافسات  -2
عماد الدين عباس أبو زيد ك سامي ٤تمد )  .مرحلة فقداف الفورمة الرياضية كتتم يف الفًتة االنتقالية -3

 (96، صفحة 1998علي، 
 :مرحلة اكتساب الفورمة الرياضية- 7-1-1

هتدؼ ىذه ا١ترحلة أساسا كيف البداية إذل تطوير األسس اليت تبٌت عليها الفورمة الرياضية كىو االرتفاع ٔتستول 
اإلمكانات لؤلجهزة الرياضية كىو االرتفاع ٔتستول اإلمكانات لؤلجهزة الوظيفية لبلعب كتشكيل قدراتو كخرباتو 

اٟتركية كما يتم تنمية كتطوير الصفات البدائية ا١تختلفة إذل الدرجة اليت تتناسب مع خصائص كصفات اللعبة 
. اخل...مثل تنمية كتطوير القوة ، القوة ا١تميزة للسرعة ،السرعة ،التحمل 

كبذلك تكوف الصفة الرئيسية لئلعداد البدين أثناء ا١ترحلة األكذل ىو توجيو ىذا اإلعداد إذل تنمية كتطوير 
اإلمكانيات الوظيفية لؤلعضاء الداخلية اليت تسهم بصورة مباشرة أك غَت مباشرة يف ارتفاع مستول البلعب ،أما 
الفًتة الثانية من ىذه ا١ترحلة فيتجو ا٢تدؼ ا١تباشر من التدريب فيها إذل ٖتقيق مستول عارل من اٟتالة التدريبية 

ا٠تاصة ،أم يتجو التدريب فيها إذل البناء ا١تباشر للفورمة الرياضية، من خبلؿ الًتكيز على الناحية التخصصية يف 
 (98، صفحة 1998عماد الدين عباس أبو زيد ك سامي ٤تمد علي، ) .التدريب كذلك من ٚتيع النواحي لتحقيق النجاح يف ا١تباريات

  :مرحلة الحفاظ على الفورمة- 7-1-2
ىو اٟتفاظ عليها طواؿ  (كرة القدـ)بعد الوصوؿ ببلعب إذل الفورمة الرياضية ،يصبح ا٢تدؼ الرئيسي للتدريب 

أف  (1989)فًتة ا١تنافسات كيعٍت اٟتفاظ علي الفورمة الرياضية ىو الثبات النسيب ٢تا حيث يذكر علي البيك
الثبات النسيب للفورمة الرياضية ٬تب أف يفهم علي أنو ٭تد من النمو ا٠تاص هبا ،فالفورمة الرياضية اليت مت 

ا٠تاصة لتحقيق أعلى  اكتساهبا حىت بداية مرحلة ا١تنافسة تتعرض إرل تغَتات،حيث يراعي تطوير اإلمكانات
النتائج خبلؿ ا١تنافسات ذات األ٫تية األكرب ،علي الرغم من أف معظم مكونات اٟتالة التدريبية النإتة من جراء 

كاليت تكوف ثابتة إذل حد كبَت،إال أنو نتيجة التغَت ا١تستمر يف  (،فيزيولوجية ،نفسية مرفولوجية) تغَتات كثَتة
. طبيعة حالة اٞتهاز العصيب ا١تركزم فاف الفورمة الرياضية كثَتا ما تتغَت

 ٬تب األخذ يف االعتبار أف اٟتالة ا١تثلي للجهاز العصيب ا١تركزم ٯتكن أف تستمر لفًتة زمنية ذلكعند 
 ٤تدكدة حيث أف ا٠تبليا العصبية ال تثبت طويبل من حيث القدرة علي العمل بأقصى مستوم عاؿ ٢تا  



كبعد ذلك فإف مستول قدرهتا على العمل . (أياـ10-8)حيث كجد أف العملية ٯتكن أف تستمر ما بُت 
  .تنخفض كىنا ٬تب الًتكيز على التدريب خبل ا١تنافسة تكوف ا٠تبليا العصبية تعمل على ما ٯتكن القياـ بو

 (122، صفحة 1987قاسم حسن حسُت ك علي نصيف، )
: مرحلة الفقدان للفورمة الرياضية- 7-1-3

يف ىذه ا١ترحلة يفقد البلعب نسبيا للفورمة الرياضية كفيها ٭تدث استشفاء ألجهزة البلعب اٟتيوية من أثر 
اجملهود العصيب كالبدين خبلؿ فًتيت اإلعداد كا١تنافسة ،كىذه ا١ترحلة هتدؼ أساسا إرل الراحة النشيطة،كىي إف دل 

تكن تؤدم إرل ارتفاع مباشر يف اٟتالة التدريبية فهي ٗتلق أساسا ١تعاكدة تطوير مستواىا أثناء الدكرة التدريبية 
أف ىذه ا١ترحلة تتصف باختبلؿ ارتباط التوافقات ا٠تاصة ،كا٩تفاض  (1989)"علي البيك"اٞتديدة كيشَت 

مستوم إمكانيات النظم اٟتيوية كاليت يتوقف عليها إظهار الصفات البدنية ا٠تاصة ،كىذه اٟتالة ٬تب أف ينظر 
إليها علي أهنا التطور الطبيعي للحالة اٟتيوية لئلنساف ،إذ أف ا٠تبليا العصبية ال ٯتكنها االستمرار لوقت طويل 

  (135، صفحة 1987قاسم حسن حسُت ك علي نصيف، )  .٤تتفظة ٔتقدار العمل األعلى بكثَت
: كاآلف نتكلم عن فًتات التدريب يف غضوف ا٠تطة السنوية كا١تذكورة سلفا

: فترات التدريب- 8
أيان كاف عدد ا١تواسم التنافسية ا١تكونة ٠تطة التدريب السنوية، فإف ا١توسم التنافسي الواحد يهيكل ك يتكوف من 

: ثبلث فًتات أساسية كما يلي
: فترة اإلعداد- 8-1

مباشرة فًتة ا١تباريات، لذا ٬تب علي ا١تدرب أف يستغل ىذه الفًتة استغبلال طيبا يستطيع من  ٗتدـ ىذه الفًتة
اخل، هبدؼ ... خبللو أف يصل ببلعبيو إرل مستوم عارل ثابت يف اٞتوانب البدنية ،ا١تهارية،ا٠تططية ،النفسية

. ٖتقيق النجاح أثناء ا١تباريات 
يعد ك يؤىل خبل٢تا البلعب كي ٮتوض مباريات ا١توسم "         ك يذكر مفيت ابراىيم ٛتاد أف فًتة االعداد

التنافسي، ك تبدأ بنهاية الفًتة االستشفائية التقوٯتية السابقة مع أكؿ كحدة تدريبية ك تنتهي بأكؿ مباراة رٝتية يف 
" .  ا١توسم التنافسي

        كما ترجع أ٫تية ىذه الفًتة نظرا إلعداد البلعب خبل٢تا استعدادا للمنافسة، ك تقسم فًتة اإلعداد اذل 
: ثبلث مراحل تتداخل معا ك تكمل بعضها بعضا كما يلي

 مرحلة االعداد العاـ 
 مرحلة االعداد ا٠تاص 
 (269، صفحة 2001مفيت إبراىيم ٛتاد، ) مرحلة ا١تنافسات التجريبية 

 :فترة اإلعداد العام- 8-1-1



كفيها يعمل ا١تدرب علي رفع مستول اإلعداد البدين العاـ، كتطوير إمكانات األجهزة الوظيفية الرئيسية كتوسيع 
أنو يف ىذه الفًتة يوجو الًتكيز أكال إرل التأثَت  (1989)"علي البيك"قاعدة ا١تهارات اٟتركية كا٠تططية ،كيشَت 
 سواء بالصورة ا٢توائية أك البلىوائية، ككذا النمو احملدد بالعوامل ATPاحملدد لرفع كفاءة إمكانيات إعادة بناء 

ا٠تاصة بالقوة ا١تميزة بالسرعة ،ككذلك رفع مستوم القدرة القصول ككذلك االرتقاء بالناحية الفنية ككذا كفاءة 
اٞتهاز التنفسي ،كمن أىم الواجبات لئلعداد ا٠تاص يف الفًتة األكذل من فًتة اإلعداد ىو رفع مستول مقدرة 

، صفحة 2001مفيت إبراىيم ٛتاد، ) .البلعب على ٖتمل مقادير عالية من األٛتاؿ التدريبية التخصصية الكبَتة
18) 
: فترة اإلعداد الخاص- 8-1-2

 (كرة القدـ)هتدؼ ىذه الفًتة إرل البناء ا١تباشر للفورمة الرياضية لبلعبُت كيتجو التدريب إرل الناحية التخصصية 
يف ٚتيع جوانب اإلعداد ،فبالنسبة لئلعداد البدين يأخذ اإلعداد ا٠تاص الدكر الرئيسي بينما اإلعداد العاـ 

يشكل األساس أك القاعدة للحفاظ علي اٟتالة التدريبية العامة اليت مت التوصل إليها ككذلك االرتفاع بالعناصر 
ا١ترتبطة بتطوير اٟتالة التدريبية ا٠تاصة ارتباطا كثيقا لذا ٭تدث تغَت خبلؿ ىذه الفًتة يف كسائل التدريب 

،كدينامكية األٛتاؿ التدريبية أما بالنسبة لئلعداد ا١تهارم كا٠تططي فيتم الًتكيز علي اإلعداد ا١تهارم للوصوؿ 
إرل اآللية يف األداء ككضعها ضمن ا٠تطط الفردية كاٞتماعية للفريق ككل لضماف حسن تنفيذىا كما يزداد 

كالذم يهدؼ إرل هتيئة البلعب للتغلب  (ا١ترتبط با١تنافسات )االىتماـ يف ىذه الفًتة باإلعداد النفسي ا٠تاص 
  .على الصعوبات النفسية اليت قد تصادؼ كتواجو البلعب أك البلعبُت أثناء ا١تباراة

: فترة المنافسات التجريبية- 8-1-3
     هتدؼ ىذه الفًتة اذل االرتقاء ٔتستويات االعداد ا١تختلفة ٘تهيدا لتحقيق الفورمة الرياضية تدر٬تيا خبلؿ 

. ا١تنافسات الرٝتية، ك الوصوؿ اذل أفضل تشكيل للفريق ك ا١تواقف اليت ٯتكن أف تقابل البلعب
    كما ٬تب على ا١تدرب أف يراعي أف الشكل ا٠تاص بالدكرات األسبوعية يكاد يكوف مشابو ١تا سوؼ يتم 

خبلؿ ا١تباراة الفعلية، كأف تكوف ا١تباريات التجريبية مع فرؽ ذات مستويات منخفضة نسبيا، على أف يتم التدرج 
  (99، صفحة 1998عماد الدين عباس أبو زيد ك سامي ٤تمد علي، )  .با١تباريات مع الفرؽ األخرل

:  فترة المنافسات- 8-2
ىدؼ العمل يف ىذه الفًتة االحتفاظ لبلعب كالفريق باٟتالة التدريبية العالية اليت كصلوا إليها هناية فًتة  

اإلعداد ،ككاجبات ا١تدرب يف ىذه الفًتة ىو أف ٮتطط للتدريب بدقة جيدة لبلحتفاظ كتثبيت اٟتالة التدريبية 
العالية عند ا١تستوم الذم كصلت إليو، كتعترب ا١تباريات من أىم الوسائل اليت تساىم يف تقدـ مستول البلعب 

خبلؿ تلك الفًتة، حيث يتطلب من البلعب هتيئة كل قواه كقدراتو إرل أقصي قدر ٦تكن، حيث تتطلب ظركؼ 
ا١تباريات جهدا فسيولوجيا كنفسيا، األمر الذم يؤدم إرل تنشيط اإلمكانات الوظيفية ألجهزة البلعب بدرجة ال 

. ٯتكن الوصوؿ إليها ٖتت ظركؼ التدريب العادية 



٭تدد شكل مباشر طرؽ اإلعداد ا٠تاصة هبا،  (ا١تباريات)أف طوؿ فًتة البطولة )) (1989)"علي ألبيك"كيشَت 
كىذا ٭تتاج إذل استخداـ أٛتاال مطابقة للبطولة عند ىذا اٟتد فانو ٬تب أف يراعي أيضا النظاـ ا٠تاص بطبيعة 

ا١تسابقات أك ا١تباريات خبلؿ البطولة، كذلك أثناء تنظيم الدكرات التدريبية الصغَتة كاليت يتم هبػا ٖتقيػػق كاجبات 
                                                                                           (22، صفحة 2001مفيت إبراىيم ٛتاد، )( (اإلعداد ا٠تاص 

: المرحلة االنتقالية-8-3
هتدؼ ىذه الفًتة إذل استعادة االستشفاء ألجهزة البلعب اٟتيوية من أثر اٞتهد العصيب كالبدين الشديد لؤلٛتاؿ 

التدريبية لفًتيت اإلعداد كا١تسابقات على أف يتم ذلك مع االحتفاظ النسيب باٟتالة التدريبية لضماف االستعداد 
. األمثل لبلعب للموسم التارل 

ك٬تب علي ا١تدرب مراعاة الدقة عند ٗتطيط الفًتة االنتقالية لبلعبُت من حيث األٛتاؿ التدريبية ، ك٤تتوم 
الربنامج التدرييب حىت يسمح لبلعبُت باالستشفاء باإلضافة إذل االستعداد اٞتيد للموسم القادـ ٔتستول أفضل 

منو يف ا١توسم السابق كيستخدـ ا١تدرب يف كرة القدـ يف ىذه الفًتة التمرينات اليت هتدؼ إذل االرتقاء بالصفات 
اٟتركية، كٗتفيض ا١تستوم البدين لبلعب كاستخداـ أٛتاؿ تدريبية ذات إتاىات ٥تتلفة تودم إذل االرتقاء 

بالصفات البدنية حىت ٯتكن لبلعب أف ٭تافظ علي استمرار مستوم اٟتالة البدنية لو نسبيا،كيف هناية ىذه الفًتة 
٬تب علي ا١تدرب أف يرتفع تدر٬تيا باألٛتاؿ التدريبية مع تقليل  (للموسم اٞتديد)كقبل ا٠توض يف فًتة اإلعداد 

 (162، صفحة 1999عادؿ عبد البصَت، )  .كسائل الراحة النشطة كزيادة ٘ترينات اإلعداد العاـ
. ك ٦تا سبق ٯتكن أف نضع تصورا كامبل لتخطيط برنامج التدريب لنواحي اإلعداد خبلؿ ا١توسم الرياضي

فًتة اإلعداد كٯتكن أف تقسيمها إرل فًتة اإلعداد العاـ كفًتة اإلعداد ا٠تاص ك : كالذم يتضمن ثبلثة فًتات ىي
فًتة ا١تباريات التجريبية، مث تلي فًتة اإلعداد فًتة ا١تنافسات كأخَتا تأيت الفًتة االنتقالية كٗتتلف كل فًتة من ىذه 
 .الفًتات من حيث استمرارىا ك٤تتويات كل منها، كاألٛتاؿ التدريبية ٢تا كنسب معدالهتا خبلؿ ا١توسم الرياضي

 
 
 
 
 
 

 
:   كالشكل التارل يبُت مبدأ التدرج يف زيادة اٟتمل



               
 
 
 
 
 

 
 

 
 

            
 (2014ا١توقع االلكًتكين، ) التحسن المثالي-يبين مبدأ التدرج في زيادة الحمل: (01)الشكل رقم

 
 

 : كيوضح الشكل التارل إذل اختبلؼ أٛتاؿ التدريب ك الذم يؤدم إذل تأثَتات ٥تتلفة على استشفاء اللعب
 

          
 
 
 
 
 

                
 

ا١توقع ) يبين اختالف أحمال التدريب المؤدي إلى تأثيرات مختلفة على استشفاء الالعب: (02)الشكل رقم

 (2014االلكًتكين، 
 
 

: كما يوضح الشكل اآليت قانوف زيادة اٟتمل يف العملية التدريبية 



 
  
 

 
 
 
 

 
 

 (2014ا١توقع االلكًتكين، ) يبين قانون زيادة الحمل في التدريب الرياضي: (03)الشكل رقم
 

كتصل نسبة نواحي اإلعداد العاـ إرل أعلي معدالهتا يف بداية فًتة اإلعداد،كتقل نسبيا خبلؿ فًتيت اإلعداد 
ا٠تاص كاإلعداد للمسابقات،كتصل نسبتها إرل أقل معدالهتا خبلؿ فًتة ا١تسابقات مث تبدأ يف االرتفاع تدر٬تيا 

. خبلؿ األسبوعُت األخَتين من الفًتة االنتقالية استعدادا لفًتة اإلعداد اٞتديدة للموسم ا١توارل 
: طـــــرق التدريب- 9
: مفهوم طرق التدريب - 9-1

القاعدة العريضة للوصوؿ  (القوة العضلية ،السرعة ،التحمل،ا١تركنة، الرشاقة)٘تثل القدرات البدنية األساسية 
لؤلداء ا١تهارم اٞتيد،حيث يتوقف مستوم ا١تهارات األساسية بصفة عامة علي ما يتمتع بو البلعب من تلك 

القدرات كالعبلقة با١تهارة كعلي ذلك تعمل طرؽ التدريب ا١تختلفة علي االرتقاء ٔتستوم تلك القدرات من 
. خبلؿ دينامكية العمل مع مكونات التدريب 

 فهو كسيلة تنفيذ الوحدة التدريبية لتنمية كتطوير ))كقد اختلف تعريف  طرؽ التدريب من باحث إرل أخر
كجدم مصطفي الفاتح ك ) ((الصفات البدنية ،كاٟتاالت التدريبية للفرد سلوؾ يؤدم إرل ٖتقيق الغرض ا١تطلوب

 (321، صفحة ٤2002تمد لطفي السيد، 
مفيت إبراىيم ) ((كىو نظاـ االتصاؿ ا١تخطط اال٬تايب للتفاعل بُت ا١تدرب كالبلعب خبلؿ الوحدة التدريبية))

   (26، صفحة 2001ٛتاد، 
ىو ٥تتلف الطرؽ كالوسائل اليت ٯتكن عن طريق استخدامها يف التدريب لتنمية كتطوير القدرة الرياضية  ))ككذلك

 (151، صفحة 1999عادؿ عبد البصَت، ) (.(



بأهنا القدرة الرياضية كىي اٟتالة اليت يكوف عليها البلعب كاليت تتصف با١تستوم العارل كعبلقة ))كتعرؼ أيضا 
أمر اهلل اٛتد ) .((مثالية بُت ٚتيع جوانب اإلعداد ا٠تاص بو سواء كاف بدين أك مهارم أك خططي أك نفسي أك معريف

 (22، صفحة 1998البساطي، 

:  كيعٍت ذلك أف نوعية الفورمة الرياضية لبلعب تتحدد طبقا لدرجة تنمية كتطوير ا١تكونات األساسية التالية
 يقصد هبا درجة تنمية كتطوير الصفات البدنية األساسية:اٟتالة البدنية .
 يقصد هباد رجة تنمية كتطوير ا١تهارات اٟتركية األساسية: اٟتالة ا١تهارية. 
 كنعٍت هبا درجة تنمية كتطوير القدرات ا٠تططية الضركرية: اٟتالة ا٠تططية. 
 كىي درجة تنمية كتطوير السمات ا٠تلقية كاإلرادية: اٟتالة النفسية. 
 قانوف كرة )كتعٍت درجة إ١تاـ البلعب بتعليمات كإرشادات القانوف الدكرل للنشاط ا١تمارس: اٟتالة ا١تعرفية

  .(القدـ
 : (37، صفحة 1999بسطوسي أٛتد، ) طرق التدريب الرياضي- 9-2

إف االختيار األمثل ألساليب كطرؽ التدريب الرياضي ا١تناسبة يعمل بشكل جيد كا٬تايب علي ٖتسُت كرفع 
مستوم اال٧تاز الرياضي، فعلي ا١تدرب معرفة ىذه الطرؽ ك ا١تتغَتات اليت تشمل عليها كل طريقة، كإمكانية 

: استخدامها بشكل جيد كيتناسب كإتاىات التدريب كٯتكن ٯتكن تقسيم طرؽ التدريب إذل
 طريقة التدريب ا١تستمر .
  طريقة التدريب الفًتم. 
 طريقة التدريب التكرارم. 
 طريقة التدريب الدائرم. 
 طريقة ا١تنافسة 
: طريقة التدريب المستمر- 9-2-1

لفًتة طويلة من الوقت دكف أف  ( (charge contenueتتميز ىذه الطريقة التدريبية باستمرار اٟتمل البدين
يتخللها فًتات راحة بينية، كيهدؼ ىذا النوع من التدريب يف كرة القدـ من االرتقاء ٔتستوم القدرات ا٢توائية 

أم تطوير التحمل القاعدم )،كاٟتد األقصى الستهبلؾ األكسجُت من خبلؿ ترقية أجهزة اٞتسم الوظيفية 
 كيظهر تأثَت ىذه الطريقة جليا يف قدرة ( ٖتمل القوة)كالتحمل ا٠تاص (العاـ

 العب كرة القدـ علي االحتفاظ ٔتعدؿ عارل من األداء طواؿ زمن اٞتهد أك ا١تنافسة، كبالتارل تأخَت
.  ظهور التعب

 أفضل كسيلة لتحديد درجة الشدة يف تدريبات اٟتمل ا١تستمر، حيث (pulsation)كيعد معدؿ النبض 
الدقيقة، بدكف فواصل زمنية للراحة، ك الشكل التارل يوضح /نبضة 140تسمح بوصوؿ معدؿ النبض إذل 

 :ذلك



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 1984كماؿ دركيش ك ٤تمد حسُت، ) يبين طريقة التدريب المستمر: (04) الشكل رقم       
 (156صفحة 

:   (38، صفحة 1984كماؿ دركيش ك ٤تمد حسُت، ) أشكال التدريب المستمر- 9-2-1-1
اٞترم :خبلؿ مدة زمنية طويلة كبسرعة ثابتة مثل ( rythme contenue)التدريب بإيقاع متواصل-أ

علي مسار مسطح نسبيا،السباحة،ا١تشي الرياضي الطويل،كيتم اٟتفاظ علي السرعة من خبلؿ ٖتديد معدؿ 
. نبضات القلب كااللتزاـ بو خبلؿ مدة األداء

ٯتتاز ىذا الشكل من التدريب بالتغَت التواتر أك  (variable rythme)التدريب بإيقاع متغير-ب
ا١تتكرر للسرعة خلبل مدة التدريب ا١تتواصل، حيث تقسم فيو مسافة األداء أك زمنو إذل مسافات أك فًتات 

. جرم ا١توانع، اٞترم بإيقاع متناكب:زمنية ترتفع كتنخفض فيها سرعة األداء أك شدتو مثل
يعد السويد أكؿ من أستخدـ ىذه الطريقة، كاعتربكىا إحدل طرؽ  ( fart lek)جري الفار تلك-ج

التدريب، كقد نشأة الفكرة عندىم من اٞترم ١تسافات طويلة يف األماكن الصعبة كالغَت ٦تهدة بُت التبلؿ كعلى 
رماؿ الشواطئ، حيث يتطلب األداء أثناء اٞترم يف تلك األماكن ا٩تفاض كارتفاع يف مستوم الشدة تبعا لطبيعة 

مكاف غَت مستوم،كثب، ٗتطي العوائق، )مكاف اٞترم ،كقدرة العداء علي اجتياز العوائق ا١توجودة 
. لذلك أطلق عليها اسم الفار تلك كىي تعٍت اللعب بسرعة(منحدر،مرتفع

كيفضل أدائها يف ا٠تبلء كعلي الشواطئ كىي تستخدـ لكل األنشطة الرياضية اليت ٖتتاج إرل تنمية القدرات 
. ا٢توائية كرياضة كرة القدـ، اٞترم، السباحة، كرة اليد



 :طريقة التدريب الفتري- 9-2-2
٘تتاز ىذه الطريقة بالتناكب بُت فًتات الراحة ك العمل ،ك٢تذا ٝتيت بالتدريب الفًتم كتتمثل طريقتو يف القياـ 

بسلسلة من التمارين أك تكرار نفس التمرين كحيث يكوف بُت سلسلة كأخرل أك بُت تكرار كأخر فواصل زمنية 
كالسبب يف  (من حيث اٟتجم كالشدة )طبقا الٕتاه اٟتمل (نوعها كمدهتا)للراحة، كتتحدد فًتات الراحة 

استعماؿ ىذه الفًتات من الراحة ىو حىت يتخلص الراضي ا١تمارس من التعب كمن تراكم ٛتض اللنب يف 
العضبلت،ككذا ٕتديد ٥تزكف الطاقة كتعويض الطاقة ا١تستهلكة أثناء األداء ،كمن مت القدرة على مواصلة األداء 

 (2006/2007بوجليدة حساف، )  .كتكرار التمرين ٔتعدؿ ٛتولة معينة
         :كذلك كما ىو موضح يف الشكل البياين

 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (166، صفحة 1984كماؿ دركيش ك ٤تمد حسُت، ) يبين طريقة التدريب الفتري: (05)الشكل رقم
كتستخدـ ىذه الطريقة يف معظم الرياضات، حيث تأثر علي القدرة ا٢توائية ك البلىوائية كىو بذلك 

. يسهم يف إحداث عملية التكيف بُت اٟتمل الداخلي كاٟتمل ا٠تارجي (التدريب الفًتم)
 

:  كلتشكيل اٟتمل الفًتم ٬تب على ا١تدرب ٖتديد ا١تتغَتات التالية
  (مدة أك مسافة التمرين)اٟتجم .
 شدة التمرين .



 عدد تكرارات التمرين .
 عدد اجملموعات أك السبلسل .
 مدة كطبيعة الراحة بُت التمرين .

 
أفضل  ( pulsation)كمن خبلؿ ٖتديد ىذه ا١تتغَتات يستطيع ا١تدرب توجيو اٟتمل الفًتم، كيعد النبض

 .كسيلة لتحديد شدة التدريب، كغالبا ما تكوف الراحة نشطة أك ا٬تابية
: مثال

 . %60/80يؤدكف التدريب بشدة من  (مًت200)٪توذج للتدريب بطريقة التدريب الفًتم 
  ثانية لكل تكرار 35/ 32 تكرار بزمن 40:اٟتجم .
 ٣تموعات4: عدد اجملموعات  .
  بوجليدة حساف، )  . دقائق بُت اجملموعات3ثانية بُت التكرارات ك45/60ا٬تابية : الراحة

2006/2007) 
: طريقة التدريب التكراري- 9-2-3

٣تموعة من التمارين، أك تكرار نفس )يكوف التدريب حسب ىذه الطريقة علي شكل سبلسل أك ٣تموعات 
كتزداد شدة اٟتمل يف ىذه الطريقة مقارنة بطريقة التدريب الفًتم ، حيث تصل أقصاىا،  (التمرين لعدة مرات

: كبالتارل يقل خبل٢تا اٟتجم كتزداد مدة الراحة بُت التكرارات ،كىي ٗتتلف عن طريقة التدريب الفًتم يف 
  طوؿ فًتة األداء التمرين كشدتو ، كعدد مرات التكرار .
  فًتات الراحة بُت التكرارات. 

 :ك الشكل ا١توارل يوضح طريقة التدريب التكرارم 



 
 (169، صفحة 1984كماؿ دركيش ك ٤تمد حسُت، ) يبين طريقة التدريب التكراري: (06)الشكل رقم

 
كتتميز طريقة التدريب التكرارم با١تقاكمة كالشدة القصول أثناء األداء الذم ينفذ بشكل قريب من أجواء 

ا١تنافسة من حيث الشدة كاٟتجم مع إعطاء فًتات راحة طويلة نسبيا بُت التكرارات اليت ينبغي أف تكوف قليلة 
 .للقدرة علي مواصلة األداء بدرجة شدة عالية

كيهدؼ ىذا النوع من التدريب إذل تطوير صفة القوة القصول ، القوة ا١تميزة بالسرعة ،السرعة القصول  كٖتمل 
: السرعة ١تسافات متوسطة كقصَتة،كلتشكيل ٛتل التدريب  التكرارم ٬تب علي ا١تدرب ٖتديد ا١تتغَتات التالية

: كاليت تكوف أما (مسافة أك زمن)فًتة دكاـ التمرين - أ
. دقيقة2ثانية ارل15قصَتة كتدـك من -  
. دقائق8دقيقة إذل 2متوسطة كتستمر من - 
. دقيقة15دقائق إذل 8طويلة كتستمر من -  
.  شدة التمرين-  ب
. ٖتديد فًتات الراحة كطبيعتها- ج
 (169، صفحة 1999عادؿ عبد البصَت، ) . عدد تكرارات التمرين - د
: طريقة التدريب الدائري - 9-2-4

كىي عبارة عن كسيلة تدريبية تنظيمية تتشكل باستخداـ أية طريقة من طرؽ التدريب ا١تتداكلة ألداء التمرينات 
التدريب الدائرم باستخداـ اٟتمل ا١تستمر، التدريب الدائرم )ا١تختلفة يف شكل دائرة طبقا ٠تطة معينة 

، كهتدؼ ىذه الطريقة إذل تنمية عناصر اللياقة (باستخداـ الفًتم ، التدريب الدائرم باستخداـ اٟتمل التكرارم



، كعناصر اللياقة البدنية (endurance)كالتحمل (force)القوة  ( vitesse)البدنية األساسية كالسرعة 
،كالقوة ((endurance de forceٖتمل القوة  (vitesse de endurance)ا١تركبة كتحمل السرعة

 . (vitesse de force)ا١تميزة بالسرعة
 

: ما يلي (التدريب الدائرم)كمن ٦تيزات ىذه الطريقة 
إمكانية تشكيل كتنويع ٘تريناتو،ْتيث ٬تب إشراؾ فيها ٘ترينات هتدؼ إرل تطوير ا١تهارات اٟتركية كا٠تططية - أ

. إذل جانب عناصر اللياقة البدنية 
يشًتؾ فيها عدد كبَت من البلعبُت يف األداء يف كقت كاحد، ْتيث يؤدل التدريب بشكل ٚتاعي داخل - ب

. أرضية ا١تلعب 
. تساىم يف اكتساب الرياضيُت لسمة اإلرادة من خبلؿ العمل اٞتماعي - ج
. التشويق كاإلثارة- د
. توفَت اٞتهد كالوقت- ق
. تسمح بالتقومي الذايت للرياضي من خبلؿ ا١تقارنة الذاتية ألعضاء الفريق ا١توجدين علي أرضية ا١تيداف- ك
:   (المنافسة)طريقة المراقبة - 9-2-5

أك تقييم ا١تستوم باعتمادىا علي  (contrôle)كىو نوع خاص من التدريب ، يستعمل عموما للمراقبة
أسلوب ا١تنافسة كٖتت ضغط نفسي عارل ، حيث تسمح ا١تنافسة ٔتعرفة ا١تستوم الذم كصل إليو البلعبُت من 

 . (البدنية ، التكتيكية ، ا١تهارية)النواحي ا١تختلفة 
كتتميز ىذه الطريقة بالشدة القصول أثناء التدريب ينفذ التدريب بشكل قريب جدا من أجواء ا١تنافسة من 

حيث الشدة كاٟتجم، أم ٖتافظ علي إيقاع عارل لبلعب دكف النزكؿ يف ا١تستوم الفعالية أثناء ٕتسيد اٟتركات 
. التقنية كالتكتيكية

: مفهوم حمل التدريب الرياضي- 10
     إف من ا١تعركؼ أف كفاءة أجهزة اٞتسم تنمو عندما تقـو ّتهد عند اٟتد األقصى ٢تا لفًتة معينة من  
الوقت كي ٭تدث التأثَت اٞتيد كا١تطلوب ،ٔتعٌت أف العضلة ٬تب أف تعمل بأقصى شدة ٢تا كي تنمو قوهتا 

 (42، صفحة 1999بسطوسي أٛتد، )  .، كتعمل بأقصى كفاءة ٢تا لينمو التحمل(العضلية)
 

كل ىذا لو عبلقة ْتمل التدريب، فماذا يقصد إذف ْتمل التدريب الرياضي؟ 
 : تعـــريف- 10-1

     يقصد ْتمل التدريب الرياضي ٚتيع اجملهودات البدنية كالعصبية اليت تقع علي عاتق البلعب أك الرياضي 
نتيجة ٦تارسة األنشطة الرياضية ا١تختلفة، أما من كجهة النظر الفسيولوجية فنعٍت هبا كمية التأثَتات الواقعة علي 



عضلي ٤تدد،فينعكس عليها يف شكل ردكد أفعاؿ كظيفية، إذف فحمل التدريب  األعضاء الداخلية نتيجة عمل
كجدم مصطفي الفاتح ك ٤تمد لطفي ) .ٯتثل الوسيلة األساسية اليت تستخدـ للتأثَت علي ا١تستول الوظيفي ألجهزة اٞتسم

 (68، صفحة 2002السيد، 
كمية التأثَتات اٟتركية ا١تقننة ذات األثر التدرييب ك اليت تسهم يف تنمية ك تثبيت ك " بأنو  (ىارا)ك يعرفو       

 (46، صفحة 2013منصور ٚتيل العنكيب، ) ".استمرار اٟتفاظ على الفورمة الرياضية
:  أنواع حمل التدريب الرياضي - 10-2

: يتشكل اٟتمل التدرييب بصفة عامة من ثبلثة أشكاؿ رئيسية ىي
 (charge extérieure)اٟتمل ا٠تارجي                                    - 
 (intérieure charge)اٟتمل الداخلي                                    - 
 (charge psychologique )اٟتمل النفسي                                    - 

 
٬تب علي ا١تدرب الرياضي يف كرة القدـ أف يأخذ ىذه األنواع بعُت االعتبار، كبأ٫تية خبلؿ اٟتصص التدريبية 

 . كأف يتبع الطرؽ العلمية كا١تنهجية يف استعما٢تا فهي ٘تثل كحدة متكاملة ال ٯتكن فصلها عن بعضها البعض
 (97، صفحة 1987قاسم حسن حسُت ك علي نصيف، )
 
 

        
، صفحة 1984كماؿ دركيش ك ٤تمد حسُت، ) يوضح أنواع حمل التدريب: (07)الشكل رقم

173) 
 
: (charge extérieure)الحمل الخارجي-  10-2-1

وًٌثم :انحًم انُفسً

انضغط انعصبً انىاقع 

 عهً انالعب

وًٌثم :انحًم انذاخهً 

سدود أفعال األجهضة 

 انىظٍفٍت

عذد انُبضاث-  

كًٍت حًض انهبٍ -   

 

 

 

 

:انحًم انخاسجً ٌتكىٌ يٍ   

 (intensité)انشذة -

 (volume)انحجى -

  (densité)انكثافت  -

           أَىاع انحًم



يقصد باٟتمل ا٠تارجي كمية التدريبات أك العمل الذم يتم القياـ بو خبلؿ حصص التدريب، كمستوم تركيزه 
: خبلؿ كحدات زمنية معينة أك ٤تدكدة كيتكوف من 

 (intensité de la charge )شدة اٟتمل         - 
 (volume de la charge)حجم اٟتمل        - 
 (densité de la charge)كثافة اٟتمل        - 

يتم توجيو التدريب يف حالة اٟتمل ا٠تارجي من خبلؿ التحكم يف ىذه ا١تكونات الثبلثة، مع مراعاة العبلقة 
. ا١توجودة بينهما عند ٗتطيط كتشكيل برامج التدريب

:     كٯتكن توضيح ىذه ا١تكونات يف النقاط التالية
: (intensité de la charge)شدة الحمل-  10-2-1-1

كما  ((العنصر النوعي للعمل يف كحدة زمنية معينة ))تعترب الشدة إحدل مكونات اٟتمل التدرييب ا١تهمة ك ٘تثل 
  (48، صفحة 2013منصور ٚتيل العنكيب، ) .٘تثل أيضا الصعوبة ا١تميزة لؤلداء

كتتحد (اٟتصص)تتمثل شدة اٟتمل يف درجة تركيز التدريبات ، أك ا١تثَتات اٟتركية خبلؿ الوحدات التدريبية 
قصول،أك ٖتت )ىذه الشدة ٔتقدار اال٧تاز الفعلي للحمولة ،كىي بذلك ٘تثل درجة صعوبة أداء التمرين بشدة 

. (القصول،متوسطة، أك ضعيفة
:  درجات شدة حمل التدريب≈

٢تا نفس   (٘ترينات التسديد من ٥تتلف الوضعيات)ليست كل التمرينات اليت تؤدم يف أنواعها ا١تختلفة 
القدر من التأثَت علي األجهزة الوظيفية لدل العب كرة القدـ ،كإ٪تا يكوف ٢تا تأثَتات ٥تتلفة كٯتكن تقسيم 

: درجات شدة ٛتل التدريب إرل مستويات تعرب عن شدة التمرين ا١تقدـ للرياضي كما يلي
  الشدة القصول .
 الشدة األقل من القصول. 
 الشدة ا١تتوسطة. 
 (105، صفحة 1987قاسم حسن حسُت ك علي نصيف، ) .الشدة الضعيفة   

 :(intensité maximale)الشدة القصوى- أ
ىي الدرجة أك ا١تستوم من اٟتمل تعٍت أقصي درجة يستطيع العب كرة اليد ٖتملها ، حيث يتميز العبء 

الناتج عن ىذا اٟتمل بشدة عالية جدا علي أجهزة اٞتسم ، كلكي يصل الرياضي إذل ىذه الدرجة من ٛتل 
التدريب البد أف يكوف يف قمة الًتكيز ، كالبد أف يبذؿ قصار جهده ، كنتيجة ٢تذا تظهر أثار التعب كاضحة، 

األمر الذم يتطلب فًتة طويلة للراحة قصد العودة إذل اٟتالة الطبيعية، كنقدر درجة الشدة القصول بالنسبة 
 من أقصى ما يستطيع البلعب أدائو، كعدد التكرارات ا١تناسبة ٢تذا اٟتمل يف %100 اذل 95ا١تئوية بُت  



 تكرارات كلفًتات قصَتة، كٯتكن استخبلص أنو كلما كانت الشدة عالية 05حالة التمرينات يًتاكح ما بُت إذل 
. كاف اٟتجم ضعيفا

 : (-maximale intensité sub)الشدة األقل من القصوى- ب
كىذه الدرجة من الشدة تقل نوعا ما عن درجة الشدة القصول، كلذلك فاف درجة التعب تكوف أقل نسبيا عما 
ىو يف النوع األكؿ ، لذلك فهي ٖتتاج إذل فًتة راحة طويلة نسبيا كتقدر درجة الشدة األقل من القصول بنسبة 

من أقصى ما يستطيع البلعب ٖتملو كعدد التكرارات ا١تناسبة يف حالة التمرينات فإهنا تًتاكح % 75/95بُت 
.  تكرارات 10اذل 6بُت 
: (intensité moyenne)الشدة المتوسطة-ج

تتميز ىذه الدرجة من اٟتمل با١تستول ا١تتوسط من حيث العبء الواقع علي ٥تتلف أعضاء كأجهزة اٞتسم 
 من أقصى ما يستطيع الرياضي ٖتملو ، كعدد %75 اذل 50كتقدر درجة الشدة ا١تتوسطة بنسبة بُت 

. تكرار 15ارل 10التكرارات ا١تناسبة يف حالة ٘ترينات تكوف كبَتة نسبيا كتًتاكح بُت 
: (intensité faible)الشدة الضعيفة-د

يف ىذه الدرجة من الشدة يقل العبء البدين علي األجهزة الوظيفية للجسم بشكل كبَت، كتقدر درجة 
 من أقصى ما يستطيع البلعب ا١تمارس ٖتملو ، يف حُت يًتاكح % 50ارل 35 الشدة الضعيفة بنسبة بُت 

.  تكرار 20ارل 15 عدد التكرارات ا١تناسبة يف حالة التمرينات بُت 
:  ( volume de la charge)حجم حمل التدريب- 10-2-1-2

ا١تكوف الثالث ٟتمل التدريب إذل جانب الشدة كالكثافة،  (volume de la charge)يعترب حجم اٟتمل
بُت {االسًتجاع} الراحة+عدد اجملموعات× زمن دكاـ ا١تثَت× عدد مرات تكرار التمرين )كيقصد ْتمل التدريب 

. (تدريب كأخر
كل ىذه العناصر ٣تتمعة ٘تثل حجم التدريب بالنسبة للحصة التدريبية، كٯتثل تكرار مثَت التدريب إحدل 

مكونات حجم اٟتمل ،حيث يعترب إحدل العبلمات ا١تميزة لشكل اٟتمل، فكلما زاد عدد التكرار للتمرينات 
ككلما زاد عدد التكرارات قلة الشدة  أك اجملموعات يف كل حصة تدريبية كلما كاف حجم التدريب فيها كبَتا،

 .        كتقل بذلك فًتات الراحة البينية
رفع )أك  (مًت أربع مرات50مثل جرم )كقد ٯتثل حجم اٟتمل عدد مرات أداء أك تكرار التمرين الواحد 

 ثانية مكررة أربع مرات بزمن 12مًتيف 100كما قد ٯتثل زمن أداء التمرين مثل جرم  (كلغ عشر مرات70
ثانية بعد كل تكرار أم 60راحة 

 (51، صفحة 1999بسطوسي أٛتد، ) .(ثانية48=مًت100×4)
:  ك ىناؾ نوعاف من حجم اٟتمل التدرييب

:  الحجم النسبي- أ



ىو ٣تموع الزمن ا١تخصص للتدريب تقـو بو ٣تموعة من الرياضيُت أك فريق رياضي خبلؿ كحدة تدريبية كاحدة 
أك عدة كحدات، ك إف أ٫تيتو قليلة بالنسبة للفرد الرياضي ضمن الفريق أم أف ا١تدرب يعرؼ الزمن التدرييب 

. للفريق ك ليس لديو معلومات دقيقة لكل فرد فيو
: الحجم المطلق- ب

منصور ٚتيل ) .ىو العمل ا١تنجز يف كحدة زمنية معينة للرياضي بصورة مستقلة،ك عادة يعرب عنو بالدقائق
 (54، صفحة 2013العنكيب، 

، صفحة 1999بسطوسي أٛتد، ) (densité de la charge  )كثافة التدريب- 10-2-1-3
54) :

كنقصد هبا العبلقة الزمنية بُت فًتات الراحة كالعمل يف كحدة التدريب أك ٣تموعة التمرينات حيث تعد ىذه 
العبلقة الركيزة األساسية لتحقيق التكيف كتطوير اٟتمل كمن مث تطوير مستوم اال٧تاز حيث يؤدم التعب إذل 

ا٩تفاض شدة اٟتمل كمن مث يبتعد التمرين من ٖتقيق ا٢تدؼ يف درجة ٛتل معينة خاصة، إذا كاف يف إتاه 
السرعة أك القوة إذف ٬تب أف ٨تدد طوؿ فًتات الراحة البينية ْتيث ٯتكن ألجهزة اٞتسم الوظيفية من اسًتجاع 

. القوة ا١تناسبة إذل تكرار اٟتمل بنفس ا١تستوم من اٟتجم كبنفس الشدة ا١تطلوبة
 ٬تب أف تشمل علي فًتات راحة معينة ،ْتيث ٘تكننا من التخلص من التعب كاستعادة القول ذا كعلى ق

بالقدر الذم يسمح بتكرار نفس التمرين أك ٘ترين أخر بالشدة ا١ترجوة ،كبصفة عامة فاف فًتة الراحة البينية 
. تتوقف علي كفاءة أجهزة اٞتسم الوظيفية كحالة الرياضي التدريبية ، ككذا إتاه اٟتمل من حيث الشدة كاٟتمل

  (57، صفحة 2013منصور ٚتيل العنكيب، ) :ك ىناؾ نوعاف من الكثافة
:  الكثافة النسبية- أ

ك يتم حساهبا . ك ٘تثل النسبة ا١تئوية ٟتجم العمل ا١تنجز من قبل البلعب إذل ٣تموع اٟتجم يف الوحدة التدريبية
: با١تعادلة التالية

 
 100×                                                        اٟتجم ا١تطلق 

=                                 الكثافة النسبية 
                                                            اٟتجم النسيب  

علما أف اٟتجم ا١تطلق ىو اٟتجم التدرييب ا١تنجز من قبل البلعب ك اٟتجم النسيب ىو الزمن الذم تستغرقو 
. الوحدة التدريبية

: الكثافة المطلقة- ب
. ك تُعرب عن النسبة بُت العمل التدرييب اٟتقيقي فعليا ا١تنجز من قبل البلعب ك بُت اٟتجم التدرييب ا١تطلق



إف العمل اٟتقيقي ا١تنجز من قبل الرياضي ٯتكن استخراجو عن طريق طرح حجم زمن فًتات الراحة من قيمة 
: اٟتجم ا١تطلق كما يلي

 
 100×  (حجم زمن فًتات الراحة– اٟتجم ا١تطلق )                               

=          الكثافة ا١تطلقة 
                                                      اٟتجم ا١تطلق  

 :(intérieure charge)الحمل الداخلي- 10-2-2
ألجهزة اٞتسم الوظيفية نتيجة ألداء (الفيزيولوجية)نقصد باٟتمل الداخلي درجة أك مستوم التغَتات الداخلية 

دائما إذل حدكث تغَتات جوىرية أثناء  (اٟتمل ا٠تارجي)التدريبات بأنواعها ا١تختلفة ، حيث يؤدم التدريب 
. تنفيذه ، كبعد االنتهاء منو

 كتتمثل ىذه التغَتات يف ردكد أفعاؿ األجهزة الوظيفية كالعصبية ك٥تتلف التفاعبلت الكيميائية داخل اٞتسم ، 
حيث كلما زاد مستوم اٟتمل ا٠تارجي أدل ذلك إذل زيادة اٟتمل الداخلي، كيف حقيقة األمر أف االرتقاء 

كماؿ ). ٔتستوم األجهزة الوظيفية ٞتسم الرياضي أك ا١تمارس ىو ا٢تدؼ اٟتقيقي من تشكيل اٟتمل ا٠تارجي
 (175، صفحة 1984دركيش ك ٤تمد حسُت، 

: (charge psychologique)الحمل النفسي- 10-2-3
اليت يتعرض ٢تا الرياضي أك ا١تمارس  (tension nerveuse)يتمثل اٟتمل النفسي ٥تتلف الضغوط العصبية

، حيث أف التدريب الرياضي (٥تتلف التغَتات السيكولوجية)أثناء مواقف التدريب كا١تنافسة لتحقيق ىدؼ ما
إضافة إذل تنمية اٞتانب النفسي  (ا١تعرفية)يشمل تنمية ٥تتلف اٞتوانب البدنية ، ك ا١تهارية ، كا٠تططية ، كالنظرية

لبلعب، خاصة خبلؿ ا١تنافسات الرياضية ا١تليئة با١تواقف االنفعالية اليت تتميز بالشدة كاإلثارة ، كيصاحب 
. ذلك تغَتات فيزيولوجية ٢تا تأثَتىا علي أجهزة اٞتسم الوظيفية 

فا١تواقف االنفعالية ا١ترتبطة بالتدريب ،كا١تنافسة تزيد من قيمة التعب الواقع على أجهزة اٞتسم ،كالكم ا٢تائل من 
،كمستوم ا٠تصم ،كحالة االنفعاؿ اليت يكوف فيها  (فوز،ىزٯتة)اٞتمهور ككسائل اإلعبلـ،كاإلحساس با١تسؤكلية 

اخل،كلها عوامل ٘تثل اٟتمل النفسي قد يؤثر علي أداء أك مردكد .....البلعب من خوؼ كقلق ،تردد ،إحباط
. الرياضي خبلؿ حصص التدريب أك ا١تنافسة 

. إف أنواع اٟتمل يف حقيقتها ليست منفصلة عن بعضها البعض كلكنها تتم ٚتيعها يف ا١توقف الرياضي الواحد
كما يتطلبو من ارتفاع كا٩تفاض  (ٛتل خارجي)فالنشاط اٟتركي الذم يقـو بو البلعب أثناء ا١تباراة أك التدريب 

ٛتل ).....نبض ،ٛتض البلكتيك )يف مستوم الشدة كاٟتجم تصاحبو ردكد فعل األجهزة اٞتسم الوظيفية 
، (البطولة)، كيرتبط تنفيذ ىذا النشاط كسط حشد كبَت من اٞتمهور ككسائل اإلعبلـ كنظاـ ا١تنافسة ((داخلي
   (177، صفحة 1984كماؿ دركيش ك ٤تمد حسُت، ). اخل...كاٟتوافز



: العالقة بين مكونات الحمل- 10-3
إف العبلقة بُت الشدة ك اٟتجم عبلقة عكسية دائما، .      ترتبط مكونات اٟتمل ببعضها البعض بصورة متباينة

ألف إيقاع الشدة يسَت بصورة معاكسة دائما مع إيقاع اٟتجم فإذا زادت الشدة فاف اٟتجم ينخفض كاألمثلة 
كثَتة على ذلك، فعندما يرفع البلعب كزف ثقيل فاف عدد إعادة الرفعة ك تكرارىا يكوف قليل حتما ك العكس 

. صحيح عندما يكوف الوزف خفيف فاف عدد التكرارات ستزداد
      إف ىذه الظاىرة يتم تطبيقها لتحقيق ىدؼ تدرييب معُت،فا١تثاؿ أعبله عندما يكوف الوزف خفيف ك 

التكرارات عالية تتطور ىنا مطاكلة القوة أما إذا كاف الوزف ثقيل ك التكرار ٤تدكد جدا فاف التطور ىنا للقوة 
. القصول

إف العبلقة بُت الشدة ك الكثافة طردية أم كلما زادت الشدة تزداد الكثافة ك ىذا ٧تده يف حالة التمرين بشدة 
عالية، فاف الفًتة الزمنية اليت يستغرقها البلعب لكي يعود اذل إعادة التمرين تستغرؽ قًتة طويلة، ك ىذا ٧تده يف 
تدريبات الركض بسرعة ١تسافة قصَتة، فاف الفًتة الزمنية اليت يستعيد هبا البلعب قدرتو ليؤدم مرة أخرل تكوف 

. طويلة
 .     أما العبلقة بُت اٟتجم ك الكثافة فهي طردية أيضا ك لكن أقل ٦تا ىي العبلقة بُت الشدة ك الكثافة

 (58، صفحة 2013منصور ٚتيل العنكيب، )
 :خالصة

إف ا١تهاـ التدريبية البد أف ترتبط با١تهاـ الًتبوية ارتباطا كثيقا، كأف يقـو ا١تدرب بدكر القيادة يف عملية    
التدريب من حيث التنفيذ كإدارة ىذه ا١تهاـ بصورة مرب٣تة كمنتظمة بشكل فردم ْتيث ينظم األسلوب اٟتيايت 
لبلعب ٔتا يناسب مقتضيات التدريب لتحقيق ا٧تازات مثلى، كبالتارل فاف عملية التكامل الرياضي لبل٧تاز من 
حيث اإلعداد التدرييب كتنمية الصفات ا١تراد تنميتها، لرفع قدرة الرياضي أك العب كرة القدـ على اال٧تاز من 

   .حيث اإلعداد البدين كالفٍت كالذىٍت كترقية التوافق اٟتركي بواسطة ٣تموعة ٥تتلفة من التمرينات ا٢تادفة 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تمهيد

    يلعب التخطيط دكرا كبَتا ك ىاما يف عملية التدريب الرياضي، حيث يتوقف ٪تو ك تطوير مستول األداء 
لبلعب أك الفريق على التخطيط العلمي الدقيق لربامج التدريب، ك معٌت أف ىناؾ برامج تدريب ٥تططة أف ىناؾ 

فتخطيط التدريب . ىدفا أك أكثر يضعو ا١تدرب ك يسعى للوصوؿ إليو بالطرؽ ك الوسائل اليت ٖتقق ىذا ا٢تدؼ
عبارة عن االجراءات الضركرية احملددة ك ا١تدكنة اليت يضعها ك يلتـز هبا ا١تدرب لتنمية ك تطوير حالة التدريب 

 .عند البلعب ك الفريق للوصوؿ اذل أحسن مستول من األداء أثناء ا١تباريات
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 :ماىية التخطيط- 1
ك الكتابة كجعلها تدؿ على داللة تامة على ما يقصد بالرسم، ىو إثبات لفكرة ما ((ا١تعٌت اللغوم للتخطيط 

٤تمد ) ((يف الصورة أك الرسم كالفكرة عندما تكوف كاضحة على الورؽ فهي مازالت غامضة يف الذىن كالعكس 
 (104، صفحة ٤1985تمود موسى، 

 :التاليةتعددت تعار يف التخطيط كتنوعت لؤلسباب : للتخطيطا١تعٌت االصطبلحي 
  اختبلؼ التعريف باختبلؼ الفًتة التارٮتية. 
  اختبلؼ األىداؼ باختبلؼ اجملتمعات. 

  اختبلؼ األساس اإليديولوجي يف الدكؿ ا١تتخلفة. 

 النشاطميدانو كعمليات  اختبلؼ ا١تعٍت باختبلؼ نوع كميداف التخطيط ك. 

  كالفكريةاختبلؼ ٗتصص الباحثُت كا١تدربُت كخلفياهتم اإليديولوجية. 

 التخطيط ىو أسلوب ٟتل ا١تشكبلت.  

  التخطيط ىو ٣تموع التدابَت ا١تنظمة للتغبَت. 

 (51، صفحة 1996-1995أٛتد عبد العزيز الشرقاكم، ) :كيرجع تباين تعاريف التخطيط إذل
 تعدد كتداخل العمليات كاإلجراءات اليت يتطلبها التخطيط. 



  تنوع مداخل التخطيط كاسًتاتيجيات تنفيذه . 

  كإ٪تا ٯتكن اعتباره شكبل من أشكاؿ التعبَت االجتماعي فقط،ال يعترب التخطيط أسلوب فنيا 
  .كاالجتماعيةكنوعا من أنواع اإلدارة االقتصادية 

 :التاليةلذلك فقد اٗتذ مصطلح التخطيط ا١تعاين 
  ا١تستقبل٣تموعة من الفًتات البلزمة للعمل يف. 
  التنميةأسلوب تنظيم لعملية. 

  عملية لتحقيق أىداؼ مستقبلية. 

 كسيلة لتوزيع ا١توارد ا١تتاحة على االستخدامات أك ا١تتطلبات. 

  عملية اختيار الوسائل ا١تناسبة لتنفيذ ا١تشركعات .
:  تعاريف التخطيط- 2

: كٯتكن تعريفو حسب ما يلي  ٗتتلف تعاريف التخطيط حسب ٣تاؿ االستخداـ
 :تعريف التخطيط وفقا للتخطيط المركزي الشامل-2-1
إنو العملية اليت ٯتكن تنظيم ٚتيع ٣تاالت التنمية اٟتركية، كتستلـز ترابطا كتنسيقا بُت ٚتيع األعضاء، ٦تا يعٍت  ))

مشلو على نطاؽ عاـ كشامل من التأكد من اجملتمع سوؼ ينمو بصورة منظمة كمسبقة كبأقصى سرعة ٦تكنة، 
ْتيث ٯتكن السيطرة عليها، كذلك إ٘تاما للنتائج . كذلك بالتبصر با١تواد ا١توجودة كاألحواؿ كالظركؼ السائدة 

. (21، صفحة 1999شارؿ بتلهايتم، ) ((ا١تستهدفة من ا٠تطة 
: تعريف التخطيط من كونو تخطيطا جزئيا- 2-2

نوع من السلوؾ الذم ٮتضع إذل )): سيسود ىذا النوع من تعار يف يف الدكؿ الرأٝتالية فيعرؼ التخطيط بأنو 
.  (37، صفحة 1999شارؿ بتلهايتم، ) ((تقدير كاع للتوقعات ا١تستقبلية 

 :أنوكيعرؼ التخطيط على 
التنبؤ إذل أبعد مدل ّتميع ردكد األفعاؿ كأخذىا يف االعتبار سلفا بطريقة منسقة كباالختيار بُت مناىج  ))

.  (107، صفحة ٤1985تمد ٤تمود موسى، ) ((بديلة قابلة للتنفيذ 
  :تعريف التخطيط وفقا للتخصص- 2-3

التخطيط ىو ٖتديد األعماؿ أك األنشطة كتقدير ا١توارد كاختيار السبل األفضل )): من كجهة نظر اإلداريُت 
.   (41، صفحة 1999شارؿ بتلهايتم، ) ((الستخدامها من اجل ٖتقيق أىداؼ معينة

يعرؼ التخطيط يف األداء الرياضي بأنو القياس الفعلي أثناء ا١تنافسات، كىو ا١تؤشر )): كمن كجهة نظر ا١تدربُت 
اٟتقيقي الذم ٯتكن من خبللو التعرؼ على ا١تستويات ا١تختلفة سواء كانت مرتفعة أك منخفضة ،خاصة إذا مت 
القياس يف ضوء قياسات عملية، بذلك ٯتكن أف يكوف دكر التخطيط يف قياس حجم العمل اٟتركي كأدائو من 
طرؼ ا١تدربُت سيساعد كثَتا يف ٖتديد أحجاـ التدريبات، كذلك كفق مؤشرات أك معدالت يستعملها ا١تدربُت 



يف ٗتطيط فًتات اإلعداد للنهوض باألداء الرياضي إذل ا١تستويات كما ٮتدـ عملية األداء الصحيح ا١تخطط 
. (15، صفحة 1978علي سلمي، ) (( يف األداء الرياضيجكا١تمنو

:  كٯتكن أف نستخلص من التعاريف السابقة السمات ا١تشًتكة للتخطيط،كىي
  يتمثل أسلوب كمنهج للعمل العملي ا١تنظم. 

  مستقببليتضمن كضع أىدؼ ٖتقق. 

 نظرة مستقبلية للتنبؤ ٔتا سيكوف عليو األكضاع كا١تتغَتات. 

  االستغبلؿ األمثل للموارد كاإلمكانيات ا١تتاحة. 

  (27، صفحة 1999مفيت إبراىيم ٛتاد، ) :مفهوم التخطيط في المجال الرياضي- 3
التخطيط يف اجملاؿ الرياضي يعٍت التنبؤ ٔتا سيكوف يف ا١تستقبل لتحقيق ىدؼ مطلوب ٖتقيقو يف اجملاؿ الرياضي 
ك االستعداد بعناصر العمل كمواجهة معوقات التنفيذ كالعمل على تذليلها يف إطار زمٍت ٤تدد كالقياـ ٔتتابعة كافة 

. اٞتوانب يف التوقيت ا١تناسب
، 1978علي سلمي، ) ((التنبؤ ما سيكوف عليو ا١تستقبل كاالستعداد لو )):  التخطيط بأنوFayolكما يعرؼ 

. (17صفحة 
٤تمد ) (( ا١تستقبلية بناء على التوقعات كعمل الربامج التنفيذية ٢تاباألحداثالتنبؤ )) : بأنو Hodgettsكعرفو 

 .(119، صفحة ٤1985تمود موسى، 
 :مقومات التخطيط -4
 : مالئمة العوامل المؤثرة الخارجية والداخلية- 4-1
كىي اإلمكانيات ا١تادية ا١تتاحة كقد يكوف لؤلحواؿ االقتصادية ا٠تارجية احمليطة أثر على : العوامل االقتصادية- أ

 .عملية التخطيط
 .كىي األفراد أك اجملتمع كمدل استعداده لتقبل ىذا التخطيط كالتفاعل معو: العوامل االجتماعية- ب
 .كىي مدل تأثَت العوامل السياسية يف طبيعة التخطيط كالنشاطات اليت ٖتققها كتأثَتىا: العوامل السياسية- ج
 .كىي عامل أك تغَتات ذات أثر على التخطيط كا٠تطة: سائر العوامل- د
مبلئمة الظركؼ الداخلية بصورة مناسبة من ا١تواد كغَته من األمور األساسية كبقدر مبلئم كمناسبة ىذه - ق

 .العوامل بقدر ما يتحقق من التخطيط الفعاؿ
 : المخِطط الفعال - 4-2

    كيعترب الفرد الذم يقـو بالتخطيط من أىم مقومات عملية التخطيط كلذلك ٬تب أف يتصف ٔتجموعة 
 :كيقدر ٖتقق ىذه ا١تواصفات فيو بقدر اقًتابو من التخطيط الفعاؿ كمن ىذه ا١تواصفات, أساسية من الصفات 

  (31-30، الصفحات 1996عبد الفتاح دياب حسُت، )



كىذا األمر أساسي جدا لكي تسَت خطوات عملية التخطيط من حيث أىدافها : االلتزاـ با١تبادئ كالقيم- أ
 .كفق القيم كا١تبادئ ا٠تاصة با١تؤسسة كال تتعارض معها , كإجراءاهتا كسائر خطواهتا, كسياستها

فيعرؼ ما , كالذم يقـو بالتخطيط لو, البد كأف يكوف ا١تخطط على علم كايف با١توضوع: العلم ا١تتخصص- ب
 (40، صفحة 1989عثماف ٣تد غنيم ، ) .ىي األىداؼ اٞتيدة يف ىذا ا١توضوع ككيف يتم ٖتقيقها

ْتيث أف يكوف ا١تخطط على دراية كبَتة ككاعية بكثَت من ا١تعارؼ كالعلـو ١تا ٢تا من : اتساع دائرتو ا١تعرفية- ج
 .كخاصة إذا كاف تنفيذىا كخطواهتا ٢تا عبلقة متداخلة مع أمور أخرل, أثر يف كضعو للمخطط

كيعد ىذا األمر من العناصر األساسية للمخطط ١تا تتطلبو عملية التخطيط من تنبؤ كتوقع : حسن التوقع- د
كال يعٍت ىذا إطبلؽ توقعاتو كٖتقيقها كلكن التوقع ا١تناسب لؤلمور قد يضع ٢تا , مناسب كمنطقي للمستقبل

 (44، صفحة 1989عثماف ٣تد غنيم ، ) .مؤشرات يف الواقع اٟتارل ٔتا ٭تقق فاعلية للتخطيط
 (257-256، الصفحات 2001مفيت إبراىيم ٛتاد، ) : التدريب الرياضيمبادئ تخطيطأسس و - 5

 :التخطيطالبد للتخطيط ليكوف ٣تدم أف يلتـز با١تبادئ التالية ١تن يقـو بعملية 

 :تحقيق الهدف- 5-1
        ٬تب أف تتجو كافة عمليات ٗتطيط التدريب اذل ٖتقيق أىدافو،كما ٬تب أف تنبثق أىداؼ العمليات 

من أىداؼ ا٠تطط، ك أىداؼ ا٠تطط من أىداؼ ا٠تطة العامة ك ىكذا كصوال اذل أىداؼ التنمية البشرية يف 
 .الدكلة

 :العلمية- 5-2
 .   ضركرة انطبلؽ التخطيط من االسس ك ا١تبادئ العلمية يف كافة اٞتوانب

 :الشمول- 5-3
       من األ٫تية أف يتم ٗتطيط التدريب الرياضي يشمل كافة جوانب االعداد، كما ٬تب أف ينطلق من 

 .التخطيط العاـ للرياضة التخصصية
 :البيانات و المعلومات الصحيحة- 5-4

       حىت ال يكوف التخطيط الرياضي مضلبل ٬تب االنطبلؽ من قواعد بيانات ك معلومات ك احصاءات 
 .سليمة

 :الواقعية- 5-5
       ٬تب أف ينطلق التخطيط الرياضي من كاقع ا١تعطيات البشرية ك ا١تادية على أف يتسم بالطموح غَت ا١تبالغ 

 .فيو حىت ال يفاجئ ا١تخطط بالنتائج غَت ا١تقبولة
 :التدرج- 5-6

      ك يقصد بو التدرج يف ٖتقيق األىداؼ، ك االجراءات ك الوسائل ا١تستخدمة يف تنفيذ ا٠تطط يف ضوء 
 .توزيع زمٍت أمثل



 :المرونة- 5-7
      ٔتا أف التخطيط يتعامل مع ا١تستقبل ٔتا ينطوم عليو من عوامل عدـ التأكد ك التغيَت، ٢تذا السبب فإف 

ا١تخططُت ٬تب أف يضعوا الفركض طبقا للظركؼ ا١تتوقعة ك اليت سيتم تنفيذ ٥تططات التدريب الرياضي فيها، 
فإذا دل تتحقق الفركض فإف األمر يتطلب اعادة النظر يف ضوء مستجدات حيث تدخل التعديبلت ا١تناسبة على 

 .التخطيط األصلي
 :االستغالل األمثل لإلمكانات- 5-8

 .    ٬تب أف يتم التخطيط يف اطار ما ىو متاح من امكانات ك ما سيتم تدبَته من موارد
 :التنسيق- 5-9

 .    ٬تب أف ينسق بُت األجهزة الفنية ك االدارية القائمة على التخطيط ك التنفيذ ضمانا لنجاح التخطيط
 :المشاركة الجماعية- 5-10

     ٬تب أف يشارؾ يف التخطيط ٦تثلوف من ا١تستويات العاملة يف ٣تاؿ التدريب الرياضي لتزكيد التخطيط 
 . ٓتربات ٘تثل كافة مستويات التدريب

 :ةاالقتصادي- 5-11
 .     توفَت اٞتهد كا١تاؿ ك الوقت مبدأ أساسي يف فاعلية التخطيط للتدريب الرياضي

 (33، صفحة 1999مفيت إبراىيم ٛتاد، ) :أىمية ومزايا التخطيط- 6
التخطيط ىو الذم يرسم صورة العمل يف شىت اجملاالت ك٭تدد مساره، كبدكف التخطيط تصبح األمور مًتككة 

 :التخطيطللقدر أك العمل العشوائي الغَت ا٢تادؼ، كمن أىم مزايا 

  يوضح الطريق الذم ٬تب أف يسلكو ٚتيع األفراد عند تنفيذ األعماؿ، ككذلك يوضح األىداؼ لكي
. يسهل ٖتقيقها

  يبُت مقدما ٚتيع ا١توارد البلـز استخدامها كما كنوعا، كبذلك ٯتكن االستعداد لكل الظركؼ
 .كاالحتماالت

 يساعد على التخلص من ا١تشاكل كالعمل على تفادم حدكثها ٦تا يزيد الشعور باألماف كاالستقرار 

 ا١توارد ٯتكن بواسطتو التنبؤ باالحتياجات البعيدة من حيث العماؿ كاألمواؿ ك. 

، صفحة 1979أٛتد الشافعي كأٛتد فكرم سليماف، ) :دور التخطيط للمدرب للنهوض بمستوى األداء الرياضي- 7
13)  

التخطيط ىو الذم يرسم صورة العمل يف شىت اجملاالت ك٭تدد مساره، كبدكف التخطيط تصبح األمور بالقدر أك 
العمل العشوائي الغَت ا٢تادؼ، كمن أىم مزايا التخطيط أنو يعمل على إتباع الطريقة العلمية الكتشاؼ 

ا١تشكبلت كٖتديد أىداؼ كاضحة للعمل، ك٭تدد مراحل العمل ا١تختلفة كا٠تطوات اليت تتبع ككذا الطريق الذم 
يسلكو ا١تدرب، كىو بذلك يساعد على ٖتقيق األىداؼ كيهتم بتوفَت إمكانيات العمل كسبل اٟتصوؿ عليها، 



، كالتدخل أكال بأكؿ ٟتلها ك٭تقق األمن النفسي تعًتضوكبذلك يسهل ا١تتابعة كالوقوؼ على ا١تشكبلت اليت 
لؤلفراد كاٞتماعات، ففي ظل التخطيط لطمأنة اٞتميع إذل أف األمور اليت هتمهم قد مت حساهبا كأعدت عدهتا، 

 .كيعترب التخطيط أىم مرحلة، بل أنو األساس الذم تقـو عليو ا١تراحل التدريبية اليت يقـو هبا ا١تدرب
 :الرياضيالتخطيط - 8

نظرا ألف التخطيط هنج يتبع يف شىت اجملاالت ضمانا لتحقيق ا٢تدؼ يف ىذا اجملاؿ، فاف الوسيلة ا١تثلى ك ا١تنهج 
فالتخطيط الذم يتعرض للمستقبل ، الشائع ك ا١تستخدـ اآلف يف قطاع الرياضة يف غالبية الدكؿ ا١تتقدمة رياضيا

.  يعتمد على التنبؤ العملي الذم تدعمو ا٠تربات ا١تاضية يف اجملاؿ ا١تخطط لو
باإلضافة إذل ا١تتاح من اإلمكانيات لذا يعتمد اجملاؿ الرياضي على ىذا أيضا مستخلصا بطريقة علمية ا٠تربات 
ا١تكتسبة من ا١تاضي ك ا١تدعمة بالنتاج ا١تتحصل عليها، كاليت ٭تاكؿ تطويرىا باإلمكانيات ا١توجودة يف اٟتاضر 

.  مع االستعداد ٢تذا ا١تستقبل بقدر ا١تستطاع قكثدك٤تاكلة ٣تاهبة ا١تستقبل بكل غموضو ك ا١تتوقع ح
إف التنبؤ يف ٣تاؿ الًتبية ))   على التنبؤ كالتخطيط لتطوير الًتبية البدنية كالرياضية Kockooshkenكيقوؿ 

البدنية ك الرياضية ىو تنبؤ مدركس للتغيَت يف تطوير االٕتاه الرئيسي ك النتائج كىذا التطوير يتم  على أساس 
 . (22، صفحة 1978علي سلمي، ) ((اإلمكانيات ا١توضوعة كا١تتوفرة

ك التنبؤ ال يعترب فقط كشرط أكرل للتخطيط ا١تثارل كلكنو أيضا كاحد من أسس تنظيم األنشطة باالٕتاىات 
الرئيسية ٟتركة الًتبية البدنية كالرياضية، كيتعلق تطوير اٟتركة الرياضية يف ٣تاالت التنبؤ يف ٤تيط الًتبية البدنية 

  (104، صفحة 2003إبراىيم ٤تمود عبد ا١تقصود ك حسن أٛتد الشافعي، ) :كالرياضية كفقا ٢تذه االٕتاىات الرئيسية كما يلي
  النواحي اإلقليمية ك اإلدارية ا١تختلفة ١تختلف مستويات اٟتركة الرياضية. 

  العملػػيالتطوير. 

  الرياضيةاألدكات كا١تتطلبات البلزمة ١تختلف ا١تنشآت. 

 (اخل...كرة اليد،كرة الطائرة)اإلطارات ا١تتخصصة يف كل ٣تاؿ. 

  تطوير القدرة البدنية لؤلفراد. 

 (أرقاـ قياسية)تطوير مستول ا١تهارات الرياضية كا١تنجزات الرقمية. 

  تطوير التنظيم يف الًتبية البدنية كالرياضية. 

كال يعترب كجود القدر الكايف من ا١تعلومات من أىم ضركريات التنبؤ ك التخطيط فقط ،بل أيضا يتطلب كحدة 
. تنسيق ىذه ا١تعلومات 

 (253، صفحة 2001مفيت إبراىيم ٛتاد، ) :خصائص تخطيط التدريب الرياضي- 9
 :النظرة المستقبلية للمستوى التنافسي- 9-1

    يتعامل التخطيط مع ظركؼ ك متغَتات دل ٖتدث بعد لكنها متوقعة أك ٤تتملة ك من أجل ذلك يصبح 
التنبؤ ك التوقع ١تا ستكوف عليو مستويات ا١تنافسُت ك متغَتاهتا يف ا١تستقبل من أىم عناصر عملية التخطيط، 



كما أف النظرة ا١تستقبلية يف التخطيط للتدريب الرياضي تعٍت أف القائم عليو ا٪تا ٯتارس عملية مستمرة من 
 .التصور عما سيكوف عليو اٟتاؿ اذا اٗتذ قرارا معينا ك ما ىي االثار ا١تًتتبة عليو

 :الترابط و التسلسل و االستمرار في اعداد الالعب- 9-2
     اف ٗتطيط التدريب الرياضي عملية متسلسلة متدفقة ك مًتابطة من األنشطة اليت تبدأ بتحديد 

األىداؼ ك مركرا بتحديد السياسات ك االجراءات ك ا١تفاضلة بُت البدائل ك الوصوؿ اذل الربامج الزمنية ك 
ا١تيزانيات ك توفَت الظركؼ ا١تساعدة على ٖتقيق األىداؼ ك تطوير ا٠تطط ك الربامج، كما أف التداخل ك 

التكامل بُت ا١تراحل التخطيطية يف التدريب الرياضي يدلنا على حقيقة مهمة ىي أف خطة التدريب ك االعداد 
 .الرياضي ىي ٤تصلة جهود ك أنشطة مركبة ك ليست أبدا نشاطا منفصبل أك منعزال

 :تكامل جوانب اعداد الالعب- 9-3
    عند التخطيط للتدريب الرياضي فاف على ا١تخططُت مراعاة تكامل ىيكلة خطط التدريب من اعداد بدين 

 .ك مهارم ك خططي ك نفسي ك ذىٍت ك معريف لتحقيق أفضل مستول يف الرياضة التخصصية
 :وجود خطة إلعداد الالعب- 9-4

      اف التمييز بُت ٗتطيط التدريب الرياضي ك خطة التدريب الرياضي ينبع من حقيقة مهمة، ك ىي أف كل 
عملية ٗتطيط ٬تب أف تتبلور يف خطط كاضحة ك ٤تددة، ك بالتارل اف دل تتوافر تلك ا٠تطط يصبح التخطيط 

 .اىدارا للوقت ك ا١تاؿ
     كما أف خطة التدريب ذاهتا ىي نتاج عملية التخطيط، ك ىي عبارة عن التزاـ بأساليب عمل ك اجراءات 

  (254، صفحة 2001مفيت إبراىيم ٛتاد، ) .٤تددة
: أىم نواحي التخطيط لتطوير الحركة الرياضية - 10
  رفع إيقاع مستول الًتبية البدنية كالرياضية. 

 رفع ا١تستول البدين كالصحي للممارس. 

 (البدنية،التكتيكية)رفع القدرات ا١تهارية من كل اٞتوانب. 

  (دكلية قارية، ٤تلية،جهوية،) قياسية رقاـاألرفع مستول اال٧تازات الرياضية لتحطيم. 

 (األخبلؽ،العبلقات االجتماعية)االىتماـ بالدكر الًتبوم للممارسُت .
 :عناصر التخطيط الجيد - 11

 ٖتديد األىداؼ ا١تطلوب الوصوؿ اليها باٞتهد اٞتماعي. 

 رسم السياسات،أم القواعد اليت ٖتكم تصرفات ا١ترؤكسُت يف استخدامهم للعناصر ا١تذكورة. 

  الواجب استخدامها لتحقيق األىداؼ سواء كانت ىذه العناصر مادية ََ ََ ك نوعَا ٖتديد العناصر كمَا
 .أك بشرية

 اقرار االجراءات، أم ا٠تطوات التفصيلية اليت تتبع يف تنفيذ ٥تتلف العمليات. 



 2005عماد الدين عباس أبو زيد، ) .كضع الربامج الزمنية، أم ترتيب األعماؿ ا١تطلوب القياـ هبا ترتيبا زمنيا ،
 (20صفحة 

نتعارض يف أىداؼ خطة التدريب مع ميوؿ كحاجات  كلضماف عامل ٧تاح التخطيط الرياضي ينبغي أال
ا١تمارسُت كرغباهتم كعليو كجب كضع ٗتطيط رياضي عملي يهدؼ إذل تكوين الشخصية الرياضية كاالرتفاع 
با١تستول الرياضي كٖتقيق اال٧تازات ا١تطلوبة كاالنتصارات، كذلك من خبلؿ بناء خطة طبقا لؤلسس العلمية 

طلحة حساـ علي ك ) .اٟتديثة كٖتديد أىم كاجبات التدريب الرياضي، كذلك ٔتركنة ا٠تطة ا١تقدمة كاالرتباط بالتقومي 
 (62، صفحة 1999عدلو عيسى مطر، 

: تعريف التخطيط للتدريب الرياضي - 12
يعترب التخطيط بالنسبة لعمليات التدريب الرياضي من األسس ا٢تادفة لضماف العمل على رفع ا١تستول 

يأيت عشوائيا بل من خبلؿ التخطيط للتدريب ا١تنظم لفًتة  الرياضي، فالوصوؿ إذل ا١تستويات الرياضية العالية ال
 يفهم اف التخطيط يرتبط أاليعطي أ٫تية بالغة للدكر الذم يلعبو التخطيط ٢تذه العملية ،ك٬تب  طويلة، كىذا ما

بالفًتات الطويلة،بل انو من الضركرم التخطيط لفًتات قصَتة ا١تدل كاليت ٯتكن فيها ٖتديد األىداؼ  دائما
. كالواجبات التفصيلة لكل مرحلة

كيعد التخطيط للتدريب الرياضي الواجب األساسي كالعنصر ا٢تاـ يف التخطيط الرياضي لقطاع البطولة الدكرل 
كال ٯتكن ٕتاىل العناصر األخرل ا١تساعدة يف التخطيط الرياضي إذ أف عملية التخطيط الرياضي ككل تشمل 

.  كل ىذه العناصر لكن أ٫تها ىو التخطيط للتدريب الرياضي
التخطيط بأنو عبارة عن عملية التوقع الفكرم لنشاط يرغب الفرد يف أدائو، كىو يعترب  ))(يففمات)كيعرؼ 

، ٤1985تمد ٤تمود موسى، ) .((كمشركع لشكل ك٤تتويات كشركط عملية التدريب ىذا ا١تشركع يتم تطويره كٖتسينو
 (108صفحة 

: للتخطيط الرياضي ثبلثة أنواع كىي: أنواع التخطيط الرياضي- 13  
 ٗتطيط طويل ا١تدل .
 ٗتطيط قصَت ا١تدل .
 التخطيط اٞتارم. 

 (17، صفحة 1979أٛتد الشافعي كأٛتد فكرم سليماف، ) :تخطيط طويل المدى- أ
يتم لسنوات طويلة، كلكن فيما يتصل بنوعية ا١تمارسُت كالغرض الذم كضع ألجلو،  التخطيط كقاعدة كىذا 

سنوات كىي الفًتة بُت الدكرات األك١تبية أك بطوالت العادل يف كثَت من األلعاب  (04)كقد تكوف ىذه ا١تدة 
أكقد سنتاف كالفًتة بُت بطولة أكربا مثبل أك قد تكوف لسنة كاحدة كىي الفًتة بُت بطولة العادل يف بعض 

األلعاب،ك٬تب أف يراعي التخطيط طويل ا١تدل اتصالو بعملية توزيع ا٠تطة التدريبية على دكرة تدريبية كاحدة 
اإلعداد كالتحضَت اٞتيد : كبَتة ،ىذه الدكرة ٘تدد لعدة شهور، ك٬تب أف تشمل الفًتات الثبلث كىي



االىتماـ بكل صغَتة ككبَتة من أجل اكتساب الثقة لدل ا١تمارسُت يف كرة القدـ، ، كللممارسُت من كل النواحي
ككذلك أثناء ا١تنافسة كذلك بتقدمي كل ما ٮتص اٞتوانب سواء البدنية أك ا١تهارية أك التكتيكية، ك كذلك يف 

. تتمثل يف الراحة النشطة أك اال٬تابية ،ك(موسم ا١تنافسات)ا١ترحلة االنتقالية اليت تلي هناية ا١توسم الرياضي 
: تخطيط قصير المدى - ب

كىو التخطيط الذم يتم يف فاصل قصَت ك٤تدد، ففي عملية التدريب الرياضي يتم التخطيط القصَت ا١تدل لفًتة 
تدريبية كاحدة، كيعتمد التخطيط قصَت ا١تدل على مبدأ التحديد كالواقعية، كلذلك يلـز أف يكوف مبلئما 

. ،كذلك مع مراعاة كل اٞتوانب(القدـكرة )١تمارسي ىذه اللعبة 
 :الجاريالتخطيط - ج

كيعتمد أساسا على التخطيط طويل ا١تدل، كيتميز بوضوح كٖتديد ا٢تدؼ اٞتارم تنفيذه يف ا١ترحلة الراىنة، 
 .للعملككذلك ٭تدد أكثر الطرؽ كالوسائل البلزمة 

 : يتأثر التخطيط بعاملُت أساسيُت ٫تا ك

 الواقعيػػة  .
 دقػة ا١تتابعة .

ََ للهدف المطلوب الوصول إليوأنواع خطط التدريب الرياضي - 14 : طبقَا
 :أ٫تهاىناؾ أنواع متعددة من خطط التدريب الرياضي 

 (اإلعداد طويل ا١تدل)خطط التنمية الرياضية طويلة ا١تدل. 

 الرياضية تخطط اإلعداد للبطوال . 

  سنويةخطط. 

 (لفًتة ٤تددة) فًتية خطط جزئية أك. 

  خطط يومية. 

 السالفة الذكر تذكر على أسس القدـك٬تب علينا أف نضع يف االعتبار أف كل أنواع التخطيط لدل ٦تارسي كرة 
 ا١تدل ىو الذم يرسم ا٠تطط كا١تعادل الرئيسية لعمليات التدريب الرياضي كاليت طويلمًتابطة للعمل،فالتخطيط 

٬تب أف تسَت على مداىا كل أنواع عمليات التخطيط األخرل، كلذا ٬تب البدء هبذا النوع من التخطيط، 
التجديد الشامل الوضوح ك باإلضافة إذل ذلك ٬تب مراعاة أنو كلما قل زمن ا٠تطة كلما تطلب األمر ضركرة 

 (32، صفحة 2005عماد الدين عباس أبو زيد، ) .حملتوياهتا
، الصفحات 2003إبراىيم ٤تمود عبد ا١تقصود ك حسن أٛتد الشافعي، ) :طويلة المدى رياضيةالخطة التنمية - 14-1
112-113)  

تعترب خطة التنمية الرياضية الطويلة ا١تدل أكرب كحدة نظاـ ٗتطيط التدريب الرياضي، كيشمل ىذا النوع  



 سنة، أك تبدأ من عملية ا١تمارسة األكلية للنشاط الرياضي يف 15-8من التخطيط على فًتة تًتاكح غالبا مابُت 
الوصوؿ ألعلى مستول رياضي، فالوصوؿ للمستويات العالية يف ٚتيع األنشطة الرياضية، با٠تصوص يف تنمية 

، فبل ينتج كليد اللحظة  أك الصدفة أ يتكوف بُت يـو القدـا١تهارات كالنهوض باألداء الرياضي لدل ٦تارسي كرة 
كليلة، كلكن ينمو كيتطور تدر٬تيا من خبلؿ التخطيط الصحيح لعمليات التدريب الرياضي  لدل ٦تارسي كرة 

، كالذم ٯتتد لسنوات طواؿ تنقسم فيما بينها ١تراحل متعددة إذ ترتكز كل منها على ا١ترحلة السابقة ٢تا، القدـ
ك٬تب أف يشمل ىذا النوع من لتخطيط على أىم األىداؼ ك الواجبات  للمدل الطويل، كينبغي أف يكوف 

 الطويلة، الذم ىو ٤تاكلة لتحقيق ا١تستويات القدـا٢تدؼ النهائي ٠تطط التنمية الرياضية لدل ٦تارسي كرة 
العليا  مع مراعاة توقع درجة التطور بالنسبة ٢تذه ا١تستويات نظرا ألف ا١تستول العا١تي ال يقف عند نقطة ثابتة 

. كاحدة، بل يتميز بدكاـ التطور كالرقي
 ك على ذلك فاف دكاـ االرتقاء ك التطور بالنسبة للمستويات العا١تية يستلـز بالضركرة مركنة التخطيط كما 

يتطلب ٖتديد ا١تستويات اٞتزئية ا١تطلوب ٖتقيقها، مثل ا١تستويات ا١تطلوب بالنسبة لدرجة ٪تو كتطور الصفات 
البدنية ك ا١تهارات اٟتركية ك القدرات ا٠تططية ك ا١تعارؼ ك ا١تعلومات النظرية، باإلضافة إذل ذلك ينبغي ٖتديد 

. الوقت ا١تبلـز لتحقيق كل ىذه ا١تتطلبات مع ٖتديد األسبقية الصحيحة لكل منها 
 بالنسبة للدكرات الرياضية اليت تشمل على ةكتتجو بعض الدكؿ بالنسبة لتخطيطها مثل ىذه البطوالت، كخاص
الًتكيز على بعض األنشطة الرياضية اليت : عدد معُت من األلعاب، كاأللعاب االك١تبية أك الدكرات العربية،مثبل

يعتقد أهنا تستطيع فيها إحراز ا١تراتب ا١تتقدمة كيتأسس اختيارىا ٢تذه األنشطة الرياضية على دراسات عملية 
اٟتارل ك إمكانية  تستهدؼ معرفة ا١تستول العاـ ٢تذا النوع من النشاط الرياضي، ككذلك معرفة درجة ا١تستول

تطويره بالنسبة ألبطا٢تا، كمن مزايا ىذا الًتكيز إمكانية توفَت الكفاءات كالطاقات البلزمة لتطوير ا١تستول 
. الرياضي 

 :أىداف الخطط للمدى الطويل- 14-1-1
  التدريب كاإلتقاف الرياضي إذل أعلى مستول من ا١تمارسة. 

 تعليم ا١تسؤكلية للشباب بالنشاطات اٞتهوية كتكوين اٟتكاـ الشباب. 

  اإلدماج االجتماعي للشباب ا١تنحرفُت. 

 تنشيط رياضة اٟتػي. 

  استقباؿ اٞتمهور الراشد يف النشاطات البدنية كقت الفراغ للجميع ،إذل جانب  األىداؼ العامة ذات
ا١تدل الطويل اليت تشكل ٝتعة النادم ٧تد األىداؼ ا٠تاصة األكثر كاقعية كاليت ٬تب ٖتقيقها على ا١تدل 

، الصفحات 2003بن أكلي كرمي، )  .القصَت أم يف ا١توسم الرياضي كذلك بأخذ بعن االعتبار ا١توارد ا١تالية للنادم
15-16) 

 :خطط االعداد للبطوالت الرياضية- 14-2



 سنوات استعدادا للبطوالت الرياضية مثل البطوالت 4-2   ك تتمثل يف ٗتطيط التدريب الرياضي ما بُت 
االقليمية،ك االك١تبية، ك العا١تية، ك غالبا ما تنقسم ىذه ا٠تطط اذل خطط فًتية يشتمل كل منها على خطة 

سنوية هتدؼ اذل ٖتقيق بعض األىداؼ ا١تعينة حىت ٯتكن بذلك ضماف الوصوؿ اذل ا٢تدؼ النهائي ا١تتوقع، ك 
تتميز خطط االعداد للبطوالت الرياضية بالتحديد التفصيلي الواضح لؤلىداؼ با١تقارنة ٓتطط االعداد طويل 

 (43، صفحة 2005عماد الدين عباس أبو زيد، ) .ا١تدل
: خطط سنوية- 14-3

هتدؼ ا٠تطط السنوية إذل كوف ا١تدرب أك ا١تشرؼ يف التدريب الرياضي يقـو بتشطَت الربنامج السنوم كا٠تططي 
كإبراز  كفقا جملموعة من ا١تعطيات كاإلمكانيات ا١تتاحة كذلك ٔتراعاة كإنشاء العبلقات الداخلية يف الفريق

 كل التمرينات ا١تطلوبة من اجملموعة أدائها كإتقاهنا خبلؿ ٣تموعة الدكرات أك الوحدات التدريبية اليت خصوصية
 .السنويةتندرج كفق ا٠تطط 

، كذلك ٔتراعاة اإلمكانيات كالقدرات القدـكإف ا١تدرب يقـو بإعداد برنامج تناسيب كمرحلة ا١تتنافسُت يف كرة 
.  ْتذافَته كعدـ االصطداـ ٔتجموعة من ا١تعوقات الطارئة الربنامجكا١تؤىبلت لدل ا١تمارسُت من أجل تطبيق 

 :السنويةأىداف الخطط - 14-3-1
 خلق نشاطات جديدة للنادم. 

  رياضيةتنظيم تظاىرات. 

 بناء ٣تتمع ذك ىدؼ رياضي. 

 إنشاء العبلقات الداخلية. 

 اكتساب الثقة بالنفس كالتميز عن األشخاص اآلخرين. 

 إبراز القدرات كا١تهارات اٞتديدة كصقلها ٖتت ظل التدريب. 

  التأىل كتدعيم األندية كا١تنتخبات بالعناصر الشابة ا١تكتشفة .
 :(فترية)خطط جزئية- 14-4

      ا٠تطط اٞتزئية ما ىي إال خطط لفًتات أك مراحل تدريبية قصَتة تشمل يف الغالب فًتة تًتاكح ما بُت 
 .أسبوع اذل أربع أسابيع، ك ٢تا أ٫تية كربل بالنسبة لتنظيم عملية التدريب الرياضي

     ك ٭تتوم ىذا النوع من التخطيط على ا١توارد ا١تختلفة للتدريب يف الفًتة احملددة للخطة، كذلك طرؽ تنظيم 
ك بطبيعة اٟتاؿ تستمد ا٠تطط اٞتزئية مواردىا ك  (دكرة اٟتمل االسبوعية، دكرة اٟتمل الفًتية)درجة اٟتمل

٤تتوياهتا ا١تختلفة من ا٠تطة السنوية، ك ٯتكن استخداـ مثل ىذا النوع من ا٠تطط بالنسبة لفًتة معينة من فًتات 
عماد الدين عباس أبو زيد، ) .التدريب ا١تختلفة مثل فًتة االعداد، أك فًتة ا١تنافسة مثبل ك ذلك لسهولة التقدـ ك ا١تتابعة

  (52، صفحة 2005
 :ك من أشكاؿ الدكرات التدريبية نذكر ما يلي



 :الدورة التدريبية الصغرى- 14-4-1
تتكوف دكرة اٟتمل الصغرل من عدة كحدات تدريبية، ٗتتلف يف تشكيلها ك ترتيب اٞترعات داخلها كفقا 

لؤلسس الفسيولوجية، ك يف مقدمتها ايقاع التعب ك االستشفاء، كما ٮتتلف طوؿ الفًتة الزمنية للدكرة الصغرل 
تبعا لعدة عوامل منها أىداؼ الدكرة ك موقعها داخل ا١توسم التدرييب، ك الوقت النسيب ا١تخصص ٢تا، غَت أف 
أكثرىا استخداما ىي فًتة األسبوع، نظرا لطبيعة توافق ذلك مع االيقاع اٟتيوم الطبيعي األسبوعي لبلعب، ك 

ََ ك يف بعض 14-10 إذل 5-4إف كاف ٯتكن أف تًتاكح ىذه ا١تدة أحيانا لفًتات ٥تتلفة تستمر من   يومَا
األحواؿ النادرة تستخدـ دكرة صغرل من يومُت فقطفي بعض الظركؼ ا٠تاصة اليت تتطلب التأكيد على تثبيت 

عماد الدين عباس أبو ) .كاجبات تدريبية خبلؿ فًتات قصَتة نسبيا، غَت أف أكثرىا استخداما دكرة اٟتمل األسبوعية
 (53-52، الصفحات 2005زيد، 
 :الدورة التدريبية المتوسطة- 14-4-2

تستخدـ الدكرات التدريبية الصغرل بأشكا٢تا ا١تختلفة كأساس أك قاعدة تتكوف منها الدكرات ا١تتوسطة، ك 
تشمل الدكرة التدريبية ا١تتوسطة على دكرتُت تدريبيتُت صغَتتُت على األقل، ك من الناحية العملية للتدريب، غالبا 
ما تتكوف الدكرة التدريبية ا١تتوسطة من ثبلثة إذل ستة دكرات صغَتة، ك تستمر لفًتة قد تصل من شهر إذل شهر 
ك نصف تقريبا، ك يتوقف التغَت الذم ٭تدث يف نظاـ ترتيب الدكرات الصغَتة على منطق بناء التدريب، فالدكرة 

  (55، صفحة 2005عماد الدين عباس أبو زيد، ) .ا١تتوسطة تعترب كتلة ٦تيزة لبناء الدكرة الكربل يف ا١توسم التدرييب

 :الدورة التدريبية الكبرى- 14-4-3
عادة لفًتة ستة أشهر أك سنة كاملة ك ىو مفرد أك مزدكج نظرية  يشمل التدريب يف دائرة تدريبية الكربل

. كفقا للحاجة إذل أحد أك اثنُت من ا١تنافسة يف فًتات السنة التخطيط السنوم ك ا١ترحلي للتدريب الرياضي
ك خاصة مسابقات ا١تضمار  )اليت ٯتكن القياـ هبا إال يف ا٢تواء الطلق  (ا١تسابقات)كيقتصر يف اختيار األحداث 

كمع ذلك يتم ٕتنب إذا كانت ىناؾ فًتتُت تنافسية من خبلؿ إطالة ا١توسم التدرييب ْتث الوصوؿ . (ك ا١تيداف 
 كما .رياضيُتللت األداء ابا١توسم اذل هناية الصيف، ك ٬تب اال١تاـ با١تبادئ الفسيولوجية للحفاظ على قدر

 .تتابع عن كثب للتدريب على ا١تدل الطويل للخطة التدريبية ينبغي عند تصميم الدائرة التدريبية الكربل
 :خطط يومية- 14-5

    لضماف العمل اليومي ا١تنظم ك الدقيق للمدرب يستلـز األمر االستعانة ٓتطط يومية مسجلة من كاقع ا٠تطط 
اٞتزئية أك السنوية، ك تعترب الوحدة التدريبية أساس عملية التخطيط اليومي، ك ينظر اليها على أهنا أصغر كحدة 

 .يف السلم التنظيمي لعملية ٗتطيط التدريب الرياضي
    ك ٯتكن التفريق بُت كحد التدريب طبقا للسمة ا١تميزة ٢تا ك اليت تتبع أصبل من ا٢تدؼ الرئيسي ٢تا، ك بالتارل 

ٗتتلف ٤تتوياهتا ك شدة اٟتمل داخلها، فهناؾ كحدة تدريب تغلب عليها اٞتانب البدين، ك أخرل اٞتانب 



، ...ا١تهارم، ك ثالثة اٞتانب ا٠تططي اخل، ك قد تكوف ىناؾ كحدة أك كحدتاف أك ثبلثة كحدات تدريبية يف اليـو
 .ك يف مثل ىذه اٟتالة يطلق على كل منها كحدة تدريبية

    ك ىناؾ بعض النقاط ا٢تامة ك الضركرية اليت ٬تب أف يراعيها ا١تدرب عند ٗتطيطو ك تنفيذه ٢تذه الوحدة ك 
 :يضمن نتائجها

 أف يكوف ىناؾ ىدؼ كاضح للوحدة التدريبية تسعى لتحقيقو خبلؿ الزمن الفعلي للوحدة. 

 أف تسهم كافة ٤تتويات الوحدة يف ٖتقيق أىدافها ٔتا يف ذلك اإلٛتاء ك التهدئة. 

 ٖتديد أزمنة كل جزء ك كل ٘ترين يف الوحدة، ك فًتة دكامو ك فًتة الراحة بكل دقة. 

 أف تكوف األٛتاؿ التدريبية ٤تددة بدقة ك موضوعية على أسس علمية. 

 أف تنظم ك تنسق األٛتاؿ التدريبية ك شدهتا مراعية مواعيد ا١تباريات. 

 ٖتديد أسلوب تنفيذ الوحدة التدريبية من حيث تشكيبلت البلعبُت خبلؿ كل ٘ترين . 

 2005عماد الدين عباس أبو زيد، ) .ٖتديد األدكات ك األجهزة ا١تستخدمة يف كل جزء من أجزاء الوحدة ،
     (59-57الصفحات 

 
 :مفهوم األداء- 15

يستعمل مصطلح األداء للداللة على مقدار اإلنتاج الذم أ٧تز، لذا فإف أغلب التعاريف اليت أعطيت 
  .لؤلداء كانت ذات صلة كبَتة باإلنتاج

 بأنو كفاءة العامل لعملو كمسلكو فيو، كمدل صبلحيتو يف النهوض بأعباء عملو كٖتمل ا١تسؤكلية :يعرؼ األداء
 :يف فًتة زمنية ٤تددة، كبناءا على ىذا ا١تعٌت فإف كفاءة الفرد ترتكز على أمرين اثنُت ٫تا

 .مدل كفاءة الفرد يف القياـ بعملو، أم كاجباتو كمسؤكلياتو- 
 .يتمثل يف صفات الفرد الشخصية، كمدل ارتباطها كأثارىا على مستول أداءه لعملو- 
 أف علماء النفس الرياضي العاملُت يف اٟتقل الرياضي كجدكا ارتباطات بُت مفاىيم thomas 1989كيرل 

 ىو االستعداد : ،كأغلبها تشكل مفهـو األداء، مضيفا أف األداء..."القدرة، االستعداد، الدافعية:"عديدة كػ
  .باإلضافة إذل ا١تهارات ا١تكتسبة

 انعكاس لقدرات كدكافع كل فرد ألفضل سلوؾ ٦تكن نتيجة لتأثَتات متبادلة للقول :كاألداء بصفة عامة ىو    
الداخلية، غالبا ما يؤدل بصورة فردية كىو نشاط أك سلوؾ يوصل إذل نتيجة كىو ا١تقياس الذم تقاس بو نتائج 

 (162، صفحة 1992عصاـ عبد ا٠تالق، ) .التعلم أك ىو الوسيلة للتعبَت عن عملية التعليم تعبَتا سلوكيا
كيستعمل  (األداء األقصى)    كيستخدـ مصطلح األداء بنفس ا١تعٌت كا١تفهـو حيث يطلق عليو مصطلح 

بشكل كاسع للتعبَت عن جل ا١تهارات اليت ٯتكن رؤيتها كمبلحظتها يف ٚتيع اجملاالت منها اجملاؿ النفسي اٟتركي 
 (17، صفحة ٤1995تمد نصر الدين رضواف، ) .كاليت تتطلب تذكر ا١تعلومات كإظهار القدرات ك ا١تهارات



 :أنواع األداء- 16
 :تتمثل أنواع األداء يف

أسلوب مناسب ألداء ٚتيع البلعبُت لنوع األداء نفسها يف كقت كاحد، كيستطيع : أداء المواجهة- 16-1
. ا١تدرب أف يوجو ٚتيع إجراءاتو التنظيمية للوصف كوحدة مناسبة

طريقة ىادفة للتدريب تؤدم إذل تنمية الصفات البدنية كخاصة القوة العضلية  :األداء الدائري- 16-2
. كا١تطاكلة كيف ىذا النوع من األداء يقسم البلعبُت إذل ٣تموعات يؤدكف العبء عدة مرات بصورة متوالية

أسلوب مناسب ألداء ٚتيع البلعبُت مع تغيَت يف ٤تطات أك أداء الصف كلو  :األداء في محطات- 16-3
 .يف ٤تطات كأداءات ٥تتلفة أم تثبيت يف األداء اٟتركي باستخداـ اٟتمل

يقصد باألداء يف ٣تموعات استخداـ ٣تموعات متعددة يف الصف أك  :األداء في مجموعات- 16-4
التدريب الرياضي على شكل ٤تطات حيث يقـو البلعبوف الذين يشكلوف ٣تموعات باألداء بصورة فردية، كتعد 

  (42-41، الصفحات 1998قاسم حسن حسُت، ) .من أقدـ الطرؽ التدريب الرياضي
 

: القدممتطلبات األداء لالعبي كرة - 17
 :المتطلبات البدنية- 17-1

 اٟتديثة تتطلب أف يكوف البلعب متمتعا بلياقة بدنية عالية، فقد أصبحت الصفات القدـ   كما كانت كرة 
حد اٞتوانب ا٢تامة يف خطة التدريب اليومية كاألسبوعية كالفًتية كالسنوية، أ القدـالبدنية الضركرية لبلعب كرة 

 اٟتديثة تتصف بالسرعة يف اللعب كا١تهارة يف األداء الفٍت كا٠تططي، كالقاعدة األساسية لبلوغ القدـفكرة 
البلعب للمميزات اليت تؤىلو لذلك ىو تنمية كتطوير الصفات البدنية، حيث يرجع ٢تا األثر ا١تباشر على 

مستول األداء ا١تهارم كا٠تططي لبلعب خاصة أثناء ا١تباريات، لذلك فإف التدريب لتنمية كتطوير الصفات 
البدنية يكوف أيضا من خبلؿ التدريب على ا١تهارات األساسية كالتدريبات ا٠تططية كبذلك ترتبط اللياقة البدنية 

 . باألداء ا١تهارم كا٠تططي للعبةالقدـلبلعيب كرة 
 الصفات البدنية لئلعداد البدين العاـ، كالصفات القدـ   كتتضمن ا١تتطلبات البدنية ألداء البلعب يف كرة 

البدنية لئلعداد البدين ا٠تاص، حيث يهدؼ اإلعداد البدين العاـ إذل تنمية الصفات البدنية العامة اليت ٯتكن 
 بينما يهدؼ اإلعداد البدين ا٠تاص إذل تنمية القدـعلى أساسها بناء كتطوير الصفات البدنية ا٠تاصة بلعبة كرة 

، كتزكيد البلعب بالقدرات ا١تهارية كا٠تططية، على القػػدـالصفات البدنية ا٠تاصة الضركرية لؤلداء يف لعبة كرة 
 .أف يكوف مرتبط باإلعداد البدين العاـ ارتباطا كثيقا يف ٚتيع فًتات التدريب

 قد تنامت كتطورت بشكل ملحوظ نظرا لتطور األداء القدـ     ك١تا كانت الصفات البدنية ا٠تاصة لبلعيب كرة 
 القدـ اٟتديثة اليت تتميز ّتماعية األداء كهدؼ للوصوؿ إذل كرة القدـ كنتيجة لظهور كرة القدـلبلعيب كرة 



الشاملة، فقد ألقى ذلك عبئا كبَتا على البلعبُت دفاعا كىجوما إذ انيطت هبم كاجبات حركية تستدعي كمية 
كبَتة من اٟتركة يًتتب عليها استنفاذ دائم لطاقات البلعبُت كاليت تستلـز بدكرىا كجود أجهزة حيوية تعمل 

 .بكفاءة عالية لتلبية ىذه ا١تتطلبات
: المتطلبات المهارية- 17-2

 تتضمن ٚتيع ا١تهارات األساسية للعبة سواء كانت بالكرة أك بدكهنا، كتعٍت القدـ    ا١تتطلبات ا١تهارية يف كرة 
 هبدؼ الوصوؿ إذل القدـكل التحركات الضركرية كا٢تادفة اليت يقـو هبا البلعب كتؤدل يف إطار قانوف لعبة كرة 

أفضل النتائج أثناء التدريب أك ا١تباراة كٯتكن تنمية كتطوير ىذه ا١تتطلبات ا١تهارية من خبلؿ التخطيط اٞتيد 
لربامج اإلعداد ا١تهارم، الذم يهدؼ للوصوؿ بالبلعب إذل الدقة كاإلتقاف كالتكامل يف أداء ٚتيع ا١تهارات 

، ك  ْتيث ٯتكن أف يؤديها البلعب بصورة آلية متقنة ٖتت أم ظرؼ من ظركؼ ا١تباراةلقدـاألساسية للعبة كرة ا
ك الدفاعية ك ا١تتطلبات ا١تهارية ٟتراس ا١تتطلبات ا١تهارية ا٢تجومية يف  القدـ ا١تتطلبات ا١تهارية لبلعب كرة تتمثل
 .ا١ترمى
: المتطلبات الخططية- 17-3

، فإننا نعٍت التحركات كا١تناكرات ا٢تادفة كاالقتصادية اليت يقـو لقدـ  عندما نتكلم عن خطط البلعب يف كرة ا
هبا العيب الفريق أثناء ا٢تجـو أك الدفاع بغرض ٖتقيق التفوؽ كالفوز على الفريق ا١تنافس، كٯتكن حصر ا١تتطلبات 

 :ا٠تططية فيما يلي
  :كتتضمن ما يلي:  و الدفاعيةالمتطلبات الخططية الهجومية- 17-3-1
 ٚتاعية، خطط ىجومية فردية. 
 خطط ىجومية للفريق. 
 خطط ىجومية للحاالت ا٠تاصة .
 ٚتاعية، خطط دفاعية فردية .
 خطط دفاعية للفريق .

 : ما يلي أ٫تهاك: المتطلبات الخططية الهجومية لحارس المرمى- 17-3-2
  ٘ترير الكرة. 
 اللعب الدفاعي ٟتارس ا١ترمى. 
 التعاكف مع ا١تدافعُت.  

: المتطلبات النفسية- 17-4



   إف الوصوؿ بالبلعبُت للمستويات الرياضية العالية يعترب أحد أىم أىداؼ التدريب الرياضي ا١تخطط طبقا 
 ّتوانبو ا١تختلفة على التخطيط الدقيق لعملية القدـلؤلسس كا١تبادئ العالية، حيث يتوقف مستول األداء يف كرة 

  . التدريب الرياضي، كذلك هبدؼ التطور كاالرتقاء باألداء كالوصوؿ إذل أعلى مستويات الرياضية
 خاصة لبلعيب كفرؽ ا١تستويات العالية، فقد ظهر كاضحا خبلؿ مباريات القدـ   فنظرا لؤلداء اٟتديث يف كرة 

البطوالت الدكلية اإلقليمية كاألك١تبية كالعا١تية، تأثَت اٞتانب النفسي على أداء البلعبُت كالفرؽ كبالتارل على 
اٞتانب الفٍت سواء ا١تهارم أك ا٠تططي، فقد لعبت العديد من السمات النفسية كضبط النفس كالثقة كالتوتر 

٤تمد حسن ) كا٠توؼ كغَتىا من السمات النفسية األخرل دكرا ىاما كرئيسيا يف حسم نتائج بعض ا١تباريات
  .(38-29، الصفحات 2003عبلكم كآخركف، 

 :األداء المهاري- 18 
 :مفهوم األداء المهاري- 18-1

    األداء ا١تهارم يعٍت كافة العمليات اليت تبدأ بتعليم البلعبُت أسس تعلم ا١تهارات اٟتركية، كهتدؼ إذل 
كصو٢تم فيها ألعلى درجة أك رتبة، ْتيث تؤدل بأعلى ا١تواصفات اآللية كالدقة كاالنسيابية كالدافعية ٔتا تسمح بو 

 .قدراهتم خبلؿ ا١تنافسات الرياضية هبدؼ ٖتقيق أفضل النتائج مع االقتصاد يف اٞتهد
   كٔتعٌت آخر يقصد باألداء ا١تهارم كل اإلجراءات كالتمرينات ا١تهارية اليت يقـو ا١تدرب بالتخطيط ٢تا كتنفيذىا 

 .يف ا١تلعب هبدؼ كصوؿ البلعب إذل دقة أداء ا١تهارات بآلية كإتقاف متكامل ٖتت أم ظرؼ من ظركؼ ا١تباراة
 (152، صفحة ٤2002تمد لطفي السيد ككجدم مصطفى الفاتح، )

: أىمية األداء المهاري- 18-2
   اإلتقاف التاـ للمهارات اٟتركية من حيث أنو ا٢تدؼ النهائي لعملية األداء ا١تهارم، يتأسس عليو الوصوؿ 

ألفضل ا١تستويات الرياضية، فمهما بلغ مستول الصفات البدنية للفرد الرياضي، كمهما اتصف بو من ٝتات 
خلقية إرادية، فإنو لن ٭تقق النتائج ا١ترجوة مادل يرتبط ذلك باإلتقاف التاـ للمهارات اٟتركية الرياضية يف نوع 

النشاط الرياضي الذم يتخصص فيو، فا١تهارات األساسية ىي كسائل تنفيذ ا٠تطط، كبدكف مهارات أساسية 
٤تمد لطفي السيد ككجدم مصطفى ) .لدل العيب ا١تنافسات الرياضية ال تنفذ ا٠تطط كبالتارل يصعب ٖتقيق نتائج ٦تتازة

 .(153، صفحة 2002الفاتح، 
  :مراحل األداء المهاري-  18-3

ٯتر ٔتراحل تعلم أساسية ثبلثة ال ٯتكن الفصل بينها، حيث تؤثر كل منها      األداء ا١تهارم للحركات الرياضية
يف األخرل كتتأثر هبا، كيتوقف تقسيم مراحل تعليم ا١تهارة اٟتركية بالكيفية السابقة على طبيعة العمليات 

 . أم تأثَت اٞتهاز العصيب على تعلم اٟتركة حيث يؤثر العصب على عملية التعلمبافلوفالعصبية، كما يراىا 



    ك١تا كاف تعليم ا١تهارة األساسية ال يتم بُت يـو كليلة كإ٪تا تستمر عملية التدريب على ا١تهارات زمنا طويبل قد 
يصل إذل سنُت حىت يصل البلعب إذل اإلتقاف الكامل ا١تطلوب، لذلك ٬تب على ا١تدرب أف يعلم أف تعلم 

 .ا١تهارات اٟتركية ٯتر هبذه ا١تراحل ا١تتداخلة قبل أف تصل مهارة البلعب إذل الدقة كالكماؿ
 :مرحلة اكتساب التوافق األولي للمهارة الحركية- 18-3-1

    ىذه ا١ترحلة تبدأ من أكؿ خطوة تعلم ا١تهارة اٟتركية كتنتهي تقريبا حينما يكوف الناشئوف قد اكتسبوا ا١تقدرة 
على أدائها يف صورهتا األكلية، كٔتعٌت آخر اكتساب ا١تسار األساسي للحركة بشكل عاـ دكف كضع اعتبار 
١تستول جودة األداء، كعلى ا١تدرب توقع افتقار الناشئُت لدقة األداء يف ىذه ا١ترحلة، فعلى سبيل ا١تثاؿ قد 
تتعدل اٟتركة ا١تدل ا١تطلوب ٢تا أك تقل عنو أك قد تتميز باالفتقار لبلنسيابية كالتوافق، كما قد تظهر على 

 .الناشئُت بوادر التعب من ا١تستول ا١تتدين لؤلداء فيها
 :مرحلة اكتساب التوافق الجيد للحركة- 18-3-2

    تبدأ ىذه ا١ترحلة حينما يصبح الناشئوف قادرين على تكرار أداء ا١تهارة اٟتركية بصورهتا األكلية، حيث يصلوف 
فيها إذل مستول عاؿ من التنظيم لؤلداء اٟتركي، إذ يصبح شكل اٟتركة ككل متناسقا كانسيابيا كٗتتفي اٟتركات 
الزائدة كاليت ال لزـك ٢تا، كيظهر الناشئ ككأنو أكثر سيطرة من ا١ترحلة السابقة، كما يبدك ككأف األداء أصبح أكثر 

اقتصاديا يف اٞتهد ا١تبذكؿ، كدكر ا١تدرب يف ىذه ا١ترحلة ىو العمل على ٖتليل أداء الناشئُت باكتشاؼ أخطاء 
 .األداء كالتعرؼ على أسبابو، كعليو أف يقدـ ا١تعلومات الفنية البلزمة  من خبلؿ التغذية الراجعة ا١تؤثرة

 :مرحلة إتقان وتثبيت وتكامل المهارة الحركية- 18-3-3
    بعد أف يكتسب الناشئوف التوافق اٞتيد للمهارة حيث يصبحوف قادرين على تكرار أداء ا١تهارة اٟتركية بصورة 

أكثر تنظيما كانسيابيا، يكوف من ا١تهم الوصوؿ هبم إذل مرحلة اإلتقاف كالتثبيت كالتكامل، كاليت تتميز بأف 
مستول األداء فيها يصبح مرتفعا بدرجة كبَتة كيتصف بالسيطرة كالتوافق كاالنسجاـ، فا٢تدؼ األساسي ٢تذه 

ا١ترحلة ىو الوصوؿ بالبلعب إذل أداء ا١تهارة بصورة آلية كالقدرة على أداء ا١تهارة ٖتت أم ظركؼ، كيصل 
البلعب إذل ىذه ا١ترحلة من خبلؿ التكرار الدائم لؤلداء كاستخداـ التمرينات ا١تتنوعة كاليت تتميز بتغيَت 

اشًتاطات كالعوامل ا٠تارجية أثناء التمرين كوجود منافس أك أكثر ككذلك يف ا١تباريات التجريبية مع إصبلح 
األخطاء ٖتت الظركؼ ا١تتعددة كا١تتنوعة، فاألداء ا١تهارم يف ىذه ا١ترحلة يهدؼ إذل كصوؿ البلعب إذل أف 

٤تمد لطفي ) يؤدم ا١تهارة آليا كبدكف تفكَت أثناء ا١تباراة كترتبط ىذه اآللية بالدقة كاإلتقاف كالتكامل التاـ للمهارة

  .(164-162، الصفحات 2002السيد ككجدم مصطفى الفاتح، 
 :األداء الخططي- 19

ا١تهارم كاإلعداد النفسي كالذىٍت كا١تعريف، كبالتارل فهو      يتأسس األداء ا٠تططي على كل من األداء البدين ك
ا١تهارية كالنفسية كالفكرية كتطبيقها يف ترابط كتكامل للمساعدة على  ٤تصلة تطوير حاالت اللعب البدنية ك



، 2004كماؿ ٚتيل الربضي، ) .اٗتاذ القرار كالسلوؾ ا١تناسب يف مواقف ا١تنافسة ا١تختلفة كيف حدكد قانوف اللعبة
     (118-117الصفحات 

 :أىداف األداء الخططي- 19-1
أنو ليس ىناؾ ضماف دائم للنتائج إال أنو      يلعب األداء ا٠تططي دكرا إ٬تابيا يف ٖتديد نتيجة ا١تباراة كلو

٬تب أال نغفل أف لو أ٫تية، فهو أحد األركاف ا٢تامة يف إعداد البلعب كالفريق، كألف األداء ا٠تططي جزء من 
ا١تهارم كاألسلوب الفكرم ك  البناء ا١تتكامل ١تراحل اٟتالة التدريبية كأف لو عبلقة متبادلة مع األداء البدين ك

االستعداد النفسي، لذا فهو يهدؼ إذل ٖتسُت كفاءة البلعب لتنظيم كتوجيو ا١تنافسة الرياضية للفوز كالوصوؿ 
 :إذل أعلى ا١تستويات يف النشاط ا١تمارس كذلك من خبلؿ

 مبلحظة كٖتليل ا١تنافسة ١تعرفة الواجب ا٠تططي فكريا كحركيا يف أقصر كقت. 
 اختيار كاستخداـ ا١تهارات ا٠تططية لتطبيق أفضلها ٢تذا الواجب ا٠تططي. 
 استخداـ إمكاناتو بأقصى ما ٖتتاجو ا١تنافسة كبشكل اقتصادم. 
 ٖتسُت مستول التوقع خبلؿ التنافس،كٖتقيق الواجب ا٠تططي ٖتت الظركؼ الصعبة . 
 االعتماد على النفس بوضع خطة ا١تنافسة ا١تتوقعة مع التصرؼ الذايت كخاصة يف اٟتاالت غَت ا١تتوقعة. 
 (173، صفحة ٤2002تمد لطفي السيد ككجدم مصطفى الفاتح، ) .ٖتقيق أعلى درجات االنتباه جملريات التنافس 

  :واجبات األداء الخططي- 19-2
 :تحصيل المعلومات الخططية- 19-2-1

  :       إف ا١تعلومات أساس ىاـ لتنظيم ا١تنافسة كالٗتاذ اإلجراءات ا١تناسبة، كتتمثل ىذه ا١تعلومات ا٠تططية يف
 .معرفة البلعب قوانُت كتعليمات النشاط الرياضي ا١تمارس كاستغبلؿ ذلك يف حل الواجبات ا٠تططية- 
 .امتبلؾ البلعب للمعلومات عن ا٠تطط كأنواعها كأفضل الطرؽ ا١تمكن استخدامها يف ا١تنافسة- 
 .معرفة البلعب بالقواعد ا٠تططية اليت تساعده على التصرؼ يف ا١تنافسة- 
ٖتديد البلعب للعبلقات ا١تتبادلة بُت األداء ا١تهارم كا٠تططي كاٟتالة النفسية ٦تا يساعد على توزيع قواه يف - 

 .ا١تنافسة بشكل مقنن فعاؿ
:  اكتساب المهارات والقدرات الخططية- 19-2-2

٭تتاج البلعب ألداء كاجباتو إذل أف يكوف يف كضع ٯتكنو الًتكيز خبلؿ ا١تنافسة على كاجبات التنافس 
ا٠تططية، كلكي يتم ذلك ٬تب استخداـ مقدرتو البدنية كمهاراتو اٟتركية كاستعداداتو النفسية ٔتا يتبلئم 

 (177-176، الصفحات ٤2002تمد لطفي السيد ككجدم مصطفى الفاتح، ) .كمتطلبات ا١تنافسة
اتفقت العديد من ا١تراجع على أف عملية اإلعداد ا٠تططي تتضمن ا١تراحل  :مراحل األداء الخططي- 19-3

 :التالية
 :مرحلة فهم واكتساب المعارف والمعلومات المرتبطة باألداء الخططي- 19-3-1



تظهر أ٫تية اكتساب البلعب للمعلومات ا٠تططية يف ٘تكُت البلعب من حسن ٖتليل مواقف البلعب 
ا١تختلفة كاختيار أنسب اٟتلوؿ جملاهبة مثل ىذه ا١تواقف كبالتارل اإلسراع يف األداء ك التنفيذ، فا١تعارؼ ك 

ا١تعلومات يقصد هبا التعرؼ على كل من ىدؼ ا٠تطة ككيفية كتوقيت أدائها ك التحرؾ من خبل٢تا باإلضافة إذل 
 .معرفة قواعد التنافس القانونية

: تنفيذ وإتقان األداء الخططي- 19-3-2
يشكل إتقاف الفرد أك الفريق لؤلداء ا٠تططي الصحيح ركنا رئيسيا ىاما بالنسبة للمستول الرياضي، كعلى 
ا١تدرب أف يطوع كافة الظركؼ إل٧تاح بداية ىذه ا١ترحلة إذ أهنا أكؿ خطوة لتفاعل البلعب مع ا٠تطة اٞتديدة، 
حيث ٬تب العناية بأداء ٪توذج يوضح الطريقة الصحيحة لؤلداء مع ارتباطو باإليضاح كالشرح، مث يعقب ذلك 

ا١تمارسة العملية لبلعب، كينبغي ارتباط األداء ٔتعرفة البلعب لنوع االستجابات ا١تختلفة اليت ٭تتمل أف يقـو هبا 
 باستيعاا١تنافس ككذلك طريقة ٣تاهبتها مع مراعاة ضركرة تكرار األداء كٖتليل ا١تواقف ٖتليبل كافيا كي يتم 
 :األداء كاكتسابو، كلضماف تنفيذ ذلك يؤكد ٣تموعة من ا٠ترباء على أنو ٬تب إتباع ا٠تطوات التالية

 تعلم األداء ا٠تططي يف ظركؼ سهلة مبسطة. 
 تعلم األداء ا٠تططي للتغيَت يف طبيعة ا١تواقف. 
 تعلم اختيار نوع معُت من األداء ا٠تططي ا١تناسب لبعض ا١تواقف ا١تعينة. 

 :"التفاعل الخالق مع المواقف الخططية " تنمية وتطوير القدرات الخالقة - 19-3-3
 يتطلب تعلم كإتقاف البلعب األداء ا٠تططي أ٪تاط سلوكية إبداعية يكوف قادر على تغيَتىا كتعديلها طبقا 
١تواقف اللعب ا١تتغَتة أثناء ا١تنافسة الرياضية، كتتأسس القدرات ا٠تبلقة ١تا لدل البلعب من معارؼ كمعلومات 
مهارية كخربات خططية اكتسبها أثناء عملية التعلم، إذ أف إسهاـ القدرات ا٠تبلقة ينحصر يف ٤تاكلة الفرد يف 
استخداـ ما لديو من خربات سابقة بصورة مبلئمة كمناسبة ١تواقف اللعب ا١تختلفة لكي ٭تقق أقصى ما ٯتكن 

من فائدة، كمن أىم القدرات ا٠تبلقة اليت ينبغي على ا١تدرب الرياضي تنميتها كتطويرىا لدل البلعب ما يعرؼ 
٤تمد لطفي السيد ككجدم مصطفى ) .بالتفكَت ا٠تططي، أم أف التفاعل مع ا١تواقف بقدر كاسع من االبتكار كاإلبداع

 (178-177، الصفحات 2002الفاتح، 
    :زمن األداء كمؤشر إلنتاج الطاقة- 20

مؤشرا إلنتاج الطاقة، كيعرؼ زمن األداء الفعلي بالزمن ا١تستغرؽ ألداء  يعترب زمن األداء الفعلي معيار أك
 40د على شوطُت،  90ا١تهارات ككذلك الزمن ا١تستغرؽ إل٘تاـ ا١تباراة أك ا١تسابقة، فزمن ا١تباراة يف كرة القدـ 

، كىكذا من ىذه األزمنة يتضح أف النظاـ ا٢توائي ...د على شوطُت 60 د على شوطُت يف كرة السلة، كرة اليد
ىو النظاـ السائد يف إنتاج الطاقة ١تثل ىذه الرياضات مع األخذ بعُت االعتبار أف األداء ا١تهارم ا١تنفرد ١تهارات 

 التصويب أك ركل الكرة يف كرة القدـ كما إذل ذلك من مهارات يتم العمل فيها كاللعبة داخل ا١تباراة كالوثب 
 .بشدة عالية كلفًتة ٤تدكدة كتؤدل لعدة مرات يف ا١تباراة الواحدة



فاألداء ا١تهارم يف حد ذاتو يعتمد على النظاـ ا٢توائي كاألنشطة ا١تتشاهبة من حيث طبيعة األداء تنطبق عليها 
، كلها أنشطة تعتمد على مهارات ...نفس القاعدة، فكرة القدـ ككرة السلة ك ا٢توكي ككرة اليد كا١تصارعة

 .تستغرؽ أزمنة ٤تددة داخل إطار مباريات أزمنتها طويلة نسبيا
  :القدمسلوك األداء في كرة - 21

 : ٖتدده ثبلث عوامل رئيسية ىيالقدـإف سلوؾ األداء الذم يقـو بو العيب كرة 
: الجهد المبذول- 21-1

يعكس يف الواقع درجة ٛتاس البلعب ألدائو ك دكره كما ينبغي، أم أف البلعب إذا ما بذؿ ٣تهودا 
 .ما فهذا ألف ىناؾ دكافعو تدفعو للقياـ بذلك

: القدرات والخصائص الفردية لالعبين- 21-2
 .كتتمثل يف قدرة البلعب كخرباتو السابقة اليت ٖتدد درجة كفعالية اٞتهود ا١تبذكلة

 :إدراك الالعب لدوره- 21-3
كيقصد هبذا تصورات البلعب كانطباعاتو عن السلوؾ كاألنشطة اليت تتكوف منها مهامو كعن الكيفية  

 (167، صفحة 2001مفيت إبراىيم ٛتاد، ) .اليت ينبغي أف ٯتارس هبا دكره

كعليو فإف سلوؾ األداء يتوقف على مدل تأثَت قدرات ككفاءة البلعب ألداء مهامو، كىذا بدكره يتوقف 
على ما توفره كهتيئو ظركؼ بيئتو الرياضية كحىت االجتماعية من التسهيبلت بتطبيق ىذه القدرات كالكفاءات 

. كالوصوؿ إذل مستول من األداء كالنتائج
 :العوامل الفيزيولوجية المرتبطة بأداء التحمل والعالقة بينها- 22
  :الحد األقصى الستهالك األكسجين- 22-1

منذ الثبلثينات كىو معركؼ أف اٟتد األقصى الستهبلؾ األكسجُت لبلعيب التحمل يف ا١تستول العارل 
مرتفع إذل حد كبَت، كيعتقد أف ىذه القيمة العالية نتيجة لكل من تأثَت التدريب كا١توىبة أك االستعداد الفطرم، 

اٟتد األقصى الستهبلؾ األكسجُت يف أبطاؿ اٞترم  (ركبنسوف كآسًتكند)كقد حددت بعض الدراسات القدٯتة 
د كأعلى قيمة، /كغ/مللًت87.7:د يف حُت أف الدراسات اٟتديثة حددهتا بػ/كغ /مللًت81.5بأهنا تزيد عن 

كبناءا على ذلك فإف التحسن الذم حدث يف نتائج ا١تسابقات خبلؿ النصف الثاين من القرف ا١تاضي ال ٯتكن 
إرجاعو لزيادة اٟتد األقصى الستهبلؾ األكسجُت لبلعيب ىذه األياـ على الرغم من أف ىذا اٟتد يعترب كاحدا 

أىم عوامل النجاح يف أداء مسابقات اٞترم الطويل ا١تتوسط كىو ما يوضحو فرؽ األداء بُت العيب ا١تاراتوف 
. (1985سفيد هناج )الذين يتمتعوف ْتد أقصى كاحد الستهبلؾ األكسجُت 

  :األكسجين المستهلك في الحركة- 22-2



ظهر يف السبعينيات كالثمانينات اىتماـ كبَت بتحديد أفضل طرؽ استخداـ القدرة ا٢توائية القصول             
كمسابقات التحمل، فأثناء اٞترم يتناسب حد استهبلؾ األكسجُت مع السرعة، لذا فإنو عند مستول سرعة 

كعلى  (1984، سفيد هناج 1973كوستل )معينة قد ٮتتلف حد استهبلؾ األكسجُت ا١تتطلب من فرد آلخر 
اٞتانب اآلخر فإف الفركؽ قد تكوف قليلة أك غَت موجودة عند مقارنة ٣تموعات من البلعبُت ا١تتميزين من العيب 

 .مسافات ٥تتلفة
   ففي العيب ا١تستويات العالية الذين يتميزكف بفركؽ ضيقة يف اٟتد األقصى الستهبلؾ األكسجُت، لوحظ أف 

آالؼ مًت، ككما ىو 10اقتصاديات اٞترم يف سرعات ٥تتلفة ترتبط ارتباطا قويا ٔتستول األداء يف سباقات 
اٟتاؿ بالنسبة للحد األقصى الستهبلؾ األكسجُت، فإف ىناؾ ارتباطا ضعيفا بُت األكسجُت ا١تستهلك يف 

 .اٞترم كمستول األداء
 :القدرة الهوائية الكلية- 22-3

  أم أف األداء يف مسابقات التحمل كاٞترم ٯتكن أف يتم بطرؽ ٥تتلفة كٯتكن مقارنة العبُت من العيب 
  ا١تستول العارل ا١تختلفُت يف ا٠تصائص الفسيولوجية، فالنوع األكؿ يتميز باٟتد األقصى الستهبلؾ

األكسجُت العارل كلكنو غَت اقتصادم يف جريو، أما النوع الثاين فعكس األكؿ إذ يتميز باقتصاديات حركة عالية 
 .رغم أنو أقل من مستول اٟتد األقصى الستهبلؾ األكسجُت

يف معظم األحياف تكوف نتائج ىذه االختبلفات ٤تددة يف ا١تستول الرقمي كيلعب كل من التدريب كا١توىبة دكرا 
كلكي ٯتكن حساب عبلقة ىذه االختبلفات الفردية ٔتستول األداء فقد استخدـ أسلوب ، أساسيا يف ذلك

سا أك /كم 15)اٟتساب لبلستهبلؾ اٞتزئي للحد األقصى الستهبلؾ األكسجُت عند اٞترم بسرعة ٤تددة 
 .(سا/كم20
 :العتبة الفارقة الالكتيكية- 22-4
كأعلى قيمة لًتكيز حامض البلكتيك يف الدـ يف حالة االستقرار اليت  (ؿ/ملليموؿ4)حيث استخدمت     

طلحة حساـ الدين ) .٬تب أف يتم احملافظة عليها أثناء اٞترم  كىي ترتبط بالقطع السريع اليت ٬ترم هبا البلعب
 (186-184، الصفحات 1997كآخركف، 

: التعب خالل أداء التمارين الرياضية المختلفة- 23
يكوف التناسق ا٠تاص يف األنظمة القيادية كآليات التعب ٦تيزا للتمارين ا١تختلفة كعند أداء ٘تارين القدرة    

العضلي ا١تنفذ - البلأكسيجينية القصول يكوف للعمليات اليت ٖتدث منظومة العصب ا١تركزم كاٞتهاز العصيب
دكرا مهما جدا يف تنمية التعب، كيف كقت أداء ىذه التمارين يتوجب على ا١تراكز اٟتركية العليا تنشيط كبشكل 

أقصى العدد ا١تمكن من ا٠تبليا العصبية اٟتركية ا٠تاصة للعضبلت العاملة كتأمُت النبضات ذات  النوعية ا١ترتفعة 
فمثل ىذه السيطرة اٟتركية ا١تشدكدة ٯتكن أف ٭تتفظ خبلؿ عدة ثواين فقط، كينخفض تردد نبضات بصورة 

مبكرة ك٭تدث توقف يف ا٠تبليا العصبية اٟتركية السريعة مث يتم استهبلؾ الفوسفاجينات بشكل سريع كمطلق يف 



العضبلت العامة كخاصة فوصفات الكرياتُت لذا يشكل نضوب الفوسفاجينات ا١تصادر األساسية القادرة على 
تأمُت مثل ىذا العمل كاحدا من آليات التعب الرئيسية عند أداء ىذه التمارين، إف ٖتلل السكر البلأكسيجيٍت 

يتضاعف بشكل بطيء لذا بعد مركر عدة ثواين من العمل بزيادة تركيز األسيد يف العضبلت ا١تتقلصة بكمية غَت 
كبَتة، إف ألنظمة التأمُت الوظيفي دكرا ىاما يف أداء ىذه التمارين كبالتطابق يف تنمية التعب نظرا لنشاطها كعند 

أداء ٘تارين القدرة البلأكسيجينية القريبة من القصول احملددة لتنمية التعب تعمل التغَتات اٞتارية يف منظومة 
العصب ا١تركزم كيف اٞتهاز العضلي ا١تنفذ بنفس الطريقة ككما ىو اٟتػاؿ عند العمل البلأكسيجيٍت األقصى، 

اليت ٘تد العضبلت  ٬تب أف تؤمن منظومة العصب ا١تركزم نبضات ذات تردد عارل لغالبية ا٠تبليا العصبية اٟتركية
األساسية العاملة بالعصب ك٬ترم يف ا٠تبليا العضلية نفسها استهبلؾ شديد لتمثيل الغذائي البلأكسيجيٍت 

القريب من األقصى ٦تا يؤدم إذل ا٩تفاض سرعة ٖتلل الكليكوجُت يف العضبلت من جهة كيؤدم التأثَت الغَت 
، صفحة 2005مهند حسُت البشتاكم كأٛتد إبراىيم ا٠تواجا، ) .اٞتيد على نشاط منظومة  العصب ا١تركزم من جهة أخرل

380) 

 :التطبيقات الغذائية التي تحسن األداء في المنافسات الرياضية- 24
م فيما ػ تتمثل التطبيقات الغذائية يف ٖتسُت األداء الرياضي يف األكقات ا١تختلفة للوجبات اليت يتناك٢تا الرياض   

 :يلػي
 :الغذاء خالل يومين إلى ثالث أيام قبل المنافسة- 24-1
تتمثل الوجبات اليت يتناك٢تا الرياضيوف خبلؿ األياـ الثبلثة األكذل قبل ا١تنافسة أ٫تية كبَتة بالنسبة لؤلداء أثناء    

ا١تنافسة، ألهنا تلعب دكرا ىاما يف تزكيد اٞتسم بالكليكوجُت الذم سوؼ ٮتزف يف العضبلت العاملة، فالرياضي 
٬تب أف يكوف لديو ا١تخزكف الكايف من الكليكوجُت عند مستوياتو الطبيعية أك مستويات أعلى عندما يشارؾ يف 

 .ا١تنافسات الرياضية
 :وجبة ما قبل المنافسة- 24-2

   يرل العديد من العلماء أف ىذه الوجبة ٬تب أف تكوف قليلة جدا من أجل ٖتسُت األداء كتقليل اإلحساس 
باٞتوع ألف ىذه الوجبات الغذائية اليت تسبق ا١تنافسة ٬تب أال تتعارض مع مستول اجملهود ا١تبذكؿ كال تكوف 

 :ا١تعدة ٦تتلئة عند ا١تشاركة يف ا١تنافسة ٦تا يسبب الشعور بالغثياف، كشركط ىذه الوجبة ىي
 أف تكوف صغَتة كسهلة ا٢تضم لدرجة أف الفرد الرياضي ال يدخل ا١تنافسة كا١تعدة ٦تتلئة .
  ٬تب أف يكوف ٤تتول طعاـ ىذه الوجبة مألوفا للرياضي كذك توابل قليلة كطهي جيد كي ال يسبب أدل

 . يف ا٢تضم
 :وجبة ما بعد المنافسة- 24-3

     ٬تب مراعاة الوقت ا١تناسب ا٠تاص بوجبة ما بعد ا١تنافسة ألنو ٯتثل أ٫تية كبَتة، حيث أنو ٬تعل استعادة 
تزكيد العضلة بالكليكوجُت أسرع عندما يكوف تناكؿ ىذه الوجبات خبلؿ الساعتاف األكليتاف بعد التمرين أك 



ا١تنافسة، أك الوجبات الصغَتة الدٝتة كاليت يوصى هبا البلعبوف بعد التدريبات، ٯتكن أف ٘تد أيضا اٞتسم 
 .باٞتلوكوز الذم ٭تتاج إليو اٞتسم الستعادة تكوين الطاقة

 :خطورة تناول الغذاء أثناء المنافسة- 24-4
     إف تناكؿ كمية من الطعاـ أثناء ا١تنافسة أك التدريب سيؤدم إذل امتبلء ا١تعدة ٦تا يسبب حدكث ضيق يف 

، ىذا كلو يسبب أثر غَت ا٬تايب على األداء  التنفس كتثاقل حركة اٞتسم كأحيانا الرغبة يف النـو
، لتعويض الكمية من ىذه ...لكن ال يضر الرياضي تناكؿ أك شرب كمية قليلة من السوائل كا١تاء كالعصَت

 (140-136، الصفحات ٤2006تمد علي اٛتد القط، ) .السوائل ا١تستهلكة أك لتجديد الطاقة
 
 
 
 
 
 

 
   :خالصة

ف الوصوؿ بفريق ما لتحقيق نتائج إ٬تابية يعتمد بدرجة أمن خبلؿ ما تطرقنا إليو يف ىذا الفصل نستنتج 
أكذل على إتقاف أفراد الفريق للمبادئ األساسية للعبة يف ٚتيع ا١تواقف، كىذا يعتمد على األسلوب الصحيح 

طرؽ التدريب كالتحضَت النفسي كالبدين اٞتيد للوصوؿ بالبلعب إذل نتائج جيدة يف ؿ  التخطيطكالعلمي يف
 أف األداء اٞتيد ىو ٙتار العمل ا١تتواصل للرياضي فإذا كاف األداء جيد ،كما األداء مع أفضل اقتصاد يف اجملهود

فإف الرياضي متحرر من ٚتيع النواحي البدنية كالتقنية كالنفسية، فاألداء كا١تهارة عاملُت خارجُت عن نطاؽ طاقة 
األداء التخطيط ك الرياضي، كحسب العناصر السالف ذكرىا يف ىذا الفصل نكوف قد أعطينا نظرة شاملة عن 

 عبلقة كطيدة باٞتانب القدـ، إضافة إذل ذلك فإف لعنصر متطلبات األداء لبلعيب كرة القدـالرياضي لكرة 
 .ا١تيداين

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : تمهيد 
 سنة فإننا نسلط 19- 17إذا كنا بصدد التحدث عن سن األكاسط يف كرة القدـ أك ا١ترحلة ا١تمتدة من     

الضوء على مرحلة حاٝتة يف حياة الفرد كىي ما يسميها علماء النفس ٔترحلة ا١تراىقة كىي مرحلة من مراحل 
عمر اإلنساف البد لكل كاحد منا أف ٯتر هبا، تأيت بعد مرحلة الطفولة فيكوف بذلك قد ٗتطى مرحلة الصىب 

 ا١ترحلة بالعديد من التغَتات الفيزيولوجية كالنفسية كاالنفعالية كاليت تؤثر بصورة ذهتتميز ق. كدخل مرحلة جديدة
بالغة على حياة الفرد يف ا١تراحل ا١تتتالية من عمره، كبداية مرحلة ا١تراىقة تتحدد بالبلوغ اٞتنسي بينما هنايتها 
تتحدد بالوصوؿ إذل مراحل النضج يف مراحل النمو ا١تختلفة كيبقى ىذا التحديد ٤تل اختبلؼ العلماء الذين 
اختلفوا يف إعطاء مفهـو أكسع كأمشل للمراىقة، كمن خبلؿ ىذا الفصل سنتطرؽ إذل ٖتديد ٦تيزات ٪تو العب 

. األكاسط كا١تشاكل اليت تعًتضو يف ىذا السن ككذا عبلقتو ٔتمارسة كرة القدـ كاحمليط الرياضي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



: تعريف فئة األواسط وتحديدىا - 1
األشباؿ، األكاسط، اآلماؿ، األكابر  كالفئة  األصاغر،:     يصنف فريق كرة القدـ إذل ٜتسة فئات كىي 

 سنة البلعب يف ىذه الفئة يكوف يف 19-17الوسطى ىي فئة األكاسط، احملددة با١ترحلة العمرية ا١تمتدة بُت 
مرحلة جد حاٝتة كىامة يف حياتو أال كىي مرحلة ا١تراىقة، كما ىي إال مرحلة تدعيم التوازف ا١تكتسب من 

ا١ترحلة السابقة كيتم تأكيده يف ىذه الفًتة، إذ أف اٟتياة يف ىذه ا١ترحلة تأخذ طابعا ، يتجو فيها الفرد ٤تاكال أف 
يكيف نفسو مع اجملتمع الذم يعيش فيو، ْتيث ٭تاكؿ التعود على ضبط النفس كاالبتعاد عن العزلة كاالنطواء 

.   ٖتت لواء اٞتماعة
: خصائص النمو عند فئة األواسط - 2

    يتميز ٪تو العب فئة األكاسط بعدة خصائص، جسمية، انفعالية كنفسية كاجتماعية ككذا خلقية  كاليت ٢تا 
األثر الكبَت يف تكوين شخصية البلعب ا١تراىق، كعلى مدل تكيفو يف احمليط الذم يعيش فيو  كخصائص ٪تو 

. لعب فئة األكاسط ىي نفسها خصائص النمو يف مرحلة ا١تراىقة
           : النمو الجسمي 2-1

إف البعد اٞتسمي ىو أحد األبعاد البارزة يف ٪تو ا١تراىق، كيشمل مظهرين أساسيُت من مظاىر النمو ك٫تا »     
يولوجي ىو النمو يف األجهزة الداخلية سيولوجي أك التشر٭تي كالنمو العضوم، كا١تقصود بالنمو الفيسالنمو الفي

غَت الظاىرة للعياف اليت يتعرض ٢تا ا١تراىق أثناء البلوغ كما بعده، كٯتل ذلك بوجو خاص النمو يف الغدد اٞتنسية، 
فيتمثل يف األبعاد ا٠تارجية كالطوؿ، الوزف كالعرض، حيث يكوف متوسط النمو بالنسبة . أما النمو العضوم 

 سم بالنسبة للطوؿ، كيؤدم النمو اٞتسمي إذل االىتماـ باٞتنس اآلخر، كيهتم 29كغ يف السنة،  3للوزف 
ا١تراىق ٔتظهره اٞتسمي كصحتو اٞتسمية كقوة عضبلتو كمهاراتو اٟتركية، ١تا ٖتملو من أ٫تية يف التوافق االجتماعي 
كإذا الحظ ا١تراىق أم ا٨تراؼ يف مظهره الشخصي فإنو يبذؿ قصارل جهده لتصحيح الوضع كإذا أخفق ينتابو 

   (48، صفحة 1990نورم اٟتافظ ، ) .«الضيق كالقلق كىو يؤدم ذلك إذل االنطواء كاالنسحاب 
:   النمو الحركي 2-2

تتميز ىذه ا١ترحلة بإتقاف ا١تهارات اٟتركية من مظاىره تصبح حركات ا١تراىق أكثر توافقا كانسجاما كيزداد     » 
نشاطو كقوتو، كتزداد سرعة زمن الرجع، كىو الزمن الذم ٯتي بُت مثَت كبُت استجابة ٢تذا ا١تثَت كما أف النمو 
اٟتركي يتفق معناه إذل حد كبَت مع ا١تعٌت العاـ للنمو من حيث كونو ٣تموعة من التغَتات ا١تتابعة اليت تسَت 

حسب أسلوب كنظاـ مًتابط خبلؿ حياة اإلنساف كلكن كجو االختبلؼ ىو مدل الًتكيز على دراسة السلوؾ 
اٟتركي كالعوامل ا١تؤثرة فيو، كقد جاء تعريف أكادٯتية النمو اٟتركي على أنو عبارة عن التغَتات يف السلوؾ اٟتركي 

 (339حامد عبد السبلـ زىراف، صفحة ) .«خبلؿ حياة اإلنساف، كالعمليات ا١تسؤكلة عن ىذه التغَتات 
:  النمو النفسي 2-3



 يف ىذه ا١ترحلة يبلحظ تعاقب مراحل من اإلثارة النفسية أك اإلحباط النفسي، حيث يظهر غالبا »    
اىتمامات ٣تردة كمثالية كدينية، كمن ناحية أخرل يعترب الباحثوف ا١تراىقة سن اإلٯتاف العفوم كسن الدقة 

 (25جوزيف عبود كبو، صفحة ) .«كالفضوؿ كٯتكن إف األفكار على العقل، ا١تفاىيم اإلنسانية كعشق اجملردات 

كما أف ا١تراىقة تعترب من أصعب ا١تراحل من الناحية النفسية، حيث أف الرغبة يف التقرب من اٞتنس     » 
اآلخر دكف تفكَت يف حصرىا يف شخص كاحد معُت تزداد ٖتت سلطاف اٟتاجة ا١تتزايدة، فتتولد االىتمامات 

الدينية على العكس مع االرتباؾ الداخلي كاٟتاجة إذل العوف، تلك اٟتاجة اليت تدخل يف صراع مع ا١تتطلبات أك 
 (272، صفحة 1997فؤاد البهى السيد، ) .«ا١تطالب ا١تتزايدة للعقل كالنفس 

:  النمو االجتماعي واألخالقي 4 – 2
 من ا١تظاىر األساسية للنمو االجتماعي يف ىذه ا١ترحلة التحرر من سلطة األسرة، كتأكيد الذات ك٤تاكلة »    

إشعار اآلخرين با١تكانة االجتماعية، كما يبلحظ اتساع العبلقات االجتماعية كتكوين الصداقات كما يبدأ 
 بو كمشاركتو ألحداثو كما نشَت إذل ارتباطو ٔتجموعة ٤تدكدة االىتماـشعور ا١تراىق با١تسؤكلية ٨تو ٣تتمعو ك

يتبادؿ مع أفرادىا النصح كا١تعرفة كٯتيل إذل التعاكف مع اآلخرين للقياـ ببعض ا٠تدمات تأكيدا للمكانة 
االجتماعية، كما أف ا١تراىقة تعرؼ بأهنا مرحلة اإلبطاؿ فهو يكيف سلوكو ٔتا يتناسب مع سلوؾ البطل الذم 

 (116، صفحة ٤1982تي الدين ٥تتار، ) «اٗتذه ٪توذجا لنفسو 
:   النمو العقلي 2-5

 تتميز ىذه ا١ترحلة باالىتمامات التكتيكية اإلطبلعية أك العقلية، كٗتضع ىي أيضا لنوع من التصعيد »    
كتتحوؿ إذل اىتمامات عقلية ٣تردة تدفع ا١تراىق إذل البحث عن اإلشكالية األكذل للحياة الثقافية اليت يستطيع 

. بلوغها فيتوجو إذل دراسة التاريخ كيوسع نظرتو إذل الوجود بأف يضيف إذل ا١تكاف بعدا آخر ىو الزماف 
كالفنوف مث ا١توسيقى كأماـ الكوف يغدك قادرا على .     كما أف ا١تراىق يعطي عناية كبَتة للمجاؿ األديب كالشعرم

تصور العبلقات اجملردة العامة كعلى استخدامها، حىت يصل إذل العبلقات الرياضية كتنشأ لو فكرة القانوف 
الطبيعي ، كيف ٚتيع ا١تيادين يصبو إذل منظومات من اٟتقائق النهائية ٘تنحو مهادا كمتكأ لشعوره بشخصيتو 

 (30-29، الصفحات 1979مصطفى غالب، ) .«ا٠تاصة 

 
: النمو االنفعالي – 2-6

إف التغَتات اٞتسمية اٞتنسية اليت تظهر أثناء ا١تراىقة تؤثر على نفسية كعلى سلوؾ ا١تراىق كتفكَته »     
: كتصرفاتو كلذا ىناؾ ٪تو انفعارل ٯتيز ا١تراىق منو 

  شدة اٟتساسية كا٠تجل كالشعور اٟتاد بالذنب يف كل ما يفعلو كا٢تركب إذل التدين ا١تتزمت خوفا من
. العقاب كٮترج من ا١تبادئ الدينية كا٠تلقية 



  ا١تراىق ٯتيل للتمرد على تعاليم األسرة كا١تدرسة خبلفا للطفل الذم ٯتيل للواء األسرة ، كما ٮتتلف
ا١تراىق عن الطفل يف ا١تيل الشديد لتحسُت ا١تظهر الشخصي يف الشكل كا١تلبس كطريقة الكبلـ كالعناية 

 .بشعره كاٟترص على إثبات الرجولة يف معظم تصرفاتو 
  يريد ا١تراىق الدخوؿ يف عادل الكبار كالتشبو هبم كىذا التكيف لؤلكضاع اٞتديدة كالتخلي عن العادات

 .القدٯتة مرتبطا بالتوتر االنفعارل كاحتماؿ الفشل 
  كما أف ىناؾ عدـ استقرار انفعارل ناتج عن الدكافع اٞتنسية كالتغَتات الفيزيولوجية اليت ٖتتاج إذل فهم

 .كتفسَت ، إال أف اجملتمع يعتربىا من ا١توضوعات اليت ال ٯتكن مناقشتها 
  كلكن ا١تمنوع غالبا مرغوب فيو كيلجأ بالتارل ا١تراىق إذل مغامرات جنسية طائشة ، كلذا يظهر يف مرحلة

ا١تراىقة خصوصا أغراضا عصبية مثل القلق العصيب ، توىم ا١ترض ، األفكار كاألفعاؿ القهرية أك 
 .ا١تخاكؼ ا١ترضية اليت تكوف بدكف سبب 

 ٝتات ا١تراىقة " أضواء على نفسية ا١تراىق ا١تصرم، لصامويل مغاريوس :"  حالة 82كيف دراسة لػ
اإلنسحابية اليت تتسم باالنطواء كالعزلة كالسلبية كالًتدد كا٠تجل، كالشعور اٟتاد بالنقص كأحبلـ اليقظة 

الزين ) . « حالة82كا١تثالية اليت تقًتب من التصرؼ ككانت ٚتلة ىذه األ٪تاط اإلنسحابية يف حالة من الػ 
 (223، صفحة 1979-٤1978تمود ٤تمد، 

أما ٪تط ا١تراىقة ا١تتمردة فتنقسم بأنواع السلوؾ العدكاين عند األسرة كا١تدرسة، كىناؾ ا١تراىقة ا١تنحرفة اليت     » 
السرقة، الكذب كالغش كا٢تركب من ا١تنزؿ، إذل جانب ذلك ىناؾ حاالت كثَتة : تتصف بالسلوؾ الشاذ مثل 

من ا١تراىقة ا١تتكيفة كتتصف ىذه بالسلوؾ السوم كاألخبلؽ اٟتميدة كالصادقة كا٢تدكء يف اٟتياة االجتماعية، 
مالك سليماف ٥توؿ، صفحة ) .«كلكن يبدكا أف االستجابة السلبية أكثر من االستجابة اإل٬تابية يف ٣تتمع ا١تراىقُت 

277) 
:  أزمات فئة األواسط- 3

 الفًتة ذه    تواجو العب فئة األكاسط أزمات تعيق ٪توه النفسي كاالجتماعي كحىت األخبلقي خاصة يف مثل ق
اٟترجة من العمر كنعٍت مرحلة ا١تراىقة، كالسبب يعود إذل احمليط االجتماعي نفسو من األسرة كا١تدرسة كالنادم، 
كل ىذه ا١تنظمات اليت ٢تا عبلقة ٢تذه الفئة، ك٢تذا سنطرح ٥تتلف األزمات اليت يتعرض ٢تا العب فئة األكاسط 

.    أك بصفة اعم البلعب ا١تراىق 
: األزمات النفسية - 3-1

    تقف أماـ تطلعات البلعب ا١تراىق ٨تو التجديد كاالستقباؿ أزمات نفسية تعيق ىذا التطلع كٯتكن تقسيمها 
. إذل أزمات انفعالية كرغبات جنسية كنزعات عدكانية 

:  األزمات االنفعالية 3-1-1



    تتميز انفعاالت ا١تراىق بالتغيَت كعدـ الثبات ، حيث ٧تده ينقلب من انفعاؿ إذل آخر يف مدل قصَت فهو 
ينقلب من حالة الزىو كالفرح إذل القنوط كاليأس كىناؾ ميزة أخرل ىي ٖتكم ا١تراىق يف انفعاؿ الغضب يصرخ 

ككذلك عند انفعاؿ الفرح يفعل نفس الشيء كىذا ما يدؿ على اإلتزف االنفعارل . كيضرب كيكسر األكاين 
كما تتميز ىذه ا١ترحلة يف الوقت نفسو بتكوين العواطف الشخصية، عواطف ٨تو الذات " حركات ىستَتية "

االعتناء بالنفس، العناية با٢تنداـ كبطريقة اٞتلوس كالكبلـ ك٭تس ا١تراىق أنو دل يعد طفبل : تأخذ ا١تظاىر التالية 
      (33، صفحة 1979مصطفى غالب، ) «صغَتا ال يؤخذ لو برأم 

:  الرغبات الجنسية 3-1-2
    يشعر ا١تراىق أنو كرب كاكتمل من الناحية اٞتنسية، كأنو يريد أف يصرب عن تلك الدكافع اٞتا٤تة يف نفسو 

 عن استقبلؿ كالتعبَتفالقصور يف ا١تواد ا١تادية يقف بينو كبُت ما ينشد إليو من . بالزكاج إال أنو يصطدـ بالواقع
كبالرغم من أف ىذه العملية طبيعية إال أهنا بالنسبة للكثَت من . دكافعو الفطرية كىنا تزداد حدة التوتر االنفعارل

الفتياف ا١تراىقُت كابوس ٯتسك بثيابو، فهم يعتربكنو خطيئة مث إف اٞتهلة كأدعياء ا١تعرفة من اآلباء غالبا ما يزيدكف 
    (52-51، الصفحات 1990نورم اٟتافظ ، ) «الطُت بلة، كيثقلوف على كواىل أبنائهم نتيجة سوء الفهم كالتقدير 

:  النزعة العدوانية 3-1-3
من األزمات النفسية الشائعة عند ا١تراىقُت النزعة إذل العدكاف على اآلخرين من زمبلئهم، كعلى الرغم من »     

االعتداء بالضرب كالشتم على : أف النزعة تشكل أزمة كاحدة، إال أف أعراضها ٗتتلف من مراىق إذل آخر مثبل
 (33، صفحة 1979مصطفى غالب، )  « االعتداء بالسرقة، إلقاء التهم على الزمبلء،الزمبلء

فعلى ا١تدرب أف يهتم ّتميع ىذه األمور بالنسبة لبلعبيو حىت يتسٌت لو أف يدرؾ أسباب تصرفات العبيو   
. كمشاكلهم اليت تؤثر كثَتا يف مردكدىم 

 
 

: األزمات االجتماعية - 3-2
:  عالقة الالعب المراىق باألسرة - 3-2-1

يدرؾ ا١تراىق عندما يتقدـ بو السن قليبل أف طريقة معاملتو ال تناسب ما كصل إليو من نضج، كال تقر     » 
رجولتو كفرد لو ذاتيتو، كيفسر ا١تراىق كل مساعدة من قبل كالديو على أهنا تدخل يف أموره، كأف ا١تقصود من 

العناد : ىذا التدخل إساءة معاملتو كالتقليل من شأنو كيأخذ االعًتاض على سلوؾ كالديو أشكاال متعددة أ٫تها 
مصطفى غالب، ) .«كاللجوء إذل بيئات أخرل قد ٬تد فيها منفذ للتعبَت عن حريتو ا١تكبوتة  كعدـ االستقرار كالسلبية

     (33، صفحة 1979
 : االختالف في المستوى- 3-2-2



من ٚتلة األسباب اليت تعمل على اضطرابو كعدـ استقراره االنفعارل كعجزه ا١تارل الذم يقف دكف ٖتقيق     »
رغباتو ك٬تعلو دائما مرتبطا بالعائلة، كقد ٬تد ا١تراىق نفسو يف كسط ٚتاعة من رفاقو ينفقوف عن سعتو كىو يف 

مصطفى ) .«الوقت ذاتو عاجز عن ٤تاكرهتم أك االشًتاؾ معهم ككل ذلك يسبب لو الضيق كالشعور بعدـ الطمأنينة
 (33، صفحة 1979غالب، 

:  األزمات البدنية - 3-3
 .تنقسم إذل أزمات حركية كصحية

:  أزمات حركية3-3-1
 ك طولو بزيادة ٪تو العضبلت كالعظاـ، كتكوف القدرة على العمل ا١تتزف يف مرحلة ا١تراىقة يزداد كزف اٞتسم    » 

من فقداف عنصر الرشاقة كعدـ القدرة على ضبط ا١تتغَتات اٟتركات، كظهور عبلمات  ضئيلة كيتضح ذلك
التعب بسرعة، حيث يرل العادل ىامبورجر بأف مرحلة ا١تراىقة ىي فًتة ارتباؾ بالنسبة للنواحي اٟتركية، كمن ىنا 

:  اٟتركية يف ما يلي االضطراباتٯتكن تلخيص أىم 
 إف حركات ا١تراىق تفتقر إذل صفات الرشاقة كيتضح ذلك جليا بالنسبة لتلك :االفتقار إلى الرشاقة- أ

. اٟتركات اليت تتطلب حسن التوافق من ٥تتلف أجزاء اٞتسم
 كثَتا ما ٧تد أف اٟتركات العادية للمراىق ترتبط بدرجة كبَتة ببعض :الزيادة المفرطة في التحركات- ب

اٟتركات اٞتانبية الزائدة كتعٍت تلك الزيادة الواضحة يف حركاتو كعدـ قدرتو على االقتصاد اٟتركي كنقص يف 
. ىادفية اٟتركات 

٬تد ا١تراىق صعوبة يف اكتساب ا١تهارات اٟتركية اٞتديدة كنادرا ما ٧تد التعلم : نقص القدرة على التحكم- ج
. من أكؿ كىلة كما يظهر كذلك ا٠توؼ الذم يساىم يف إعاقة اكتساب كاستيعاب اٟتركات اٞتديدة

 يتميز سلوؾ ا١تراىق بعدـ االستقرار اٟتركي كالذم يظهر يف القياـ :التعارض في السلوك الحركي العام- د
ٔتختلف اٟتركات الغَت مقصودة فتجده دائب اٟتركة ف كيف بعض األحياف نبلحظ أف حركاتو تتسم بالفتور 

كالتثاقل اليت نصادفها كثَتا يف حصص الًتبية الرياضية خاصة بالنسبة ألنواع األنشطة اليت تتطلب زيادة الفعالية 
 (161-159، الصفحات 1975سعيد جبلؿ ك٤تمد عبلكم، ) .«كبذؿ اٞتهد 

  :أزمات صحية- 3-3-2
إف ا١تتاعب العرضية اليت يتعرض ٢تا الشباب يف مرحلة ا١تراىقة ىي السمنة البدانة إذ يصاب ا١تراىق بسمنة »     

بسيطة مؤقتة لكن إذا كانت السمنة كبَتة ٬تب على تنظيم األكل كالعرض على األطباء األخصائيُت فقد تكوف 
ميخائيل ) .«كرائها اضطرابات شديدة يف الغدد كما ٬تب عرض ا١تراىقُت على انفراد مع الطبيب ١تعرفة متاعبهم 

 (76، صفحة 1971خليل معوض، 
: خصائص العب فئة األواسط- 4
: الصفات البدنية - 4-1



تتمثل يف العدك ألخذ األماكن الشاغرة أك االنطبلؽ بسرعة ٨تو الكرة القادمة للوصوؿ : السرعة االنفعالية»     
. إليها قبل ا١تنافس كاٞترم للحاؽ با١تنافس عند الدفاع

ىي سرعة أداء البلعب للمهارة بالسرعة كالدقة كالتكامل ٖتت ضغط ا١تنافس خاصة عند : سرعة الحركة  -
. التصويت بدقة

 كىي القدرة على االستجابة للمواقف كالتحركات ا٠تطَتة كىذا لتغيَت موقع اللعب حىت :سرعة االستجابة  -
. يستطيع أف يستجيب بسرعة 

 J W) .« ىي القدرة العضلية يف التغلب على ا١تقاكمات ا١تختلفة أك مواجهتها بالتوتر العضلي :القوة    
CIMECK, 1983, p. 183) 

كتؤثر تأثَتا كبَتا يف الصفات األخرل كالسرعة كالتحمل كالرشاقة كتظهر أ٫تيتها يف ا١تزاٛتة لبلستحواذ على الكرة 
 .بُت البلعبُت 

.  تظهر يف الوثب لضرب الكرة بالرأس عند التصويب أك إبعاد الكرة:لسرعةباالقوة المميزة     - 
 ٬تب التدريب عليها يوميا، كيتمثل يف القدرة على ا١تركر على منافس أك أكثر كتتطلب سبلسة :الرشاقة-     

. يف أداء اٟتركات سواء ا١تراكغات يف األرض أك يف ا٢تواء
 لكي تؤدم ا١تهارة بطريقة سليمة ٬تب أف تأخذ ا١تفاصل يف اٞتسم الزكايا الصحيحة كعليو ٬تب :المرونة-     

. أف تكوف مرنة لذلك فإف مركنة العمود الفقرم ٢تا دكر ىاـ يف انسيابية اٟتركات
التحمل جزء ىاـ من اللياقة البدنية حيث أنو يتوقف على استخداـ ٣تموعة كبَتة : المداومة والتحمل-     

من العضبلت ك١تدة طويلة فهو عامل ىاـ يساعد على ٖتسُت اللياقة البدنية كنعٍت بالتحمل القدرة على 
االستمرار يف أداء متطلبات ا١تباراة بدكف ىبوط ا١تستول كىو ما يسمى بتحمل األداء خاصة يف الدقائق األخَتة 

فكلما زادت قدرتو على ٖتمل األداء تأثرت صفاتو اإلرادية مثل العزٯتة كاإلصرار كالعمل على النصر كالثقة 
. بالنفس لبلستحواذ على الكرة 

بُت أجزاء جسم البلعب عند أداء ا١تهارات ىاـ جدا لدقة أداء البلعب كالتوافق مع الكرة ىو : التوافق-     
العامل الفيصل يف إتقاف ا١تهارة، فإف دل يكن ىناؾ توافق بُت نظر البلعب كالكرة كأجزاء اٞتسم تنعدـ قدرة 

البلعب على التحكم يف الكرة، لذلك كانت كل ٘ترينات الكرة تعمل على توافق نظر البلعب كجسمو كالكرة 
، صفحة 2008حنفي ٤تمود ٥تتار، ) .«من ىنا كانت أ٫تية اختبارات التوافق لتحدد مدل قدرة البلعب على التوافق 

144) 
: يولوجية بالنسبة لالعبي كرة القدمسالخصائص التشريحية والف- 4-2

إف الدكر الذم تلعبو ا٠تصائص الفيزيولوجية يف تطوير العضوية يرجع إذل اٞتهاز العصيب ا١تركزم، إف »     
التدريب ا١تتعدد االختصاصات ٬تب أف يكوف اىتماما أساسيا يف الوسط الرياضي لكي تتطور عند البلعبُت 

قابلية أداء النشاط الرياضي ١تدة طويلة يف اٟتياة، لذلك ٬تب أف يكوف التدريب بطريقة حيوية ٖتفيزية مصحوبة 



بعدد كبَت من التجارب الناجحة، فأثناء تعليم اٟتركات التنسيقية ا١تعقدة لبلعب ا١تراىق بطريقة منهجية ٬تب 
:  االىتماـ ٢تما تأثَت كبَت على العضوية ك٫تا 

 التبادالت الوظيفية .
 إعادة ا٢تيئة ا١تورفولوجية يف شكل متطور يتميز بصفات أنًتكبومًتية. 

    إف ٪تو اٞتسم عند ا١تراىق يتميز بصفات اإليقاع العارل كتطور كزف اٞتسم أك ارتفاعو إذل األعلى ينتهي عن 
 سنة كالتطور األقصى للهيكل العظمي لدل األطفاؿ مرتبط ارتباطا كثيقا بتشكيلة 18 . 17الشباف ٨تو 

 كيتوازل مع ارتفاع ىاتو الكتلة 2.44/100 سنة تكوف الكتلة العضلية 18عضبلهتم كاألربطة ا١تفصلية فعند 
 سنوات 10 إذل 7العظمية العضلية كيتم إتقاف الصفات الوظيفية، كىاتو األخَتة تتغَت كتتجدد يف سن 

 سنة كٗتتلف قليبل عن البالغ فارتفاع قوة العضبلت بالنسبة لبلعيب كرة 15 – 14كعضبلت ا١تراىق تتجدد يف 
 سنة تنتج بصفة غَت منسقة إذل جانب صفة القوة ٧تد السرعة اليت يبدأ تطورىا 19 – 11القدـ يف ا١ترحلة 

.  سنة 17 – 12عند العيب كرة القدـ من 
    أما بالنسبة لصفة الدقة عند العيب كرة القدـ شباف ٕترم بشدة عالية كتتطور بشكل مرتفع إذل جانب ىاتو 

 لكي ٨تصل على العب مرف يف ا١تستقبل كطواؿ 11الصفات ٧تد صفة ا١تركنة كاليت تتطور بشكل جيد يف سن 
 سنة كىذا بسبب ارتفاع السرعة القصول 16- 15حياتو الرياضية، أما بالنسبة للمداكمة فتنخفض يف سن 

.  نبدأ ا١تداكمة يف االرتفاع كالتطور من جديد 17كارتفاع إمكانيات العمل كعند الوصوؿ إذل 
    أما التسخُت خبلؿ اٟتصة التدريبية من كجهات النظر ا١تنهجية كالبيداغوجية ال ٬تب أف يكوف ١تدة طويلة  

كالراحة ٬تب أف تكوف قصَتة من جهة نظر الفيزيولوجية كأف عنصر التعب ٯتر بسرعة عند العيب كرة القدـ 
  (AKnemov, 1989, p. 39) .شباف

: حاجات العب فئة األواسط- 5
فؤلكؿ كىلة تبدك تلك اٟتاجات .  يصاحب التغَتات اليت ٖتدث مع البلوغ تغَتات يف حاجات ا١تراىقُت»    

قريبة من حاجات الراشدين، إال أف ا١تدقق ٬تد فركقا كاضحة خاصة يف مرحلة ا١تراىقة، كلعلنا ال نبالغ إذا قلنا أف 
اٟتاجة كا١تيوؿ كالرغبات تصل يف ىذه ا١ترحلة إذل درجة كبَتة من التعقيد، كٯتكن تلخيص حاجات ا١تراىق 

: األساسية فيما يلي 
  كتتضمن اٟتاجة إذل األمن اٞتسمي أم الصحة التامة، اٟتاجة إذل الشعور باألمن :الحاجة إلى األمن 

 اٟتاجة إذل الراحة كالشفاء عند ،اٟتاجة إذل البقاء حيا، اٟتاجة إذل ٕتنب ا٠تطر كاألدل. الداخلي 
. ا١ترض، اٟتاجة إذل اٟتياة األسرية اآلمنة ا١تستقرة، كاٟتاجة إذل حل ا١تشكبلت الشخصية 

  اٟتاجة إذل ا١تركز كالقيمة االجتماعية  ,  تتضمن اٟتاجة إذل ٚتاعة الرفاؽ :الحاجة إلى مكنة الذات
اٟتاجة إذل الشعور بالعدالة يف ا١تعاملة، اٟتاجة إذل االعًتاؼ كالتقبل من اآلخرين، اٟتاجة إذل القيادة 



اٟتاجة إذل تقليد اآلخرين، اٟتاجة إذل ا١تساكاة مع رفاؽ السن يف ا١تظهر كا١تكانة االجتماعية، اٟتاجة إذل 
 .ٕتنب اللـو كاٟتاجة إذل االمتبلؾ 

  تتضمن اٟتاجة إذل احملبة كالقبوؿ كالتقبل االجتماعي، اٟتاجة إذل :الحاجة إلى الحب والقبول 
 .األصدقاء، اٟتاجة إذل االنتماء  للجماعات 

  تتضمن اٟتاجة إذل الًتبية اٞتنسية، اٟتاجة إذل االىتماـ باٞتنس اآلخر : الحاجة إلى اإلشباع الجنسي
 .كحبو، اٟتاجة إذل التخلص من التوتر اٟتاجة إذل التوافق اٞتنسي 

  كتتضمن اٟتاجة إذل التفكَت كتوسيع قاعدة الفكر كالسلوؾ :الحاجة إلى النمو العقلي واالبتكار 
اٟتاجة إذل إشباع الذات , اٟتاجة إذل خربات جديدة كمتنوعة , اٟتاجة إذل ٖتصيل اٟتقائق كتفسَتىا 

اٟتاجة إذل النجاح الدراسي، اٟتاجة إذل اكتساب ا١تعلومات ك٪تو القدرات  اٟتاجة , عن طريق العمل 
 .إذل اإلرشاد الًتبوم كا١تهٍت 

  كتتضمن اٟتاجة إذل النمو العادم كالسوم اٟتاجة إذل العمل من :الحاجة إلى تحقيق وتأكيد الذات 
اٟتاجة إذل معرفة الذات كتوجيهها , أجل ٖتقيق أىداؼ شخصية معينة، اٟتاجة إذل معارضتو لآلخرين 

. 
  الصفحات ٤1991تمود عبد الرٛتاف ٛتودة ، ) .«...  مثل الًتفيو كالتسلية، كاٟتاجة إذل ا١تاؿ :حاجات أخرى ،

436-437)  
 يؤدم إشباع حاجات البلعب ا١تراىق بصفة أخص إذل ٖتقيق األمن النفسي لو كمنو ننظر :مالحظات 

 لؤلمن النفسي لبلعبيو كاألمن النفسي ىو الطمأنينة النفسية أك ضابطاإذل ا١تدرب ْتيث ٬تب أف يكوف 
 .االنفعالية  كالشخص اآلمن نفسيا يكوف يف حالة توازف كاستقرار 

  :عالقة الالعب المراىق بالرياضة- 6
مع فركيد يف اعتبار اللعب كالنشاط الرياضي كمخفض للتوتر كاإلحباط  (1983) يتفق ريتشارد أكلرماف »    

الذم من شأنو أف يعطل الطاقة الغريزية للهو، فعن طريق اللعب ٯتكن للطاقة الغريزية أف تتحرر بصفة اجتماعية 
كيستطيع ا١تراىق التحكم يف صراعاتو البلشعورية ا١ترتبطة ٔترحلة الطفولة كبالتارل التحكم يف ذاتو كالواقع ، مقبولة

 .
    كبفضل اللعب كالنشاط الرياضي يتمكن ا١تراىق من تقومي كتقييم إمكانياتو الفكرية كالعاطفية كالبدنية  

ك٤تاكلة تطويرىا باستمرار كما تسمح لو باالنفصاؿ ا١تؤقت عن الواقع ْتثا عن صدل كاقعي ٢توامتو يف عادل 
 أف اللعب كالرياضة من 1924 ( MENNIGETERمنيجيًت  )كما يرل . األشياء كعادل األشخاص 

كما أف الضغط . أ٪تاط الصراع الرمزم الذم يرتكز أساسا على العدكانية كالسلوكات الغَت مقبولة اجتماعيا 
الذم تولده التوترات اٞتنسية كالعدكانية ، ٯتكن التحكم فيها كتوجيهها بفضل ا١تمارسة الرياضية باعتبارىا 

الوسيلة ا١تقبولة اجتماعيا كباعتبارىا كذلك الطريقة الوحيدة اليت ٘تكن ا١تراىق من إثبات ذاتيتو كتكوين ىويتو 



إف من أزمات الشباب ا١تعاصر كما قاؿ . كالتحكم يف انفعاالتو كبالتارل االندماج قصد التكيف االجتماعي 
تتمحور حوؿ مسألة تكوين ا٢توية، فيتوقف ٧تاح الشباب يف ٗتطي ىذه األزمة على كيفية  (أريك أركيسوف )

مواجهتهم للمشاكل اليت تعًتضهم كا١تشكلة األساسية يف ىذه ا١ترحلة ىي ٖتقيق السيطرة الذاتية على الدكافع 
 (445-444، الصفحات ٤1965تمد ٤تمود األفندم، ) .«اٞتنسية كالسلوكات العدكانية حِت يتم التحكم فيها دكف كبتها 

الرياضة ٘تكن ا١تراىق من ٕتاكز اٟتوار اللغوم إذل اللغة اٞتسدية اليت تسهل لو التعبَت ا١تطلق عن ا١تكونات »     
يولوجية، حيث أف جزء كبَت ٫تشتو مادية اٟتضارة فعن طريق اٟتركة يتجاكز ا١تراىق ٚتيع القوانُت سالبسيكويف

كالتقنيات كاحملرمات التقليدية ا١تفركضة، كبذلك ٭تاكؿ ٕتاكز الواقع كٔتعٌت آخر ٖتدث قطيعة إ٬تابية مع اٟتياة 
 (Bernard, 1971, p. 91) .«اليومية الركتينية فاإل٬تايب يتجو ٨تو الرياضة كالسليب يتجو ٨تو ا١تخدرات كاٞترائم 

نستنتج من كل ىذا ىي الوسيلة  .     الرياضة تعد عامبل ىاما يف بناء األخبلؽ القومية كتقتل عناصر اٞترٯتة
 .األرقى لتحقيق حاجات ا١تراىق 

: أىمية ممارسة كرة القدم لدى المراىق- 7
    لرياضة كرة القدـ أ٫تية كبَتة عند ا١تراىقُت ١تا ٢تا من شهرة عا١تية كإقباؿ كاىتماـ كبَت من ٥تتلف شرائح 

من . اجملتمع كىذا يدؿ بوضوح أهنا تليب حاجيات ا١تراىق الضركرية كتساعده على النمو اٞتيد كا١تتوازف
: اإل٬تابيات ا١تميزة أل٫تية كرة القدـ عند ا١تراىق ٧تد

  ىي الوسيلة ا١تهمة يف تربية ركح اٞتماعة كالتعاكف كاحًتاـ اآلخرين كبصفتها نشاط ٚتاعي فهي ٗتلصو من
. السلوؾ األناين كالعدكاين كتدفعو للعمل لصاحل اٞتماعة

  تشعر البلعب با١تسؤكلية كاالعتماد على النفس انطبلقا من القياـ بدكره داخل الفريق. 
 تساىم مسا٫تة فعالة يف توسيع العبلقات بُت أعضاء الفريق كذلك من خبلؿ احتكاكهم ببعضهم البعض. 
  من احًتاـ قرارات ا١تدرب أك اٟتكم كحىت آراء الزمبلءانطبلقاتنمي ركح تقبل النقد كاالعًتاؼ با٠تطأ  
  تساىم يف تنمية صفة اإلرادة كالشجاعة. 
  تعود الفرد على النشاط كاٟتيوية كتبعده عن الكسل كا٠تموؿ. 
  تريب البلعب على االنضباط كالنظاـ . 
  تساىم يف توجيو الطاقة الزائدة عند الشباب توجيها سليما يعود عليهم بالفائدة، خاصة من اٞتانب

اٞتنسية العدكانية  )الصحي، إذ ٘تتص ما لديهم من فائض يف الطاقة فتخفف بذلك من دكافعهم ا١تكبوتة 
).  
  تساعد على تنمية الذكاء كالتفكَت، حيث أف ىناؾ مواقف ٕتَت البلعب على استعماؿ ذكائو للتغلب على

 .ا٠تصم كالتفكَت يف اٟتل ا١تناسب حسب الوضعية ا١تصادفة
  النفسية كالتخلص االضطراباتتعترب نشاطا ترك٬تيا ىذا ما يساعد البلعب ا١تراىق على التخفيف من حدة 

 .من العزلة كاالنطواء 



 تساعده على اكتساب مهارات كخربات جديدة تعطيو دفعا قويا للتعمق أكثر يف شىت ٣تاالت اٟتياة. 
  ٤تمد ) .٬تابيا، كتنمي فيو صفة التعاكف ا١تهمة يف حياة الفرد االجتماعياتساعده على استغبلؿ كقت فراغو

  (453، صفحة ٤1965تمود األفندم، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



: خالصة
   من خبلؿ عرض ىذا الفصل ٯتكن أف نصل بو على غرار ما كصلت إليو البحوث األخرل إذل أف البلعب 

يف فئة األكاسط يكوف يف فًتة حرجة من عمره، كىي مرحلة ا١تراىقة، فهي من أبرز فًتات كجوده يف اٟتياة 
. االجتماعية، يف ىذه ا١ترحلة يطور كيفجر البلعب كل قدراتو اليت يتمتع هبا 

لوكات متزنة األخبلؽ كإما سكالبلعب يف فئة األكاسط إما أف يكوف إ٬تابيا أم ذك شخصية فذة مستوية اؿ    
أف يكوف سلبيا فيؤدم ذلك إذل اال٨تراؼ كا٠تركج عن ا١تنهج الًتبوم السليم، لذلك فالبلعب ا١تراىق ْتاجة إذل 

 . التقدير كاالستقبلؿ الذايت، كإذل طرقة تعامل ال تعتمد على التهديد كالعقوبات كالسخرية من اآلخرين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



: مدخل الباب الثاني
تطرقنا يف ىذا الباب إذل فصلُت، الفصل األكؿ منهجية البحث ك االجراءات ا١تيدانية ك ٭تتوم على منهج     

البحث ا١تعموؿ بو ك ٣تتمع عينة البحث ك ٣تاالتو ك متغَتاتو ك أدكاتو ك األسس العلمية لبلختبارات ا١تستخدمة 
ك الدراسة اإلحصائية ك صعوبات البحث كما مشل الفصل الثاين على عرض ك ٖتليل ك مناقشة للنتائج ك فيو 
 . عرض للنتائج ك االستنتاجات ك مناقشة للفرضيات فا٠تبلصة العامة مث ٮتتم الفصل ٔتجموعة من االقًتاحات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :تمهيد
بعد ٤تاكلتنا لتغطية اٞتوانب النظرية للبحث، سنحاكؿ يف ىذا اٞتزء أف ٨تيط با١توضوع من اٞتانب التطبيقي 

بدراسة ميدانية عن طريق توزيع استمارة االستبياف على أفراد العينة ا١تختارة، كالذم ٘تحور أساسا حوؿ 
الفرضيات اليت قمنا بوضعها، مث تقدمي مناقشة، كٖتليل نتائج األسئلة اليت طرحناىا يف االستبياف، كقمنا بوضع 

جداكؿ ٢تذه األسئلة تتضمن عدد اإلجابات كالنسب ا١تؤكية كا١توافقة ٢تا كيف األخَت نقـو بعرض االستنتاج 
.    كنوضح فيو مدل صدؽ الفرضيات اليت يتضمنها البحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



:     الدراسة االستطالعية-1
بعد النظر يف الدراسات السابقة، اليت استعملت استمارات استبيانية ك اليت عاٞتت نفس ا١توضوع انتقلنا     

أيضا إذل ا١تيداف من أجل تكوين فكرة كاضحة حوؿ أفراد الدراسة، كمن جهة أخرل لبناء استبياف يعرب بصدؽ 

عن أ٫تية التخطيط ك أثره على األداء الرياضي حيث قمنا بزيارة أكلية لبعض الفرؽ اليت تنشط يف القسم الوطٍت 

احملًتؼ الثاين، الثاين ىواة، قسم ما بُت الرابطات ك القسم اٞتهوم األكؿ،كاليت ٘تثل ميداف دراستنا كاليت من 

شأهنا أف تساعدنا يف بناء الصورة النهائية لبلستمارة كعلى أساس اإلجابات اليت ٖتصلنا عليها، خرجنا بعدة 

 :مبلحظات أفادتنا يف ْتثنا منها

 إعادة صياغة أسئلة االستمارة بشكل مبسط لتمثل فئة األكاسط. 

 إضافة بعض األسئلة اليت لفتت انتباىنا إليها أفراد العينة. 

 حذؼ بعض األسئلة اليت كجدنا أهنا ال تفيد يف دراستنا. 

 ك من ىذه ا١تبلحظات شكلنا استبياف يف ىذا الشأف كعرضناه على ٣تموعة من احملكمُت من أساتذة 

 :، إلبداء الرأم من حيث(تدريب رياضي)الًتبية البدنية 

 مدل كضوح البنود كالتعليمات كسبلمتها لغويا. 

 مدل ارتباط البنود بالتعليمات كاٞتانب ا١تدركس. 

 مدل مبلءمة العبارات لقياس ١تا أعدت لو. 

 إضافة أم معلومات أك تعديبلت يركهنا مناسبة. 

 حذؼ أم معلومات أك تعديبلت أك بنود يركهنا غَت مناسبة. 

 كبعد ٚتع استمارة االستبياف احملكمة مت مراجعة اقًتاحات احملكمُت كالتعديبلت اليت رآىا مناسبة كبناءا 

 .على ذلك مت تغيَت الصياغة اللغوية لبعض العبارات

 :  المنهج المستخدم في البحث- 2

: المنهج الوصفي- 2-1
     ٦تا ال شك فيو أف أم منجز علمي يطمح إذل االتصاؼ بالعلمية ٬تد نفسو مطالبا بوضع خطة أك طريقة 
أك منهج ٭تدد من خبللو ا٠تطوات اليت اتبعها يف الوصوؿ إذل النتائج اليت حققها، ك لذلك قد اعتمدنا على 



طريقة يف الوصف ك التحليل ك التفسَت بصيغة علمية لوضعية اجتماعية أك مشكلة " ا١تنهج الوصفي باعتباره 
 (334، صفحة 2007رشيد زركايت، ) "اجتماعية أك سكانية 

دراسة الوقائع السائدة ا١ترتبطة بظاىرة أك موقف معُت أك ٣تموعة من األفراد أك ٣تموعة من "  كىو كذلك   
 (66، صفحة 2003حسُت عبد اٟتميد رشواف، ) "األحداث أك ٣تموعة معينة من األكضاع 

 :مجتمع الدراسة- 3
٣تموعة منتهية أك غَت منتهية من العناصر احملددة مسبقا كاليت ترتكز عليها  )نو أعلى  " Grawitz" يعرفو 

 (298، صفحة 2004موريس ا٧ترس، ) .(ا١تبلحظات 
. مدريب كرة القدـ لفئة األكاسط  يتكوف ٣تتمع الدراسة من 

  : عينة البحث- 3-1
، صفحة 2004موريس ا٧ترس، ) .(٣تموعة فرعية من عناصر ٣تتمع ْتث معُت )ٯتكن تعريف عينة البحث على أهنا 

301)  
 .مدريب كرة القدـ لفئة األكاسطكعلى ىذا األساس قمنا باختيار 

:  نوع العينة- 3-2
 حيث تعطي ىذه الطريقة ٞتميع لفئة األكاسط بشكل عشوائي، كرة قدـ مدرب 30 اعتمدنا يف اختيارنا لػ 

 .مفردات اجملتمع نفس الفرصة يف أف يكونوا من عينة البحث كىذا ما يعطي الصبغة ا١توضوعية ألداة الدراسة

: مجاالت البحث- 4

 : المجال المكاني-4-1
تيسمسيلت، تيارت،مستغازل،عُت ،سعيدة، غليزاف ةكالمكل من  مت إجراء البحث ا١تيداين على مستول 

 .الدفلى،كىراف،تلمساف

 :المجال الزماني- 4-2
 :٘تت دراستنا على ٣تالُت زمانيُت ىم 

 . 2014 جانفي إذل شهر أفريل ٣20تاؿ خاص باٞتانب النظرم امتد من 

 .2014 أفريل إذل شهر مام ٣20تاؿ خاص باٞتانب التطبيقي امتد من 

 :المجال البشري- 3- 4
 . مدرب كرة القدـ لفئة األكاسط30كقع اختيارنا على        

 :ك كاف تقسيمهم كالتارل
  مدربُت5: القسم الوطٍت الثاين ٤تًتؼ



  مدربُت6: القسم الوطٍت الثاين ىواة
  مدرب12: قسم ما بُت الرابطات
  مدربُت7: القسم اٞتهوم األكؿ

: متغيرات البحث- 5
      تكتسي مرحلة ٖتديد متغَتات البحث،أ٫تية كبَتة ٢تذا ٯتكن القوؿ أنو كي تكوف فرضية البحث قابلة 

للتحقيق ميدانيا،البد من العمل على صياغة ك ٕتميع كل متغَتات البحث بشكل سليم ك دقيق إذ أنو البد أف 
٭ترص كل باحث حرصا شديدا على التمييز بُت متغَتات ْتثو ك بُت بعض العوامل األخرل اليت من شأهنا أف 

 :ك ٯتكن أف نقسم موضوع ْتثنا حسب ا١تتغَتين التاليُت .تؤثر سلبا على مسار إجراء دراستو

 :المتغير المستقل- 1- 5
ىو ا١تتغَت الذم يفًتض الباحث أنو السبب أك أحد األسباب لنتيجة معينة ، كدراستو قد تؤدم إذل معرفة تأثَته 

. (58، صفحة 1984ناصر ثابت، ) على متغَت آخر
 التخطيط يف التدريب الرياضي: " ٖتديد ا١تتغَت ا١تستقل ." 

:  المتغير التابع- 2- 5
يؤثر فيو ا١تتغَت ا١تستقل ك ىو الذم تتوقف قيمتو على مفعوؿ تأثَت قيم ا١تتغَتات األخرل حيث أنو كلما 

، 1999أسامة كامل راتب، -٤تمد حسن عبلكم ) أحدثت تعديبلت على قيم ا١تتغَت ا١تستقل  ستظهر على ا١تتغَت التابع

. (219صفحة 
 األداء الرياضي يف كرة القدـ: " ٖتديد ا١تتغَت التابع."  

 

: أدوات البحث- 6
: ا١تيدانية كمصادرىا ما يلي كلقد مت االعتماد يف ىذه الدراسة على ا١تادة العلمية النظرية ك

لقد مت االعتماد على ا١تادة العلمية النظرية اليت ٘تثلت مصادرىا : مصادر جمع المادة العلمية النظرية- 1- 6
.  ، كأيضا بعض الرسائل اٞتامعيةالتخطيط يف التدريب الرياضيا١تراجع كالكتب ا١تتعلقة ٔتوضوع : فيما يلي

تتم عملية ٚتع ا١تادة العلمية ا١تيدانية من ٣تاؿ الدراسة ا١تيداين : مصادر جمع الماد العلمية الميدانية- 2- 6
 .عن طريق أدكات ٚتع البيانات، كمن ىذه األدكات مت اختيار االستبياف كأداة نعتمد عليها يف دراستنا ىذه

ىي كسيلة من كسائل ٚتع البيانات ك يعتمد أساسا على استمارة تتكوف  :استمارة االستبيان- 1- 2- 6
من ٣تموعة من األسئلة تسلم إذل األشخاص الذين مت اختيارىم من موضوع الدراسة ليقوموا بتسجيل إجاباهتم 
على األسئلة الواردة فيها ك إعادهتا مرة ثانية كما تعرؼ أيضا أهنا ٣تموعة األسئلة ا١تطركحة ك ا١ترتبطة بأىداؼ 

معركؼ أحبلـ ك آخركف، ) الدراسة، ألفراد العينة بغية اٟتصوؿ على إجابات ٥تتلفة تعكس آرائهم ك مواقفهم

 . (65، صفحة 2004/2005



جل اٟتصوؿ على معلومات أ٪توذج يضم ٣تموعة أسئلة توجو إذل األفراد من :" كيعرؼ االستبياف بأنو
حوؿ موضوع أك مشكلة أك موقف، كيتم تنفيذ االستبياف عن طريق ا١تقابلة الشخصية أك أف ترسل إذل ا١تبحوثُت 

  (132رشيد زركايت، صفحة ) ."عن طريق الربيد
ك تعد استمارة االستبياف من أىم أدكات البحث اليت اعتمدنا عليها، حيث حاكلنا أف تكوف أسئلة 

  :االستمارة شاملة ٞتميع ما جاء يف اٞتزء النظرم، ك قد راعينا عند صياغة أسئلة االستمارة ما يلي
 صياغة األسئلة بطريقة كاضحة ك سهلة. 

 كتابة األسئلة باللغة العربية. 

 ربط األسئلة باألىداؼ ا١تراد اٟتصوؿ عليها. 

 مفتوحة كشبو مفتوحةةاحتواء ىذه االستمارة على أسئلة مغلقة، أسئل . 

 : أنواع أسئلة االستبيان- 2- 2- 6
 : األسئلة المغلقة -

. مباشرة اٟتقائق  كىي األسئلة ا١تقيدة بنعم أك ال بدكف إبداء أم رأم كالغرض منها تقصي

 :األسئلة المفتوحة -
 يف ىذه األسئلة أعطيت اٟترية الكاملة للمستجوبُت يف إبداء آرائهم كالتعبَت عن ا١تشكلة كىذا النوع من 

  .األسئلة لو درجة كبَتة يف ٖتديد آراء أساتذة يف اجملتمع

  :األسئلة االختيارية -

ىذا ا١تبحوث ٬تد جدكال عريضا لؤلجوبة ا١تفتوحة كما عليو إال اختيار كاحد منها دكف أف     

يتطلب منو جهدا فكريا كما ىو اٟتاؿ يف األسئلة األخرل إال أنو يف ىذه األسئلة يفتح اجملاؿ إذل إضافات 

. أخرل ٦تكنة

 :مفتوحة الشبواألسئلة  -
نعم أك " ٭تتوم ىذا النوع من األسئلة على نصفُت، النصف األكؿ يكوف مغلقا أم اإلجابة عليو مقيدة 

 (55، صفحة 1997خَت الدين علي عويس، ) .كالنصف الثاين تكوف فيو اٟترية للمستجوبُت لئلدالء برأيهم ا٠تاص" ال

 :الشروط العلمية لألداة- 7

 :صدق االستبيان- 1- 7



كيعترب الصدؽ .       إف ا١تقصود بصدؽ االستبياف ىو أف يقيس االختبار بالفعل للظاىرة اليت كضع لقياسها
أسامة -٤تمد حسن عبلكم ) من أىم ا١تعامبلت ألم مقياس أك اختبار حيث انو من شركط ٖتديد صبلحية االختبار

. (224، صفحة 1999كامل راتب، 
فاطمة عوض صابر، مَتفت على خفاجة ، ) نو سوؼ يقيس ما اعد لقياسوأ كيعٍت كذلك صدؽ االستبياف التأكد من      

. (167، صفحة 2002
كللتأكد من صدؽ أداة الدراسة قمنا باستخداـ صدؽ احملكمُت كأداة للتأكد من أف االستبياف يقيس ما       

ليحكموا أساتذة معهد الًتبية البدنية ك الرياضية اعد لو، حيث قمنا بتوزيع نسخ من االستبياف على ٣تموعة من 
. مدل كضوح فقرات االستبياف كمدل كفايتها كمناسبتها للمحاكر ا١تقًتحة 

كاالستفادة من اقًتاح ما يركنو ضركريا من تعديل صياغة العبارات أك حذفها، ككذلك توجيهاهتم فيما يتعلق      
  .كتعديلهابالبيانات األكلية ْتذؼ بعض ا٠تصائص الشخصية كإضافة خصائص أخرل 

كباالعتماد على ا١تبلحظات كالتوجيهات اليت أبداىا احملكموف، قمنا بإجراء التعديبلت اليت اتفق عليها      
 مت حذؼ بعض العبارات كتغيَت صياغة بعضها اآلخر ككذلك إعادة ترتيبها كفق أراء احملكمُت حيثمعظم 

 .دائمااحملكمُت 
  :الثبات- 7-2

يقصد بثبات االختبار، مدل دقة االختبار يف القياس كاّتساؽ نتائجو عند تطبيقو مرات متعددة على 
نفس األفراد، أم إذا طبقنا اختبار معُت على عينة من األفراد، مث أعدنا تطبيقو مرة أخرل أك مرات متتالية على 

كما أف كضع كل فرد أك ترتيبو بالنسبة جملموعتو ال . ذات العينة، فإف درجاهتم ال تتغَت جوىريان من تطبيق لآلخر
. يتغَت جوىريان 

قمنا بتوزيع االستمارة على احملكمُت ا١تختصُت يف ٣تاؿ  (استمارة االستبياف)ك من حيث ثبات االختبار
التدريب الرياضي ك اعادهتا بعد اعطاء احملكمُت رأيهم ك توصياهتم لنا بتصحيح بعض األخطاء ك اعادة صياغة 

 .بعض األسئلة ك تقسيم األسئلة اذل ٤تاكر
 :الموضوعية- 7-3

ا١توضوعية مفهـو لو معاٍف عّدة، كموضوعية االختبار ترجع يف أصلها إذل مدل كضوح التعليمات ا٠تاصة     
كقد تعٍت موضوعية االختبار أف االختبار ال يتأثر . بإجراء االختبار، كحساب الدرجات أك النتائج ا٠تاصة بو
  .بالعوامل الذاتية للمحكمُت القائمُت على ذلك االختبار

إذ إف االختبار ا١توضوعي ىو الذم ال ٭تدث فيو تباين بُت آراء احملكمُت، إذا ما قاـ بالتحكيم للفرد ا١تخترب 
  .أكثر من حكم

  ك بعد اسًتجاع االستمارة من احملكمُت كجدنا أنو دل يكن ىناؾ تباين كبَت بُت آراء احملكمُت ك ذلك من 
 .خبلؿ ا١تبلحظات ك التوجيهات اليت أبداىا احملكموف



 :إجراءات االبحث الميدانية- 8

  2014 أفريل 28 أفريل إذل 04        دامت مدة تطبيق االستبيانات حوارل شهر تقريبا حيث امتدت من 

كىذا نظرا لتعدد الفرؽ عرب الواليات ٦تا صعب علينا مهمة توزيع ك اسًتجاع االستبيانات كاستغرؽ كقتا طويبل يف 

 .ذلك

        كقد شرحنا للمدربُت أىداؼ البحث ككيفية اإلجابة على االستبياف كقد تركنا ٢تم حرية االختيار بُت 

اسًتجاع االستبيانات يف نفس اليـو أك ٖتديد موعد آخر السًتجاعها كقد حبذكا االختيار الثاين نظرا الرتباط 

 .ا١تدربُت ١تواقيت العمل يف بعض الفرؽ

 :اإلحصائيةالدراسات - 9

 تساعد ىذه الطريقة على ٖتويل البيانات كالنتائج من حالتها الكمية إذل نسب مئوية، كقد اعتمدنا يف         

ٖتليلنا للمعطيات العددية لبلستبياف على القاعدة الثبلثية، كذلك الستخراج كاٟتصوؿ على نسب مئوية 
 (68، صفحت 2006فشٌذ كايم أبى صٌُت وآخشوٌ، ) .١تعطيات كل سؤاؿ

 

 
 
 :  طريقة حساب النسب المئوية 

 100 ×     نسبة التكرار                                               

 =                    النسب ا١تئوية 
      العينة                                                   

 :(²كا)طريقة حساب 
 

 ²(ـ ؾ____ ش ؾ)                      
 [_________ = ](²كا)٣تموع 

   ـ                           ؾ
 :حيث أف

 .قيمة مربع كام احملسوبة= ²كا
 .التكرارات ا١تشاىدة= ؾ ش
 .التكرارات ا١تتوقعة= ؾ ـ



: صعوبات البحث- 10
 .نقص ا١تصادر ك ا١تراجع ا٠تاصة ٔتوضوع البحث يف ا١تكتبة -

 .الصعوبة يف كضع االستمارة -

 .الصعوبة يف توزيع ك ٚتع االستمارات على ا١تدربُت -

 .التنقل للحصوؿ على بعض الدراسات بُت اٞتامعات ك ىذا راجع لقلتها با١تكتبة -

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 :خالصة

من خبلؿ ما مت عرضو يف ىذا الفصل نكوف قد أكضحنا أىم اإلجراءات ا١تيدانية اليت قمنا هبا من أجل التحقق 

من صدؽ الفركض كمدل ٖتققها على أرض الواقع كنكوف بذلك قد أزلنا اللبس أك الغموض عند بعض العناصر 

 .كاليت كردت يف ىذا الفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :عرض و مناقشة النتائج-2
 للخربة بالنسبة  للمدرب تأثَت كبَت على عملية التخطيط يف التدريب الرياضي  :المحور األول 

سن المدرب : 01 العبارة رقم 
 يمثل سن المدرب (01)جدول رقم ال
 

 
 

: التحليل و المناقشة  
ا١تدربُت الذين تًتاكح أعمارىم ما  ىي نسبة %53.33نبلحظ أف نسبة  (01)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 

ك  سنة 45-36ا١تدربُت الذين تًتاكح أعمارىم ما بُت ىي نسبة  %33.33  ك أف نسبة  سنة35-25بُت 
 . فما فوؽ46ا١تدربُت الذين تًتاكح أعمارىم   ىي نسبة 12.12%

 
 
 

 %النسبة ا١تئوية التكرار  (السنوات)االقًتاحات 
K2 

احملسوبة 
K2 

اٞتدكلية 
مستول 
الداللة 

درجة  
اٟترية 

 
نوع الداللة 

25-35 16 53,33 

داؿ إحصائيا  02 0.05 99. 5 06
36-45 10 33,33 

 12,12 04 فما فوؽ 46

 100 30اجملموع 



 
 يبين سن المدرب (01)الشكل البياني رقم                                            

اٞتدكلية  K²  ك ىي بذلك أكرب من06= احملسوبة K²نبلحظ أف قيمة  01من خبلؿ الشكل البياين رقم 
. ٦تا يدؿ على أف ىناؾ داللة إحصائية . 2  ك عند درجة حرية 0.05 عند مستول الداللة 5.99=

 : االستنتاج
ا١تدربُت لصاحل فئة الشباب الذين تًتاكح أعمارىم ما بُت ك بالتارل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 

 ك ذلك من خبلؿ االجابات اليت ٖتصلنا عليها من طرؼ ا١تدربُت بعد ٚتع نتائج االستمارات   سنة35- 25
 .اف فئة االكاسط ليس الضركرة اف يكوف ىناؾ عمر ٤تدد لتدريبها

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

54%33%

13%

تمثل سن المدرب( 1)دائرة نسبٌة رقم 

25-35

36-45

فما فوق 46



  نوع الشهادة ا١تتحصل عليها:02العبارة 
 يمثل الشهادة المتحصل عليها (02)جدول رقم 

 

: التحليل و المناقشة
ا١تدربُت ا١تتحصلُت على شهادة مستشار  ىي نسبة %60نبلحظ أف نسبة  (02)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 

  %10ك ا١تدربُت ا١تتحصلُت على شهادة  تقٍت سامي يف الرياضة ىي نسبة  % 30ك أف نسبة يف الرياضة  
 .ا١تدربُت ذكم خربة ميدانية كبلعبُت سابقُتىي نسبة 

 .

 %النسبة ا١تئوية التكرار  نوع الشهادة
K2 

احملسوبة 
K2 

اٞتدكلية 
مستول 
الداللة 

درجة  اٟترية 
نوع الداللة  

 00 00دكًتاه 

داؿ  غَت  05 0.05 11.07 1.04
إحصائيا 

 00 00ماجستَت 
 00 00ليسانس 

 60 18 مستشار يف الرياضة
 30 09 تقٍت سامي يف الرياضة 

 10 03 العب سابق
 100 30 اجملموع



 
 يبين الشهادة المتحصل عليها (02)الشكل البياني رقم                                            

اٞتدكلية K² من أصغرك ىي بذلك 1.04= احملسوبة K² نبلحظ أف قيمة  02من خبلؿ الشكل البياين رقم
.  داللة إحصائية ال توجد ق٦تا يدؿ على أف. 5  ك عند درجة حرية 0.05 عند مستول الداللة 11.07=

 : االستنتاج
  يف الشهادات ا١تتحصل عليها توجد فركؽ ذات داللة إحصائية  الك بالتارل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0%
0%

0%

60%

30%

10%

.تمثل الشهادة المتحصل علٌها ( 02)دائرة نسبٌة 

دكتراه

ماجستٌر

لٌسانس

مستشار

تقنً سامً

العب سابق



 ىل سبق ك مارستم كرة القدـ يف نادم معُت:03العبارة 
  ممارسة كرة القدم مع نادي معين يمثل (03)جدول رقم 

 
 

 

: التحليل و المناقشة  
ك ا١تمارسُت لكرة القدـ مع النوادم  ىي نسبة %73.33نبلحظ أف نسبة  (03)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 

 . غَت ا١تمارسُت لكرة القدـ مع النوادمىي نسبة  % 26.66أف نسبة 
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 K2 %النسبة ا١تئوية التكرار االقًتاحات  
احملسوبة 

K2 
اٞتدكلية 

مستول 
الداللة 

درجة  اٟترية 
 

نوع الداللة 

 73.33 22 نعم

داؿ إحصائيا  01 0.05 3.84 6.06  26.66 08 ال

 100 30 اجملموع



 

 
 يبن ممارسي كرة القدم مع النوادي (03)                     الشكل البياني رقم 

 
اٞتدكلية K² من أكربك ىي بذلك  6.06= احملسوبة K² نبلحظ أف قيمة 03من خبلؿ الشكل البياين رقم 

.  داللة إحصائية ىناؾ ق٦تا يدؿ على أف. 1  ك عند درجة حرية 0.05عند مستول الداللة  3.84=
 : االستنتاج
كذلك كوف اغلب . يف ٦تارسة كرة القدـ مع النوادم لصاحل ا١تمارسُتتوجد فركؽ ذات داللة إحصائية ك بالتارل

ا١تدربُت الذين قدمنا ٢تم ىذه االستمارات كانوا العبُت سابقُت يف كرة القدـ ك ٢تم خربة ك مكتسبات مسبقة 
 .ميدانيا كىذا ما خو٢تم القياـ ٔتهنة التدريب

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

73%

27%

لممارسً كرة القدم مع النوادي 03دائرة نسبٌة رقم 

نعم

ال



 كم سنة مرت ك أنتم ٘تارسوف مهنة التدريب :04العبارة 
  خبرة ممارسة مهنة التدريبيمثل (04)جدول رقم 

 

: التحليل و المناقشة  
 5ا١تدربُت الذين ال تتجاكز خربهتم   ىي نسبة %56.66نبلحظ أف نسبة  (04)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 

  ىي نسبة %13.33ك  سنوات 10ا١تدربُت الذين ال تتعدل خربهتم ىي نسبة  %30  ك أف نسبةسنوات
 . سنوات10ا١تدربُت الذين تتجاكز خربهتم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 K2 %النسبة ا١تئوية التكرار  (السنوات)االقًتاحات 
احملسوبة 

K2 
اٞتدكلية 

مستول 
الداللة 

درجة  اٟترية 
نوع الداللة  

 56.66 17  5أقل من 

داؿ إحصائيا  02 0.05 99. 5 8.6
 30 9 10ال تتعدل 

 13.33 4 10أكثر من 

 100 30اجملموع 



 
 يبين خبرة ممارسة مهنة التدريب (04)                         الشكل البياني رقم 

 
اٞتدكلية K²ك ىي بذلك أكرب من 8.6= احملسوبة K² نبلحظ أف قيمة  04من خبلؿ الشكل البياين رقم

. ٦تا يدؿ على أف ىناؾ داللة إحصائية. 2  ك عند درجة حرية 0.05عند مستول الداللة  99. 5=
 : االستنتاج

 لصاحل با١تدربُت من حيث خربة ٦تارسة مهنة التدرمك بالتارل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 
 .( سنة19اقل من ) سنوات، ك ذلك كوف أغلبيتهم يدربوف فرؽ لؤلكاسط5ا١تدربُت ذكم ا٠تربة أقل من 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

57%30%

13%

تمثل خبرة ممارسة مهنة  التدرٌب  04دائرة نسبٌة رقم 

05اقل من 

10اقل من 

10اكثر من 



 بصفتكم مدرب ىل تلقيتم تربص تكويٍت :05العبارة 
  تلقي المدربين للتربص التكوينييمثل (05)جدول رقم 

 

 

: التحليل و المناقشة  
ك ا١تدربُت الذين تلقو تربص تكويٍت  ىي نسبة % 73.33نبلحظ أف نسبة  (05)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 

 .ا١تدربُت الذين دل يتلقوا تربص تكويٍتىي نسبة  % 26.66أف نسبة
 

  
 
 
 
 

 K2 %النسبة ا١تئوية التكرار االقًتاحات  
احملسوبة 

K2 
اٞتدكلية 

مستول 
الداللة 

نوع الداللة درجة  اٟترية 

 73.33 22 نعم

داؿ إحصائيا  01 0.05 3.84 6.06  26.66 08 ال

 100 30 اجملموع



 
 يبن تلقي المدربين لتربص تكويني (05)                       الشكل البياني رقم 

 
اٞتدكلية K²ك ىي بذلك أكرب من  6.06= احملسوبة K² نبلحظ أف قيمة  05من خبلؿ الشكل البياين رقم

. ٦تا يدؿ على أف ىناؾ داللة إحصائية . 1  ك عند درجة حرية 0.05عند مستول الداللة  3.84=
 : االستنتاج

ا١تدربُت من حيث تلقي الًتبص التكويٍت لصاحل ا١تدربُت ك بالتارل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 
ا١تتلقُت للًتبص التكويٍت ْتد ذاتو كعلى ىذا األساس ك استنادا إذل االستجوابات اليت قمنا هبا مع فئة من 

يتحتم على كل مدرب اٟتصوؿ على شهادة ك (مستغازل)أساتذة التدريب الرياضي ٔتعهد الًتبية البدنية ك الرياضية
 .كفاءة ٗتولو القياـ ٔتهنة التدريب أك تلقي تربص تكويٍت يف ىذا اجملاؿ 

  
 
  
 
 

73%

27%

تمثل تلقً المدربٌن لتربص تكوٌنً  05دائرة نسبٌة رقم 

نعم

ال



  ما ىي األصناؼ اليت سبق  ك أف دربتموىا :06العبارة رقم 
  األصناف التي سبق و أن دربوىايمثل (06)جدول رقم 

 
 

  :التحليل و المناقشة  
ك أف صنف األكاسط الذم دربوه  ىي نسبة % 33.33نبلحظ أف نسبة  (06)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 

صنف األشباؿ الذم دربوه   ىي نسبة % 16.66ك صنف األصاغر الذم دربوه  ىي نسبة  % 26.66نسبة 
  ىي نسبة صنف األكابر الذم دربوه % 10 ىي نسبة صنف الناشئُت الذم دربوه ك % 13.33ك أف نسبة 

. 
 .

 K2 %النسبة ا١تئوية التكرار  االصناؼ 
احملسوبة 

K2 
اٞتدكلية 

مستول 
الداللة 

درجة  
اٟترية 

 
نوع الداللة 

 00 00 مبتدئُت

داؿ إحصائيا   05 0.05 11.07 7.80

 13.33 04ناشئُت 
 26.66 08اصاغر 
 33.33 10اكاسط 
 16.66 05اشباؿ 

 10 03اكابر 

 100 30 اجملموع



 
 يبين األصناف التي قاموا بتدريبها (06)                            الشكل البياني رقم 

 
اٞتدكلية K²ك ىي بذلك أكرب من  7.80= احملسوبة K² نبلحظ أف قيمة 06من خبلؿ الشكل البياين رقم 

. ٦تا يدؿ على أف ىناؾ داللة إحصائية . 05  ك عند درجة حرية 0.05عند مستول الداللة   11.07=
 : االستنتاج

ا١تدربُت لؤلصناؼ اليت سبق ك أف دربوىا لصاحل صنف ك بالتارل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 
ما بُت  كوهنا ٘تثل مرحلة انتقالية(التدريبية)األكاسط كاليت تعترب مرحلة ىامة جدا ك مفصلية يف ا١تسَتة ا١تهنية

 الثالث الفصل ا٢تواية من حيث ا١تمارسة اذل النضج ك الثقافة الرياضية العالية ك ىذا ما مت طرحو من خبلؿ
 .(سنة 19-17( العمرية ا١ترحلة خصائص)
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

0%

13%

27%

33%

17%

10%

تمثل االصناف التً قاموا بتدرٌبها 06دائرة نسبٌة رقم 

مبٌدئٌن

ناشئٌن

اصاغر

اواسط

اشبال

اكابر



 الوقت عامل رئيسي ٬تب اٗتاذه بعُت االعتبار يف عملية التخطيط يف التدريب الرياضي  : 02المحور رقم 
 .ما ىو عدد اٟتصص ا١ترب٣تة أسبوعيا : 01العبارة رقم 
  عدد الحصص المبرمجة أسبوعيايمثل (07)جدول رقم 

 
: التحليل و المناقشة  

 أكرب عدد من اٟتصص ا١ترب٣تة أسبوعيا  ىي نسبة% 60نبلحظ أف نسبة  (07)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 
أقل عدد اٟتصص   ىي نسبة %13.33ك ثبلث حصص أسبوعيا  ىي نسبة  %  26.66  ك أف نسبة(04)

  .(05)ا١ترب٣تة يف األسبوع 
 
 

 
 
 

االقًتاحات 
 (ٟتصصا)

 K2 %النسبة ا١تئوية التكرار 
احملسوبة 

K2 
اٞتدكلية 

مستول 
الداللة 

درجة  اٟترية 
 

نوع الداللة 

3 08 26.66 

داؿ إحصائيا  02 0.05 99. 5 10.4
4 18 60 

5 04 13.33 

 100 30اجملموع 



 
 يبين عدد الحصص في األسبوع (07)الشكل البياني رقم                                     

اٞتدكلية K²ك ىي بذلك أكرب من  10.4= احملسوبة K²نبلحظ أف قيمة 07من خبلؿ الشكل البياين رقم  
. ٦تا يدؿ على أف ىناؾ داللة إحصائية . 2  ك عند درجة حرية 0.05عند مستول الداللة  99. 5=

 : االستنتاج
 .ا١تدربُت من حيث عدد اٟتصص ا١ترب٣تة أسبوعيا ك بالتارل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 

من طرؼ ا١تدربُت ٘تاشيا مع (عدد اٟتصص)كعلى ىذا األساس يتم اعتماد كثافة الرزنامة ك اٟتصص التدريبية
لذلك ٬تب مراعاة اٟتجم الساعي يف التدريب الرياضي حسب القدرات  (فئة األكاسط)الفئة العمرية للفريق 

 . (الرياضي التدريب األكؿ الفصل) ك ىذا ما ارتأيناه سابقا يف اٞتانب النظرم (قدرة التحمل)البدنية لكل فئة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

27%

60%

13%

تمثل عدد الحصص فً االسبوع  07دائرة نسبٌة رقم 

ثالث حصص

اربع حصص

خمس حصص



  أذكر اٟتجم الساعي يف عملكم أسبوعيا  :02العبارة رقم 
  يمثل الحجم الساعي في العمل أسبوعيا08جدول رقم 

 
 

: التحليل و المناقشة  
 أكرب عدد من الساعات ا١ترب٣تة أسبوعيا  ىي نسبة% 60نبلحظ أف نسبة  (08)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 

أقل عدد الساعات   ىي نسبة %13.33ك أربعة ساعات أسبوعيا  ىي نسبة  %  26.66  ك أف نسبة(06)
  .(08)ا١ترب٣تة يف األسبوع 

  
 
 
 
 
 

االقًتاحات 
 K2 %النسبة ا١تئوية التكرار  (ٟتجم الساعي ا) 

احملسوبة 
K2 

اٞتدكلية 
مستول 
الداللة 

درجة  
اٟترية 

 
نوع الداللة 

4 08 26.66 

داؿ إحصائيا  02 0.05 99. 5 10.4
6 18 60 

8 04 13.33 

 100 30اجملموع 



 
 يمثل الحجم الساعي في العمل أسبوعيا (08)                  الشكل البياني رقم 

اٞتدكلية K²ك ىي بذلك أكرب من  10.4= احملسوبة K²نبلحظ أف قيمة  08من خبلؿ الشكل البياين رقم 
. ٦تا يدؿ على أف ىناؾ داللة إحصائية . 2  ك عند درجة حرية 0.05عند مستول الداللة  99. 5=

 : االستنتاج
 .ا١تدربُت من حيث اٟتجم الساعي أسبوعيا ك بالتارل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 

من طرؼ ا١تدربُت ٘تاشيا مع (عدد الساعات)كعلى ىذا االساس يتم اعتماد رفع ا١تدة الزمنية للحصص التدريبية
لذلك ٬تب مراعاة اٟتجم الساعي يف التدريب الرياضي حسب القدرات  (فئة االكاسط)الفئة العمرية للفريق 

 . (الرياضي التدريب األكؿ الفصل) ك ىذا ما ارتأيناه أيضا يف اٞتانب النظرم (قدرة التحمل)البدنية لكل فئة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

27%

60%

13%

تمثل الحجم الساعً فً األسبوع  08دائرة نسبٌةرقم 

ساعات  4

ساعات  6

ساعات  8



 ترب٣توف تدريبات ناديكم  :03العبارة رقم 
 فترة التدريب في النوادييمثل  (09)جدول رقم 

 
: التحليل و المناقشة  

 % 20  ك أف نسبة التدريب يف ا١تساء  ىي نسبة% 60نبلحظ أف نسبة  (09)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 
 .التدريب يف الفًتتُت معا    ىي نسبة %20ك التدريب صباحا  ىي نسبة 

  
 
 
 
 
 

االقًتاحات  
 K2 %النسبة ا١تئوية التكرار  (فًتة التدريب  )

مستول  اٞتدكلية K2احملسوبة 
الداللة 

درجة  
اٟترية 

 
نوع الداللة 

 20 06 فًتة الصباح 

داؿ إحصائيا  02 0.05 99. 5 9.6
 60 18 فًتة ا١تساء 

 20 06 الفًتتُت معا 

 100 30اجملموع 



 
 فترة التدريب في النوادييمثل  (09)رقم                          الشكل البياني 

 
اٞتدكلية K²ك ىي بذلك أكرب من   9.6= احملسوبة K² نبلحظ أف قيمة  09من خبلؿ الشكل البياين رقم

. ٦تا يدؿ على أف ىناؾ داللة إحصائية . 2  ك عند درجة حرية 0.05عند مستول الداللة  99. 5=
 : االستنتاج

ا١تدربُت من حيث الًتكيز على فًتة التدريب يف ا١تساء ك بالتارل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 
 17من )كقد استند ىذا االختيار من طرؼ ا١تدربُت مراعاة لبللتزامات ا١تختلفة لبلعيب الفرؽ كوف الفئة العمرية

ك ىذا ما اضطر ا١تدربُت اذل التنسيق بُت اٞتانب الدراسي ( اجملاؿ الدراسي)لديها ارتباطات حتمية ( سنة19-
 .(دراسة صباحا ك تدريب مساءا)ك اٞتانب التدريب

.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20%

60%

20%

تمثل فترات التدرٌب فً النوادي  09دائرة نسبٌة رقم 

فترة الصباح

فترة المساء 

الفترتٌن معا



 يف بداية ا١توسم التدرييب ىل تعطوف أ٫تية لتخطيط برنامج زمٍت ١تراحل التدريب : 04 العبارة رقم
  .أىمية التخطيط لبرنامج زمني لمراحل التدريب في بداية الموسم يمثل (10)جدول رقم 

 

: التحليل و المناقشة  

ا١تدربُت الذين يعطوف أ٫تية كبَتة  ىي نسبة % 73.33نبلحظ أف نسبة  (10)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 
 .ا١تدربُت الذين دل يعطوا أ٫تية كبَتة للتخطيطىي نسبة  % 26.66أف نسبةللتخطيط ك 

 
 
 
 
 
 

 

 K2 %النسبة ا١تئوية التكرار االقًتاحات  
احملسوبة 

K2 
اٞتدكلية 

مستول 
الداللة 

درجة  
اٟترية 

 
نوع الداللة 

 73.33 22 نعم

داؿ إحصائيا  01 0.05 3.84 6.06  26.66 08 ال

 100 30 اجملموع



 
 .أىمية التخطيط لبرنامج زمني لمراحل التدريب في بداية الموسم  يمثل (10)رقم        الشكل البياني 

اٞتدكلية K²ك ىي بذلك أكرب من  6.06= احملسوبة K² نبلحظ أف قيمة  10من خبلؿ الشكل البياين رقم
. ٦تا يدؿ على أف ىناؾ داللة إحصائية . 1  ك عند درجة حرية 0.05عند مستول الداللة  3.84=

 : االستنتاج
ا١تدربُت من حيث إعطاء األ٫تية للتخطيط كوف اغلبية ك بالتارل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 

ا١تدربُت يعطوف أ٫تية كبَتة للتخطيط يف التدريب الرياضي ك ىذا ما جاء ذكره يف اٞتانب النضرم من خبلؿ 
 2001مفيت إبراىيم ٛتاد،  ) : التدريب الرياضيمبادئ ٗتطيطأسس ك  )أ٫تية التخطيط يف التدريب الرياضي 

(257-256، الصفحات  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

73%

27%

أهمٌة التخطٌط لبرنامج زمنً ٌمثل ( 10)رقم دائرة نسبٌة 
لمراحل التدرٌب فً بداٌة الموسم 

نعم

ال



 ىل تراعوف زمن االسًتجاع يف اٟتصص التدريبية  : 05العبارة رقم
 مراعاة المدربين لزمن االسترجاع في الحصص التدريبيةيمثل  (11)جدول رقم 

  

 

: التحليل و المناقشة  
ا١تدربُت الذين يراعوف لزمن االسًتجاع  ىي نسبة %100نبلحظ أف نسبة  (11)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 

 .ا١تدربُت الذين دل يراعوا لزمن االسًتجاع يف اٟتصص التدريبيةىي نسبة  % 00أف نسبةيف اٟتصص التدريبية  ك 
 
 
 
 

 
 
 

مستول  اٞتدكلية K2 احملسوبة K2 %النسبة ا١تئوية التكرار االقًتاحات  
الداللة 

درجة  
اٟترية 

 
نوع الداللة 

 100 30 نعم

داؿ  01 0.05 3.84 15
إحصائيا 

 00 00 ال

 100 30 اجملموع



 
 مراعاة المدربين لزمن االسترجاع في الحصص التدريبيةيمثل  (11)رقم           الشكل البياني 

اٞتدكلية K²ك ىي بذلك أكرب من  15= احملسوبة K² نبلحظ أف قيمة 11من خبلؿ الشكل البياين رقم
. ٦تا يدؿ على أف ىناؾ داللة إحصائية . 1  ك عند درجة حرية 0.05عند مستول الداللة  3.84=

 : االستنتاج
ا١تدربُت من حيث ا١تراعاة لزمن االسًتجاع يف اٟتصص ك بالتارل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 

التدريبية  لصاحل ا١تدربُت الذين يراعوف لزمن االسًتجاع  من أجل اٟتصوؿ علي الراحة ا١تناسبة لبلعبُت كىذا ما 
 يف مفهـو الفورمة 95، صفحة 1998عماد الدين عباس أبو زيد ك سامي ٤تمد علي، )اكد عليو  الدكتور

 .(الرياضية 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

100%

0%

تمثل مراعات المدربٌن لزمن  11دائرة نسبٌة رقم
االسترجاع فً الحصص التدرٌبٌة 

نعم

ال



  حسب رأيكم ىل الوقت عامل أساسي يف عملية التخطيط :6العبارة رقم 
  يمثل الوقت عامل أساسي في عملية التخطيط12جدول رقم 

 

: التحليل و المناقشة  
ا١تدربُت الذين ِيكدكف على أف الوقت  ىي نسبة %100نبلحظ أف نسبة  (12)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 

ا١تدربُت الذين دل يراعوا يف عملية التخطيط عامل ىي نسبة  % 00أف نسبةعامل أساسي يف عملية التخطيط ك 
 .الوقت

 
 
 

 
 
 
 
 

 K2 %النسبة ا١تئوية التكرار االقًتاحات  
مستول  اٞتدكلية K2احملسوبة 

الداللة 

درجة  
اٟترية 

 
نوع الداللة 

 100 30 نعم

داؿ  01 0.05 3.84 15
إحصائيا 

 00 00 ال

 100 30 اجملموع



 
 يبين أىمية الوقت في عملية التخطيط (12)رقم الشكل البياني 

 
اٞتدكلية K²ك ىي بذلك أكرب من  15= احملسوبة K²نبلحظ أف قيمة  12من خبلؿ الشكل البياين رقم 

. ٦تا يدؿ على أف ىناؾ داللة إحصائية . 1  ك عند درجة حرية 0.05عند مستول الداللة  3.84=
 : االستنتاج

ا١تدربُت من حيث ا١تراعاة اف الوقت عامل أساسي يف ك بالتارل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 
 .(33، صفحة 1999مفيت إبراىيم ٛتاد، )أ٫تية كمزايا التخطيط عملية التخطيط كىدا ما جاء ذكره يف 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

100%

0%

تمثل أهمٌة الوقت فً عملٌة التخطٌط  12دائرة نسبٌة رقم 

نعم

ال



 التخطيط ىو األسلوب األ٧تع  للوصوؿ إذل األداء ا١تهارم اٞتيد يف كرة القدـ لفئة األكاسط: المحور الثالث
 ىل ٘تارسوف نشاط مبارياتكم كفق رزنامة رٝتية للمنافسات: 01العبارة رقم 
  التخطيط للمباريات وفق رزنامة رسميةيمثل (13)جدول رقم 

 
 

 

: التحليل و المناقشة  
ا١تدربُت الذين يعتمدكف على رزنامة  ىي نسبة %100نبلحظ أف نسبة  (13)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 

ا١تدربُت الذين  ال يعتمدكف على رزنامة رٝتية ىي نسبة  % 00أف نسبةرٝتية للمنافسات أثناء ا١تباريات  ك 
 .للمنافسات أثناء ا١تباريات

 
 
 
 
 
 

 اٞتدكلية K2 احملسوبة K2 %النسبة ا١تئوية التكرار االقًتاحات  
مستول 
الداللة 

درجة  
اٟترية 

 
نوع الداللة 

 100 30 نعم

داؿ إحصائيا  01 0.05 3.84 15  00 00 ال

 100 30 اجملموع



 
  التخطيط للمباريات وفق رزنامة رسميةيمثل (13)رقم                    الشكل البياني 

اٞتدكلية K²ك ىي بذلك أكرب من  15= احملسوبة K² نبلحظ أف قيمة  13من خبلؿ الشكل البياين رقم 
. ٦تا يدؿ على أف ىناؾ داللة إحصائية . 1  ك عند درجة حرية 0.05عند مستول الداللة  3.84=

 : االستنتاج
ا١تدربُت من حيث ا١تراعاة  أل٫تية التخطيط للمباريات ك بالتارل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 

عماد الدين عباس ) .كفق رزنامة رٝتية اك كضع الربامج الزمنية، أم ترتيب األعماؿ ا١تطلوب القياـ هبا ترتيبا زمنيا
 .(20، صفحة 2005أبو زيد، 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

70%

30%

تمثل التخطٌط للمبارٌات وفق رزنامة  13دائرة نسبٌة رقم 
رسمٌة

نعم

ال



  ضمن أم نوع تصنفوف آفاؽ ٥تططاتكم:02العبارة رقم 
  تصنيف آفاق المخططاتيمثل (14)جدول رقم 

 
 

: التحليل و المناقشة  
 ا١تدربُت الذين يصنفوف آفاؽ  ىي نسبة%66.66 نبلحظ أف نسبة  (14)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 

ا١تدربُت الذين يصنفوف آفاؽ ىي نسبة  % 20  ك أف نسبة٥تططاهتم إذل ٥تططات ذات ا١تدل ا١تتوسط 
ا١تدربُت الذين يصنفوف آفاؽ ٥تططاهتم   ىي نسبة %13.33ك ٥تططاهتم إذل ٥تططات ذات  ا١تدل القصَت 

 .إذل ٥تططات ذات  ا١تدل
 
 
 
 
 
 
 

االقًتاحات  
 احملسوبة K2 %النسبة ا١تئوية التكرار  

K2 
اٞتدكلية 

مستول 
الداللة 

درجة  
اٟترية 

 
نوع الداللة 

 20 06 قصَتة ا١تدل  

داؿ إحصائيا  02 0.05 99. 5 15.2
 66.66 20 متوسطة ا١تدل

 13.33 04 طويلة ا١تدل

 100 30اجملموع 



 
 بين تصنيف آفاق المخططاتي (14)رقم                         الشكل البياني 

 
اٞتدكلية K²ك ىي بذلك أكرب من   15.2= احملسوبة K² نبلحظ أف قيمة 14من خبلؿ الشكل البياين رقم 

. ٦تا يدؿ على أف ىناؾ داللة إحصائية . 2  ك عند درجة حرية 0.05عند مستول الداللة  99. 5=
 : االستنتاج

ا١تدربُت من حيث تصنيف آفاؽ ا١تخططات لذا اغلبية  ك بالتارل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 
ا١تدربُت يصنفوف آفاؽ ٥تططاهتم إذل ٥تططات ذات ا١تدل ا١تتوسط خاصة يف الفرؽ ذات الفئة العمرية اقل من 

 .(17، صفحة 1979أٛتد الشافعي كأٛتد فكرم سليماف، )    سنة ك ىذا ما جاء يف ذكره19
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

قصٌرة المدى
20%

متوسطة المدى
67%

طوٌلة المدى
13%

تمثل تصنٌف آفاق التخطٌط 14دائرة نسبٌة رقم 



 

  كيف يتم تسطَت التحضَت البدين يف الربنامج التدرييب بعد ا١ترحلة االنتقالية:03العبارة رقم 
  تسطير التحضير البدني في البرنامج التدريبييمثل (15)جدول رقم 

 

: التحليل و المناقشة  
 ا١تدربُت الذين يسطركف الربنامج  ىي نسبة%66.66 نبلحظ أف نسبة (15)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 

ا١تدربُت الذين ىي نسبة  %33.33  ك أف نسبةالتحضَتم البدين يسطركف الربنامج التحضَتم البدين العاـ 
ا١تدربُت الذين يدخلوف مباشرة يف التدريب  ىي نسبة % .00ك يسطركف الربنامج التحضَتم البدين  ا٠تاص 

 .ا٠تططي ك الفٍت
 
 
 
 
 
 

االقًتاحات  
 %النسبة ا١تئوية التكرار  

K2 
احملسوبة 

K2 
اٞتدكلية 

مستول 
الداللة 

درجة  
اٟترية 

 
نوع الداللة 

 66.66 20 ٖتضَت بدين عاـ  

داؿ إحصائيا  02 0.05 99. 5 20

 33.33 10 ٖتضَت بدين خاص
دخوؿ مباشرة يف 

التدريب ا٠تططي ك 
 الفٍت

00 00 

 100 30اجملموع 



 
 بين تسطير التحضير البدني في البرنامج التدريبيي (15)رقم                الشكل البياني 

اٞتدكلية K²ك ىي بذلك أكرب من  20= احملسوبة K² نبلحظ أف قيمة 15من خبلؿ الشكل البياين رقم
 .إحصائية٦تا يدؿ على أف ىناؾ داللة . 2  ك عند درجة حرية 0.05عند مستول الداللة  99. 5=

 : االستنتاج
ا١تدربُت من حيث تسطَت التحضَت البدين يف الربنامج ك بالتارل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 

التدرييب بعد ا١ترحلة االنتقالية ضمن التحضَت البدين العاـ فمن خبل لو ٯتكن للمدرب  رفع مستول مقدرة 
د مفيت إبراىيم ٛتاد،  )كما قاؿ .البلعب على ٖتمل مقادير عالية من األٛتاؿ التدريبية التخصصية الكبَتة

من خبلؿ تطور  الوظائف الفسيولوجية  يف ىذه  (1989")علي البيك"ك اشار اليو   (18، صفحة 2001
 .ا١ترحلة

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67%

33%

0%

تمثل تسطٌر التحضٌر البدنً فً  15دائرة نسبٌة رقم 
البرنامج التدرٌبً

تحضٌر بدنً عام  

تحضٌر بدنً خاص

دخول مباشرة فً التدرٌب الخططً و 
الفنً



 
 

  ما ىو صنف التخطيط الذم تعتمدكف عليو:04العبارة رقم 
  صنف التخطيط لدى المدربينيمثل (16)جدول رقم 

 
: التحليل و المناقشة  

 ا١تدربُت الذين يصنفوف التخطيط  ىي نسبة%66.66 نبلحظ أف نسبة  (16)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 
ك  شهرم  ا١تدربُت الذين يصنفوف التخطيط إذل ٗتطيطىي نسبة  % 20  ك أف نسبةإذل ٗتطيط سنوم

  ىي نسبة ا١تدربُت % 00ا١تدربُت الذين يصنفوف التخطيط إذل ٗتطيط أسبوعي ك   ىي نسبة % .13.33
 .الذين ال يعتمدكف على التخطيط اليومي

 
 
 
 

 K2 %النسبة ا١تئوية التكرار  نوع التخطيط
احملسوبة 

K2 
اٞتدكلية 

مستول 
الداللة 

درجة  
اٟترية 

 
نوع الداللة 

 00 00 يومي 

داؿ إحصائيا  03 0.05 7.82 23.76

 13.33 04 أسبوعي

 20 06 شهرم 

 66.66 20 سنوم

 100 30اجملموع 



 
 بين صنف التخطيط لدى المدربيني (16)رقم                       الشكل البياني 

 
اٞتدكلية K²ك ىي بذلك أكرب من  23.76= احملسوبة K² نبلحظ أف قيمة 16من خبلؿ الشكل البياين رقم

. ٦تا يدؿ على أف ىناؾ داللة إحصائية . 03  ك عند درجة حرية 0.05عند مستول الداللة   7.82=
 : االستنتاج

ا١تدربُت من حيث صنف التخطيط لدل ا١تدربُت لصاحل ك بالتارل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 
هتدؼ ا٠تطط السنوية إذل كوف ا١تدرب أك ا١تشرؼ يف التدريب الرياضي يقـو بتشطَت التخطيط السنوم حيث 

الربنامج السنوم كا٠تططي كفقا جملموعة من ا١تعطيات كاإلمكانيات ا١تتاحة كذلك ٔتراعاة كإنشاء العبلقات 
 .(32، صفحة 2005عماد الدين عباس أبو زيد، )  للوصوؿ إذل أىداؼ جيدةالداخلية يف الفريق

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

0%

13%

20%

67%

  مثل صنف التخطٌط لدى المدربٌنت( 16)رقم دائرة نسبٌة 

ٌومً

أسبوعً

شهري 

سنوي



 ىل غالبا ما حققتم األىداؼ اليت سطر٘توىا : 05العبارة رقم 
   تحقيق األىداف المسطرةيمثل (17)جدول رقم 

 
: التحليل و المناقشة  

ا١تدربُت الذين حققوا األىداؼ ا١تسطرة  ىي نسبة % 70نبلحظ أف نسبة  (17)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 
  .ا١تدربُت الذين دل ٭تققوا األىداؼ ا١تسطرةىي نسبة  % 30 أف نسبةك 
 

 
 
 
 
 
 

 

 K2 %النسبة ا١تئوية التكرار االقًتاحات  
احملسوبة 

K2 
اٞتدكلية 

مستول 
الداللة 

درجة  
اٟترية 

 
نوع الداللة 

 70 21 نعم

داؿ إحصائيا  01 0.05 3.84 4.4  30 09 ال

 100 30 اجملموع



 
 بين تحقيق األىداف المسطرةي (17)رقم                        الشكل البياني 

اٞتدكلية K²ك ىي بذلك أكرب من 4.4= احملسوبة K² نبلحظ أف قيمة  17من خبلؿ الشكل البياين رقم
. ٦تا يدؿ على أف ىناؾ داللة إحصائية . 1  ك عند درجة حرية 0.05عند مستول الداللة  3.84=

 : االستنتاج
ا١تدربُت من حيث ٖتقيق األىداؼ ا١تسطرة كىذا ما  ك بالتارل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 

حيث ربط ٖتقيق األىداؼ ا١تسطرة  (59-57، الصفحات 2005عماد الدين عباس أبو زيد،  د)اشاد اليو 
ببعض النقاط ا٢تامة ك الضركرية اليت ٬تب أف يراعيها ا١تدرب عند ٗتطيطو ك تنفيذه ٢تذه الوحدة يضمن نتائج 

.جيدة  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

70%

30%

ٌمثل  تحقٌق األهداف المسطرة( 17)دائرة نسبٌة رقم 

نعم

ال



 

 ما ا٢تدؼ من التخطيط يف التدريب الرياضي:06العبارة رقم 
  الهدف من التخطيط في التدريب الرياضييمثل (18)جدول رقم 

 

 

: التحليل و المناقشة  
 

 ا١تدربُت الذين ىدفهم ىو اال٧تاز  ىي نسبة% 60 نبلحظ أف نسبة  (18)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 
  الوصوؿ إذل األىداؼ كا١تدربُت الذين ىدفهم ىو  تنظيم التدريب ىي نسبة  %26.66  ك أف نسبةالرقمي 
 .ا١تدربُت الذين ىدفهم ىو ا١تستول العارل  ىي نسبة % .13.33

 
 
 
 
 
 
 
 

 

االقًتاحات  
 %النسبة ا١تئوية التكرار  

K2 
احملسوبة 

K2 
اٞتدكلية 

مستول 
الداللة 

درجة  
اٟترية 

 
نوع الداللة 

تنظيم التدريب ك 
 26.66 08 الوصوؿ إذل األىداؼ  

داؿ إحصائيا  02 0.05 99. 5 9.6  13.33 04 ٖتقيق ا١تستول العارل

 60 18 اال٧تاز الرقمي

 100 30اجملموع 



 
 بين الهدف من التخطيط في التدريب الرياضيي (18)رقم                  الشكل البياني 

اٞتدكلية K²ك ىي بذلك أكرب من 9.6= احملسوبة K²نبلحظ أف قيمة  18من خبلؿ الشكل البياين رقم 
. ٦تا يدؿ على أف ىناؾ داللة إحصائية . 2  ك عند درجة حرية 0.05عند مستول الداللة  99. 5=

 :االستنتاج
ا١تدربُت من حيث ا٢تدؼ من التخطيط يف التدريب ك بالتارل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 

نتعارض يف أىداؼ خطة   كلضماف عامل ٧تاح التخطيط الرياضي ينبغي أال.الرياضي لصاحل اال٧تاز الرقمي 
التدريب مع ميوؿ كحاجات ا١تمارسُت كرغباهتم كعليو كجب كضع ٗتطيط رياضي عملي يهدؼ إذل تكوين 

طلحة حساـ علي ك )الشخصية الرياضية كاالرتفاع با١تستول الرياضي كٖتقيق اال٧تازات ا١تطلوبة كاالنتصارات  
 .(62، صفحة 1999عدلو عيسى مطر، 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

27%

13%60%

0%

تمثل الهدف من التحطٌط فً التدرٌب  18دائرة نسبٌة رقم 
الرٌاضً

تنظٌم التدرٌب و الوصول إلى األهداف  

تحقٌق المستوى العالً

االنجاز الرقمً



 الظروف المادية و البشرية تؤثر بشكل كبير على عملية التخطيط: المحور الرابع
  ما ىي اٞتوانب اليت تركزكف عليها خبلؿ التدريب:01العبارة رقم 
  الجوانب المرتكز عليها في التدريبيمثل (19)جدول رقم 

 
 

: التحليل و المناقشة  
يرتكزكف على اٞتانب  ا١تدربُت الذين  ىي نسبة% 60 نبلحظ أف نسبة  (19)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 

ك ا١تدربُت الذين يعتمدكف على اٞتانبُت التقٍت ك التكتيكي ىي نسبة  %16.66  ك أف نسبة البدين يف التدريب
 .يرتكزكف على اٞتانب النفسيا١تدربُت الذين   ىي نسبة % .6.66

 
 
 
 

 K2 %النسبة ا١تئوية التكرار  جوانب التدريب
احملسوبة 

K2 
اٞتدكلية 

مستول 
الداللة 

درجة  
اٟترية 

 
نوع الداللة 

 60 18 بدين

داؿ إحصائيا    03 0.05 7.82 20.4

 16.66 05 تقٍت

 6.66 02 نفسي 

 16.66 05 تكتيكي

 100 30اجملموع 



 
 بين الجوانب المرتكز عليها في التدريبي (19)رقم                     الشكل البياني 

اٞتدكلية K²ك ىي بذلك أكرب من  20.4= احملسوبة K² نبلحظ أف قيمة  19من خبلؿ الشكل البياين رقم
. ٦تا يدؿ على أف ىناؾ داللة إحصائية . 03  ك عند درجة حرية 0.05عند مستول الداللة   7.82=

 : االستنتاج
ا١تدربُت من حيث اٞتوانب ا١ترتكز عليها يف التدريب ك بالتارل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 

لصاحل اٞتانب البدين ٩تص بذلك ٦تارسة البلعبُت لؤلنشطة ك ا١تهارات الرياضية ا١تختلفة هبدؼ ٖتسُت قدراهتم 
البدنية ا١تختلفة من قو عضلية ك سرعة ك ٖتمل ك رشاقة ك مركنة مع إمكانية رفع كفاءة أجهزهتم الوظيفية 

 .(24، صفحة 2012نايف مفضي اٞتبور، ) الداخلية باٞتسم 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

60%17%

6%

17%

الجوانب المرتكز علٌها فً تمثل  19دائرة نسبٌة رقم 
   التدرٌب

بدنً

تقنً

نفسً

تكتٌكً



  ىل أنتم راضوف بالظركؼ احمليطة بالنادم: 02العبارة رقم 
  الرضا بالظروف المحيطة بالنادييمثل (20)جدول رقم 

 
 

: التحليل و المناقشة  
ا١تدربُت غَت الراضُت عن الظركؼ  ىي نسبة %73.33نبلحظ أف نسبة  (20)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 

 .ا١تدربُت الراضُت عن الظركؼ احمليطة بالنادمىي نسبة  % 26.66 أف نسبةاحمليطة بالنادم  ك 
 
 
 
 

 
 
 

 K2 %النسبة ا١تئوية التكرار االقًتاحات  
احملسوبة 

K2 
اٞتدكلية 

مستول 
الداللة 

درجة  
اٟترية 

 
نوع الداللة 

 26.66 08 نعم

داؿ إحصائيا  01 0.05 3.84 6.53  73.33 22 ال

 100 30 اجملموع



 
 بين الرضا بالظروف المحيطة بالناديي (20)رقم                    الشكل البياني 

اٞتدكلية K²ك ىي بذلك أكرب من  6.53= احملسوبة K² نبلحظ أف قيمة  20من خبلؿ الشكل البياين رقم
. ٦تا يدؿ على أف ىناؾ داللة إحصائية . 1  ك عند درجة حرية 0.05عند مستول الداللة  3.84=

 : االستنتاج
ا١تدربُت من حيث الرضا بالظركؼ احمليطة بالنادم ك بالتارل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 

فمتطلبات التدريب الرياضي ٖتتاج ارل االمكانات ا١تتطورة،ك االمكانات العادية ال تفي بالغرض فتلك 
 . ا١تادية من أجهزة ك مبلعب ك أدكات بتقنية متطورة تساعد علي التدريب اٞتيدتاإلمكانا

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

26,66

73,33

   الرضا بالظروف المحٌطة بالناديتمثل  20دائرة نسبٌة رقم 

نعم

ال



  .١تاذا انتم غَت راضوف على الظركؼ احمليطة بالفريق :03العبارة رقم 
 سبب عدم الرضا على الظروف المحيطة بالفريق يمثل  (21)جدول رقم 

 
 

 
: التحليل و المناقشة  

ك أف  مشكل ا١تستحقات ا١تادية  ىي نسبة%  68,18 نبلحظ أف نسبة  (21)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 
 . ا١تشاكل مع البلعبُت  ىي نسبة%  .9,10ا١تشاكل اإلدارية ىي نسبة  % 22,72 نسبة

 
 

 
 

االقًتاحات  
  %النسبة ا١تئوية التكرار  

 

 68,18 15 ا١تستحقات ا١تادية   

 
 22,72 5 مشاكل إدارية 

 9,10 2 مشاكل مع البلعبُت 

 100 22اجملموع 



 
 بين سبب عدم الرضا على الظروف المحيطة بالفريقي (21)رقم الشكل البياني 
اٞتدكلية K²ك ىي بذلك أكرب من   10,4= احملسوبة K² نبلحظ أف قيمة 21من خبلؿ الشكل البياين رقم

 .إحصائية٦تا يدؿ على أف ىناؾ داللة . 2  ك عند درجة حرية 0.05عند مستول الداللة  99. 5=
 :االستنتاج

ا١تدربُت من حيث سبب عدـ الرضا لصاحل ا١تستحقات ك بالتارل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 
 .(ظركؼ مادية).ا١تادية 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

68,18%

22,72%

9,10%

مثل سبب عدم الرضا على ت( 21)رقم دائرة نسبٌة 
  الظروف المحٌطة بالفرٌق 

مستحقات مادٌة

مشاكل إدارٌة 

مشاكل مع الالعبٌن



 

 كيف تصنفوف حالة الوسائل البيداغوجية لفريقكم؟:04العبارة رقم 
  حالة الوسائل البيداغوجية للفريقيمثل (22)جدول رقم 

 

: التحليل و المناقشة  
 حالة الوسائل البيداغوجية ك ىي  ىي نسبة% 60,66 نبلحظ أف نسبة  (22)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 

   ىي نسبة% .13.33حالة الوسائل البيداغوجية  ك ىي سيئة ك أف ىي نسبة  %20 ك أف نسبةمتوسطة 
 .حالة الوسائل البيداغوجية ك ىي جيدة

. 
 
 
 
 
 

االقًتاحات  
 K2 %النسبة ا١تئوية التكرار  

احملسوبة 
K2 

اٞتدكلية 
مستول 
الداللة 

درجة  
اٟترية 

 
نوع الداللة 

 20 6 سيئة

داؿ إحصائيا  02 0.05 99. 5 16
 60,66 20 متوسطة 

 13,33 4 ضعيفة

 100 30اجملموع 



 
 بين حالة الوسائل البيداغوجية للفريقي (22)رقم                       الشكل البياني 

اٞتدكلية K²ك ىي بذلك أكرب من 16= احملسوبة K² نبلحظ أف قيمة  22من خبلؿ الشكل البياين رقم
. ٦تا يدؿ على أف ىناؾ داللة إحصائية . 2  ك عند درجة حرية 0.05عند مستول الداللة  99. 5=

 : االستنتاج
ا١تدربُت من حيث حالة الوسائل البيداغوجية لصاحل ك بالتارل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 

 .ا١تتوسطة  ك ىذا ما اشار اليو ا١تدربُت من حيث قلة الوسائل البيداغوجية خاصة ا١تبلعب
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

21%

65%

14%

  مثل حالة الوسائل البٌداغوجٌة للفرٌقت( 22)رقم دائرة نسبٌة 

سٌئة

متوسطة 

جٌدة 



 

 ىل العبلقة اليت تربطكم بالطاقم اإلدارم تساعدكم يف أداء مهامكم على أحسن كجو : 05العبارة رقم 
 العالقة الطاقم اإلداري بالمدربيمثل  (23)جدول رقم 

  

: التحليل و المناقشة  
ا١تدربُت ذكم العبلقات اٟتسنة مع  ىي نسبة %73.33نبلحظ أف نسبة  (23)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 

 .ا١تدربُت ذكم العبلقات غَت اٟتسنة مع طاقمهم اإلدارمىي نسبة  % 26.66 أف نسبةطاقمهم اإلدارم   ك 
 
 

 
 
 

 K2 %النسبة ا١تئوية التكرار االقًتاحات  
احملسوبة 

K2 مستول  اٞتدكلية
الداللة 

درجة  
اٟترية 

 
نوع الداللة 

 73.33 22 نعم

داؿ إحصائيا  01 0.05 3.84  6,53   26.66 08 ال

 100 30 اجملموع



 :

 العالقة الطاقم اإلداري بالمدرب بيني (23)رقم                     الشكل البياني 

اٞتدكلية K²ك ىي بذلك أكرب من  6.53= احملسوبة K² نبلحظ أف قيمة  23من خبلؿ الشكل البياين رقم
. ٦تا يدؿ على أف ىناؾ داللة إحصائية . 1  ك عند درجة حرية 0.05عند مستول الداللة  3.84=

 : االستنتاج
ا١تدربُت من حيث العبلقات مع الطاقم اإلدارم لصاحل ك بالتارل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 

 .العبلقات اٟتسنة  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

73%

27%

 مثل العالقة الطاقم اإلداري بالمدرب ت( 23)رقم دائرة نسبٌة 

نعم

ال



 ما ىي األسباب الرئيسية اليت تعرقل أداء مهامكم على أحسن كجو  :06العبارة رقم 
  لألداء ة األسباب الرئيسية المعرقليمثل (24)جدول رقم 

 

 
: التحليل و المناقشة   

 ك أف نسبة مشكل الدعم ا١تادية  ىي نسبة% 60 نبلحظ أف نسبة  (24)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم 
 . ا١تشاكل الوسائل البيداغوجية  ىي نسبة% .13.33ا١تشاكل اإلدارية ىي نسبة  26.66%

 
 

 
 

االقًتاحات  
 K2 %النسبة ا١تئوية التكرار  

مستول  اٞتدكلية K2احملسوبة 
الداللة 

درجة  
اٟترية 

 
نوع الداللة 

الوسائل 
 13,33 4 البيداغوجية 

داؿ إحصائيا  02 0.05 99. 5 10,4  26,66 8 مشاكل إدارية 

 60 18 الدعم ا١تادم 

 100 30اجملموع 



 
  لألداءةبين األسباب الرئيسية المعرقلي (24)رقم                      الشكل البياني 

اٞتدكلية K²ك ىي بذلك أكرب من   10,4= احملسوبة K² نبلحظ أف قيمة  24من خبلؿ الشكل البياين رقم
. ٦تا يدؿ على أف ىناؾ داللة إحصائية . 2  ك عند درجة حرية 0.05عند مستول الداللة  99. 5=

 :االستنتاج
ا١تدربُت من حيث السبب ا١تعرقل لؤلداء لصاحل الدعم ك بالتارل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 

 .(الظركؼ ا١تادية )ا١تادم 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  مثل األسباب الرئٌسٌة المعرقلة لألداء ت( 24)رقم دائرة نسبٌة 

الوسائل البٌداغوجٌة 

مشاكل إدارٌة 

الدعم المادي 



 :  االستنتاجات- 3
عرض ك ٖتليل النتائج مت التوصل اذل بعض اٟتقائق اليت كنا قد سطرناىا مسبقا يف الفرضيات ك ا١تتمثلة  بعد   

يف الدكر الفعاؿ للتخطيط يف التدريب للرفع من مستول األداء الرياضي لدل العيب كرة القدـ، ك قد ٘تكنا من 
 :ٚتع النتائج التالية

  يتحكموف يف عملية التخطيط بطريقة جيدة كىذا مقارنة القدـمعظم ا١تدربُت ذكم ا٠تربة يف تدريب كرة 
 .با١تدربُت األقل خربة

  إعطاء الوقت ا١تناسب ك الكايف للتدريبات يساعد على اكتساب مهارات يف كرة القدـ ك الرفع من أداء
 .البلعبُت

  أكد معظم ا١تدربُت أف التخطيط ىو األسلوب األ٧تع للوصوؿ إذل األداء ا١تهارم اٞتيد. 

 جل ا١تدربوف يثقوف يف عملية التخطيط يف التدريب ك تسطَت األىداؼ. 

  يرل أغلب ا١تدربوف أف توفَت الظركؼ ا١تادية كالبشرية تؤثر بشكل كبَت على عملية التخطيط يف التدريب
 .كمنو على األداء ا١تهارم كالظركؼ احمليطة بالنادم تتصف بالغَت مبلئمة

  اف حالة الوسائل البيداغوجية لدل النادم تؤثر بشكل كبَت على  عملية الرفع من مستول األداء الرياضي
 .للممارسُت 

  

ك أىم ما نستخلصو ىو أف لعملية التخطيط أ٫تية بالغة يف الرفع من األداء الرياضي كذلك كما أكده ٤تمد 
بأف التخطيط عبارة عن عملية التوقع الفكرم لنشاط يرغب الفرد يف أدائو كعليو ٯتكن اٟتكم "٤تمود موسي 

 ".على التخطيط بأنو عملية ىامة كحساسة
كعليو أٚتع معظم ا١تستجوبُت من ا١تدربُت بأف للخربة دكرا كبَتا يف التحكم يف عملية التخطيط كانتهاجها على 

على أنو نوع من السلوؾ الذم ٮتضع إذل تقدير كاع "، "ـتشارؿ بتلها يت"أهنا األسلوب األ٧تع كالسليم كما أكد
 .، كىذا إذا دؿ إ٪تا يدؿ علي شيء كاحد كىو عامل ا٠تربة "للتوقعات من طرؼ ا١تعٍت بالعملية

كىنا ٬تمع معظم ا١تدربُت بأف إعطاء الوقت البلـز أمر يساعد يف التحكم يف عملية التخطيط كذلك أمر ىاـ 
بأف دكر التخطيط يف قياس حجم " ، "علي سلمي"كضركرم للنهوض باألداء الرياضي للممارسُت كىنا يشَت 

العمل اٟتركي كأدائو من طرؼ ا١تدربُت سيساعد كثَتا يف ٖتديد أحجاـ التدريبات كذلك يف ٗتطيط فًتات 
 "اإلعداد كإعطائها الوقت البلـز كا١تناسب للقياـ بالعملية

كنقػوؿ يف النهاية أف الفرضيات ا١تقًتحة جاءت يف سياؽ النتائج ا١تتحصل عليها كقد أكده مػا جاء من خبلؿ 
 .أجوبة ا١تدربُت

 
 



 :مناقشة النتائج بالفرضيات- 4
، ٘تكنا من اثبات الفرضيات اذل حد بعيد عن طريق تفريغ ٤تتول االستبياف كعرضوب  قياـ الطالبافبعد    

اجاباهتم اليت بنت لنا بأف التخطيط يف التدريب الرياضي لو دكر فعاؿ للرفع من مستول األداء الرياضي لدل 
 .العيب كرة القدـ ك ىذا ما ١تسناه من تعبَتىم عن طريق االجابات

 للخربة بالنسبة للمدرب تأثَت كبَت على عملية التخطيط يف التدريب :مناقشة الفرضية األولى- 4-1
 .الرياضي

ك اليت افًتض فيها الطالباف أف ٠تربة ا١تدرب تأثَت كبَت يف عملية التخطيط، ك إلثبات ىذه الفرضية تبُت لنا من 
اليت توضح على التوارل سن ا١تدرب ك الشهادة ا١تتحصل عليها ك ٕتربتهم يف  (6-5-4-3-1)خبلؿ اٞتداكؿ 

٦تارسة كرة القدـ يف نادم معُت من عدمها، ك سنوات ٦تارستهم ١تهنة التدريب ك تلقيهم لًتبص تكويٍت كنوع 
األصناؼ اليت دربوىا يف مسَتهتم ا١تهنية، ك منو ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية ما عدا اٞتدكؿ الثاين ك الذم 

ك منو فإف . ٯتثل الشهادات ا١تتحصل عليها من طرؼ ا١تدربُت فوجدنا أنو ال توجد فركؽ ذات داللة احصائية
الفرضية األكذل قد ٖتققت ك اليت تنص على أف خربة ا١تدرب ٢تا تأثَت كبَت على عملية التخطيط ك ىذا ما جاء 

 . بو الطالباف ك ذلك بعد القياـ باستجواب ا١تدربُت على مستول النوادم، ك كذلك ا١تعاٞتة اإلحصائية
الوقت عامل رئيسي ٬تب اٗتاذه بعُت االعتبار يف عملية التخطيط يف : مناقشة الفرضية الثانية- 4-2

 .التدريب
ك اليت نفرض فيها أف الوقت عامل أساسي ٬تب اٗتاذه بعُت االعتبار يف عملية التخطيط يف التدريب، ك 

اليت توضح على التوارل أف  (12-11-10-9-8-7)إلثبات ىذه الفرضية تبُت لنا من خبلؿ اٞتداكؿ رقم 
ا١تدربُت يراعوف عدد اٟتصص التدريبية ك اٟتجم الساعي أسبوعيا ك الفًتة اليت يدربوف فيها الفريق كما يعطوف 
أ٫تية للتخطيط الزمٍت لكل مرحلة تدريبية ك رأيهم ما اذا كاف الوقت عامل أساسي يف عملية التخطيط، ك منو 

عماد الدين عباس  ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية ك منو فإف الفرضية الثانية قد ٖتققت ك ىذا ما أشار اليو 
 .العلمية، ك ىذا ما أكدتو ا١تعاٞتة االحصائية األسس ك  التخطيط،2005أبو زيد، 

 . التخطيط ىو األسلوب األ٧تع للوصوؿ إذل األداء ا١تهارم اٞتيد يف كرة القدـ:مناقشة الفرضية الثالثة- 4-3
ك اليت افًتض فيها الطالباف أف التخطيط ىو األسلوب األ٧تع للوصوؿ اذل األداء الرياضي اٞتيد، ك إلثبات ذلك 

 تبُت
اليت توضح على التوارل أف ا١تدربُت ٯتارسوف نشاط  (18-17-16-15-14-13) لنا من خبلؿ اٞتداكؿ 

مبارياهتم كفق رزنامة رٝتية كما يراعوف أصناؼ ٥تططاهتم ،ككيفية تسطَت التحضَت البدين بعد ا١ترحلة االنتقالية 
يف الربنامج التدرييب، ك نوع التخطيط الذم يعتمدكف عليو مع غالبية ٖتقيق األىداؼ اليت مت تسطَتىا مع اعطاء 

 .رأيهم يف ا٢تدؼ من عملية التخطيط يف التدريب الرياضي



ك منو فاف الفرضية قد ٖتققت ك اليت تبُت األداء الرياضي اٞتيد ىم نتيجة التخطيط اٞتيد من طرؼ ا١تدرب 
بوثلجة للنهوض ٔتستول البلعبُت ك ىذا ما أكدتو كل ا١تعاٞتة االحصائية ك الدراسة السابقة لكل من الطلبة 

 ".أ٫تية التخطيط يف التدريب يف ميداف كرة القدـ" ، ٖتت عنواف لعمارل ٝتيػر ،لعموشي شعباف ،مسعود
الظركؼ ا١تادية ك البشرية تؤثر بشكل كبَت على عملية التخطيط يف : مناقشة الفرضية الرابعة- 4-4

 .التدريب
ك اليت افًتض فيها الطالباف أف الظركؼ ا١تادية ك البشرية تؤثر بشكل كبَت على عملية التخطيط، ك إلثبات ذلك 

اليت توضح على التوارل اٞتوانب اليت يرتكز عليها  (24-23-22-21-20-19)تبُت لنا من خبلؿ اٞتداكؿ 
ا١تدرب أثناء التدريبات ك مدل رضاىم بالظركؼ ا١تادية احمليطة بالنادم من عدمها، ك اعطاء رأيهم يف حالة 
الوسائل البيداغوجية ك العبلقة اليت تربطهم بالطاقم االدارم ك األسباب اليت تعرقل أداء مهامهم على أحسن 
كجو، ك منو ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية ك منو فإف الفرضية الرابعة قد ٖتققت ك اليت تبُت أ٫تية الظركؼ 

ا١تادية ك البشرية ك تأثَتىا على عملية التخطيط يف التدريب ك ىذا ما جاء بو الدكتور مفيت ابراىيم ٛتاد 
 . ا١تعاٞتة اإلحصائية ككذلكالتدريب الرياضي اٟتديث،(2001)

    ك من خبلؿ عرضنا ك ٖتليلنا ك مناقشتنا ٞتميع النتائج احملصل عليها ك اليت حققت فرضيات البحث اٞتزئية، 
نستنتج أف الفرضية العامة للبحث قد ٖتققت ك ا١تتمثلة يف أف للتخطيط أ٫تية كبَتة ك دكر فعاؿ يف الرفع من 

 .مستول األداء الرياضي يف كرة القدـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :خالصة عامة
     من خبلؿ ما مت التطرؽ إليو يف ْتثنا ىذا ك ذلك انطبلقا من اٞتانب التمهيدم الذم حدد لنا مسار 

البحث ا١تتمثل يف ٖتديد أ٫تية التخطيط يف التدريب الرياضي للرفع من مستول األداء الرياضي، ك قد كانت 
دراستنا قد مشلت رياضة كرة القدـ باعتبارىا الرياضة األكذل من حيث الشعبية يف العادل ك ذلك عن طريق 

ىذه ا١ترحلة ا١تمارسة بُت كل الفئات ك كذلك ا١تشاىدة ك قد اخًتنا الفئة السنية لؤلكاسط ك ذلك ٔتا تتميز بو  
 أكثر توافقا كانسجاما كيزداد ْتيث تصبحبإتقاف ا١تهارات اٟتركية ، كيولوجيسالفيمن اكتماؿ النضج العقلي ك 

 .              ، ك اكتماؿ الشخصية ك استقبللية الذاتة البلعب ا١تراىقنشاط كقو
ٯتكن القوؿ أف التخطيط يف التدريب منهجا علميا حديثا، حيث أخذ يف اآلكنة األخَتة اىتماما بالغا من طرؼ 

ا١تدربُت ككذا الباحثُت ا١تختصُت يف ىذا اجملاؿ إذ أف لو عدة مزايا ٘تس التدريب كالرفع من األداء الرياضي 
 .لبلعب ك الوصوؿ بالفريق إذل مصاؼ الفرؽ الكبَتة يف ىذا االختصاص 

كىذا االىتماـ ا١تتزايد بالتخطيط يف التدريب جعل منو جزء ال يتجزأ من أم نشاط رياضي، كىو ٔتثابة احملرؾ 
عبارة عن تصور مستقبلي ١تواجهة التغَتات  (التخطيط)الرئيسي كشرياف اٟتياة لدل النادم، كوف ىذه العملية

 .ا١تستقبلية 
كيف األخَت نستطيع القوؿ أف ما توصلنا إليو ٯتكن أف يكوف منار للمختصُت يف ىذه الرياضة، ككذا قطاع الًتبية 

البدنية كالرياضية عامة يف اٞتزائر، كيعمل على تشجيع ٦تارسة ىذه الرياضة بالطريقة اٞتيدة من طرؼ ا١تراىق 
اٞتزائرم كيُأخذ بيد ىذا األخَت إذل بر النجاح حىت ينمو سليم العقل ك البدف، كبالتارل يكوف إنسانا صاٟتا يف 
ىذا اجملتمع الذم يعاين من ا١تشاكل الكربل يف اجملاؿ الرياضي، كما يكوف صاٟتا يف ىذا الوطن العزيز كالغارل 

 .على قلوبنا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التوصيات واالقتراحات
 :يلى على ضوء النتائج احملصل عليها من خبلؿ دراستنا ٯتكن ا٠تركج بعدة توصيات كاقًتاحات نذكر منها ما



 ا١تراحل التدريبية مع كضع خطط بديلة ٔتا يف ذلك ٖتديد األىداؼ كمضموف ٤تاكلة كضع ٗتطيط شامل. 

 استخداـ ا١تعايَت ك األسس العلمية يف ٗتطيط برنامج تدرييب لفئة الناشئُت ك خاصة فئة األكاسط. 
 ٯتكن االستفادة من ا٠تربة اليت يكتسبها ا١تدربوف يف ٣تاؿ التدريب عند القياـ بعملية التخطيط يف التدريب. 

  تلقي ا١تدربوف للًتبصات التكوينية تؤثر بشكل ا٬تايب على عملية التدريب الرياضي ك مواكبة جديد عن
 .عملية التخطيط يف التدريب الرياضي

 االلتزاـ بالتخطيط يف التدريب كمنطلق يف العملية التدريبية، كالقياـ بعدة ْتوث ٥تتصة يف ىذا اجملاؿ. 

  ا١ترحلة العمرية لفئة األكاسط تناسب تطوير األداء ك الرفع من مستواه، كىذا األخَت مرتبط بنوعية التخطيط
 .ا١تنتهج

  العمل على تطوير األداء ا١تهارم اٞتيد ال ٯتكن ٖتقيقو يف غياب الظركؼ ا١تادية كالبشرية ألندية كرة القدـ 

 ،اخل عند التخطيط يف ..مراعاة  كل من اٞتانب البدين، اٞتانب التكتيكي، اٞتانب النفسي، اٞتانب التقٍت
 .  التدريب الرياضي
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وزارة التعـليـم العـالي و البحـث العلـمـي 
جـامعة عبد الحميـد ابن باديـس 
معهد التربية البدنية و الرياضية 

قسم التدريب الرياضي 
 

 موجهة لمدربي كرة القدم استمارة استبيان



     يف اطار ا٧تاز مذكرة التخرج اليت تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ا١تاسًت يف التدريب الرياضي ٖتت 
:  عنواف

  - "صنف أواسط-دور التخطيط في التدريب للرفع من مستوى األداء الرياضي لدى العبي كرة القدم"
      يف اطار ا٧تاز ْتثنا ا١تتمحور حوؿ أ٫تية ك دكر التخطيط يف التدريب للرفع من مستول األداء الرياضي 

لبلعيب كرة القدـ، نتقدـ باستمارتنا ىذه طالبُت منكم ملئها بعناية ك االلتزاـ با١توضوعية، لذا فاف صراحتكم ك 
. صدقكم يف االجابة سيزيد البحث قيمة ك مصداقية

.        نتقدـ مسبقا بتشكراتنا على مسا٫تتكم ا١تتواضعة، ك تقبل سيدم منا فائق االحًتاـ ك التقدير
 

: من إعداد الطلبة
 فغول ياسين 
 تحت اشراف األستاذ                                                     العربي دواجي يوسف : 

 ميم مختار.أ 
 
  
 

                                  
 2013/2014: السنة الجامعية

 .للخبرة بالنسبة للمدرب تأثير كبير على عملية التخطيط في التدريب الرياضي :الفرضية األولـى
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أشباؿ                            أكاسط                              أكابر    

 

 .الوقت عامل رئيسي يجب اتخاذه بعين االعتبار في عملية التخطيط في التدريب: الفرضية الثانيـة

..........................  أسبوعيا ؟                      ا١ترب٣تةىو عدد اٟتصص التدريبية ما- 7
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   يف فًتة الصباح              يف فًتة ا١تساء          الفًتتيػن معػا

يف بداية ا١توسم التدرييب، ىل تعطوف أ٫تية لتخطيط برنامج زمٍت ١تراحل التدريب؟ - 10
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....................................... حسب رأيكم، ىل الوقت عامل أساسي يف عملية التخطيط؟- 12

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

 

التخطيط ىو األسلوب األنجع للوصول إلى األداء المهاري الجيد في كرة القدم لفئة : الفرضية الثالثـة

 .األواسط
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 ............................................................................................
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 ملخص البحث
 .(سنة19-17)دور التخطيط في التدريب للرفع من مستوى األداء الرياضي لدى العبي كرة القدم : عنوان الدراسة 

 :أىداف الدراسة 
 :الهدف الرئيسي - أ

 .القدم لدى فئة األواسطمحاولة إبراز أىمية دور التخطيط في التدريب كطريقة حديثة لتعلم األداء المهاري في كرة - 
 :األىداف الجزئية- ب
  دراسة دور التخطيط في التدريب للرفع من األداء الرياضي كطريقة تعليمية حديثة تساعد في تنمية المهارات األساسية ، خصوصا في

 .الذي يميز المراىق باستعدادات مهارية قابلة للنمو والتطور  (سنة19-17)ىذا السن الحساس

 إيجاد الحل المناسب لمشكلة ضعف األداء المهاري في كرة القدم. 

 إعطاء اقتراحات ميدانية لتعميم واستعمال التخطيط في التدريب كمنهج علمي في الحصص التدريبية. 
 : مشكالت الدراسة

  في كرة القدم؟ (سنة19-17)ىل للتخطيط في التدريب دورا فعال يرفع من مستوى األداء الرياضي لألواسط 
 :فرضيات الدراسة 

 .في كرة القدم (سنة19-17)للتخطيط في التدريب دورا فعال يرفع من مستوى األداء الرياضي لألواسط : - الفرضية العامة
 :الفرضيات الجزئية

 االىتمام بعنصر التخطيط في التدريب الرياضي يؤدي بنسبة كبيرة إلى رفع مستوى كرة القدم الجزائرية و الوصول بها إلى مركز جيد. 
 الوقت عامل رئيسي يجب اتخاذه بعين االعتبار في عملية التخطيط في التدريب الرياضي. 
 التخطيط ىو األسلوب األنجع للوصول إلى األداء المهاري الجيد لالعبي كرة القدم لفئة األواسط. 
 الظروف المادية و البشرية تؤثر بشكل كبير على عملية التخطيط في التدريب الرياضي. 

  :لميدانية الدراسة اإجراءات
 . مدرب 30 و شملت ائي عينة بحثنا بشكل عشواختيارتم  : العينة

  .2013/2014: ماي  للموسم الجامعي20 جانفي إلى 20تمت مدة تطبيق االستبيان من : الزمنيالمجال
 .أندية كرة القدم لكل من والية غليزان، سعيدة، وىران، مستغانم، معسكر، عين تموشنت دراستنا على مستوى أجريت:  المكانيالمجال
 . في بحثنا المنهج الوصفي استخدمنا:  المتبع المنهج

 . من أدوات الحصول على الحقائق و البيانات و المعلومات أداة و ىو االستبيان:  المستعملة في الدراسة األدوات
 : المتوصل إليها النتائج
 معظم المدربين ذوي الخبرة في تدريب كرة القدم يتحكمون في عملية التخطيط بطريقة جيدة وىذا مقارنة بالمدربين األقل خبرة. 

  إعطاء الوقت المناسب و الكافي للتدريبات يساعد على اكتساب مهارات في كرة القدم و الرفع من أداء الالعبين. 

  أكد معظم المدربين أن التخطيط ىو األسلوب األنجع للوصول إلى األداء المهاري الجيد. 

 يرى أغلب المدربون أن توفير الظروف المادية والبشرية تؤثر بشكل كبير على عملية التخطيط في التدريب ومنو على األداء المهاري. 

 :التوصيات واالقتراحات 
 المراحل التدريبية مع وضع خطط بديلة بما في ذلك تحديد األىداف ومضمون محاولة وضع تخطيط شامل. 

 استخدام المعايير و األسس العلمية في تخطيط برنامج تدريبي لفئة الناشئين و خاصة فئة األواسط. 
 يمكن االستفادة من الخبرة التي يكتسبها المدربون في مجال التدريب عند القيام بعملية التخطيط في التدريب. 

  تلقي المدربون للتربصات التكوينية تؤثر بشكل ايجابي على عملية التدريب الرياضي و مواكبة جديد عن عملية التخطيط في التدريب
 .الرياضي



Résumé de la recherche 

Le thème de l'étude : le rôle de la planification  dans l’entraînement  pour  élever 

le niveau de performance sportive aux joueurs de football (17-19 ans) . 

Objectifs de l'étude : 

A - l'objectif principal : 

- Tentative de souligner l'importance du rôle de la planification dans 

l’entraînement  moderne comme un moyen d'acquérir des compétences de 

performance dans le football à la catégorie des U19. 

B – Les objectifs secondaires : 

 étudier le rôle de la planification dans l’entraînement  pour augmenter la 

performance sportive comme un moyen d'aide éducative moderne dans le 

développement des compétences de base , surtout à cet âge sensible ( 17-19 ans) 

, qui distingue la préparation des  adolescents  pour la croissance et le 

développement de leurs compétences . 

 trouver la bonne solution pour le problème des compétences de mauvaises 

performances dans le football. 

 Champ pour donner des suggestions pour la diffusion et l'utilisation de la 

planification comme un moyen de formation scientifique dans les sessions de 

formation. 

Situation  problème  de l'étude : 

 Envisagez-vous sur le rôle de la formation efficace augmente le niveau de 

performance athlétique au milieu des (17-19 ans) dans le football ? 

Hypothèses de l'étude : 

Hypothèse générale : - Planification dans le rôle de la formation soulève 

effectivement le niveau de performance athlétique au milieu des (17-19 ans) 

dans le football . 

Hypothèses partielles : 

 attention à l'élément de la planification dans la formation sportive de plomb 

par une grande marge d'élever le niveau du football algérien et l'amener à une 

bonne position. 



 Le temps est un facteur essentiel à prendre en compte dans le processus de 

planification dans l'entraînement sportif . 

 La planification est la méthode la plus efficace pour obtenir les bonnes 

compétences de performance des joueurs de football pour  des cadets  de classe 

 conditions humaines et matérielles affectent grandement le processus de 

planification dans l'entraînement sportif . 

Procédures pour l'étude de terrain : 

Échantillon: l'échantillon a été choisi au hasard et inclus 30 entraîneurs. 

Le domaine temporel : Une durée de du 20 Janvier  au  20 Mai de la saison 

universitaire : 2013/2014 . 

Domaine spatial : Notre étude a été réalisée au niveau des clubs de football 

chacune de Relizane , Saida, Oran , Mostaganem , Tiaret , Ain Temouchent . 

Méthodologie: Nous avons utilisé dans notre approche descriptive . 

Les instruments utilisés dans l'étude : le questionnaire est un outil pour obtenir 

les faits, des données et des informations . 

Les résultats obtenus : 

 Entraîneurs les plus expérimentés en matière de l’entraînement  de football 

dans le contrôle du processus de planification dans le bon sens et ce par rapport 

aux formateurs moins expérimentés. 

 donner en temps opportun et une formation adéquate aide à acquérir des 

compétences dans le football et d'augmenter la performance des joueurs. 

 La plupart des entraîneurs ont souligné que la planification est la méthode la 

plus efficace pour obtenir les bonnes compétences de performance. 

 Entraîneurs de gel ont confiance dans le processus de planification de la 

formation et soulignent objectifs. 

 La plupart des entraîneurs voir que la disposition des conditions matérielles et 

humaines influencent grandement le processus de planification de la formation 

et de performance des compétences sur lui. 

 



Recommandations et suggestions : 

 peuvent profiter de l'expérience acquise par les entraîneurs en formation au 

moment de la planification de la formation . 

 entraîneurs  en recevant des stages  qui impactent  positivement sur le 

processus de la formation sportive . 

 être formés sur l'engagement de la planification de la formation comme un 

point de départ dans le processus de formation , et faire plusieurs recherches 

spécialisées dans ce domaine . 

 de bonnes compétences de performance et la planification la plus efficace ne 

peut être atteint en l'absence de conditions physiques et des ressources humaines 

pour les clubs de football . 

 doit être pris en compte lors de la planification de tous les aspects du 

processus (le côté physique, le côté tactique , le côté psychologique , l'aspect 

technique , etc .. ) et pris en compte dans le processus de formation . 
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