
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 رقم:......                     وزارة التعليم العايل و البحث العلمي                                 

 بسكرة -حممد خيضر جامعة
 البدنية والرايضيةمعهد علوم و تقنيات النشاطات 

 دريب الرايضيقسم الت
 ماسرتنيل شهادة ل تخرجالمذكرة 

يخنبو  تدريب رايضي: ختصص  
 العنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والية الواديل كرة القدم  لبعض أنديةدراسة ميدانية   
:حتت إشراف                                                            :  من إعداد     

 د. شعيب دين -                                                          حممد رفيق برتيمة -
 
 
 
 

 
 

 2018/2019امعية: ـــــــالسنة اجل

 

التخطيط اإلسرتاتيجي للمدرب وأمهيته يف حتسني مستوى 
 اإلجناز الرايضي لالعيب كرة القدم فئة األكابر.



 

 أ
 

 اإلهداء      
بسمهللاوالصالةوالسالمعلىرسولهللاوعلىآلهومنوااله

احلمدهللالذيوفقينيفإجنازهذاالعملفالهاديإالهووالموفقسواه

أمابعد:

أهديمثرةجهديهذهإىل:

وبرضاهايرضىخالقاألكواناليتحتتأقدامهااجلنان

إىلينبوعاحلبواحلنانزهرةالعطفومصدراإلطمئنان

أطالهللايفعمرهاأمي الغاليةإىلأغلىمايفالوجود

صاحبالفضلومصدرالرعايةإىلالذيكاندوماإىلجانيب

إحرتاماوعرفاانوطاعةوحباإىلالذياليسعينأنأقفأمامه

أطالهللايفعمرهوالدي الغايلإىلمنأخلصتلهدعوايت

محاهمورعاهمهللاأخوايتوأزواجهموأوالدهم،إىلأخيالصغريصهيبإخويتوإىل

إىلكلأصدقائياألوفياءوفقهمهللامجيعا

إىلكلمنحيملهقليبومليكتبهقلمي

إىلاألساتذةالكراموخاصةاملشرفعلىهذهاملذكرة"شعيبدين"

هللامجيعاإىلالزمالءوالزميالتوفقهم

ساهممنقريبأوبعيديفهذاالعملولوبكلمةطيبة.إىلكلمن



 ب
 

 

 كلمة شكر وتقدير
إهلياليطيبالليلإالبشكركواليطيبالنهارإالبطاعتكوالتطيباللحظاتإالبذكرك...

والتطيباآلخرةإالبعفوكنشكركاللهمعلىتوفيقكلنايفهذاالعملاملتواضع

ذينمحلواأقدسرسالةيفاحلياة،والتقديرواحملبةإىلالواالمتنانمسىآايتالشكركماأتقدمأب

إىلالذينمهدوالناطريقالعلمواملعرفةإىلمجيعأساتذتنااألفاضل.

الذيتفضلابإلشرافعلىهذاالبحثاألستاذ"شعيبدين"وأخصابلتقديروالشكر

شكراإىلمنعلمناالتفاؤل

جانبناعندماضللناالطريق.واملضيإىلاألمام،إىلمنوقفإىل

وقدملناالعونومدلنايداملساعدةوكذلكنشكركلمنساعدانعلىإمتامهذاالبحث

وزودانابملعلوماتالالزمةإلمتامهذاالبحث

2018/2019التدريبالرايضيدفعةوخنصابلذكركلطلبةقسم

.وإىلكلمنساهمولوبكلمةطيبة

 



 

 ج
 

بحثالحمتوى
الصفحةوضوعامل

أ.إهداء
ب.الشكر
ج.قائمةاحملتوايت
د.شكالقائمةاأل
ه.قائمةاجلداول
1.مقدمة

اجلانبالتمهيدي
4.إشكاليةالبحث
5.فرضياتالبحث
6.أهدافالبحث
6.أمهيةالبحث
7.مصطلحاتالبحث
8.واملشاهبةالدراساتالسابقة
14.التعليقعلىالدراساتالسابقةواملشاهبة

ةالنظريالدراسة
الفصلاألول:التخطيطاإلسرتاتيجيللمدرب

16.متهيد
17.ماهيةالتخطيط-1
17.مفهومالتخطيط1-1
18.تعريفالتخطيط1-2
19.ةالتخطيطأمهي1-3
19.مراحلالتخطيط1-4
20.أنواعالتخطيط1-5
21.التخطيطاإلسرتاتيجي-2



 

 د
 

21.ةمفهوماإلسرتاتيجي2-1
21.مفهومالتخطيطاإلسرتاتيجي2-2
21.أمهيةالتخطيطاإلسرتاتيجي2-3
22.مزاايالتخطيطاإلسرتاتيجي2-4
23.فوائدالتخطيطاإلسرتاتيجي2-5
23.إجراءاتالتخطيطاإلسرتاتيجي2-6
24.معوقاتالتخطيطاإلسرتاتيجي2-7
24.التخطيطيفجمالالتدريبالرايضي-3
25.مفهومختطيطالتدريبالرايضي3-1
25.تعريفختطيطالتدريبالرايضي3-2
25.أمهيةختطيطالتدريبالرايضي3-3
26.الرايضيأسسختطيطالتدريب3-4
26.خطواتالتخطيطللتدريبالرايضي3-5
27.أنواعالتخطيطللتدريبالرايضي3-6
28.شروطختطيطالتدريباجليد3-7
28.املدربالرايضي-4
28.تقسيماتاملدربني4-1
29.املدربالرايضياختيارمعايري4-2
29.الصفاتاليتجيبتوافرهايفاملدرب4-3
30.واجباتاملدربيفكرةالقدم4-4
31.خصائصمدربكرةالقدماجليد4-5
32.خامتة

الفصلالثاين:اإلجنازالرايضييفكرةالقدم
34.متهيد
35.اإلجنازالرايضي-1
35.مفهوماإلجنازالرايضي1-1



 

 ه
 

35.تعريفاإلجنازالرايضي1-2
35.الرايضيهيكلوشروطاإلجناز1-3
36.وسائطالقدرةاإلجنازية1-4
37.الوسائطالتدريبيةلرفعالقدرةاإلجنازية1-5
38.طرقحتقيقاإلجنازالرايضي1-6
39.العواملاملشروطةلتحقيقاإلجنازالرايضي1-7
39.قدراتاإلجنازالرايضي1-8
40.التعويضالزائدوتكيفاإلجنازالرايضي1-9
40.العملاهلوائيوالالهوائيكأحدقضااياإلجنازالرايضي1-10
41.مبستوىاإلجنازالرايضياالرتقاءأسس1-11
41.كرةالقدم-2
42.تعريفكرةالقدم2-1
42.أهماحملطاتالتارخييةيفكرةالقدم2-2
43.أهدافرايضةكرةالقدم2-3
43.خصائصكرةالقدم2-4
44.اخلصائصالنفسيةلالعيبكرةالقدم2-5
45.ختطيطالتدريبيفكرةالقدم2-6
45.خطواتوأسسختطيطالتدريبيفكرةالقدم2-7
46.أنواعخططالتدريبيفكرةالقدم2-8
46.املتطلباتاخلططيةلالعبكرةالقدم2-9
47.القواعداخلططيةاهلجوميةوالدفاعيةيفكرةالقدم2-10
48.خامتة

الدراسةامليدانية
الفصلالثالث:منهجيةالبحثواإلجراءاتامليدانية

50.متهيد
51.االستطالعيةالدراسة-1



 

 و
 

51.منهجالبحث-2
51.البحثحتديدجمتمعوعينة-3
51.جمتمعالبحث3-1
52.عينةالبحث3-2
52.جماالتالبحث-4
52.اجملالالبشري4-1
52.اجملالاملكاين4-2
52.اجملالالزمين4-3
53.ضبطمتغرياتالبحث-5
53.املتغرياملستقل5-1
53.املتغريالتابع5-2
53.األدواتاملستعملةيفالبحث-6
53.االستبيان6-1
54.األسسالعلميةلألداةاملستخدمة-7
54.االستبيانصدق7-1
54.االستبيانثبات7-2
54.االستبيانموضوعية7-3
54.األساليباإلحصائية-8
55اإلحصاءالوصفي.8-1
55.االستداليلاإلحصاء8-2
56.خامتة

الفصلالرابع:عرضوحتليلنتائجالبحث
58.متهيد
78-59.االستبيانعرضوحتليلنتائج

.خامتة
79




 

 ز
 

.الفصلاخلامس:مناقشةالنتائجوتفسريها
81.متهيد
85-82.يفضوءالفرضياتاالستبيانمناقشةنتائج
86.االستنتاجات
87.اخلالصةالعامة
88.أوفرضياتمستقبليةاقرتاحات
.املصادرواملراجع
.املالحق

قائمةاألشكال

الصفحةالعنوانرقمالشكل
38.ميثلطرقاملالئمةلتحقيقاإلجنازاتالرايضية01الشكلرقم
39ميثلالعواملاملشروطةلتحقيقاإلجناز.02الشكلرقم
01.59التمثيلالنسيبللجدولرقم03الشكلرقم
02.60النسيبللجدولرقملالتمثي04الشكلرقم
03.62التمثيلالنسيبللجدولرقم05الشكلرقم
04.63التمثيلالنسيبللجدولرقم06الشكلرقم
05.64التمثيلالنسيبللجدولرقم07الشكلرقم
06.66التمثيلالنسيبللجدولرقم08الشكلرقم
07.67التمثيلالنسيبللجدولرقم09الشكلرقم
08.68التمثيلالنسيبللجدولرقم10الشكلرقم
09.69التمثيلالنسيبللجدولرقم11الشكلرقم
10.70التمثيلالنسيبللجدولرقم12الشكلرقم
11.72التمثيلالنسيبللجدولرقم13الشكلرقم
12.73للجدولرقمالتمثيلالنسيب14الشكلرقم
13.75التمثيلالنسيبللجدولرقم15الشكلرقم
14.76التمثيلالنسيبللجدولرقم16الشكلرقم



 

 ح
 

15.77التمثيلالنسيبللجدولرقم17الشكلرقم
16.78التمثيلالنسيبللجدولرقم18الشكلرقم



قائمةاجلداول

الصفحةالعنوانرقماجلدول

01اجلدولرقم
العملياتالتدريبيةعلىميثلأتثريوضعاألهدافقبلبدء

أوال.نتائجالفريق
59

60ميثلاألساسالذييبىنعليهالتخطيطاجليد.02اجلدولرقم

03اجلدولرقم
هدافعلىتطويراألجهزةالوظيفيةاألاعتمادميثلمدى

أوال.خاللعمليةالتدريبلالعب
62

04اجلدولرقم
يفالتدريبابحلالةالنفسيةالتخطيطاإلسرتاتيجياهتمامميثل

والفيزيولوجيةلالعبأوال.
63

64ميثلاهلدفمنمالتحضريالبدينيففرتةاملنافسة.05اجلدولرقم

06اجلدولرقم
ملراحلالتدريبيفبدايةميثلمدىأمهيةتسطريبرانمجزمين

.املوسم
66

07اجلدولرقم
مرحلةإعداديمالدورةالتدريبيةالسنويةإىلميثلمدىتقس

.إعدادخاصوإعدادللمبارايتعامو
67

08اجلدولرقم
ميثلمدىإعطاءالربانمجالتدرييباحلجموالزمنالكايف

للحصةالتدريبيةأوال.
68

09اجلدولرقم
اإلعدادالنفسيودورهيفالتقليلمناجلهدوالوقتميثل

.املبذولنييفالتدريب
69

70ساسالذييبينعليهاملدربخططوطرقاللعب.ميثلاأل10اجلدولرقم

11اجلدولرقم
ميثلحاجةالتخطيطاإلسرتاتيجيللمدربلوسائلوإمكانيات

ماديةأوال.
72

73يفاحلصصالتدريبيةلوسائلتدريباستعمالنسبميثل12اجلدولرقم



 

 ط
 

حديثةأوال.
75أوال.ابالسرتجاعميثلنسبتوفرالناديعلىمراكزخاصة13اجلدولرقم

14اجلدولرقم
علىنتائجالفريقميثلأتثريوجودهياكلومنشآترايضية

إجيابياأوال.
76

15اجلدولرقم
كرةالقدمفئةاألكابرمتنحلالعبنيميثلوجودميزانيةخاصة

أوال.
77

16اجلدولرقم
الناديإلعاانتخارجيةتقدمعلىشكلدعمامتالكميثل

نسور"أوال.للنادي"سبو
78

17اجلدولرقم
اخلاصةإبجاابتالداللةاإلحصائيةللفرضيةاألوىلميثل

املدربني.
82

18اجلدولرقم
اإلحصائيةللفرضيةالثانيةاخلاصةإبجاابتميثلالداللة

املدربني.
83

19اجلدولرقم
ميثلالداللةاإلحصائيةللفرضيةالثالثةاخلاصةإبجاابت

املدربني.
84

85مقارنةالنتائجابلفرضيةالعامة.20اجلدولرقم
 



 ةمقدم

 

1 
 

 مقدمة:

واقعنا، من  يتجزأنعيش اليوم عصر التكنولوجيا اليت غزت معظم جماالت حياتنا وأصبحت جزءا ال       
حيدث يف عصران احلايل، وإذا كانت التقنيات احلديثة قد وأصبح األخذ هبا من األمور الضرورية وفقا ملا 

حياتنا العادية فإهنا غزت أيضا حياتنا الرايضية، يف طرق وأساليب ووسائل التدريب ويف صاالت غزت 
داخل صاالت التأهيل التدريب ويف املالعب املفتوحة ويف معامل القياسات البدنية والفسيولوجية، وأيضا 

 .(28،ص2002،وآخرون رويشد)العالجي للمصابني

وذلك حيث يشهد العامل تطورا كبريا يف اإلجنازات الرايضية نتيجة اجلهد املبذول من طرف الباحثني      
تدريب الطب...اخل( يف جمال الو  انيك،كلالستفادة من العلوم األخرى)كالفيزايء، وعلم النفس، والبيومي

لألفضل دائما وحتقيق الرايضي وذلك من أجل رفع مستوايت األداء ودعمها ابملقوم العلمي للوصول هبا 
 أحسن األرقام القياسية واحلصول على األلقاب الدولية.

ومواكبة ورايضة كرة القدم من بني الرايضات اليت يسهر القائمني عليها يف الدول املتقدمة إىل تطويرها      
وهذا ما أكده خمتلف أحدث األسس العلمية والربامج التدريبية احلديثة إلعداد الالعبني وتنمية املوهوبني، 

ج يتوقف على احلصول على أعلى وحتقيق النتائ االنتصاراتاخلرباء واملختصني من خالل القدرة على 
هناك ختطيط مستوى ممكن من القدرات البدنية واملهارية واخلططية والنفسية ولذلك وجب أن يكون 

 منهجي ومنظم للربامج التدريبية.

ويعترب التخطيط اإلسرتاتيجي أحد العناصر اليت تتحكم يف املمارسة الرايضية، إذ أصبح يف اآلونة      
مام املختصني يف التدريب والتسيري الرايضيني، وهو األداء الفعلي أثناء املنافسات واملؤشر األخرية حمل اهت

احلقيقي الذي ميكن من خالله التعرف على املستوايت املختلفة سواء كانت مرتفعة أو منخفضة، كما يعين 
الستعداد بعناصر به التنبؤ مبا سيكون يف املستقبل لتحقيق هدف مطلوب حتقيقه يف اجملال الرايضي وا

العمل ومواجهة معوقات التنفيذ والعمل على تذليلها يف إطار زمين حمدد والقيام مبتابعة كافة اجلوانب يف 
 التوقيت املناسب.
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ولضمان تدريب انجح وفعال وجب على املدربني القائمني ابلعملية التدريبية يف كرة القدم إتباع      
خصائص ومميزات خمتلف املراحل العمرية  ابملبادئ األساسية لعلوم التدريب ومعرفةأحسن الطرق واإلملام 

والعمل على تطوير صفاهتم املهارية والتقنية واخلططية أبسلوب علمي صحيح، وتطوير هاته الصفات ال 
دة مبنية على أسس علمية من خالل وضع املدى هلا أهداف حمد خطة رشيدة طويلةأييت إال من خالل 

 .(23،ص2002،السيد،الفاتح)مج للتنفيذ وفقا لألولوية والرتتيب الزمينبرا

 ومن خالل دراستنا هاته اليت قمنا هبا على مستوى والية الوادي تطرقنا يف بدايتها إىل التعريف     
كذا أمهيته من اجلانب العلمي والعملي كما تطرقنا إىل ابملوضوع من خالل طرح إشكالية هذا البحث، و 

وقسمنا موضوع حبثنا هذا إىل جانبني نظري وتطبيقي، أهدافه وحتديد املصطلحات اخلاصة ابلبحث، 
الضوء على  فيه حيث سنلقي ، الفصل األول خصص للمتغري املستقلاجلانب النظري تضمن فصلني

، جي والتخطيط يف اجملال الرايضي ابإلضافة إىل املدرب الرايضي صفة عامة والتخطيط اإلسرتاتيالتخطيط ب
اإلجناز الرايضي وهيكل  مفهوم الضوء على فيه أما الفصل الثاين فقد خصص للمتغري التابع حيث سنلقي
كرة تعريف  ، كما تطرقنا يف هذا الفصل أيضا لوشروط إجنازه و طرق حتقيقه والعوامل املشروطة لتحقيقه

اجلانب التطبيقي فتضمن ثالث فصول، ، أما وأهدافها وخصائصها واملتطلبات اخلططية لكرة القدم القدم
وكذلك جمتمع فصل اثلث يضم منهجية البحث وإجراءاته امليدانية، حيث وضحنا املنهج العلمي املتبع 

لبياانت والوسائل يف مجع ا البحث والعينة اليت ستجرى عليها الدراسة، ابإلضافة إىل األدوات املستخدمة
نتائج االستبيان املقدم إىل اإلحصائية املعتمدة يف تفريغ النتائج، أما الفصل الرابع فاحتوى عرض وحتليل 

ة لكرة القدم بوالية الوادي، أما الفصل اخلامس املدربني الذين يشرفون على فئة األكابر للرابطة الوالئي
 .مناقشة نتائج االستبيان وتفسريهافاحتوى على 
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 اإلشكالية: -1
أن املستوى الرايضي يف خمتلف الرايضات املعروفة قد حقق خطوة كبرية لألمام وهذا ما  مل يعد خفيا      

تؤكده األرقام الكبرية احملطمة يوم بعد يوم واليت كان حتطيمها حلما يداعب خيال القائمني على اجملال 
 اجليد التخطيطو  طرق التدريب وإعداد الالعبني يف الرايضي ويرجع الفضل يف هذا التطور العلمي الكبري

ها واليت جيب على املدرب أن يتعامل معها لتحسني العملية ند إىل احلقائق العلمية اليت قدمالذي يست
 .إعداد الالعبني و يف اجلهد والوقت لتحقيق متغريات التدريب  اقتصادالتدريبية بتوفري 

" عمل افرتاضات ملا ستكون عليه ( إىل التخطيط أبنه1991) ويشري حليم املنريي ، عصام بدوي       
املطلوب الوصول إليها والعناصر الواجب استخدامها هداف يف املستقبل مث وضع خطة تبني األ األحوال

ذه العناصر وخط السري واملراحل املختلفة الواجب املرور هبا والوقت لتحقيق البحث وطريقة استخدام ه
 .(23ص،2016أبو حلوة،)"مالالالزم لتنفيذ األع

 اهتمامإذ أصبح حمل سرتاتيجي أحد العناصر اليت تتحكم يف املمارسة الرايضية اإلويعترب التخطيط        
اليت تعترب املقياس احلقيقي ابألداء أثناء املنافسات الرايضية  لالرتقاءاملختصني يف ميدان التدريب الرايضي 

 لإلجناز الرايضي.

 أداء نظامي ممزوج ببناء تنافس مالئمفاإلجناز الرايضي يرتكز هبذا على التخطيط املربمج من خالل        
عن طريق مدرب واع متمكن من حرفته حيث التدريج املتزايد ابحلجم والشدة والرتتيب الزمين لألداء 

 .(11،ص2006حسنني،)وحتديد مباذا وكيف يتم وضع املضمون التدرييب من حيث توافر اإلمكاانت

وتعترب كرة القدم احلديثة من بني الرايضات اليت عرفت تطورات ملحوظة ملكت من خالهلا قلوب         
الشعوب وأصبحت واحدة من اهتماماهتم اليومية وسخرت هلا كل اإلمكانيات من أجل تطويرها أكثر حىت 

احرتافية وتنظيم لدرجة أهنا أصبحت متارس كمهنة أهنا انتقلت من مرحلة املمارسة كهواية إىل مرحلة أكثر 
 لكسب لقمة العيش .

لذا فلعبة كرة القدم هي من األلعاب اليت تعتمد على اإلعداد الطويل والتخطيط املنظم من أجل       
الوصول إىل املستوايت الرايضية العالية هلذا من الضروري التفكري يف العمل ابلتخطيط األمثل للوصول 

 املسطر.للهدف 
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وحتقيق النتائج يتوقف على احلصول على أعلى مستوى  االنتصاراتأن القدرة على  weineckوأكد      
على أسس علمية يف من القدرات املختلفة لذلك وجب هناك ختطيط منهجي منظم للربامج التدريبية ممكن 

 .(weineck,1986,p309 )جمال التدريب الرايضي احلديث

واملدرب هو الذي يقوم هبذه العملية املنظمة بوضع برامج للتدريب ابستخدام التمرينات والتدريبات      
 الالزمة وخيطط للعملية التدريبية على أساس هذه املبادئ.

مستوى االجناز  حتسنيسرتاتيجي للمدرب وأمهيته يف ومن كل هذا أردان ربط عملية التخطيط اإل     
 :وهلذا قمنا بطرح التساؤل التايلالرايضي يف كرة القدم عند فئة األكابر 

كرة لالعيب   جناز الرايضيمستوى اال حتسني هل التخطيط اإلسرتاتيجي للمدرب أمهية يف :السؤال العام
 كابر؟أالقدم فئة 

 التساؤالت اجلزئية:
 لفئة األكابر؟ كرة القدم  لالعيب وى االجناز الرايضيمستحتسني هل حتديد األهداف للمدرب يساعد يف  -
 كرة القدملالعيب   وى االجناز الرايضيمستحتسني ساعد يف تاملدرب فرتة التخطيط املعتمدة من قبل هل  -

 لفئة األكابر؟
كرة لالعيب   لرايضيحتسني مستوى اإلجناز االتدريب واإلمكانيات املادية تساعد يف وسائل  توفر هل -

 فئة األكابر؟لالقدم 
 الفرضيات:-2

لكن صحته حتتاج إىل حتقيق و  للمشكلة اليت يدرسها الباحث،"إن الفرض هو تفسري أو حل حمتمل        
 "اليت تثبت صحة الفردوإثبات، ولذلك يستخدم الباحث الوسائل املناسبة جلمع احلقائق والبياانت 

 .(56،ص2000،ابهر)

 .(Angers,1996,p102 )أهنا ذلك احلل املسبق إلشكالية البحث""تعرف الفرضية على        

 الفرضية العامة:1-2-
 كرة القدم فئة أكابر.  لالعيب  مستوى اإلجناز الرايضيحتسني للتخطيط اإلسرتاتيجي للمدرب أمهية يف  -

 الفرضيات اجلزئية:-2-2
 لفئة األكابر. كرة القدم   لالعيب وى اإلجناز الرايضيمستحتسني حتديد األهداف للمدرب يساعد يف  -
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لفئة  كرة القدم  لالعيبوى اإلجناز الرايضي مستحتسني ساعد يف ت من قبل املدرب فرتة التخطيط املعتمدة -
 األكابر.

كرة القدم لالعيب  حتسني مستوى اإلجناز الرايضي  تساعد يفوسائل التدريب واإلمكانيات املادية  توفر -
 لفئة األكابر.

 أهداف الدراسة:3-
لفئة  كرة القدم  لالعيبوى اإلجناز الرايضي مست حتسني إبراز أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي للمدرب يف -

 األكابر.
 لفئة األكابر. كرة القدم  لالعيبوى اإلجناز الرايضي مستحتسني للمدرب يف  األهدافمعرفة أمهية حتديد  -
 كرة القدم  لالعيبوى اإلجناز الرايضي مستحتسني املدرب يف فرتة التخطيط املعتمدة من قبل أمهية معرفة  -

 لفئة األكابر.
املادية يف حتسني مستوى اإلجناز الرايضي لالعيب كرة القدم وسائل التدريب واإلمكانيات  توفر معرفة أمهية -

 فئة األكابر.
 أمهية الدراسة:4-
 أمهية دراسة هذا املوضوع إىل جانبني:ميكن تقسيم      

 العلمي:اجلانب  -4-1
 والبحوث.إثراء مكتبة املعهد مبثل هاته الدراسات  ▪
 العلمي للمدربني والباحثني يف هذا اجملال.املعريف و تدعيم رصيد  ▪
 فتح الطريق أمام الراغبني يف اخلوض يف مثل هاته البحوث. ▪
 ف.ملعرفة أساليب وطرق التدريب املنتهجة لتحقيق األهدااملسامهة يف إرشاد املدربني والالعبني  ▪
 .سرتاتيجي للمدربالتخطيط اإلمعرفة قيمة وجوهر  ▪
، التخطيط اإلسرتاتيجيدالالت يف املوضوع واملتمثلة يف:  تعترب هذه الدراسة هامة ملا حتمله من ▪

 املدرب الرايضي، اإلجناز الرايضي، كرة القدم.
 اجلانب العملي: -4-2 ▪
 خططه والتعامل مع املتغريات.دراسة هذا املوضوع تعطي املدرب أكثر ليونة يف تطبيق  ▪
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 البطوالت.و لتحقيق وحتسني األداء والنتائج  من مستوى أداء املهارات يرفع ▪
له أمهية ابلغة يف الوصول إىل اإلعداد  اإلسرتاتيجيأبسلوب التخطيط  املدرب عملتطبيق  ▪

 من مجيع النواحي.املتكامل 
 من الوقت واملال واجلهد. االقتصاديسهل على املدرب يف  ▪

 التعريف مبصطلحات البحث:5-
 :التخطيط اإلسرتاتيجي -1-5

اإلسرتاتيجي مرادف لإلدارة ( أن التخطيط 2008الشافعي )حسن أمحد يذكر  حا:اصطال -أ
 واالستعدادالذي من خالله تقوم املؤسسة ابإلعداد اإلسرتاتيجية ويقصد به النشاط 

 .(20ص،2014عنرت،)للمستقبل

 ذلك التخطيط الذي ينظم ويساعد على التحكم اجليد يف الوقت. إجرائي: -ب 
 اإلجناز الرايضي: -2-5

هو عبارة عن نتيجة رقمية يتحصل عليها الرايضي من خالل منافسة رايضية ما وهو كذلك  اصطالحا: -أ
 .(25،ص1988)عدة،الكفاءة والقدرة والقوة

التدريب فطري حنو تنفيذ متطلبات مع استعداد  االختصاصرفع املستوى يف فعالية  هو إجرائي: -ب
 والتدريب يف حماولة للنبوغ الرايضي.والتنافس بشكل يسمح بتحمل ضغوط املنافسة 

 :كرة القدم3-5-
اجملتمع وتعترب من أكثر اللعب شعبية تلعب  أصنافهي لعبة مجاعية يتكيف معها كل  :اصطالحا -أ

العبا يسعى كل فريق للتغلب على اآلخر بتسجيل هدف يف مرمى 11بفريقني حبيث يتكون كل فريق من 
 .(9،ص1998سليمان،)اخلصم

يسمح  كرة القدم تعترب من أكثر الرايضات ممارسة يتم من خالهلا حتريك الكرة ابألقدام وال إجرائي: -ب
مستديرة ذات مقياس عاملي وهي كرة منفوخة ، ك الكرة ابليد داخل منطقة اجلزاءحلارس املرمى إمساإال 

ددة يف كل طرف من طريف مرمى اهلدف وحيتسب هدف عندما حمدد يف ملعب مستطيل ذو أبعاد حم
 .أبكملها خط املرمىتتجاوز الكرة 
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 املدرب: -5-4
الذي ميد  ،جي لالعبني أو األشخاص ملنافسة ماابلتحضري املنهفاملدرب هو من يقوم  :اصطالحا -أ

الشخصية لك القائد القوي به ذي ميلك القدرة على إختاذ القرار ، فاملدرب يقصد ابلنصائح، الذالرايضيني 
 .(79،ص1998،)حسنيربط عالقات متزنة بينه وبني أفراد فريقهالكفء يف عمله القادر على 

الشخصية الرتبوية الذي يقوم ابلعملية التدريبية وفق األسس واملناهج العلمية املقررة وهو هو  إجرائي: -ب
 املؤثر املباشر يف تطوير الرايضي لالعب.

 الدراسات السابقة واملشاهبة: - 6
 الدراسة األوىل: -6-1

ى لكرة اليد مابني إدراك أمهية ختطيط الربامج التدريبية العلمية يف تكوين وإعداد الفئات الصغر  -     
 سنة. 12-16
 سديرة سعد.إعداد الطالب:  •
-2006مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري ختصص تدريب رايضي خنبوي دفعة  مستوى الدراسة: •

 م.2007
 هدف البحث: •
 إدراك مدى أمهية ختطيط الربامج التدريبية يف تكوين وإعداد الفئات الصغرى. -     
 فرضيات البحث: •
 الربامج التدريبية املنتهجة يف التكوين ال تؤدي إىل حتقيق األهداف. -     
عدم استفادة املشرفني على التكوين واإلعداد يف كرة اليد للرسكلة وجتديد املعارف يؤدي إىل عدم  -     

 مسايرة الربامج احلديثة.
 املنهج الوصفي أبسلوبه املسحي. منهج البحث: •
 مدرب على مستوى أندية القسم األول للرابطة اجلهوية لقسنطينة لكرة اليد. 26 عينة البحث: •
 أدوات البحث: •
 املقابالت الشخصية. -    
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 االستبيان. -       
 أهم النتائج: •

 ختطيط الربامج ذو فعالية.القصور يف اإلعداد املهين للمدرب ال يضمن بناء وإعداد  -       
 أهم توصية: •

 نوصي املدربني ابإلطالع على كل ماهو جديد يف جمال بناء وختطيط الربامج التدريبية العلمية. -       
 الدراسة الثانية: -2- 6

العيب   عندعالقة مستوى الطاقة النفسية ابلعوامل املشروطة لإلجناز الرايضي )البدين ، التقين(  -    
 كرة القدم "أكابر".

 حاج أمحد مراد. إعداد الطالب: •
-2009مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري ختصص تدريب رايضي خنبوي دفعة  مستوى الدراسة: •

 م.2010
 هدف البحث: •

 التعرف على نوعية العالقة بني مستوى الطاقة النفسية ومستوى اللياقة البدنية والقدرات املهارية. -    
 فرضيات البحث: •

لنفسية وبعض الصفات البدنية توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني مستوى الطاقة ا -   
 وفق  متغري اخلربة الرايضية عند العيب كرة القدم.

توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني مستوى الطاقة النفسية وبعض الصفات البدنية    -   
 وفق  متغري مستوى املنافسة عند العيب كرة القدم.

مستوى الطاقة النفسية وبعض املهارات التقنية وفق  توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني -   
 متغري اخلربة الرايضية عند العيب كرة القدم.

 تؤثر الطاقة النفسية البدنية عند العيب كرة القدم وفق منحىن خطي تصاعدي. -   
 تؤثر الطاقة النفسية على بعض املهارات التقنية. -     
 سحي.املنهج الوصفي أبسلوبه امل منهج البحث: •
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العب مت اختيارهم بطريقة عمدية موزعني ابلتساوي على فرق: وفاق سور 48 عينة البحث: •
 من البويرة. منتقاةالغزالن، األخضرية، شعبية البويرة، محزاوية عني بسام، هاته الفرق 

 أدوات البحث: •
 جمموعة اختبارات بدنية ومهارية. -       
 النفسية.مقياس الطالقة  -       
 أهم النتائج: •

لتقنية ابلنسبة ملتغريي هناك عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني الطاقة النفسية واملهارات ا -      
 ومستوى املنافسة. اخلربة
 هناك عالقة سلبية بني الطاقة النفسية والصفات البدنية ملتغري مستوى املنافسة. -      
 أهم توصية: •

برامج التدريب اخلاصة ابجلوانب البدنية التقنية واخلططية بربامج التدريب على  ضرورة مرافقة -    
 املهارات النفسية تكون حمضرة من قبل املختص النفسي.

 الدراسة الثالثة: -6-3
دراسة ميدانية لبعض  –أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي لدى املدربني يف حتسني املردود الرايضي  -    

 القدم لوالية عني الدفلى.أندية كرة 
 جناري بن حاج علي حممد. إعداد الطالب: •
الرايضي الرتبوي دفعة مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت ختصص النشاط البدين  مستوى الدراسة: •

 عني الدفلى. -جبامعة مخيس مليانة م2013-2014
 هدف البحث: •

 املدربني يف حتسني املردود الرايضي.معرفة أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي لدى  -     
 فرضيات البحث: •

حتديد األهداف املراد حتقيقها للمدرب أتثري على حتسني املردود الرايضي لالعبني كرة القدم أقل  -     
 سنة. 17من 
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حتديد التوقيت الزمين ملراحل التخطيط للمدرب أثر على حتسني األداء الرايضي لالعبني كرة القدم  -   
 سنة. 17أقل من 

 سنة. 17ألسلوب التدريب املنتهج من طرف املدرب أثر على نتائج العيب كرة القدم أقل من  -   
 املنهج الوصفي. منهج البحث: •
بطريقة عمدية من مثانية أندية على مستوى والية عني الدفلى  اختيارهممدرب مت  24 عينة البحث: •

يس، شبيبة الروينة، أمل زدين، شباب مولودية )جبل عني الدفلى، شباب العطاف، صفاء اخلم
 بوراشد، النادي الرايضي لبلدية املاين، اندي بلدية واد الشرفاء (.

 أدوات البحث: •
 .االستبيان -  
 أهم النتائج: •

 حتديد أهداف التدريب له أتثري على املردود الرايضي لالعيب كرة القدم. -     
                                       .          دريب أتثري على املردود الرايضيالزمين ملراحل التخطيط وتسطري برامج التحتديد وتقسيم التوقيت  -   
 أكد معظم املدربني أن التخطيط هو األسلوب األجنع للوصول إىل األداء املهاري اجليد. -   
 :واالقرتاحاتأهم توصيات  •

 القدم لفئات األشبال إعطاء وحتديد التوقيت املناسب واملالئم لعملية التدريب.على مدريب كرة  -     
املرحلة العمرية لفئة األشبال تناسب تطوير األداء والرفع من مستواه، وهذا األخري مرتبط بنوعية  -   

 التخطيط املنتهج.
غياب األهداف املسطرة من طرف ميكن حتقيقهما يف  األداء املهاري اجليد والتخطيط األجنع ال -   

 املدرب.
 الدراسة الرابعة: -6-4

 دور ختطيط التدريب للرفع من مستوى اإلجناز الرايضي لالعيب كرة القدم "فئة األكابر". - 
 ابيزيد عبد القادر. إعداد الطالب: •
 م2015-2014صص تدريب رايضي دفعة مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت خت مستوى الدراسة: •

 جبامعة البويرة.
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 هدف البحث: •
 معرفة دور ختطيط التدريب كعملية فعالة يف حتسني مستوى نتائج الفريق الرايضي. -
 فرضيات البحث: •

 يؤثر املؤهل العلمي لدى املدربني يف جناح العملية التدريبية. -     
 ألسلوب التدريب املنتهج أتثري على مستوى اإلجناز الرايضي يف كرة القدم "فئة األكابر". -     

 املنهج الوصفي.منهج البحث:  •
مدرب مت إختيارهم بطريقة قصدية من ثالثة عشر اندي ورئيس من والية البويرة  13 عينة البحث: •

)البويرة، اجلباحية، القادرية، اتغزوت، أغبالو، األصنام،ُ ثلوين، الشرفة، الرافور، بواكلني، عني احلجر، 
 حيزر، مشدالة(.

 أدوات البحث: •
 .االستبيان -   
 املقابلة. -   
 أهم النتائج: •

 املؤهل العلمي لدى املدربني يف جناح العملية التدريبية. يؤثر -   
 ألسلوب التدريب املنتهج أتثري على مستوى اإلجناز الرايضي يف كرة القدم. -   
 عنصر التخطيط يساهم فعال ويسمح برفع مستوى اإلجناز الرايضي يف كرة القدم. -   
 :واالقرتاحاتأهم التوصيات  •

 القدرات املعرفية للمدربني يف جمال التدريب الرايضي أبسلوب علمي.نوصي بضرورة رفع  -   
 ضرورة اإلطالع على ماهو جديد يف جمال بناء وختطيط الربامج التدريبية العلمية. -   
ابلفئات الشبانية اليت تعترب قاعدة اجليل     االهتمامتشجيع املدربني املختصني يف جمال كرة القدم على  -   

 املستقبلي.
 الدراسة اخلامسة: -6-5

 أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي لدى املدربني يف حتسني املردود الرايضي يف كرة السلة "فئة األكابر". -
 إمساعيل جربيط ، عبد الكرمي بركة. إعداد الطلبة: •
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الطفل واملراهق دفعة   ختصص الرتبية احلركية لدىمذكرة خترج لنيل شهادة املاسرتمستوى الدراسة:  •
 جبامعة ورقلة. م2015-2016

 هدف البحث: •
التأكيد على أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي يف العملية التدريبية يف حتسني النتائج الرايضية يف كرة  -   

 السلة.
 فرضيات البحث: •

 الرايضي لالعيب كرة السلة.حتديد األهداف للمدرب يساهم يف حتسني املردود  -   
 التوقيت الزمين للتخطيط يساهم يف حتسني املردود الرايضي لالعيب كرة السلة. -   
 أسلوب التدريب املنتهج يساهم يف حتسني املردود الرايضي لالعيب كرة السلة. -   
 ضي لالعيب كرة السلة.توجد عالقة إرتباطية طردية إجيابية بني التخطيط اإلسرتاتيجي واملردود الراي -   
 املنهج الوصفي.            منهج البحث:  •
بطريقة قصدية من أربعة أندية على مستوى  اختيارهممدرب ملختلف األصناف مت  12عينة البحث:  •

والية ورقلة )اندي كرة السلة بورقلة، اندي النجم الصحراوي ورقلة، اندي املشعل األومليب الواحات 
 ورقلة، اندي فارس الواحات ورقلة(. 

 أدوات البحث:  •
  .االستبيان -     
 أهم النتائج: •

 األهداف التدريب له أتثري على املردود الرايضي لالعيب كرة السلة. حتديديرى معظم املدربني أن  -    
حتديد التوقيت الزمين ملراحل التخطيط اإلسرتاتيجي للتدريب أثر على حتسني األداء الرايضي  -    

 لالعيب كرة السلة.
األداء إن األسلوب املنتهج من طرف املدرب يؤثر بشكل كبري على عملية الرفع من مستوى  -    

 الرايضي لالعيب كرة السلة وحتسني مردودهم.
 :واالقرتاحاتأهم التوصيات  •

 جل املدربون يثقون يف عملية التخطيط يف التدريب وتسطري األهداف. -      



 ةابلدراس التعريف                                                           اجلانب التمهيدي              

 

14 
 

 أكد معظم املدربني أن التخطيط هو األسلوب األجنع للوصول إىل األداء املهاري اجليد. -      
ة طردية إجيابية بني التخطيط اإلسرتاتيجي وحتسني املردود الرايضي لالعيب كرة وجود عالقة إرتباطي -    

 السلة.
 التعليق على الدراسات السابقة واملشاهبة: -7

من انحية األهداف فالدراسة  اختالفمن خالل الدراسات السابقة تبني وجود أوجه تشابه وأوجه         
يف إعداد وتكوين الفئات الشبانية، والدراسة الثانية هدفت يف  األوىل هدفت إىل أمهية الربامج التدريبية

التعرف على نوعية العالقة بني مستوى الطاقة النفسية ومستوى اللياقة البدنية والقدرات املهارية، بينما 
 الدراسة الثالثة واخلامسة هلم نفس األهداف املتمثلة يف أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي لدى املدربني يف حتسني
 املردود الرايضي، أما الدراسة الرابعة هدفت إىل دور ختطيط التدريب كعملية فعالة يف حتسني نتائج الفريق.

أما ابلنسبة للمنهج العلمي املعتمد يف هذه الدراسات فهو املنهج الوصفي املسحي والتحليلي، أما     
 العمدية.نوع العينة فكل الدراسات اعتمدت على العينة القصدية أو 

واملقابلة الشخصية، كانت من  االستبيانأما فيما خيص األدوات املستخدمة فكلها اعتمدت على     
أكثر وسائل مجع البياانت استخداما وذلك نظرا لطبيعة هاته الدراسات ماعدا الدراسة الثانية اليت اعتمدت 

ه الدراسات على املدربني والالعبني ورؤساء ومتثلت أغلب العينات يف هات البدنية واملهارية، االختباراتعلى 
 األندية.
ومن أبرز النتائج املتحصل عليها فنجد معظم الدراسات توصلت إىل أن عملية التخطيط يف اجملال     

التدرييب ال تتم وفق أسس علمية ابإلضافة إىل وجود نقص على مستوى الثقافة التدريبية للمدربني وذلك 
 املتطلبات القدمية يف التدريب.على  اعتمادهممن خالل 
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 متهيد:

تتطلببع لمليببت التببدرصع للىل ببىلل ايت الرببتىل ا المل ةببيت ال لليببت اإللببداو لرببدىلاا  ىلصلببت  واإللببداو       
لربببدىلاا لدصبببد  ز فا وإاابببل وايقبببل لبببا  ملصبببا التخطبببيط اميبببد ال بببل   للببب   سببب  للميبببت سبببليمت ت بببما 

ص بد ادبدا األببملل البذي صرب   البدرب الىل ىلل ب مليت التدرصع ايت  ا ل الدتل ج و رق  الرتىل ا الذي 
 للىل ىلل ايليه ب د   ملق ووسل ل.

وص صد ابلتخطيط يف التدرصع المل ةي هىل األواء الف لبي  ندبلء الدلاربلا وهبىل الاحلبمل ا  ي بي البذي      
ميكا ما خالله الت ملا لل  الرتىل ا الختلفبت سبىلاء ا نل بر مملتف بت  و مدخف بت خل بت اييا ال يبل  يف 

يف قيبببل   جببب  ا مبببل ا ملنبببي و وا بببه مبببا  بببملا ا للميبببت لبببذلأ ميكبببا  ر صكبببىلر وور التخطبببيط قيلسبببل
دربي يف لببأ واببا ماحلببملاا  وم ببدزا صرببت مل ل الببيالببدربي صرببللد نيفببدا يف حدصببد   جببلت التببدرص لا و 

حيح ختطبببيط ابببرتاا اإللبببداو للد بببىلض ابألواء المل ةبببي ايت  للببب  الربببتىل ا ومبببل  بببدت لمليبببت األواء الصببب
 الخطط و الد ج يف األواء المل ةي.

ويف هببببذا الفصببببل سببببدتطملق ايت التخطببببيط بصببببفت للمببببت والتخطببببيط اإلسببببرتاتيجي والتخطببببيط يف  ببببلل      
 التدرصع المل ةي  نمل سدتطملق للمدرب المل ةي.
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 :ماهية التخطيط -1
وو ل ل تدل لل  وزلت اتمت هىل اين لا لفكمل  مل ابلملس   والكتلبت تخطيط "ال ىن اللغىلي لل لغة: -أ     

غلم ت يف لل  مل ص صد يف الصىلر   و الملس  والفكمل  لددمل تكىلر واةحت لل  الىلرق ا ي مللالر 
 .(104 ص1985مىلس  )"الذها وال ك 

ح د يهين للدشلط للتخطيط اي ملاه بدتىلر "لل    ه  از طال ي مل الت ملصف  :اصطالحا -ب     
 ."ا  ول ال مل  ي بدلء خلر ت يهديتم

ما  ول الىلسل ل ال ملايت   ا ل"أب ه  ملص ت تفكد و سلىلب لمل مدظ  لتط يا  ادوملروص ملاه       
 ." هداا واةحت وحمدو  ومتفا للي ل تىلويه وة ط لمليت التغيد الملاهدت ب صد ح يا

ما ق ل  كىلمت مل لإ و  م دزا الت دت " مىللت و ىلو واليت ومرتممل  ت ذل  وتملسىلروص ملاه       
 ر ت ف لل  ل يف ووه والتغلع لل  مجيع اإلوملاءاا الاسرلتيت اليت ما حلأهنل  وازوتمللي ازقتصلوي

 ."ح يا هذا اددا
  ح ي  ل اللتخطيط هىل ال مليت اليت صت  اي ل حدصد الىلةع ا ليل للمدظمت واإلجنللاا اليت تدىلي       

 .(10-9ص ص 2015)ل د الملمحا والىلسل ل واآلليلا اليت ترتخدم ل للىل ىلل ايت تلأ اإلجنللاا
 مفهوم التخطيط: -1-1

التخطيط مييفل ممل لت التفكد اليت  ر  ص د التخطيط لدصملا  سلسيل وهلمل ما لدل مل اإلوار   ايي     
 ذ  ي لمل وهىل ابلتليل ةملوري أل ه صإصد ما الكفلء  والفللليت اإلوارصت.تر ا تدفي

لإ و  الدخل ال ىلمي للدول بغملض  ازقتصلوياللتخطيط    ح ز ص تصمل اآلر لل  اجمللل      
التخطيط  تلف ابختالا اجملتم لا تطىلصملهل  بل ميتد ايت نل اجمللزا األخملى  ولذا الددا ما 

داا لدصد  نللإما وال يئت والظملوا الختلفت لكل وابختالا   ي ت الشملوللا  نمل   ه صتأنمل مبتغ
  تمع.

ا مليت التخطيط  والتخطيط ص د ما األلملل اإلوارصت ال  د   نمل   ه ص د  ه  ال مليلا اإلوارصت      
تت لا بتحدصد األهداا  وما مث الدخالا الاللمت لتح يا األهداا  ونذاك حدصد الريلسلا 

وامدول الإمين احملدو  وبذلأ صكىلر واإلوملاءاا اليت تىلةح  ملق استخدات الدخالا وا ل لربامج ال مل 
 :للتخطيط حل لر  و ول  لر ر يريلر مهل
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 بلىلغ ل.حدصد األهداا الملاو  -     
وةع األسلليع والىلسل ل واإلمكلانا ال ملورصت والطلىلب تىلااملهل لتح يا تلأ  -     

 .(23-22ص  ص2016 بىل  لىل  )األهداا

ويف  لمدت خمتلفت وسد ملض ما وو لا  ظمل خمتلفت  ا طالقلوقد قدمر للتخطيط ت ملصفلا لدصد       
  لدو مد ل:

دذا  ازست داواير التخطيط يف الىلاقع صشمل التد ا مبل سيكىلر لليه الرت  ل مع ص ملاه ايىلل"     
 الرت  ل".

مكلانا ا لةمل وخداا اللةي بملاهي  ل د ال صىلو ا ه "است ملاء للمرت  ل ما خالل ايوص ملا اي     
وال ملص ت ا ال  يد  دذا الرت  ل بىلةع اميفل ا لىلل له بكلات الىلسل ل المكدت لتح يا األهدا وازست داو
ل د )" لر اإلمكل يلا التل ت والملت  تا ل يل   ىلابا حمتملت  لا  ملصا جتدصد الريلسلا يف ايووةع بد

 .(17-16 ص ص 2003ال صىلو 

 :لتخطيطتعريف ا -1-2
التخطيط هىل حدصد األلملل  و األ شطت وت دصمل الىلارو واختيلر الر ل األا ل  ما وو ت اإلوارصي:      

 ما  ول ح يا  هداا م يدت. زستخدام ل
يف األواء المل ةي أب ه ال يل  الف لي  ندلء الدلارلا  وما وو ت  ظمل الدربي: ص ملا التخطيط       

الختلفت سىلاء نل ر مملتف ت  و وهىل الاحلمل ا  ي ي الذي ميكا ما خالله الت ملا لل  الرتىل ا 
يا مت ال يل  يف ةىلء قيلسلا لمليت  بدلأ ميكا  ر صكىلر وور التخطيط يف قيل  ل ت ايمدخف ت  خ

التدرص لا  ويلأ واا    جلتملا الدربي سيرللد نيفدا يف حدصد  ج  ال مل ا ملني و وا ه ما  
ماحلملاا  و م دزا صرت مل ل الدربي يف ختطيط ارتاا اإللداو للد ىلض ابألواء المل ةي ايت 

 .(27 ص1994  محلو)خطط والمد ج يف األواء المل ةيالرتىل ا ومل  دت لمليت األواء الصحيح ال

  الت لرصف الرلب ت الرملا الشرتنت للتخطيط وهي: ر  رتخلص ما وميكا 
 .الرت  لصت ما وةع  هداا ح ا يف  ✓
 مييفل األسلىلب والد ج الرلي  لل مل الدظ . ✓
  ظمل  مرت  ليت  ي التد ا لل ستكىلر لليه األوةلع والتغداا. ✓
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 األميفل للمىلارو واإلمكل يلا التل ت. ازستغالل ✓
 أمهية التخطيط: -1-3

 التخطيط هىل امرمل الذي   رب ما خالله للىل ىلل ايت  هداادل. •
 صرللد التخطيط لل  سمللت ايجنلل ال مل بشكل الطلىلب. •
 صاوي التخطيط ايت ال ملات والتلب ت الصلوقت لل سيت  تدفيذه. •
 واللل ما ال يلع.حيلاظ لل  الىلقر وام د  •
 ص  ي لل  الفىلة . •
 صرللد لل  تملتيع األولىل ا لدى ال لملي وال ل مي لل  الربانمج. •
 صرللد يف حدصد مىلاليد لمديه ب  ط بدء األ شطت وايهنل  ل. •
 ام ىلو. استمملارصتصرللد لل   •
 صرللد يف حدصد م لت ال لملي يف الربانمج و ملص ت  وا   . •
 الف لليت واي تلويت ال ل مي لل  الربامج واخلطط.صإصد ما  •
 . نيفمل مشىلليت وتكلمال واخلططصرللد لل  و ل الربامج  •
 ص ع التخطيط مجيع ال لملي  ملت مراوليلا حمدو . •
صرللد لل  م ملات مىلاقع ال  ف سىلاء يف اخلطت والربانمج  و ال دل مل ال ل مت لل  تصمي  الربامج  •

 .(62 ص2016) بىل  لىل  وارصت وال يلوصتءاا ما نلات امىلا ع ال مليت واإلابلكفل  لءلالرتالتدرص يت الاللمت 

 مراحل التخطيط: -1-4
 حدصد اددا بىلةىلح. -         
 مجيع ا  ل ا وال لىلملا التصلت ابلشملوع. -         
 ت ىلصع ال لىلملا يف  بىلاب متجل رت. -         
 ال لىلملا.حليل هذه  -         
 وةع املوض ال مل لل  ح يا األهداا. -         
 وةع لدو ما اخلطط ال دصلت. -         

 مد ل. األا لوراست اخلطط واختيلر  -         
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 .(18 ص2003)ل د ال صىلو وةع بملامج التدفيذ وا ل لألولىلصت يف التدفيذ والرتتيع الإمين -         

 التخطيط:أنواع  -1-5
 :  ىلاعوصد ر  التخطيط وا ل للفرت  الإمديت اليت ترتغملق ل اخلطت ايت نالنت          

 ختطيط قصري األجل: -أ     
مل تكىلر الفرت  تإصد لا سدتي يف   ىلل ا لزا وغلل ل  وهىل الذي حيلول  ر  طط لفرت  ز         

وص دا هذا التخطيط  قل  وهذا الدىلع ما التخطيط صت لا ابلرت  ل ال ملصع   واحملدو  سدت وا د  ا ط 
هذا الدىلع لدد  صرتخدتايت م لمت األلملا الطلر ت اليت قد ترتممل لد  قصد  والتغلع للي ل  وغلل ل مل 

مكلر لد  الإمديت للخطت نلمل نلر يف ايقل مت بذاهتل  ونلمل قصملا ا مشملوع للت ب صد  ل مشكلتايقلمت 
ةع التصىلر والشكل الكلي للمرت  ل ال ملصع والتد ا وتدفيذهل بدقت ويلأ لر ىللت و اإلوار  التحك  اي ل 

 به.
 ختطيط متوسط األجل: -ب     
يفل وهىل الذي صغطي ارت  ترتاوح يف م ظ  األ يلر بي نالث ومخ  سدىلاا   مل الدى الألىلا ل         

يلأ الذي  –متىلسط األول  –هذه اخلطط للو  ا ىل التخطيط لد  مخ  سدىلاا  وص صد ابلتخطيط 
 و ىت مخ  سدىلاا. صغطي  نيفمل ما سدت

 ختطيط طويل األجل: -ج      
خطط لفرت  لمديت  ىلصلت الدى وللو  ترتغملق  نيفمل ص دا هذا الدىلع ما التخطيط ايت وةع          

م  لت  و  نيفمل  ونلمل  للر الد  الإمديت للخطت  نلمل لاوا   ىلبت ما مخ  سدىلاا ايت لشملصا سدت 
ا  خذهل يف ا ر لر  ولكا اإلواري وال ل د الف لل هىل الذي صصل ايت التد التد ا مبشلنل الرت  ل و 

  ندلءال  ىلل وال ملصع ما الدقت لل   ر جي ل اخلطت تتر  ابلملو ت الطلىلبت للتملحلي مع متغداا الإما 
 .(11 ص2015ل د الملمحا )التدفيذ
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   التخطيط اإلسرتاتيجي: -2
 مفهوم اإلسرتاتيجية: -2-1

اير نلمت اإلسرتاتيجيت مرتمد  ما ال مليلا ال ركملصت  وهي ت ين يف هذا اإل لر تكىلصا      
التشكيالا  تىللصع الىلارو ا ملبيت بصىلر  م يدت لىلاو ت ال دو   و اخلملوج ما الألق   و لتحري الىلاقع  

  و ا ت لل املص ة ف ال دو.
 اإلسرتاتيجيت أبهنل خطت   و س يل ال مل.وما الدل يت اللغىلصت ميكا ت ملصف      
وهدلك مفلهي  خل ت ل  ض الف  لء الختصي يف األلملل هذه الفلهي  الرلب ت هي مفلهي  للمت       

 واإلسرتاتيجيت. اإلوارصت
ولذلأ جند تىلمل  ص ملا ل أبهنل خطط و  شطت الدظمت اليت صت  وة  ل بطملص ت ت ما خلا وروت ما      
طلبا بي رسللت الدظمت و هداا ل  وبي هذه الملسللت وال يئت اليت ت مل هبل بصىلر  ا للت وياا نفلء  الت

 .(26 ص2000الريد )للليت

 مفهوم التخطيط اإلسرتاتيجي : -2-2

اليفبببليل للمدظمبببت يف الربببت  ل و ح يبببا هبببذا  ابلشبببكل التخطبببيط اإلسبببرتاتيجي ل بببلر  لبببا الت صبببمل -أ     
 الشكل ا ىل اييا:

 .جع الرت  ل اخللص بشكل الدظمتنشف   ✓

 . صمل مبالمح الدظمت يف الرت  لالت ✓

 .و لا ومرلر الدظمت يف الرت  لتصىلر التىل  ✓

 .ت رسللت و هداا الدظمت مرت  الرؤص ✓

 .(9-8 ص ص2003را )ال لختيل  لل األلملل واأل شطت اليت تدخل يف الدظمت ✓

رو ا بل لكببل مببا   ببلط ال بب ف وال ببىل  يف  واء الدظمببت وللت ببدصالا والفببملص الىلوببىلو  يف ال يئببت  -ب     
 .(24 ص1999)ملهمل ويلأ لتطىلر وتدميت  لزا التميإ والتدلا  للمدظمت يف الرت  ل

 أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي: -2-3
  مهيت التخطيط اإلسرتاتيجي نىل ه حي ا الفىلا د التلليت: تتلخص     
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تىلةببيحه للمرببت  ل والتد ببا ابأل ببداث والت يببا دببل  يبب  صرببللد الدظمببت للبب  التحببىلط لتغداهتببل  .1
 واختلي اإلوملاءاا الكفيلت لىلاو ت ل.

الطملصبببا صربببللد الدظمبببت للببب  اسبببتخدات الطملص بببت ال  ال يبببت يف حدصبببد خيلراهتبببل يف ال مبببل وسبببلىلك  .2
 األا ل لتح يا  هداا ل.

وح يا  تبل ج  ا بل مبا تىل يبف  وازقتصلوصتاليفل  ما قدراهتل اللليت  ازستفلو ميكا الدظمت ما  .3
 هذه ال دراا يف الرت  ل.

اخلبببببرب  لكلابببببت  ابببببملاو الدظمبببببت  يببببب  صشبببببلرك مجبببببي    يف بدبببببلء ص بببببإل ال مبببببل اممبببببللي وصكربببببع  .4
 اإلسرتاتيجيت ووةع  هداا ل.

صربللد للبب  حربي  واء الدظمببت مبا خببالل نشبف ال  ببل  المل يربيت أل شببطت ل والصب ىلابا الببيت  .5
 تىلاو  ل والت لمل بكفلء  مع الظملوا والتغداا برمللت.

د لل  الدشل لا المل يربيت للمدظمبت ونيفيبت ح ي  بل صداع ابجتله حري نيفيت  دع ال ملار أل ه صان .6
 .وال ملاراا الفلللت ل لىلغ ل

ص مبببل للبببب  تىلسبببيع الدظمببببت ل لرا بببل ووراسببببلهتل وبدببببلء قىلالبببد م لىلملتيببببت لختلبببف وىلا ببببع بيئت ببببل  .7
 الداخليت وال يئت اخللرويت احمليطت هبل.

-41ص ص 2015)ل ببد الببملمحا مببتصرببللد للبب  تكلمببل واترببلق األ شببطت اإلوارصببت والتدفيذصببت يف الدظ .8

42). 

 مزااي التخطيط اإلسرتاتيجي: -2-4

 واإلبداع. ازبتكلرصرللد لل   .1
 الدطا ال لمي يف التفكد والتصملا. استخداتصشجع لل   .2
 .صملاع محل  وواا يت ال لملي .3
 هىل الفتلح ايت التطىلر واإل تلج. .4
 لتدظي  ال مل. دل سلسل متيص دت  .5
 .الرلطتصرللد لل  تفىلصض  .6
 .وازتصللهىل  سل  ال لىلملا  .7
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 .هىل  سل  لمليلا الملقلبت والتلب ت .8
 فوائد التخطيط اإلسرتاتيجي: -2-5

 .صملس  الطملصا الذي مبىلو ه ميكا التد ا ابلشلنل والفملص الرت  ليت .1
 .واةحت ما  ول مرت  ل اإلوار  واجتلهلاصإوو ال لملي أبهداا  .2
اء  ي ماسربت ز تربتخدت مفبلهي   واء  ا بل و نيفبمل اللليبت اييا مبل قبىلرر أبو اسبتخدامهصدتج لبا  .3
 .وار  اإلسرتاتيجيتاإل
 .صإصد ما رةل ال لملي وحفإه  لل مل بدشلط .4
 قملاراا  ا ل و سملع. استخدامهصدتج لا  .5
 .(21-20ص  ص2014)لدرت اإلوارصت  وواا التكدىللىلويل ميكا الدظمل ايليه ابلت لره   د .6

 إجراءات التخطيط اإلسرتاتيجي: -2-6
اييا  نل ببر ايوببملاءاا تت لببا مبجمىللببت قىلالببد    ببملق وت ديببلا   ترببمح بتكببىلصا وايلببداو  شببلط م ببي      

وتىلوي  بببل  بببىت ادبببدا الدشبببىلو   ابببطر ايوبببملاءاا التخطبببيط اإلسبببرتاتيجي جتمبببع لمليبببت اكملصبببت ب بببدو مبببا 
 .التلليت وص دور اإلولبت للي لت الصلحل الىل يفيت وال مليت صطمل ىلر ما خالدل األسئل

 مليا صال مدل  ر  ف ل ؟  و  صا ميكا  ر  ذهع ؟  -أ

 .ال مت والدلس ت بدراست احمليطوهذا صرتدلي التحد ا والفملص ال

 مليا  رتطيع  ر  ف ل ؟  و  صا  رتطيع  ر  ذهع ؟  -ب

 .للماسرت بدراست الاسرت و لقت لواإلولبت بتحدصد   لط ال ىل  وال  ف 

 تملصد  ر تف ل ؟  صا تملصد  ر تذهع ؟مليا  -ج

 .ب ي  و مىل لا الردصا للماسرت وهذا جنيع لده

 مليا ستف ل ؟  صا ستذهع ؟  -د

 .د اإلسرتاتيجيلا واخلطط ال مليتويف هذه المل لت صت  حدص
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مىل بد  وهذه اإلوملاءاا تتطلبا مع الد جيت  ال لمت للماسرلا ولكا ز تىلود مد جيبت متطلب بت  و      
يف نل مكلر ولمبلر اكبل ماسربت تكيبف هبذه اإلوبملاءاا مبع هيكل بل وتدظيم بل   و بىت امل بع الدظبملي 

 .ي  نيفمل ما مدرست يف هذا اجملللجنده مىلللل ب

ابطر   ظمبت التخطبيط المل يبت ز تكبىلر ايز    Harvard business schoolوهكذا افبي تصبىلر مدرسبت      
 .(68-67ص  ص2001لدوار )إلسرتاتيجيت وتدفيذهل ىللل ما  ا ل وو ي بي ايلداو ا

 معوقات التخطيط اإلسرتاتيجي: -2-7
 التغد والت دل الرملصع يف ال يئت. .1
 لدت قدر  اإلوار  لل  حدصد األهداا وبدلء خطت ايسرتاتيجيت. .2
 م لومت الدظمت ل دل مل التغيد. .3
 الىلارو اللليت للمدظمت. .4
 الدظمت وة ف هيكل ل التدظيمي.لدت وةىلح الراوليلا واخل  .5
ا شغلل الرتىل ا اإلوارصت ال ليل ابلشكالا الملوتيديت اليىلميت ولدت انرتان ل ابلشكالا  .6

 اإلسرتاتيجيت اليت تد ض ابلدظمت وت مل لل  تطىلرهل.
 ال لىلملا وال يلانا اإل صل يت. .7
 .(44-43ص  ص2015الملمحا )ل د ربط التخطيط اإلسرتاتيجي بفرت  األلملا .8

 الرايضي: التدريب جمالالتخطيط يف  -3
در ت ل مليلا التدرصع المل ةي ما األس  ادلمت ل ملر ال مل لل  راع ص ترب التخطيط ابل      

المل ةيت ال لليت ز أيا وإاال  بل ما خالل التدرصع الدظ  الرتىلى المل ةي اللىل ىلل ايت الرتىل ا 
 ابلغت للدور الذي صل  ه التخطيط ابلدر ت ل مليت التدرصع المل ةي. لفرت   ىلصلت  وهذا ممل ص طي  مهيت
 ي    ه وسيلت ةملورصت الللت ل ملر الت دت الدا   ابلرتىلى والتخطيط للتدرصع المل ةي  ما 

الذي صر   ايت ح ي  ا لل  نل ال ىلامل اليت صتأس  للي ل ح يا  جبل ع ادداالمل ةي  حيتىلي 
 .اددا



 التخطيط اإلسرتاتيجي للمدرب                                                     الفصل األول        
 

25 
 

ال ملوري التخطيط لفرتاا وجيع  ر ز صف    ر التخطيط صملت ط وا مل ابلف ملاا الطىلصلت  بل ا ه ما      
   واليت ميكا حدصد اي ل األهداا والىلاو لا التفصيليت لكل ممل لت.قصد 
 صلي:  مليت التدرصع المل ةي لل  مللصشمل التخطيط اميد   روجيع 
 الملاو ح ي  ل. األهدااحدصد  .1
 مد ل.حدصد الىلاو لا الد يف ت لا األهداا الطلىلب ح ي  ل  وحدصد  س  يت نل  .2
  ه  الىلاو لا.حدصد خمتلف الطملق والدظمل ا والىلسل ل اليت تاوي ايت ح يا  .3
 حدصد التىلقير الإمين للمملا ل الختلفت. .4
 حدصد   رع   ىلاع التدظي . .5
 .(6-5 ص ص2016) بىل  لىل  حدصد اليإا يلا الاللمت .6

 مفهوم ختطيط التدريب الرايضي: -3-1 
دذا الرت  ل  وازست داول يلا ا لةمل وخرباا اللةي  للمرت  ل ما خالل ايمكهىل است ملاء       

ألي بىلةع   رع ا لىلل له بكلات الىلسل ل المكدت لتح يا األهداا ال  يد  وال ملص ت ووةع بدا ل 
مع وةع الربامج الإمديت دلته  األهداا  ىلابا حمتملت لا  ملصا حدصد الريلسلا الكفيلت لتح يا هلته 

 .يف اي لر اإلمكل يلا التل ت والملت  تالريلسلا 

 تعريف ختطيط التدريب الرايضي: -2- 3
     هىل لمليت تدظيميت حللملت صل ع اي ل تشكيل محل التدرصع ومرتىلى الالل ي وورا ر يريل لل        

لتح يا  مهيت ن د  مىلاس  الردت التدرص يت  نمل مييفل اي ل اختلي ال ملار ال ين لل  اخلرب  والدراست 
 .(24-15ص   ص2007 بىللصد )اددا

 أمهية ختطيط التدريب الرايضي:  -3-3
 حي ا التخطيط لد  مميإاا واىلا د ميفل:   

 .اخلطتحدصد خطىلاا ال مل  ندلء  .1
حدصد اإلمكلانا بكل   ىلال ل ونيفيت ا صىلل للي ل وتىل يف ل لتح يا األهداا الطلىلب  .2

 ح ي  ل.
 ح ي  ل.دى  و قملص ت الدى هبدا حدصد  هداا واةحت سىلاء ب يد  ال .3
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 حدصد خطط لمديت لتح يا األهداا الملاو الىل ىلل ايلي ل. .4
 .(36-35 ص ص2015)الكملواين وال شىلا يت ازرجتللمملالل  الدقت واستخدات األسلىلب ال لمي وجتدع  .5

 أسس ختطيط تدريب الرايضي: -3-4
األمهيت ال صىلى للتخطيط الردىلي  ايوراكولل  الدرب ص تمد التخطيط لل   س  خل ت لدجل ه      

 للتدرصع و ر صملنإ لل  األمىلر التلليت:
 م ملات ودول ال لر ا ومىلالدهل  ىت ت ط  للمدرب ا ملصت يف التصملا يف وةع اخلطت. -
 ونذلأ الفملصا.م ملات ايمكلانا وقدراا نل زلع  -
 مكلانا تدرص يت صرتفلو مد ل الدرب.ىل متىلامل ما ايم ملات مله -

 خطوات التخطيط للتدريب الرايضي: -3-5
  ه  خطىلاا ايلداو الربانمج يف  لل الرتبيت ال د يت والمل ةيت:    

 وراست اجملتمع. .1
 وراست األاملاو. .2
 وراست اإلمكلانا. .3
 حدصد األهداا. .4
 اختيلر احملتىلى. .5
 .الت ىلمي .6

 صلي:ل التخطيط اميد ل مليت التدرصع المل ةي لل  موجيع  ر صشتمل    
 حدصد األهداا الملاو ح ي  ل. .1
 صد الىلاو لا الد يف ت ما األهداا الملاو ح ي  ل وحدصد  س  يت نل مد ل.حد .2
 تاوي ايت ح يا  ه  الىلاو لا.حدصد خمتلف الدظمل ا والطملق اليت  .3
 حدصد التىلقير الإمين للمملا ل الختلفت. .4
 حدصد   رع   ىلاع التدظي . .5
 اليإا يلا.حدصد  .6

 وهدلك قىلالد  سلسيت جيع مملاللهتل ل ملر للمل جنلح التخطيط للتدرصع المل ةي وهي:  
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 خ ىلع اخلطت لل دا ال لت للدولت. .1
 بدلء اخلطت    ل لألس  ال لميت ا دصيفت. .2
 الىلاو لا التدرص يت و س  يت نل مد ل.  ه حدصد  .3
 اخلطت. مملو ت .4
 ابلت ىلمي. ازرت لط .5

 التخطيط للتدريب الرايضي:أنواع  -3-6
   ه ميكا ت ري  التخطيط ل مليت التدرصع المل ةي ايت: (2000) لصلت ل د اخلللاصملى     
 ما  ي  التكىلصا:  

 التخطيط للتدرصع الفملوي. .1
 التخطيط للتدرصع اممللي. .2

 ما  ي  الإما:  
 خطت التدرصع  ىلصلت الدى. .1
 لداو لل طىلزا المل ةيت.خطت اإل .2
 التدرصع الردىلصت.خطت  .3

 ( اير خطط التدرصع تد ر  ايت:1994) حممد ل ده  لحل  مفىت ايبملاهي وصذنمل   
  ىلصل الدى. خطط التدرصع .1
 خطط التدرصع لإللداو لل طىلزا. .2
  و وإ يت.خطط التدرصع ارتصت  .3
 خطط تدرصع صىلميت)و داا التدرصع اليىلميت(. .4
ما  ه   س  التخطيط وصطلا لل  خطط التدرصع الردىلصت خطط قصد  الدى وص تربهل ال  ض       

ابلدر ت للتدرصع المل ةي  ظملا ألر ال لت )الىلس  المل ةي( صشكل وور  لمديت مغل ت ت ع اي ل 
وهي هبذا الف ىلت ت ين ابلتخطيط الفملوي واممللي لالليب الفملصا لل  مدار للت)مىلس  ال لر ا 
 .(72-69ص  ص2016  لىل ) بىل تدرصيب(
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 شروط ختطيط التدريب اجليد: -3-7
 صلي: لكي صص ح التخطيط ويدا جيع مملالل  مل   

  ر صشتمل لل  حدصد اددا الملاو الىل ىلل ايليه. -
  ر صشتمل لل  حدصد الىلاو لا الد يف ت ما األهداا الطلىلبت ح ي  ل وحدصد  س  يت نل مد ل. -
  ه  الىلاو لا.ت ح يا تلف الطملق والدظمل ا اليت تاوي ايحدصد خم -
 حدصد التىلقير الإمين للمملا ل الختلفت. -
   رع   ىلاع التدظي . اختيلر -
 .(155 ص2010)ال شتلوي وآخملور حدصد اليإا يت الاللمت -

 .(18 ص2003)ل د ال صىلو وةع بملامج التدفيذ واا لألولىلصت يف التدفيذ -
 الدظملي الدفري( )اإللداو ال دين  اخلططي التكتيكيامىلا ع  اإللداو مجيع  جيع  ر مي -
 .(301 ص1996خطلبيت )

 :املدرب الرايضي -4
هىل اليفل األلل  والدمىليج األميفل والشخصيت الذي ص ع لل  للت ت ال يلت الدرب المل ةي      

لتدرص يت وملاء الربامج اختطيط وتدفيذ وايص يت مبل تشمل ما ابإلوملاءاا واخلطىلاا التدفيذصت لل مليت التدر 
لداو زل يه بد يل واديل وتملبىل  و فريل ول ليل ويلأ لل   س  للميت وتملبىلصت وت ىلمي ل ابإلةلات ايت اي

 سليمت هبدا ح يا  لل  الرتىل ا المل ةيت احملليت والدوليت.
 تقسيمات املدربني: -4-1

لفين  و الدرب المل يري وهىل الراول لا ختطيط وصطلا لليه   يلان الدرب ا املدرب العام: .1
 وت ىلمي ال مليت التدرص يت. وتدريا

وهىل الراول لا ال يلت بتدفيذ ال مليت التدرص يت ابلتدريا مع الدرب ال لت  وهدلك املدرب:  .2
 ختصصلا متدىللت ميفل مدرب الليلقت ال د يت  و مدرب  ملا  الملم ...اخل

ي ال الج خصل ميفل ايخصل ي التغذصت وايهيئت التدرصع وهىل صدخل ةما اي لر : خصائياإل .3
 خصل ي الدفري...اخلالط ي ي واإل لابا  واإل
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 املدرب الرايضي: اختيارمعايري  -4-2
ايوملاء الفحىلص ال لميت والكشىلا الط يت للتأند ما خلىله ما األمملاض خل ت الإمدت ميفل  .1

 الركمل..اخل(ال لع    مملاض)ال غط  
وصف ل  مملرست وايولو  لل  ت اليت ص ىلت بتدرص  ل وا د األوىن  ر [نىلر زلع وروت اث يت .2

 األلل .
 سي ىلت بتدرص  ل.سلسيت لل  ت اليت ص ىلت أبواء ال لراا خل ت األ .3
 م ملات امىلا ع اإلوارصت. .4
 اإلللت ب ل ىلر الل  ت اليت ص ىلت بتدرص  ل. .5
 م ملات لغت  ود يت. .6
 الىلسل ل الرم يت وال صملصت ميفل الكم يىلتمل. استخداتال در  لل   .7
ابل لىلت الملت طت ب مليت التدرصع )ميفل اريىللىلويل المل ةت  للىلت ا ملنت واليكل يكل   ازهتملت .8

 (اي لابا الاللع واإلس لالا األوليت  لل  الدف ...اخلالتغذصت  الصحت  
 الصفات اليت جيب توافرها يف املدرب: -4-3

 التمتع بت دصمل للل للذاا. -
 مملرست الراوليت الشخصيت. -
 الذاا. از   لط -
 اليفلبمل . -
 ب در لليل ما الصدق واألمل ت. از تفلظ -
 ق ىلل الد د ال دلء. -
 وال در  لل  التكيف  رع الظملوا احمليطت والطلر ت.الملو ت  -
 ايوار  الىلقر الخصص للتدرصع بدجلح. -
 التىلا ل مع امميع بشكل ويد. -
 األانقت و را الظ مل. -
 الليلقت ال د يت والتمتع بصحت ويد . -
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 الر ي التىلا ل لتحري الذاا. -
 م لملت امميع أبوب وا رتات. -
 امميع.ايقلمت لالقت  ي ت مع  -
 .وازتفلقيلاوال  ىلو  ازلتإاملاا رتات  -
 مرللد  اآلخملصا. -
 .(10-7 ص ص2015الكملواين )والملح ازبترلت -

 واجبات املدرب يف كرة القدم : -4-4 
الببدرب المل ةببي هببىل ال مببىلو الف ببملي ل مليببت التببدرصع  يبب    ت ببع للبب  للت ببه هببذه الربباوليت    »      

اللببدرب جيببع  ر صكببىلر وا بب  قل ببد تملبببىل  متف مببل بىلاو لتببه مببا الدل يببت الرتبىلصببت   نمببل لليببه  ر صكببىلر مببيفال 
 ر سبببلىلنه يف ا يبببل   للببب  لكبببل الالل بببي مبببا الدل يبببت الت ليميبببت   وخل بببت الدلحلبببئي   هبببذا ابإلةبببلات ايت 

 .«ال لمت جيع  ر صتصف ابإلوراك الكلمل مبراوليته 
 وما خالل هذا نله ميكددل  ر  رتخلص واو لا مدرب نمل  ال دت :      

 .اخلل يت والفلهي  لدى الالل يتدميت الصفلا  -       
 .م لراا الل  ت وخطط ل لالل يا ال در  لل  از تفلظ ابلليلقت ال د يت   وحلملح وتط ي -       
اإللبببببلت الكبببببليف ابل لىلمبببببلا الدظملصبببببت والبببببيت دبببببل لالقبببببت ابلتبببببدرصع يف الل  بببببت لملابببببع مربببببتىلى  -       

 .الالل ي
 .ظمت لدوراا والدلارلا المل ةيتال ملات ابل ىلا ي واأل  -       

  التبأند للب  اإلللت ابل ملات ال لمت للم لىلملا اخلل ت بتدميت حلخصيت الالل ي ال در  للب -       
 .اآلخملصا وقيلوهت 

 .فريل وبد يل ق ل بداصت الدلارتايلداو الفملصا   -       
 .طيط بملامج خل ت مبىلاس  التدرصعخت -       
 .خيدلا ال لمت ا ل بد  ال لر الترجيع لليه تد يه الفملصا لل يلت ب مليت ا -       
  .حلملح اخلطت الدلس ت للم لرا -       
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تببتلخص لمببل مببدرب نببمل  ال ببدت يف نىل ببه حملولببت للىل ببىلل جبميببع زلببيب الفملصببا ايت وروببت  -       
التبببدرصع ال لليبببت    بببىت ميكبببد    ر صببباووا أل ربببا  واء ر ةبببي  ندبببلء ال بببلر ا وللىل بببىلل ايت هبببذا 

 الرتىلى لليه  ر ص ىلت إبلداو الاللع ايلداوا خل ل مي  امىلا ع التلليت :
 .اإللداو ال دين -
 .اإللداو الت ين -
 .اإللداو التكتيكي -
 .اإللداو الدظملي -
 .(301 ص1996خطلص يت )اإللداو الدفري -

 خصائص مدرب كرة القدم اجليد: -4-5
 تتميفل خصل ص الدرب المل ةي ايمل صلي:     
هىل يلأ الدرب الذي صلب  بكلابت وىلا بع نبمل  ال بدت وص بذل نبل ام بىلو نبي صبتمكا مبا اسبتي لب          

 نلات امىلا ع الفديت واخلططيت والدفريت والذهديت اخلل ت هبل.
 جييد يف اي ملاح  ا ل مرتىلى ممكا ألواء الالل ي ما خالل التفللل الدفري م   . ▪
 لفملصا مبل ص ما ازرت لء مبرتىلى الالل ي الفملصا.جييد ختطيط التدرصع وتدفيذه    ل إلمكلانا ا ▪
 جييد ما ايوار  ال لر ا  مل  بفدىلر ال يلو . ▪
 متش   ب مله و  ىلرا وميتلأ لإميت قىلصت  متىلااا ومتملسأ ومرت ي . ▪
 مل  ب ىلالد الل ع )ال ل ىلر( وحي  زل يه لل  األواء وأبمل ت وروح ر ةيت ول ع   يف. ▪
 إل الع وال ح  يف نل مل هىل ودصد يف  لل نمل  ال دت. ر صكىلر م تكملا حم ل ل ▪
 ميتلأ م لر  التفكد اميد وصرتخدم ل يف التخطيط والتط يا والت ىلمي خالل لمله مع الفملصا. ▪
 ص تين برالمت زل يه. ▪
 صتر  اب مل . ▪
   .(18 ص1999  )محلوحمع للفىلل ▪
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 خامتة:
ال دت  اسبتخدمه  و   صربتخدمه  قصبده  و   ص صبده ا بىل م به دذ التخطيط لدصمل ماللت لإل رلر م     

والشبل ع  ر  مهيبت يف  يبل  الشبخص المبلر  للمل ةبت ب فىلصتبه وتل ل يتبه مبا  صظ بمله حللء  و   صشبأ وهبذا مبل
 اإل رلر خملىلق خمطط.

رسببب  صلبببي يلبببأ يف التبببدرصع المل ةبببي ص مبببل للببب  حدصبببد ادبببدا مبببا الشبببملوع بىلةبببىلح و ابببللتخطيط      
قببملار اإلوببملاءاا ولمببل الببربامج الإمديببت  ومببا مببإا  التخطببيط   ببه ص تمببد للبب  التد ببا وحدصببد اإلمكل يببلا واي

 اليت تىلاوه الشملوع. وتفلوي الشلنل األخطلءالدقيا الذي ص مل لل  ت ليل 

 دقببب خل بببت لدبببد مملرسبببي نبببمل  ال بببدتواير التخطبببيط البببذي ز صربببتغىن لدبببه يف  بببلل التبببدرصع المل ةبببي     
ىللببت خصىل ببل  واألمهيببت ال للغببت لكىل ببه لدصببمل   بب ح ةببملور  للد ببىلض ابلرببتىلى المل ةببي لمىلمببل وقطببلع ال ط

 د ىلض ابلتدرصع يف اجمللل المل ةي.وانوع لل هلوا
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 متهيد:

نظرا لتواجده يف خطط يعد موضوع اإلجناز الرايضي من أهم موضوعات يف جمال التدريب الرايضي      
البطوالت الرايضية يف العديد من املدربني الذين بدورهم يسعون إىل دخول التاريخ من أوسع أبوابه بتحقيق 

ليب وهياكل ف البد من توفر طرق وأساالرايضات اجلماعية ورايضة كرة القدم خاصة ولتحقيق هذا اهلد
ألمهية موضوع اإلجناز الرايضي الذي يشغل ابل  نظرا تبعها ختطيط رايضي على أعلى املستوايتالزمة ي

إلجناز بدأ مبفهوم اسنتطرق له ابلتدقيق يف هذا الفصل  وهذا ماواملدربني والالعبني  األنديةالعديد من 
وأهدافها وخصائصها ابإلضافة إىل كرة القدم  والعوامل واألسس واملبادئطرق حتقيقه هياكل و و الرايضي 
 اخلططية وأهم قواعدها اهلجومية والدفاعية. ومتطلباهتا
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 الرايضي: اإلجناز -1
هو عبارة عن نتيجة رقمية يتحصل عليها الرايضي من خالل منافسة  مفهوم اإلجناز الرايضي: -1-1

 .(25،ص1988عدة، )رايضية ما، وهو كذلك الكفاءة والقدرة والقوة

 تعريف اإلجناز الرايضي: -1-2
نه استعداد الرايضي لبذل اجلهد من أجل حتقيق هدف أبميكن تعريف اإلجناز الرايضي "     
 .(72،ص1997راتب،)"معني

اإلجناز الرايضي ميثل درجة التحسن املمكنة لنشاط حركي رايضي مسجلة يف إطار معقد، وهي مشروطة 
 اخلاصة،ومتيز يف قدرة اإلجناز الرايضي:جبملة من العوامل 

 يف نشاط رايضي يف وقت معني. اإلجناز الرايضي الفردي هو التعبري عن اإلمكانيات القصوى للفرد
 .weinck,1986,p20) )الرايضي اجلماعي فهو التعبري عن مستوى تطور رايضة ماأما اإلجناز 

افس يف موقف ما من مواقف اإلجناز يف ضوء معيار أو ( أبنه"استعداد الفرد للتن1998عالوي )ويعرفه 
وكذلك الرغبة يف الكفاح والنضال للتفوق يف مواقف اإلجناز  االمتيازمستوى معني من معايري أو مستوايت 

 .(251،ص1998عالوي،)"واليت نتج عنها نوعا معينا من النشاط والفعالية واملثابرة

 الرايضي:هيكل وشروط اإلجناز  -1-3
القمي "اإلجناز" يف املنافسات الرايضية من ينشد التدريب الرايضي دوما الوصول ابلالعب إىل أدائه       

خالل التنسيق اجليد لسعة وسرعة األداء حيث التنمية الشاملة للعناصر البدنية واكتساب واستخدام 
الناجح والفاعل لنظام اللعب تكيفا مع  يقلقدرات اخلططية إىل جانب التطباملهارات الفنية وتكامل ومتيز ا

خصوصية وفردية التدريب فضال عن هتذيب السلوك واخللق وترقية السمات اإلرادية اليت تصنع جناح 
 الفريق.

ولكي يتمكن املدرب من ذلك عليه اإلملام بطبيعة قوانني تطور القدرات اليت تعتمد على أنظمة       
أو تلك املستمدة من املعارف واملعلومات فضال عن قوانني أنظمة التنافس اليت تعتمد على حتليل الطاقة 

بنية هيكل اإلجناز فاألساس الذي يعتمد عليه املدرب عند وضع األداء واملستوايت وهو ما يطلق عليه 
منحىن على  يز للتعرفجناز لفرق ذات أداء متموحتديد املضمون التدرييب لتطوير أداء فريقه هو مستوى اإل

 منه. االستفادةتطور هذه الفرق ومن مث حتديد أوجه 
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إن اإلجناز الرايضي على هذا النوع ميثل قابلية التدريب والتنافس ملختلف مواقف األداء يف ضوء       
به السعي والكفاح حنو أن اإلجناز كدافع يقصد  االختصاصمعيار قياسي حيث يرى النخبة من أهل 

فس الالعب آخرين أو تناويتحدد من خالل التنافس مع معيار أو مع  واالمتيازمستوى معني من التفوق 
مع ذاته من خالل أدائه السابق فهو بذلك حماولة جادة حنو تفرد ومتيز األداء فضال عن التمكن والسيطرة 

 على صعوبة املواقف.
للطاقة النفسية من وعليه فإن دافعية اإلجناز بشكليه اإلقدام واإلحجام عبارة عن وقاية وإجراءات تعبئة      

والتهيئة للسيطرة حيث متثل  االنفعايلحيث توجيه السلوك وردود األفعال املتوازنة مع مراعاة تنظيم اخللل 
كتوجه تظهر يف العديد من التوجهات  احملصلة النهائية للعالقة بني حتقيق النجاح وجتنب الفشل واليت 

 اهلدف والتوجه التنافسي وتوجه الفوز.
 وابلتايل فإن دافعية اإلجناز تتمثل يف جوانب ثالث:   

 دافعية اإلجناز التدرييب حيث الرغبة يف جتاوز الصعوابت وحماولة حتسني املستوى. .1
 املنافس.دافعية اإلجناز التنافسي حيث احلاجة إىل الفوز والتغلب على  .2
دافعية اإلجناز الرايضي حيث الباعث للتفوق والنجاح من خالل حتقيق البطوالت واعتالء منصة  .3

 التتويج.
أرقاما قياسية على املستوى فاإلجناز الرايضي على هذا النحو ميثل حرص الالعب من انحية على حتقيق 

مبا بتوائم داء ودرجة صعوبة الواجبات الفردية حنو حتوير الظروف احمليطة ابأل االستجابةالشخصي من حيث 
والنضج والدافعية لإلجناز، كما ميثل حرص املدرب من انحية أخرى على الفوز على  مع تباين درجة التقبل

املنافس داخل نطاق الفريق مجاعيا من حيث املزاوجة والتجزئة وذلك بتكوين عالقات بيئية لالعبني 
حنو سرعة إجناز هذه  واالنسجامبينهما واليت حتقق التوافق تتناسب وتتطابق مع متطلبات املشاركة 

 ملتطلبات.ا
 وسائط القدرة اإلجنازية: -1-4

ستخدام العديد من وسائط القدرة اإلجنازية واليت ال يتم رب دوما خالل عمله التدرييب إىل ايعمد املد      
بل ميتد ذلك املهاري والتكوين اجلسماين  االستعدادتوجيه الرتكيز عليها من الوجهة الفردية فقط حيث 

 ليشمل مجاعية الفريق عند التصرف اخلططي والتصنيف التخصصي ملركز اللعب.



 يف كرة القدماإلجناز الرايضي                                                                   الفصل الثاين

 

37 
 

ومن خالل هذه الوسائط فهو يهدف إىل احلفاظ والتثبيت أو التحسني والتطوير، ويف سبيل حتقيق هذه 
 مييز بني ثالث وسائط:األهداف جيب أن 

 وسائط داخلية: .1
 مسات نفسية وصفات شخصية. -
 إيقاع حيوي. -

 وسائط خارجية: .2
 الطقس املناخي واجلغرايف. -
 التغذية. -

 وسائط تدريبية: .3
 حركي.أداء بدين  -
 أداء فين توافقي. -

 الوسائط التدريبية لرفع القدرة اإلجنازية: -1-5
عند رفع مستوى األداء أن مييز بني جمموعتني من شروط اإلجناز تلك اليت تعتمد على على املدرب       

واألخرى  القوة املميزة ابلسرعة" -السرعة -القوة العظمى -حتمل القوة -" التحملعمليات صرف الطاقة 
 -القوة املميزة ابلسرعة -السرعة -القدرات التوافقية -اليت تتحدد بعمليات تلقي املعلومات "التعلم املهاري

 .(22-11ص ،ص2006حسنني، )"املرونة
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 طرق حتقيق اإلجناز الرايضي: -1-6
طريقة التدريب اليت حتقق هدف ما يسعى إليه، وليست   اختياريقابل املدرب أثناء عمله صعوبة يف      

تدريب حتقق أهدافا معينة، كما أن تنوع طرق التدريب يعمل كل الطرق ذات أهداف واحدة فكل طريقة 
الطريقة التدريبية على عدد من  اختيارعلى أن يكون هناك نوع من اإلاثرة لدى الالعبني، ويعتمد 

وع النشاط التخصصي املمارس واهلدف التنموي إىل جانب التأثري تتحدد يف متطلبات ن االعتبارات
جيب أن تتحقق اإلجنازات "لذا  ،الالعب لألداءالوظيفي والنفسي وكذا العمر التدرييب فضال عن قابلية 

الرايضية بتناسق القدرات البدنية املميزة لنوع األداء أو اجلهد وفقا لطرق التنمية املالئمة 
 :(47،ص2006حسنني،)"التالية

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 .: ميثل طرق املالئمة لتحقيق اإلجنازات الرايضية01شكل رقم

 

طرق تنطبق على نشاط  
 الالعبني

بني  والتفاعل  االتصالطرق 
 كال النوعني

طرق ضبط تصرفات 
املدرب يف تعامله مع 

 الالعبني

 

 

 

 

 

 

 

 ك

 الطرق التعليمية
 التقدمي
 التوجيه

 التكليف
 التلقي 

 االستيعاب
 التنفيذ

 الفنيةالطرق 
 املرئي االتصال
 الناطق االتصال
 الصامت االتصال

 
 

 الطرق التدريبية
 املتواصلة

 الفرتية
 املتباينة

 التنافسية
 
 

 

 

 طرق حتقيق اإلجنازات الرايضية
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 العوامل املشروطة لتحقيق اإلجناز الرايضي: -1-7
إن قدرة اإلجناز الرايضي هي حمصلة جمموعة من العوامل، تدريبها معقد وهلذا جيب أن يكون هناك      

متجانس جلميع هاته العوامل للوصول إىل اإلجناز الرايضي األقصى وهاته العوامل مبينة يف الشكل تطور 
 التايل:

 ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .weinck,1986,p16) )ميثل العوامل املشروطة لتحقيق اإلجناز: 02شكل رقم

 :اإلجناز الرايضيقدرات  -1-8
 ابستعمال التدريب املناسب من خالل التسلسل اآليت:إن التحسن يف قدرات اإلجناز الرايضي      

 أتقلم          تطور يف قدرات العمل.              اضطراب يف التوازن الداخلي            محل التدريب
(.weinck,1986,p20) 

 

 الرشاقة، التقنية

 

القدرات التكتيكية 
 واملعرفية

 القدرات النفسية

 عوامل مجاعية
العوامل التأسيسية 

 قدرة اإلجناز الرايضي والطرقية

 

 

 

 

 

 

 اللياقة البدنية

 املرونة القوة السرعة املداومة
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 اإلجناز الرايضي:التعويض الزائد وتكيف  -1-9
التعويض الزائد"  -الشفاء -يتكيف الرايضي خالل التدريب مع متطلبات احلمل عرب مراحل " التعب     

 وصوال إىل مستوى أمثل ومميز من القدرة اإلجنازية.
 فالتعب عبارة عن اخنفاض مؤقت للقدرة اإلجنازية نتيجة بذل اجلهد. -
اء عبارة عن استعادة الستجماع القوى غما أثناء األداء من خالل توفر األكسجني والشف -

ابلسكر الالزم بسرعة، ومواد غذائية غنية ابلكربوهيدرات إلمداد العضالت  A.T.Pإلعادة 
إلنتاج الطاقة وكذلك غنية ابلربوتني اليت تضمن بناء الكتلة العضلية حيث تصبح ألياف 

للعودة إىل احلالة الوظيفية إلصابة وإما من خالل راحة غري كاملة العضالت أكثر مقاومة ل
والنفسية والطبيعية ومستوى عال من يقظة اجلهاز العصيب املركزي، أو من خالل راحة كاملة 

جسم الرايضي حبشد مجيع مصادر الطاقة لزايدة القدرة اإلجنازية عن مستواها السابق كرد فعل 
 جري أسرع، رمي أبعد، وزن أثقل، وثب أعلى..اخل.على اجملهود املتعب من حيث 

وعليه فإن التكيف مع متطلبات احلمل يتحقق خلال فرتات الراحة كرد فعل اجلسم على نفاذ          
فرتة التدريب إال أن فرتات التدريب املتعب " التعب مصادر الطاقة وغريها من الشروط الوظيفية أثناء 
يف الوقت املناسب كي ال يؤدي التدريب إىل حالة اإلرهاق املؤثر" جيب أن تتم بصورة كافية لفرتات الراحة 

 اليت كثريا ما تسبب اخنفاضا ملستوى اإلجناز.
 العمل اهلوائي والالهوائي كأحد قضااي اإلجناز الرايضي: -1-10

 على العديد من العوامل خالل عمليات التدريب تتبلور يف:تند اإلجناز الرايضي يس     
اجلسم ذات العالقة " املباشرة  وغري املباشرة" ابلعمل القدرة الوظيفية ألجهزة "عضوية"  -

 العضلي مثل:
جهاز التنفس الذي يزود أنسجة اجلسم ابألكسجني وخيلصها من اثين أكسيد  •

 الكربون.
 والدورة الدموية ابعتبارها اجلهاز الرئيسي لنقل املواد يف جسم اإلنسان.القلب  •
 اجلهاز العصيب ابعتباره جهاز التحكم والتوجيه. •
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 فعالية عمل كل أجهزة وأعضاء اجلسم من خالل التوافق الوظيفي هلا. -
 قابلية احلمل النفسي. -

ولكي يتحقق اإلجناز الرايضي فإن ذلك يتطلب توفري وجتهيز الطاقة الالزمة يف اجلسم ابلطرق           
تني على مقدار اجملهود الذي ارتباطا مبدة دوام املباراة، حيث تتوقف نسبة هاتني الطريقاهلوائية والالهوائية 

واخنفاض الشدة قي حني إذا كان يبذل، فكلما طالت مدة دوام املباراة كلما كان العمل هوائيا لكرب احلجم 
،ص 2006)حسنني،ة وذلك لتوفري الطاقة يف العضالتاصطبغ العمل ابلصبغة الالهوائيوقت املباراة قصريا 

 .(81-63ص

 مبستوى اإلجناز الرايضي: االرتقاء أسس -1-11
 أسس التدريب: -أ

يهدف التدريب الرايضي إىل الوصول مبستوى الالعب إىل أفضل درجة ممكنة يف نشاطه التخصصي،     
وتشري اخلربات العلمية ونتائج البحوث العلمية يف جمال التدريب الرايضي إىل ضرورة التكامل وارتباط الوثيق 

 يلي: ونذكر ما الرايضياالرتقاء ابملستوى التدريب لتحقيق بني أسس 
 الصحيحة بني احلمل والراحة.القة الع -
 العالقة بني احلمل والتكيف. -
 االستمرارية. -
 التقدم بدرجة احلمل. -
 خصوصية التدريب. -
 .(66-65،ص ص 1998)السبطي،الفردية يف التدريب -

 كرة القدم:  -2
لعبة ارتبط امسها رايضة الشعوب، لغة األبطال، لعبة اجلميع، كلها تعابري تدل على لعبة واحدة      

 االنتصاراتابلتاريخ اإلنساين احلديث لتسطر على أراضيها جمد الرايضيني الذين حققوا على مالعبها 
 االنتصارإهنا معركة فرساهنا العبني يركضون وراء سحر امسه الكرة مههم وذاقوا فرحة الفوز ومرارة اخلسارة، 

، إهنا كرة القدم اللعبة الرمسية األوىل لشعوب وحتقيق الفوز لتعلوا أمساؤهم وأمساء بلداهنم ونواديهم من قبلهم
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التحمل العامل، ترىب عليها األطفال ونطقت على ألسنتهم، أصبح أبطاهلا قدوة للجميع ورمزا للقوة و 
 والتحدي وفخرا وعزا ألوطاهنم وذويهم.

 تعريف كرة القدم: -2-1
بينها هي تلك اليت تعرف ابسم األكثر شهرة و اسم يعطي أللعاب كرة القدم خمتلفة، كرة القدم ه     
" قد طبقت على كرة القدم راجيب، كرة القدم األمريكية، كرة فوت بولالقدم "كلمة كرة   (soccer)سوكر

-3،ص ص،2010)عبد ربه،كرة القدمالقدم على طريقة القواعد األسرتالية، كرة القدم الكندية، والكثري من أنواع  

7). 

تلعب بفريقني حبيث يتكون كل فريق من إحدى عشر العب، يسعى   هي لعبة مجاعية تعترب أكثر شعبية،
 .(9،ص 1998سليمان،)فريق للتغلب على اآلخر بتسجيل هدف يف مرمى اخلصمكل 

 أهم احملطات التارخيية يف كرة القدم: -2-2
 : وضعت جامعة كمربيدج القواعد الثالثة عشر للعبة كرة القدم.1845
 أسس أول اندي لكرة القدم الربيطانية )اندي شفيلد(.: 1855
 .الربيطاين لكرة القدم: أسس اإلحتاد 1883
 .واسكتلندا: أول مقابلة دولية بني إجنلرتا 1873
عقد بلندن مؤمتر دويل ملندويب احتادات بريطانيا، اسكتلندا، ايرلندا وتقرر إنشاء هيئة دولية : 1882

 مهمتها اإلشراف على تنفيذ القانون وتعديله، وقد اعرتف اإلحتاد الدويل هبذه اهليئة.
 اإلحتاد الدويل لكرة القدم.: أتسي 1904
 : وضعت مادة جديدة يف القانون حددت حاالت التسلل.1925
 : أول كأس عاملية فازت هبا األروغواي.1930
 : حماولة تعيني حكمني يف املباراة.1935
 : تقرر وضع أرقام على اجلانب اخللفي لقمصان الالعبني.1939
 البحر األبيض املتوسط.: أقيمت أول دورة لكرة القدم بني دول 1949
 : تقرر إنشاء دورات عسكرية دولية يف كرة القدم.1950
 .(16،ص م1988عبد اجلواد،): أول دورة ابسم كأس العرب1963
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 أهداف رايضة كرة القدم: -2-3
أن يقرتح أهداف أساسية هامة من أجل تطوير نفس الصفات جيب على مدرب رايضة كرة القدم      

 يلي: رايضة كرة القدم ذات الطابع اجلماعي وتلخص هاته األهداف األساسية فيمااخلاصة يف 
 والتكيف معها. فهم واستيعاب خمتلف احلاالت الرايضية اجلماعية -
 دفاع وخمتلف أنواع ومراحل اللعب.التنظيم اجلماعي مثل: اهلجوم أو ال -
 القدم.الوعي ابلعناصر واملكوانت اجلماعية والفردية يف رايضة كرة  -
 أو الفردية يف مستوى اللعب.حتسني الوضع واملهارات األساسية سواء اجلماعية  -
رؤية واضحة ولو مصغرة عن عناصر اللعب التكنيكي واستيعاب الوضعيات  إعطاء -

 املختلفة.
منهاج )اجليد مث التنفيذ االستيعابإدماج وإدراك العالقات الدفاعية الالزمة اليت تستحق  -

 .(29ص،1984الرتبية البدنية،

 خصائص كرة القدم: -2-4
 تتميز كرة القدم خبصائص أمهها:     
 الضمري اجلماعي: -أ      
شرتك فيها عدة طابعا مجاعيا، حبيث يية إذ تكتسي وهي أهم خاصية يف الرايضات اجلماع              

 أشخاص يف عالقات وأدوار متكاملة ومرتابطة لتحقيق أهداف مشرتكة يف إطار مجاعي.
 النظام:  -ب      

املسموح هبا مع الزمالء واالحتكاك  االتصالحتدد طبيعة القوانني يف رايضة كرة القدم وصفة             
 طابعا مهما يف تنظيم اللعب بتجنب كل ما يتعارض مع تلك القوانني. يكسبهاابخلصم وهذا ما 

 العالقات املتبادلة: -ج       
إذ تشكل  تتميز رايضة كرة القدم بتلك العالقات املتواصلة بني الزمالء يف مجيع خطوط الفريق             

 تقنيات خالل معظم فرتات املنافسة.التنظيمات وال عنكال متكامال مبجهود كل األعضاء وهذا بدور انتج 
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 :التنافس -د        
وامليدان وكذلك ابلنظر إىل اخلصم والدفاع واهلجوم ابلنظر لوسائل رايضة كرة القدم كالكرة             

صيغة تنافسية حبث إذ يبقى الالعب خالل فرتة  والرمي كل هذه العوامل تعترب حوافز مهمة يف إعطائها
ابخلصم ولكن يف اللعب يف حركة مستمرة ومتغرية ملراقبة حتركات اخلصم وهذا ما يزيد من حدة االحتكاك 

 به وحتدده قوانني اللعبة.إطار مسموح 
 التغيري: -ه        

متتاز كرة القدم ابلتغيري الكبري واملتنوع يف خطط اللعب وبنائها وهذا مرتبط ابحلالة اليت تواجه             
 أي حسب طبيعة اخلصم واملنافسة. الفريق خالل املنافسة

 االستمرار: -و       
، إذ يكون فيها برانمج البطولة مطول مما يزيد االهتمام برايضة كرة القدم هو طبيعة البطولة فيها           

 اليت جتري منافستها يف شكل متباعد. )سنوي ومستمر(، كل أسبوع تقريبا مقارنة مع الرايضات الفردية
 احلرية: -ي       

الالعب يف كرة القدم رغم ارتباطه بزمالئه وابهلدف اجلماعي إال أنه ميلك حرية كبرية يف اللعب            
الفردية إذ أنه ليس مقيد أبداء الفردي واإلبداع يف أداء املهارات وهذا مرتبط إبمكانيات وقدرات كل العب 

الوضعية تفاعل والتعرف حسب تقين اثبت كما هو احلال يف اغلب الرايضات الفردية بل لديه احلرية يف ال
دان زي)ة كرة القدم طابعا تشويقيا ممتعاأمام اخلصم وهذا ما يكسب رايض فيهااليت يكون 

  .(46،ص1995وآخرون،

 اخلصائص النفسية لالعيب كرة القدم: -2-5
 يت:ا العبو كرة القدم هي كاآلت النفسية اليت البد وأن يتمتع هبم الصفاأهونرى أن من      

 اإلرادة واملثابرة وقوة العزمية. -
 التصميم والكفاح من أجل الفوز. -
 الشجاعة والقدرة على احلسم. -
 الثقة ابلنفس. -
 .واالحرتامالطاعة   -
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 التعاون واإليثار. -
 اإلبداع. -
 .(99،ص1995راتب،)الذكاء -

 ختطيط التدريب يف كرة القدم: -2-6
د وتوجيه مسار أي عمل رايضي هادف، وهو القاعدة التخطيط الرايضي يعترب العمل األساسي لتحدي     

 ابلعملية التدريبية يف اجملال الرايضي. االرتقاءاألساسية والركيزة اليت تبىن عليها عملية 
وختطيط التدريب يف كرة القدم يلعب دورا هاما وأساسيا يف تقدم وحتسني مستوى اإلجناز لالعبني والتقدم 

 ل ترتيب الواجبات واملتطلبات الرئيسية اليت حتقق أهداف اخلطة املوضوعية.التدريبية هلم من خالابحلالة 
وتعترب خطة التدريب السنوي من أهم أسس التخطيط، ألن السنة تشكل دورة زمنية مغلقة تقع يف     

 املنافسات يف أوقات معينة وحمددة.غضوهنا 
ويتطلب التخطيط اجليد للتدريب يف كرة القدم تطبيق القواعد الصحيحة واملعلومات احلديثة يف     

ووسائل وطرق التدريب وكيفية تشكيل وتقنني األمحال التدريبية نظرايت وطرق التدريب، وحتديد كم وحجم 
 من مجيع اجلوانب وذلك للوصول ابلالعبني للمستوايت الرايضية العالية من خالل إعدادهم إعدادا شامال

 واملهارية واخلططية والنفسية والذهنية. البدنية
 خطوات وأسس ختطيط التدريب يف كرة القدم: -2-7

 األهداف املراد حتقيقها بوضوح.حتديد اهلدف أو  ✓
 حتديد الواجبات سلوكيا وأوجه النشاط للوصول إىل اهلدف احملدد. ✓
 الواجبات.حتديد وسائل وطرق وأساليب تنفيذ وحتقيق  ✓
 حتديد الوقت الالزم لتنفيذ وتنسيق وربط املراحل املختلفة للتخطيط. ✓
 توفري إمكاانت التنفيذ ماداي وبشراي وحتديد امليزانيات. ✓
أن يراعي التخطيط يف كرة القدم عامل املرونة ملقابلة املتغريات الفجائية اليت تصاحب التطبيق  ✓

 العملي عند تنفيذ اخلطة.
 اهلدف. إىلللوصول ملبدئي واملرحلي والنهائي حتقيق التقومي ا ✓
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 أنواع خطط التدريب يف كرة القدم: -2-8
 خطة التدريب عديدة السنوات. ✓
 خطة التدريب لإلعداد للبطوالت. ✓
 خطة التدريب السنوية. ✓
 خطة تدريب فرتية أو جزئية. ✓
 .(351-350،ص ص2007)أبو عبده،خطة تدريب للوحدة التدريبية ✓

 املتطلبات اخلططية لالعب كرة القدم: -2-9
 مفهوم اإلعداد اخلططي: -أ      

يف كرة القدم، كما أنه جزء من البناء املتكامل ملراحل احلالة هو حلقة يف سلسلة إعداد فريق            
فة إىل التدريبية، حيث يرفع من مستوى أداء الالعبني للمهارات األساسية ويزيد من لياقتهم البدنية ابإلضا

بني إبراهيم محادة:" اكتساب الالعويعين اإلعداد اخلططي حسب مفيت  األثر الرتبوي والنفسي على الفرد
املعلومات واملعارف املتصلة هبا ابلقدر الكايف والذي ختلفة وكذلك القدرة على أداء خطط اللعب امل

 .(123،ص1994محادة،)واملتغرية خالل املباراةملتعددة ميكنهم من حسن التصرف يف خمتلف املواقف ا
 أقسام خطط اللعب: -ب    

 يرى مفيت إبراهيم محادة أن خطط اللعب تنقسم إىل:         
 خطط اللعب اهلجومية. -
 خطط اللعب الدفاعية. -

وهتدف أساسا إىل متكني الفريق من إصابة الفريق املضاد أبكرب عدد من  خطط اللعب اهلجومية: ❖
وكقاعدة تستدعي اخلطط اهلجومية أن يكون العيب الفريق على أعلى مستوى من األهداف 

املهارات األساسية أكرب من العيب الدفاع وتنقسم كذلك خطط اللعب اهلجومية إىل خطط اللعب 
 الفردية وخطط اللعب اجلماعية.

من املؤكد أن للدفاع أمهية واضحة إليقان هجوم املنافس ومنعه من خطط اللعب الدفاعية:  ❖
هجوم الفريق، بل كلما استطاع تسجيل األهداف، إن الدفاع املتني املنظم يبعث الثقة يف نفسية 
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الدفاع االستحواذ على الكرة بطريقة سليمة، استطاع الفريق تنفيذ اهلجوم املضاد بطريقة سليمة 
 .(108،ص1994،، محادةصاحل)، وينقسم هذا النوع كذلك إىل خطط اللعب الفردية واجلماعيةومنظمة

 ية اهلجومية والدفاعية يف كرة القدم:القواعد اخلطط -2-10
 أهم القواعد اهلجومية:  -أ   

 .انتظارهاالتحرك إىل الكرة القادمة وليس  •
 الكرة.التمويه واخلداع قبل وخالل وبعد التصرف يف  •
 الظهور للزميل املستحوذ على الكرة. •
 السيطرة عليها. أثناءالتحجيز عن الكرة  •
 خالية أو هرواب من املنافس.اجلري احلر ابستعمال مساحة  •
 تغيري سرعة اجلري بدون كرة طبقا لظروف املوقف. •
 عدم ترك الالعب للكرة اآلتية إليه أن تتخطاه إال يف مواقف معينة. •
 لتمرير.جذب املدافع مث ا •
 املفاضلة بني لعب الكرة من ملسة واحدة ولعب الكرة أبكثر من ملسة. •

 أهم القواعد الدفاعية: -ب 
 التحفز يف حميط الكرة. •
 طرد الالعب املستحوذ على الكرة للخارج. •
 مساحة يف املناطق اخلطرة.قيام املدافعني بتغطية  •
 منع املهاجم من التصرف الصحيح يف الكرة. •
 .(12،ص1994محادة،)السريع من اهلجوم للدفاعالتحول  •
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 :خامتة
املستوى لغرض الوصول إىل  يف ختطيط التدريب يعترب اإلجناز الرايضي يف كرة القدم من اجلهود املبذولة     

عند التعبري عن  واالعتزازاإلحساس ابلفخر  العايل من أجل جتاوز خمتلف العقبات وتقدمي مردود عايل مع
 القدرات داخل امليدان مع اإلصرار يف حالة الفشل.

االستفادة مجيع العلوم مع  مستمدة منلك تستند عملية التدريب يف كرة القدم على أسس وقواعد ولذ     
يف اليت تسهل   النتائج البناء وحتقيقمن خربات املدربني الناجحني الذين وصلوا ملستوايت عالية يف عملية 

 . اإلجنازات الرايضية احلصول على
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 :متهيد

يف  االنطالقيف ث علمي أسس منهجية يبين عليها الباحث قاعدته األساسية لكل دراسة أو حب      
يتبناه الباحث حىت تتم دراسته عملية البحث والدراسة، وتكون هذه األسس املنهجية مبثابة املرشد الذي 

يف هذه سنحاول أن نوضح أهم اإلجراءات امليدانية اليت اتبعناها ويف هذا اجلانب التطبيقي  ابلدقة العلمية،
عينة  اختيارجل حتقيق األهداف املسطرة من قبل، فيما تتأكد صحة الفرضيات حيث مت ة من أالدراس

بناء على عمليات مث حتليل كل منهما  االستبيانكانت حمل تطبيق أداة البحث املتمثلة يف   قصدية 
خاصة والتدريب الرايضي ومنه الوصول إىل نتائج ختدم البحث بصفة إحصائية تؤكد مصداقية فرضية حبثنا، 

 من هذه الدراسة.مت استخالصه  بصفة عامة، واخلروج ابقرتاحات وتوصيات بناء على ما
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 :االستطالعيةالدراسة  -1
هي تلك البحوث اليت تتناول موضوعات جديدة مل يتطرق إليها أي ابحث  االستطالعيةالبحوث       

جيهل الباحث كثريا ماهي أبعادها  أو حىتمن قبل وال تتوفر عنها بياانت أو معلومات 
 .(74،ص1984اثبت،)وجوانبها

يف حتسني مستوى اإلجناز التخطيط اإلسرتاتيجي للمدرب وأمهيته من خالل دراستنا حول موضوع "      
توجهنا إىل بعض أندية والية الوادي واتصلنا ابملدربني من أجل الوقوف  الرايضي يف كرة القدم لفئة األكابر"

مستوى ودوره يف حتسني  اليت يقومون هبا التخطيط اإلسرتاتيجي من خالل التدريباتعلى واقع وأمهية 
ملعلومات على املدربني وهذا من أجل ختصيص ومجع ا االستبيانيع اإلجناز الرايضي، حيث قمنا بتوز 

 والية الوادي من أجل كسب الوقت وألسباب مادية.واخرتان الفرضيات، واألفكار والتحقق من صحة 
 منهج البحث: -2

تعين ابلغة  منهج تعين الطريق ، كماكلمة منهج مشتقة من هنج، أي سلك طريقا معينا وابلتايل كلمة       
يعين البحث أو النظر أو املعرفة، اليت تؤدي إىل الغرض  ترجع إىل أصل يوانين، اليت،"méthodeاإلجنليزية"
 .(48،ص1996عمر،)املطلوب

حتديد العالقات واملنهج العلمي املستخدم يف إجناز هذه املذكرة هو املنهج الوصفي الذي يعتمد على      
دائهم، كما نراه مناسبا ويعطي احلرية للمستجوبني يف التطرق ألألنه يتسم ابملوضوعية بني املتغريات 

 لدراستنا.
 حتديد جمتمع وعينة البحث: -3
 جمتمع البحث: -3-1

حمدود من املفردات اليت عن طريقها تؤخذ  متثيل اجملتمع األصلي حبصة أو مقدار إجراء يستهدفوهو      
وبذلك بغرض تعميم النتائج اليت يتم التوصل إليها من القياسات أو البياانت املتعلقة ابلدراسة أو البحث 

 .(20،ص2003)رضوان،املسحوب من العينةالعينة على اجملتمع األصلي 

الناشطني يف الرابطة الوالئية لكرة القدم أن يكون جمتمع البحث خاص ابملدربني ولذا فقد اعتمدان يف حبثنا 
 الوادي وكان عددهم على النحو التايل:لوالية 
 مدربني. 10، ما قبل شريف ب: مدرب 11: أ قبل شريف مدرب، ما 13شريف: 

 اندي. 34موزعني على  مدرب 34ا على اإلحصائي يف حبثنواشتمل اجملتمع 
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 عينة البحث: -3-2
امليدانية وهي تعترب جزء من الكل، مبعىن العينة هي جزء من جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البياانت      

 .(234،ص2007زروايت،)أنه تؤخذ جمموعة من األفراد اجملتمع على أن تكون ممثلة جملتمع البحث

متثلت عينة البحث يف جمموعة  إذحرصنا على الوصول إىل نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع      
اندي أم الطيور، الوادي ) على مستوى والية اندي 15من  مدرب 15املتمثلة يف كرة القدم من مدريب  

إحتاد  حتدي احلمراية، شباب تقددين،، إحتاد وغالنة إحتاد املغري، إحتاد الغرابة، إحتاد تندلة، أبطال الزوالية،
، أمال أوملبيك أكفادوترجي تكسبت،  ب سيدي عون، اندي الغزال الذهيب،اندي البياضة، شبا قمار،
مل خنص العينة أبي خصائص ومميزات، وتقدر نسبة نة البحث بطريقة قصدية أي أننا وكان اختيار عي (غمرة

 ، وهي نسبة كافية لتمثيل اجملتمع.%44.11متثيلها جملتمع الدراسة ب:
 :جماالت البحث -4
 اجملال البشري:  -4-1

 15يتضمن اجملال البشري يف مدريب نوادي الرابطة الوالئية لكرة القدم والية الوادي ، وكان عددهم      
 اندي. 15مدرب من أصل

 جانبني ومها:قسم إىل  اجملال املكاين: -4-2
لقد قمنا ببحثنا هذا يف خمتلف املكتبات منها مكتبة املعهد )مكتبة علوم اجلانب النظري:  •

 ، ومكتبات أخرى(.واالجتماعيةوتقنيات النشاطات البدنية والرايضية، مكتبة علوم اإلنسانية 
على بعض مدريب الفرق يف الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية  االستبيانمت توزيع اجلانب التطبيقي:  •

 الوادي.
 وقد قسم إىل جانبني مها: اجملال الزمين: -4-3

 من شهر ديسمرب إىل غاية هناية شهر فيفري. ابتداءلقد بدأان يف حبثنا هذا  اجلانب النظري: •
أما اجلانب التطبيقي فقد دام من شهر مارس إىل غاية شهر ماي ويف هذه اجلانب التطبيقي:  •

وحتكيمه مث قمنا بتوزيعه وكذا حتليل النتائج املتحصل عليها ابستعمال  االستبياناملدة قمنا بتحضري 
 الطرق اإلحصائية.
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 متغريات البحث:ضبط  -5
كبرية هلذا ميكن القول أنه كي تكون فرضية البحث إن مرحلة حتديد متغريات البحث، تكتسي أمهية       

، أنه البد من العمل على صياغة وجتميع كل املتغريات البحث بشكل سليم ودقيق إذ قابلة للتحقيق ميدانيا
أنه البد أن حيرص كل ابحث حرصا شديدا على التمييز بني متغريات حبثه وبني بعض العوامل األخرى اليت 

 ا على مسار إجراء دراسته.من شأهنا أن تؤثر سلب
 :املتغري املستقل -5-1

وهو السبب يف عالقة السبب والنتيجة أي العامل الذي نريد من خالله قياس      
 .(58،ص1990حممودة،)النتائج

  التخطيط اإلسرتاتيجي للمدرب.: يتمثل يف ويف حبثنا هذا املتغري املستقل     
 املتغري التابع: -5-2

يعرف أبنه متغري يؤثر فيه املتغري املستقل وهو الذي تتوقف قيمته على مفعول أتثري قيم املتغريات      
 عالوي،)أحدثت تعديالت على قيم املتغري املستقل ستظهر على املتغري التابعاألخرى حيث أنه كلما 

 .(219،ص1999راتب،

 .اإلجناز الرايضيحبثنا هذا املتغري التابع يتمثل يف: ويف      
 األدوات املستعملة يف البحث: -6
  :االستبيان -6-1

املعلومات تستمد  االستبيانجلمع املعلومات تستعمل كثريا يف البحوث العلمية ، وعن طريق هو وسيلة      
إما مغلقة، مفتوحة، أو مباشرة من املصدر األصلي، ويتمثل يف مجلة من األسئلة، واليت تكون بدورها 

على العينة املختارة، مث يقوم جبمعها فدراستها وحتليلها ويقوم الباحث بتوزيعها  اختياريةنصف مفتوحة، أو 
 .(56،ص1995حممود، ،بوحوش)مث استخالص النتائج منها

 سؤاال:17على ابلغة العربية  االستبيانكأداة جلمع البياانت وقد كتب   االستبياناستعمل      
هل حتديد األهداف للمدرب تساعد يف حتسني حول:  05إىل السؤال رقم  01من السؤال رقم  -     

 ؟املستوى اإلجناز الرايضي يف كرة القدم لفئة األكابر
تساعد حول: هل فرتة التخطيط املعتمدة من قبل املدرب  10إىل السؤال رقم  06من السؤال رقم  -     

 يف حتسني مستوى اإلجناز الرايضي يف كرة القدم لفئة األكابر؟
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هل توفر وسائل التدريب واإلمكانيات املادية  حول : 17إىل السؤال رقم  11من السؤال رقم  -     
 مستوى اإلجناز الرايضي يف كرة القدم لفئة األكابر؟تساعد يف حتسني 

 األسس العلمية لألداة املستخدمة: -7
 :االستبيانصدق  -7-1

وضع لقياسها ويعترب الصدق ابلفعل للظاهرة اليت  االختبارهو أن يقيس  االستبيانإن املقصود بصدق      
 .(224،ص1999راتب،)االختبار حتديد صالحيةحيث أنه مشروط  اختباراملعامالت ألي مقياس أو  أهممن 

وجتربتهم امليدانية  كمني مشهود هلم مبستواهم العلمياحملعلى جمموعة من األساتذة  االستبيانمت عرض      
مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية لوالية  يف اجملاالت الدراسية ومناهج البحث العلمي

مع إجراء بعض التعديالت، ومنهم من  األسئلةفمنهم من وافق على بغرض املعاينة والتحكيم   ،بسكرة
 وإضافة بعض األسئلة.حبذف وتعديل  االستبيانآرائهم فقد مت تعديل ، وبناء على األسئلةأضاف بعض 

 :االستبيانثبات  -7-2
النتائج نفسها تقريبا إذا ما أعيد تطبيقه على نفس األفراد وحتت  االختباريقصد به هو أن يعطي      

أداة البحث على نفس العينة مرتني  إعادةإذ أكد مصطفى ابه على أن هذه الطريقة ميكن نفس الظروف، 
 .(142،ص1981السامرائي، الطالب،)اإلمكانأو أكثر حتت ظروف متشاهبة قدر 

 فوجدان نفس اإلجاابت اليت أبدو هبا يف املرحلة األوىل.بعد أسبوعني على نفس األفراد  قد وزع االستبيانو 
  :االستبيانموضوعية  -7-3

ذي يعين التحرر من التحيز والشرط املوضوعية  هي االستبيانمة اليت جيب أن تتوفر يف من العوامل امله     
وحىت حتيزه أو للمخترب كآرائه وأهوائه الذاتية وميوله الشخصي أو التعصب وعدم إدخال العوامل الشخصية 

 تعين أن تصف قدرات الفرد كما هي موجودة فعال ال كما نريدها أن تكونتعصبه، فاملوضوعية 

 .(145ص،1999إبراهيم،)

من خالل توافقها ونوع النشاط املختار لذلك  االستبيانويف هذا البحث ميكن توضيح موضوعية      
 .أكده أغلب املصححني ( وهذا ما)كرة القدم

 :األساليب اإلحصائية -8
ال ميكن ألي ابحث أن يستغين عن الطرق واألساليب اإلحصائية مهما كان نوع الدراسة اليت يقوم هبا      

على  االعتمادميكنه  الاقتصادية، متد ابلوصف املوضوعي الدقيق، فالباحث  أواجتماعية سواء كانت 
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 يقود الباحث إىل األسلوب الصحيح والنتائجعلى اإلحصاء  االعتماداملالحظات ولكن 
 .(74،ص1970السيد،)السليمة

 التقنيات اإلحصائية التالية:وقد استخدمنا يف حبثنا هذه 
 اإلحصاء الوصفي: -8-1

إىل نسب مئوية ابستخدام الطريقة  االستبيانالبياانت املتحصل عليها من خالل حيث مت حتويل      
الثالثية وعرضها يف جدول ورسومات بيانية لتسهيل عملية عرض وحتليل ومناقشة النتائج املتحصل عليها 

  يف ضوء فرضيات الدراسة.
          

 100تتتتتتتتتت                                                                        

 

      = % النسبة املئوية

 حيث أن:

 العينة. أفرادمتثل عدد : ع -
 متثل عدد التكرارات.: ت -
 ميثل النسب املئوية. :س -
 :االستداليلاإلحصاء  -8-2

إن حتليل وتفسري النتائج تتطلب إجراء مقارنة بينب خمتلف البياانت املتحصل عليها، ومبا أن هذه      
( لعامل x)2،2املناسب هو كا االختبار، وعليه االمسيغرضها تصنيفي، فإن البياانت يف املستوى البياانت 

  واحد والذي حيسب ابلطريقة التالية:

 2(تكرارات املتوقعة –تكرارات املشاهدة )جمموع           

 ملتوقعةتكرارات ا                          
 

   %100                              ع

   % 100 ×ت    =                                 س                        ت 

         ع                                                                 
 

 100 ×التكرارات 
 عدد االفراد   

 = 2كا
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 :خامتة

من خالل هذا الفصل بينا خمتلف اخلطوات والطرق اليت اعتمدان عليها يف معاجلة نتائج الدراسة      
اخلاصة الدراسة، وحتديد جمتمع الدراسة والعينة امليدانية، فمن خالل هذه األخرية متكنا من حتديد جماالت 

موجه إىل بعض  استبيان)بذلك، كما قمنا بتحديد األدوات املستعملة جلمع املعلومات حيث استعملنا 
لكرة القدم والية الوادي(، والكيفية اليت متت من خالهلا املعاجلة اإلحصائية هلذه مدريب الرابطة الوالئية 

العلمي  األساساملنهجية للدراسة امليدانية، اليت تعترب النتائج، كل هذه األمور تدخل حتت إطار اإلجراءات 
 بطريقة مقنعة ومنطقية.منظم الذي يرتكز عليه الباحث ليكون عمله 
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 متهيد:

 ،املقدمة للمدربني االستبيان استمارة ل عليها من خاللنعرض يف هذا الفصل حتليل البياانت املتحص     
خاصة مث متثيلها بيانيا حيث قمنا يف هذا الفصل بعرض النتائج يف جداول  حماور ىل ثالثاليت مت تبويبها إ
 إلعطاء توضيحات لكل نتيجة توصلنا إليها. االستبيان، مث حتليل نتائج االستبيانلكل سؤال من 
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 :االستبيانعرض وحتليل نتائج  -1
يف كرة القدم  حتديد األهداف للمدرب يساعد يف حتسني مستوى اإلجناز الرايضي احملور األول: -1-1

 لفئة األكابر.
 األهداف قبل بدء العمليات التدريبية له أتثري على نتائج الفريق؟هل ترى أن وضع  :01السؤال رقم  -
 ليات التدريبية على نتائج الفريق أو ال.قبل بدء العممعرفة أتثري وضع األهداف  منه: الغرض -
 ليات التدريبية على نتائج الفريق أو ال.العمميثل أتثري وضع األهداف قبل بدء  :01اجلدول رقم -

 2كا  %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 احملسوبة
 2كا

 اجلدولية
مستوى 
الداللة 

(a) 

درجة 
 احلرية

(df) 

 االستنتاج
 اإلحصائي

  %87 13 نعم
 %13 02 ال دال 1 0.05 3.84 8.06

 %100 15 اجملموع

 

 حتليل النتائج: •
يرون أن وضع األهداف قبل بدء من املدربني  %87نالحظ أن نسبة من خالل نتائج اجلدول أعاله      

أن وضع األهداف  من املدربني يرون %13يف حني نسبة العمليات التدريبية له أتثري على نتائج الفريق 
 .قبل بدء العمليات التدريبية ليس له أتثري على نتائج الفريق

، 1ودرجة حرية  0.05لة اجلدولية عند مستوى دال 2احملسوبة أكرب من قيمة كا 2كاكما نالحظ أن قيمة  
 .مرفوضة وابلتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني النتائج H0أن الفرضية الصفرية  هذا يعين

ريبية له أتثري على نتائج يعتربون أن وضع األهداف قبل بدء العمليات التدمعظم املدربني  ومنه نستنتج أن
 الفريق.

نعم
87%

ال
13%

01التمثيل النسبي للجدول رقم 
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 ؟حسب رأيك ماهو األساس الذي يبىن عليه التخطيط اجليد  :02السؤال رقم  -
 .األساس الذي يبىن عليه التخطيط اجليد معرفة الغرض منه: -
 األساس الذي يبىن عليه التخطيط اجليد.ميثل  :02اجلدول رقم -

 2كا %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 احملسوبة
 2كا

 اجلدولية
مستوى 
الداللة 

(a) 

درجة 
احلرية 

(df) 

 االستنتاج
 اإلحصائي

مرونة 
 اخلطة

01 6% 

 دال 3 0.05 7.81 9.77

أسلوب 
التدريب 

 املعتمد
04 27% 

العمل وفق 
األهداف 

 املسطرة
10 67% 

أشياء 
 أخرى

00 00% 

 %100 15 اجملموع

 
 

 

مرونة الخطة
6%

أسلوب التدريب
المعتمد
27%

العمل وفق 
األهداف المسطرة

67%

أشياء أخرى
0%

02التمثيل النسبي للجدول رقم 
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 حتليل النتائج: •
األساس الذي يبىن عليه من املدربني يرون أن  %67نالحظ أن نسبة من خالل نتائج اجلدول أعاله      

أسلوب  من املدربني يرون أن %27التخطيط اجليد هو العمل وفق األهداف املسطرة يف حني نسبة 
ترى أن مرونة اخلطة هي  %6عليه التخطيط اجليد بينما نسبة يبىن  الذيالتدريب املعتمد هو األساس 

 .األساس الذي يبىن عليه التخطيط اجليد
، 3ودرجة حرية  0.05لة اجلدولية عند مستوى دال 2احملسوبة أكرب من قيمة كا 2كما نالحظ أن قيمة كا

 مرفوضة وابلتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني النتائج. H0أن الفرضية الصفرية  هذا يعين
األساس الذي يبىن عليه التخطيط اجليد هو العمل وفق عظم املدربني يعتربون أن ومنه نستنتج أن م
 األهداف املسطرة.
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عملية هل تتضمن أهدافكم تطوير األجهزة الوظيفية لالعب القلب والرئتني خالل  :03السؤال رقم  -
 ؟التدريب

خالل عملية  ما إذا كانت األهداف تتضمن تطوير األجهزة الوظيفية لالعب معرفة الغرض منه: -
 أو ال. التدريب

على تطوير األجهزة الوظيفية لالعب خالل عملية األهداف  اعتمادمدى  ميثل :03اجلدول رقم -
 أو ال. التدريب

 2كا %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 احملسوبة
 2كا

 اجلدولية
مستوى 
الداللة 

(a) 

درجة 
 احلرية

(df) 

 االستنتاج
 اإلحصائي

 %100 15 نعم
 %00 00 ال دال 1 0.05 3.84 7.5

 %100 15 اجملموع

 

 حتليل النتائج: •
تطوير أهدافهم تتضمن من املدربني يرون أن  %100نالحظ أن نسبة من خالل نتائج اجلدول أعاله      

أهدافهم ال من املدربني يرون أن  %00حني نسبة يف األجهزة الوظيفية لالعب خالل عملية التدريب 
 الوظيفية لالعب خالل عملية التدريب.تتضمن تطوير األجهزة 
، 1ودرجة حرية  0.05اجلدولية عند مستوى داللة  2احملسوبة أكرب من قيمة كا 2كما نالحظ أن قيمة كا

 مرفوضة وابلتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني النتائج. H0أن الفرضية الصفرية  هذا يعين
يعتربون أن أهدافهم تتضمن تطوير األجهزة الوظيفية لالعب خالل عملية  املدربني أغلبيةومنه نستنتج أن 

 .التدريب

نعم
100%

ال
0%

03التمثيل النسبي للجدول رقم
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ابحلالة النفسية والفيزيولوجية هل هتتمون يف ختطيطكم اإلسرتاتيجي يف التدريب  :04السؤال رقم  -
 ؟لالعب

يف التدريب يهتم ابحلالة النفسية والفيزيولوجية  سرتاتيجيما إذا كان التخطيط اإل معرفة الغرض منه: -
 أو ال. لالعب

 التخطيط اإلسرتاتيجي يف التدريب ابحلالة النفسية والفيزيولوجية لالعب اهتمام ميثل :04اجلدول رقم -
 .أو ال

 2كا %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 احملسوبة
 2كا

 اجلدولية
مستوى 
الداللة 

(a) 

درجة 
 احلرية

(df) 

 االستنتاج
 اإلحصائي

 %80 12 نعم
 %20 03 ال دال 1 0.05 3.84 5.4

 %100 15 اجملموع

 

 حتليل النتائج: •
يهتمون يف ختطيطهم اإلسرتاتيجي من املدربني  %80من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة      

يف ختطيطهم يهتمون ال من املدربني  %20يف حني نسبة ابحلالة النفسية والفيزيولوجية لالعب يف التدريب 
 والفيزيولوجية لالعب.اإلسرتاتيجي يف التدريب ابحلالة النفسية 

، 1ودرجة حرية  0.05اجلدولية عند مستوى داللة  2احملسوبة أكرب من قيمة كا 2كما نالحظ أن قيمة كا
 مرفوضة وابلتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني النتائج. H0أن الفرضية الصفرية  هذا يعين

معظم املدربني يهتمون يف ختطيطهم اإلسرتاتيجي يف التدريب ابحلالة النفسية والفيزيولوجية ومنه نستنتج أن 
 لالعب.

نعم
80%

ال
20%

04التمثيل النسبي للجدول رقم 
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 ؟ماهو اهلدف من التحضري البدين يف فرتة املنافسة :05السؤال رقم  -
 .اهلدف من التحضري البدين يف فرتة املنافسة معرفة الغرض منه: -
 .اهلدف من التحضري البدين يف فرتة املنافسة ميثل :05اجلدول رقم -

 2كا %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 احملسوبة
 2كا

 اجلدولية
مستوى 
الداللة 

(a) 

درجة 
احلرية 

(df) 

 االستنتاج
 اإلحصائي

تطوير 
قدرات 

الالعبني 
 بدنيا

11 73% 

 دال 3 0.05 7.81 16.17

تنمية 
الصفات 

 املهارية
01 %7 

حتسني 
مستوى 

 داءاأل
03 20% 

إجابة 
 %00 00 أخرى

 %100 15 اجملموع

 

 

تطوير قدرات 
الالعب بدنيا 

73%

تنمية الصفات
المهارية
7%

تحسين مستوى
األداء
20%

إجابة أخرى
0%

05التمثيل النسبي للجدول رقم 
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 حتليل النتائج: •
 اهلدف من التحضريمن املدربني يرون أن  %73من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة      

حتسني من املدربني يرون أن  %20يف حني نسبة  املنافسة هو تطوير قدرات الالعبني بدنيا البدين يف فرتة
تنمية الصفات ترى أن  %7بينما نسبة اهلدف من التحضري البدين يف فرتة املنافسة هو مستوى األداء 

 التحضري البدين يف فرتة املنافسة.املهارية هي اهلدف من 
، 3ودرجة حرية  0.05اجلدولية عند مستوى داللة  2احملسوبة أكرب من قيمة كا 2قيمة كاكما نالحظ أن 

 مرفوضة وابلتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني النتائج. H0أن الفرضية الصفرية  هذا يعين
تطوير قدرات يرون أن اهلدف من التحضري البدين يف فرتة املنافسة هو ومنه نستنتج أن معظم املدربني 

 الالعبني بدنيا.
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يف حتسني مستوى اإلجناز هل فرتة التخطيط املعتمدة من قبل املدرب تساعد  :احملور الثاين -4-2
 الرايضي يف كرة القدم لفئة األكابر.

 ؟التدريبيف بداية املوسم التدرييب هل تعطي أمهية لتسطري برانمج زمين ملراحل  :06السؤال رقم  -
 يف بداية املوسم أو ال. أمهية تسطري برانمج زمين ملراحل التدريب معرفة الغرض منه: -
 أو ال. أمهية تسطري برانمج زمين ملراحل التدريب يف بداية املوسم مدى ميثل :06اجلدول رقم -

 2كا %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 احملسوبة
 2كا

 اجلدولية
مستوى 
الداللة 

(a) 

درجة 
 احلرية

(df) 

 االستنتاج
 اإلحصائي

 %100 15 نعم
 %00 00 ال دال 1 0.05 3.84 15

 %100 15 اجملموع
 

 حتليل النتائج: •
لتسطري يعطون أمهية  من املدربني  %100من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة          

 ترى عكس ذلك.من املدربني  %00حني نسبة برانمج زمين ملراحل التدريب يف بداية املوسم التدرييب يف 
، 1ودرجة حرية  0.05اجلدولية عند مستوى داللة  2احملسوبة أكرب من قيمة كا 2كما نالحظ أن قيمة كا

 لة إحصائية بني النتائج.مرفوضة وابلتايل هناك فروق ذات دال H0أن الفرضية الصفرية  هذا يعين
 .يف بداية املوسم التدرييب يعطون أمهية لتسطري برانمج زمين ملراحل التدريب املدربنيأغلبية ومنه نستنتج أن 

 

نعم
100%

ال
0%

06التمثيل النسبي للجدول رقم 
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تقسمون الدورة التدريبية السنوية إىل مرحلة إعداد عام وإعداد خاص وإعداد هل  :07السؤال رقم  -
 ؟للمبارايت

إعداد عام وإعداد خاص وإعداد قسمت الدورة التدريبية السنوية إىل مرحلة  معرفة ما إذا الغرض منه: -
 أو ال. للمبارايت

عام وإعداد خاص وإعداد  إعدادتقسيم الدورة التدريبية السنوية إىل مرحلة  ميثل مدى :07اجلدول رقم -
 أو ال. للمبارايت
 2كا %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 احملسوبة
 2كا

 اجلدولية
مستوى 
الداللة 

(a) 

درجة 
 احلرية

(df) 

 االستنتاج
 اإلحصائي

 %100 15 نعم
 %00 00 ال دال 1 0.05 3.84 15

 %100 15 اجملموع

 

 حتليل النتائج: •
يقسمون الدورة التدريبية من املدربني  %100من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة      

يرون من املدربني  %00يف حني نسبة إىل مرحلة إعداد عام وإعداد خاص وإعداد للمبارايت السنوية 
 عكس ذلك.

، 1ودرجة حرية  0.05اجلدولية عند مستوى داللة  2احملسوبة أكرب من قيمة كا 2كما نالحظ أن قيمة كا
 مرفوضة وابلتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني النتائج. H0أن الفرضية الصفرية  هذا يعين

ومنه نستنتج أن معظم املدربني يهتمون يف ختطيطهم اإلسرتاتيجي يف التدريب ابحلالة النفسية والفيزيولوجية 
 لالعب.

نعم
100%

ال
0%
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 ؟تعطون يف الربانمج التدرييب احلجم والزمن الكايف للحصة التدريبيةهل  :08السؤال رقم  -
 أو ال. إعطاء الربانمج التدرييب احلجم والزمن الكايف للحصة التدريبية معرفة الغرض منه: -
 أو ال. إعطاء الربانمج التدرييب احلجم والزمن الكايف للحصة التدريبية ميثل مدى :08اجلدول رقم -

 2كا %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 احملسوبة
 2كا

 اجلدولية
مستوى 
الداللة 

(a) 

درجة 
 احلرية

(df) 

 االستنتاج
 اإلحصائي

 %87 13 نعم
8.06 
 

 %13 02 ال دال 1 0.05 3.84
 %100 15 اجملموع

 

 حتليل النتائج: •
احلجم والزمن الكايف يعطون من املدربني  %87من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة      

ال يعطون احلجم والزمن الكايف  من املدربني %13يف حني نسبة للحصة التدريبية يف الربانمج التدرييب 
 .للحصة التدريبية يف الربانمج التدرييب

، 1ودرجة حرية  0.05اجلدولية عند مستوى داللة  2احملسوبة أكرب من قيمة كا 2كما نالحظ أن قيمة كا
 مرفوضة وابلتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني النتائج. H0أن الفرضية الصفرية  هذا يعين
 يعطون احلجم والزمن الكايف للحصة التدريبية يف الربانمج التدرييب.نتج أن معظم املدربني ومنه نست

 
 
 

نعم
87%

ال
13%
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اجلهد والوقت املبذولني يف  من اإلعداد النفسي الذي تقوم به يعمل على التقليلهل  :09السؤال رقم -
 ؟التدريب

املبذولني يف اجلهد والوقت  من ما إذا كان اإلعداد النفسي يعمل على التقليل معرفة الغرض منه: -
 أو ال. التدريب

 أو ال. ميثل اإلعداد النفسي ودوره يف التقليل من اجلهد والوقت املبذولني يف التدريب :09اجلدول رقم -

 2كا %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 احملسوبة
 2كا

 اجلدولية
مستوى 
الداللة 

(a) 

درجة 
 احلرية

(df) 

 االستنتاج
 اإلحصائي

 %13 02 نعم
 %87 13 ال دال 1 0.05 3.84 8.06

 %100 15 اجملموع

 

 حتليل النتائج: •
أكدوا أن اإلعداد النفسي ال يعمل من املدربني  %87من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة     

يرون أن اإلعداد  من املدربني %13يف حني نسبة  املبذولني يف التدريب اجلهد والوقت من على التقليل
 .النفسي يعمل على التقليل من اجلهد والوقت املبذولني يف التدريب

، 1ودرجة حرية  0.05اجلدولية عند مستوى داللة  2احملسوبة أكرب من قيمة كا 2كما نالحظ أن قيمة كا
 مرفوضة وابلتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني النتائج. H0أن الفرضية الصفرية  هذا يعين

ال يعمل على التقليل من اجلهد والوقت أن اإلعداد النفسي  يؤكدونومنه نستنتج أن معظم املدربني 
 املبذولني يف التدريب.

نعم
13%

ال
87%

09التمثيل النسبي للجدول رقم 
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 ؟ق اللعبعلى أي أساس يبين املدرب خطط وطر  :10رقمالسؤال  -
 .ق اللعباألساس الذي يبين عليه املدرب خطط وطر  معرفة الغرض منه: -
 .يبين عليه املدرب خطط وطرق اللعب األساس الذي ميثل :10اجلدول رقم -

 2كا %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 احملسوبة
 2كا

 اجلدولية
مستوى 
الداللة 

(a) 

درجة 
احلرية 

(df) 

 االستنتاج
 اإلحصائي

حسب 
طبيعة 
 املنافس

11 73% 

 دال 3 0.05 7.81 16.17

حسب 
إمكانيات 

 الالعبني
03 20% 

حسب 
نوع 

 املنافسة
01 %7 

أشياء 
 أخرى

00 00% 

 %100 15 اجملموع

 

 

حسب طبيعة 
المنافسة
73%

حسب إمكانيات 
الالعبين
20%

حسب نوع 
المنافسة
7%

أشياء
أخرى
0%
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 حتليل النتائج: •
ين عليه يرون أن األساس الذي يبمن املدربني  %73من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة     

األساس من املدربني يرون أن  %20يف حني نسبة املدرب خطط وطرق اللعب هو حسب طبيعة املنافس 
من  7%املدرب خطط وطرق اللعب هو حسب إمكانيات الالعبني يف حني نسبة الذي يبين عليه 

 .املدربني يرون أن األساس الذي يبين عليه املدرب خطط وطرق اللعب هو حسب نوع املنافسة
، 3ودرجة حرية  0.05اجلدولية عند مستوى داللة  2احملسوبة أكرب من قيمة كا 2كما نالحظ أن قيمة كا

 مرفوضة وابلتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني النتائج. H0أن الفرضية الصفرية  هذا يعين
املدرب خطط وطرق اللعب هو أكدوا على أن األساس الذي يبين عليه املدربني  أغلبيةومنه نستنتج أن 

 حسب طبيعة املنافس.
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حتسني مستوى اإلجناز ساعد يف ئل التدريب واإلمكانيات املادية يوساتوفر هل  :الثالثاحملور  -4-3
 الرايضي يف كرة القدم لفئة األكابر.

 يات مادية؟وإمكان ط اإلسرتاتيجي للمدرب وسائل يتطلب التخطيهل  :11السؤال رقم  -
 أو ال. وسائل وإمكانيات ماديةلالتخطيط اإلسرتاتيجي للمدرب مدى حاجة  معرفة الغرض منه: -
 نيات مادية أو ال.وسائل وإمكالحاجة التخطيط اإلسرتاتيجي للمدرب  ميثل :11اجلدول رقم -

 2كا %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 احملسوبة
 2كا

 اجلدولية
مستوى 
الداللة 

(a) 

درجة 
 احلرية

(df) 

 االستنتاج
 اإلحصائي

 %100 15 نعم
 %00 00 ال دال 1 0.05 3.84 15

 %100 15 اجملموع

 

 حتليل النتائج: •
التخطيط اإلسرتاتيجي من املدربني يرون أن  %100من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة     

 عكس ذلك.من املدربني يرون  %00يف حني نسبة وسائل وإمكانيات مادية يتطلب للمدرب 
، 1ودرجة حرية  0.05اجلدولية عند مستوى داللة  2احملسوبة أكرب من قيمة كا 2كما نالحظ أن قيمة كا

 مرفوضة وابلتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني النتائج. H0أن الفرضية الصفرية  هذا يعين
درب يتطلب وسائل وإمكانيات اإلسرتاتيجي للم التخطيط املدربني يعتربون أن أغلبيةومنه نستنتج أن 

  مادية.

 

نعم
100%

ال
0%
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 ؟وسائل تدريب حديثةهل تستعمل يف احلصص التدريبية  :12السؤال رقم  -
 أو ال. يف احلصص التدريبية وسائل تدريب حديثة استعمالمعرفة مدى  الغرض منه: -
 لوسائل تدريب حديثة أو ال.يف احلصص التدريبية  استعمال ميثل :12اجلدول رقم -

 2كا %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 احملسوبة
 2كا

 اجلدولية
مستوى 
الداللة 

(a) 

درجة 
 احلرية

(df) 

 االستنتاج
 اإلحصائي

 7% 01 نعم
 %93 14 ال دال 1 0.05 3.84 11.26

 %100 15 اجملموع

 

 حتليل النتائج: •
وسائل تدريب ال يستعملون من املدربني  %93من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة     

يف احلصص  يستعملون وسائل تدريب حديثة من املدربني %7حني نسبة احلصص التدريبية يف يف حديثة 
 .التدريبية

، 1ودرجة حرية  0.05اجلدولية عند مستوى داللة  2احملسوبة أكرب من قيمة كا 2كما نالحظ أن قيمة كا
 مرفوضة وابلتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني النتائج. H0أن الفرضية الصفرية  هذا يعين

 يف احلصص التدريبية.ال يستعملون وسائل تدريب حديثة ومنه نستنتج أن أغلبية املدربني 
 
 
 
 

نعم
7%

ال
93%
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 ؟تدريب اليت تساعد يف إجناح الربانمج التدرييب يف كرة القدموسائل ماهي أهم  :13السؤال رقم  -
 .أهم وسائل تدريب اليت تساعد يف إجناح الربانمج التدرييب يف كرة القدم  معرفة الغرض منه: -

 حتليل النتائج: •

واملتعلقة أبهم الوسائل تدريب اليت تساعد يف إجناح الربانمج من خالل فرز أجوبة معظم املدربني     
 النتائج التالية:التدرييب يف كرة القدم حتصلنا على 

o .أقماع وكرات 
o  وصفارةميقايت. 
o .شواخص 
o .صدرايت 
o  االسرتجاعأجهزة. 
o .أجهزة تقوية العضالت 
o .صاالت مغطاة 
o .مالعب صغرية للتدريب 
o .مسبح 
o .كرات طبية 
o .مطاط سرعة 
o .سلم األرض 
o .حواجز 
o .حلقات 

من خالل هذه النتائج أن أغلبية املدربني يؤكدون على ضرورة توفر وسائل تدريب اليت ومنه نستنتج     
لعضالت وأجهزة تقوية ا االسرتجاعأجهزة  تساعد يف إجناح الربانمج التدرييب يف كرة القدم واليت من أمهها

 ب.وكذا مالعب صغرية للتدري
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 ؟ ابالسرتجاعمراكز خاصة  يتوفر النادي علىهل  :14السؤال رقم  -
 أو ال. ابالسرتجاعمراكز خاصة  توفر النادي علىمعرفة مدى  الغرض منه: -
 أو ال. ابالسرتجاعتوفر النادي على مراكز خاصة  ميثل نسب :13اجلدول رقم -

 2كا %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 احملسوبة
 2كا

 اجلدولية
مستوى 
الداللة 

(a) 

درجة 
 احلرية

(df) 

 االستنتاج
 اإلحصائي

 %00 00 نعم
 %100 15 ال دال 1 0.05 3.84 15

 %100 15 اجملموع

   

 حتليل النتائج: •
ال تتوفر أنديتهم على هياكل من املدربني  %100من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة     

 .ترى عكس ذلكمن املدربني  %00يف حني نسبة  ابالسرتجاعومراكز خاصة 
، 1ودرجة حرية  0.05اجلدولية عند مستوى داللة  2احملسوبة أكرب من قيمة كا 2كما نالحظ أن قيمة كا

 ة بني النتائج.مرفوضة وابلتايل هناك فروق ذات داللة إحصائي H0أن الفرضية الصفرية  هذا يعين
 .ابالسرتجاعهياكل ومراكز خاصة  على توفرتاألندية ال ومنه نستنتج أن أغلبية 

 
 
 
 
 

نعم
0%

ال
100%
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 ؟رايضية يؤثر إجيابيا على نتائج الفريق ومنشآت هياكل وجودهل  :15السؤال رقم  -
 أو ال. إجيابيا على نتائج الفريقوأتثريه رايضية  ومنشآت هياكل وجود معرفة مدى الغرض منه: -
 أو ال. إجيابيا على نتائج الفريق رايضية ومنشآت وجود هياكل ميثل أتثري :14اجلدول رقم -

 2كا %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 احملسوبة
 2كا

 اجلدولية
مستوى 
الداللة 

(a) 

درجة 
 احلرية

(df) 

 االستنتاج
 اإلحصائي

 %100 15 نعم
 %00 00 ال دال 1 0.05 3.84 15

 %100 15 اجملموع

 

 حتليل النتائج: •
توفر هياكل  أن أكدوا علىمن املدربني  %100من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة     

 من املدربني ترى عكس ذلك. %00يف حني نسبة إجيابيا على نتائج الفريق يؤثر ومنشآت رايضية 
، 1ودرجة حرية  0.05اجلدولية عند مستوى داللة  2احملسوبة أكرب من قيمة كا 2كما نالحظ أن قيمة كا

 مرفوضة وابلتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني النتائج. H0أن الفرضية الصفرية  هذا يعين
 إجيابيا.على نتائج الفريق هياكل ومنشآت رايضية  أتثري وجودعلى املدربني يؤكدون ومنه نستنتج أن أغلبية 

 
 
 
 

نعم
100%

ال
0%
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 ؟فئة األكابر كرة القدم  توجد ميزانية خاصة متنح لالعبنيهل  :16السؤال رقم  -
 فئة األكابر أو ال. ميزانية خاصة متنح لالعبني كرة القدمإن كانت هناك  معرفة الغرض منه: -
 أو ال. نية خاصة متنح لالعبني كرة القدم فئة األكابرميزاميثل وجود  :15اجلدول رقم -

 2كا %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 احملسوبة
 2كا

 اجلدولية
مستوى 
الداللة 

(a) 

درجة 
 احلرية

(df) 

 االستنتاج
 اإلحصائي

 %20 03 نعم
 %80 12 ال دال 1 0.05 3.84 5.4

 %100 15 اجملموع

 

 حتليل النتائج: •
أنه ال توجد ميزانية خاصة من املدربني أكدوا  %80من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة     

 .ميزانية خاصة متنح لالعبنيتؤكد وجود  من املدربني %20يف حني نسبة متنح لالعبني 
، 1ودرجة حرية  0.05اجلدولية عند مستوى داللة  2احملسوبة أكرب من قيمة كا 2كما نالحظ أن قيمة كا

 مرفوضة وابلتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني النتائج. H0أن الفرضية الصفرية  هذا يعين
 متنح لالعبني كرة القدم. ميزانية خاصة توجد هبا األندية ال ومنه نستنتج أن أغلبية

 
 
 
 
 

نعم
20%

ال
80%
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 ؟"سبونسور"هناك إعاانت خارجية تقدم على شكل دعم للنادي هل  :17السؤال رقم -
إن كان النادي يتحصل على إعاانت خارجية تقدم على شكل دعم للنادي معرفة  الغرض منه: -

 أو ال. "سبونسور"
 .امتالك النادي إلعاانت خارجية تقدم على شكل دعم للنادي "سبونسور" ميثل :16 اجلدول رقم -

 2كا %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 احملسوبة
 2كا

 اجلدولية
مستوى 
الداللة 

(a) 

درجة 
 احلرية

(df) 

 االستنتاج
 اإلحصائي

 13% 02 نعم
 87% 13 ال دال 1 0.05 3.84 8.06

 %100 15 اجملموع

 

 حتليل النتائج: •
أن النادي ال يتحصل على من املدربني أكدوا  %87من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة     

حصول من املدربني تؤكد  %13يف حني نسبة  إعاانت خارجية تقدم على شكل دعم للنادي "سبونسور"
 "سبونسور".النادي على إعاانت خارجية تقدم على شكل دعم للنادي 

، 1ودرجة حرية  0.05اجلدولية عند مستوى داللة  2احملسوبة أكرب من قيمة كا 2كما نالحظ أن قيمة كا
 مرفوضة وابلتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني النتائج. H0أن الفرضية الصفرية  هذا يعين

شكل دعم للنادي "سبونسور" وهذا حتصل على إعاانت خارجية على  ومنه نستنتج أن أغلبية األندية ال
 .ائجيدل على نقص التمويل وابلتايل ضعف النت

 

نعم
13%

ال
87%

16التمثيل النسبي للجدول رقم 
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 خامتة:

لكل من الفرضيات اليت تناولناها على شكل حماور تضمن هذا الفصل عرض وحتليل نتائج البحث      
حتسني مستوى التخطيط اإلسرتاتيجي للمدرب وأمهيته يف وذلك ملعرفة آراء ووجهات نظر املدربني حول 

، 2اإلجناز الرايضي لالعيب كرة القدم، واستخدمنا يف احلصول على النتائج كل من النسبة املئوية واختبار كا
إىل جمموعة من احلقائق جاءت يف سياق وذلك ملعرفة الداللة اإلحصائية هلذه النتائج، ويف األخري توصلنا 

 الفرضيات املطروحة.
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 متهيد:

التخطيط اإلسرتاتيجي للمدرب و أمهيته يف حتسني قصد معرفة من خالل الدراسة اليت قمنا هبا      
 اقرتحنامتفرعة عن اإلشكالية مث  بطرح ثالث أسئلة جزئية لقدم، قمنااكرة   لالعيب الرايضيمستوى اإلجناز 

وتسجيل النتائج من خالل الواقع امليداين، ويف هذا الفصل سنقوم مبناقشة ثالث فرضيات لدراستها ميدانيا 
 .االستبيانوحتليلها من خالل نتائج هذه الفرضيات 
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 مناقشة نتائج يف ضوء الفرضيات: -1
 مناقشة نتائج الفرضية األوىل: -1-1

 ى أن:تنص الفرضية األوىل عل     
لالعيب كرة القدم فئة يساعد يف حتسني مستوى اإلجناز الرايضي للمدرب  األهدافحتديد  -      

 األكابر.
 اصة إبجاابت املدربني.اخل : الداللة اإلحصائية للفرضية األوىل17قمول ر جد

 نتائج خاصة إبجاابت املدربني
 اإلحصائي االستنتاج اجلد ولية 2كا احملسوبة 2كا األسئلة

 دال 3.84 8.06 1س
 دال 7.81 9.77 2س
 دال 3.84 7.5 3س
 دال 3.84 5.4 4س
 دال 7.81 16.17 5س

(، ابإلضافة إىل النسب 5(،)4(،)3(،)2(،)1رقم)من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلداول      
( 2كا  اختبارروق ذات داللة إحصائية )ومبا أن هناك ف %73،%80،%100، %76، %87املئوية  
ضي لالعيب كرة القدم فئة من قبل املدرب يساعد يف حتسني مستوى اإلجناز الرايحتديد األهداف تبني أن 

 التخطيط أهم مزاايأان من حيث أكد على األكابر،وهذا ما أشار إليه العلماء واخلرباء يف اجلانب النظري 
عند تنفيذ األعمال لكي يسهل  جيب أن يسلكها األفراد يوضح الطريق واألهداف اليت يف التدريب أنه

 .حتقيقها أي حتديد اهلدف بوضوح
املتحصل على شهادة املاسرت بوالية عني الدفلى يف دراسته جناري بن حاج علي حممد كما أكد   -  

حتديد األهداف املراد على أن  بعنوان"أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي لدى املدربني يف حتسني املردود الرايضي"
ن األهداف ألسنة  17أقل من يب كرة القدم حتقيقها للمدرب أتثري على حتسني املردود الرايضي لالع

 عنصر من عناصر التخطيط.
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يف دراستهما املتحصلني على شهادة ماسرت بوالية  عبد الكرمي بركةو  جربيط إمساعيلكل من كما أكد    -
م املدربني معظأمهية التخطيط اإلسرتاتيجي لدى املدربني يف حتسني املردود الرايضي" على أن ورقلة بعنوان"

الرايضي لالعبني يف  أن حتديد أهداف التدريب واليت هي من عناصر التخطيط اجليد أتثري على املردود  نيرو 
 كرة السلة.

 كبرية.حتققت بنسبة  ومما سبق ميكن القول أن الفرضية األوىل  -
 مناقشة نتائج الفرضية الثانية: -1-2

 تنص الفرضية الثانية على أن:     
كرة القدم   لالعيب فرتة التخطيط املعتمدة من قبل املدرب تساعد يف حتسني مستوى اإلجناز الرايضي -    

 فئة األكابر.
 املدربني.اصة إبجاابت اخل : الداللة اإلحصائية للفرضية الثانية18جدول رقم 

 نتائج خاصة إبجاابت املدربني
 اإلحصائي االستنتاج اجلد ولية 2كا احملسوبة 2كا األسئلة

 دال 3.84 15 6س
 دال 3.84 15 7س
 دال 3.84 8.06 8س
 دال 3.84 8.06 9س
 دال 7.81 16.17 10س

(، ابإلضافة إىل النسب 11(،)10(،)9(،)8(،)7من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلداول رقم) 
( 2كا  اختبارومبا أن هناك فروق ذات داللة إحصائية ) %73،%87،%87، %100، %100املئوية  
لالعيب كرة القدم فرتة التخطيط املعتمدة من قبل املدرب تساعد يف حتسني مستوى اإلجناز الرايضي تبني أن 

أن التخطيط اجليد يف التدريب يعتمد يف ا جاء يف اجلانب النظري حيث يعترب اخلرباء ، وكمفئة األكابر
فهو الركيزة األساسية واهلامة يف قبل بدء العملية التدريبية األساس على مدى حتديد التوقيت الزمين املناسب 

 .ختطيط التدريب
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يف دراستهما املتحصلني على شهادة ماسرت بوالية  عبد الكرمي بركةو  جربيط إمساعيلكما أكد كل من   -
 ورقلة بعنوان"أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي لدى املدربني يف حتسني املردود الرايضي" على أن معظم املدربني

  الرايضي لالعيب كرة السلة. املردودلتخطيط املدرب يساعد يف حتسني مستوى يرون أن التوقيت الزمين 
يف دراسته املتحصل على شهادة املاسرت بوالية عني الدفلى جناري بن حاج علي حممد كما أكد   -

حتديد وتقسيم  بعنوان"أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي لدى املدربني يف حتسني املردود الرايضي" على أن
 سنة. 17املردود الرايضي لالعيب كرة القدم فئة أقل من  يف حتسنيالتوقيت الزمين لتخطيط املدرب يساعد 

 ومما سبق ميكن القول أن الفرضية الثانية حتققت بنسبة كبرية. -
 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: -1-3

 تنص الفرضية الثالثة على أن :     
توفر وسائل التدريب واإلمكانيات املادية يساعد يف حتسني مستوى اإلجناز الرايضي لالعيب كرة  -     

 األكابر. فئةالقدم 
 اصة إبجاابت املدربني.اخل : الداللة اإلحصائية للفرضية الثالثة19جدول رقم  

 نتائج خاصة إبجاابت املدربني
 اإلحصائي االستنتاج اجلد ولية 2كا احملسوبة 2كا األسئلة

 دال 3.84 15 11س
 دال 3.84 11.26 12س
 دال 3.84 15 14س
 دال 3.84 15 15س
 دال 3.84 5.4 16س
 دال 3.84 8.06 17س

ابإلضافة  (،17)(،16(،)15(،)14(،)13(،)12من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلداول رقم) 
ومبا أن هناك فروق ذات داللة  ،%87،%80،%100،%100، %93، %100إىل النسب املئوية  
ن توفر وسائل التدريب واإلمكانيات املادية يساعد يف حتسني مستوى اإلجناز ( تبني أ2إحصائية )إختبار كا

ية وسائل التدريب ، وكما أشران يف اجلانب النظري على أمهالرايضي لالعيب كرة القدم فئة األكابر
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وخاصة فيما يتعلق جبانب الوسائل واألجهزة والذي يف إجناح عملية ختطيط التدريب واإلمكانيات املادية 
 يساعد يف تسهيل عمل املدرب ومنه عملية ختطيط التدريب.

بوالية البويرة بعنوان "دور ختطيط يف دراسته املتحصل على شهادة املاسرت ابيزيد عبد القادر كما أكد   -
أن معظم املدربني أمجعوا على أن عملية  لالعيب كرة القدم" علىالتدريب للرفع من مستوى اإلجناز الرايضي 

 تتطلب إمكانيات ووسائل بيداغوجية.ختطيط التدريب 
 الثالثة حتققت بنسبة كبرية.ومما سبق ميكن القول أن الفرضية  -
 مقارنة النتائج ابلفرضية العامة: -2

 : مقارنة النتائج ابلفرضية العامة:20جدول رقم 
 نسبة حتققها القرار صياغتها الفرضية

يساعد يف حتسني مستوى  حتديد األهداف للمدرب الفرضية اجلزئية األوىل
 اإلجناز الرايضي لالعيب كرة القدم.

 %81.4 حتققت

فرتة التخطيط املعتمدة من قبل املدرب تساعد يف  الفرضية اجلزئية الثانية
 حتسني مستوى اإلجناز الرايضي لالعيب كرة القدم.

 %89.4 حتققت

واإلمكانيات املادية تساعد يف  توفر وسائل التدريب الفرضية اجلزئية الثالثة
  حتسني مستوى اإلجناز الرايضي لالعيب كرة القدم.

 %93.33 حتققت

للتخطيط اإلسرتاتيجي للمدرب أمهية يف حتسني  الفرضية العامة
 مستوى اإلجناز الرايضي لالعيب كرة القدم.

 %88.04 حتققت

، وذلك (%88.04) الفرضية العامة قد حتققت بنسبةمن خالل اجلدول املوضح أعاله نستنتج أن      
(، %89.4(، والفرضية اجلزئية الثانية بنسبة ) %81.4بعدما حتققت الفرضية اجلزئية األوىل بنسبة )

 (.%93.33والثالثة بنسبة )
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 اإلستنتاجات: 

من خالل كل ما مت تقدميه يف كال اجلانبني النظري والتطبيقي، حاولنا تسليط الضوء حول أمهية      
التخطيط اإلسرتاتيجي للمدرب يف حتسني مستوى اإلجناز الرايضي لالعيب كرة القدم ،وعند حتليل نتائج 

ابملدربني، ميكن القول أننا هذه الدراسة اليت كانت عن طريق عرض وحتليل ومناقشة نتائج االستبيان اخلاص 
وصلنا إىل استخالص زبدة هذا العمل املتواضع، وخاصة من خالل الدراسة امليدانية اليت وضحت الغموض 
الذي كان يطغى على هذا العمل، وابلتايل تقدمي احللول اليت تعطي إجابة لإلشكال املطروح سابقا، ونتيجة 

طرت يف الفرضيات واملتمثلة يف أن معظم املدربني مقتنعني هلذا العمل مت التوصل لبعض احلقائق اليت س
أبمهية تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي للمدرب فهو عمل علمي ومنهجي يتطلب من املدرب كفاءة علمية 

ومهنية حىت يتمكن من تطبيقه والتعامل به لتحقيق األهداف املسطرة مع وضع الربامج الزمنية هلاته 
نيات املتوفرة واملتاحة، كما كشف بعض املدربني أن فرتة التخطيط املعتمدة من السياسات يف إطار اإلمكا

قبل املدرب تعترب من أبرز األسس اليت جيب عليه العمل عليها وذلك من خالل عملية التخطيط اجليد،  
كما مت أيضا إثبات أن عملية التخطيط اإلسرتاتيجي للمدرب حتتاج إىل وسائل تدريب وإمكانيات مادية 
وذلك من أجل العمل يف إطار منظم مبختلف األجهزة اليت تتطلبها هاته العملية، كما أننا توصلنا إىل أن 

أغلبية األندية ال تتوفر على اإلمكانيات الالزمة من وسائل التدريب وهذا ما جعلها تبقى يف مستوى 
 اهلاوي.

أمهية ابلغة يف حتسني مستوى اإلجناز ويف األخري ميكن القول أن التخطيط اإلسرتاتيجي للمدرب له      
الرايضي لالعيب كرة القدم والفرضيات اليت وضعناها متاشت مع إجاابت املدربني حسب النتائج املتوصل 

 إليها.
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:خالصة عامة  

ابلغا  اهتماماميكن القول أن التخطيط يف التدريب منهجا علميا حديثا، حيث أخد يف اآلونة األخرية      
من طرف املدربني وكذا الباحثني املختصني يف هذا اجملال إذ أن له عدة مزااي متس التدريب كالرفع من 

وإىل  الوصول ابلفريق إىل مصاف الفرق الكبرية يف هذا االختصاصو  الرايضي لالعب واملردود األداء
. مستوى اإلجنازات الرايضية  

دريب جعل منه جزء ال يتجزأ من أي نشاط رايضي، وهو مبثابة وهذا االهتمام املتزايد ابلتخطيط يف الت
)التخطيط( عبارة عن تصور  النادي، كون هذه العمليةاملدرب و  احملرك الرئيسي وشراين احلياة لدى

.مستقبلي ملواجهة التغريات املستقبلية  

، ل التدريب الرايضيجما ويف األخري نستطيع القول أن ما توصلنا إليه ميكن أن يكون منار للمختصني يف
املدربني يف مهنتهم وهذا من أجل  وكذا قطاع الرتبية البدنية والرايضية عامة يف اجلزائر، ويعمل على تشجيع

وفق أسس ومعايري علمية مدروسة وهذا ما أيخذان إىل حتسني ابلطريقة اجليدة  تفادي أخطاء سابقة والعمل
 الفرق الكربى وابلتايل حتقيق اإلجنازات الرايضية. مستوى الفرق اجلزائرية والوصول هبا إىل مصاف
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 :اقرتاحات أو فرضيات مستقبلية 
دراستنا لنتائج االستبيان اخلاص ابملدربني وابإلضافة إىل الدراسة املفصلة اليت تطرقنا إليها يف  يف إطار     

"التخطيط اإلسرتاتيجي  حولاجلانب النظري وكذا حتليل ومناقشة نتائج يف اجلانب التطبيقي واليت تدور 
ا جملموعة من االقرتاحات للمدرب وأمهيته يف حتسني مستوى اإلجناز الرايضي لالعيب كرة القدم"، خلصن

 والفرضيات املستقبلية واليت ميكن حصرها فيما يلي:
 البد على املدربني االلتزام ابلتخطيط يف التدريب كمنطلق يف العملية التدريبية. ❖
 البد على املدربني حتديد األهداف والفرتة املناسبة واملالئمة لعملية ختطيط التدريب. ❖
االهتمام ابلفئات الشبانية عن طريق توفري كل اإلمكانيات الالزمة من ختطيط على مجيع األندية  ❖

إىل مالعب ومراكز للتدريب وهذا من أجل ضمان مستقبل ذو مستوى عايل من األداء هلذه 
 الفئات.

تنظيم اجتماعات تقييمية لدراسة احملصلة احلالية يف تنفيذ عملية التخطيط الرايضي يف جمال  ❖
 النقائص وإعطاء حلول. التدريب وحتديد

البد أن يراعى عند عملية التخطيط يف التدريب كل اجلوانب) اجلانب البدين، اجلانب املهاري،  ❖
 اجلانب اخلططي، اجلانب التقين، اجلانب النفسي(.

 ختصيص ميزانية كافية تتماشى مع متطلبات التخطيط الرايضي. ❖
كل ما هو جديد يف جمال بناء وختطيط الربامج فتح دورات تكوينية مومسية للمدربني لالستفادة من   ❖

 التدريبية، كذلك من أجل تبادل اخلربات كي يستفيد منها هؤالء الصاعدين يف جمال كرة القدم.
العمل على توفري كل الوسائل واإلمكانيات املادية واملستلزمات اليت تسهل عملية التخطيط،  ❖

 وتكيف املدرب الرايضي على استعماهلا.
تمام رؤساء األندية بالعيب كرة القدم وذلك من خالل توفري اإلمكانيات الالزمة ضرورة اه ❖

 للتدريب ووضع ميزانية خاصة متنح لالعبني من أجل حتقيق األهداف املسطرة.
ضرورة إشراك كل املديرايت واملؤسسات املسؤولة على الرايضة بتوفري املالعب واملنشآت الرايضية  ❖

 ن مراكز لالسرتجاع وكذا التكوين.جبميع املرافق الضرورية م
 



  

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة حممد خيضر بسكـــرة

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

 قسم التدريب الرايضي 
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 ملخص الدراسة

 

  ملخص الدراسة

إلجناز الرايضي لالعيب كرة للمدرب وأمهيته يف حتسني مستوى اتخطيط اإلسرتاتيجي ال :عنوان الدراسة
 القدم لفئة األكابر.
إبراز أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي للمدرب يف حتسني مستوى اإلجناز الرايضي لالعيب   :هتدف الدراسة إىل

للتخطيط اإلسرتاتيجي للمدرب أمهية يف حتسني مستوى  :الفرض من الدراسة كرة القدم لفئة األكابر.
 مدرب من مخسة عشر فريق. 15تتكون من  قصديههي عينة  :العينة اإلجناز الرايضي لالعيب كرة القدم.

حتديد األهداف للمدرب يساعد  :االستنتاجاتأهم  .االستبيان :املستخدمةاألداة .%1144.:نسبتها
يف حتسني مستوى اإلجناز الرايضي لالعيب كرة القدم لفئة األكابر، حتديد فرتة التخطيط املعتمدة من قبل 

ي لالعيب كرة القدم لفئة األكابر، توفر وسائل التدريب املدرب تساعد يف حتسني مستوى اإلجناز الرايض
 توى اإلجناز الرايضي لالعيب كرة القدم لفئة األكابر.واإلمكانيات املادية يساعد يف حتسني مس

ابلتخطيط يف التدريب كمنطلق يف العملية التدريبية، البد  االلتزامالبد على املدربني  :أو توصية اقرتاحأهم 
، العمل على توفري كل على املدربني حتديد األهداف والفرتة املناسبة واملالئمة لعملية ختطيط التدريب

الوسائل واإلمكانيات املادية واملستلزمات اليت تسهل عملية التخطيط وتكيف املدرب الرايضي على 
من كل ماهو جديد يف جمال بناء وختطيط  لالستفادةاستعماهلا، فتح دورات تكوينية مومسية للمدربني 

 ؤالء الصاعدين يف جمال كرة القدم،منها هالربامج التدريبية، كذلك من اجل تبادل اخلربات كي يستفيد 
لدراسة احملصلة  تقييميهماشى مع متطلبات التخطيط الرايضي، تنظيم اجتماعات ختصيص ميزانية كافية تت

ضرورة إشراك كل  ،احلالية يف تنفيذ عملية التخطيط يف جمال التدريب وحتديد النقائص وإعطاء حلول
الرايضية جبميع املرافق الضرورية من  واملنشآتلرايضة بتوفري املالعب املديرايت واملؤسسات املسؤولة على ا

توفري ضرورة اهتمام رؤساء األندية بالعيب كرة القدم وذلك منم خالل  وكذا التكوين، لالسرتجاعمراكز 
 اإلمكانيات الالزمة للتدريب ووضع ميزانية خاصة متنح لالعبني من اجل حتقيق األهداف املسطرة.

 كرة القدم.  -اإلجناز الرايضي -املدرب الرايضي -اإلسرتاتيجي التخطيط :الكلمات املفتاحية
 



The  summary of the study 

 

The title of the study: the strategic planning of the trainer and its importance in 

improving the level of athletic achievement of the football players for the greats 

category. The study aims to highlight: the importance of strategic planning of the 

trainer in improving the level of athletic achievement of football players for the class of 

greats. The purpose of the study: the strategic planning of the trainer has a great 

importance in imporving the level of athletic achievement for the football  players. The 

sample: is intentional sample consists of 15 trainers from 15 teams. It's percentage: 

44.11%.The used tool: the questionnaire. The most important conclusions: setting the 

objectives of the trainer helps in improving the level of achievement athlete football 

players for the class of greats, determine the planning period approved by the trainer 

helps in improving the level of athletic achievement of the football players for the greats 

class, provides means training and physical capabilities helps improve the level of 

athletic achievement of football players for the prestige category. 

The most important suggestion or recommendation: The trainers must adhere to 

planning in the training as a starting point in the training process. Trainers have to 

determine the goals and the appropriate period for the training planning process, they 

must work to provide the means, the material resources and the supplies that facilitate 

the planning process and adapt the sports trainer to use them, to open seasonable 

training sessions for trainers to take advantages of everything new in the field of 

building and planning the training programs, also for the exchange of the experiences 

for the benefit of the ascenders in the field of football. Allocation adequate budget in 

line with the requirement of the sports planning, to organize training meetings to study 

the current outcome in the implementation of the planning process in the field of 

training and define the shortages and find the solutions. The need to involve all the 

directorates and institutions responsible for sport by providing stadiums and sports 

facilities with all the necessary facilities from the centers of recovery and training. The 

for the presidents of clubs to pay attention to football players by providing the 

possibilities for training and the establishment of a special budget for players in order to 

achieve the goals set. 

The key words: the strategic plan- the sports trainer- the sports achievement- football. 

 


