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 المقدمة:

لقد عرف اإلنسان منذ القدمي علوما عديدة و طورىا و اخذ منها ما يتناسب مع رقيو و ازدىاره، خاصة 

يف عصرنا احلايل الذي يعرف ثورة كبًنة يف رلاالت العلوم ادلختلفة و ادلتكاملة فيما بينها من أجل الوصول 

 باإلنسان إىل أعلى مستوى من الرقي احلضاري.

الرياضة كمجهود عضلي و ذىين الزم حياة البشرية منذ القدم و نظرا دلا أحي بو واقع اجملتمعات و تعترب 

البشرية قدديا و حاضرا بأن كل شيء يف ىذه احلياة إال و لو ىدفو و غايتو، فاحلياة أىداف مسطرة و كذا 

)صبحي .ون لتحقيقهاالشأن بالنسبة دلمارسي الرياضة عامة و كرة القدم خاصة فلهم اىداف مسطرة يسع

 (4891عمران و شلش، 

و رياضة كرة القدم إحدى أشهر اللعاب و الرياضات اليت توليها اجلماىًن و الوسائل اإلعالمية أمهية بالغة 

حيث يتفق اجلميع على ان لعبة كرة القدم بلغت ذروهتا يف التطور و التنظيم من حيث الفنيات و طرق 

الفقًنة اقتصاديا ذلا وزن  ربازيل( اللعب شلا جعلها غاية يف اإلثارة و أصبحت بعض الدول ك)األرجنتٌن و ال

لتعرف ادلكانة اليت وصلت إليها ىذه اللعبة الشعبية حيث أزالت كبًن و تصنف ضمن الدول العظمى 

احلدود بٌن ما يسمى بالدول ادلتطورة و الدول السائرة يف طريق النمو، لكن قد خيتلف البعض يف النظر 

ض يراىا رياضة تروحيية و ترفيهية و البعض اآلخر يراىا ذلذه الرياضة و يراىا مبنظوره اخلاص و البع

مؤسسات كربى قائمة بذاهتا و ما تواجد ىذه اذليئات الكربى ادلنظمة ذلذه اللعبة و االحتاديات و القوانٌن 

ادلضبوطة اليت تتحكم يف تسيًن ىذه اللعبة إال دليل على أهنا أكرب من أن تكون وسيلة ترفيهية و قد 

دلتطورة إىل إنشاء مدارس لكرة القدم و ىيئات خاصة لتسيًن ادلنشآت الرياضية و أشخاص عمدت الدول ا

يهتمون جبلب الالعبٌن و التكفل هبم من مجيع النواحي ادلعنوية و ادلادية قصد الوصول إىل مستوى عال 
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ات و القواعد داء الرياضي لتحقيق نتائج جيدة و قد اختلفت كل ىذه األنواع من ادلؤسسات و اذليئمن األ

و الشروط و األشخاص من حيث األمهية و الغرض من شلارسة كرة القدم ووضعت من اجل التحكم 

 (491، صفحة 8009)علي فهمي البيك، فيها.

اىتمام و يعترب التخطيط أحد العناصر اليت تتحكم يف ادلمارسة الرياضية إذ أصبح يف اآلونة اخلًنة زلل 

داء الفعلي أثناء ادلنافسات و ادلؤشر احلقيق الذي ديكن من خاللو التعرف ادلختصٌن يف التدريب، و ىو األ

أو منخفضة، كما يعين بو التنبؤ مبا سيكون يف ادلستقبل على ادلستويات ادلختلفة سواء كانت مرتفعة 

 لتحقيق اذلدف ادلطلوب حتقيقو يف اجملال الرياضي و االستعداد بعناصر العمل و مواجهة معوقات التنفيذ 

و العمل على تذليلها يف إطار زمين زلدد و القيام مبتابعة كافة اجلوانب يف التوقيت ادلناسب و كذلك معرفة 

 (81، صفحة 8001)أبو زيد، ريب الذي جيب استخدامو لرفع من األداء الرياضينوع التد

 دمج خالل عملية التخطيطنو من ىنا كانت االنطالقة لدراسة ىذا ادلوضوع و التعرف على التدريب ادل 

خًن يف التخطيط احد ون ىذا األلدى العيب كرة القدم ك يف الرفع من مستوى األداء الرياضيو دوره  

الذي ىو عن سالسل تدريبية بشكل تتابعي هبدف حتسٌن صفة بدنية  ادلناىج البديلة القابلة لتنفيذ و

واحد و معرفة كيفية تسيًن قوتك البدنية بتمارين تدخل فيها الكرة أي إدماج الكرة يف العمل البدين يسمح 

 (490، صفحة 8000)زلمد عبده خليل، باكتساب قدرات تقنية و تكتيكية لالعب

 دمج.نكابر كون ىذه ادلرحلة يعتمد عليها بصفة كبًنة على التدريب ادلخصصنا دراستنا على فئة األ و 
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 :المشكلة

عشوائيا بل ال كن التحكم فيو بعد جهد كبًن معٌن و ىذا اخلًن ال دي تأيتشلا ال شك فيو أن النتيجة اجليدة 

من ختطيط و حسابات مسبقة و مبعىن آخر نقول أن العمل ادلدروس و اجليد ال ينتج عنو إال اذلدف  بد لو

 داء الرياضي اجليد ال بد لو من ختطيط علمي مدروس و مسبق يعمل بو ادلدرب اجليد و منو فإن لأل

الذي تعاين منو البطولة اجلزائرية لكرة القدم و ادلنخفض يالحظ األداء السيءإن ادلتتبع للرياضة اجلزائرية 

 خصوصا وىذا يف العشرية اخلًنة مقارنة بالدول اإلفريقية و العادلية.

داء ادلهاري دورا كبًنا يف حتقيق النتائج اإلجيابية لصاحل الفريق، كما يؤثر تأثًنا قدم يلعب األلو يف كرة ا

شلا يؤدي إىل ارباك اخلصم و قهر قدرتو على أداء ادلباراة ق مباشرا يف عملية اتقان و صلاح طريقة لعب الفري

 على الوجو احلسن و بالتايل الفوز عليو بكل بساطة.

عدد الرياضي )ادلهاري( يف كرة القدم من القواعد الرئيسية يف العملية التدريبية و عملية و تعترب عملية اإل

طيط ذلا مسبقا من طرف اذليئة ادلشرفة على اإلعداد ىذه ال بد ذلا منطرق ووسائل مدروسة يتم التخ

 الفريق.

 فالتخطيط جيعلنا نتنبأ باألشياء اليت حتدث يف ادلستقبل فهو )التنبؤ إىل أبعد مدى جبميع ردود الفعال 

)زلمد زلمود موسى ، (قابلة للتنفيذ بٌن مناىج بديلة باالختيارسلفا بطريقة منسقة و  االعتبارو اخذىا يف 

 (409-401، الصفحات 4891

مثل دترينات بالكرة لتنمية األداء البدين و ادلهاري معا و كذلك معرفة نوع التدريب و من ىنا ارتأينا إىل 

معرفة كيف ديكن التخطيط للتدريب ادلندمج و معرفة دور التدريب ادلندمج يف الرفع من األداء الرياضي 
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مثال )استالم مث جري مث رة القدم كون ىذا األخًن عبارة عن دتارين بدنية مع استعمال الكرة لدى العيب ك

 (480، صفحة 8000)البساطي، مراوغة مث دترير(، )استالم مث مراوغة مث تصويب( 

 التالية:التساؤالت و من خالل نتائج الدراسات السابقة و ادلشاهبة مت طرح 

داء الرياضي دمج خالل عملية التخطيط دور فعال يف الرفع من مستوى األنىل التدريب ادل -

 لألكابر يف كرة القدم؟

 للخربة بالنسبة للمدرب تأثًن على عملية التخطيط يف التدريب؟ىل  -

 دمج؟نىل الوقت عامل رئيسي جيب اختاذه بعٌن االعتبار يف عملية التخطيط لتدريب ادل -

 الفرضيات :

داء الرياضي لفئة األكابر دمج خالل عملية التخطيط دورفعال يف الرفع منمستوى األنللتدريب ادل -

 يف كرة القدم.

 .للخربة بالنسبة للمدرب تأثًن على عملية التخطيط يف التدريب -

 دمج.نالوقت ىو العامل الرئيسي الذي جيب أخذه بعٌن االعتبار يف عملية التخطيط للتدريب ادل -

 أهمية الدراسة:

إذ يسلط الضوء على  دالئل و ادلؤشرات اليت تربز أمهيتون موضوع البحث حيمل يف أعماقو الكثًن من الإ

 دمج بصفة خاصة و ىو عبارة عن دراسة تطبيقية تتجلى أمهيتها فيما يلي:نواقع التدريب ادل

داء حديثة للوصول إىل األ معرفة قيمة و امهية التخطيط للتدريب ادلدمج و دوره كطريقة تدريبية -

 اجليد لدى شلارسي كرة القدم.
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داء التعرف على أصلع الطرق و األساليب احلديثة للتخطيط اليت تساعد على رفع مستوى األ -

 ادلهاري لكرة القدم.

 دمج و كيفية التخطيط لو مع النتيجة اليت يعطيها.نابراز األوقات اليت نستخدم فيها التدريب ادل -

 على فرع من فروع التدريب الرياضي.تسليط الضوء  -

 اثراء ادلكتبة العلمية و الزيادة يف الرصيد العلمي للمدربٌن بصفة خاصة. -

 أهداف الدراسة:

دمج خالل عملية التخطيط كطريقة حديثة لتطوير ندور أمهية التدريب ادلزلاولة ابراز  -4

 األداء الرياضي يف كرة القدم لدى األكابر.

دمج خالل عملية التخطيط يف الرفع من مستوى األداء ادلهاري  ندور التدريب ادل حتديد -8

 برنامج بديل يف عملية التخطيط الرياضي. وكطريقة حديثة كون

 دمج.نمعرفة كيفية التخطيط لتدريب ادل -3

 دلمارسي كرة القدم.معرفة الوسائل و الطرق اليت ترفع من األداء الرياضي  -1

 دمج كربنامج بديل.ناقرتاحات ميدانية لتعميم و استعمال التخطيط لتدريب ادل إعطاء -1

 تحديد المفاهيم و المصطلحات:

، صفحة 4881)شعالل، ىي الرياضة اجلماعية األكثر شعبية ذلا قوانٌن و أسس تضبطها. :كرة القدم

04) 
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باكتساب قدرات تقنية و تكتيكية ىو ادماج الكرة يف العمل البدين الذي يسمح  :دمجنالتدريب الم

 (Dellal, 2008, p. 01)بدنية لالعب.و 

 التخطيط: 

ىو عبارة عن رلموعة من الطرائق و التصاميم و ادلناىج و األساليب و التدابًن اليت يلجأ إليها   اصطالحا:

 ادلدبر و ادلخطط من أجل حتقيق رلموعة من األىداف على ادلستوى البعيد و ادلتوسط و القريب.

ون عليو ادلوسم مرحلة تفكًن اليت تسبق تنفيذ أي عمل فتكون عبارة عن برامج تنبؤية دلا سيك اجرائيا:

 الرياضي يف ادلستقبل.

 األداء الرياضي:

متخذ من مفهوم عصام عبد القادر أنو عبارة عن انعكاس لقدرات و دوافع لكل فرد ألفضل  اصطالحا:

سلوك شلكن نتيجة لتأثًنات متبادلة للقوة الداخلية، غالبا ما يؤدى بصورة فردية و ىو نشاط أو سلوك 

ية التعلم تعبًنا يوصل إىل نتيجة، كما ىو ادلقياس الذي تقاس بو نتائج التعلم، و ىو وسيلة للتعبًن عن عمل

 (841-841، الصفحات 4898)نزار رليد الطالب، سلوكيا

 ىو قدرة الفرد على تنفيذ ما أوكل إليو من العمال و الدرجة ادلتحصل عليها يف حتمل ادلسؤولية. إجرائيا:

 الدراسات المشابهة:

اجتهادنا يف البحث عن الدراسات السابقة مل نتحصل على أي دراسة مشاهبة دتاما لدراستنا بل  بعد
 وجدنا ما يلي:
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 الدراسة األولى: 

دراسة ميدانية على مستوى والية تيزي  –: أمهية التخطيط يف التدريب يف ميدان كرة القدم عنوان الدراسة
 وزو

  8004 -800: ادلوسم اجلامعي تاريخ الدراسة

 : بوثليجة مسعود، العموشي شعبان، لعمايل مسًن.اسم و لقب الباحث

 : ما األمهية اليت يوليها التخطيط يف التدريب يف ميدان كرة القدم.مشكلة البحث

 دور التخطيط يف عملية التدريب يف كرة القدم. هدف البحث:

 مالتخطيط يف التدريب لو أمهية كبًنة يف ميدان كرة القد - فرض البحث:

 التحكم األمثل يف ختطيط الربنامج التدرييب يرفع من مستوى أداء الالعب كرة القدم.-

 اتبع ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي منهج البحث:

 العبا أختًنت بطريقة عشوائية. 41مدربا و  41عينة البحث و كيفية اختيارىا: 

 البحث: االستبيان باستعمال استمارتٌن واحدة على ادلدربٌن و األخرى على الالعبٌن. أداة

أىم نتيجة توصل إليها الباحث: التحكم يف التخطيط يف التدريب حيسن من عمل ادلدرب عند القيام 
 بعملو التدرييب ة بالتايل حتسٌن أداء الالعب.

 لتدريب و ذلك بعقد دورات تكوينية للمدربٌن.أىم توصية: الرتكيز على االىتمام بالتخطيط يف ا

 الدراسة الثانية:

: توظيف برنامج تدرييب مقرتح باستخدام دتارين مندرلة بالكرة لتنمية السرعة و أثره على عنوان الدراسة
 تطوير بعض ادلهارات األساسية يف كرة القدم.
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  8048 -8044: ادلوسم اجلامعي تاريخ الدراسة

 عطية عبد اجمليد، بلفضل مصطفى اسم و لقب الباحث:

 : ما مدى تأثًن و دور استخدام دتارين مندرلة بالكرة يف تنمية بعض صفات كالسرعة؟مشكلة البحث

ما ىو تأثًن مثل ىذه التمارين على بعض ادلهارات األساسية لالعيب كرة القدم اليت سوف جتري عليها -
 التجربة؟

درييب ادلقرتح باستخدام دتارين مندرلة بالكرة يف تنمية السرعة : الكشف عن أثر الربنامج التهدف البحث
 سنة(48 -41لدى العيب كرة القدم )

معرفة مدى تأثًن الربنامج التدرييب ادلقرتح باستخدام دتارين مندرلة بالكرة يف تنمية بعض ادلهارات -
 األساسية يف كرة القدم.

دتارين مدرلة بالكرة يأثر تأثًنا إجيايب يف تنمية  : استخدم برنامج تدرييب مقرتح باستعمالفرض البحث
 السرعة لدى العيب كرة القدم.

ابيا على تطوير بعض ادلهارات األساسية الربنامج التدرييب ادلقرتح باستخدام دتارين مندرلة بالكرة يؤثر اجي-
 يف كرة القدم.

 انتهج يف ىذه الدراسة ادلنهج التجرييب. منهج البحث:

أختًنت بطريقة عمدية متمثلة يف فريق احتاد السوقر، و فريق احتاد الفاجية كيفية اختيارها: عينة البحث و  
على صنف األواسط للبطولة الغربية ما بٌن الرابطات و البطولة اجلهوية سعيدة حيث قدرت عينة البحث 

 العبا يكون من نفس ادلواصفات0من اجملتمع األصلي ) %90العبا بنسبة  10ب 

 العبا من فريق احتاد الفاجية80: تجريبيةالعينة ال

 العبا من فريق احتاد السوقر. 80: العينة الضابطة
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: استعمل الباحث األدوات التالية: ادلصادر و ادلراجع العربية و األجنبية، بطارية اختيار أدوات البحث
يقايت، ميزان طيب،  روسية، مساعد سلتص ، استمارات لتسجيل نتائج االختبارات، شريطة مرتي، صفارة، م

 كرة القدم

 أدى الربنامج التدرييب ادلقرتح يف حتسٌن و تطوير السرعة يف كرة القدم. أهم نتيجة توصل إليها الباحث:

أىم توصية: تأكيد على ادلدربٌن بضرورة االطالع على كل ما ىو جديد يف رياضة كرة القدم من طرق 
 ادلهاري و العلوم األخرى ادلرتبطة بالتدريب.التدريب احلديثة سواء يف االعداد البدين أو 

 :الدراسة الثالثة

: اقرتاح برنامج تدرييب باستخدام دتارين مندرلة بالكرة لتطوير حتمل السرعة لدى العيب كرة عنوان الدراسة
 سنة(48-41القدم )

   8044-8040: ادلوسم اجلامعي تاريخ الدراسة

 : فغلول سنوسياسم و لقب الباحث

ىل دتارين مندرلة بالكرة تؤثر اجيابيا على تطوير حتمل السرعة لالعيب كرة القدم سن -: البحثمشكلة 
 سنة؟41-48

 ىل دتارين مندرلة بالكرة تؤثر اجيابيا على تطوير بعض القدرات الفسيولوجية لتحمل السرعة؟-

السرعة لدى العيب كرة  باستخدام دتارين مندرلة بالكرة لتطوير حتملتدرييب اقرتاح برنامج : هدف البحث
 على األسس النظرية و العلمية و اخلربات العادلية يف ىذا اجملال. سنة(48 -41) القدم أواسط

 التعرف على فاعلية التمارين ادلندرلة بالكرة لتطوير بعض القدرات الفسيولوجية لتحمل السرعة-

الضابطة و العينة  بٌن العينة توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى حتمل السرعة- فرض البحث:
 التجريبية و لصاحل العينة التجريبية.
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يف االختبار البعدي لصاحل ىذه األخًنة  وجود فروق ذات داللة إحصائية بٌن العينة الضابطة و التجريبية-
 يف نتائج بعض القدرات الفسيولوجية لتحمل السرعة.

 ادلنهج التجرييب. اعتمد الباحثان منهج البحث:

من منتخب فريق ترجي مستغاًل و اليت بلغ : أختًنت بطريقة عمدية ة البحث و كيفية اختيارهاعين
 .سنوات03العبا ذكور من نفس ادلواصفات السن  و سنوات التدريب أكثر من 31عددىم 

 العبٌن 01: عينة الدراسة االستطالعية

 العبا 43تتكون من العينة التجريبية:

 العبا. 43: العينة الضابطة

ادلصادر و ادلراجع العربية و األجنبية، االستبيان، ادلقابالت الشخصية ادلباشرة، االختبارات :أدوات البحث
 البدنية و الفسيولوجية، الربنامج التدرييب ادلقرتح، الوسائل البيداغوجية، وسائل االسرتجاع.

أظهرت فاعلية التمارين ادلندرلة بالكرة ادلقرتحة تأثًنا اجيابيا على  -: أهم نتيجة توصل إليها الباحث
 حتمل السرعة لدى العيب كرة القدم.تطوير 

 داء.: استخدام دتارين مشاهبة ألداء ادلقابالت باستخدام الوسائل التدريبية لتحسٌن مستوى األأهم توصية

 التعليق على الدراسة:

دلشاهبة إىل التعرف على اجلوانب النظرية و االجراءات العلمية لكل يهدف الطالب من عرض الدراسات ا

دراسة و ذلك هبدف احلصول على الدعم ادلعلومايت من ىذه الدراسات و اليت بدورىا تساعد الباحث يف 

حتديد االجراءات العلمية للدراسة احلالية على أسس علمية سليمة و قد اجريت ىذه الدراسات يف الفرتة 

سنة و ىدفت معظم الدراسات إىل أمهية التخطيط ادلندمج و أثر 48 او خالل 8048ىل إ8000من 

 استخدام برامج تدريبية مقرتحة باستعمال دتارين مندرلة يف تطوير األداء الرياضي الالعب كرة القدم 
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و اختلفت الدراسات يف نوعية ادلنهج ادلستخدم الكل حسب طبيعة دراستو و اذلدف منها حيث ىناك 

جتربتٌن و دراسة مسحية )وصفي( و لكن بتصميمات سلتلفة و كذلك اختلفت الدراسات فيما بينها من 

 اجع العربية خالل عدد أفراد العينة ادلستخدمة أما أدوات البحث فاضلصرت معظمها على ادلصادر و ادلر 

و األجنبية، االستمارة االستبيانية و ادلقابالت الشخصية و قياسات ادلعاجلة االحصائية و األدوات الرياضية 

و استفادة الطالب من ىذه الدراسة من خالل حتديد و تفهم اجلوانب ادلختلفة دلشكلة البحث احلايل، 

جهزة و حجم أفراد العينة، حتديد األدوات و األ صياغة األىداف و الفروض للدراسة احلالية، حتديد نوعية

من أجل مواصلة حبثو  ادلناسبة إلجراءات الدراسة فالدراسات ادلتشاهبة أعطت الطالب فاعلية و محاس

 الذي ىو قيد الدراسة.

 نقد الدراسة: 

من خالل اطالع على الدراسات السابقة نرى أنو ال توجد دراسة تناولت دور التدريب ادلندمج خالل     

عملية التخطيط يف الرفع من مستوى األداء الرياضي عند العيب كرة القدم بصفة خاصة بل التدريب 

طيط للتدريب الرياضي بصفة عامة، كما الحظنا تشابو كبًن يف منهجية كل دراسة و ركزت على التخ

الرياضي و أمهلت التدريب ادلندمج و عملية التخطيط لو و ذلذا قمنا هبذه الدراسة حيث مشلت دور 

التدريب ادلندمج خالل عملية التخطيط يف الرفع من مستوى األداء الرياضي عند العيب كرة القدم فئة 

 األكابر. 
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 4تمهيد

 إن التخطيط يف حد ذاتو نشاط قدمي و ليس وليد الفكر ادلعاصر، فقد تطور مع تطور ذكاء اإلنسان 

و تولدت قدرة اإلنسان على التخطيط حينما تطور االنسان من مرحلة الفطرة و الغريزة إىل مرحلة السلوكية 

احلرة و اليت تكونت معها القدرات العقلية لإلنسان،فاستطاع أن يدرك ادلرافق ادلتغرية فمن أول اخلليقة 

دوافعو البيولوجية و رغباتو النفسية،  إلشباعاستخدم االنسان ىذه اخلاصية يف محاية نفسو من االعتداء و 

فكلما زادت  خرباتو كلما خطط لإلنتفاع مبوارد طبيعية و بأساليب أفضل و سارت خطة نفوذ إىل خطة 

أخرى و التخطيط يف التدريب الرياضي يقصد بو التنبؤ إىل أبعد مدى جبميع ردود األفعال و أخذىا يف 

 (52، صفحة 5002)حسني، بني مناىج بديلة قابلة للتنفيذ. االعتبار سلفا بطريقة منسقة و باالختيار

و يقصد بالتخطيط يف التدريب الرياضي ىو األداء الفعلي أثناء ادلنافسات و ىو ادلؤشر احلقيقي الذي 

ذا القياس يف ؽلكن من خاللو التعرف على ادلستويات ادلختلفة سواء كانت مرتفعة أو منخفضة خاصة إ

قياسات علمية لذلك ؽلكن أن يكون دور التخطيط يف قياس حجم احلمل احلركي و أدائو من طرف 

ادلدربني يساعد كثريا يف حتديد أحجام التدريبات و ذلك وفقا دلؤشرات و معدالت يستعملها ادلدربني يف 

ا ؼلدم عملية األداء الصحيح ختطيط فًتات االعداد للنهوض باألداء الرياضي إىل أعلى ادلستويات و م

 داء الرياضي.ادلخطط و ادلمنهج يف األ
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 تعريف التخطيط: -1

 التنبؤ عما سيكون عليو ادلستقبل مع االستعداد لو أو التنبؤ باألحداث ادلستقبلية بناء على التوقعات،

يعرف على أنو مرحلة التفكري اليت تسبق تنفيذ أي عمل و اليت تنتهي  و عمل الربامج التنفيذية ذلا. كما 

 باختاذ القرارات ادلتعلقة مبا غلب عملو و كيف يتم؟ و مىت يتم؟

 أهمية التخطيط في كرة القدم: -2

رياضة كرة القدم كأحد أنواع الرياضة خضعت لألسس و ادلبادئ العلمية و ىذا ىو السر يف حدوث ىذا 

ادلتالحق يف األداء فإذا ما عقدنا مقارنة بني كرة القدم يف الستينات على سبيل ادلثال و بني التطور السريع 

التسعينيات سنجد أن ىنالك فرقا كبريا يف كافة أنواع األداء البدين و ادلهاري و اخلططي، إذ ازداد مدى 

ة يف طرق اللعب، كما تقدم حركة الالعبني يف ادللعب كما تداخلت ادلساحات اليت تغطيها ادلراكز ادلختلف

بدرجة ملحوظة، و ظهرت خطط لعب جديدة سواء كانت ىجومية أو دفاعية  مستوى األداء ادلهاري

 (521، صفحة 7331)مفيت ابراىيم محاد، 

التخطيط دورا كبريا و ىاما يف عملية التدريب الرياضي، حيث يتوقف ظلو و تطور مستوى أداء  و يلعب

، 5002)عماد الدين عباس أبو زيد، الالعب أو الفريق على التخطيط العملي الدقيق لربامج التدريب

 (52صفحة 

 امج لضمان تطوير حالة التدريب عند الالعب و الفريق و غلب االلتزام باالجراءات احملددة يف الرب 
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و الوصول بو إىل أعلى ادلستويات و يف أي رلال يضمن دائما احلصول على أعلى النتائج و يسهل تبعا 

لذلك وضع الربامج و تعديلها و تقومي العمل بصفة عامة، و التخطيط يف كرة القدم يضمنون شك 

 (5070)بن قوة علي، الوصول إىل أعلى ادلستويات

 أهداف التخطيط: -3

التخطيط ىو الوسيلة ادلهمة اليت تعمل على حتديد اذلدف ادلوضوع يف اخلطة بدقة و ؽلنع االبتعاد أو 

التشتت بعيدا عنو، و يتم دائما التذكري بو و تركيز االنتباه عليو حلفظو من الضياع أو االعلال و خاصة أن 

التخطيط عملية مستقبلية يف وجودىا يعمل اجلميع معا للوصول إىل حتقيق األىداف ادلوضوعة و ليس 

 (5070)حبيب، بعيدا عنها

 فوائد التخطيط في كرة القدم: -4

 ػلقق التشجيع عددا من الفوائد منها ما يلي4

 تشجيع النظرة ادلستقبلية. -

 العشوائية.جتنب االرجتال  -

 يعمل على حتديد أىداف واضحة حتاول حتقيقها. -

 ػلدد مراحل العمل يف اخلطة. -

 ػلدد ادلوازنات و االمكانيات و سبل احلصول عليها و توزيعها. -

 نوع من أنواع االقتصاد حيث يقلل من فقدان ادلوارد. -
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 الفرق بين تخطيط التدريب الرياضي و خطة التدريب الرياضي: -5

ملية شاقة شلتدة زمنيا و عمليا يف ادلستقبل تتضمن حتديد األىداف و طرق حتقيقها يف 4 ىو عالتخطيط

 ضوء ادلتغريات ادلستقبلية.

ىي حتديد دلا ىو مطلوب حتقيقو من مستويات رياضية و حتديد كيفية حتقيق ذلك من خالل  الخطة:

، الصفحات 5002)البيك، توظيف كافة طرق اإلعداد و االمكانيات بكافة جوانبها لتحقيق األىداف

52-00) 

 مبادئ التخطيط: -6

ال بد التخطيط ليكون رلدي أن يلتزم بادلبادئ التالية و اليت تشكل اإلطار الفكري دلن يقوم بعملية 

 التخطيط4

االستفادة منها يف ع ادلعلومات و حتليلها و أن يتعمد الطريقة العملية يف طريقة التنبؤ و يف مج -7

 شراق ادلستقبل.ا

الًتكيز على اذلدف ادلراد حتقيقو و ىذا يعين عندما طلطط لشيء غلب أن نوجو كافة طاقاتنا  -5

يف التنبؤ على الشيء هبدف حتقيقو و عدم االنشغال باألمور اجلانبية اليت التؤثر و ليس ذلا 

 صلة باذلدف الذي طلطط لو.

ب أن يشمل التخطيط كافة األنشطة و الوسائل و األساليب مشولية التخطيط و يعين أنو غل -0

ادلتعلقة باذلدف الذي طلطط لو و أن نوفر كافة االمكانيات الضرورية لتحقيق الغاية أو 

 اذلدف.
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فاعلية ة كفاية التخطيط و ىذا يعين أن يكون التخطيط قابال لتطبيق و ؼلدم اذلدف بشكل  -2

 و األساليب و االمكانيات الضرورية لتحقيق الغاية و يغطي كافة األنشطة و الوسائلفعال 

 و اذلدف. 

 دور التخطيط في النهوض بمستوى األداء الرياضي: -7

التخطيط ىو الذي يرسم صورة العمل يف شىت اجملاالت و ػلدد مساره، و بدون التخطيط تصبح األمور 

بالقدر أو العمل العشوائي الغري اذلادف، و من أىم مزايا التخطيط أنو يعمل على اتباع الطريقة العلمية 

ة و اخلطوات اليت الكتشاف ادلشكالت و حتديد أىداف واضحة للعمل، و ػلدد مراحل العمل ادلختلف

تتبع و كذا الطريق الذي يسلكو ادلدرب و ىو بذلك يساعد على حتقيق األىداف و يهتم بتوفري امكانيات 

العمل و سبل احلصول عليهاو بذلك يسهل ادلتابعة و الوقوف على ادلشكالت اليت تتعرض و التدخل أول 

اجلميع إىل أن األمور  لطمأنةل التخطيط بأول حللها و ػلقق األمن النفسي لألفراد و اجلماعات ففي ظ

اليت هتم قد مت حساهبا و أعدت عدهتا، و يعترب التخطيط أىم مرحلة بل أنو األساس الذي يقوم عليو 

 (510، صفحة 7331)محاد، ادلراحل التدريبية اليت يقوم هبا ادلدرب

 الرياضية:أهم نواحي التخطيط لتطوير الحركة  -8

 رفع ايقاع مستوى الًتبية البدنية و الرياضية -7

 رفع ادلستوى البدين و الصحي للممارس. -5

 رفع القدرات ادلهارية البدنية و التكتيكية و اخلططية. -0

 )زللية جهوية، قارية، دولية(رفع مستوى االصلازات الرياضية لتحطيم أرقام قياسية  -2

 ور الًتبوي للممارسني)األخالق، العالقات االجتماعية(االىتمام بالد -2
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 عناصر التخطيط الجيد: -9

 حتديد أنسب أنواع التدريب. -7

 حتديد واجبات كل فرد و إعطاء ما ينو طبو. -5

 حتديد التوقيت الزمين للمراحل ادلختلفة. -0

 (51 ، صفحة7323)طو امساعيل، حتديد األىداف ادلراد حتقيقها -2

و لضمان عامل صلاح التخطيط ينبغي االستعراض يف أىداف خطة التدريب مع ميول و حاجات 

 ادلمارسني و رغباهتم و عليو وجب وضع ختطيط رياضي عملي يهدف إىل تكوين الشخصية الرياضية 

بناء خطة طبقا  و االرتفاع بادلستوى الرياضي و حتقيق االصلازات ادلطلوبة و االنتصارات، و ذلك من خالل

لألسس العلمية احلديثة و حتديد أىم واجبات التدريب الرياضي و ذلك مبرونة اخلطة ادلقدمة و االرتباط 

 بالتقومي.

 أنواع التخطيط الرياضي: التخطيط الرياضي ثالثة أنواع: -11

 التخطيط طويل ادلدى. -

 التخطيط قصري ادلدى. -

 التخطيط اجلاري. -

 تخطيط طويل المدى: - أ

و ىذا التخطيط كقاعدة يتم لسنوات طويلة، و لكن فيما يتصل بنوعية ادلمارسني و الغرض الذي وضع 

( سنوات و ىي الفًتة بني الدورات األودلبية أو البطوالت العامل يف كثري 02ألجلو، و قد تكون ىذه ادلدة )
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ة واحدة و ىي الفًتة بني بطولة ( كالفًتة بني بطولة أوروبا مثال و قد تكون لسن05من األلعاب أو سنتان )

العامل يف بعض األلعاب، و غلب أن يراعي التخطيط طويل ادلدى اتصالو بعملية توزيع اخلطة التدريبية على 

 دورة تدريبية واحدة كبرية، ىذه الدورة دتتد لعدة شهور و غلب أن تشمل الفًتات الثالث و ىي4

 نواحي.اإلعداد و التحضري اجليد للممارسني من كل ال 

 .االىتمام بكل صغرية و كبرية من أجل اكتساب الثقة لدى ادلمارسني يف كرة القدم 

و كذلك أثناء ادلنافسة و ذلك بتقدمي كل ما ؼلص اجلوانب سواء البدنية أو ادلهارية أو التكتيكية و كذلك 

 أو االغلابية. يف ادلرحلة االنتقالية اليت تلي هناية ادلوسم الرياضي و تتمثل يف الراحة النشطة

 تخطيط قصير المدى: - ب

و ىو التخطيط الذي يتم يف فاصل قصري و زلدد، ففي عملية التدريب الرياضي يتم التخطيط قصري ادلدى 

لفًتة تدريبية واحدة، و يعتمد على مبدأ التحديد و الواقعية ، و لذلك يلزم أن يكون مالئما دلمارسي ىذه 

 .اللعبة و ذلك مع مراعاة كل اجلوانب

 التخطيط الجاري: -ج

و يعتمد أساسا على التخطيط طويل ادلدى، و يتميز بوضوح و حتديد اذلدف اجلاري تنفيذه يف ادلرحلة 

الراىنة مثال4 كيفية التصويب ضلو ادلرمى سواء من الثبات أو االرتفاع و كذلك ػلدد أكثر الطرق و الوسائل 

 الالزمة للعمل.

 (521، صفحة 7331)محاد، واقعية، دقة ادلتابعةو يتأثر التخطيط بعاملني علا ال
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 أنواع خطط التخطيط في التدريب الرياضي: -11

 ىناك أنواع متعددة من خطط التخطيط يف التدريب الرياضي أعلها4

 خطط التنمية الرياضية طويلة ادلدى. -7

 خطط اإلعداد للبطولة الرياضية. -5

 اخلطط السنوية. -0

 اخلطط اجلزئية أو الفًتية -2

 (700، صفحة 5002)علي فهمي البيك، اخلطط اليومية -2

 خطة التنمية الرياضية طويلة المدى: -11-1

تعترب خطة التنمية الرياضية طويلة ادلدى أكرب وحدة نظام ختطيط التدريب الرياضي و يشمل ىذا النوع من 

سنة تبدأ من عملية ادلمارسة األولية للنشاط الرياضي يف  72-72التخطيط على فًتة تًتاوح غالبا ما بني 

شطة الرياضية، باخلصوص يف الوصول ألعلى مستوى رياضي، فالوصول للمستويات العالية يف مجيع األن

تنمية ادلهارات و النهوض باألداء الرياضي لدى شلارس كرة القدم، فال ينتج وليد اللحظة أو الصدفة أو 

يتكون بني يوم و ليلة، و لكن ينمو و يتطور تدرغليا من خالل التخطيط الصحيح لعمليات التدريب 

طوال تنقسم فيما بينها دلراحل متعددة إذ ترتكز كل الرياضي لدى شلارس كرة القدم، و الذي ؽلتد لسنوات 

منها على ادلرحلة السابقة ذلا، و غلب أن يشمل ىذا النوع من التخطيط على أىم األىداف و الواجبات 

للمدى الطويل، و ينبغي أن يكون اذلدف النهائي خلطط التنمية الرياضية لدى شلارسي كرة القدم الطويلة 

ادلستويات العليا مع مراعاة توقع درجة التطور بالنسبة ذلذه ادلستويات نظرا ألن  الذي ىو زلاولة لتحقيق
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ادلستوى العادلي ال يقف عند نقطة ثابتة واحدة، بل يتميز بدوام التطور و الرقي و على ذلك فإن االرتقاء 

ادلستويات اجلزئية  و التطور بالنسبة للمستويات العادلية يستلزم بالضرورة مرونة التخطيط كما يتطلب حتديد

 ادلطلوبة حتقيقها، مثل ادلستويات ادلطلوبة بالنسبة لدرجة ظلو و تطور الصفات البدنية و ادلهاراة احلركية

و القدرات اخلططية و ادلعارف و ادلعلومات النظرية باإلضافة إىل ذلك ينبغي حتديد الوقت ادلالزم لتحقيق   

 (33، صفحة 5002)علي فهمي البيك، حيحة لكل منهاكل ىذه ادلتطلبات مع حتديد األسبقية الص

و تتجو بعض الدول بالنسبة لتخطيطها مثل ىذه البطوالت، و خاصة بالنسبة لدورات الرياضيات اليت 

 تشمل على عدد معني من األلعاب، كاأللعاب األودلبية أو الدورات العربية مثال4 الًتكيز على بعض

األنشطة الرياضية اليت يعتقد أهنا تستطيع فيها احراز ادلراتب ادلتقدمة و يتأسس اختيارىا ذلذه األنشطة 

الرياضية على دراسات علمية تستهدف معرفة ادلستوى العام ذلذا النوع من النشاط الرياضي و كذلك معرفة 

  الكفاءات يا ىذا الًتكيز امكانية توفريدرجة ادلستوى احلايل و امكانية تطويره بالنسبة ألبطاذلا و من مزا

وير ادلستوى الرياضي، و يعترب التخطيط عنصر مالزما لإلنسان منذ القدم استخدمو و الطاقات الالزمة لتط

أو مل يستخدمو قصده أو مل يقصده فهو معو شاء أو مل يشأ و ىذا ما يظهره القول ادلأثور عن االسالم 

 دنياك كأنك تعيش أبدوا عمل آلخرتك كأنك دتوت غدا"الذي ؼلص على التخطيط "أعمل ل

 لمدى الطويل:هداف الخطط لأ -11-1-1

 ب و االتقان الرياضي إىل أعلى مستوى من ادلمارسة.التدري -7

 تعليم ادلسؤولية لشباب بالنشاطات اجلهوية. -5

 االدماج االجتماعي لشباب ادلنحرفني. -0
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 و المتوسط(: الخطط السنوية )المدى القصير -11-2

 هتدف اخلطط السنوية إىل كزن ادلدرب أو ادلشرف يف التدريب الرياضي يقوم بتسطري الربنامج السنوي 

و اخلططي وفقا جملموعة من ادلعطيات و االمكانيات ادلتاحة و ذلك مبراعاة و انشاء العالقات الداخلية يف 

وعة أدائها و اتقاهنا خالل رلموعة الدورات أو الفريق، و ابراز خصوصية كل التمرينات ادلطلوبة من اجملم

 الوحدات التدريبية اليت تندرج وفق اخلطط السنوية.

و إن ادلدرب يقوم بإعداد برنامج تناسيب و مرحلة ادلتنافسني يف كرة القدم، و ذلك مبراعاة االمكانيات و 

عدم االصطدام مبجموعة من القدرات و ادلؤىالت لدى ادلمارسني من أجل تطبيق الربنامج حبذافريه و 

 ادلعوقات الطارئة.

 أهداف الخطط للمدى القصير المتوسط: -11-2-1

 خلق نشاطات جديدة للنادي. -7

 تنظيم تظاىرات رياضية. -5

 ابراز القدرات و ادلهارات اجلديدة و صقلها حتت ظل التدريب. -0

، 7310)عبد القادر زلمد، التأىل  و تدعيم األندية و ادلنتخبات بالعناصر الشابة ادلكتشفة  -2

 (707صفحة 
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 الخالصة:

و على ذكر ما سبق يرى الطالب أن التخطيط عنصر مالزم لإلنسان منذ القدمي استخدمو أو مل يستخدمو 

لكرة قصده أو مل يقصده فهو معو شاء أو مل يشأ و ىذا ما يظهره من أعلية يف حياة الشخص ادلمارس 

 القدم بعفويتو

و تلقائية و الشائع أن االنسان "سللوق سلطط" فالتخطيط يف التدريب الرياضي يعمل على حتديد اذلدف  

من ادلشروع بوضوح و يلي ذلك رسم و حتديد االمكانيات و اقرار االجراءات و عمل الربامج الزمنية، فهو 

 و تفادي ادلشاكل اليت تواجو ادلشروع. يعمل على التنبأ الدقيق الذي بدوره يقلل من األخطاء

و إن التخطيط الذي ال يستغين عنو يف رلال التدريب الرياضي و بنسبة كبرية يف رلال كرة القدم أصبح من 

الضروريات للنهوض مبستوى األداء الرياضي عموما و ذلك من خالل معرفة نوع التدريب و ادلرحلة و 

 ادلدة...إخل
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 تمهيد:

لقد أصبح التدريب يف كرة القدم عملية معقدة تستدعي علما و ؽتارسة ميدانية و ليس أحدمها فقط كما 

 خيل بإحدى القءاعد األساسية لتطءر تلك اطتبة  امة اظتيدانية دون اللوء  ل ى عأن االعتماد على اطتب 

و العمل على منءىا بل سيحد منها و جيعل من صاحبها مدربا ينقصو الكثَت مهما كانت خبتو العلمية، 

حيث أن التدريب الرياضي بصفة عامة و تدريب كرة القدم بصفة خاصة يقصد بو لعداد العب الكرة 

اة، و كذا لعداده مهاريا فسيءلءجيا بتكيف أجهزتو اضتيءية مع اجملهءد اظتبذول و األدا  اظتطلءب خالل اظتبار 

الطالب ، و من خالل ىذا اظتءضءع سيتطرق مناسب سءا  من حيث الشدة أو اضتومو خططيا ػتمل 

 و أىم ؽتيزات االعداد لالعيب كرة القدم يف ىذا الفصل.الباحث ل ى التدريب اظتندمج 

 تاريخ التدريب المندمج: -1

 1966طلح التدريب اظتندمج ترجع ل ى صل ى أن بدايات استخدام م Ebben,et a( 2000يشَت )

Vevkhoshansky  و ذلك عندما وصف تركيب التمرينات اظتتحدة معا يف ضء  مبدأ تطءير القدرات

أن البدايات  Nldchu( 1966التفاعلية على خلفية االثارة اظتتصاعدة للوهاز العصيب اظتركزي و يرى )

 Fleck and(  1966نات و ذلك عندما قام )الفعلية للتدريب اظتندمج ترجع ل ى أواخر الثماني

Konton  بصياغة ما كتبوVerkhonshansky (1966 يف شكل تقرير ل ى معهد مءسكء )

الرياضي الستخدام و تطبيق التدريب اظتندمج على الرياضيُت السءفيات، و ذلك هبدف حتسُت اللياقة 

عامل الرياضة األورويب بتطءير التدريب  البدنية لتهتم خالل فًتة االعداد و يضيف ل ى قيام اظتدرب و

دمج هبدف اضتصءل على نتائج دمج تدريبات اظتقاومة )االثقال( ذات الشدة العالية مع تدريبات ناظت
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ع يف ساق واو أصبح يستخدم على نط اليت تعرف بام تدريبات البليءمًتك Shok Trainingالتصادم 

  1980و أوائل  1970( كما يضيف تءما تات، و يف أواخر 2010م )زتزة 1995اوروبا الغربية عام 

لعاب الرياضية التنافسية األخرى كان ىناك اجتاه يف برامج التدريب يف كرة الطائرة اضافة ل ى عدد من األ

ات التعامل مع الكرة ،التحمل، م األوجو و تقيم األوجو اظتتعددة للبنامج التدرييب)مهار يل ى فصل و تقي

التدريب النفسي...( كل وجو، كل يدرب كما لء كان غَت متصل باآلخرين، و ذلك كان خطأ، لن العب 

الكرة إلنسان كامل و متطلبات اللعبة أن يكءن الالعب معدا ما أمكن يف رتيع األوجو اطتاصة باللعبة مع 

مكنة أن يدمج التدريب البدين / الفسيءلءجي مع بعضها و ليست بصءرة منفصلة و لذلك فالدرجة اظت

   (507، صفحة 1994)الءشاحي،  التدريب اظتهاري و التدريب التكتيكي و التدريب النفسي...

 تعريفات التدريب المندمج: -2

(2000 )Brad Mc Gregor  طريقة تستخدم اظتقاومات الثقيلة و اطتفيفة بطريقة متباينة، هتدف يف

( أهنا سالسل تدريبية 1986) Gleckand Kontonالنهاية ل ى حتسُت القدرة العلمية، و يذكره 

ىي تدريبات  Ebben&Watt( 1998بشكل تتابعي يهدف حتسُت صفة بدنية واحدة كما يشَت )

، لن بيءميكانيكياات البليءمًتيك يف نفس اجملمءعة التدريبية على أن تتشابو أثقال بشدة عالية تتبعها دترين

الشي  اظتهم يف التحضَت البدين ىء أن تستطيع و تعرف و تسَت قءتك البدنية بتمارين تدخل فيها الكرة 

 البدينوفة، ادماج الكرة يف العمل يف العمل البدين التقييم الفيزيءلءجي بتمارين خاصة جيب أن تكءن معر 

شتح باكتساب قدرات تقنية، تكتيكية و بدنية لالعب، و زيادة على ذلك جيب على اظتدرب أن يتأقلم مع 

الثقافة الكروية و التكتيكية لالعبُت و النءادي اليت تكءن حتت وصايتو لكي يتحكم يف التدريبات 

(dellal, bobby night, 2008)  
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ال ىناك فرق بُت شتاع التعليمات  أو اإلصغا  لليها أن التمارين اظتعطاة ل ى الفريق جيب أن تنفذ يقءل: مث

  (night, 1983, p. 6)بشكل فعال لكي يستفيد الالعب منو بشكل كبَت 

د اظتهاري و االعداد اطتططي لن كان لن للتمارين أمهية كبى يف االعداد البدين العام و اطتاص و يف اإلعدا

للمبتدئُت أو للمستءيات العليا ظتا تتميز بو من خصائص لتهيئة الرياضيُت بدنيا و مهاريا و تكتيكيا و مبا 

   (167، صفحة 2000)ػتوءب، يتناسب مع ذلك النشاط 

يلقب بلقب الكامل كل من رتع بُت اصتءانب السلءكية الثالثة:  intégrationو مصطلح اظتندمج 

و التدريب  (153، صفحة 1994)اطتءيل، اظتعرفة )العقلية(، اضتركية )البدنية(، و الءجدانية )االنفعالية( 

سعى لتحقيق مستءى جيد من دمج يسمى غتمعا و أيضا ؼتتلط أو التدريب مقاومة اطتاصة، ؿتن نناظت

و مثال لذلك الدمج أو التكامل ىء (vitulli, 2010) اللياقة البدنية ل ى التدريبات باستخدام الكرة

دقائق( أو حىت تسويل 03التدريب الشبيو باظتهارة اظتمزوجة باللياقة و الذي يبقى عليو لفًتة من الءقت )

)الءشاحي، نقط بالًتتيب تسويل بدون خطأ( )الضرب الساحق اظتتصل على الشبكة( 3غتمءعة أىداف )

 (505حة ، صف1994

دمج ىء خلط بُت التمارين البدنية نيستخلص الطالب الباحث من خالل التعاريف السابقة أن التدريب اظت

أو ىء دغتها )التمارين اظتهارية( و ذلك من أجل تنمية صفة البدنية واحدة أو صفتُت معا أو دمج بُت 

 ف اظترجء.التمارين البدنية و اظتهارية و التكتيكية من أجل حتقيق اعتد
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 أهمية التدريب المندمج: -3

دمج وسيلة مهمة من الءسائل اضتديثة يف تدريب كرة القدم، فهء كسر لقاعدة و منط نيعتب التدريب اظت

مث دترين التكتيك مث دتارين اللعب اظتصغر، و ىء  كاإلزتا التدريب اليءمي الذي يتألف من عدة فعاليات  

 مناسب جدا لالعبُت الذين يتدربءن لفًتات تدريبية أكثر من ستس وحدات أسبءعية كما يف اظتدارس 

و األكاددييات الكروية، و الذي يعتب أىم عناصر جذب الالعبُت و حتليلهم من روتُت التمارين اظتملة 

(Mouwafak, 2010) 

 أشكال و أنواع التدريبات المندمجة: -4

مها مع لناحية اظتهارية و البدنية أو كاليعد ىذا األسلءب من مناذج التدريبات ذات األثر اعتادف لرفع ا

الناحية اطتططية، و يتءقف ذلك على ػتتءاىا و ىدفها األساسي و الفرعي الذي يضعو اظتدرب و يتناسب 

ذلك مع مرحلة و فًتة التدريب، و ىذه التدريبات ذات أثر جيد لتنمية االحساس اضتركي و رفع درجات 

 ت البدنية و اطتططية اطتاصة تكيف الالعب ظتتطلبات اظتباراة يف أقل وقت متاح فضال عن حتسُت القدرا

 و ربطها حبركات الزمال  اظتنافسُت و سرعات العدو و التءقف الدوراتو ذلك بتنمية تقدير اظتسافات 

و اطتصءم و زيادة قدرة الالعب على االستوابة الصحيحة و التءقعات اليت تتميز هبا طبيعة األلعاب  

العبُت الكبار و ذوي اظتستءى األساليب فعالية ل عتب أكثراصتماعية )كرة القدم( و لذا فإن ىذا األسلءب ي

العايل لرفع مستءى األدا  التنافسي و ترقية أدا  اظتهارات اطتاصة حتت ضغط اطتصم و تصحيح األخطا ، 

و تنمية القدرات اطتططية و التفكَت االبتكاري لالعب، و يتوو اظتدرب ل ى لعداد الءحدات التدريبية 
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السابقة مع مراعاة دمج دتارين بدنية، مهارية، التدريبات اظتندغتة مهارية بدنية كذلك  لتحقيق األغراض

  (189، صفحة 2000)البساطي، التدريبات اظتندغتة مهارية خططية و اظتهارية خططية بدنية 

 التدريبات البدنية المندمجة: -4-1

طريقة تستخدم اظتقاومات الثقيلة و اطتفيفة بطريقة متباينة هتدف يف النهاية ل ى حتسُت القدرة العضلية و يف 

( ىي سالسل تدريبية بشكل تتابعي يهدف لتحسُت صفة 1986) Fleck&Kontonىذا الشأن 

، ( فهي تدريبات أثقال بشدة عالية يتبعها دترينات1998) Ebben & Wattبدنية واحدة أما 

البليءمًتك يف نفس اجملمءعة التدريبية على ان تتشابو بيءميكانيكا، و يرى الباحث ان اسلءب اسًتاتيوي 

ديكن من خاللو حتقيق أقصى استفادة ؽتكنة من دترين البليءمًتك بعد أدا  تدريب األثقال الذي دياثلو يف 

 نفس اجملمءعات العضلية.

 جة:تدريبات البدنية المندمالمج نابر  -4-1-1

من خالل  ثالثة أشكال  برامج التدريب اظتندمج ديكن أن يؤدوا ( أن2007) Danny O’denيرى 

 تدريبية و ىي:

و على رتيع الالعبُت يف ىذا الشكل ألن يؤدوا رتيع اجملمءعات  الشكل التدريبي العام: -1

دقائق راحة قبل أدا   3، و يتبعها اطتاصة بتدريبات األثقال بفًتة استعادة اسشفا ات

 ت.90تدريبات البليءمًتك مع فًتة استعادة استشفا  

:و على رتيع الالعبُت يف ىذا الشكل أن يؤدوا تدريبات البليءمًتك الشكل التدريبي النوعي -2

بطريقة تتناسب مع نءع رياضتهم،ويؤدي الالعب غتمءعة أثقال واحدة يتبعها مباشرة 
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ق بُت اجملمءعات و مراعاة اضتد األدىن إلستعادة اإلستشفا   3بفًتة راحة  غتمءعة بليءمًتك

 (.2014بُت اجملمءعتُت معا لسم السلسة )زتزة،

ة التطبيق مع للغا  اضتد األدىن تَت وىء يتشابو مع الشكل النءعي يف و  :الشكل التنافسي -3

)غتمءعة أثقال+غتمءعة (بُت السالسل التدريبية د5هنائيا وزيادة فًتة الراحة ل ى)للراحة 

ويرى الباحث أن الشكل التنافسي يصلح لالعيب اظتستءى العايل وال يعدم تطبيقو  بليءمًتك(

 مع الناشئُت،وذلك لتالشي حدوث لصابات بُت الناشئُت قد تضر مبستقبلهم الرياضي.

 التدريبات المهارية المندمجة:4-2

ظتتغَتة و اظتتنءعة تفرض على الالعبُت لستخدام أشكال طريقة اللعب خالل مباريات كرة القدم مبءاقفها ا

مركبة وكثَتة للمهارات اظتختلفة منها )اظتهارات اظتركبة( تؤدي بتتال و يؤثر كل منها يف اآلخر تأثَت متبادال 

ولذلك يستءجب على اظتدرب لعداد وجتهيز العبيو ظتءاجهة تلك اظتءاقف من خالل اإلرتقا  مبستءى األدا  

-ي طبقا لشروط وظرف اظتباريات حيث بعد لمتالك الالعب للمهارات اظتنفردة ولتقانو عتا )دتريراظتهار 

استالم -)استالم مث دترير و دقيقة مراوغة( ليست بأمهية تءافر القدرة لديو على أدائها بصءرة مركبة-استالم

ة اظتءاقف خالل اظتباراة، يعوض.(  تتناسب مع لستالم مث مراوغة مث تصءيب .. -مث جري مث مراوغة مث دترير

وامتالك الالعب ألشكال لختيار متنءعة من اظتهارات اظتندغتة مبا يتشابو مع متطلبات اظتباراة تتيح لو 

 ومن مث زيادة قدرتو على اظتناورة و التنفيذ اطتطط. فضلها طبقا ظتءقف اللعبلختيار أ

يف مستءى أدا  الالعبُت وسرعتهم يتضح بصءرة  و انطالقا من اظتفهءم السابق وظتءاكبة التطءر اظتضطرد

 جلية حتمية اإلجتاه لألساليب الراقية خالل عملية التدريب ظتكءناهتا اظتختلفة. و اإلجتاه اضتديث يف تعليم 
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و تدريب اظتهارات يف كرة القدم يؤكد على ضرورة دمج ىذه اظتهارات لتكءين مهارات مركبة مءقفية يتم 

ا الالعبُت الناشئُت قدر اإلمكان. حىت ديكن بنائها من خالل التكرارات الكثَتة عتا التدريب عليها مبكر 

وتنءعها لتشابو ظروف اظتباريات حبيث تتدرج صعءبات تأديتها لتناسب مع خصائص اظتراحل النسبية 

ت اظتندغتة لالعب وتزيد سرعة ودقة أدائو وتصرفو السليم عند مءاجهة اظتنافسُت وللتدليل على أمهية اظتهارا

جيب على اظتدرب النظر ل ى التمرير أو التصءيب ليس كمهارات منفردة فقط ولكن كنهاية ألدا  مركب 

جيب التدريب عليو دائما من خالل ربط كل منها باضتركة )اصتري(أو لحدى اظتهارات األخرى اليت تسبقها 

وديثل %62باراة واليت تنتهي بالتمرير أو اإلثنُت معا حيث دتثل نسبة اصتمل اظتهارية اظتندغتة خالل اظت

بينما التمرير اظتباشر من  %11واصتمل اظتهارية اليت تنتهي بالتصءيب%29اإلستسالم مث التمرير منها 

. ولذلك جيب أن يرتبط أدا  الالعب خالل التدريب دائما باضتركة وسرعة األدا  ومن ذتة %26اضتركة 

ات ؼتتلفة ومتنءعة للمهارات اظتندغتة واليت تنتمي رتيعا لما بتصءيب تعد أشكال التدريب احملتءبة على تركيب

على اظترمى أو التمرير يف مناطق ؼتتلفة من اظتلعب أمرا يستءجب اإلىتمام لبلءغ اظتستءيات العالية واظتدرب 

ع اصتيد ىء الذي يتخذ من ىذه النسب مرشدا لءضع كمية من التدريبات يف برامج اإلعداد مبا يتناسب م

 . (78 -77، الصفحات 2000)البساطي، ىذه اظتتطلبات 

 التدريبات المهارية )المندمجة( البدنية المندمجة: -4-3

على حتديد األىداف األساسية والفرعية اظتراد  يعتمد أدا  الءحدات التعليمية والتدريبية ذات التأثَت اظتهاري

حتقيقها خالل الءحدة )مهاري أساسي، بدين فرعي، أو العكس( مث وضع ػتتءيات النماذج و أسلءب 

اخراجها لتحقيق تلك األىداف وأخَتا ربعا اظتهارات اطتاصة بتدريب العناصر البدنية اضتاشتة واظتنتقاة  

دد، جيب على اظتدرب الًتكيز يف الشرح على أىداف الءحدة التدريبية كمءاقف لعب تنافسية، يف ىذا الص
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)البساطي، وكيفية التنفيذ مبا يف ذلك أساليب عدد التكرارات لألدا  وشدتو، وفًتات الراحة البدنية 

تالم أو اصتري بالكرة، أو السيطرة وخالل التدريب على مهارات التمرير و اإلس (190، صفحة 2000

ديكن للمدرب ربطها بتحقيق أىداف )ونظام عمل الالعبُت والتءجيو ولعطا  اظتعلءمات( بدنية خاصة  

كالسرعة أو التحمل أو حتمل السرعة، ويتم ذلك يف صءرة ثنائية أو غتمءعات وتؤخذ فًتات الراحة  

عمل الالعبُت والتءجيو و لعطا  اظتعلءمات. وما تؤكد  كءسيلة للتغيَت والتبديل يف حتقيق األىداف ونظام

عليو ىء ضرورة مراعاة اظتدرب أوال لألسس والقءاعد العلمية للتدريب وتنمية العناصر البدنية اظتختارة من 

حيث )حوم وشدة وفًتة الراحة( للتمرين أثنا  ربطو بالتدريب على اظتهارات ليتم حتقيق األغراض اظترجءة 

رد تدريبات شكلية فقط، وثانيا عدم اغفال شروط وقءاعد اظتتطلبات الفنية للمهارات اطتاصة وال تصبح غت

 اظتراد تعليمها أو التدريب عليها.

 التدريبات المهارية الخططية المندمجة: 4-4

 تتميز تلك النءعية من التدريبات باحتءا  اظتهارات اطتاصة اظتتضمنة عتا على بعض الصعءبات اظتتدرجة على

تأديتها، وضرورة ربط احتياج وواجبات مراكز وخطءط اللعب باختيار تلك التدريبات لتحقيق أىداف 

خط  -خط وسط -ػتددة وقد تتم بصءرة فردية أو ثنائية أو رتاعية بُت العيب من خط واحد )خط ظهر

يف ىوءم( أو من خطُت متتاليُت أو أكثر )العب خط وسط مهاجم أو مع جناح أو مع ظهر( سءا  

الثلث  -حالة اإلستحءاذ على الكرة أو الدفاع يف أي جز  باظتلعب يف األمام أو اطتلف )الثلث اعتوءمي

 الدفاع(.
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 التدريبات المهارية الخططية البدنية المندمجة: 4-5-

يتضح نطاق أدا  العيب كرة القدم يف ىذه النءعية من التدريبات لتنمية األدا  اظتهاري لديهم مع اصتانب 

بدين يف أشكال خططية ىادفة، وىذه التدريبات تتشابو مع األسلءب السابق لال أهنا تتميز بتحقيق ال

التكيف مع متطلبات اظتباراة والتنافس من خالل مءاقف اللعب الفعلية واليت تتضح فيها حتركات الالعبُت، 

شكل رتاعي )أكثر من  أدا  اظتهارات حتت ضغط حرية اختاذ القرار سرعة التحرك واألدا  وىي تتم يف

العبُت( ظتراكز الالعبُت، وينحصر دور اظتدرب يف التءجيو على حتقيق ىدف التدريب وزيادة ليقاع اللعب 

ولتقان اظتهارات وكذلك حتديد أزمنة وفًتات الراحة البينية مبا حيقق التنمية البدنية اظترجءة، كما جيب على 

بُت الالعبُت لتحقيق مشءلية األدا  وزيادة قدرة الالعب على  اظتدرب تشكيل النماذج التدريبية اظتتنءعة

 (196، صفحة 2000)البساطي، األدا  اظتتغَت طبقا ظتتطلبات كل مباراة 

 :التدريبات الخططية المندمجة 4-6

ىء خليط بُت دفاع رجل ورجل أو دفاع اظتنطقة وفيها حيدد اظتدافع منطقة ػتددة  الدفاع اظتركب )اظتندمج(

يلتزم فيها بالدفاع بشكل أساسي حبيث يراقب فيها أي مهاجم يدخل لليها للحد من حركتو وخطءرتو. 

والدفاع اظتركب يعتب مقياس حقيقي للكشف عن قدرات اظتدافعُت ومدى تفهمهم لتنفيذ واجبات خطط 

)أبء اصتماعي وىء يتطلب قدرا كبَتا من اللياقة البدنية وحسن التعاون اصتماعي بُت أفراد الفريق  الدفاع

  (214، صفحة 2002عبده، 
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( اضتقيقية )ؽتا يشابو ظروف على ما جا  يف أعاله يستنتج الطالب الباحث أن التمارين )اطتططية وبنا ا

اظتباراة( اظتندغتة هتدف ل ى القدرات والقابليات البدنية واظتهارية واطتططية ؽتا يشابو ظروف اظتباراة اضتقيقية 

 مارين اطتاصة لتحقيق ىذه األىدافلذلك ديكن اعتبارىا من الت

 عناصر تقنين حمل التدريب البدني المندمج: -5

(ل ى 1996يشَت عبد العزيز النمر و نارديان اطتطيب ) البدني المندمج: التكرار في التدريب -5-1  

أن عملية حتديد العدد األمثل من اجملمءعات و التكرارات لكل دترين نالت قدرا عظيما من اإلىتمام 

للحصءل على أفضل تنمية للقءة لذ أن عدد اجملمءعات لو عالقة مباشرة بنتائج التدريب وأن عدد 

عالقة مباشرة بنتائج التدريب وأن عدد التكرارات يف اجملمءعة يتحدد تبغا للهدف من  اجملمءعات لو

التدريب باألثقال وقد أرتع معظم مدريب القءة واألعداد البدين على أن اضتد األدىن للتنمية اظتؤثرة للقءة يف 

 ROGER(2000تكرارات،ويذكر)6-10غتمءعات ب6ل ى3مراحل اإلعداد يتم بإستخدام 

EARLE  أن اجملمءعات والتكرارات حتدد حسب الفًتة التدريبية ففي التقدم العضلي تكءن اجملمءعات

غتمءعات والتكرارات 5ل ى3أما يف مرحلة القءة فتكءن اجملمءعات من 12ل ى 8والتكرارات من 5من 

ارات تكر 5-2غتمءعات و التكرارات 5ل ى3تكرارات أما يف مرحلة القدرة فتكءن اجملمءعات من6ل ى5من

ل ى أن أغلب الدراسات اليت لستخدمت التدريب اظتدمج لستخدمت  THOMA(2007ويشَت )

( تكرارات لتدريب البليءمًتك 5من اضتد األقصى لالعب ويتبعها)%85(تكرارات عند رفع ثقل بشدة 5)

ليءمًتك تكرارات(يؤثر لجيابيا على أدا  تدريب الب5وبعض الدراسات أشارت ل ى أن زتل تدريب اظتقاومة )

 (تكرارات من اضتد األقصى، ال تؤثر باإلجياب على التغَتات التابعة 5وبعض الدراسات أشارت ل ى أن)
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(تكرارات لذا مل تؤثر باإلجياب 5و اظترتبطة بالتدريب البليءمًتي وبالرغم من ذلك لال أنالباحثُت يرون أن )

تدريب البليءمًتك مباشرة بعد تدريب األثقال فهي ال تأثر بالسلب على أدا  البليءمًت شريطة أن اليؤدوا 

 (6) استخدم(تكرارات،حيث 5تكرارت ؼتتلفة عن) بدون فًتة راحة،وتءجد دراسات فقط استخدمنا

و ىذه %4.5وحدثت زيادة يف ناتج القدرة العضلية مقدارىا من أقصى تكرار،%65تكرارات بشدة 

ولكنها  األقصى لالعب وحققت نتائج رائعة،فقط من اضتد %65الدراسة تعتب ىامة حيث استخدمت 

 أجريت على الطرف العلءي فقط

 جوانب إعداد العب كرة القدم وفق التمارين المندمجة: -6

 لن لعداد التكامل لالعب كرة القدم جيب أن يشمل على اصتءانب التالية:

 فترة التدريب خاصة باإلعداد البدني باستخدام التمارين المندمجة: 6-1

اظتستءيات العالية بالنسبة لالعبُت أو الفرق يف كافة اظتراحل الفنية وللءصءل ل ى النتائج الرياضية  لن حتقيق

اظتطلءبة، يتءقف على مدى ما تءصل لليو الالعب من لعداد بدين، وما حتقق من تطءر لعناصر اللياقة 

خَتة تعتب من أىم صفات العب  البدنية األساسية ىي )القءة، السرعة، التحمل، اظترونة، الرشاقة( وىي األ

)الءقاد،  كرة القدم، لذلك فهي من أساس أىداف خطة التدريب عند العمل يف تنمية وتطءر اللياقة البدنية

  (97، صفحة 2003

ير الصفات أو ويعتب اإلعداد البدين أىم عناصر لعداد الالعب أو أحد أجزا  التدريب اظتءجو ؿتء تطء 

القدرات البدنية من خالل تقءية ورفع كفا ة أجهزة اصتسم الءظيفية وتكامل أدائها طبقا ظتتطلبات اظتباريات 

وقد تنءعت أساليب وطرق التدريب اظتستخدمة يف رفع مستءى اللياقة البدنية لتحقيق ىدف اإلعداد وىء 
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لتكييف على مدى التحسُت الذي حيدث يف التكييف الءظيفي ظتتطلبات العناصر البدنية حبيث يدل ا

 (45-44-،2001األجهزة الفسيءلءجية و التكءينية و النفسية )البساطي 

وهبدف اإلعداد البدين يف كرة القدم ل ى لعداد الالعب بدنيا ووظيفيا و نفسيا ؽتا يتماشى مع مءاقف 

طلق تنمية القدرات البدنية الضرورية األدا  األدا  اظتتشاهبة يف نشاط كرة القدم والءصءل بو ضتالة التدريب اظت

التنافسي والعمل على تطءيرىا األقصى مدى ؽتكن حىت يتمكن الالعب من التحرك يف مساحات كبَتة 

 ( .2002،35من اظتلعب ينفذ خالعتا الءاجبات الدفاعية و اعتوءمية حسب ظروف اظتباراة )أبء عبده 

 اإلعداد البدني في خطة التدريب: -6-2

نبدأ تدريبات اإلعداد البدين العام يف بداية فًتة اإلعداد و ختتلف نسبة تءزيعها  اإلعداد البدني العام:-أ

و ى والثانية من اظترحلة اإلعدادية وتقل يف يزداد زمن تدريبها يف اظترحلة األالزمٍت على مدار فًتة اإلعداد و 

الضرورية يف تطءير اإلعداد اطتاص مبساعدة اإلعداد اظترحلة األخَتة من فًتة اإلعداد حيث تنشأ اظتقدمات 

العام وىي مرحلة أساسية تأيت يف اظتقدمة من حيث الًتتيب يف برامج التدريب و الغرض منها رفع مستءى 

اللياقة البدنية لالعب بصفة عامة بالتنمية الشاملة و اظتتزنة للعناصر )الءظيفة( البدنية لنحمل متطلبات 

رة على لستعادة الشفا  برفع كفا ة األجهزة الءظيفية من خالل التمارين ذات الصفات اظتباراة و القد

 (.2001،46التطءيرية العامة واليت تتم يف اظتلعب أو الصاالت )البساطي

ومن الءسائل اظتهمة يف اإلعداد البدين العام استخدام تدريبات للتطءير البدين العام من األلعاب الرياضية 

عدة يف تطءير القدرات البدنية العامة واليت تؤثر يف جسم الالعب و تعمل على تقءية اصتهاز األخرى اظتسا
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العصيب العضلي وحتسُت كفا ة وظائفية الداخلية وكذلك تطءير التءافق اضتركي هبدف رفع اظتستءى العام 

 (.2002،36للقدرات اضتركية األساسية وذلك بإستخدام التمرينات البنائية العامة)أبءعبده

: وىء مءجو ؿتء تقءية أنظمة وأجهزة اصتسم وزيادة القدرة الءظيفية طبقا اإلعداد البدني الخاص–ب 

ظتتطلبات اظتباراة يف كرة القدم أي تطءير الصفات اظتميزة لالعب مثل الفصل الدوري النفسي وسرعة رد 

الرجلُت والرشاقة وحتمل السرعة وىذه  الفعل و اظترونة اطتاصة والسرعة ظتسافات قصَتة والقءة اظتميزة للسرعة

أو اصتري ظتسافة ػتدودة بطريقة  مًت لتحسُت السرعة،30الصفات مرتبطة مع بعضها فمثال العدو ظتسافة 

التناوب ونقل تدريبات اإلعداد مقارنة باإلعداد الغام حيث نصل ألعلى نسبة عتا يف مرحلة اإلعداد 

اإلعداد العام تزداد تدرجييا ويقل حوم اإلعداد العام بنسب متفاوتة اإلستعداد للمباريات ومقارنة ب اطتاص،

 (47، صفحة 2000)البساطي، حسب مراحل اإلعداد 

كذلك يعمل اإلعداد البدين اطتاص يف كرة القدم على حتسُت الصفات و القدرات اضتركية لالعب لتعءيد 

اصتهد البدين العايل يف ظروف اظتباراة، وأن ىذا اعتدف يتحقق من خالل ختطيط جسمو التكييف على 

التدريب للمءسم التدرييب يف فًتة اإلعداد اطتاص للفًتة اإلعدادية ويف بداية مرحلة اظتنافسات واليت جيب 

فظة فيها على احملافظة فيها على مستءى اإلعداد البدين اطتاص ل ى هناية فًتة اظتنافسات واليت جيب احملا

مستءى اإلعداد البدين اطتاص فًتة اظتنافسات و بصءرة عامة جيب الفصل بُت كل من اإلعداد البدين العام 

 واطتاص.
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ألن كال منهما يكمل اآلخر من خالل ختطيط اظتءسم التدرييب الذي يبدأ مبرحلة اإلعداد البدين العام مث 

)أبء عبده، البدنية و اضتركية اطتاصة بالعيب كرة القدم ل ى اإلعداد البدين اطتاص لإلرتقا  بالقدرات 

 . (36، صفحة 2002

 فترة التدريب الخاصة باإلعداد المهاري بإستخدام التمارين المندمجة:-7

لعملية التدريب يف كرة القدم وديثل  األساسيةيعتب اإلعداد اظتهاري أحد اصتءانب اإلعداد المهاري :7-1

مستء اإلتقان األدا  اظتهاري أحد مؤشرات القدرة اظتهارية العامة أو اإلؾتاز و األدا  اظتهاري يف كرة القدم 

 ة بالكرة وبدوهنا يتطلب تنفيذىا من الالعب قدرات بدنيةغتديثل غتمءعة م األدا ات اضتركية الفردية اظتند

إلخراج ىذا األدا  بالصءرة و الشكل اظتناسب للمءقف اللعب، والقدرة اطتاصة  و نفسية تتكامل معا 

ت اللعب ولكن بقدرهتم على اإلختيار الالعيب كرة القدم يف اظتستءى العايل ال ترتبط فقط بامتالكهم ظتهار 

حيث تبعا ظتتطلبات مءقف اللعب من   اظتناسب و الدمج بُت تلك اظتهارات مع بعضها البعض و أدائها

اظتساحة اظتتاحة وضع اظتنافس و قءتو وضع الزميل السرعة و الدقة و التءقيت اظتناسب مع اإلقتصاد يف 

اصتهد ىذا ويتعدد اظتستءى اظتهاري لالعب بقدرتو على تنفيذ األدا ات اضتركية اظتهارية بالكرة بصءرة مندغتة 

 .(35، صفحة 2000)البساطي،  حتت ضغط اظتنافسُت خالل اظتباراة وليس أثنا  التدريب فقط

يعتب اإلعداد اظتهاري أحد اصتءانب األساسية لتطءير اضتالة الرياضية حيث يهدف ل ى حدوث تغيَت لجيايب 

 .(103، صفحة 1997)زتاد، يف السلءك اضتركي من خالل تعلم و اتقان و تثبيت األدا  اظتهاري 
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ويعٍت كافة العمليات اليت تبدأ بتعلم الالعبُت أسس تعلم اظتهارات اضتركية و يهدف ل ى وصءعتم فيها 

ألعلى درجة أو رتبة حبث تؤدي مءاصفات اآللية و الدقة اإلنسيابية و الدافعية تسمح لو قدراهتم خالل 

 (45، صفحة 1994)لبراىيم، ائج مع اإلقتصاد يف اصتهد اظتنافسات الرياضية هبدف حتقيق أفضل النت

االعبُت اظتهارات األساسية من خالل التمارين و اظتعلءمات واظتعارف  ويعتب اإلعداد اظتهاري لكتساب

هبدف الءصءل ل ى الدقة واإلعداد اظتهاري يف كرة القدم يهدف ل ى تعليم اظتهارات األساسية اليت 

، صفحة 2008)أبء عبده، يستخدمها الالعب خالل اظتباريات و ػتاولة الءصءل هبا ل ى اظترحلة اآللية 

67)  

 وهتدف كذلك ل ى تنمية لحدى النءاحي اظتهمة يف لعداد العب كرة القدم .

 أهمية اإلعداد المهاري لالعبي كرة القدم:7-2

من الءسائل اظتهمة يف تنفيذ خطط اللعب اظتختلفة، ويعد األساس يف بنا  اطتطط وكل  هارييعد اإلعداد اظت

خطة تستءجب استخدام مهارة أو أكثر، لذن أن األدا  للمهارات األساسية من قبل الالعبُت بأسلءب 

  (63ة ، صفح2008)ػتمءد،  بسيط ومتقن يساعدىم على اإلقتصاد يف اصتهد

ويلعب اإلعداد اظتهاري يف كرة القدم اضتديثة دورا كبَتا يف حتقيق نتائج لجيابية لصاحل الفريق، حيث الفريق 

اظتهاجم والسيطرة اظتيدانية بفضل اظتهارات العالية يستطيع أن يأخذ زمام اظتبادرة دائما، والءصءل ل ى مرمى 

  (67، صفحة 2008)أبء عبده، اطتصم ولحراز األىداف 

وفيما يأيت أىم األسس لألدا  اظتهاري التكتيك، اللياقة، التفهم، الًتكيز الذىٍت، النظر والتفكَت، اختاذ 

  (65، صفحة 2008)ػتمءد،  القرارات اظتناسبة، األدا 
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 فلعبة كرة القدم اضتديثة أصبحت رتلة من اظتهارات األساسية نذكر منها:أما عن اصتانب اظتهاري 

 ضرب الكرة بالقدم )اظتناولة والتهديف( واإلستاد. -

 الدرجة بالكرة مع اظتراوغة واطتداع. -

 السيطرة بالكرة مع اظتهارتة وقطع الكرة. -

 ضرب الكرة بالرأس ورمية التماس. -

 لتمارين المندمجة:مكونات اإلعداد المهاري باستخدام ا 7-3

مفاىيم أساسية وجيب على اظتدرب لدراكها جيدا الكتساب  لحتدد مكءنات اإلعداد اظتهاري من خال

العيب اظتهارات اظتتعددة، و لعدادىم بشكل يتناسب ومتطلبات مءاقف اللعب اظتتغَتة وديكن حصر ىذه 

 اظتفاىيم يف النقاط الثالثة التالية:

ويعٍت ىنا حوم اإلعداد اظتهاري يف كرة القدم  اإلعداد المهاري:شمولية وزيادة حجم  - أ

وتشمل غتمءع األدا ات اظتهارية الفردية واظتندغتة لالعبُت يف مركز وخطءط اللعب اظتختلفة، 

ويتضمن اإلعداد اظتهاري ىنا ضرورة معرفة كم ىذه اظتهارات ومن مث وضع ىيكل عام 

وتنظم ػتتءى وحداتو بالشكل اظتتسلسل والذي  يشملها رتيعا حبيث يتم ختطيط التدريب

 يضمن احتءا ىا رتيعا.

أن يراعي يف عملية اإلعداد اظتهاري باإلضافة ل ى ما سبق تنوع محتوى اإلعداد المهاري:  - ب

الًتكيز على وضع احملتءى اظتناسب لكل مركز، أو مبعٌت آخر عدم اإلكتفا  بزيادة ذروة 

رات مبا يناسب مع متطلبات كل مركز من مراكز اللعب اظتهارات فقط بل جيب تءظيف اظتها
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أي ربط التدريبات اظتهارية اليت ديتلكها الالعبءن باظتركز الذي يلعب فيو مع رفيقو مع مراعاة 

 تنءع هنايتها من حيث الشكل واعتدف.

ويرتبط ذلك مبا سبق حيث جيب ربط تنفيذ األداء المهاري بمواقف اللعب التنافسية:  - ت

ب ىنا ودائما وأبدا أن يعد تدريباتو حبيث ديكن تءظيفها لتحقيق اعتدف اظتنشءد على اظتدر 

وىء أدا  ىذه اظتهارات يف مءاقف تنافسية متشاهبة ظتا حيدث يف اظتباريات من خالل وضع 

...( 3ضد  3، 2ضد  2، 1ضد  1منافس متدرج اإلجيابية بداية من الًتكيبات الثنائية )

 .(165، صفحة 2000)البساطي، أو تدريبات خطءط اللعب وحىت اظتباريات اظتصغرة 

 اإلعداد المهاري في خطة التدريب السنوية: 7-4

خالل مرحلة اإلعداد العام يغلب على دترينات اإلعداد اظتهاري ثبات الشروط احملددة للتمرين ولعدد مرات 

 2للتكرار مناسب خاصة للناشئُت وأن نراعي فًتات الراحة بُت دترينات اإلعداد اظتهاري وتًتاوح مدهتا بُت

ظترحلة لكتساب باقي اظتهارات، أما يف  أشهر،ويتم يف ىذه اظترحلة لتعلم اظتهارات اصتديدة والتمهيد3ل ى 

مرحلة اإلعداد اطتاص فيلوأ اظتدرب ل ى تطءير األدا  اظتهاري والعمل على تثبيتو عن طريق استخدام تغَت 

أسابيع، بينما يف مرحلة اظتباريات  4ل ى  3الظروف اطتارجية للتمارين اظتستخدمة مدة ىذه اظترحلة من 

إلستمرار يف تطءير اظتهارات األساسية وػتاولة تثبتها يف كافة الظروف التوريبية يعمل اظتدرب على ا

واظتءاقف قدر اإلستطاعة ىادفا للءصءل ل ى آلية أدائها، ولستعمال اظتنافسة التوريبية، يف حُت خالل فًتة 

 االنتقال فيكءن ػتتءى التدريب كلو مركزا على تدريب اظتهارات األساسية يف صءرة تروجيية حبتة مثل

)لبراىيم، التصءيب يف صءرة األلعاب وتكثر األلعاب اظتهارية: التنس بالرأس والقدم، أو كرة الطائرة 

 . (43 -38، الصفحات 1994
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 فترة التدريب الخاصة باإلعداد الخططي باستخدام التمارين المندمجة: -8

يعتب اإلعداد اطتططي ىء اظتركب الذي ديتزج فيو كافة أنءاع اإلعداد  مفهوم اإلعداد الخططي: 8-1

لتحقيق ىدف التدريب الرياضي، فهء ػتصلة تطءير حالة الفرد البدنية اظتهارية والفكرية والنفسية والتطبيقية 

دود يف ترابط وتكامل للمساعدة على اختاذ القرار والتصرف اظتناسب يف مءاقف اظتنافسة اظتختلفة يف ح

  (147، صفحة 1992)عبد اطتالق، قانءن اللعب 

ويعرفو حسن بأنو " غتال تطبيق رياضي ظتيزاتو البدنية واظتهارات اضتركية وقدراتو العقلية واستعداداتو النفسية 

)أبء عبده، نقاط ضعفو  وتنسيقهما تبعا لظروف اظتنافسة مع اضتد من ميزات اظتنافس واالستفادة من

 (174، صفحة 2007

ويتطلب األدا  اطتططي دائما ويف كل وقت لسهام العمليات التفكَتية اظتتعددة أثنا  األدا  تبعا لطبيعة  

 .(219، صفحة 2005)اطتءاجا، اظتءاقف اظتتعددة واظتتغَتة أثنا  اظتنافسة الرياضية 

 بعض نماذج تطبيقية عالمية للتدريبات المندمجة: -9

 نموذج أمر اهلل البساطي لتدريبات مهارية مندمجة وتنتهي بالتمرير: 9-1

وهتدف ىذه التمرينات ل ى حتسُت التمرير اظتباشر من اضتركة أو السيطرة على الكرة والتمرير بعد التحكم 

اظتراوغة أو اصتري هبا وسءف نءضح الغرض من كل دترين وأسلءب تطءيره من خالل التدرج فيها أو 

 مبتطلباتو.
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حتسُت السيطرة على الكرة من اصتري وسرعة اصتري هبا والتحءيطة عليها ودتريرىا حتت الغرض من التمرين: 

 ضغط اطتصم أرضية وعالية االجتاىات ؼتتلفة.

 وصف التمرين:

يبدأ التمرين بتمرير الكرة من العب "أ" ل ى "ج" ليمررىا حائطية   ُت "أ"، "ب"، "ج"أربعة طتمسة العب

من داخل اعتدف )العالمتُت( لالعب "أ" الذي جيري لألما اجتاه العالمة، ويف نفس الءقت يقءم الالعب 

ة. وعند "ج" بعد التمرير بدور اظتدافع باصتري خلف الالعب "أ" والضغط عليو قبل أن يصل ل ى العالم

وصءل الالعب "أ" للعالمة ديررىا الالعب "ب" وجيري لجتاىها ويف نفس الءقت ينتقل الالعب "ج" ظتكان 

الالعب "أ" الذي يؤدي دتريرة حائطية مع "ب" اظتتقدم الستقبال الكرة واصتري هبا للءصءل للعالمة ويف 

العب "ب" قبل أن يصل للعالمة نفس الءقت جيري الالعب "أ" بعد التمرير خلف الكرة للضغط على ال

وعند وصءل الالعب "ب" للعالمة يكرر التمرين مع الالعب "ج" وينتقل الالعب "أ" ليقف مكان 

 الالعب "ب" يف الركن وىكذا.

 تطوير التمرين:

 ديكن استخدام التمريرات العالية واألرضية والطءيلة، الدفاع لجيايب.

"ب" ويبدأ التمرين من وضع  و أكثر ويقسمان غتمءعتان "أ" والتدريب بكرتُت وزيادة العب للمومءعة أ

، 2000)البساطي، ب يف وقت واحد ديكن نقل التمرين لينفذ من على جانيب اظتلعب و منطقة اظترمى  أ،

 . (79صفحة 
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 لتدريبات مهارية خططية مندمجة:FRéDéRIC LAMBERTINنموذج9-2

اضتصة لدماج عمل بدين داخل العمل اظتهاري و التكتيكي يتمثل يف ثالثة دتارين و العمل يكءن ػتتءى 

 د.20ثنائي و مدة اضتصة

 .3×م(shiping+10دورة+2/1(:يتم تنفيذ العمل عند شتاع لشارة )1تدريب)

 .3×م(10(:يتم تنفيذ عمل عند مالحظة لشارة )دورة حءل حلقة+2تدريب )

 2×م+ضرب الكرة(10دورة+2/1(:يتم تنفيذ عمل عند مالمسة )ظهر على ظهر+3) تدريب

(ambertin, 2000, p. 64) . 

 لتدريبات بدنية مهارية خططية :ALEXANDRE DELLALنموذج 9-3

 تطءير سرعة الالعب يف وضعيات اطتاصة يف اظتقابلة . الهدف:-

 التمارين التقنية و التكتيكية أثنا  التدريب .لدماج  :لوصفا-

 يءجد غتمءعتُت تعمل يف نفس الءقت و الشكل عند شتاع اإلشارة. :تنفيذ التمرين-

تتكءن من العبُت أو أكثر الذين سءف يقءمءن بتكرار التمرين بإيقاع اضتيءي)قفز  :المجموعة األولى-

ن أثنا  اصتري قبل التهديف حيث يعدو الالعب على اضتءاجز جري جانيب بُت الشءاخص( مث يتقاطعا

 م.30-20مسافة 
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م مث 20-15عدو بسرعة تتءزع على اصتانبُت )جري بالرجلُت على الشءاخص، المجموعة الثانية:-

 .(85، صفحة dellal ،2008) يستقبل الكرة بلمستُت ويف نفس الءقت يقءم بتمرير الكرة(
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 الخالصة:

وعلى ذكر  سبق يرى الطالب أن لعبة كرة القدم ىي لعبة رتاعية حيث يغطى عليها روح اصتماعة و كل 

يتعاون يف الدفاع و اعتوءم كأننا نرى دتاسكا أو كتلة رتاعية تتحرك يف آن واحد مبا أن تءقيت اظتباراة 

نفسي وعقلي و حىت  دقيقة فإن يف اظتباراة ىناك غتهءد بدين و مهاري وتكتيكي و120دأو أكثر 90

غتهءد لجتماعي ومن ىذا اظتنطلق تبُت للطالب الباحث أن اظتقابلة ىي غتمءعة من التمارين اليت يقءم هبا 

كما يقءم الالعب مثال مبراقبة الكرة مث  الالعبءن واليت تكءن على شكل دتارين مندغتة مع بعضها البعض،

كرة وبعدىا يقءم بإستالمها مرة ثانية  ويقءم بتصءيبها على اصتري هبا وبعد دتريرىا وبعدىا يقءم جبري بدون  

لقد قام الالعب مبومءعة من التمارين اظتتداخلة من أجل الءصءل  ومن خالل ىذا شكل طائر ؿتء اظترمى،

دترير الكرة لستالم كرة يف وضعية اإلرتقا   اصتري هبا، ل ى اعتدف و ىذه التمارين ىي لستالم الكرة،

طار التكتيكي و بالتايل تدخل يف لرمى كل ىذه التمارين البدنية اظتهارية اليت قام هبا الالعب تصءيب ؿتء اظت

ينتج لنا التمارين اظتندغتة البدنية اظتهارية التكتيكية ىذا ما يبُت لنا أن ىناك دتارين مندغتة ديكن أن يؤديها 

ما يسمى بالتدريب اظتدمج و بعدما يتم و ىذا  ةاظتقابلالالعبءن قبل اظتقابلة اليت تكءن مشاهبة لظروف 

فيقءم بعملية تصحيح األخطا  و لجياد طرق ووسائل بديلة  أخرىيف اظتباراة يتم لستخالص دتارين  تءظيفها

  (cometti, 2005, p. 131)مثلى لتحسُت مستءى الالعبُت كما يؤكد على ذلك 

 خلق التمارين اظتشاهبة يعٍت اظتندغتة تكءن ىي نفسها اليت سءف يقءم الالعب أثنا  اظتقابلة. لن 

مبا أن الطالب الباحث تطرق يف ىذا الفصل ل ى مءضءع التدريب اظتندمج فإن ىذا األخَت يعتب من وسائل 

                              وطرق التدريب لتنمية األدا  الرياضي لالعب كرة القدم .                     
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 تمهيد:

 إن األداء الرياضي يشمل مجيع ميادين احلياة من سلوكات و نشاطات يقوم هبا الفرد بشكل مستمر 

و متواصل يف كل أفعالو و أقوالو لتحقيق أىداف معينة و من أجل بلوغ حاجاتو و أغراضو احملددة سواء  

الوصول بفريق ما لتحقيق نتائج إجيابية كان يف اجملال العلمي أو اجملال التعليمي أو يف اجملال الرياضي و 

يعتمد بدرجة أوىل على اتقان أفراد الفريق للمبادئ األساسية للعبة يف مجيع ادلواقف، و يعتمد على 

األسلوب الصحيح و العلمي يف طرق التدريب و التحضَت النفسي اجليد للوصول إىل نتائج جيدة يف األداء 

 .مع أفضل اقتصاد يف اجملهود
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 ة األداء المهاري في كرة القدم:طبيع -1

وجسمية  "األداء البشري احلركي بالغ التعقيدات ألنو مركب من عوامل عديدة و مًتابطة مثل عوامل عقلية

 طار عام وفق زمان أ بُت أعضاء اجلسم ادلختلفة يف إظيفية، و ربدث احلركة نتيجة للتكامل الذي ينشو 

زلددين حيث أن السلوك احلركي يتميز بأنو ىادف و موجو لتحقيق ىدف من خالل تناسق  و مكان

 رلموعة من احلركات ادلًتابطة فيما بينها يف األداء و الزمان"

 و تلعب اخلاليا العصبية و مركزىا يف ادلخ دور كبَت يف توجيو العمل العضلي ادلشًتك يف األداء بتناغم 

)ياسر زلمد حسُت دبوز،  بات األداء و النشاط التخصصي الذي ديارسو الفردو تزامن موجو خلدمة متطل

  (69، صفحة 6991

و كرة القدم من األلعاب الرياضية اجلماعية اليت سبيز السلوك احلركي فيها بالتنزع و التعداد نظرا لوجود  

َت منقطع، لذلك يتميز األداء ادلهاري ىنا بأنو رلموعة من العب و خصم و أداة يف تفاعل مستمر و غ

احلركات ادلرتبطة و ادلندرلة اليت يؤديها الالعب حسب متطلبات ادلوقف الذي دير بو خالل ادلنافسات 

لتحقيق اذلدف، معتمدا يف ذلك على قدراتو و صالحياتو البدنية و كذا مهاراتو و حالتو النفسية و العقلية 

 مجيعا لتوجيو األداء إىل درجة عالية من االصلاز و الفاعلية.و تفاعلهم 

مستمر و عنيف زلاوال بكل  و كرة القدم من األنشطة التنافسية اليت تتميز بوجود منافس اجيايب يف إحتكاك

قوة إحباط مجيع القضايا اذلجومية و الدفاعية اليت تتم من قبل ادلنافس، كل ذلك يتم خالل قواعد زلددة 

سلفا لذلك جيب أن يتميز األداء ادلهاري عند العب كرة القدم بالفاعلية و الكفاية و التكيف، دبعٌت أن 

معيقة ألدائو، لذلك جيب أن يتميز  ظروفحملدد و ربت أي حيقق الالعب اذلداف من األداء يف الوقت ا
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سلوكو احلركي بتناسق و تسلسل و دقة سليم يتناسب مع موقف اخلصوم و الزمالء حيث أن ملعب كرة 

 القدم يتوجب أن يتم األداء فيو بسرعة يف التحرك و التمرير و التصويب بدرجة عالية من الفاعلية 

بط دائما باإلصلاز يف نشاط معُت ألهنا رلموعة من االستجابات اخلاصة اليت و االصلاز، ألن ادلهارة ترت

تؤدي يف مواقف متغَتة، و ادلطلوب ىو التكيف مع ىذه ادلواقف بتحكم و دقة و اقتصاد و سرعة إلصلاز 

    (611، صفحة 6991)قاسم حسن حسُت، أفضل النتائج" 

كرة القدم تتميز بأهنا مًتابطة ال ديكن الفصل بُت اجلزيئات ادلكونة ذلا، كذلك ربتوي على العديد   و مهارة

من االستجابات احلركية ادلتنوعة دلتغَتات غَت متوقعة يف البيئة اخلارجية الغَت متوقعة من ادلنافس ألن 

ة ألداءه حيث أن خطط اللعب الالعب داخل ادللعب يقوم باألداء يف ظروف تصعب التنبؤ دبتطلبات زلدد

يف كرة القدم تتميز بتعدد و تنوع ادلتطلبات ادلهارية ادلطلوبة لتنفيذىا، و ىذه ادلتطلبات ادلهارية دائما تكون 

مركبة يف مجل حركية تتألف من حيث التكوين يف عدة أداءات وحيدة )االستالم أو التمرير أو التصويب( 

بالكرة( أو عدة أداءات تشمل اإلثنُت معا مثل )االستالم مث اجلري مث  أو عدة أداءات متكررة مثل )اجلري

 التمرير(.

و يتطلب ىذا التسلسل األداءات احلركية و دمج و انصهار ادلرحلة النهائية مع ادلرحلة اإلعدادية لألداء 

يد إال إذا التايل لتكوين مرحلة بيئية مندرلة ذلا مواصفات خاصة و ال ديكن أن يتم ىذا الربط بشكل ج

 توقع الالعب مسبقا لألداء احلركي التايل:

"ففي كرة القدم يتمثل استالم الالعب الكرة و سبريرىا مباشرة مجلة حركية متتالية )أداء حركي مركب( 

 تتضمن عنصرين )حركتُت وحدتُت( و لكل عنصر منهما ىدف مستقل )اذلدف األول استالم الكرة
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 و الثاين سبريرىا("  

ب ىو أداء مثل ىذه اجلمل احلركية بسرعة مناسبة للموقف التنافسي الذي تتطلبو اخلطة اذلجومية و ادلطلو 

اليت تتم، حيث أن سرعة تردد احلركات يف كرة القدم قد تندمج مع بعضها البعض على التوازي )تزامنيا( 

وغة، أو استالم مع بالكيفية اليت يتعذر استيضاح التعاقب احلادث بينهما مثل )اجلري بالكرة مع مرا

مراوغة( و يعترب توقع ادلواقف خالل ادلباريات أخد العوامل اليت على أساسها يتم اختيار نوع األداء 

ادلناسب و يعتمد ذلك على خربة الالعب الشخصية، و تطوير ادلوقف من موقع كل زميل و منافس يف 

لك صلد أن حارس ادلرمى يتوقع حركة توقيت مناسب يتبع الالعب تنظيم أدائو دبا يتناسب مع ذلك، لذ

التصويب بالرغم من عدم وجود أي حركة استعداد مرئية من قبل ادلنافس و احلركات اخلداعية تتم بأشكال  

كثَتة و متعدد دبا يتناسب و متطلبات ادلوقف هبدف التغلب على اخلصم و تضليل توقعاتو بُت اختيارات 

بة ذلدف الالعب و احلركات اخلداعية و اليت يف الغالب ما يتم يف متعددة تؤدي إىل تأخَت استجابة ادلناس

اجلزء األول من احلركة )حركة كاذبة(، و بناء عليها يقوم ادلنافس برد فعل نتيجة ذلذه احلركات مث تأيت احلركة 

ان سبرير أو األساسية )احلركة احلقيقية( اليت هتدف إىل ربقيق اذلدف ادلراد الوصول إليو يف ادلباراة، سواء ك

تصويب أو مراوغة و احلركات اخلداعية تعترب من األداءات احلركية اليت تدمج ادلرحلة النهائية األوىل مع 

ادلرحلة التمهيدية الثابتة لألداء التايل لتكوين مرحلة مندرلة ذات أفعال خاصة، و بالتايل تتميز منظومة 

)قاسم  ي من األجزاء ادلنفردة و ادلكونة لألداء احلركياألداء احلركي ادلركب خبواص جديدة ال تتوفر على أ

  (611، صفحة 6991حسن حسُت، 

حيث أن األداء ادلنفرد أو ادلركب يف كرة القدم يتميز بأشكال و استخدامات متعددة خيتلف كليا عن 

اآلخر من حيث أسلوب األداء و توقيت استخدامو و اذلدف منو و االعتقاد الكلي لتشابو يف بعض 
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ون  فيختلف من األداءات احلركية يف األنشطة الرياضية مل يتجاوز حدود التسمية فقط، أما نطاق ادلضم

حيث ظروف األداء و االذباىات ادلستخدمة، لذلك جيب على الالعبُت استخدام أفعال أو أداءات حركية 

مركبة يف صيغ أو أشكال سلتلفة تؤدي كل حركة دورىا احملدد يف األداء الكلي بالكيفية اليت تتناسب مع 

واحدات كلية متكاملة لألفعال احلركية اذلدف العام لألداء ادلركب، كما تًتابط مع بعضها البعض يف 

 لتشكل يف النهاية تظامنا خاصا، يسمى ىذا النظام من وجهة البيوميكانيكية بادلنظومة احلركية.

 و من خالل ادلفاىيم اليت مت عرضها عن طبيعة األداء ادلهاري و احلركي يف كرة القدم صلد أنو عند تعليم 

االعتبار ىذه ادلفاىيم و احتواء ادلوقف التعليمي و التدرييب على و تدريب كرة القدم جيب أن يوضع يف 

ادلكونات و ادلفاىيم و يعرف كيف يصيغها يف أىداف تدريبية من خالل تدريبات موجهة و مضاعفة 

 بشكل حيقق األىداف اليت يسعى لتحقيقها.

 طرق النقل في التعلم الحركي: -2

، 6991)زلمد حسُت عالوي،  اآلخرالنقل من إحدى أطراف الجسم إلى الطرف  -2-1

 :(12-16الصفحات 

أثبتت العديد من البحوث أن ادلهارة اليت تتعلمها بالرجل اليمٌت ديكن نقلها بسهولة إىل الرجل اليسرى بعد 

آلخر، و من الطبيعي أننا شيء من التمرين و ىذا أيضا بالنسبة لنقل ادلهارة من أحد أطراف اجلسم إىل ا

يف كرة القدم نطلب من الالعب أن يقوم باستعمال رجلو ادلسيطر عادة و لكن علينا أن ال ننسى أن 

العب كرة القدم الذي يستطيع اللقب بكلى رجليو ىو أفضل بكثَت من الالعب الذي يلعب برجل 

  واحدة.
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بعُت االعتبار و االستفادة بقدر االمكان من ىذه و ىذا ينطبق على باقي األلعاب، و على ادلدربُت األخذ 

 الطريقة لتشجيع الالعبُت بأداء مهاري بكال الطرفُت.

  (12-16، الصفحات 6991)زلمد حسُت عالوي،  التنقل من مهارة إلى أخرى: -2-2

لغَت ادلتشاهبة بُت عدد من األلعاب، مثال على ذلك و ىنا يتم نقل بعض العناصر ادلتشاهبة بُت العبُت و ا

 لتحديد كمية النقل بُت األلعاب التالية: 6921( Nelsonالدراسة اليت أجراىا العامل )نلسن 

 التنس              الريشة الطائرة    

 كرة السلة          التمرير يف كرة اليد     

 سباق احلواجز            كرة الطائرة                 السباحة    

 و من نتائج ىذا البحث الرفع من أداء ادلهارة األساسية لأللعاب الرياضية ادلختلفة.

 (11، صفحة 6991)زلمد حسُت عالوي،  النقل باالستناد إلى فهم األسس العامة للحركة: -2-3

إن فهم الالعب لألسس العامة اليت تؤثر على خط سَت الكرة و ارتدادىا سيساعد يف تعليم ادلهارات اليت 

العب للقوانُت الفيزيائية اليت تؤثر على حركة األدوات ادلستخدمة الكرة و كذلك فإن فهم التتطلب ارتداد 

سيساعد على اكتساب ادلهارات  ف بعض األلعاب مثل رمي اجللة، رمي الرمح، كرة السلة، كرة الطائرة،

يف تلك األلعاب و مىت استطاع الالعب فهم ادلبادئ العامة فإنو يستطيع استخدامها لصاحل تعليم مهارات 

 جديدة.
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  (11، صفحة 6991)زلمد حسُت عالوي،  النقل من السهل إلى الصعب )التدرج(: -1-4

يف تعلم ادلهارات السهلة مث االنتقال إىل الصعب مستمد من معرفتنا ألن عملية التنقل  ن عملية التدرجإ

ستكون أسهل إذا تدرجنا من ناحية الصعوبة ففي التسديد فهذا التدرج سيكون مبٍت على أساس أن 

ُت يف رلال ادلمارس سينتقل ما تعملو يف ادلهارات اليت تليها يف الصعوبة و بشكل عام ينصح اخلرباء )ادلشرف

 التدريب الرياضي( باتباع النصائح التالية عند تعلم ادلهارات:

 االنتقال إىل تكوين اخلربات اجلديد بعد ثبات و صالبة اخلربات السابقة. -

 اصالح األخطاء و معرفة أسباب ووضع طرق عالجها. -

قواعد التدرج يف عمليات التعلم من البسيط إىل ادلركب و من السهل إىل الصعب و من  مراعاة -

 ادلعلوم إىل اجملهول.

 يستحسن استخدام الطريقة اجلزئية يف التعلم يف حالة صعوبة ادلهارات ادلتعلمة -

 تغيَت الظروف اخلارجية عند احلاجة )خاصة ادلهارات ادلفتوحة( -

 التعلم و التدريب يف ادلهارات احلركية:مبادئ انتقال أثر التعلم و 

 تزداد عمليات النقل يف ادلهارات ادلتشاهبة. -

تعلم االستجابة اجلديدة حلافز قدمي ينتج عنو نقل سليب و ىذا يتضح بسبب الصعوبة اليت يالقيها  -

 الالعب يف الوثب العايل الذي تدرب لفًتة طويلة على طريقة معينة مث حياول تغيَتىا.

يام حبركة قددية استجابة حلافز جديد سينتج عو نقل إجيايب فمثال يستطيع الرياضي نقل تعلم الق -

 احملاورة يف كرة السلة إىل كرة القدم.
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إن عملية النقل بُت مهارتُت متشاهبتُت ليست عملية أوتوماتيكية فقد ال يستطيع الالعب  -

وجو التشابو و تشجيع استخدام مالحظة التشابو بُت مهارتُت و على ادلدرب تنبيو الالعب إىل أ

 ما تعلمو سابقا يف تعلم مهارة جديدة.

إن تعلم ادلبادئ األساسية للحركة سيؤدي إىل تسهيل عملية النقل فالذي يفهم )الالعب أو  -

 ادلمارس( مبادئ القوانُت ادليكانيكية )قوانُت نيوتن( ديكنو استخدامها يف حركات رياضية كثَتة.

عملية النقل تعتمد على تعداد صعوبة احلركة و على قدرات الالعب و لكن الالعب ادلاىر  إن -

  (616، صفحة 6991)زلمد خليفة بركات، يستطيع نقل ما تعلمو إىل مهارات جديدة. 

داية حىت حلظة السيطرة على مسار دراسة التحصيل احلركي الذي يهدف مسار التعلم احلركي من حلظة ب

السلوك احلركي اجليد ادلتمثل يف السيطرة  احلركة يوفر االختصاص و إن التعلم احلركي هبدف الوصول إىل

على التسلسل التقٍت للمهارة، و يتحقق ىذا عن طريق تسجيل و استغالل و إعادة استعمال اخلربات 

رة دور إجيابيا يف عملية التعلم احلركي حبيث ال يوجد احلركية يف مواقف التدريب ادلختلفة، و تلعب الذاك

 تعلم بدون ذاكرة فالتجارب السابقة زبتزن يف الذاكرة اليت ذلا قدرة كبَتة على استغالذلا يف مواقف أخرى،

و يتم ادلسار التعلمي احلركي على ثالثة مراحل متتالية تكمل بعضها البعض بداية باحلصول على  

كة مث تثبيت احلركة و تطبيقها يف متغَتات بيئية سلتلفة و يسمح ىذا التقييم بالتحكم ادلعلومات حول احلر 

يف التنظيم ادلنهجي للتعلم النفسي احلركي، و من مث سهولة التفريق بُت ىذه ادلراحل و اعتربت فيو درجة 

 التوافق احلركي كمعيار للتفريق بُت ىذه ادلراحل.
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 مراحل التعلم الحركي:-5

 تطور التوافق األول األولى: المرحلة -

 تطور التوافق الدقيق المرحلة الثانية: -

تثبيت التوافق الدقيق و تطور االنسجام للوضعيات ادلختلفة إىل ىذه ادلراحل  المرحلة الثالثة: -

 الثالث مرتبة و متسلسلة و ال ديكن سلالفة ىذا التسلسل يف العملية التدريبية و التعلمية، 

كسار أو شق قد حدث يف العملية و استدراك ىذا اخلطأ ليس باألمر اذلُت بل هتتعٍت ان و سلالف

 يستدعي خربة و كفاءة عالية للمدرب أو ادلريب الرياضي و ىذا ما يظهر عند العيب األواسط 

  و األكابر يف سلتلف األنشطة و الرياضات و ىنا نشرح كل مرحلة على حدى فيما يلي:

 المرحلة األولى:

 بإيصالىي مرحلة اكتساب ادلسار األساسي و األويل للحركة )التوافق األول( بداية العملية تكون     

دلعلومات من ادلريب أو ادلدرب إىل الطفل أو ادلمارس تتم عملية إيصال ادلعلومات إىل الشخص عن طريق 

عن طريق األذن أو عن طريق الشرح الشفوي أي يوصل ادلريب ادلدرب ادلعلومات الشفوية يتلقاىا ادلمارس 

البصر خالل رؤية النموذج ادلوحد باستعمال الوسائل السمعية البصرية، و ديكن دمج الطريقتُت معا )شفوية 

  (61، صفحة 6919)بوداود عبد اليمُت، بصرية( 

 المرحلة الثانية:

أثناءىا ادلتعلم أو ادلمارس من مراقبة احلركة و التحكم يف العوامل ىي عبارة عن تثبيت و تنويع يتمكن      

اخلارجية اليت ربيط بواسطة مراكز االحساس الذاتية و ىي مرحلة التوافق الدقيق أين ينتقل ادلتعلم إىل مرحلة 
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من احملاوالت  تنظيم عمل القوى و األجزاء احلركية و زبليو عن بذل اجلهد الزائد و القوة الغَت الالزمة سلتلفة

 ول إىل الثاين أي من احلال اخلام غلى التخصيص اخلاطئة  و التحول أو التقدم من التعلم من الطور األ

و التدقيق فإنو يبدأ يف استعمال القوى يف اوقات احلاجة و بطريقة رلدية لكن قد حيدث ثبات يف ىذا 

 ات يف بعض األحيان فًتة كبَتة من التطورسة و يتربع ىذا الثبمعينة رغم استمرار ادلمار  الطور بفًتة

و حيدث ىذا التطور ادلفاجئ عادة عند االنقطاع عن التدريب مث العودة و قد يستغرق تعلم مهارة واحدة  

 مدة طويلة و ىذا ينعكس على الطرق ادلستعملة اليت يتخذىا ادلدرب.

 المرحلة الثالثة:

ء احلركي ربت مجيع الظروف و ادلتطلبات و بذل جهد عضلي ما دييز ىذه ادلرحلة ىو النجاح يف األدا     

و التدريبية و تتحسن بشكل  التعليميةقليل و من خالل ادلنافسات اليت جيريها الرياضي تكتمل العملية 

 جيد عملية األداء احلركي و ادلهاري و يزداد االحساس الشعوري باحلركة شلا سهل عملية التوافق الدقيق 

 ة.و الثابت للحرك

 الديناميكيةو بذلك ديكن القول بأن واجبات ادلرحلة الثالثة العمل على ثبات عوامل ادلكان و الزمان 

 بالنسبة للحرة و عدم التأثر بادلؤثرات اخلارجية )احمليطة( و الداخلية و دبا أن الرياضي يالحظ زمالئو 

 خيص األطراف ضليا متميزا فيما و يالحظ حركاهتم فإن ىذه ادلالحظة تتحول لتصبح احساسا و شعورا ع

و ىي مرحلة تعنيف باستيعاب و ىذه ادلعلومات الدقيقة ألداء حركة   آليةداء و يطبق عملو بصورة أثناء األ

كما سبيز ادلرحلة نوع من التصور االبداعي أين يبالغ الرياضي يف االتقان اجلمايل للحركة و يف نفس الوقت 
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داء ادلهاري حيصل داء احلركي و األوقوعها و ىذا ما ال صلده يف األ يكسب قدرة على تفادي اخلطاء قبل

على التكامل الوظيفي الذي حيافظ على دقة تلقُت احلركة و توجيهها و ديكن تلخيص ىذه ادلرحلة يف عدة 

 نقاط:

 األداء الدقيق و ادلضبوط للحركة و بصورة آلية و منظمة -

 ادلهمة للحركة داء اجليد و ثبات العناصراالستمرار يف األ -

 إجياد احللول السريعة تالءما مع الظروف ادلختلفة -

  (11، صفحة 6992)مقاق كمال،  ء و الوصول إىل ابداعات خاصة.التنوع يف امكانية األدا -
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 الخالصة:

أيمهية بالغة  حيث يعترب دبثابة الفن أو االنسجام، ي و البدين احلركي يمهية اليت يلعبها األداء ادلهار إن األ    

داء احلركي من القوانُت اليت تستخدم يف أداء حركات و يف آن واحد أو بالتدرج، حيث ربقق حيث يعد األ

أفضل احللول للواجبات احلركية ادلعينة من أجل احلصول على نتائج رياضية عالية بالنظر إىل مراحل 

فن األداء احلركي، إن تعلم فن الداء احلركي الرياضي يف كرة القدم يهدف إىل االستيعاب و التكيف على 

 ء التمرينات يف ادلنافسات الرياضيةالذي يستخدمو الرياضي أثناء أدا داء الرياضي األمثلاكتساب األ

اذلدف و زلاولة اتقاهنا لتحقيق ادلستوى الرياضي، إذ يعد االتقان اجليد و الكامل للحركات الرياضية و  

النهائي لعملية تدريب فن األداء احلركي و ذلك بثبات احلركات بشكل كامل و لزيادة القابلية البدنية احلركة 

 و ربقيق ادلستوى األفضل من نوع الفعالية أو يف حدود اللعبة الرياضية.
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 تمهيد:

لقد تطرق الطالبان الباحثان خالل ىذا الفصل إىل توضيح منهجية البحث و االجراءات ادليدانية ادلتبعة بغية 

الوصول إىل حتقيق األىداف ادلنشودة و ىذا من خالل حتديد ادلنهج العلمي ادلتبع، عينة البحث، رلاالت البحث 

مفصل لألدوات البحث و القواعد اليت ينبغي و كذلك الضبط اإلجرائي دلتغًنات كما سيتم التطرق إىل عرض 

مراعاهتا يف اإلعداد ذلا و تنفيذىا مع اختتام الفصل بعرض دقيق للوسائل االحصائية اليت سوف يستند عليها 

الباحث يف معاجلة النتائج ادلتحصل عليها و أىم الصعوبات اليت واجهت الطالب الباحث جراء اجناز ىذا البحث 

 ادلتواضع. 

 :البحثمنهج   -1

يف دراستنا ىذه و لطبيعة ادلشكلة ادلطروحة نرى أن ادلنهج الوصفي ىو ادلنهج ادلالئم لبحثنا، و ىذا االختيار نابع  

أساسا من كون ىذا ادلنهج يساعد على احلصول على ادلعلومات الشاملة حول متغًنات ادلشكلة و استطالع 

 يدىا و صياغتها صياغة علمية دقيقة.ادلوقف العلمي أو ادليداين الذي جيري فيو قصد حتد
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بعد الدراسة االستطالعية قام الطالب بتحديد اجملتمع األصلي للدراسة الذي ميثل : مجتمع البحث -2

يف مدريب و مساعدي مدريب أندية كرة القدم لوالييت معسكر و غليزان القسم اجلهوي األول و نظرا 

 33اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية و اليت بلغ عددىا لطبيعة البحث و ادلنهج ادلستخدم فيو مت 

 مدربا و مساعد مدرب.

 عينة البحث و كيفية اختيارها: -3

عينة البحث ىي رلتمع الدراسة اليت جتمع منو البيانات ادليدانية، و ىي تعترب جزء من الكل مبعىن أنو تأخذ 

 على اجملتمع ككل )األصلي(رلموعة من أفراد اجملتمع األصلي، مث تعمم نتائج الدراسة 

 من أجل الوصول إىل نتائج أكثر دقة و موضوعية و مطابقة للواقع قمنا باختيار عينة البحث بطريقة عشوائية

( 33و قد مشلت مدريب أندية كرة القدم لوالييت )معسكر، غليزان( القسم اجلهوي األول و كان حجم العينة ) 

 بٌن مدرب و مساعد مدرب.

 البحث: ضبط متغيرات -4

 إن أي موضوع من ادلواضيع اخلاضعة للدراسة يتوفر على متغًنين أوذلما متغًن مستقل و اآلخر متغًن تابع.

إن ادلتغًن ادلستقل ىو عبارة عن السبب يف الدراسة و يف دراستنا ادلتغًن ادلستقل  المتغير المستقل: - أ

 ىو "التدريب ادلندمج خالل عملية التخطيط"

ىو نتيجة ادلتغًن ادلستقل و يف ىذه الدراسة ادلتغًن التابع ىو "األداء الرياضي عند : المتغير التابع - ب

 العيب كرة القدم"

 مجاالت البحث: -5
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 المجال المكاني و الزماني:

 مشلت دراستنا مدريب أندية كرة القدم لوالييت )معسكر، غليزان( المجال المكاني: -1

 2314ماي 13أفريل إىل  13: دامت مدة الدراسة شهرا كامال من المجال الزماني -2

 مدريب و مساعد مدريب أندية كرة القدم القسم اجلهوي األول لوالية معسكر :المجال البشري -3

  و غليزان 

 :أدوات البحث -6

 االستبيان: - أ

وسائل مجع البيانات و يعتمد أساسا على استمارة تتكون من رلموعة من األسئلة تسلم إىل  ىي وسيلة من 

أشخاص يتم اختيارىم من اجل القيام بدراسة موضوع معٌن، فيقومون بتسجيل إجاباهتم على األسئلة الواردة 

 يف ىذه االستمارة و يتم إعادهتا ثانية إىل الباحث.

اعتمدنا عليها، حيث مت إعداد أسئلة االستمارة اليت حاولنا أن تكون شاملة فهي تعد أىم أدوات البحث اليت 

 جلميع ما جاء يف اجلزء النظري و قد راعينا عند صياغة األسئلة يف االستمارة التالية:

  .صياغة األسئلة بطريقة واضحة و سهلة 
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 .ربط األسئلة باألىداف ادلراد احلصول عليها 

 عربية مع مراعاة ادلستوى الثقايف و العلمي لكل مدرب.صياغة األسئلة باللغة ال 

  احتواء ىذه االستمارة على أسئلة مغلقة جييب عليها أفراد العينة ب: نعم أو ال و أسئلة شبو مفتوحة

 حتدد ذلا إجابات خيتار ادلستقصي منو إحداىا و أسئلة مفتوحة القرتاح احللول ادلناسبة.

 االحصائية المستعملة: الطريقة - ب

الطريقة االحصائية تتضمن معاجلة احلسابات اليت متكننا من ترمجة نتائج بصفة دقيقة و قد اعتمدنا 

على بعض تقنيات ادلنهج االحصائي الرياضي و حتليل اجلداول و استخراج النسب ادلئوية و حساب  

 مال:و متثيلها يف اجلداول و الدائرة النسبية كأداة متثيلية بيانية ذلذا قمنا باستع 2كا

 133 ×التكرار                            
 حساب النسبة ادلئوية =

 اجملموع                             
 <  2ت م( -)ت و                 

 = 2حساب كا
 ت و                       

 حيث ت و تكرار واقعي )ادلشاىد(

 ت م: تكرار ادلتوقع )احملسوب(

 (1 -احلاالت  درجة احلرية = )عدد

 اجلدولية يوجد بادلالحق. 2اجلدول اخلاص ب كا

 األسس العلمية لالختبارات:  -7

 الصدق:  - أ
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من صفات اليت يتواجب توافرىا الصدق إىل أي درجة يقيس ادلقياس الغرض ادلصمم من أجلو و يقصد بالصدق 

)ليلى  مع الدراسة و ىو أنواع:مدى صالحيتو لقياس ما وضع لقياس أي عالقة بذات ادلشكلة يف الدراسة من رلت

 (111السيد فرحات، صفحة 

 الصدق الظاىري -

 الصدق التالزمي -

 الصدق التنبؤي  -

 صدق احملتوى -

  و للحكم على صدق ادلقياس بشكل كامل ال بد من احلكم على كل نوع من أنواع الصدق

 الثبات:   - ب

الصفات األساسية اليت جيب توافرىا أيضا يف أداة مجع البيانات قبل الشروع يف استخدامها ىي خاصية الثبات  من

 و تكمن أمهية قياس درجة الثبات أداة مجع البيانات يف أمهية احلصول على نتائج صحيحة كلما مت استخدامو

فيما لو طبق على عينة من األفراد يف مناسبتٌن  و يقصد بثبات االختبار مدى الدقة و االتساق و استقرار نتائجو 

 (52، صفحة 2333)مقدم عبد احلفيظ،  سلتلفتٌن.

 الموضوعية:  -ج

 من العوامل ادلهنية اليت جيب أن تتوفر يف االختبار اجليد شرط ادلوضوعية و الذي يعين التحرر من التحيز

و التعصب و عدم ادخال العوامل الشخصية للمخترب كـأدائو و اىوائو وميولو الشخصي و يعرفها عنها مبعامل  

 (95، صفحة 1897)زلمد صبحي حسانٌن،  ارتباط.
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 حدود الدراسة: -8

و قد كانت  قسم اجلهوي األولقمنا بدراسة مستوى األندية الرياضية لكرة القدم لوالييت "معسكر، غليزان" 

دمج خالل عملية التخطيط يف التدريب الرياضي يف  نالفكرة االختيار ىذا ادلوضوع ىو النقص الكبًن لتدريب ادل

العراقيل اليت تتخبط فيها أندية كرة القدم على دم الذي تعاين منو معظم األندية، كما تعترب ادلشاكل و قكرة ال

 ادلستوى الوطين اللبنة األوىل الختيار ىذا ادلوضوع.

و انطالقا من إمياننا القوي مبوضوع حبثنا ارتأينا أن نناقش التدريب ادلدمج خالل عملية التخطيط و دوره          

الستحالة قيامنا بالدراسة ادليدانية على مستوى مجيع يف الرفع من مستوى الداء الرياضي عند العيب كرة القدم و 

أندية الوطن نظرا لقدراتنا ادلتواضعة ماديا و معنويا أردنا أن تكون عينة حبثنا تشمل ما نستطيع أن نصل إليو 

"معسكر، غليزان"  و ىي على غرار مثيالهتا يف الوطن تعاين من نفس ادلشاكل، حبيث أنو ميكن اعتبار النتائج 

  تحصل عليها نظريا و ميدانيا ميكن تسليطو و اسقاطو على باقي أندية الوطن.  ادل
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 الدراسة االستطالعية:

معهم و ذلك دلعرفة  قبل قيامنا بإنشاء استمارة استبيان اخلاصة مبدريب أندية والية مستغامن قمنا باإلتصال     

األمور اليت تساعد و األمور اليت تعرقل عملهم التدرييب و على ضوء كل ىذا قمنا بإنشاء استمارة استبيان خاصة 

هبم و بعد صياغتنا ألسئلة االستبيان و قبل الشروع يف توزيع بتحكيمو من طرف األساتذة ادلختصٌن من قسم 

 بطريقة عشوائية كعينة للدراسة االستطالعية و بعد ذلك قمنا بتوزيع مدربٌن39التدريب الرياضي، مث مت اختيار 

أيام قمنا جبمع االستمارات و معرفة النتائج )اختبار قبلي( و بعد أسبوع  33استمارة االستبيان عليهم و بعد 

لصدق  قمنا بإعادة توزيع نفس االستمارات على نفس ادلدربٌن و يف نفس الظروف )كإختبار بعدي( و ىذا كلو

 و ثبات أسئلة االستمارة.
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 ىناك أربع زلاور يتمحور عليها حبثنا و ىي:

 : للخربة بالنسبة للمدرب تأثري كبري على عملية التخطيط يف التدريب الرياضي.المحور األول-أ

 ؟ىل سبق لكم و أن مارستم كرة القدم يف ناد معنيالسؤال األول:

 إذا كان ادلدرب قد مارس كرة القدم يف ناد معني أم ال.معرفة  الغرض منه:

درجة  ج 2كا مح 2كا مج النسبة ادلئوية التكرار االجابات
 احلرية

مستوى الداللة عند 
...0 

 .8 38 20 نعم 
 

 دال احصائيا 2. 8.33 28.2
 21 0. ال

 (: ميثل نتائج شلارسة كرة القدم من طرف ادلدربني.2.جدول رقم )

 
 دائرة نسبة دتثل نسبة شلارسة ادلدربني لكرة القدم.

الذي ميثل شلارسة القدم من طرف ادلدربني  2.: نالحظ من خالل اجلدول رقم تحليل و مناقشة النتائج
 %21و منهم من مل ميارسوىا بنسبة  %38أن معظم ادلدربني قد مارسوا كرة القدم و ىذا نسبة 

احملسوبة أكرب من   2أن كا 2.و درجة احلرية  0...عند مستوى الداللة  2كما نالحظ كذلك أن نتائج كا
 اجلدولية فهناك فرق دال احصائيا. 2كا

من خالل النتائج نستنتج أن معظم ادلدربني قد مارسوا كرة القدم يف أندية معينة و ىذا ما  االستنتاج:
 نفسره بأن ادلمارسة تؤثر بصفة اجيابية على عملية التخطيط يف التدريب الرياضي.

1

2
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 ؟نعم إىل أي صنف ينتمي مدر ناديكمإذا كانت إجابتكم ب: السؤال الثاني

 أي صنف ينتمي إليو مدرب النادي الذي قد مارس فيو ادلدرب ادلستجوب كرة القدم.معرفة  الغرض منه:

درجة  ج 2كا مح 2كا مج النسبة ادلئوية التكرار االجابات
 احلرية

مستوى الداللة عند 
...0 

 .8 71 .2 العبون قدماء
 

 احصائيافرق دال  2. 0.55 27
 21 3. مربني سلتصني

 7. 2. آخرون
 .صنف الذي ينتمي إليو مدريب ادلدربني ادلستجوبني(: ميثل 2.جدول رقم )

 
 كل صنف الذي ينتمي إليو مدريب ادلدربني ادلستجوبنيدائرة نسبة دتثل نسبة  

 أو رلمل ادلدربني نالحظ أن أغلب 2.: نالحظ من خالل اجلدول رقم تحليل و مناقشة النتائج
كانوا مربني   %21و بنسبة  %17نسبة بجوبني أكدوا أن مدربيهم كانوا من فئة العبني قدماء و ىذا تسادل

 كانوا آخرون.  %7.سلتصني و نسبة 

 2احملسوبة أكرب من كا 2أن كا نالحظ2.و درجة احلرية  0...عند مستوى الداللة  2نتائج كاو منال

 احصائيا.اجلدولية فهناك فرق دال 

الصنف الذي كان ينتمي إليو معظم ادلدربني لنوادي اليت كان  : من خالل النتائج نستنتج أناالستنتاج
ينتمي إليها ادلدربني ادلستجوبني ىم من صنف العبون قدماء و ىذا ما نفسره بأن خربة ادلدرب تكون 

 ة. أكرب كلما يتلقى التدريب من طرف مدربني ذو أقدمية يف شلارسة اللعب

1

2

3
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 : ما ىو عدد سنوات اخلربة؟السؤال الثالث

 : معرفة مدة شلارسة مهنة التدريب من طرف ادلدرب .الغرض منه

درجة  ج 2كا مح 2كا مج النسبة ادلئوية التكرار االجابات
 احلرية

مستوى الداللة عند 
...0 

 .8 .7 25 سنوات0.أقل من 
 

 دال احصائيافرق  2. 0.55 21.3
 .8 5. سنوات.2ال يتعدى 
 .2 8. سنوات.2أكثر من

 (: ميثل عدد سنوات اخلربة بالنسبة للمدربني.8.جدول رقم )

 
 دائرة نسبة دتثل نسبة سنوات اخلربة بالنسبة للمدربني.

أن أغلب مدربيأندية كرة القدم مارسوا   8.: نالحظ من خالل اجلدول رقم تحليل و مناقشة النتائج
ال تتعدى %.8نسبة مث تليها  %.7و ىذا بنسبة  سنوات 0.مهنة التدريب يف فًتة زمنية ال تزيد عن 

 سنوات. .2كخربة أكثر من %.2سنوات و نسبة.2

احملسوبة أكرب من   2أن كا نالحظ2.و درجة احلرية  0...عند مستوى الداللة  2نتائج كا خالل و من
 اجلدولية فهناك فرق دال احصائيا. 2كا

مدة شلارسة مهنة التدريب ذلا دور كبري يف اكتساب ادلدرب  : من خالل النتائج نستنتج أناالستنتاج
للخربات كما نفسر ذلك أنو كلما زادت ىذه شلارسة التدريب زادت اخلربة و التجربة و منو التحكم اجليد 

 ي و العكس كذلك. يف عملية التخطيط يف التدريب الرياض

1

2

3
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 ؟بصفتكم مدرب ىل تلقيتم تربص تكويين :السؤال الرابع

إذا كان ادلدرب قد تلقى تربص تكويين يساير التطورات اليت دتس عملية التدريب يف  : معرفة الغرض منه
 . كرة القدم

درجة  ج 2كا مح 2كا مج النسبة ادلئوية التكرار االجابات
 احلرية

مستوى الداللة عند 
...0 

 .8 38 20 نعم
 

 دال احصائيافرق  2. 8.33 28.2
 21 21 ال 

 نتائج تلقي ادلدربني لًتبص التكويين.(: ميثل 3.جدول رقم )

 
 .لًتبص التكويين دلدربنيتلقي ادائرة نسبة دتثل نسبة 

من ادلدربني قد تلقوا %38أن نسبة   3.: نالحظ من خالل اجلدول رقم تحليل و مناقشة النتائج
 اليت تعرب عن ادلدربني الذين مل يتلقوا تربص تكويين%21الًتبص التكويين و ىي نسبة كبرية بالنسبة لنسبة

احملسوبة أكرب من   2أن كا نالحظ2.و درجة احلرية  0...عند مستوى الداللة  2نتائج كا و من خالل
 اجلدولية فهناك فرق دال احصائيا. 2كا

معظم ادلدربني ىم على دراية بأمهية الًتبص التكويين ادلتمثل يف  من خالل النتائج نستنتج أن االستنتاج:
عملية تنمية و اكتساب ادلعارف اجلديدة و التأطري اجليد و نفس ذلك بأمهية و فاعلية الًتبص التكويين يف 

 مسايرة التطورات اجلديدة يف التدريب و التخطيط الرياضي.

1

2
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 ؟ا ىي األصناف اليت سبق و أن دربتموىام: السؤال الخامس

 .خربة سابقة يف التدريب يف فئة األكابر و اليت ضلن بصدد دراستها لمدربإذا كان ل: معرفة الغرض منه

درجة  ج 2كا مح 2كا مج النسبة ادلئوية التكرار االجابات
 احلرية

مستوى الداللة عند 
...0 

 .8 88 .2 أكابر
 

32..7 22..1 
 

.0 
 
 

 
 

 دال احصائيافرق 
 .2 8. أواسط
 21 0. أشبال
 .2 8. أصاغر
 28 3. ناشئني
 21 0. مبتدئني

 .ادلستجوبني دلدربنياألصناف اليت درهبا ا(: ميثل 0.جدول رقم )

 
 األصناف اليت سبق و أن دربوىا.ة دتثل نسبة يدائرة نسب

نأنصيب اىتمامهم على تدريب فئة دربيأن معظمادل 0.خالل اجلدول رقم : نالحظ من تحليل و مناقشة النتائج
و  على فئة الناشئني%28نسبة  مث %21مث تليها فئة األشبال و ادلبتدئني و ىذا بنسبة %88ىذا بنسبة األكابرو

 على كل من األواسط و األصاغر.%.2نسبة 

 2احملسوبة أكرب من كا 2نالحظ أن كا0. و درجة احلرية 0...عند مستوى الداللة  2و من خالل نتائج كا

 اجلدولية فهناك فرق دال احصائيا.

من خالل النتائج نستنتج أن معظم ادلدربني يهتمون بتدريب فئة اكابر بنسبة مقارنة مع الفئات  االستنتاج:
ذه الفئة األخرى و نفسر ذلك بتواجد الالعب يف أوج عطائو و نضعو بدنيا و مهاريا و حىت سلوكيا و تسهيل ى

 عملية التخطيط يف التدريب الرياضي.
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 احملور الثاين: الوقت عامل رئيسي جيب اختاذه بعني االعتبار يف عملية التخطيط لتدريب ادلندمج.

 ما ىو سبب استعمالكم لتدريب ادلندمج خالل عملية التخطيط؟ السؤال السادس:

 استعمال التدريب ادلندمج خالل عملية التخطيط.اذلدف منو: معرفة األسباب اليت تؤدي بادلدربني إىل 

من خالل االجابات اليت حتصلنا عليها يف استمارات حبثنا الحظنا أن جل ادلدربني اتفقوا يف  -
 رلموعة من األسباب و نذكر من بينها:

 .ةيالتدريب ادلندمج يساعد أكثر يف مرحلة ما قبل ادلنافسة و قريب من الضرور  -
 يدمج بني اجلانب ادلهاري و البدين و اخلططي.كون التدريب ادلندمج  -
 كونو برنامج بديل مساعد. -
 يساعد على تطوير الصفات البدنية و ادلهارية يف آن واحد. -
 كون التدريب ادلندمج من أنواع التدريب اليت ذلا صلاعة خالل عملية التخطيط. -
 يساعد على عملية االعداد العام لالعب. -

االجابات بأن ىناك أسباب عديدة ىي اليت تدفع بادلدربني إىل استعمال االستنتاج: نستنتج من خالل 
التدريب ادلندمج خالل عملية التخطيط و نفسر ذلك كون التدريب ادلندمج يساعد على صلاح عملية 

 التخطيط يف التدريب و صلاح التدريب يف حد ذاتو.
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 يف أي مرحلة من مراحل التدريب تلجؤون فيها إىل التدريب ادلندمج؟ :السؤال السابع

 : معرفة ادلرحلة اليت يستعمل فيها التدريب ادلندمج خالل عملية التخطيط.الهدف منه

درجة  ج 2كا مح 2كا مج النسبة ادلئوية التكرار االجابات
 احلرية

مستوى الداللة عند 
...0 

 .8 .. .. مرحلة التحضري العام
 

73.27 1.32 
 

.8 
 
 

 
 88 .2 مرحلة التحضري اخلاص فرق دال احصائيا

 .0 20 مرحلة ما قبل ادلنافسة
 21 0. مرحلة ادلنافسة

 : ميثل مرحلة اليت يستعمل فيها التدريب ادلندمج1.جدول رقم 

 
 مراحالليت يستعمل فيها التدريب ادلندمجدائرة نسبية دتثل نسبة 

يعتمدون على التدريب ادلندمج أن أغلبية ادلدربني   1.: نالحظ من خالل اجلدول رقم مناقشة النتائجتحليل و 
خالل مرحلة التحضري اخلاص و أقلية خالل %88مث نسبة  %.0بنسبة خالل مرحلة ما قبل ادلنافسة و ىذا

 .%21 مرحلة ادلنافسة بنسبة

احملسوبة أكرب من   2نالحظ أن كا8.و درجة احلرية  0...عند مستوى الداللة  2و نالحظ من خالل نتائج كا
 اجلدولية فهناك فرق دال احصائيا. 2كا

التدريب ادلندمج يكون يف مرحلة ما قبل ادلنافسة و مرحلة التحضري  من خالل النتائج نستنتج أن االستنتاج:
اخلاص خالل عملية التخطيط يف التدريب الرياضي و نفسر ذلك بأنو خالل مرحلة التحضري اخلاص و مرحلة ما 

 قبل ادلنافسة يكون ىناك عملية دمج بني اجلانب البدين و ادلهاري و اجلانب اخلططي.
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 ؟و عدد احلصص ادلربرلة أسبوعياما ى السؤال الثامن:

 قيمة و مكانة عدد احلصص التدريبية لدى ادلدرب يف عملية التخطيط لتدريب ادلندمجمعرفة  الغرض منه:

درجة  ج 2كا مح 2كا مج النسبة ادلئوية التكرار االجابات
 احلرية

مستوى الداللة عند 
...0 

 .8 .2 8. حصتني
 

2..02 .1.32 
 

.0 
 
 

 
 28 1. ثالث حصص احصائيافرق دال 

 .0 20 أربع حصص
 21 0. مخسة حصص

 عدد احلصص ادلربرلة أسبوعيا.(: ميثل 3.جدول رقم )

 
 عدد احلصص ادلربرلة أسبوعيادائرة نسبية دتثل نسبة 

( 3.أربع )يقومون بربرلة ادلدربني  أن أغلبية 3.: نالحظ من خالل اجلدول رقم تحليل و مناقشة النتائج
بنسبة  ذلكو  ( حصص8.بررلة بعض ادلدربني لثالث )مث تليها  %.0ىذا بنسبة حصص يف األسبوع و

 .( يف األسبوع2.تربمج حصتني)%.2و نسبة  (حصص أسبوعيا0.مخسة )%21 و مانسبتو28%

أكرب من   احملسوبة 2نالحظ أن كا8.و درجة احلرية  0...عند مستوى الداللة  2من خالل نتائج كانالحظ و 
 اجلدولية فهناك فرق دال احصائيا. 2كا

: من خالل النتائج نستنتج أنربرلة عدد احلصص التدريبية يف األسبوع خيتلف من مدرب إىل آخر و االستنتاج
 ادلدربني يف ختطيطاهتم و ذلك حسب اذلدف ادلسطر يف الربنامج و تأثريىا بعض العوامل. نفسر ذلك باختالف
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 ؟رلون تدريبات ناديكم يفترب :السؤال التاسع

 الفًتة اليت خيتارىا ادلدرب و اليت يراىا مناسبة يف إجراء عملية التدريب.: معرفة الغرض منه

درجة  ج 2كا مح 2كا مج النسبة ادلئوية التكرار االجابات
 احلرية

مستوى الداللة عند 
...0 

 .8 .. .. فًتة الصباح
 

22.02 .0.55 
 

.2 
 
 

 
 58 23 فًتة ادلساء دال احصائيافرق 

 1. 2. الفًتتني معا
 الفًتات ادلربرلة إلجراء التدريب(: ميثل 5.جدول رقم )

 
 الفًتات ادلربرلة إلجراء التدريبدائرة نسبية دتثل نسبة 

كانت إجابتهم باختيار أن أغلبية ادلدربني    5.: نالحظ من خالل اجلدول رقم تحليل و مناقشة النتائج
بنسبة  ىذاو  فًتتني معا الصباحية و ادلسائيةو ىناك من يرى اختيار ال%58و ىذا بنسبةالفًتة ادلسائية 

.1%. 

احملسوبة أكرب من   2أن كا 2.و درجة احلرية  0...عند مستوى الداللة  2نتائج كا و نالحظ من خالل
 اجلدولية فهناك فرق دال احصائيا. 2كا

ادلدربني يعتمدون على الفًتة ادلسائية بنسبة كبرية جدا و ىذا  من خالل النتائج نستنتج أن االستنتاج:
 نفسره ببعض األسباب مثل ارتباطات ادلدربني و الالعبني.

1

2

3



 الفصل الثاين                                                                       عرض و حتليل النتائج
 

78 
 

 : التدريب ادلندمج خالل عملية التخطيط ىو من بني األساليب األكثر صلاعة للوصول إىل األداء الرياضيالمحور الثالث
 للوصول إىل األداء الرياضي اجليد لفئة األكابر لدى شلارسي كرة القدم.

 : ىل دتارسون نشاط مبارياتكم وفق رزنامة رمسية للمنافسات؟السؤال العاشر

 لنادي مقيد برزنامة رمسية أم ال.اذلدف منو: معرفة إذا كان ا

درجة  ج 2كا مح 2كا مج النسبة ادلئوية التكرار االجابات
 احلرية

مستوى الداللة عند 
...0 

 .8 58 23 نعم
 

22.3. 8.33 
 

.2 
 
 

 فرق دال احصائيا
 1. 2. ال

 (: ميثل نشاط أندية ادلدربني وفق رزنامة الرمسية..2جدول رقم )

 
 دائرة نسبية دتثل نشاط األندية وفق رزنامة رمسية

أن غالبية النوادي دتارس نشاط مبارياهتا وفق   .2: نالحظ من خالل اجلدول رقم تحليل و مناقشة النتائج
و منهم من أجاب عكس ذلك بنسبة  %58لرزنامة رمسية و ذلك من خالل اجابات ادلستجوبني ادلقدرة بنسبة

 . %1.مقدرة ب

 2احملسوبة أكرب من كا 2أن كا 2.و درجة احلرية  0...عند مستوى الداللة  2و نالحظ من خالل نتائج كا

 اك فرق دال احصائيا.اجلدولية فهن

من خالل النتائج نستنتج أن أغلبية ادلدربني ميارسون عملية التدريب وفق رزنامة رمسية للمباريات و  االستنتاج:
ىذا ما نفسره باالىتمام الذي يتصف بو معظم ادلدربني يف رلال التخطيط لتدريب ادلندمج و الذي يهدف إىل 

 رفع األداء الرياضي.
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 : ضمن أي نوع من أنواع التخطيط يعتمد عليو التخطيط لتدريب ادلندمج؟شرالسؤال احلادي ع

 الغرض منو: معرفة نوع التخطيط الذي يلجأ إليو ادلدرب يف التخطيط لتدريب ادلندمج.

درجة  ج 2كا مح 2كا مج النسبة ادلئوية التكرار االجابات
 احلرية

مستوى الداللة عند 
...0 

 .8 38 28 طويل ادلدى
 

15.2 .0.55 
 

.2 
 
 

 
 88 .2 اجلاري دال احصائيافرق 

 23 1. قصري ادلدى
 (: ميثل نوع التخطيط الذي يعتمد عليو ادلدربني يف عملية التخطيط التدريب ادلندمج22جدول رقم )

 
 دائرة نسبية دتثل نوع التخطيط

الكثري من ادلدربني يعتمدون على  أن  22حتليل و مناقشة النتائج: نالحظ من خالل اجلدول رقم 
على التخطيط اجلاري و ىناك من يرى أن  %88و ما نسبة  %38التخطيط طويل ادلدى و ىذا بنسبة

 .%23التخطيط قصري ادلدى ىو األصلع و ىذا بنسبة 

احملسوبة أكرب من   2أن كا 2.و درجة احلرية  0...عند مستوى الداللة  2نتائج كا و نالحظ من خالل
 اجلدولية فهناك فرق دال احصائيا. 2كا

التخطيط طويل ادلدى ىو األنسب و األصلع يف عملية التخطيط  أن الستنتاج: من خالل النتائج نرىا
 لتدريب ادلندمج و نفسر ذلك كون التدريب ادلندمج يستعمل على ادلدى الطويل.
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التخطيط لتدريب ادلندمج يف تنمية األداء أنتم من ادلدربني الذين يؤمنون بنجاعة : ىل عشر السؤال الثاني
 ؟الرياضي قبل ادلنافسات

 : معرفة إذا كان للمدرب أىداف مسطرة قبل بداية ادلنافسة.الهدف منه

درجة  ج 2كا مح 2كا مج النسبة ادلئوية التكرار االجابات
 احلرية

مستوى الداللة عند 
...0 

 .8 ..2 .8 نعم
 

20 8.33 
 

.2 
 
 

 دال احصائيافرق 
 .. .. ال

 نتائج استجواب ادلدربني(: ميثل 22جدول رقم )

 
 نتائج االستجوابدائرة نسبية دتثل 

مجيع ادلدربني يؤمنون بتحديد أن   22: نالحظ من خالل اجلدول رقم تحليل و مناقشة النتائج
 .%..2األىداف قبل بداية ادلنافسات و ىذا حسب النسبة ادلقدرة ب 

 اجلدولية فهناك فرق دال احصائيا. 2احملسوبة أكرب من كا 2أن كا اجلدول يف 2نتائج كا و نالحظ من خالل

مدريب كرة القدم يعتمدون يف عملية التدريب ادلندمج على حتديد  : من خالل النتائج نستنتج أنالستنتاجا
 أىداف معينة قبل بداية ادلنافسات.
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السؤال السابق فما ىي األىداف اليت حدددتوىا : إذا كانت إجاباتكم بنعم على عشر السؤال الثالث
 ىذا ادلوسم؟

 : معرفة اذلدف األمسى الذي يركز عليو ادلدربني و يطمحون لتحقيقو.الهدف منه

درجة  ج 2كا مح 2كا مج النسبة ادلئوية التكرار االجابات
 احلرية

مستوى الداللة عند 
...0 

 .8 38 28 لقب البطولة
 

2..27 .1.32 
 

.8 
 
 

 
 .2 7. الكأس دال احصائيافرق 

 88 .2 البقاء
 3. 2. أىداف أخرى

 (: ميثل عدد احلصص ادلربرلة أسبوعيا.28جدول رقم )

 
 دائرة نسبية دتثل نسبة عدد احلصص ادلربرلة أسبوعيا

لقب  يطمحون يف نيلأن أغلبية ادلدربني  28: نالحظ من خالل اجلدول رقم تحليل و مناقشة النتائج
 %.2و بعدىاالكأس بنسبة%88بنسبة  يأيت وراءىا ىدف البقاءمث  %38و ىذا بنسبة البطولة

 يركزون على أىداف أخرى.%3.و نسبة

 اجلدولية فهناك فرق دال احصائيا. 2احملسوبة أكرب من كا 2أن كايف اجلدول  2نتائج كا و نالحظ من خالل

البطولة تعين الكثري بالنسبة لغالبية ادلدربني و تعد اذلدف األمسى  من خالل النتائج نستنتج أن االستنتاج:
 يف ادلوسم خاصة عند ىذه الفئة )األكابر( و نفس ذلك بوجود الالعب يف أوج عطائو.
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 ؟ما ىو صنف التخطيط الذي تعتمدون عليو يف التخطيط لتدريب ادلندمج: عشر السؤال الرابع

 يعتمد عليو ادلدرب يف التخطيط لتدريب ادلندمج.حتديد صنف التخطيط الذي الهدف منه:

درجة  ج 2كا مح 2كا مج النسبة ادلئوية التكرار االجابات
 احلرية

مستوى الداللة عند 
...0 

 .8 88 3. يومي
 

21.32 .1.32 
 

.8 
 
 

 
 .2 7. أسبوعي دال احصائيافرق 

 38 28 شهري
 23 1. سنوي

 دمجنالتخطيط الذي يعتمد عليو ادلدرب يف التخطيط لتدريب ادل صنف(: ميثل 23جدول رقم )

 
 ل نسب صنف التخطيطدائرة نسبية دتث

يعتمدون على الصنف الشهري أن أغلبية ادلدربني  23: نالحظ من خالل اجلدول رقم تحليل و مناقشة النتائج
يعتمدون على الصنف السنوي مث %23بنسبة  ليهامث ي %38و ىذا بنسبةيف عملية التخطيط لتدريب ادلندمج 

تعتمد على الصنف  %28و نسبة قليلة ب %.2بنسبة  بعض ادلدربني يعتمدون على الصنف األسبوعي
 يركزون على أىداف أخرى. %3.ونسبة اليومي.

 اجلدولية فهناك فرق دال احصائيا. 2احملسوبة أكرب من كا 2يف اجلدول أن كا 2و نالحظ من خالل نتائج كا

: نستخلص شلا سبق أن صنف التخطيط الشهري خيص باألولوية لدى مدريب كرة القدم مقارنة مع االستنتاج
أصناف التخطيط اخلرى و نفس ذلك أن صنف التخطيط الشهري ىو ادلثل و النجع يف عملية التخطيط لتدريب 

 ادلندمج.
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 ؟التخطيط لتدريب ادلندمجغالبا ما حققتم األىداف اليت سطردتوىا من : ىل عشرالخامس  السؤال

 دلدرب : معرفة مدى حتقيق األىداف ادلسطرة من االهدف منه

درجة  ج 2كا مح 2كا مج النسبة ادلئوية التكرار االجابات
 احلرية

مستوى الداللة عند 
...0 

 .8 71 .2 نعم
 

8.33 8.33 
 

.2 
 

 دال احصائيافرق 
 88 .2 ال

 ادلدربني (: ميثل نتائج استجواب20جدول رقم )

 
 دائرة نسبية دتثل نتائج االستجواب

ادلستجوبني غالبا ما حققوا ادلدربني  لأصل  20: نالحظ من خالل اجلدول رقم تحليل و مناقشة النتائج
 .أكدوا عكس ذلك  %88أما نسبة %71اذلداف اليت سطروىا و ىذا بنسبة 

 اجلدولية فهناك فرق دال احصائيا. 2أكرب من كااحملسوبة  2أن كا اجلدول يف 2نتائج كا و نالحظ من خالل

األىداف ادلسطرة غالبا ما حتقق على الرض الواقع و نفسر ذلك  من خالل النتائج نستنتج أن االستنتاج:
 بدقة التخطيط لتدريب ادلندمج.
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 ما اجلانب الذي تركزون عليو أثناء التدريب ادلندمج؟ عشر: السؤال السادس

 .معرفة اجلوانب اليت ترتكز عليها عملية التخطيط لتدريب ادلندمج الهدف منه:

درجة  ج 2كا مح 2كا مج النسبة ادلئوية التكرار االجابات
 احلرية

مستوى الداللة عند 
...0 

 .8 28 3. اجلانب البدين
 

25..3 5.35 
 

.3 
 
 

 
 

 دال احصائيافرق 
 28 3. اجلانب ادلهاري
 .. .. اجلانب النفسي

 1. 2. اجلانب اخلططي
 71 .2 اجلوانب معا

 اجلوانب اليت تركز عليها عملية التخطيط التدريب ادلندمج(: ميثل 27جدول رقم )

 
 ة دتثل نسب اجلوانبدائرة نسبي

على مجيع يركزون أن معظم ادلدربني  27: نالحظ من خالل اجلدول رقم تحليل و مناقشة النتائج
نسبة  على كل من اجلانب البدين و اجلانب ادلهاري و بعدىا%28 ما بنيمث  %71و ىذا بنسبة اجلوانب

 .%..اجلانب اخلططي يف حني يهمل اجلانب النفسي بعلى  1%

: نستنتج من خالل النتائج ادلتحصل عليها أن مدريب كرة القدم يعتمدون على اجلوانب معا االستنتاج
فسي( يف عمل واحد أثناء عملية التخطيط لتدريب ادلندمج و نفسر ذلك )البدين، ادلهاري، اخلططي، الن

 بأن التدريب ادلندمج جيمع بني اجلوانب معا.

1

2

3

4

5
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حسب رأيكم ما ىي األسباب الرئيسية اليت تعرقل عملية التخطيط لتدريب  عشر: السؤال السابع
 ادلندمج؟

 معرفة األسباب اليت يراىا ادلدربون معرقلة لعملية التخطيط لتدريب ادلندمج. الهدف منه:

من خالل االجابات اليت حتصلنا عليها يف استمارات حبثنا الحظنا أن جل ادلدربني اتفقوا يف  -
 رلموعة من األسباب اليت يروهنا معرقلة دلهامهم التدريبية و نذكر من بني ىذه األسباب ما يلي:

  الًتبصات بالنسبة للمدربني.قلة 
  ادلنافسات.مشكل التنظيم يف رزنامة 
 .نقص اخلربة يف ميدان التدريب 
 .جاىزية الالعبني 
 .اإلصابات 
 .نقص اإلمكانيات 
 .نقص التسيري 
 .مستوى البطولة 
 .غياب التشجيع و التحفيز من قبل ادلسؤولني 

كل عديدة من شأهنا عرقلة عملية التخطيط نستنتج من خالل إجابات ادلدربني بأن ىناك مشا  اإلستنتاج:
ى أرض و عدم حتقيق األىداف ادلسطرة عل لتدريب ادلندمج و نفسر ذلك بالضعف يف األداء الرياضي

 .الواقع
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 االستنتاجات:

استنادا إىل ما مت استخالصو من الدراسات النظرية و يف ضوء أىداف البحث و فروضو و أدواتو و عينة 

 عنو التحليل االحصائي دتكن الطالب من الوصول إىل االستنتاجات التالية:البحث و ما أسفر 

 إن ضعف التخطيط يف التدريب راجع إىل قلة االىتمام بتكوين ادلدربني من مجيع اجلوانب. -2

ادلدربني يف كيفية التسطري و التخطيط لألىداف اليت ينبغي تقوميها للوصول  نقص إدلام -2

 بالالعبني إىل أعلى ادلستويات.

 أثرت عملية التخطيط اجليد لتدريب ادلندمج على حتسني األداء الرياضي. -8

ىناك فروق ذات داللة احصائية بني أسئلة االستمارة ادلوجو للمدربني و الفرضيات اليت قام  -3

 لباحث لصاحل الفرضيات.هبا ا

التدريب ادلندمج خالل عملية التخطيط يكون يف مرحلة ما قبل ادلنافسة و مرحلة التحضري  -0

 اخلاص.
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 مناقشة الفرضيات:

: و اليت يفًتض فيها الباحث أن "للخربة بالنسبة للمدرب تأثري كبري على عملية مناقشة الفرضية األولى

 التخطيط يف التدريب الرياضي" 

من خالل ادلعاجلة االحصائية لنتائج االستمارات االستبيانية يتضح وجود فروق ذات داللة احصائية بني 

نتائج األسئلة القبلية و البعدية ليعين البحث أن للخربة دور و أمهية كبرية على عملية التخطيط يف التدريب 

ج األحباث السابقة يف تأكيد احلقائق نتائالرياضي و يرى الباحثان أن ىذا التحصيل االحصائي يتطابق مع 

 التالية:

معظم ادلدربني ذوي اخلربة يف تدريب كرة القدم يتحكمون يف عملية التخطيط بطريقة جيدة و ىذا مقارنة 

 بادلدربني األقل خربة.

 : و اليت افًتض فيها الباحث أن "الوقت عامل رئيسي جيب اختاذه بعني االعتبار يفمناقشة الفرضية الثانية

 عملية التخطيط لتدريب ادلندمج"

أفرزت ادلعاجلة االحصائية على وجود فروق دالة احصائيا بني نتائج أسئلة االستمارات القبلية  البعدية لعينة 

 البحث لصاحل نتائج استمارات االستبيان البعدية و ىذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية.

لوقت عامل رئيسي يف عملية التخطيط لتدريب ادلندمج و أن فريى الباحثان أن ىذه النتيجة تؤكد على أن ا

من أداء إعطاء الوقت ادلناسب و الكايف لتدريبات يساعد على اكتساب مهارة يف كرة القدم و الرفع 

ادلمارسني كما أكد ادلدربني على حتديد ادلراحل اليت يكون فيها التدريب ادلندمج خالل عملية التخطيط 

 أمهية عامل الوقت.فهذا خري دليل على 
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: و اليت افًتض فيها الباحث كالتايل "التدريب ادلندمج خالل عملية التخطيط ىو من بني الفرضية الثالثة

 األساليب األكثر صلاعة للوصول إىل األداء الرياضي اجليد لفئة األكابر لدى شلارس كرة القدم"

االحصائية توجد ىناك فروق ذات صائية يف من خالل ادلعاجلة االحصائية توجد ىناك فروق ذات داللة اح

داللة احصائية توجد ىناك فروق ذات داللة احصائية يف صلاعة التدريب ادلندمج خالل عملية التخطيط يف 

الرفع من األداء الرياضي بني نتائج عينة االستبيان القبلي و البعدي و لصاحل نتائج االستبيان البعدي فبعد 

و ذلك بغرض إصدار األحكام مبوضوعية فقد تبني أن جل ادلدربني   2خدام كاادلعاجلة االحصائية باست

يثقون يف عملية التخطيط لتدريب ادلندمج قبل تسطري األىداف و تبني أيضا أن معظم ادلدربني أكدوا على 

أن  أن عملية التخطيط اجليد لتدريب ادلندمج ىي األسلوب األصلع للوصول إىل األداء الرياضي اجليد حيث 

 اجلدولية.       2احملسوبة أكرب من كا  2كا
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 اقتراحات:

على ضوء النتائج احملصل عليها من خالل دراستنا ميكن اخلروج بعدة توصيات و اقًتاحات نذكر منها ما 

 يلي:

 على ادلسؤولني يف النادي إعطاء مهمة التدريب فئة األكابر إىل ادلدربني ذوي اخلربة يف ادليدان. -

من اخلربة اليت يكتسبها ادلدربون يف رلال التدريب عند القيام بعملية التخطيط يف االستفادة  -

 التدريب.

 تأكيد على ادلدربني باإلطالع على كل ما ىو جديد يف رياضة كرة القدم من طرق التدريب  -

 و كيفية التخطيط.

 األداء الرياضي اجليد ال ميكن الوصول إليو يف غياب التخطيط لتدريب ادلندمج. -

عملية التخطيط لتدريب ادلندمج تتطلب مراعاة مجيع اجلوانب )اجلانب البدين، اجلانب ادلهاري،  -

 اجلانب التكتيكي)اخلططي(، اجلانب النفسي( و أخذىا بعني االعتبار يف عملية التدريب.

التخطيط الستخدام دتارين مشاهبة ألداء ادلقابالت باستخدام الوسائل التدريبية لتحسني مستوى  -

 ألداء الرياضي.ا

 إجراء ادلزيد من الدراسات حول التخطيط لتدريب ادلندمج. -
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 ابتكار وسائل تدريبية حديثة لتنمية مستوى األداء الرياضي. -

 تنظيم ملتقيات تكوينية للمعنيني حول التخطيط لتدريب الرياضة بصفة عامة. -

لى سلتلف ادلستويات الرياضية ع دمج االطارات ادلتخرجة من ادلعاىد يف مهمة تدريب الفرق -

 الفئات العمرية.و 
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 الخالصة العامة:

إن الوصول إىل األداء الرياضي اجليد يتطلب اجياد طرق و حلول مناسبة، و اكتشاف أساليب جديدة 

لتطوير القدرات البدنية و ادلهارية و اخلططية و خلق ظروف مشاهبة للمنافسة و كل ىذا ال بد لو من 

 الذي ىو عبارة عن تدريبات دتارين مندرلة. التخطيط لتدريب ادلندمج

لتدريب ادلندمج ىو منهاجا علميا حديثا، حيث يأخذ اىتمام كبري من كما ميكن القول أن التخطيط ل

طرف ادلدربني و كذا الباحثني ادلختصني يف ىذا اجملال إذ لو عدة مزايا منها رفع مستوى األداء الرياضي 

 مصاف الفرق الكبرية يف ىذا االختصاص.لالعب و الوصول بالفريق إىل 

ني، الباب األول خصص لدراسة النظرية و الباب الثاين اببذا جاءت ىذه الدراسة و قسمت إىل و على ى

 خصص لدراسة ادليدانية

" يف الفصل األول "التخطيط يف كرة القدم قسمنا الباب األول إىل التعريف بالبحث و عدة فصول تناولنا

الثالث "األداء الرياضي يف كرة القدم" أما  ل"  و الفصناولنا فيو "التدريب ادلندمجين الذي تأما الفصل الثا

منهجية البحث و إىل فصول تناولنا يف الفصل األول كذلك اجلانب ادليداين قسم   الباب الثاين الذي ىو 

 االجراءات ادليدانية و قد تناولنا ادلنهج ادلستخدم  و أدوات البحث 

فقد تضمن مناقشة و حتليل نتائج الدراسة االستنتاجات مث  جرائي للمتغريات أما الفصل الثاينالو الضبط ا

حبثنا على ادلنهج الوصفي )ادلسحي(  مناقشة الفرضيات البحث و التوصيات و اخلالصة العامة، اعتمدنا يف

 زلاور 8.سؤال تضم  21و ذلك عن طريق االستمارة حيث احتوت ىذه االستمارة على 
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مدربا بني مدرب و مساعد مدرب يف قسم اجلهوي األول و على أثر توزيع  .8و مت توزيعها على  

االستمارات مث مجع النتائج و بعد ادلعاجلة االحصائية و حتليل النتائج استنتجنا أن التدريب ادلندمج خالل 

 م.عملية التخطيط لو دور كبري يف رفع مستوى الداء الرياضي عند العيب كرة القد

و يف األخري نستطيع القول أن ما توصلنا إليو ميكن أن يكون منارا للمختصني يف ىذه الرياضة و كذا     

قطاع الًتبية و الرياضة عامة يف اجلزائر، و يعمل على تشجيع شلارسة ىذه الرياضة بالطريقة احلديثة و اجليدة 

ىذا اجملتمع الذي يعاين من مشاكل كبرية يف  من طرف ادلراىق اجلزائري، و بالتايل يكون أنسانا صاحلا يف

 اجملال الرياضي.

 



 استمارة استبيان موجهة لمدربي كرة القدم )صنف اكابر(

 : للخربة بالنسبة للمدرب تأثري كبري على عملية التخطيط يف التدريب الرياضيالمحور األول

 : ىل سبق لكم و أن مارستم كرة القدم يف ناد معني    نعم               ال1س

 السابق: إىل أي صنف ينتمي مدرب ناديكم؟: إذا كانت إجابتكم بنعم على السؤال 2س

 آخرون                    العبون قدماء                        مربني سلتصني

 ؟: ما ىو عدد سنوات اخلربة3س

 سنوات11سنوات             أكثر من11سنوات               ال تتعدى 5أقل من 

 مدرب، ىل تلقيتم تربص تكويين؟  نعم                   ال : بصفتكم4س

 : ما ىي األصناف اليت سبق و أن دربتموىا؟5س

 مبتدئني            ناشئني             أصاغر              أشبال             أواسط             أكابر

 دمجناحملور الثاين: الوقت عامل رئيسي جيب اختاذه بعني االعتبار يف عملية التخطيط لتدريب ال

 : ما ىو سبب استعمالكم لتدريب ادلدمج يف عملية التخطيط؟..................................6س

 دمج؟ن: يف أي مرحلة من مراحل التدريب تلجؤون فيها إىل التدريب ادل7س

 مرحلة التحضري العام       مرحلة التحضري اخلاص       مرحلة ماقبل ادلنافسة       مرحلة ادلنافسة

 

  

 

      

 

  

   

 

    



 : ما ىو عدد احلصص التدريبية ادلربرلة أسبوعيا؟8س

 حصتني        ثالث حصص       أربع حصص       مخسة حصص

 ؟ فرتة الصباح              فرتة ادلساء            الفرتتني معا يف : تربرلون تدريبات ناديكم9س

صلاعة للوصول إىل األداء  دمج خالل عملية التخطيط ىو من بني األساليب األكثرن: التدريب ادلالمحور الثالث

 كرة القدمالرياضي اجليد لفئة األكابر لدى شلارسي  

 زنامة رمسية للمنافسات؟ نعم                   ال: ىل متارسون نشاط مبارياتكم وفق ر 11س

 : ضمن أي نوع من أنواع التخطيط يعتمد عليو لتخطيط التدريب ادلدمج؟11س

 ادلدى                     طويل ادلدى ى                          اجلاريقصري ادلد

قبل بداية  ب ادلدمج يف تنمية األداء الرياضيبنجاعة التخطيط لتدري: ىل أنتم من ادلدربني الذين يؤمنون 12س

 ادلنافسات؟  نعم                ال

 : إذا كانت إجابتكم بنعم على السؤال السابق فما ىي األىداف اليت حددمتوىا ىذا ادلوسم؟13س

 قاء                أىداف أخرىلقب البطولة                      الكأس               الب 

 دمج؟ن: ما ىو صنف التخطيط الذي تعتمدون عليو يف التدريب ادل14س

 يومي                     أسبوعي                        شهري                  سنوي

 دمج:ن: ىل غالبا ما حققتم اذلداف اليت سطرمتوىا من التخطيط لتدريب ادل15س

 نعم                                ال          

   

  

   

 

  

 

   

   

  

    



 دمج؟ن: ما اجلوانب اليت ترتكزون عليها أثناء التدريب ادل16س

 نفسي          اجلانب اخلططي        اجلوانب معااجلانب ال البدين          اجلانب ادلهاري         اجلانب 

 دمج؟نلتدريب ادلئيسية اليت تعرقل عملية التخطيط لرأيكم ما ىي األسباب الر  : حسب17س

1- ......................................................................... 

2- .......................................................................... 

3- ......................................................................... 

  

     



 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 مستغاًل -جامعة عبد احلميد ابن باديس

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.

 قسم التدريب الرياضي

 

 

 

دور التدريب المندمج خالل عملية  ":بعنوان  الرياضيدريب سرت يف التيف إطار إصلاز مذكرة لنيل شهادة ما
 التخطيط في الرفع من مستوى األداء الرياضي عند العبي كرة القدم"

كامل الشرف أن نضع بني أيديكم ىذه االستمارة راجني منكم التفضل علينا ببعض من وقتكم الثمني   و لنا
 لإلجابة عنها.

 اإلحرتام ائق التقدير وــــر وفـــل الشكــــــا جزيــــكم منــــــل                   

 

 ( على اإلجابة ادلناسبة.x: توضع عالمة )مالحظة-

 

 

     

 استمارة استبيان 



 قائمة المصادر و المراجع

 باللغة العربية:

 دار اجلامعة اجلديدة لنشر -اإلعداد البدين الوظيفي يف كرة القدم(.0221البساطي. )أمر اهلل أمحد  -1

ختطيط التدريب الرياضي من (.0228. )و عماد الدين عباس أبو زيد و حممد عبده خليل البيكعلي فهمي  -0
 سلسلة االجتاىات احلديثة يف التدريب الرياضي  الطبعة الرابعة

 دار الفكر العريب -الرياضة و احلضارة االسالمية(.1991اخلويل. )أمني أنور  -3

 الكرة الطائرة احلديثة مفتاح الوصول إىل ادلستوى العادلي دار الفكر العريب(.1991الوشاحي. )عصام  -1

 مستغاًل معهد الرتبية البدنية و الرياضية -رة يف التخطيط لتدريب كرة القدمحماض (.0212بن قوة علي. ) -5

 معهد تربية بدنية و رياضية -مستغاًل-إدارة و ختطيط  -حماضرة ماجيسرت (.0212حبيب. )بن سي قدور  -6
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 ملخص البحث:

 أكابر" فئة مستوى لألداء الرياضي عند العيب كرة القدم من  رفع الالتدريب املندمج خالل عملية التخطيط ودور يف دور "

التدريب املندمج خالل عملية التخطيط يف الرفع من مستوى األداء الرياضي عند العيب كرة القدم أكابر،وقد افًتض هدف البحث إىل معرفة دور ي
عملية التخطيط وأمهية الوقت يف عملية التخطيط لتدريب  يف خري بالنسبة للمدربأمهية األيف  إحصانيولباحث وجود فروق ذات داللة الطالب ا
ة بني العينة االستطالعية و وجود فروق ذات داللة إحصائيو يف االستبيان البعدي لصاحل ىذه األخرية،  العية و الضابطةمج بني العينة االستطاملند

داء الرياضي لدى العيب كرة القدم نن  األلتدريب املندمج يف الرفع من  طاألساسية للبحث لصاحل ىذه األخرية يف دور التخطي الضابطة
القدم لواليت معسكر و غليزان قسم  لمجتمع األنلي للدراسة اليت متثل يف مدريب و مساعد مدريب أندية كرةلباحث لأكابر،وبعد حتديد الطالب ا
القدم والية مستغامن  مدربا و مساعد مدرب واشتملت الدراسة االستطالعية على بعض مدريب أندية كرة 03عددىم اجلهوى األول و اليت بلغ 
 تعلى ثالث حماور  واستعرق ةمسؤال مقس 71نت استمارة االستبيان جرائي جملموعة من املتغريات وقد تضمالضبط اإل وىذا حىت يتسٌت لنا
                     شهرا كامال عملية االستبيان

"RESUME" 

              " The imtegrated traimming duhring the processof plammiug an    

Dir role in improvin’y the level of the old foot Ball Players"        

-The purpese of this research is to know the zole of the integraed training during the process of planing for 
evaluating the level of the food ballers . The sudent researcher suggestes that there is a diffrence of statisticul 
significance in the importance of experience according to the coach in the precess of planning and the 
importance of the time in the procedure of planning and there is adiffrences of statistical significance beteen 
Sample Alasttaih and the essential sample for researching it in the role of the integrated training in 
improving the sport performance for the old foot baller. After the determination of the student research for 
the original society for for stadying that reporesent the coaches and assisstant coachesfoot ball clbs of 
Mascara and Relizane of departenent of the first Regional that reach thiety coachsand assisstant coaches. 
Alasttah studying includes some of basket ballcoachs of Mostaganame and this is give the chance for setting 
for a range of proceduzal changes. The questionnaire form in cludes seventeen (17) questions which is 
devided into three chapters which is laste a mouth. The process of distsibution was done from ……… 
to……After the collection of the answers and stadying statisticully by using per centage and the exam K2. It 
has been reached the following conclusions :There is a diffrence of statestical significance that leads to the 
importance of experience in the procedure of planing. Also there is a diffrences of stasticul significance that 
leads to the importance of experience in the procedure of planing. Also there is a diffrences of stastical 
significance that show «time » is very importante fador in the procedure of planing for the integrated 
traning during the procedure of planing in improving the level of the players, this is show the sincerity of 
the questionnaire and its effectiveness of its question. At the and the student reseacher concludes and 
suggestes the planing for the integreted trainingin putting and making tasks and Activities integrated and 
similar for the competition improving the level of the players and origanise meetings training about the 
integrated training and the process of planning. 
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