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  أ

 المقدمة:

،باعتبارها مظهر من مظاهر اهتمت الكثري من ا0تمعات بظاهرة الرياضة بصورة عامة وكرة اليد بصورة خاصة 

احلياة اليومية للكثري ،كما أEا تشغل جانب من جوانب االجتماعية التفاعل االجتماعي ،وعالجا لبعض األمراض

،كذلك هي جمال يسمح باإلشهار والتعرف أنصار من أفراد ا0تمع سواء كانوا ممارسني أو مؤطرين أو متتبعني أو

بالتأطري إلعداد اجليد للرياضيني،وبذلك كثرت اهليأت الرياضية اخلاصة ركزت هذه الدول على ابالدول يف طيبة 

ت اليت cدف إىل وضع األسس والقواعد اليت تساعد على رفع مستوى ،وظهرت العديد من الدراساوالتكوين

 املمارسة .

مع كل االنتشار لنتائج األحباث والدراسات يتقارب املستوى بني الفرق والرياضيني،ومع تطور مستوى املمارسة 

اقرتب الرياضيون إىل الدرجات القصوى لألداء البدين واحلركي اليت ميكن أن يؤديها اإلنسان ،مما دفع الباحثني إىل 

وهنا مت االستعانة بعلم النفس وعلم للرياضي  ألداء املهاريباجلوانب األخرى اليت تدخل يف رفع مستوى ااالهتمام 

االجتماع لدراسة أغوار نفس الرياضي وتصرفاته وسلوكا ته ،ومن املواضيع اليت تطرقت إليها هذه األحباث موضوع 

مع يسعى ما هو إال منوذج 0تالقيادة الرياضية للمسؤولني واملدربني يف النادي الرياضي ،باعتبار أن هذا األخري 

ومن هنا أفراده لتحقيق أهداف معينة ال ميكن حتقيقها إال بالتعاون والتآزر والتكامل فيما بينهم يف إطار منظم ،

 تربز أمهية القائد الرياضي .

الرياضية هو  الفرق ملسؤويلإن املوقع القيادي للمدرب داخل الفريق أعطاه أمهية بالغة حيث يبقى الشغل الشاغل 

الناجح الذي ميكنه من توجيه وتسيري الالعبني لتحقيق أهداف ملدرب الذي يتميز بالدور القيادي احلصول على ا

الفريق ،وهذا ما جيعل املدرب يتحمل كل نتائج الفريق ،خاصة يف حاالت اإلخفاق الذي جيعله حتت ضغط كبري 

 من طرف إدارته واألنصار.

مستمرة الفعالية يرتبط جناحها باالستمرارية اليت تسمح بتوطيد العالقة وتتميز القيادة الرياضية للمدرب بأEا عملية 

بني ومن مث يف أدائهم املهاري بني املدرب الالعبني وهذه العالقة هي اليت متكن املدرب من التأثري يف سلوك الالع

يسمح بتحقيق النتائج املرجوة .ومردودهم الذي   

ن قدرcا على االستغالل األمثل ملقومات الفريق وموارده يف رفع األداء كما تستمد القيادة الرياضية أمهيتها م   

تتسم بالفعالية واملالئمة مع الظروف الفعلية للعمل .وذلك باستخدام أمناط قيادية   



 

  ب

-12لدى العيب كرة اليد( وسوف نتناول يف هذه الدراسة :النمط القيادي للمدربني وأثره غلى األداء املهاري

ن خالل التعرف على أمناط القيادة الرياضية 0موعة من مدريب بعض فرق كرة اليد لوالية برج )سنة،وذلك م15

 بوعريريج.

،جانب نظري واآلخر تطبيقي:ثالث جوانب ، جانب متهيدي وقد جاءت هذه الدراسة يف   

،أمهية والذي احتوى بدوره على كل من إشكالية البحث احلالية ، فروض الدراسة الجانب التمهيدي :  -1

 الدراسة ،أهداف الدراسة،املنهج املناسب ،وسرد ما أمكن احلصول عليه من الدراسات السابقة مث التعليق عليها .

حيث مت يف هذه الفصول التحليل النظري  ل األول والثاين والثالث والرابعو ويظم الفص :الجانب النظري  -2

التصور للمشكلة وبناء اخللفية النظرية هلذه الدراسة .مبا أتيح لنا من مراجع ومن مث تكوين للمفاهيم   

يف ضوء املفهوم العام للقيادة وكذلك وعنوانه النمط القيادي (ويتضمن مفهوم القيادة الرياضية  :ولالفصل األ

خمتلف تصنيفات القيادة الرياضية ومظاهر كل منط ومدى فعاليته يف خمتلف املواقف املمكن مصادفتها من 

.)املدربني  

مفهوم املدرب  ، كذلكوعنوانه املدرب والتدريب (وفيه مت تناول خمتلف مفاهيم التدريب الرياضي:ين الفصل الثا

شخصيته ودراسته دراسة نفسية. الرياضي وباألخص مدرب كرة اليد وحماولة حتليل  

وشرح خمتلف قياساته  املهاريحتليل مفهوم األداء جاء فيه  وعنانه األداء املهاري يف كرة اليد :ثالث الفصل ال

مث التطرق إىل أثر كل منط قيادي من األمناط املدروسة على األداء وخاصة الطريقة املعتمد عليها يف هذا البحث 

ة.وفق جترب الباحثني السابق املهاري خاصة بالنسبة لالعيب كرة اليد  

)15-12تناولنا فيه خصائص املرحلة العمرية من( :الرابع  الفصل  

الجانب التطبيقي: -2  

وخيص الدراسة امليدانية (حيث تضمن هذا الفصل شرح وعنوانه اإلجراءات املنهجية للدراسة :اخلامس الفصل 

للدراسة االستطالعية واليت مت فيها حتديد و ضبط أداة الدراسة وحساب خصائصها ،كما اشتمل على الدراسة 

 خريا املعاجلة اإلحصائية ،و أاألساسية اليت مت من خالهلا تطبيق األداة على العينة النهائية ،وتفريغ البيانات ا0معة 

  لبيانات الدراسة.



 

  ت

.تفسريها و :واخلاص بعض وحتليل ومناقشة نتائج الدراسة امليدانية وحتليلهاالسادس الفصل   

وأخريا انتهت الدراسة خبامتة بعد التأكيد على جمموعة من املقرتحات والتوصيات مث متت اإلشارة إىل املراجع 

 املعتمدة واملستعملة .
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 الدراسة:تحديد مشكلة  -1

حيدث بني  االجتماعيالقيادة شكل من أشكال التفاعل فبالفرد  ارتباطهامن  أكثرإن القيادة ترتبط باجلماعة 

 االجتماعيكما أHا سلوك يقوم به القائد ملساعدة اجلماعة على حتقيق أهدافهم وحتسني التفاعل   واألتباعئد االق

 اجلماعة.و احملافظة على متاسك  األفرادبني 

من أجل  األفرادوالقيادة عبارة عن عالقة متبادلة بني القائد وجمموعة من األفراد ويتم من خالهلا التأثري على سلوك 

حتقيق أهداف اجلماعة أي أن هلا دور اجتماعي رئيسي يقوم به القائد خالل التفاعل مع اجلماعة ويتطلب القيام 

قدرة على التأثري على اآلخرين وتوجيه سلوكهم من أجل حتقيق أهداف \ذا الدور أن يتصف القائد بالقوة وال

خاصة العديد من األمناط اليت يستخدمها القائد أثناء قيادته اجلماعة وللقيادة يف أي جمال من ا_االت الرياضية 

 للمجموعة التابعة له فالنمط احلقيقي للقائد هو األسلوب الذي يظهره القائد وميارسه.

جند،" النمط الدميقراطي" يكون يف إطار هذه العالقة التعامل بني املدرب واملتدرب "الالعب "  األمناطومن هذه 

النمط الديكتاتوري فاملدرب من  أمااور اجليد، حلدميقراطية حبيث تسود هذه العالقة التفاهم والتمبين أساسا على ا

 اختاذأو  التدريبيةال يرتك ا_ال ألي العب أن يقوم بتصرفات قصد املزاح مثال: املزاح مع الزميل خالل احلصة 

ديكتاتوري متاما ، حيث يتبع املتدربني "الالعبني" " احلر املتساهل " فهو نقيض النمط ال الليربايلالنمط  أماالقرار 

 . شيءاملدرب فعل  استطاعةباحلرية التامة دون 

إذ أHما حتتما على املدرب كيف يساير الوقت أثناء قيادته مهام التدريب و التنشيط جد معقدين  إنكما    

 للجماعة و يف نفس الوقت معرفة كيفية إيصال املعلومة على احلركة .

حيث كل عملية تدريبية ترتكز على مناخ  الالعبني،إن كفاءة املدرب تبقى مستقلة على العالمة بينها وبني   

 عاطفي جد معترب وعلى إتقانه ملختلف تقنيات التدريب.

تركيبة التدريب يف حد ذا�ا هي عبارة عن رسالة بني املدرب واملتدرب "الالعب" لذلك   أنإىل  تأيتو يف األخري  

سبق نطرح التساؤالت  ت فعالية هذه الرسالة مرهونة بالطريقة أو األسلوب الذي يتبناه املدرب وبناءا على ماكان

 التالية "
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  التساؤل العام:  -2

 " ؟ أشباللنمط القيادي للمدربني له أثر على األداء املهاري لدي العيب كرة اليد  "اهل 

 الفرعية: التساؤالت 1_2

v ؟ لالعبنيالقدرة يف التأثري على األداء املهاري  اهل قيادة املدرب هل 

v هل طبيعة األداء املهاري لالعب  حتدد النمط القيادي املنتهج من طرف املدرب ؟ 

v ؟ د لدى  املدربني يف هذه املرحلة هو النمط القيادي السائ ما 

 : العامة  ةالفرضي 3

 العيب كرة اليد أشبال ".النمط القيادي للمدربني له أثر على األداء املهاري لدى 

  الفرعية:الفرضيات  3-1

v  األداء املهاري لالعبني. على التأثريلقيادة املدرب القدرة يف 

v . طبيعة األداء املهاري لالعيب  حتدد النمط  القيادي املنتهج من طرف املدرب 

v ائد لدى املدربني يف هذه املرحلة النمط الدميقراطي هو الس. 

 أهمية الدراسة :  4

املرحلة من  هذه و أثره على األداء املهاري لالعبني "كرة اليد" يف إن أمهية دراسة موضوع النمط القيادي للمدربني 

خاصة ويف ا_تمع عامة .  و�دف دراسة هذا  ةالتدريبيأهم املواقع املميزة اليت حيتلها املدرب خالل العملية 

 املوضوع إىل :

v  حتديد ومعرفة نوع النمط القيادي املنتهج من طرف املدربني 

v . معرفة أفضل األمناط القيادية اليت تؤثر بصورة إجيابية على األداء املهاري لدى العيب كرة اليد أشبال 

v  يف تسهيل العالقة بني املدرب واملتدرب . معرفة النمط القيادي ومميزاته 
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 أهداف الدراسة :  - 5

وعلى هذا األساس فإن دراستنا تتمحور حول النمط القيادي للمدربني وأثره على األداء املهاري لدى العيب كرة 

 اليد ، و�دف هذه الدراسة إىل : 

v  معرفة النتائج املرتتبة عن عمل القيادة الرياضية ومدى إسهامها يف حتقيق أهدافها 

v 15-12رحلة العمرية من "حماولة معرفة النمط القيادي الذي يتماشى مع امل" 

v . معرفة النمط القيادي ومميزاته يف تسهيل العالقة بني املدرب والالعبني 

 حماولة اإلطالع على احلياة املهنية للمدربني وتسليط الضوء على بعض املشاكل اليت يواجهوHا

 الموضوع :  اختيارأسباب  -6

ال خيفى على اجلميع أن حاجة ا_تمع الرياضي إىل للقيادة تزداد مع مرور الوقت وتتصاعد مع تصاعد املستوى 

إىل حتديد األهداف املرجوة ومن األسباب اليت أدت بنا  سعياالرياضي إىل إعداد القيادات الرياضية بصورة علمية 

 هذا املوضوع : اختيارإىل 

v  الرياضييادة يف ا_ال دراسة الق أمهيةالتأكيد على  

v  وحماولة معرفة ما إذا كانت القيادة الرياضية  القيادة،فهم بعض القوانني الطبيعية اليت حتكم سلوك وتفاعل

 تفاعل وليست شخصا أو لقبا أو وضيفة.احلقيقية 

v  غياب وندرة القيادات الرياضية احلقيقية 

v  معرفة األمناط القيادية املنتهجة من طرف املدربني 

v  معرفة العالقة التفاعلية بني املدرب كقائد والالعب متابع 

 : والمرتبطة الدراسات السابقة -7 

من البديهي و املعروف أن الدراسة العلمية ، أو البحث على وجه اخلصوص يتسم بطابعه الرتاكمي ، فما من 

ل ، أو تشرتك معا يف املوضوع دراسة أو حبث وجاءت بعده دراسات وحبوث عديدة قد تناولته هو بالشرح والتحلي

 أو يف بعض جوانبه وبذلك تتشكل هذه الدراسات .
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"كلما أقيمت دراسة علمية حلقتها دراسات أخرى تكملها وتعتمد عليها وتعترب مبثابة ركيزة أو قاعدة املبحوث   

املستقبلية إذ أنه من الضروري ربط املصادر األساسية من الدراسات السابقة بعضها ببعض حىت يتسىن لنا تصنيف 

 والبحث فيه. وحتليل معطيات البحث والربط بينهما وبني املوضوع الوارد

 الدراسة التي تناولت عالقة األنماط الرياضية للمدربين على األداء المهاري : الدراسة األولى : 7-1

تناولت هذه الدراسة واقع القيادة الرياضية لدى مدريب كرة القدم   )2002-2001(دراسة أحمد قوراية 

وأثرها على مردود العيب فرق القسم الوطين األول ،وهذه الدراسة هي ضمن رسائل املاجستري املقدمة لقسم الرتبية 

ت الشخصية لالعبني البدنية و الرياضية باجلزائر العاصمة ، و�دف هذه الدراسة عامًة إىل إبراز أمهية مراعاة السما

 النمط القيادي و كذلك احملتوى التدرييب . اختياريف 

اسب حلل إشكالية هذا البحث الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي و الذي رآه من استخدم: دراسةمنهج ال

 و اإلجابة عن تساؤالته و التحقق من فرضياته .

ط يف القسم ياليت تنش )فريق 16( القدم.عليها الباحث يف مجيع مدريب فرق كرة  اعتمدمتثلت اليت  الدراسة:عينة 

 الدراسة.جمتمع وهي كامل  )2002- 2001(الوطين األول يف املوسم الرياضي 

 49مخاسي التقييم بأسئلة مغلقة حتتوي على  استبيانكأداة جلمع البيانات قام الباحث بإعداد   الدراسة:أداة 

  القدم.املدربني مع املكتب الفيدرايل لكرة  اجتماعوقد مت تطبيق أداة الدراسة على العينة عقب  عبارة،

توصلت الدراسة إىل أن مستوى الفريق البدين و املهاري و اخلططي ال يكفي وحده لتحقيق نتائج الدراسة : 

 للفريق و املناخ النفسي داخله . االجتماعيالنتائج بصورة مستمرة بل التماسك 

املدربني الذين يكونون مطالبني بإتباع منط قيادي ينمي العالقات بني  اهتمامالبد أن يشغل دائماً حيزاً كبرياً من 

الالعبني و يوفر هلم اجلو املناسب الذي يزيد من الدافعية لديهم ، عرب خمتلف فصول دراسته ، أشار إىل أن النمط 

 هو أفضل األمناط يف التعامل مع الالعبني .الدميقراطي 
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 الدراسة التي تناولت دراسة األنماط القيادية للمدربين : الدراسة الثانية: 7-2

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على السلوك القيادي لدى املدربني  دراسة عبد العزيز علي أحمد السلمان :

دى العيب بعض األلعاب اجلماعية لفئة الدرجة األوىل بأندية ته بدافعية اإلجناز لالسعوديني و العرب و عالق

 املنطقة الشرقية باململكة العربية السعودية ، و كذلك التعرف على مدى التأثري .

 الباحث املنهج الوصفي باألسلوب املسحي . استخدمو قد  منهج الدراسة :

العب من مدريب و العيب بعض األلعاب  622مدرب و  76وتكونت عينة الدراسة من  الدراسة:عينة 

 السعودية.اجلماعية لفئة الدرجة األوىل بأندية املنطقة الشرقية باململكة 

الباحث مقياس السلوك القيادي ملدريب  استخدموجلمع بيانات الدراسة و حتقيق أهدافها ،  أداة الدراسة :

م ، و الذي يشتمل على مثانية أبعاد متثل يف جمملها السلوك القيادي  1900األلعاب اجلماعية من إعداد أبو زيد 

، التحفيز ، العدالة  ، تسهيل األداء  االجتماعيملدريب األلعاب اجلماعية وهي ( التدريب ، اإلرشاد ، التقدير 

باجلوانب الصحية ومقياس أمناط دافعية  االهتماملوك التسلطي ، ، الس يالدميقراطشاركة و السلوك الرياضي ، امل

):  ويشتمل على بعدين ( دافع إجناز النجاح ، دافع جتنب 1998(  اإلجناز لالعب الرياضي من إعداد عالوي

 الفشل ).

 : اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي من أهم النتائج و الدراسة:نتائج 

v  بعض األلعاب اجلماعية السعوديون العرب لفئة  مدربوهناك عالقة بني السلوك القيادي الذي ميارسه

 الدرجة األوىل بأندية املنطقة الشرقية و بني دافعية اإلجناز لالعبني .
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v اده املختلفة ، مع تركيزهم على بعض إن السلوك القيادي الذي ميارسه املدربني ، هو السلوك القيادي بأبع

األبعاد اليت يروHا أHا مهمة للعملية التدريبية أكثر من األبعاد األخرى مثل(بعد االهتمام باجلوانب الصحية ، بعد 

 ) واإلرشادالتدريب 

v  قية بأندية املنطقة الشر  األوىلاجلماعية لفئة الدرجة  األلعابإن مستوى دافعية االجناز لدى العيب بعض

 يعترب مرتفعا.

v  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني طبيعة املهنة والسلوك القيادي للمدربني يف بعد املشاركة والسلوك

 واملتفرغني.الدميقراطي وذلك لصاحل املدربني 

v  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني سنوات اخلربة يف ا_ال الرياضي وبني دافعية االجناز لالعبني ، يف

سنة فما فوق) مقارنة بالالعبني ذوي اخلرب  16لصاحل الالعبني ذوي اخلربة العالية(بعد دافع إجناز النجاح ، وذلك 

 سنوات).5إىل 1املنخفضة (من 

v لالعبنيبني السن ودافعية االجناز الرياضي  صائيةإحتوجد عالقة ذات داللة  ال . 

 الدراسة الثالثة :  7-3

النشاط الرياضي  أخصائينيوهي دراسة �دف إىل حتديد أمناط القيادي لدى  :دراسة عطوة المتولي عطوة

القيادية ومقياس حيدد املناخ اجلامعي جبامعة  األمناطوعالقة كل منط عن املناخ اجلامعي مع بناء مقياس حيدد 

 .املنصورة

 الباحث املنهج املسحي يف دراسته. استعمل منهج الدراسة :

 العامة لرعاية الشباب جبامعة املنصورة .  باإلدارةأخصائي رياضي  21عينة الدراسة : 
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الباحث يف مجع البيانات كل من مقياس السلوك القيادي ألخصائي النشاط الرياضي  استعمل أداة الدراسة :

 باجلامعة (إعداد الباحث) وكذلك مقياس املناخ اجلامعي ألخصائي النشاط الرياضي باجلامعة(إعداد الباحث).

 توصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية نتائج الدراسة: 

v لسائد يف أمناط القيادة لدى أخصائي النشاط الرياضي جبامعة املنصورة .ميثل السلوك الدميقراطي النمط ا 

v  النمط  لدى مجيع أفراد عينة الدراسة يليه النمط الدكتاتوري و أخريا األوىلاحتل النمط الدميقراطي املرتبة

 الفوضوي.

v  طبيعة اإلشراف على ضرورة العمل على زيادة توافر القيادات املؤهلة علميا وتربويا ونفسيا اليت تتناسب و

 النشاط الرياضي باجلامعات.

v  ضرورة وضع برامج التدريب وتطوير األخصائيني الرياضيني على أساس املطلوب من مهارات وعارف

 وخربات تضمن مستوى فعال من القيادة لديهم.

  الوظيفي:الدراسة التي تناولت عالقة األنماط القيادية على األداء الدراسة الرابعة: 7-4

: اهتمت الدراسة بكيفية اختيار األمناط القيادية يف كل هيأة أو منظمة 2004دراسة طالل عبد املالك شريف 

واألثر اليت حتدثه هذه األمناط على األداء الوظيفي سواء بالسلب أو باإلجياب ،كما أبرزت أمهية دراسة خمتلف 

أو بطبيعة النشاط أو باألهداف املرسومة أو  املتعلقة بطبيعة األفراد تواملنظماالظروف احمليطة باهليئات 

 النمط القيادي املناسب. اختياراإلمكانيات املتوفرة ونظام املكافئات والتحفيز يف 

 واإلشكاليةمنهج الدراسة: رأى الباحث أن خصائص ومميزات املنهج الوصفي تتوافق كثريا مع أهداف دراسته 

 املطروحة .
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يشمل جمتمع الدراسة على جمموعة من العاملني من بإمارة مكة املكرمة والذين يشغلون وظيفة  الدراسة:عينة 

من جمتمع  50%عينة عشوائية طبقية بواقع  باختيارفرد، مث قام 200مدير إداري ورئيس قسم وبلغ عددهم 

 سم.رئيس ق60مدير إداري و60فرد، مقسمني إىل  120الدراسة األصلي أي أنه اختار 

جلمع البيانات واملعلومات الالزمة لدراسته ومت وضع االستبيان  كأداةالباحث االستبيان   استخدم أداة الدراسة:

 عبارة موزعة على ثالثة حماور ميثل كل حمور منط قيادي 62خاص بالنمط القيادي حيتوي على 

 . عبارة 20باألداء الوظيفي ب،الدميقراطي،الليربايل)كما وضع الباحث استبيان آخر خاص (األوتوقراطي

 وصل الباحث يف هذه الدراسة إىل النتائج التاليةنتائج الدراسة:   

v  هناك توافق لألمناط القيادية الثالثة السابقة وإن كان السائد هو النمط الدميقراطي مث الليربايل مث النمط

 األوتوقراطي بصورة جد ضئيلة.

v  تساعد يف رفع مستوى األداء الوظيفي، وهناك عوامل أخرى توجد عدة عوامل تتعلق بالنمط القيادي

 معاكسة.

v  وموجبة بني النمط القيادي الدميقراطي واألداء الوظيفي،يف حني تكون هناك عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا

 هذه العالقة سلبية بني األداء الوظيفي ومنط القيادة األوتوقراطي والليربايل.

 :اسة المفاهيم األساسية للدر  -8

 إن حتديد املفاهيم يتطلبه إي حبث علمي ولقد جلأنا إىل تعريف بعض املصطلحات الواردة لبحثنا هذا 

 القيادة:  8-1

v .( قاد، يقود، قودا ، وقيادة ) القيادة لغة : من 

v .القائد: مجع قواد وقادة رئيس اجليش أنف اجلبل 
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v 1العام  القائد مركز أيمهنة القائد املكان الذي يكون فيه القائد، ومنها القيادة العامة  :القيادة  

v  عملية تأثري يف نشاط األفراد واجلماعات وتوجيه ذلك النشاط يعرفها حممد فتحي : (: اصطالحاالقيادة

2) حنو حتقيق غاية معينة والتنسيق بني جهودهم مبا يكفل كفاءة إنتاجية مرتفعة
 . 

هو األسلوب املتبع للعمل  مع اجلماعات ال خيتلف كثريا من جمال آلخر ، إال انه نضرا  النمط القيادي : 8-2

ئدة ، ونضرا  ، أو يف تقاليدها السا االجتماعيأو مستواها الثقايف أو  خيارا�اأمناط اجلماعات يف مدى  الختالف

من حيث الصفات والسمات العامة اليت متيز طبيعة كل مجاعة أو من أغراض كل مجاعة  ألن اجلماعات تتباين

يف األساليب  تتوفر إنوأهدافها فإن القائد بالضرورة خيتلف من مجاعة ألخرى ، ولكن  هناك نواحي جيب 

 . 3جماال�ا سواء كانت متعلقة باألسلوب القيادي أو القائد حبد ذاته القيادية مهما تنوعت 

ميثل املدرب الرياضي العامل األساسي واهلام يف عملية التدريب كما ميثل أيضا أحد أمه  المدرب الرياضي: 8-3

، سواء يف األندية أو على مستوى املنتخبات الوطنية، فهم أغلبية واملسئولني عنهااملشاكل اليت تقابل الرياضة 

يكون لديه الرغبة  إنوبكثرة، ولكن من يصلح؟ تلك هي املشكلة ، فاملدرب املتميز ال يصنع بالصدفة، بل جيب 

يف العمل كمدرب، يفهم واجباته، ملم بأفضل وأحدث طرق التدريب وأساليبه وحاجات العبيه، متبصرا بكيفية 

 .  4االستخدام اجليد ملعلوماته الشخصية وخرباته يف جمال الالعبني واختصاصه

نظام خاص حلركات تؤدى يف نفس الوقت و حركات تؤدى بالتوايل , و يقوم هذا  :مفهوم األداء المهاري 8-4
لرياضي \دف استغالهلا النظام بالتنظيم الفعلي للتأثريات املتبادلة للقوة الداخلية و اخلارجية و املؤثرة يف الفرد ا

بالكامل و بفعالية لتحقيق أحسن النتائج الرياضية , و هو مستوى الالعبني و مدى إتقاHم للمهارات اليت 
.5تتضمنها اللعبة  

 

 

 

 

 

                                                           

 218، بريوت، ص 45فؤاد افرام البستاين: منجد الطالب، معاجم دار النشر ، ط  1
585، ص2003، القاهرة، اإلسالميةمصطلح اداري: دار النشر والتوزيع،  766حممد فتحي:   2  

98، ص 2007، اإلسكندرية، مصطفي كمال زينكوجي: أضواء على مناهج الرتبية الرياضية، دار الوفاء للطباعة والنشر  3  

05،ص 2003على فهم البيك، عماد الدين عباس أبو زيد: املدرب الرياضي، دار النشر للمعارف، بريوت، لبنان،   4  

374،ص 2001، القاهرة، مصر، 2، طوجدي مصطفي الفاتح، حممد لطفي السيد: األسس العلمية للتدريب الرياضي لالعب واملدرب  5  
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 مفهوم المراهقة: 8-5

لغة: تفيد معىن االقرتاب أو الدنو من احللم وبذلك يؤكد علماء فقه اللغة هذا املعين يف الفرد الذي يدنوا من احللم 

 1واكتمال النضج 

معنا التدرج حنو النضج البدين و اجلنسي ADOLECEفهي مشتقة من املصطلح الالتيين  : اصطالحا

 2دشاليت حتدث أثناء فرتة االنتقال من الطفولة إىل الر واالنفعايل و العقلي أي النمو النفسي والتغريات 

 التعريفات اإلجرائية: -9

األسلوب الذي يتبعه القائد جتاه جمموعة من األفراد(التابعني) لتحقيق  السلوك أوهو النمط القيادي: 9-1

 األهداف املسطرة.

متزنة و قدرات بدنية ومعرفية من شخصية هو الشخص الذي تتوفر فيه صفات القائد الرياضي  المدرب: 9-2

 تساعده يف التحكم يف الالعبني أثناء احلصة التدريبية .

جمموعة من احلركات املتعاقبة بصورة هو وصول مستوى الالعب إىل إتقان  في كرة اليد: ارياألداء المه 9-3

 صحيحة وجيدة لتحقيق أحسن النتائج الرياضية .

يف الفرتة املمتدة من الطفولة  اليت حتدث للفرد والنفسية الفسيولوجية املتغرياتهي جمموعة من المراهقة:  9-4

  النضج. إىل

 

                                                           

 . 5، ص1994، دار الفكر العريب ، القاهرة ،1فؤاد البهي السيد : األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة ، ط  1
 .3، ص1992درا املعارف ، القاهرة ،  هدى حممد فنايل : سيكولوجية املراهقة ،  2
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 تمهيد

جناح أو فشل مجاعة  ، يرتتب عليها االجتماعيالقيادة ظاهرة إجتماعية تعرب بصورة واضحة على مظاهر التفاعل  

ونالحظها يف خمتلف املواقف اليت تصادف هذه اجلماعة ، حيث يربز دورها يف حتديد أهداف اجلماعة ووضع 

 راحل إجناز هذه األهداف .األدوار واملهام ومراقبة م وتوزيعخطط حتقيق هذه األهداف 

احلاجة إىل ظاهرة القيادة اليت  أمسوعلى غرار خمتلف اجلماعات جند اجلماعة الرياضية أو الفريق الرياضي يف 

الرياضية تلعب دورا كبريا يف حتقيق األهداف املرجوة اليت تعكس التصورات واألهداف من إنشاء الفرق والنوادي 

 والثقافية. ةواالجتماعيالرتبوية  بأبعادها

داخل الفريق الرياضي   تاملسؤولياوالتسويق زاد تعداد  االقتصادو مع التطور الذي تعره الرياضة بدخوهلا جمال 

به العديد مكن  اهتمتوتفرعها فظهرت عدة مظاهر للقيادة منها وأمهها قيادة املدرب الرياضي ، وهو موضوع 

 من الرياضات دورا كبريا يف . الدراسات الغربية منذ ثالثينيات القرن املاضي
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 مفهوم القيادة : -1

ويقول الدكتور طار السويدان "  1القيادة لغة  من قود  وقادة وقيادة ، وقاد الدابة أي مشى أمامها أخذا بقيدها 

اق فالن الدابة أي س موجها هلا ، أما أمامهاإن القيادة يف لغة العرب عكس السياقة فقاد فالن الدابة إي سار 

 .2سار أمامها

وال يوجد  األخصائينيأما يف ميدان الدراسات والبحوث ، مل يكن هناك إتفاق على تعريف القيادة من طرف 

لديهم مفهوما واحدا هلا ، يكون دقيق وجامع ملعاين القيادة ليعتمد كمرجعية لدارسي هذه الظاهرة ، ولكن 

مها العام وقد يكون ممكن و تتفق يف مفه أsايت وضعت لتعريف القيادة نالحظ يف الكثري من التعريفات ال

على جوانب  اتركيز أصحاwاvتمعات من حيث مكونات الثقافة ، وكذلك إىل  اختالفراجع إىل  االختالف

 معينة من جوانب القيادة مثال :

منظمة بتوجيه سلوك أفرادها . تعريف حممد حسن عالوي " هي العملية اليت يقوم فيها فرد من أفراد مجاعة  

 االجتماعيهذا التعريف ركز على الفعل  أنفنالحظ   3لدفعهم برغبة صادقة حنو حتقيق هدف مشرتك بينهم

 وكعملية لتحقيق األهداف املشرتكة . اجتماعيةللقيادة وأبرزها كظاهرة 

 أنومشاعرها ويستطيع  أفكارها تعريف السيد عبد العايل" هي وجود فرد من اجلماعة ميلك القوة املؤثرة على

يكون  أنعلى شرط  وأهدافهميلعب دور إجيابيا يف حركة اجلماعة وإقناعها بالطرق املالئمة لتحقيق مصاحلهم 

 .وهذا التعريف يركز على دور القائد وصفاته  4تابعا من اجلماعة واختيارها احملض وليس معروضا عليها 

أفراد مجاعة ما يقدم فيه أحدهم معلومة بطريقة يقتنع wا اآلخرين بأن  تعريف جاكوب " القيادة هي تفاعل بني

العالقة بني  ىيركز علهذا التعريف 5نتائج نسبة التكلفة سوف تتحسن إذا عملوا بالطريقة املقرتحة أو املطلوبة 

 القائد وأفراد اجلماعة وطريقة  قيادته هلم .

ندما يدير نشاطات جمموعة حنو أهداف مشرتكة ومن خالل تعريف هيمنل ولونس " القيادة هي سلوك الفرد ع

 هذا التعريف نالحظ انه يربز القيادة من خالل التصرفات وسلوك القادة جتاه اجلماعة .

معينة أو  أمساءعلى حسب  االختيارذلك النوع  من القيادة اليت يتم عن طريق  النيل " هو تعريف حممود أبو

النيل عرف القيادة من خالل  أبو أنوهنا جند  6ؤساء العمل واجلمهورية وغريهم التعني مثلما حيدث يف حاالت ر 

    البحث عن كيفية حتيد وتنصيب القائد .

       
                                                 

 660، ص  29دار املشرف،بريوت، ط واإلعالم:املنجد يف اللغة  1
 2002، اإلمارات العربية ، حطارق السويدان : القيادة يف القرن الواحد والعشرين، مكتبة الفال 2
 .15، ص1998حسن عالوي : سيكولوجية القيادة الرياضية ،سنة  حممد 3
 26، ص2007والثقايف ،ديوان املطبوعات اجلامعية سنة  االجتماعي ياملنظور النفسأمحد قوراية :فن القيادة املرتكزة على  4
 )2002_2001آكلي ( دد) بن علي حمم،جامعة اجلزائر،إشراف(ريقوراية: تأثري القيادة على مردود الرياضي اجلزائري ، رسالة ماجست 5
 .110، ص1995، 1فا،اجلزء الرابع منشورات عويدات,بريوت ،ط و ال وخالن عارف تامر:رسالة إخوان الصفا 6
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 الرياضية:تعريف القيادة  -2

داخل  أشخاصمن خالل تعريف القيادة بصفة عامة ميكن تعريف القيادة الرياضية بأsا " املهمة اليت يقوم wا 

ضي معينون من مناصب خاصة بالنظر للعديد من خصائصهم ومميزا�م اليت تسمح هلم باإلشراف على الفريق الريا

 .1باقي أفراد الفريق و تنظيم العالقات بينهم وتوجيه سلوكهم حنو حتقيق األهداف املسطرة

يس الفرع ، وهذا التعريف شامل لكل القيادات الفاعلة يف وسط النادي والفريق الرياضي ( رئيس الفريق ، رئ

الرياضي ، املدرب ) ، أما أفراد الفريق فهم كل العمال اآلخرون يف النادي من الالعبني وعمال النظافة والعتاد 

الفريق وثقافتهم فيتم حتديدها انطالقا من جملس  مسئويلأما بالنسبة لألهداف اليت تعكس فلسفة واحلراسة ، 

ين الفريق الرياضي مث يتم التدرج يف األهداف يف باقي القادة كل اإلدارة والذي يعترب النواة األساسية يف تكو 

 حسب ختصصه و وبصورة متكاملة .

 أهمية القيادة في المجال الرياضي : -3

جمتمع مصغر وكغريه من اvتمعات له  اعتبارهرياضي شكل من أشكال التجمعات البشرية وميكن لميثل الفريق ا 

ة على وجود الفريق الرياضي وحماولة ظاألساسية للقيادة الرياضية هي احملاف يفةظأهداف يسعى إىل حتقيقها ، والو 

احلصول على مكاسب جديدة تعزز هذا التواجد من خالل العمل مع اجلماعة ولصاحلها يف عملية تربوية 

ادة ميكن لتحقيقي  أهدافها ، فالقي ناجحا بني أفراده اجتماعياحيتاجها كل فريق رياضي لتحقيق تعامال  اجتماعية

 يف وقت معني ، والشخص الذي يقوم بالدور القيادي هو أن تكون vموعة من األفراد أو تكون لفرد واحد 

الدكتورة سامية حممد غامن  اعتقاداألكثر أفراد اجلماعة إحساسا حباجا�ا واألسلوب األمثل لتحقيق أهدافها ، ويف 

املهمة اليت تقوم wا مجاعته و يقوم هو بتوزيع الشخص الذي يتفهم بعمق متطلبات  " بأن القائد هو

االختصاصات على أفرادها ويساهم يف إعطاء مناذج للقدرة يف اإلجناز ويعمل على رفع روحهم املعنوية ويدافع 

 ، وعليه فأمهية القيادة تكمن يف :  2عنهم ويعمل من أحل تأمني مستقبلهم 

v  ا حلقة الوصول بني الرياضينيsوتصوراته.النادي الرياضي  املني وبني خطط الفريق أوخمتلف الع وأأ 

v يف الفريق الرياضي وتقليص اجلوانب السلبية قدر اإلمكان .ة يابجيتدعيم القوى اإل 

v .السيطرة على مشكالت العمل وحلها ، وحسم اخلالفات والرتجيح بني اآلراء 

v  مورد للفريق . أهم باعتبارهمتنمية وتدريب ورعاية األفراد 

v ة التغريات احمليطة وتوظيفها خلدمة الفريق مواكب 

v لرياضي حتقيق األهداف املرسومة تسهل للفريق ا 
                                                 

1 Raymind thomas iet all_manuel de L’educateur sportive editioms vijot- 10 editioms; 1997 

,p456  

 197ص 1991مكتبة األكادميية ، القاهرة ،، 1دارة يف امليدان الرياضي ،طحليم املنريي، عصام البدوي : اإل 2
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 الرياضية:أنواع القيادة  -4

يف امليدان الرياضي الكثري من أنواع القيادة وحددها كل من الدكتور حليم املنريي والدكتور عصام البدوي بثالث 

 هي: أنواع

ذي مت إعداده عن طريق دراسات معينة وتكوين خاص لكي يكون قادرا وهو الشخص الالقائد المهني :  4-1

العديد من رمسيا على عمله ، وقد مت تزويده ب ويتقاضى أجرا ةواملؤسسات الرياضي تاهليئاعلى تويل مسؤوليات يف 

 املعرف والعلوم متمثلة فيما يلي :

 الرياضية،اإلدارة  االجتماع،علم  النفس،ني (علم املعارف والعلوم اليت تدخل يف تعامل القائد مع جمموع الرياضي -

 والتشريع ). التسيريعلوم 

 ...) .الرياضية.قوانني األلعاب  التدريب،املعارف اليت تدخل يف التخصص الرياضي للقائد ( طرق وأسس  -

عمل يف املؤسسات مما يدفعه إىل التطوع لل واالستعدادهو الفرد الذي لديه الوقت والرغبة  المتطوع:القائد   4-2

و اهليئات الرياضية ويعمل حتت إشراف القائد املهين وتتمثل أمهية وجود هذا النوع من القيادة يف الفريق الرياضي 

  يف:

v  نقص القادة املهنيني بصفة عامة يف الفريق الرياضي 

v  تنمية روح التطوع و اخلدمة العمومية 

v فقودة لدى القادة املهنيني قد تكون م فة مهارات ونشاطات جديدة قد تكونإضا 

القائد الذي ينبثق من اجلماعة ومن بني أعضائها يتوىل مباشرة قياد�ا وتنظيم أعماهلا  هو الطبيعي:القائد   4-3

 يلي:ونشاطا�ا و اجتماعا�ا ويكون حلقة تواصل بينها و بني القائد املهين وتتمثل أمهية هذا النوع فيما 

v مل املسؤولية ومواجهة املشاكل .فرصة لتدريب الشباب على حت 

v ( وهم أعضاء اجلماعة اليت يقودها القائد الطبيعي) فرصة إىل إجياد التابعني 

v  م أصحابs1عزله يف إبقائه أو القرار األولشعور األعضاء بأن القائد زميلهم وأ 

 الرياضي:مكونات القادة يف اvال  

 كن توضيحها يف الشكل التايل:  أركان أساسية يف مكونات القيادة مي ةهناك أربع

     

 

 

 

 2) : مكونات القيادة في المجال الرياضي 1الشكل(                               
                                                 

 .215ليم املنريي ، د.عصام البدوي ، مرجع سابق ص ح 1

 5، ص 2006مصطفى حسني باهي ،د.أمحد كمال مصاري : مهارات القيادة يف اvال االرياضي ، مكتبة أجلومصرية  2

 القائد           

 النتظم والقواعد     
 الجماعة            

 المواقف            
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 تصنيف أنماط القيادة: -5

 منها: فقد ظهرت عدة تصنيفات نظرا التساع مفهوم ظاهرة القيادة وتنوعه حسب زاوية رؤية الباحثني

 1والدي وضع تصنيفات ألمناط القيادة وهي:حمد الهاشمي:تصنيف عبد الحميد م 5-1

 أمناط حتت هذا التصنيف ثالث جالتأثري ويندر تصنيف األمناط القيادية حسب طريقة القيادة وأسلوب  5-1-1

األوتوقراطي والنمط الدميقراطي والنمط الليربايل والفوضوي كما عرب عليه،وهذا التصنيف هو الذي وهي : النمط 

 وسيتم التفصيل يف هذه األمناط الحقا1986ونتزاعتمدهك

 أمناط تصنيف األمناط القيادية حسب ختصص اجلماعة وأهدافها ويندرج حتت هذا التصنيف ستة 5-1-2

 وهي:

�دف إىل  يواليت تشمل اجلماعات التنفيذية يف املؤسسات التعليمية املصرفية أمثاهلا وه: اإلداريةالقيادة  -أ 

 ملؤسسات.ا هإدارة شؤون هذ

تنمية  ا، وهدفهواليت تشمل مجاعات علمية كاملفكرين والباحثني أساتذة اجلامعة ...القيادة العلمية: -ب 

 ،وحفظ حقوق الباحثني واملؤلفنيالبحث العلمي 

واليت تشمل مجاعات العمال ونقابات املهن املختلفة و�دف إىل زيادة اإلنتاج وحتسينه اإلنتاجية:القيادة -ج 

 ه.وتسويق

 مبعامالت البيع والشراء واالفرتاض مالتجار و �تواليت تشمل مجاعات  المالية: القيادة–د 

 : تشمل خمتلف مراتب القيادات يف اجليش وأهدافها عسكرية.القيادة العسكرية  -ه

 القيادية هلذه اجلماعات . موتتمثل يف مراكز املها القيادة  الرياضية والفنية : -و

جبامعة ميتشجان للقيادة على أساس  اعتبار أن القائد اجليد داما  1961: نس   ليكارت ولقد ناظرري 5-2

عالقة القائد  ىمييل إىل املرؤوسني وال مييل إىل القيادة فهو يهتم بالقيمة واألهداف املشرتكة ومن مث فهو يركز عل

 الشكل التايل : باألعضاء أو املرؤوسني وقد قام منوذج بأربعة أمناط للقيادة  كما يبينها

 القيادة األوتقراطية الشديدة القيادة األوتقراطية املعتدلة القيادة الدميقراطية  القيادة باملشاركة

    

 حنو التمسك بالقيادة   اجتاه                              حنو التنازل عن القيادة      اجتاه        

 

 2: نموذج ليكارت في القيادة  2الشكل رقم                        

 
                                                 

 .25ص  ،1984، 1علم النفس االجتماعي ،دار الشروق، جدة ،طعبد احلميد  حممد اهلامشي ، املرشد يف 1

 .216أمحد قوراية : مرجع سابق 2
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 أنماط القيادة في المجال الرياضي: -6

 1938سنة  kart leuunبدأت الدراسات يف أمناط القيادة الرياضية مبكرا sا التجربة الشهرية كارت لوين

على جمموعة أطفال نادي النشاطات املوجهة واليت يبني من خالهلا منطني من القيادة للمدرسني ومها النمط 

التصنيف ألمناط القيادة   marcke anchel 1994ووضع مارك أنشل  1والنمط الدميقراطي يتوقراطو ألا

 2الرياضية 

 احلر للقائد الرياضي اإلداري و اجلو العام داخل الفريق االختيار: واليت يتميز wا  ةاألوتوقراطيالقيادة 

املهام وطرق اإلجناز كأن يرتك  إخبارين (املرؤوسني ) يف القيادة احلرة أو عدم التدخل : ومييزها إعطاء احلرية لآلخر 

القرارات ويسمح wامش كبري من املبادرة واالبتكار وإثبات  واختاذطريقة اللعب  اختياراملدرب احلرية لالعبني يف 

 الذات .

املكافآت عقب كما أضاف مارك آنشل منطني آخرين مها القيادة السلوكية واليت مييزها الثواب والتفريز بتقدمي 

 السلوك الناجح للمرؤوسني مباشرة. 

 .باحرتامباجلوانب النفسية للمرؤوسني و التعامل معهم  االهتمام: واليت مييزها  القيادة اإلنسانية

الذي يوافق  koochtzوتعاطف يف دراستنا هذه ستتم دراسة أمناط القيادة الرياضية حسب تصنيف كونتز 

شيوعا بني املدربني  األكثروهو  التأثري وأسلوبمشي املبين على طريقة القيادة تصنيف عبد احلميد حممد اهلا

الرياضيني. كما يتفق حممد حسن عالوي مع هذا التصنيف من حيث جمال العالقة مع الالعبني وعلى ضوءه 

 3 أمناطيصنف القيادة الرياضية إىل ثالثة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1 Raymind thomas et  all-Idem.p475 

 .46. أمحد قورايا : رسالة ماجيستار ، مرجع سابق ص2

 .64ص،2008حممد حسن عالوي : سيكولوجية املدرب الرياضي ،دار الفكر العريب ، القاهرة ، 3
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 يكتاتوري)دالا( Autoritaire  :  األوتوقراطيالنمط  6-1

)متيل إىل اإلنسانويعتقد املدرب األوتوقراطي أن طبيعة الالعب( ياالستبدادويطلق عليه أيضا النمط التسلطي أو 

قلة العمل والتهرب من املسؤولية وعدم النضج والتقدير حلجم املهام وأن الدافعية والرغبة يف العمل تنعدم أو تكون 

ة طيلة فرتة اإلجناز والعمل وهذه البدائل عئل تسمح بضمان األداء بوترية مرتفمرحلية فقط لذلك البد من إجياد بدا

تتمثل يف التهديد والعقاب عند أبسط األخطاء كما يؤمن املدرب األوتوقراطي بأن املشاكل الشخصية البعيدة عن 

وقت على حساب ومعاجلتها إهدار لل موضوع العمل كثرية جدا ومتجددة وهي طبيعية ومالزمة لتواجد اإلنسان

العمل ومن هذه النظرية فأهم مميزات سلوك  أثناءعمل الفريق و أفضل حل ملعاجلتها هو جتاوزها وعدم التطرق هلا 

 القائد األوتوقراطي هي:

 مميزات سلوك المدرب األوتوقراطي:

v  مييل إىل العدوانية_ 

v نفيذ_تتمركز السلطة يف يده ويصدر بصفة منفردة حل التعليمات وأساليب الت. 

v  ال يقبل مناقشة قراراته  و تعليماته _. 

v ق ملرؤوسيها_ ينسب النجاح لنفسه واإلخف. 

v  الالعبني._ لديه قدرة قليلة من الثقة يف قدرات 

v  للعمل.الثواب املادي وحده هو الذي حيفز الناس  أن_ يعتقد 

v يقوم بإطالع أهدافه لالعبيه _ ال. 

v  بالعبيه و التفاعل معهم االتصال_ قليل.  

v  حقهم.العبيه حىت مع قناعته بأنه أخطأ يف  اعتذار_ يرفض 

v  العبيه أو أفرادى وال يهتم بشعورهم  انتقاد_ ال يرتدد يف. 

v  العبيه أمامعلى هيأة الصرامة  باحملافظة_ يهتم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1والعبيه  األوتوقراطيالتفاعل بين المدرب  3الشكل رقم                           
                                                 

 46: نفس املرجع السابق،صد قوراياأمح 1

 المدرب االوتوقراطي

 العب
 

 العب
 

 العب
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Dèmocratiqueالنمط القيادي الديمقراطي:  6-2
1 

أسلوب املدرب الدميقراطي على ثالث مراكز أساسية هي : اإلنسانية ، املشاركة ، تفويض السلطة ،  زيرتك

فاملدرب الدميقراطي يتفاعل مع العبيه ويشركهم يف بعض القرارات واملهام األخرى ، كما يسمح بتفويض بعض 

املدرب الدميقراطي بأن الالعب (اإلنسان) هو وحدة واحدة متكاملة منعكسة جمموع سلطة العبيه ، ويؤمن 

مجيع حاالت العبيه ويرى أن رفع  مراعاةلذلك حياول  ....... وتصرفاته  االجتماعيةحاالته الصحية والنفسية و 

...... خاصة من خالل  واالجتماعيةم النفسية والصحية هاحلالة املعنوية لالعبيه قد يساهم يف جتاوزهم ملشاكل

 أو فتح جمال املبادرة واإلبداع أمامهم . بآرائهم باالهتمام ءاسو منحهم فرصة إثبات ذا�م 

 2مميزات سلوك المدرب الديمقراطي : 

 وجود تبادل للثقة بني املدرب والالعبني 

 بالعالقات اإلنسانية. اهتمامهاملدرب أكرب حنو الالعبني مع  اهتماميكون 

 جاح على أساس مجاعي وذلك ما جيعل الالعبني يتحملون املسؤولية ينسب الن

 يزيد من متاسك الفريق الرياضي .

 للفريق لدى العبيه االنتماءيشجع روح 

  والبتكاريشجع على املبادرة 

 باالنضباط األمرمراعاة بشعورهم خاصة إذا تعلق  انفراديةالعبيه بصفة  انتقاديفضل 

 الراجعة لدفع العبيه حنو التطور  التغذية استعماليكثر من 

 يهتم باملشاكل اخلصية لالعبيه ويسعى إىل حلها وال يبخل بالنصيحة .

 بعيد.يعامل العبيه بطريقة عادلة على حد 

  ومتبادلة مع الالعبني  عالقاته قوية

 

  

 

 

 

 

 

 

 الالعبين التفاعل بين المدرب الديمقراطي و 4الشكل رقم                          

 أشكال القيادة الديمقراطية : 
                                                 

 .50.حممد حسن عالوي : مرجع سابق ص1

 .90مرجع سابق ص راتب:. أسامة كامل 2

 ديمقراطيالمدرب ال

 العب
 

 العب العب
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 ميكن أن يتخذ املدرب الدميقراطي األشكال التالية :

الرأي الذي  انفراديةاملدرب الدميقراطي الذي يتيح قدرا قليال من احلرية لالعبيه كأن يطلب خمتلف آراءهم لصفة 

 يراه مناسبا بني خمتلف هذه اآلراء.

القرار و الذي يناسبهم  اختباريف  ويعوض العبيه واالقرتاحات لآلراءطار العام املدرب الدميقراطي الذي حيدد اإل

 اإلطار.داخل ذلك 

به  اقتناعوعدم  االستياءاملدرب الدميقراطي الذي يتخذ القرار مبفرده مث يطرحه على العبيه و إذا أوجد عندهم 

 يقوم بتعديله أو تغيريه.

 القرارات ويف كيفية التنفيذ. اختاذالعبيه فرصة أكرب يف الذي يتيح ل املدرب الدميقراطي

 الالعبني.بني  االجتماعاملدرب الدميقراطي الذي يقبل بأي قرار حيقق 

 إجيابيات النمط الدميقراطي : 

 مهارات جديدة داخل الفريق . اكتشافيسمح بتنمية مستوى الالعبني و 

وبتايل ينصب اهتمامهم حنو العمل  واالطمئنانشعرون باألمان ي الالعبنيأن غياب أسلوب التهديد والعقاب جيعل 

 فقط.

 االنتماء.خلق اللحمة بني الالعبني وزيادة متاسك الفريق بتنمية روح 

 الفعالة داخل اجلماعة  الفريق مشاركتهشعور كل العب (متدرب) بأمهية مهمته يف حتقيق أهداف 

 ية روح التعاون بينهم .تشجيع التواصل الفكري والنفسي واالجتماعي وتنم

 املتبادل بني املتدربني(الالعبني )فيما بينهم مما يقلل الصراعات داخل الفريق. االحرتام

 تنمية مناقشة اآلراء بصفة موضوعية لدى الالعبني واالستعداد لتحمل املسؤولية 

 سلبيات النط الديمقراطي: 

 . األساسيةإىل التخلي عن مهامه االستخدام املفرط للنمط الدميقراطي قد يؤدي باملدرب 

 املقاالت يف تفوض الصالحيات لالعبني تؤدي إىل الصعوبة يف السيطرة عليهم .

 يؤدي عند اإلفراط إىل تغليب مصاحل الالعبني على مصاحل الفريق الرياضي,

 القرارات احلازمة عند احلاالت الطارئة. اختاذيصعب على املدرب 

1واملبادرة يضعف من التنسيق العام داخل الفريق. واالبتكاراع من حرية اإلبد أكثريإن منح 
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 1(الحر):liberalالنمط لقيادي اللبيرالي  6-3

ويعرف أحيانا كذلك بالنمط القيادي الفوضوي أو غري املوجه ويعتقد املدرب ذو النمط اللبريايل أن إعطاء احلرية 

أNم الوحيدون الذين ميكنهم معرفة نقائصهم ومعاجلتها لالعبني ينمي قدرات الالعبني وحيسن مستواهم حيث 

طابع اللعب الذي يغلب على املمارسة الرياضية يفقدها نسبة من اجلد  إنخاصة معى الالعبني الراشدين ، كما 

 االستشاري وبضيفةوالصرامة اليت متيز منط القيادة األوتوقراطية  والدميقراطية بصورة أخف . لذلك يكتفي املدرب 

قد يضع هو األهداف ولكنه يرتك لالعبيه مهمة حتديد املهام وطرق التنفيذ . يف ميدان التدريب الرياضي غالبا ما و 

 ويرجع إىل األسباب التالية :  اختياريايكون هذا النمط مفروضا وليس 

v ضعف املستوى املهين للمدرب أمام مستوى العبيه 

v  لالعبني.اضعف شخصية املدرب أمام قوة شخصية بعض أو كل 

v  مشهورين.إذا كان املدرب مغمور يقود العبني 

v  معهم.تقارب سن املدرب مع سن العبيه خاصة إذا كان العب سابق 

v . اية تعاقده مع الفريقN إحباط املدرب نظرا لفشله يف حتقيق أهدافه وتعفن أوضاع الفريق و إقرتاب 

 2مميزات سلوك المدرب اللبيرالي : 

v االستشاري  ورويكتفي بالد يفرض يف سلطته لالعبيه 

v  ةالتدريبيإعطاء قدر كبري من احلرية لالعبني خاصة يف احلصص . 

v  م.مسايرة الالعبني يف ميوهلمrورغبا 

v  ذلك أحيانا. استحالةرغم حياول أن يرضي مجيع الالعبني 

v ويرفض معاقبة العبيه وكثري التسامح معهم . يكثر من الشرح والتربير مواقفه لالعبيه . 

v فاعل بصورة كبرية مع العبيه وتنعدم الصرامة واجلدية وتصرفاته .يت 

v  أسلوب التهديد والوعيد. استعماليرفض 

v  العبيه على حساب مهامه وعمله. ظروف مراعاةيفرط يف 

 

 

 

 

 نوالالعبي: التفاعل بين المدرب اللبيرالي 5الشكل                         
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 رالي : أشكال قيادة المدرب اللبي

 ميكن أن منيز شكلني للمدرب اللبريايل :

املدرب اللبريايل املنضبط املؤقت : وهو املدرب الذي يتحكم يف فرتت احلرية املطلقة لالعبيه ويستعملها لتجاوز 

 له . واحرتامهمالعبيه  انضباطفرتة أو ظروف معينة ، و بذلك حيافظ على 

لذي يعطي احلرية املطلقة لالعبيه طيلة فرتت وجوده معهم وقد يفقد املدرب اللبريايل املتسيب الدائم : وهو ا

 له. احرتامهمالالعبني  انضباط

 إيجابيات النمط القيادي اللبيرالي :

كما ذكرنا يف امليدان الرياضي هذا النمط القيادي قد يفرض على املدرب لذلك ليس له الكثري من اإلجيابيات 

 وهي تتلخص يف :

v لقيادية لدي الالعبني وإمكانية بروز قيادات بينهم .تنمية املهارات ا 

v  تطور املستوى الفردي لالعبني 

v  احليوية الكبرية اليت متيز التدريبات 

v  على نفسه وحتمل مسؤولياته االعتمادتعويد الالعب على 

v  واالبتكارتنمح لالعبني احلرية الكبرية يف املبادرة  

v  زيادة ثقة الالعبني (املتدربني)بأنفسهم 

  برالي:لالقيادي ال سلبيات النمط

 :أبرزهاولنفس السبب كذلك هناك من السلبيات هلذا النمط القيادي ولعل 

v  عدم وضوح املهام و الواجبات 

v القيادة و التوجه تهم سالصراعات بني الالعبني بسبب ممار  ضعف يف متاسك الفريق نتيجة كثرة

 واالنتقاد لبعضهم .

v األهدافملتدربني و توجيههم حنو حتقيق صعوبة التحكم يف الالعبني ا . 

v فيه.هم تعدم احذ الالعبني لنصائح املدرب بعني االعتبار لضعف ثق 

v  املنافسة.ضعف االنسجام و التكامل بني الالعبني املتدربني خالل  

v  ة . يبياحلصص التدر  أثناءكثرة الفوضى و الضجيج 

v عبني.اختالل يف مواقيت ومواعيد التدريب و كثرة غياب الال 

v 1عبني و حرية يف التعبري .ثقة مفرطة لدى الال
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 الخصائص النفسية للقائد في المجال الرياضي :ــــ 7

v .حسن املظهر يتمتع باللياقة البدنية 

v .حسن اخللق يتمسك بالقيم واملبادئ 

v .يتمتع بقوة الشخصية والقدرة على التأثري يف اآلخرين وحتمل املسؤولية 

v درة على التصرف يف مواجهة املشكالت.الفطنة والذكاء والق 

v .القدرة على االتزان االنفعايل وإنكار الذات 

v .املشاركة اإلجيابية والتفاعل االجتماعي 

v .يكون مثال حيا للنزاهة واألمانة والسمعة الطيبة 

v .أن يكون مهذبا و موضع ثقة اآلخرين 

v 1القدرة على حتقيق أهداف اجلماعة ووضع اخلطط واإلسرتاتيجيات. 

 واجبات القائد ومهاراته:ــــ  8

 واجبات القائد: 

إن البحث عن االمتياز يستوجب التعرض للمحاوالت الفاشلة والتعلم منها واالستفادة بدافع إلبداع الختاذ 

القرارات الصعبة، ومن هنا البد من التعرف على الصفات الواجب توافرها يف القائد وجيب أن يتحلى �ا ،ولقد 

 يم املليجي يف : خلصها إبراه

v  واألمن.التجاوب: مبعىن االهتمام واالستجابة حلاجات األفراد النفسية كالتقدير واالحرتام 

v  العمل واإلنصاف: مبعىن أن يكون موضوعيا يف أحكامه،وأن يتصف بالعدل واإلنصاف وان ال يفرق يف

 معامالته مع أفراد مجاعته.

v  ور ،واحلزr م من غري قوة ، واالعتناء بالذات من غري كربياء واليقظة اإلنطاق:مبعىن اإلقدام من غري

،وحسن التصرف والقدرة على االجناز ومشورة اآلخرين وعدم االستبداد بالرأي،واملقدرة على اجناز 

 األولويات دون تنازل ، مؤكد أن كل أولوية حتتل األمهية القصوى عندما حيني دورها.

v   االتزان و أن تكون ردود الفعال مناسبة للفعل واسعة الصدر و املقدرة االستقرار االنفعايل:مبعىن اهلدوء و

 على استيعاب اآلخرين وعدم السرعة أو احلدة يف الغضب وأن يكون مثل يقتدي به.

v :ويعمل على راحتهم وال يقسو على أبنائه وال يتكرب مبعىن أن يكون رحيما ويهتم بالغري ،حب الناس

 على النمو والنجاح.الفريق  أعضاءء ومساعدة عليهم ولديه القدرة على العطا

v  2الذكاء: حسن التصرف والوسطية يف األمور واملرونة ، والتنبؤ بعواقب األمور.  
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v   :لديه الدراية بكيفية توجيه ومساعدة اجلماعة اليت يعمل معها يف وضع الربامج الكفاءة والخبرة

يسري حسب قدرت اجلماعة وإن يتدرج وتنفيذها، وتشخيص املشكالت والعمل على عالجها وأن 

 معهم حسب ما وصلوا.

 

v :أن يكون متنبئ بسلوكه من قبل اآلخرين ، حيث أن املواقف املعينة متناسبة معها الثبات في المعاملة

 اليوجد فيها شطط 

 

v  :اعد مبعين أن يكون واثقا باخلرباته وقدراته ليكون أكثر طمأنينة وهدوء وإنه قادر على مسالثقة بالنفس

 الناس ومن مث تنقل هذه الطمأنينة واهلدوء إىل اآلخرين.

 

v أن يكون سليم الصحة، قادر على معطيات وواجبات وظيفته يؤدي ماعليه والصحة: راالعتماد بالمظه

الذي يعمل معه فهو يهتم مبظهره بدون املبالغة  بقوة ونشاط، كما أن مظهره الئق ومناسب للمجتمع

  1املهنية.ويتمسك بقيمه اخللقية و 

 ـــــ مهارات القائد األساسية: 9

لكي يسيطر القائد على وضعيته ويقوم بدوره على أكمل وجه حبيث ميكنه بلوغ أهدافه بوضوح البد ان تتوفر 

 لديه بعض املهارات منها:

 عالقات قوية: إنشاءالمهارة في  1ـــ9

ا، ومن ناحية أخري جيب أن يرتبط باجلماعة ود اجلماعة وتقبله الكتسابحيث البد أن يتمتع القائد مبهارة 

يكون القائد على مهارة كافية جتعله قادرا على مساعد أفراد اجلماعة  إنابية، كذلك جيب إجيعلى أسس مهنية 

 عالقات ودية متبادلة بينهم واملشاركة يف األهداف العامة للجماعة. إقامةعلى 

  المهارة في تحليل مواقف الجماعة: 2ــــ9

جيب أن يكون القائد قادرا على تقييم مستوي اجلماعة لتحديد حاجاrا، وتقدير السرعة اليت تقدم �ا  وهنا

ويتطلب هذا مهارة يف املالحظة املباشرة للجماعة كأساس للحكم والتحليل وأيضا جيب أن يكون القائد على 

عيو والتعرف على أهدافها املباشرة مهارة يف مساعدة اجلماعة على التعبري على أفكارها والعمل بطريقة موضو 

 وإمكانياrا وحدودها كجماعة

 

 

 
                                                 

 259مرجع سابق ص إبراهيم عبد احلميد املليجي: تنظيم ا�تمع املعاصر، 1



  النمط القيادي                                                                     الفصل األول                    

 

 
30 

  المهارة في مشاركة الجماعة: 3ــ9

مسؤوليته، وتعديله إذا جيب أن يكون القائد قادرا على حتديد الدور الذي يقوم به يف اجلماعة، وتفسريه وحتمل 

اد اجلماعة على املشاركة، واكتشاف القادة من لزم األمر، كذلك جيب آن يكون القائد على مهارة يف مساعدة أفر 

  1بني صفوفهم، وحتمل مسؤوليات النشاط الذي يقومون به واختاذ اجيايب منه

 : المهارة في تفهم مشاعر الجماعة 4ـــــ9

جيب أن يكون القائد يتحكم يف مشاعره اخلاصة حنو اجلماعة وموقفه منها، والبد له من دراسة وفحص كل 

 طريقة موضوعية، كذلك جيب أن يكون القائد قادرا على توجيهها مبا يساعد على النمو والتغيري.موقف جديد ب

 المهارة في تطوير البرامج: 5ــــــ9

 ويعين ذلك أن يكون القائد قادرا على توجيه تفكري اجلماعة حىت ميكن اكتشاف وتفهم ميول اجلماعة وحاجاrا.

 د المؤسسة والمجتمع:المهارة في استغالل موار  6ــــــــ9

جيب أن يكون القائد ملما باملوارد املختلفة اليت تستطيع اجلماعة االنتفاع �ا يف تنفيذ براجمها، وأن يكون لديه 

اصة وحتويلها إىل املؤسسات املختلفة طريقة فردية واستغالل اخلدمات اخلالقدرة على مساعدة بعض األفراد ب

 حاجياrا. إشباعاجلماعة على  إمكانيةعندما تعجز 

  المهارة في التقييم : 7ــــــ9

البد أن تتوفر يف القائد القدرة على تسجيل عمليات النمو املختلفة اليت يالحظها أثناء العمل مع اجلماعة وأن 

 يكون ماهرا يف استخدام السجالت .

 2تطبيقية للقيادة الرياضية الفعالة :الات بجاو الــــ 10 

حثني وضع توجيهات تطبيقية لفعالية القيادة منهم انشل و شيال داوري و كربن و خلصها حاول العديد من البا

 عالوي يف : سنحممد ح

v  واحد يصلح يف كل املواقف . أسلوبال يوجد 

v . ضرورة تعديل املدرب لسلوكه للوفاء حباجات ملتدربني 

v  باملتدربني.و املهتم  باألداءالتوازن ما بني السلوك املهتم 

v املتدربني.ال حيتاج الستعراض نفوذه على  لرياضياملدرب ا 

v  للمتدربني.املدرب الرياضي يهتم بالنمو الشامل املتزن 

v  االهتمام مبا يلي : األفضلقبل املنافسة من 

v  الالعب. إىلمراعاة انفعاالته السلبية الناجتة عن املواجهة املرتفعة حىت ال تنتقل 

v . تشجيع و استشارة العبيه بدون مبالغة 
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v  التذكري بالنقاط اهلامة قبل  اإلعادةشرح ومناقشة خطة الالعب قبل املواجهة بيوم مع  األفضلمن

 اإلضافة.املواجهة بزمن قليل مع تفادي التكرار و 

v املدرب.احلرية يف تفاعلهم االجتماعي مع بعضهم و مع  الالعبون إعطاء 

v  1 اللذين توجد عندهم استشارة شديدةمع الالعبني ةاالجيابياستخدام تدريبات االسرتخاء و الراحة . 
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 خالصة 

متميزة وهذا ما يكون له  تالقيادة احلكيمة هي اليت تكون قادرة على قيادة اآلخرين ، من أجل حتقيق إجنازا

 يه املستقبل .السبق يف فهم الوضع وما يؤثر عليه من مستجدات ، كما أNا تكون قادرة على فهم ما سيكون عل

فالقيادة طاقة بشرية وجهد إنساين متكامل ومتبادل مبين على املعرفة والتنظيم، واحلاجة ملمارسة القيادة تعتمد علة 

حجم السلطة املمنوحة ،ومدى استقاللية املنصب ،والعمل املسموح القيام به ، وعليه القائد أن يكون ماهرا يف 

قيادة ملساعدته يف العملية القيادية ،واالختالف بني األمناط واألساليب التنقل من منط إىل آخر من أمناط ال

 القيادية ، وكيف ميكن إستحدامها . 
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 مهيد:ت

تعتــرب مهنــة التــدريب تنظــيم و إدارة للخــربة التعليميــة الرياضــية لتصــبح خــربة تطبيقيــة للمــدرب الرياضــي فهــي مهنــة    

تعتمــد أوال و أخــريا علــى الكفــاءة الفرديــة و قــدرة فــرض االنضــباط و الــيت جيــب أن تتــوفر يف املــدرب قبــل العمــل يف 

اليـــة بفهــــم التـــدريب و كيفيــــة اســـتخدام الطــــرق و األســــاليب و هـــذه املهنــــة، حبيـــث عليــــه أن يكـــون علــــى مقــــدرة ع

اإلجراءات الفنية املتصـلة بتنظـيم و توجيـه خـربات الالعبـني، فعمليـة التـدريب الرياضـي تعتمـد يف األسـاس علـى أداء 

مبــادئ علميــة اســتمدت مــن علــم التشــريح ووظــائف األعضــاء البيولوجيــة و علــم احلركــة و علــم الــنفس االجتمــاعي 

اضي و إىل غريها مـن العلـوم الـيت تسـاعد يف إعـداد املـدرب الرياضـي الـذي يسـاهم يف تطـوير قـدرات الالعبـني و الري

 مستواهم املهاري يف الكرة الطائرة. 
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 المدرب والتدريب الرياضي  – 1

 ماذا تعني كلمة التدريب : 1 – 1

حســب بــل تشــمل التــدريب علــى األجهــزة واألدوات كلمــة  "التــدريب" ال ختــص فقــط التــدريب الرياضــي ف

، تعـين هـذه الكلمـة علـى أداء شـيء )Trainingاملختلفة ، وقد جاءت هذه الكلمة من اللغـة اإلجنليزيـة  أصـال (

) Trainما وتستخدم أيضا يف تدريب احليوانات على ممارسة شيء معـني ، وقـد جـاءت هـذه الكلمـة مـن الفعـل (

 أو أن الفرد مغرم مبشـاهدة شـيء مـا) ومن الكلمة أن يسحب الشيء ملسافة معينة Tranoومن الكلمة الالتينية (

) ويف الزمن القدمي كانوا يستخدمون هـذه الكلمـة التـدريب اخليـل حيـث  لبعض أن هذه الكلمة تعين (تربوي، ويرى ا

األلعـاب الـيت كانـت  كانـت تسـتخدم أيضـا جلميـع  مـة وقـدهـذه الكل انتشـرتكان اإلجنليز حيبـون اخليـل وسـرعان مـا 

 ....اخل....سباحةمثل ألعاب القوى،  موجودة هناك

 -، رغم هذا كله ليس خطأ أن نقول التدريب الرياضي  ه الكلمة يف دول كثرية من العاملواليوم تستخدم هذ

هذه  استخدام أنلذا نرى  ،املدرب الرياضي ليس مهمته فقط إعطاء التمارين فحسب بل هو رجل تربوي أيضا

، عندما نقول تدريب رياضي ال بد من معرفة أن  يل واسع من جهة وضيق من جهة أخرىلكلمة يف وقتنا احلاا

متارين للصحة ومتارين عالجية هنا التدريب يأخذ كل شكل من أشكال التمارين اخلاصة يف الياقة البدنية ويدخل 

فيكون إعطاء أمهية خاصة إلعداد الرياضيني ) أما من اجلانب اآلخر (الضيق للتدريب، وهذا هو املفهوم الواسع 

      .)1(للوصول إىل املستوى رياضي متقدم

 ب :ـف التدريـتعري1- 2 

برنــامج خمطــط  التــدريب هــو العمليــة الشــاملة للتحســني اهلــادف لــألداء الرياضــي والــذي يتحقــق مــن خــالل   

بـــد أن يـــديرها مـــدرب ، وال والتغـــري املســـتمر يـــز بالديناميكيـــة، وهـــو عمليـــة ممارســـة منظمـــة تتم لإلعـــداد واملنافســـات

ريـق تنميـة وتطـوير قدراتـه م يستطيع مـن خاللـه الالعـب والفيف خلق إطار عمل مالئ ه القيادير و متخصص يتمثل د

 .  الكامنة

إىل أن هنــاك  COLLINS 1998 ABRAHAM & ز وقــد أشــار كــل مــن أبراهــام وكــولن

ويذهبان إىل أن املعلم هو شخص يقوم بقيـادة وتـأليف إخـراج أنشـطة  ،شا�ات بني التعليم والتدريبتامل العديد من

ل تعكـــس دور ، وهـــذه كلهـــا أفعـــاالالعـــب تشـــخيص وإعـــادة تشـــكيل أداء  أثنـــاء اجتمـــاعيالـــتعلم وإحـــداث منـــاخ 

،  كعلــم أكـــادمييأيضــا. وقــد اســـتحوذ التــدريب الرياضــي يف هـــذه الســنوات بصــورة مضــطردة علـــى مكانــه   املــدرب 

 اهتمــام، بــل نالــت دراســات وأحبــاث التــدريب الرياضــي عيــة فحســبقتصــر تناولــه يف بــرامج املرحلــة اجلاموأصــبح ال ي

 .)2(العلمية على مستوى العامل ديد من األوساط  برنامج الدراسات العليا يف العمتزايدا يف

                                                 

 .  10 – 9ص ،1،2004طضي: التدريب الرياضي للقرن الواحد والعشرين، دار وائل للنشر والتوزيع، مصر،ب) كمال مجيل  الر 1(

 .  31، ص 2003، 1سلوى عز الدين فكري : منظومة التدريب الرياضي، دار الفكر العريب، مصر، ط -د عبد الرمحان نبيلة أمح  )2(
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، جتماعيــة لبدنيــة واالانفســية و الجيــة و بيولو ال هكمــا يتعامــل التــدريب الرياضــي مــع كــائن بشــري لــه خصائصــ

فهـو  ، ء البـدين وتطـوير اخلصـائص احلركيـةوهلذا فهو يتأسس على املبادئ ونظريات العلمية املختلفة عنـد تنميـة البنـا

 -تشــــريح ) والعلــــوم الطبيــــة (، سياســــةاقتصــــاد،  جتمــــاع، إدارةعلــــم اإل، لــــنفسعلــــم ايــــرتبط بــــالعلوم االجتماعيــــة (

طـــرق وأســـاليب  –تربيـــة ، وعلـــوم تربويـــة ()انيـــكبيوميكاحلركـــة ( ) وعلـــوم......إصـــابات –فيزيولـــوجي  –بيولـــوجي 

 .)ة تكنولوجيا يف التعليم والتدريبعلمي

 : أهداف التدريب 3 – 1

االرتقاء مبستوى عمل األجهزة الوظيفيـة جلسـم اإلنسـان مـن خـالل التغـريات اإلجيابيـة للمتغـريات الفيزيولوجيـة  -

 ، النفسية و االجتماعية.

 الوظيفيـة،مبستوى احلالة التدريبيـة لتحقيـق أعلـى فـرتة مبسـتويات إجنـاز يف ا�ـاالت الـثالث ( حماولة االحتفاظ  -

 النفسية االجتماعية).

و ميكن حتقيق أهداف عملية التدريب الرياضي بصفة عامة مـن خـالل جـانبني أساسـيني علـى مسـتوى واحـد 

انــــب الرتبــــوي و يطلــــق عليهمــــا واجبــــات مــــن األمهيــــة ، مهــــا اجلانــــب التعليمــــي ( التــــدريس و التــــدريب) ، اجل

التدريب الرياضـي، فـاألول يهـدف إىل اكتسـاب و تطـوير القـدرات البدنيـة و املهاريـة و اخلططيـة واملعرفيـة، أو 

اخليارات الضرورية لالعب يف النشـاط الرياضـي املمـارس و الثـاين يتعلـق يف املقـام األول بإيديولوجيـة ا�تمـع و 

ضــرورية لألفعــال الرياضــية معنويــا و إراديــا ، و يهــتم بتحســني التــذوق و التقــدير و يهــتم بتكميــل الصــفات ال

تطـوير الـدوافع و حاجــات و ميـول املمــارس و اكتسـابه السـمات اخللقيــة و اإلراديـة احلميــدة كـالروح الرياضــية 

 .)1(وحب الوطن و املثابرة و ضبط النفس و الشجاعة.....إخل وذلك من خالل املنافسات

 شخصية المدرب وخصائصه.    ــ ـــــ2

يــد أن يعمــل يف جمــال ير تلعــب شخصــية املــدرب اجليــد دورا هامــا يف جنــاح عمليــة التــدريب وال بــد لكــل مــن 

  يلي: ماتتضمن يتصف خبصائص ومميزات  أنوظيفة  أوالتدريب كمهنة 

 الصفات الشخصية للمدرب :    1ـ ـــــ 2

   .وطين خملص لوطنه يعلم دور الرياضة يف ا�تمع أن يكون شخصية تربوية متطورة التفكري -

   اجلميع.، متعقال يف تصرفاته ليحوز على احرتام أن يتسم بالشخصية املتزنة -

يتقبل املناقشة بصدر رحب بعيـدا عـن  العبيه،قادرا على ضبط النفس أمام  االنفعايل،أن يتميز بالضبط واالتزان  -

   والتعصب.االنفعايل 

، وهـذا يعـين قدرتـه علـى التعامـل اجليـد مـع الغـري خاصـة الـذين لـديهم عالقـة بعمليـة لذكاء االجتماعيأن يتمتع با -

  ....اخلعاونة له ومع احلكام واجلمهور.التدريب من إدارة النادي وأعضاء األجهزة الفنية واإلدارية امل

                                                                                                                                                         
 

  .5-4، ص1998 ،1طاإلسكندرية،  ،لتدريب الرياضي، منشأة املعارف ) أمر اهللا أمحد البساطي: أسس و قواعد ا1(
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 فراد .و العدالة يف تصرفاته وحكمه على املشاكل واأل احلكم الصائب على األمور -

   .والثقة وقوة التأثري اإلجيايب على الغري باالحرتامأن يكون مظهره العام يوحي  -

 .ل واثقا من نفسه وتصرفاتهؤ يتميز بروح التفا -

   .لديه القدرة على بث روح احلماس وخلق الدافعية لدى العبيه -

 صة . له فلسفة متميزة يف احلياة بصورة عامة ، ويف عملية التدريب بصورة خا -

،ولديــه االهتمــام الصــادق بأمهيــة ، ولكــل مــن يعمــل معــه مقــدرا لدوره أن يكــون مقتنعــا بعملــه كمــدرب حمــب لــه -

 التدريب كعامل . 

 أن يكون متمتعا بلياقة بدنية وصحية ونفسية متميزة .  -

   .هلديه القدرة على التعبري وتوصيل املعلومات بسهولة إىل الالعبني ومجيع من يتعاملون مع  -

 . شجاعا لديه القدرة على حتمل املسؤولية  -

 الصفات المهنية للمدرب الرياضي.  2ـــــ2

اخلـربة الســابقة كالعـب، مبعــىن أن يكــون قـد مــارس اللعبــة لعـدة ســنوات، و شــارك يف البطـوالت الــيت ينظمهــا  -

 إحتاد اللعبة.

تتبـع الدراسـات التدريبيـة املتخصصـة أن يكون حاصال على شـهادة تعليميـة متوسـطة علـى األقـل حـىت ميكـن  -

 . ، و قادرا على أن يؤهل نفسه علميا بقراءة كتب متخصصة يف جمال لعبته

 .التدريباملعرفة اجليدة بنوع النشاط املمارس (اللعبة) كعلم، و املعرفة اجليدة للعلوم اليت تتعلق بعملية  -

بــاالطالع علــى أحــدث املراجــع و التحــدث  األجنبيــة الــيت تســمح لــهيفضــل أن يكــون ملمــا بأحــد اللغــات  -

 )1(�ا.

جيب عليه أن يتمتع بقدر عال من التأهل املهين يف جمـال التـدريب، فكلمـا زاد تأهـل املـدرب مهنيـا كلمـا زاد  -

 إنتاجه من حيث الرقي مبستوى العبيه.

 ختصصه.ل مرتبطة مبجا - و دوليةأحملية  - يداوم على االشرتاك يف دورات و دراسات تدريبية -

 الصفات الصحية للمدرب الرياضي:   3ـــــ2

 أن يكون متمتعا بالصحة اجلسمية و يدل مظهره على النشاط. -

 أن يقوم بعمل الفحوص الطبية الدورية بصفة منتظمة يف بداية املوسم. -

نــاء التــدريب و  أن يتمتــع بقــدر عــال مــن مســتوى اللياقــة البدنيــة بصــورة متكنــه مــن أداء احلركــات و النمــاذج أث -

 . كذلك املباريات التجريبية، و يكون على مستوى من املهارة احلركية يسمح له بأداء النماذج املطلوبة

أن يكـــون منوذجـــا يف إتبـــاع الـــربامج الغذائيـــة و الصـــحية كـــي يســـتطيع القيـــام مبهـــام عملـــه، وحيتـــذي بـــه مجيـــع  -

 .الفريدالالعبني و يرون فيه مثلهم الصحي 

                                                 

  . 17-16ص ، 2003، 1، ط رف باإلسكندريةاضي يف األلعاب اجلماعية، منشأة املعاعماد الدين أبو زيد: املدرب الري –) على فهمي البيك 1(
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للراحـــة الذهنيـــة مـــن عنـــاء  ،بتـــدريبهاارســـا ألي نشـــاط رياضـــي خمـــالف لنـــوع الرياضـــة الـــيت يقـــوم أن يكـــون مم -

 .)1( التدريب

  الصفات الفنية للمدرب الرياضي:   4ـــــ2

لديـه القـدرة علـى تقـدمي الـدعم النفسـي لالعــب يف مواجهـة الظـروف الصـعبة و املعقـدة سـواء يف التــدريب أو  -

 املنافسات.

 رة على حتليل أخطاء الالعب بصورة منطقية و موضوعية لالستفادة من أدائه و قدراته الكامنة.لديه القد -  

 روية.لديه القدرة على اختاذ القرار حتت ضغط املنافسة �دوء و تركيز و  -

 القدرة على حتويل الفشل إىل موقف جناح. -

 ة.لديه القدرة على الوصول بالالعب لقمة أدائه يف توقيت املنافس -

؟ هــل احلصــول علــى  حتديــد اهلــدف املــراد حتقيقــه مــع الفريــق، فمــثال هــل اهلــدف هــو احلصــول علــى البطولــة -

بـــل جيـــب عليـــه  ، و مـــن الضـــروري أالَّ يغـــايل املـــدرب يف حتديـــد  هـــذا اهلـــدف ، ترتيـــب متقـــدم بالـــدوري؟...إخل

 ريق.وضع هدف واقعي ميكن حتقيقه وفقا لإلمكانات املتاحة و قدرات العيب الف

 حتديد متطلبات خطة التدريب من أدوات و أجهزة و معسكرات...إخل. -

 كل فرد فيها .حتديد االحتياجات من قوى بشرية معاونة مع حتديد مسؤوليات و واجبات   -

 وضع برنامج زمين يوضح فيه خطوات و إجراءات تنفيذ خطة التدريب السنوية. -

حليـة (األغـراض) يـاس علـى مسـتوى حتقيـق التـدريب لألهـداف املر وضع معايري تقومييـة للتعـرف علـى طـرق الق -

، و تعــديل مســار العمــل التــدرييب لتحقيــق األهــداف إذا كــان  لكــل مرحلــة زمنيــة مــن فــرتات التــدريب الســنوية

 هناك قصور يف حتقيق هذه األهداف .

 أنسب الطرق لتحقيق األهداف. اختيارأن يكون لديه القدرة على  -

 سائل الفنية و األدوات احلديثة.و بالطرق العلمية و ال أن يكون ملما -

 أن يكون شخصا لديه القدرة على اإلبداع يف إخراج وحداته التدريبية. -

 .   الذكاء يف وضع خطط التدريب و اللعب اجليد -

 و الذكاء و القدرة على االبتكار. فهممن ال أن يتميز مبستوى عال من حيث اخللق، ومستوى عايل -

الــربط و التحليــل و حــل  إمكانيــةيكــون متمتعــا مبســتوى عــال مــن القــدرات العقليــة مبــا ينطــوي عليــه مــن  أن -

العقليــة حمــل تقــدير الالعبــني ومجيــع أفــراد األجهــزة املعاونــة لــه، ممــا يرتتــب عليــه أن املشــكالت، و تكــون قدراتــه 

 عبني.، و بذلك يكون تأثريه قويا على الال تكون تعليماته ذات قناعة لديهم

يف معاملة العبيه حازما بـدون تكلـف بدرجـة واجبـة كقائـد و  الرئيسا متسلطا، عادال أن يكون قائدا حمبوبا  -

 معلم تربوي.
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 أن يكون ملاحا قادرا على سرعة الفهم و اإلدراك لكل املواقف اليت متر به. -

ائــه بعــد كــل موســم تــدرييب حــىت ميكنــه أن يكــون قــادرا علــى تقيــيم خرباتــه التدريبيــة باســتمرار، يقــوم بتقــومي أد -

 ،زيــادة صــفاته اجليــدة و إصــالح مــا جيــده مــن بعــض الــنقص أو القصــور أو الســلبيات حــىت يرتفــع مبســتوى أدائــه

الواثـق مـن نفسـه و عملـه و الـذي يريـد أن يرتفـع مسـتواه و يصـل يف �ا املـدرب لنفسـه  فعملية التقومي اليت يقوم

 ثايل و الذي جيعله حمط أنظار مجيع من يعمل يف جمال تدريب لعبته.يوم من األيام إىل األداء امل

 أن يكون شخصية منظمة يف مجيع تصرفاته سواء يف حياته العامة أو اخلاصة وجمال عمله. -

أن يكـــون منوذجـــا صـــاحلا و مـــثال لالعبيـــه مـــن الناحيـــة اخللقيـــة، بعيـــدا عـــن التصـــرفات غـــري الســـليمة للرجـــل  -

  أو التلفظ بألفاظ نابية.، يات أو التدخني الرياضي كشرب الكحول

وتقوية احملبة واألخوة الصادقة بيـنهم ، ويبتعـد عـن   الالعبنيأن تكون لديه القدرة على بث روح اجلماعة بني  -

، و مـن أسـوأ صـفات املـدرب الرياضـي  لذلك جيب أن يكون عادال يف تعامله معهمكل ما يفرق بني الالعبني 

 )1( .كثر عن آخرين، و أال ينصف له حقأو أ أن حيايب العب

 األنماط الشائعة للمدرب الرياضي:  ــــ 3

سـواء يف جمـال العالقـة  الرياضـينييف ا�ال الرياضي يالحظ أن هناك العديـد مـن األمنـاط الشـائعة للمـدربني 

يب الرياضــي أو يف مــا بــني املــدرب (املــدير الفــين) و الالعــب الرياضــي أو يف جمــال ختطــيط و تنفيــذ عمليــة التــدر 

 و إدارة املنافسة الرياضية. اإلرشادجمال التوجيه و 

 أو املديرين الفنيني. الرياضينيو فيما يلي بعض اخلصائص املميزة هلذه األمناط الشائعة من املدربني 

 :   في مجال العالقة مع الالعبين  أـــ 

ياضـــيني أو املـــديرين الفنيـــني يف جمـــال العالقـــة مـــع ميكـــن التمييـــز بـــني األمنـــاط الثالثـــة التاليـــة مـــن املـــدربني الر 

 .)2(الالعبني

 المدرب المسيطر:   1ـــــ3

 من أهم مالحمه ما يلي: 

 بعد مدى.أل هلطاتيستخدم س -

 يتميز سلوكه بالعنف والصالبة و يكثر من الوعيد و التهديد لالعبني. -

 يركز معظم اهتماماته على فرض النظام و الطاعة. -

 . توزيع اللوم على الالعبني يف حاالت عدم التوفيق أو عدم إحراز الفوز أو سوء األداءيقوم ب -

 ال يسمح لالعبني باملشاركة يف اختاذ القرارات. -

 .   ة من الالعبنيسية عالية جتاه املالحظات الناقدلديه حسا -

                                                 

 .  21 -20، ص مرجع سابق ، عماد الدين أبو زيد: املدرب الرياضي يف األلعاب اجلماعية - ) علي فهمي البيك1(

  . 83، ص  2002،  1)  حممد حسن عالوي : سيكولوجية املدرب الرياضي ، دار الفكر العريب ، مصر ، ط2(
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 . سوى املهام القريبة و العاجلةيوضح لالعبني ال  -

رحية و مباشـرة مـن صـفيذ أي إجراء أو سلوك فيه التدريب أو املنافسة الرياضية إال بأوامر ال يقوم الالعب بتن -

و يقصــد بــه أن القــرار جيــب أن ميــر bottleneck"نــق الزجاجــة عاملــدرب الرياضــي و هــو مــا يعــرف مبوقــف "

 فقط من خالل املدرب الرياضي.

 ال يسمح بتفويض سلطاته لآلخرين. -

 راطي: المدرب الديمق    2ــــ3

 ه ما يلي :ـم مالحمـو من أه

 العديد من القرارات. اختاذيقوم بإشراك الالعبني يف  -

 وجهات نظرهم. يقوم باالستماع اجليد آلراء الالعبني و حيرتم -

 يضفى على الفريق الرياضي املناخ االجيايب الذي يتسم بروح الفريق الواحد املتماسك . -

 كار مع الالعبني.فمات و األالسعي املستمر لتبادل املعلو  -

 مينح املزيد من احلرية لالعبني . -

ات التفصـيلية مـع الالعبـني و ال يـتم اختـاذ القـرار ضـد قشيقوم بالتمهيد الختاذ بعض القرارات من خالل املنا -

 . )1( " غالبية اآلراء

 ه: ـدرب الموجـالم    3ــــ3

 ه ما يلي : ـم مالحمـمن أه

 . النصح و اإلرشاد و التوجيه لالعبني بدرجة كبريةامليل إىل تقدمي  -

 و رعايتهم و تشجيعهم. ينحو حنو مساعدة الالعبني -

 يكثر من عمليات الثواب و املكافآت عند حتقيق االجنازات. -

 يتفهم جيدا احلاجات األساسية لالعبني و يسعى جاهدا لتلبية حاجام بقدر اإلمكان. -

 ذام و حماولتهم حتقيق املزيد من النجاحات. باتعلى إثيسعى ملساعدة الالعبني  -

 يتسم سلوكه حنو الالعبني بالتناغم الوجداين و املشاركة الوجدانية االجيابية. -

 لديه القدرة على االتصال االجيايب الفاعل مع الالعبني. -

 .   )1(ينظر لنفسه على أنه األخ األكرب أو األب لالعبني -

 طيط و تنفيذ التدريب: في مجال تخب ـــ  

 الرياضــيني أو املــديرين الفنيــني يف جمــال ختطــيط وتنفيــذملــدربني ز بــني األمنــاط الثالثــة التاليــة مــن اميكــن التمييــ

 التدريب الرياضي.

                                                 
)1(

 .88مرجع سابق ، ص  ، سيكولوجية املدرب الرياضي حممد حسن عالوي: 
)1(

 91.،ص 1992، 1كر العريب، مصر ، طمفيت إبراهيم محادة : التدريب  الرياضي  للجنسني من الطفولة إىل املراهقة، دار الف 
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 ري :ـنظ –يـعلم   4ــــ3  

 ي : ـه مايلـومن أهم مالحم

 .يف املراجع العلمية يقوم بتخطيط وتنفيذ التدريب طبقا لألسس العلمية وكما هو مدون  -

العلميـة يف جمـال ختصصـه ويف جمـال  عـارف واملعلومـاتأجنبية  واالطالع املستمر على احـدث املغالبا بلغة  اإلملام -

 املراجع األجنبية .  أوبعض العلوم الرياضية املرتبطة بالتدريب الرياضي سواء يف املراجع العربية 

   .تطبيق املبادئ النظرية على املواقف العلميةوحماولة التجارب على الالعبني  بإجراءالقيام  -

تطبيـــق بعـــض املقـــاييس واالختبـــارات علـــى الالعبـــني حملاولـــة معرفـــة مـــواطن قـــوم وضـــعفهم وللتعـــرف علـــى مـــدى  -

 تقدمهم.

 اإلكثــار مــن احملاضــرات النظريــة والشــرح والتفســري وحماولــة إكســاب الالعبــني بعــض املعــارف واملعلومــات املرتبطــة -

 الرياضية.بالتدريب الرياضي واملنافسات 

لتســـجيل القيـــام بعمـــل ســـجالت وملفـــات لتخطـــيط التـــدريب واملنافســـات الرياضـــية وكـــذالك ســـجالت وملفـــات  -

   .االجتماعية لالعبني ية واخلطط و احلاالت البدنية واملهارية

 ي :ـعمل -يـخبرات   5ــــ4

ـــة الســـابقة ، وخاصـــة تلـــك لتـــدريب وحيـــاول تطبيـــق خرباتـــه العمل اباجلوانـــب النظريـــة يف ال يهـــتم بالدرجـــة األوىل - ي

الــذين قــام بالعمــل  أوعنــدما كــان العبــا يــة الــيت اكتســبها مــن املــدربني الســابقني الــذين قــاموا بتدريبــه ملاخلــربات الع

      معهم كمدرب مساعد .

 الروتينية يف عملية التدريب الرياضي للتبسيط وعدم التعقيد ويتمسك باجلوانب التقليدية و  اإلمكانبقدر  يسعى -

ال يهــتم كثـــريا باملعـــارف العلميـــة املعروفــة يف املراجـــع العلميـــة الرياضـــية ويعتربهـــا جوانــب نظريـــة وقليلـــة الفائـــدة مـــن  -

 .ملية التطبيقيةالناحية الع

   .)2(عال الرتاكمات اخلرباتية اليت اكتسبها خالل عمله يف التدريب  يعتمد بالدرجة األوىل -

تــدوين عمليــات ختطــيط وتنفيــذ مراحــل التــدريب  أوملفــات لالعبينــا  أوبعمــل ســجالت  يهــتم بالدرجــة األوىلال  -

 . األسبوعية أوالرياضي سواء التخطيط للوحدات التدريبية اليومية 

 بـــتفظ أي انـــه حيــتفظ يف عقلـــه بــالتخطيط وال حيـــتاملرحليــة ويـــؤمن مببــدأ "العلـــم يف الــرأس ولـــيس يف الكــراس" أو -

 ملفات . أومدونا يف سجالت 

 ي :ـخبرات –ي ـعلم  6ـــ3

كونـه العبـا علـى مسـتوى عـايل   إىل باإلضـافةعاليا يف ختصص التدريب الرياضي  تأهيالوهو املدرب املؤهل 

جيمـــع بـــني مزايـــا الـــنمط  أنيف نـــوع النشـــاط الرياضـــي الـــذي يتخصـــص يف نـــوع التـــدريب يف جمالـــه والـــذي يســـتطيع 

                                                 
)2(
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للوصــول إىل  ي" والــذي يســتطيع اســتثمار قدراتــه العلميــة التطبيقيــة معــاعملــ-وبــني الــنمط "خــربايت "نظــري-"علمــي

 .خربايت"–مي النمط األفضل وهو "عل

 في مجال التوجيه واإلرشاد في المنافسة : ج ــــ 

  .التوحيد املديرين الفنيني يف جمال أوميكن التمييز بني األمناط الثالثة اآلتية من املدربني الرياضيني 

  الرياضية:واإلرشاد وإدارة املنافسة 

 ي :ـخطط  7ـــ3

 جوانب سلوكه مايلي : أهممن 

 .املختلفة يف املنافسات الرياضياتجييد رسم خطط اللعب  -

 .طا لكل منافسة رياضية بصورة جيدةالالعبني خط إعدادحياول  -

 .اخلطط ملواجهتهاوإعداد فسة املنان الفرق عيسعى ملعرفة كل كبرية وصغرية  -

 .ماعية ويعتمد عليها بصورة واضحةاجل وأيكثر من تدريب الالعبني على اخلطط الفردية والزوجية  -

  .جيتهد يف وضع بعض اخلطط اجلديدة اليت تتناسب مع قدرات الالعبني -

 .عض اخلطط املضادة خلطط املنافسنييسعى جاهدا لوضع ب -

   ي :ـنفسان   8ــــ3

 يلي : ه ماـحمم مالـومن أه

 والقدرة على فهم سلوكهم واستجابام والتنبؤ �ا.، جيداالعبيه  معرفة لديه القدرة على -

 يتميز بقدر كبري من الثقة بالنفس . -

 قبيل اشرتاكهم يف املنافسات الرياضية . ى التعبئة النفسية األفضل لالعبيهلديه القدرة عل -

 وقدراته ومساته . إمكاناتهيت تتفق مع يستطيع معاملة كل العب بالصورة ال -

 يستطيع النجاح يف استثارة الالعبني ودفعهم لبذل أقصى اجلهد يف املنافسة الرياضية. -

الـيت ميكنهـا معرفـة احلالـة االنفعاليـة لالعـب قبـل اشـرتاكه  "  Coaching eye"لديـه عـني املـدرب الفاحصـة  -

 .)1( هيف املنافسة وبالتايل حماولة توجيهه وإرشاد

 :انفعالـي 9ـــ3

 يلي: ومن بني أهم جوانب سلوكه ما

 .يغلب عليه عدم القدرة على التحكم يف انفعاالته بصورة جيدة -

 اهلزمية بدرجة كبرية. شىالفوز وخي إىليتطلع  -

 يتأثر انفعاليا بصورة واضحة سواء يف حالة الفوز أو يف حالة اهلزمية لفريقه . -

                                                 
)1(

  87-86ص  مرجع سابق ، ، سيكولوجية املدرب الرياضي حممد حسن عالوي : 
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بالنسـبة للقـرارات الـيت ال تكـون يف صـاحل العبيـه أو يف صـاحل  ةوخاصـ ،التحكيمى قرارات يكثر من االعرتاض عل -

 فريقه.

 )1(يتميز بسمة القلق املرتفع وخاصة يف املنافسات احلساسة. -

 مخطط يوضح األنماط الشائعة للمدربين الرياضيين أو المديرين الفنيين: *

 

 .رياضيين و المديرين الفنييناألنماط الشائعة للمدربين اليوضح :) (6الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرياضي: سلوك المدرب -4

 يف ضوء الدراسة اليت قام �ا العديد من الباحثني يف جمال القيادة اإلدارية مت التوصل إىل

 حتديد نوعني هامني من القادة اإلداريني ومها : 

                                                 
)1(

 .88-87ص  مرجع سابق ، ، سيكولوجية املدرب الرياضي حممد حسن عالوي : 

 في مجال العالقة مع الالعبين.

 الديمقراطي المسيطـــر الموجــــه

 ط و تنفيذ التدريب.في مجال تخطي

 عملي -خبراتي نظري -عملي خبراتي -علمي

 في مجال التوجيه و اإلرشاد في المنافسة.

 يــنفسان خططــي   يانفعال
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 Concern for people : بالناس –بالدرجة األوىل  –سلوك القائد اإلداري املهتم  ▪

      Concern for production: باإلنتاج – األوىلبالدرجة  –سلوك القائد اإلداري املهتم  ▪

تطـــوير نتـــائج هـــذه الدراســـات  Mouton) وجـــني موتـــون Blake )1985واســـتطاع كـــل مـــن روبـــرت بليـــك   

االهتمــام  األولبكة ذات حمــورين :احملــور هــذين النــوعني مــن الســلوك ميكــن توضــيحهما علــى هيئــة شــ إن إىل وأشــار

 Monagerial Grid"" اإلداريـة, وذلك فيما يعـرف بنمـوذج "الشـبكة باإلنتاجبالناس ,واحملور الثاين االهتمام 

 . اإلداريةرئيسية لسلوك القيادة طبقا ملوقعها على الشبكة  أنواع"كما مت التمييز بني مخسة 

 Cox) كــــــوكس Martens 1995س الرياضــــــي (مــــــارتينز وقــــــد قــــــام بعــــــض البــــــاحثني يف علــــــم الــــــنف

وحماولـــة تطبيقهـــا علـــى القـــادة الرياضـــيني يف ا�ـــال  اإلداريـــةباقتبـــاس مفـــاهيم منـــوذج الشـــبكة  ,عـــالوي , )1994(

 حتديد نوعني هامني لسلوك املدرب الرياضي ومها  أمكنالرياضي وبصفة خاصة املدربني الرياضيني ويف ضوء ذلك 

 .Concern for athlètes : بالالعبنيرياضي املهتم سلوك املدرب ال ·

 . Concern for performance: باألداءسلوك املدرب الرياضي املهتم  ·

و بذلك ميكن حتديد مخسة أنواع رئيسـية لسـلوك املـدرب الرياضـي طبقـا ملوقعهـا علـى الشـبكة اإلداريـة كمـا 

 .1يوضحها الشكل 

 :9/9وك ـالسل  1 – 4

مييـــز املـــدرب الرياضـــي أو املـــدير الفـــين الـــذي يهـــتم بدرجـــة كبـــرية بتحفيـــز الالعبـــني و و هـــو الســـلوك الـــذي 

التعامل معهم بصورة إجيابية و االهتمام برعايتهم وخلق البيئة الصاحلة لنمو قدرام، مع إبـداء نفـس االهتمـام بـأداء 

ت احلركيـة و اخلططيـة للوصـول �ـم إىل الالعبني و حماولة تطوير مسـتويام و إكسـا�م املزيـد مـن القـدرات و املهـارا

 أعلى مستوى ممكن يف املنافسات الرياضية.

 :1/9وك ـالسل 2 – 4

و هذا النوع من السـلوك يوضـح تركيـز املـدرب الرياضـي و املـدير الفـين علـى االهتمـام بـالالعبني و رعـايتهم 

ويره لـدى الالعبـني أو حماولـة بـذل املزيـد و حتقيق مطالبهم و حاجام و حتفيزهم مع االهتمام الضئيل بـاألداء و تطـ

 .)1(مبستوى قدرام و مهارام من اجلهد لالرتقاء 

 : 9/1وك ـسلال 3 – 4

يشــــري هــــذا الســــلوك إىل تركيــــز املــــدرب الرياضــــي علــــى االهتمــــام بنتــــائج الالعبــــني و مســــتوى األداء الــــذي 

 الرياضـــية  و املنافســـات إدارة عمليـــات التـــدريب يظهرونـــه يف التـــدريب و املنافســـة الرياضـــية، و يركـــز علـــى ختطـــيط و

 بصورة دقيقة مع قلة االهتمام بالالعبني و حاجام و دوافعهم و مطالبهم و قلة التفاعل االجيايب معهم.

 

 

                                                 
)1(

 .94-93مرجع سابق ، ص ، سيكولوجية املدرب الرياضيوي : حممد حسن عال  
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 : 1/1وك ـسلال  4 – 4

جـه سـواء بذل القليل من اجلهد املو باملدرب الرياضي أو املدير الفين  ذا النوع من السلوك يشري إىل قيامو ه

 ألداء الالعبني و تطوير مستويام أو لرعايتهم و حفزهم .

 : 5/5وك ـسلال 5 – 4

إىل أن املــدرب الرياضــي أو املــدير الفــين يهــتم بدرجــة متوســطة بكــل مــن أداء  يشــري هــذا النــوع مــن الســلوك

 الالعبني وتطوير مستويام و كذا رعايتهم و حفزهم.

إىل  باإلضـــافة-يالحـــظ أن هنـــاك العديـــد مـــن أنـــواع الســـلوك للمـــدرب الرياضـــي اإلداريـــةو يف إطـــار منـــوذج الشـــبكة 

يف  ابـــاألداء، كمـــام بـــالالعبني و االهتمـــام و ذلـــك يف ضـــوء و مـــدى درجـــة االهتمـــ-األنـــواع اخلمســـة الســـابق ذكرهـــا

                    الشكل:

 باألداءاإلهتمام                         

9/9        1/9 

         

         

         

    5/5     

         

         

         

9/1        1/1 

 

 ): يوضح أنواع سلوك المدرب الرياضي في ضوء نموذج الشبكة اإلدارية.08الشكل (

 )1(.تعديل)العن بليك و موتون (مع 

 . salah end chelladuraiكل من صاحل و "شيال دوراي"   استطاعو من ناحية أخرى 

يف ضوء دراستهما لتحديد أنواع سلوك املدرب الرياضي التوصل إىل حتديد مخسة أبعاد رئيسية متثـل أسـاليب سـلوك 

 املدرب الرياضي.

                                                 
 .95-94مرجع سابق ، ص ،سيكولوجية املدرب الرياضي حممد حسن عالوي : )1(

مام
هت
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و يف إطـار الدراســات الــيت قـام �ــا حممــد عــالوي مت التوصـل إىل حتديــد أربعــة أبعــاد رئيسـية مــن األبعــاد الــيت 

 سلوك الرياضي هي :العاد الرئيسية اليت متثل أساليب أشار إليها "صاحل و شيال دوراي" و األب

 ي: ـوك التدريبـالسل �

وير أداء الالعبـــني عـــن طريـــق التـــدريب الرياضـــي الـــذي يتميـــز طـــو هـــو الســـلوك الـــذي يهـــدف إىل حماولـــة ت

اتيجيات شـرح اسـرت يبالتكرار و الشـدة العاليـة و االهتمـام الواضـح بتعلـيم املهـارات و القـدرات احلركيـة و اخلططيـة و 

 اللعب و االهتمام بقيادة الالعبني يف املنافسات الرياضية.

 

 السلـوك الديمقراطـي:  ·

الالعبـــني يف حتديـــد األهـــداف وطـــرق  اشـــرتاكهـــو ســـلوك املـــدرب الرياضـــي الـــذي يســـمح بدرجـــة كبـــرية يف 

 املختلفة.التدريب و خطط اللعب اليت جيب ميكن استخدامها يف احلاالت 

 ي: ـوك األوتوقراطـالسل ·

هــو الســلوك الــذي يعكــس ميــل املــدرب الرياضــي إىل وضــع نفســه يف مكانــة بعيــدة عــن الالعبــني و يصــدر 

 الالعبني.القرارات مبفرده دون مشاركة 

 د:ـي المساعـوك االجتماعـالسل ·

د مـن التـدعيم و اإلثابــة ـح املزيــو هـو سـلوك املـدرب الرياضـي الـذي يهـتم بـالالعبني و رعـايتهم و الـذي مينـ

 )1(عبني عن طريق االعرتاف الدائم بأدائهم.لال

 ي:ـالرياضدرب ـات المـواجب - 5

 ب: ـط التدريـتخطي 1 – 5

الوصــــول بالالعــــب إىل أعلــــى مســــتوى ممكــــن تســــمح بــــه قدراتــــه و إىل  التــــدريب الرياضــــي عمليــــة ــــدف 

نـــه للمعـــارف النظريـــة و طـــرق إتقا ازدادالتخصصـــي العـــايل و و كلمـــا متيـــز املـــدرب الرياضـــي بالتأهيـــل داته ، اســـتعدا

تطبيقها، كان أقدر على التخطيط لعملية التدريب بصـورة علميـة تسـهم إىل درجـة كبـرية يف تطـوير و تنميـة املسـتوى 

و العلميــــة لعلــــم و تتطلــــب عمليــــة التخطــــيط اإلملــــام التــــام باألســــس النظريــــة  ، الرياضــــي لالعبــــني إىل أقصــــى درجــــة

و الطبيعيـة  اإلنسـانيةارف و املعلومات العلميـة يف عـدد مـن العلـوم العديد من املع إىل باإلضافة التدريب الرياضي ، 

.)2( 

 ب :ـة التدريـأداء عملي  2 – 5

ســابه األســس درب إىل الالعــب حــىت يــتمكن مــن اكاملعلومــات مــن املــ انتقــاليرتكــز التــدريب علــى عمليــة 

 درجة ممكنة .الفنية و البدنية اليت تسهم يف االرتقاء مبستواه إىل أقصى 

                                                 
)1(

 .96مرجع سابق ، ص  ، سيكولوجية املدرب الرياضي حممد حسن عالوي : 

http:www.alhiwar.info / topic.asp? catID=23@Nb=89  
)2(
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و كلما اسـتطاع املـدرب تقـدمي التوجيهـات يصبح املدرب مبثابة مساعد لالعب ، ففي بعض مواقف األداء الصعب 

و االسـتفادة منهـا و يسـعى املـدرب لتكـوين  اسـتقباهلاإىل الالعب بصـورة صـحيحة كلمـا أصـبح الالعـب أقـدر علـى 

ك يف حماولــة لالرتقــاء مبســتوى تركيــزه و انتباهــه و االرتقــاء اجتاهــات اجيابيــة لــدى الالعــب حنــو عمليــة التــدريب و ذلــ

 الجتماعي بني الالعبنياإىل رفع مستوى التفاعل  باإلضافةلية و التأثري مبستوى الدافعية هذا فعملستوى قدراته ال

 م النجاح في عملية التدريب: ـتقيي  3 – 5

معقــد ال تقتصــر علــى تقيــيم عمليــة التــدريب  إن رياضــة املســتويات العاليــة مبــا تتميــز بــه مــن طــابع مركــب و

طبقـــا للنجـــاح و الفشـــل يف املنافســـات الرياضـــية فقـــط بـــل ينبغـــي اســـتخدام أنـــواع متعـــددة مـــن وســـائل التقـــومي مثـــل 

اختبارات القـدرات البدنيـة و املهاريـة و اخلططيـة واالختبـارات النفسـية و مقـاييس العالقـات االجتماعيـة حـىت ميكـن 

 االحنراف عن األهداف املوضوعة للتدريب .حتديد نوع و مدى 

إىل ضـــرورة  باإلضـــافةهـــذا ،  و بـــذلك ميكننـــا تصـــويب و تصـــحيح مســـار عمليـــة التـــدريب بصـــورة مســـتمرة

اسـتعانة املــدرب الرياضـي باملعلومــات و التقـارير الــيت يقـدمها الطبيــب املخـتص بعلــم الـنفس أو اإلداري عــن حــاالت 

 ة املدرب عن كل العب يف أثناء التدريب أو يف املنافسات.الالعبني و ضرورة مقارنتها بفكر 

 ب:ـالالع رعايـة 4 – 5

إن التــدريب و املنافســة مــن املواقــف الــيت حتتــاج إىل املزيــد مــن التعــب العصــيب فقــد يســتجيب الالعــب هلــذه 

قدراتـــه و  وىاملواقـــف إمـــا بصـــورة اجيابيـــة تســـهم يف تعبئـــة طاقاتـــه و قدراتـــه أو بصـــورة ســـلبية تســـهم يف خفـــض مســـت

 املؤثرات املتعددة اليت تـؤثر علـى الالعبـني يف خمتلـف مواقـف التـدريب أو إىلطاقاته و ينبغي على املدرب أن يتعرف 

 املنافسة حىت يضمن بذلك جناح عملية الرعاية لالعب .

 ه الالعب و إرشاده:ـتوجي  5 – 5

جيـب أن تسـاعد الالعـب علـى فهـم نفسـه يقصد بالتوجيه كل األسـاليب املصـاحبة لعمليـة التـدريب و الـيت 

و فهـــــم مشـــــكالته و اســـــتغالل إمكاناتـــــه الذاتيـــــة مـــــن قـــــدرات و مهـــــارات و اســـــتعدادات و اجتاهـــــات و اســـــتغالل 

إمكانـات بيئتـه ليحـاول حتقيـق األهــداف الـيت تتفـق مـع هـذه اإلمكانــات و أن خيتـار الطـرق و الوسـائل و األســاليب 

يـــتمكن مـــن التغلـــب علـــى مشـــكالته و يســـتطيع التكيـــف مـــع نفســـه و مـــع الصـــحيحة الـــيت حتقـــق لـــه الوصـــول حـــىت 

 )1( اzتمع الذي يعيش فيه كي حيقق أقصى ما يستطيع من منو متكامل يف شخصيته .

 و ميكن للمدرب حتقيق هذه األهداف عن طريق خدمات التوجيه و عن طريق اإلرشاد الفردي الذي يقصد به 

 

 

 

                                                 
)1(
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 )1( بني املدرب و الالعب حملاولة مساعدة الالعب وتوجيهه.العالقة املتبادلة اليت تقوم 

 :  دـالمدرب الرياضي كقائ  ــــ 6  

، و مــن بــني أهــم هــذه  يعتمــد وصــول الالعــب/الفريق الرياضــي إىل أعلــى املســتويات الرياضــية بعــدة عوامــل

ا مبــدى قــدرات املــدرب علــى إدارة ، إذ يــرتبط الوصــول إىل املســتويات الرياضــية العاليــة ارتباطــا وثيقــ العوامــل املــدرب

 سـات الرياضــيةعلـى قدراتـه يف إعـداد الالعـب للمناف و –مـن ختطـيط و تنظـيم و تقــومي  -عمليـة التـدريب الرياضـي 

ل و بعــد و أثنــاء و بعــد الفريــق قبــو إدارتــه هلــذه املنافســات، و كــذلك قدرتــه علــى رعايــة و توجيــه و إرشــاد الالعبني/

 . املنافسات

يقـــوم بعمليـــة اإلدارة الفنيـــة "  leader" لـــك ميكـــن النظــر إىل املـــدرب الرياضـــي مــن حيـــث أنـــه قائــد و يف ضــوء ذ 

، كمــا يقــوم بــإدارة عمليــة التوجيــه و اإلرشــاد و الرعايــة لالعبــني و  لالعبــني أو الفريــق ككــل يف رياضــته التخصصــية

و       )followersمـن األفـراد (التـابعني  ، فالقيادة عبارة عن عالقة متبادلـة بـني فـرد (القائـد) و جمموعـة الفريق

يقــوم فيهــا القائــد بالتوجيــه و التــأثري علــى ســلوك هــذه اzموعــة مــن األفــراد مبختلــف الطــرق و الوســائل بغيــة حتقيــق 

عنـه  ينـتج ، و  ، و يقـود حنـو إجنـاز اهلـدف ، أو هي الـدور الـذي يتضـمن التـأثري والتفاعـل هدف أو أهداف حمددة

 . ئي خالل اzموعاتالتغيري البنا

، وذلــك إلعطــاء اآلخــرين االجتــاه مــن خــالل معــرفتهم مــا  فالقيــادة ببســاطة تعــين كيفيــة التخطــيط للهــدف

كــذلك تعــين القيـــادة تطــوير كــل مــن البيئــة االجتماعيـــة و النفســية، أي مــا يســمى منــاخ الفريـــق و   ، مطلــوب عملــه

ب ال يقتصــر فقــط علــى تطــوير القــدرات البدنيــة و املهــارات ، و هــذا يعــين و يؤكــد لنــا أن دور املــدر  متاســك الفريــق

 .)2(فحسب

 رار: ـاذ القـدرب و اتخـالم   ـــــ 7

أو العمليات اليت يقوم �ا املدرب الرياضي و �ـدف إىل وصـول الالعـب و الفريـق إىل  اإلجراءاتإن مجيع 

األهــداف املطلــوب  - علــى ســبيل املثــال –ياضــي ، فاملــدرب الر  املســتويات الرياضــية العاليــة حتتــاج إىل اختــاذ قــرارات

و العمليــات الــيت ميكــن �ــا  اإلجــراءات، و حيــدد الــربامج و  حتقيقهــا خــالل توليــه مهمــة تــدريب الالعبــني و الفريــق

و مراكـزهم و  ، كما أن املدرب هو الذي يقرر كيفيـة إختيـار الالعبـني لالشـرتاك يف املنافسـات حتقيق هذه األهداف

األمر و غري ذلك من اجلوانب الـيت حتتـاج مـن املـدرب اختـاذ  استدعىو يقرر خطط اللعب و تغيريها إذا  ، واجبا�م

  القرارات

، و كـل قـرار مـن هـذه القـرارات قـد يـؤثر بصـورة واضـحة  فكأن عمل املدرب ما هو إال سلسلة متصـلة مـن القـرارات

 .)3(أو سلبا إجياباعلى الالعبني أو الفريق 

                                                 
)1(

  http://www.alhiwar.info/topic.asp? Cat ID=23&Nb=89. 
)2(

 .39ص  لرياضي يف األلعاب اجلماعية،  مرجع سابق،عماد الدين عباس أبو زيد : املدرب ا -علي فهمي البيك  
)3(

 .39: املرجع نفسه، صعماد الدين عباس أبو زيد  -علي فهمي البيك  
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اختـــاذ القـــرارات تعتـــرب مقياســـا ملـــدى قـــدرة املـــدرب يف تســـيري عمليـــة التـــدريب وفقـــا خلطـــة التـــدريب  إن القـــدرة علـــى

، و هــي تعتــرب أســاس جنــاح عملــه و مهاراتــه يف تنفيــذ متطلبــات خطــة التــدريب و حســن تصــرفه يف حــل  املوضــوعة

عــــاملني مـــع املـــدرب و يرفــــع يـــنعكس أثرهـــا علـــى ال، فــــالقرارات اجليـــدة الـــيت يتخـــذها املــــدرب  مشـــاكله الـــيت تقابلـــه

  . معنويات العيب الفريق

علـــى أســـلوب العمـــل الصـــحيح هـــو الـــذي يشـــارك معـــه اجلهـــاز املـــدّرب و أحيانـــا يف بعـــض املشـــاكل يكـــون املـــدرب 

املعـاون سـواء الفـين أو اإلداري أو الطـيب أو الكـل يف اختـاذ القـرارات وفقــا للحاجـة كمـا يف ذلـك مـن مزايـا كثـرية لعــل 

، بعكـس  ، و يـدفعهم للعمـل االجيـايب يف تنفيـذ القـرارات شعور اآلخرين بأمهيتهم و إحساسهم باملسؤوليةأمهها هو 

 ، و هـذا يسـاعد يف جنـاح عمليـة التـدريب ما إذا كان العمل عبارة عن أوامر من املدرب و تنفيذ من مساعديه فقـط

أو ملواجهـة موقـف أو  جياد حل ملشكلةاختيار بني بدائل إل"  Decision Making"و يقصد باختاذ القرار ، 

، األمــر الــذي يتطلــب عمليــة االختيــار بــني هــذه  و احلاجــة الختــاذ القــرار تنبــع مــن وجــود بــدائل، حملاولــة تغيــري حالــة 

، و عــدم قــدرة املــدرب علــى اختــاذ  القــرار تعتــرب مــن العوامــل الــيت جتعلــه يقــع يف بــراثن الصــراع النفســي الــذي  البــدائل

انب شخصيته بصورة سلبية و األساس يف اختـاذ القـرار هـو اختيـار سـلوك أو تصـرف معـني بعـد تفكـري يؤثر على جو 

و متـر عمليـة اختـاذ ، و دراسة، ألن عملية اختاذ القرار عملية رشـيدة و عقالنيـة و ليسـت عمليـة عاطفيـة أو انفعاليـة 

، و  ختـذ قـرارا فإنـه ال ميكـن اسـتعادته أحيانـا، ألن املـدرب إذا مـا ا القرار خبطـوات جيـب علـى املـدرب مراعا�ـا جيـدا

، و إن كــان الرجــوع عــن القــرار اخلــاطئ للقــرار الصــواب  لكــن ميكــن فقــط اختــاذ قــرار جيــد قــد يــؤثر يف وضــع املــدرب

 .)1( يع من يتعامل معهم سواء الالعبني أو الفريق أو جهازه املعاونمن مج اعن قوة املدرب و يلقى ترحيب يعرب

 ة المدرب الرياضي: ـيدافع -ـــ 08

علــى أ£ــا مصــطلح عــام يشــري إىل العالقــة إىل أنــه ميكــن النظــر إىل الدافعيــة ) 1999أشــار حممــد عــالوي (

دء و توجيـــه و ـل علـــى بــــالديناميكيـــة بـــني الشـــخص و بيئتـــه و تشـــتمل علـــى العوامـــل و احلـــاالت املختلفـــة الـــيت تعمـــ

 .حىت يتحقق هدف ما –وبصفة خاصة  -استمرار السلوك

فكأن الدافعية يف ضوء التعريف السابق تعتـرب مبثابـة حالـة بادئـة و باعثـة و موجهـة و منشـطة للسـلوك و تعمـل علـى 

 دفع الشخص حنو حماولة حتقيق هدف أو أهداف معينة و االحتفاظ باستمرارية هذا السلوك.

إمنـا هـي ، كـن رأيتهـا مباشـرة و من ناحية أخرى فـإن الدافعيـة ليسـت شـيئا ماديـا أي أ£ـا ليسـت حـاالت أو قـوى مي

، و لـيس معـىن هـذا  حاالت يف الشخص يستنتج وجودها من أمناط السلوك املختلفة و مـن نشـاط الشـخص نفسـه

أي أ£ـا احلالـة الـيت تثـري و تنشـط ، ، و إمنا هي حالـة وراء هـذا السـلوك  أن الدافعية هي نوع السلوك الذي نالحظه

  )2(ستمراريته.و توجه السلوك نفسه و تعمل على ا

                                                 
)1(

  . 41-40مرجع سابق، ص  املدرب الرياضي يف األلعاب اجلماعية،  عماد الدين عباس أبو زيد : -علي فهمي البيك  
)2(

 28لرياضي،  مرجع سابق ، صحسن عالوي : سيكولوجية املدرب ا حممد 
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، فغالبـا مـا يكـون السـلوك نتيجـة عـدة  و ينبغي علينا مراعـاة أن سـلوك الشـخص ال يصـدر عـن حالـة دافعيـة واحـدة

 ، أو قد يكون نتاج جمموعات من الدوافع . دوافع متداخلة بعضها مع البعض اآلخر

املمــارس مهنــة التــدريب الرياضــي و  و يف ضــوء ذلــك فإنــه ميكــن مالحظــة أن دوافــع املــدرب الرياضــي أو املــدير الفــين

االستمرار فيهـا ال تظـل ثابتـة أبـد الـدهر، بـل تتناوهلـا يـد التغيـري و التبـديل يف غضـون الفـرتة الطويلـة الـيت ميـارس فيهـا 

 املدرب الرياضي أو املدير الفين عمله التدرييب.

ل مرحلـة مــن مراحـل عملــه التـدرييب حــىت و مـن ناحيـة أخــرى فـإن دوافــع املـدرب الرياضـي أو املــدير الفـين تتغــري يف كـ

ميكـــن أن حتقـــق مطالـــب و احتياجـــات هـــذه املرحلـــة، كمـــا أن دوافـــع املـــدرب الرياضـــي أو املـــدير الفـــين ختتلـــف طبقـــا 

لالعــب ملسـتواه يف مهنــة التــدريب الرياضــي، إذ ختتلـف دوافــع املــدرب الرياضــي احلــديث عـن دوافــع املــدرب الرياضــي 

الــيت ختتلــف بالتــايل عــن دوافــع املــدرب الرياضــي أو املــدير الفــين إلحــدى الفــرق القوميــة أو  أو لفــرق الدرجــة األوىل و

 . الالعبني الدوليني

) 1992و عـــالوي ( ، )1996( Baumanو باومــان  ، )Hahn )1996و قــد أشـــار كــل مـــن أرفــن هـــان 

 املدير الفين.إىل الدوافع التالية اليت ميكن اعتبارها من بني أهم دوافع املدرب الرياضي أو 

 ة:ـع رياضيـدواف  1 – 8

 اإلسـهامأن مـن واجـبهم  - املمارسـة الرياضـية زاهلمعقـب اعتـ - قد جند بعض الالعبني الرياضـيني يشـعرون

خـــربا�م الشخصـــية و االرتقـــاء  إلكســـا�ميف تطـــوير نـــوع الرياضـــة الـــيت ختصـــص فيهـــا وحماولـــة العمـــل مـــع الناشـــئني 

 مبستويا�م الرياضية .

 ة : ـع مهنيـدواف  2 – 8

كثريا ما جند خرجيي كليات الرتبية الرياضـية يعملـون يف جمـال التـدريب الرياضـي كنتيجـة لدراسـتهم الرياضـية 

 التخصصية على أساس أن مهنة التدريب الرياضي هي مهنتهم املناسبة لطبيعة دراستهم.

 ة: ـع اجتماعيـدواف 3 – 8

ـــة تكـــوين عالقـــات و صـــداقات اجتماعيـــة و مثـــل االجتـــاه حنـــو االشـــرتاك يف اzـــاالت ا الجتماعيـــة و حماول

 السعي حنو التقبل االجتماعي كنتيجة لعملهم يف جمال التدريب الرياضي.

 ذات :ـات الـق و إثبـتحقي  4 – 8

 إحــدى اzــاالت الــيت يــرى أنــه  قــد يــرى الفــرد أن عملــه يف جمــال التــدريب الرياضــي حيقــق لــه إثبــات ذاتــه يف

 . )1(لك الشعور مبدى أمهيته هلا و كذ كفء

    

 

 
                                                 

)1(
 .  29مرجع سابق ، ص سيكولوجية املدرب الرياضي،  حممد حسن عالوي : 
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 الصة:خ

إن اهتمام العلوم املرتبطة بعلوم التدريب الرياضي من العوامـل األساسـية يف جنـاح املـدرب الرياضـي الـذي  حيسـن     

التعامل معهـا خـالل خربتـه يف جمـال التـدريب، و ذلـك باسـتعمال طـرق علميـة تسـاعده يف حتقيـق أهدافـه، باإلضـافة 

ة اجليــدة بــالالعبني الــيت متكنــه مــن أداء مهامــه يف ظــروف مالئمــة وبنــاء فريــق متماســك و قــوي ميكنــه مــن إىل العالقــ

 خوض غمار املنافسة و حتقيق النتائج. 
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  مهيد :ت

يف أي رياضة من الرياضات دورا كبريا يف حتقيق نتائج إجيابية لصاحل الفرق حيت تلعب املهارة  املهارييلعب األداء 
اخلصم و عدم قدرته يف   باكارت إىلالطريقة اليت يلعب Cا الفريق مما يؤدي و جناح  إتقان يتدورا بارزا يف عمل

 السيطرة على جمريات اللعب .
و الشباب من  األطفالالرياضية اليت القت استحسانا و افباال شديدين من  األنشطةكرة اليد واحدة من و رياضة  

ال بد ملمارس كرة اليد التحلي ببعض املهارات و املتطلبات حىت يتمكن من اللعب يف خمتلف ا مم ،نفس اجلنسني 
 املستويات .
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 المهاري : األداء -وال أ

 :               األداءـ مفهوم 1

صالحيته يف النهوض بأعباء عمله وحتمل املسؤولية يف فرتة زمنية  ومدىهو كفاءة العامل لعمله ومسلكه فيه , 
 مها : اثننيحمددة , وبناءا على هذا املعىن فإن كفاءة الفرد ترتكز على 

 لقيام بعمله :أي واجبات ومسؤولياته .أوال: مدى كفاءة الفرد يف ا
> THomasلعمله < أداءهعلى مستوى  وأثارهاثانيا : يتمثل يف صفات الفرد الشخصية , ومدى ارتباطها 

 االستعدادبني مفاهيم عديدة كاً:القدرة , ارتباطاتأن علماء النفس العاملني يف احلقل الرياضي , وجدوا  1989
 .)1(باإلضافة إىل املهارات املكتسبة ً  االستعدادل مفهوم األداء , مضيفا أن األداء هو ,الدافعية ...ً. وأغلبها تشك

ويستعمل بشكل واسع  ً مصطلح األداء األقصىويستخدم مصطلح األداء بنفس املعىن واملفهوم حيث يطلق عليه 
فسي احلركي واليت تتطلب تذكر مجيع ا�االت منها ا�ال الن ومالحظتها يفلتعبري عن املهارات اليت ميكن رؤيتها 
 .)2(املعلومات وإظهار القدرات واملهارات

 : ـ أنواع األداء 2 

                                                                 والمواجهة :األداء -2.1

 لنوع األداء نفسه يف وقت واحد . والالعبني التالميذأسلوب مناسب ألداء مجيع   

 داء الدائري :                                                                              األ-2.2

 طريقة هادفة لتدريب تؤدي إىل تنمية الصفات البدنية وخاصة القوة العضلية واملطاولة .  

 األداء في محطات :- 3.2

    ..)3(الصف كله يف حمطات خمتلفةأداء  أسلوب مناسب ألداء مجيع الالعبني مع تغري يف حمطات أو 

 المهاري :  األداءمفهوم  -3

                                                           
روسي ، دمحان معمر : دور قلق املنافسة يف التاثري على مردودية الالعبني ، مذكرة ليسانس غري منشورة ، معهد الرتبية البدنية و عبد الغفار ع  )1(

    .40، ص  2004الرياضية ، سيدي عبد اهللا ، جامعة اجلزائر ، 
 )42-41، ص ( 1998،  األردنالتوزيع ،  ،دار الفكر للنشر و 1قاسم حسن حسني : املوسوعة الرياضية و البدنية الشاملة ، ط)2
 . 168، ص  1992، دار الفكر العريب ، القاهرة ،  3البدنية ، ط الرتبيةحممد نصر الدين رضوان : مقدمة يف التقومي و  )3
 .374العلمية للتدريب الرياضي لالعب و املدرب ، مرجع سابق ، ص  األسسوجدي مصطفى الفاتح ، حممد لطفي السيد :   )4(
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الفعلي  بالتنظيمنظام خاص حلركات تؤدى يف نفس الوقت و حركات تؤدى بالتوايل , و يقوم هذا النظام 
ة لتحقيق املتبادلة للقوة الداخلية و اخلارجية و املؤثرة يف الفرد الرياضي Cدف استغالهلا بالكامل و بفعالي للتأثريات

 .)4(للمهارات اليت تتضمنها اللعبة إتقا�مالنتائج الرياضية , و هو مستوى الالعبني و مدى  أحسن
 الفين و الطريقة الفعالة لتنفيذ مهمة حركية معينة لألداءالصورة املثالية  إىلكما انهً  يشري 

 المهاري :  األداءمراحل -4 

 لكل منها خصائص مميزة و تدريبات خمتلفة و هي :  أساسيةراحل املهاري بثالث م األداءمتر عملية اكتساب 

 للمهارة : األوليمرحلة التوافق  -4-1

بادراك الالعب  تبدأ, و  إتقا�التعلم املهارة احلركية و  األويل األساسيتكوين التشكيل  إىل�دف هذه املرحلة 
دون وضع اية اعتبارات بالنسبة جلودة و  سيةاألسابشكل مقبول من حيث مكونا�ا  تأديتهااحلركية مث  ةمهلل

 األداء, و تتميز هذه املرحلة بالزيادة املفرطة يف بذل اجلهد مع ارتباط بقلة و كفاءة  األساسيةاملهارة  أداءمستوى 
 املهاري .

 مرحلة اكتساب التوافق الجيد للمهارة : -4-2

 األداءاكتسبها من خالل  أنو اليت سبق لالعب  اسيةاألستطوير الشكل البدائي للمهارة  إىل�دف هذه املرحلة 
احلركة , و مع  ألداءالزوائد الغري الزمة  أداءمع التخلص من  األساسيةللمهارة  األويليف مرحلة اكتساب التوافق 

 . )1(األخطاءسري احلركة مع جتنب التصلب العضلي و قلة حدوث  أثناءالبعد عن وجود فوائض 

 المهارة : أداءتثبيت  و إتقانمرحلة  - 4-3

بصورة آلية , و خالل هذه  األساسيةاملهارة  أداء إىل بالالعبهلذه املرحلة هو الوصول  األساسياهلدف  إن
و  األداءدقة و انسيابية و استقرار من حيث شكل  أكثر األساسيةاحلركة و تصبح املهارة  أداءاملرحلة ميكن تثبيت 

احلركي للمهارة بصورة  األداء إتقان إىلو هذا يؤدي  األساسيةاملهارة  ألداء ذلك من خالل تطوير التوافق اجليد
املهاري  األداء أثناء أكثر أواحلركة يف ظل ظروف تتميز بالصعوبة كوجود منافس  أداءناجحة و ثابتة حىت لو مت 

 .)2(املباريات التجريبية   أداءمن خالل  أو

 المهاري : األداء أهمية.5

 إىلعليه الوصول  يتأسساملهاري , و  األداءللمهارات احلركية من حيث انه اهلدف النهائي لعملية  التام اإلتقان
اعلى املستويات الرياضية فمهما بلغ مستوى الصفات البدنية للفرد الرياضي , ومهما اتصف به من مسات خلقية 

                                                           

 
 ) .27-26، ص ( 1998، مصر ،  اإلسكندريةو قواعد التدريب الرياضي ، منشاة املعارف ،  أسساهللا البساطي :  أمرامحد    )1(
 ) .29-28و قواعد التدريب الرياضي  ، مرجع سابق ، ص ( أسساهللا البساطي :  أمرامحد     )2(
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للمهارات احلركية الرياضية يف نوع النشاط الذي  التام باإلتقانفانه لن حيقق النتائج املرجوة ما مل يرتبط ذلك  إرادية
 يتخصص فيه .

لدى العيب املنافسات الرياضية ال تنفذ  أساسيةو بدون مهارات  اخلططهي وسائل تنفيذ  األساسيةفاملهارات 
 اخلطط و بالتايل يصعب حتقيق نتائج ممتازة .       

ربطها مع املهارات احلركية و القدرات اخلططية هو االجتاه تطوير و حتسني الصفات البدنية العامة و اخلاصة ي إنـ 
احلديث يف التدريب الرياضي , و ذلك بتكرار املهارة من خالل التمرينات التطبيقية و مترينات املنافسة مما يؤدي 

 املهاري يف مواقف املنافسة املختلفة األداءعند  اآلليةاكتساب الفرد الرياضي صفة  إىل
وجب  إذا أداةبدون  أو بأداةنشاط رياضي سواء كانت مهارات  ألي األساسيةهارات هي القاعدة و ملا كانت امل

 . )1(للفرد الرياضي , فاملهارة هي وسيلة تنفيذ اخلطة األساسيةاالهتمام باملهارات 

 كرة اليد :: ثـانيـا

                                                          انتشار كرة اليد :                                                     -1

و الشباب من اجلنسني  األطفالشديدين من  إقباالالرياضية اليت القت استحسانا و  األنشطةكرة اليد واحدة من 
ز تقف أناستطاعت يف عدد من السنني  فإ�ا األخرى األلعابقورن بعمر بعض  إذا, فرغم عمرها القصري نسبيا 

انتشارها كنشاط رياضي و تروحيي يف  إىل باإلضافةمكان الصدارة يف عدد ليس بقليل من الدول , وهذا  إىل
 معظم دول العامل .
 إىلاملمارسني و املشاهدين لكرة اليد من اجلنسني يف معظم املراحل السنية , ما دعا  إعدادفلقد كان الزدياد 

ياضة , كما نظمت  هلا اللقاءات على اختالف املستويات , سواء ما  االحتادات اليت ترعى شؤون هذه الر  تأسيس
 اوملبيا . أوقاريا  أودوليا  أوكان منها حمليا 

توفري جمموعات كبرية من املدربني و املنظمني و  إىل املسئولنيوكان لالنتشار الذي حققته كرة اليد ما حفز 
ك كضمان ضروري لتعليم النشء و الشباب و املمارسني و احلكام املتخصصني يف هذه الرياضة , وذل اإلداريني

, فنون اللعبة و ضروCا و توفري املناخ املناسب قانونيا و تنظيميا اها , و ذلك ضمانا حلسن  أعمارهمعلى خمتلف 
 . األداءاملمارسة و االرتفاع مبستوى 

ة انتشار اللعبة و زيادة عدد ممارسيها م اثر كبري على زياد1972كرة اليد ضمن اوملبيات عام   إلدراجو لقد كان  
 . )2(سنوات أربعاذ عملت الدول املختلفة على تكوين فرق متثلها يف هذه الدورات اليت تقام كل  ،

                                                                                                                                                        

                                                           
 ) 37-33ص ( ،2002 مصر، اإلسكندرية، ،1الفنية، ط اإلشعاعدار  القدم،ة لالعيب كر  املماري اإلعداد عبده: أبوحسن السيد    1(
 ).18-17ص (  ،2001 القاهرة، للنشر،مركز الكتاب  احلديثة،رباعية كرة اليد حسنني:حممد صبحي  إمساعيل،كمال عبد احلميد     )2(
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 ميالد و تطور كرة اليد في الجزائر :-2

ة رمسية انطلقت فاللعبة بص أمام و ذلك مبراكز املنشطني 1942لكرة اليد اجلزائرية سنة  األوىللقد كانت البداية 
م و 1953بالنسبة لكرة اليد بسبعة العبني فكانت سنة  أماالعب , 11م و ذلك بفرق تتكون من 1949سنة 
ـ 1930الفرتة  أن إليه اإلشارةبطولة جزائرية لكرة اليد , ومما ميكن  أولنظمت م حىت 1956حلت سنة  إنما 

م كان عدد املمارسني قليال و ذلك بسبب االحتالل و حالة التمييز العنصري الذي شهدته البالد خالل 1962
 الفرتة االستعمارية .
ة و اليت رافقت الشعب طيلة الفرتة الصراع من اجل احلري تأثريياضية يف اجلزائر حتت ر وقد ظهرت احلركة ال

 الرياضية.من خالل املمارسة  للنضاليف تعبئة اجلمهور و تنظيمها  أساسيااالستعمارية اليت لعبت دورا 
مداوي  إمساعيلم تعترب االنطالقة الثانية حيث مت تعيني محاد عبد الرمحان و 1963و بعد االستقالل مباشرة 

الرابطة الوالئية لكرة اليد يف اجلزائر العاصمة و اليت   يرأس األخري, حيث كان هذا فدرالية وطنية  أول إنشاءلغرض 
 الفرق التالية : أهمكانت تظم 

 بولوغني .  omse saint  augain ـ فريق  
 ـ فريق الراسينغ جبامعة اجلزائر 

 ـ فريق ا�موعة الالئكية للطلبة اجلزائريني    
 H.B.C.Aـ فريق نادي اجلزائر  

 فريق عني طاية و سبارتو وهران  إىل باإلضافة G.S.Aفريق عالية اجلزائر  ـ
  O.M.S.Eبطولة جزائرية كانت من نصيب  أولالفدرالية العاملية و  إىلم اخنرطت اجلزائر  1963و يف سنة 

 . )1(م 1964 الكأسم و  1963

 المهاري في كرة اليد : األداء-3

ملهارات احلركية اهلجومية و الدفاعية , و تعترب هذه املهارات بتدريبا�ا التطبيقية املهاري يف كرة اليد يشمل ا األداء
الذهين ركن  اإلعدادمبثابة العمود الفقري للعبة , و يلتحم Cا اجلانب البدين و اخلططي جبانب الناحية النفسية و 

على مدار فرتات  األطولالوقت  يأخذو اكثرها حساسية فهو عادة  األركانهذه  أهماملهارات احلركية يعترب 

                                                           
 . 2007-2006بدنية ، جامعة قسنطينة ، حماضرات يف كرة اليد : االستاذ دادي عبد العزيز ، سنة ثالثة ، تربية - )1(
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 أساسيةالتدريب , كما ينال املدرب الكثري من اجلهد و التفكيري و ال غىن عنه لالعب سواء املبتدئ , فاملهارات 
 إحرازفريقه  أوتسهل له  اإلتقانيف  لىاعيتمكن منها بدرجة  أنبالنسبة له , و كذا الالعب املتقدم فهو يطمح 

 اهلدف .

 

 و التمرير : االستقبال-3-1

لتوضيح  إالالدجاجة ...) و ال ميكن الفصل بينهما  أم أوالاالستقبال و التمرير مهارتان متالزمتان ( البيضة 
اليت  األساسيةCا . و تعترب هاتان املهارتان القاعدة  تتأثرو  األخرىالناحية التعليمية لكل منهما فكلتامها تؤثر يف 

سبقه مترير و استقبال ,   إذا إالتصويب  أوخداع  أو, فليس هناك تنطيط للكرة  رىاألختبىن عليها باقي املهارات 
.                                                                              )1(مدافع إىلمعناه فقط حيازة الكرة و انتقال الفريق من مهاجم  ادعائهماخالل  اخلطأ أنكما 

 تقبال الكرة :س. ا1 -3-1

استقبال الكرة حىت ميكنه بالتايل سرعة التصرف Cا و جعلها لعب . و كقاعدة عامة  إتقانجيب على الالعب 
قدرته على استقبال الكرة و بيد واحدة يف  إىل باإلضافة أمكنجيب على الالعب استقبال الكرة باليدين كلما 

 طر اليها . ضبعض احلاالت اليت ي
يتخذ مكانه بصورة تسمح بسرعة تامني الكرة و متنع املنافس  نأعب الذي يقوم بلقف الكرة كما جيب على الال
 تشتيتها . أومن االشرتاك فيها 

 ما يلي : إىلو تنقسم مهارة استقبال الكرة 
 الكرة  ـ التقاط الكرة  إيقافـ لقف الكرة   ـ 

 ـ لقف الكرة : 

 و يتكون من : 
 حدة اللقف باليدين ـ اللقف بيد وا

 ـ الكرات العالية باليدين  املنخفضةاللقف باليدين : ـ لقف الكرات العالية ـ الكرات 
اللقف بيد واحدة : تتطلب بعض مواقف اللعب لقف الكرة بيد واحدة نظرا الستحالة التحكم فيها باليدين , و 

قوة و صحة توقع خط طريا�ا ضرورة تقدير  إىل باإلضافةبالكرة  اإلحساسهذه احلالة تتطلب قدرة خاصة و هي 
. 

 الكرة : إيقافـ 

                                                           
 ) 94-93، ص (  2004منري جرجس إبراهيم : كرة اليد للجميع ، دار الفكر العريب ، القاهرة ،   )1(
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عند استحالة  أوالكرة حملاولة الالعب فرض سيطرته على الكرة يف حالة سوء التمريرة  إيقافتستخدم مهارة 
  . .)2(اللقف الصحيح للكرة

 التقاط الكرة : .2-2-2

منطقة املرمى ,  أومن اهلدف  عند ارتدادها األرضحيدث يف بعض حاالت اللعب سقوط الكرة و دحرجتها على 
من اقرب العب حماولة التقاطها حىت  األمرسبب فاعلية املنافس و يتطلب  أوخاطئة  متريرةو كذا على اثر 

كثريا من   أنو لكن الواقع يثبت  السهلة األمورالتقاط الكرة من  أنيستطيع معاودة اللعب , و قد يظهر للبعض 
 . )1(اجلري أثناءالكرة و خاصة  الالعبني يصعب عليهم السيطرة على

 تمرير الكرة : . 3 -3-2

هو نقل الكرة من حيازة الالعب املستحوذ عليها طبقا لطبيعة اللعب , و الظروف اليت يفرضها املوقف املتشكل , 
التمرير اليت حتقق اهلدف من استخدام التمريرة خالل استمرار سري اللعب ,  أنواعنوع من  أيمستخدما يف ذلك 

 ..)2(و دون خمالفة لقواعد اللعب ذا�ا
 : إىلو ينقسم التمرير 

 ـ التمريرة الكرباجية :أ 

التصويب على اهلدف , و  أويف لعبة كرة اليد و تستخدم سواء يف التمرير  التمريرات أهمتعترب هذه التمريرة من 
 مها : األداءهناك نوعان هلذه التمريرة طبقا لطريقة 

: و يستخدم غالبا عند التمرير ملسافات طويلة او عند التصويب على اهلدف نظرا ملا تتميز  ازـ التمرير من االرتك
 به من وحدة كبرية .

: يستخدم هذا التمرير يف مجيع مواقف اللعب و عند التصويب , و يتميز بالسرعة مبقارنته ـ التمرير من الجري 
 .)3(بالتمرير من االرتكاز

 لمرجحة ):البندولية : ( ا التمرير-ب

الكرة باستخدام  إرسالعن طريق  األماكناملؤكد للتمريرات و خاصة عند احلجز و تغيري  األداءميكن حتقيق 
التمريرات البندولية على مستوى احلوض و ذلك الن جسم الالعب املستحوذ على الكرة يكون يف هذه احلالة بني  

 : إىلكل العب املنافس و الكرة نفسها و ميكن تقسيمها 
 . األمام إىلـ التمريرة البندولية 

                                                           
 ).97-96: كرة اليد للجميع ، مرجع سابق ، ص ( إبراهيممنري جرجس  - )2(
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 اخللف . إىلـ التمريرة البندولية 
 . )4(اجلانب إىلـ التمريرة البندولية 

 التمريرة الصدرية :-ج

التمريرة الصدرية مالئمتها بصورة متزايدة كصورة من صور التمرير و هناك طريقتني لصور التمريرة الصدرية  أثبتت
 مها :

ذه التمريرة للمسافات القصرية بسرعة توجيهها بدقة , و تؤدى عند استقبال الكرة يف تستخدم ه : ـ باليدين
زميل يف مكان خال مناسب , و خترج الكرة مبجرد استقباهلا  إىلمستوى الصدر , و حيتم املوقف سرعة التمرير 

 اليدين للخارج . أصابعبامتداد مفصلي املرفقني و دفع الرسغني , بعد التمرير تشري 

زميل ناحية اجلانب و يكون املمرر يف حالة  إىل: تستخدم بسرعة التمرير مبجرد االستقبال باليدين  بيد واحدة ـ
 األمامحركة يف 

 التصويب :.3-2

ق اخلصم بعدد يمرمى الفر  إصابةاهلدف و الفريق الفائز هو الذي ينجح يف  إصابةغرض مباراة كرة اليد هو  إن
و  األساسيةترب مهارة التصويب احلد الفاصل بني النصر و اهلزمية بل ان املهارات , و لذا تع األهدافاكرب من 

املختلفة تصبح عدمية اجلدوى , اذ مل تتوج يف النهاية بالتصويب الناجح على اهلدف .  بألوا�ااخلطط اهلجومية 
 . األخرىن املهارات م أكثرهذه املهارة يعشقها كل من الالعب و املتفرج و جتذCم  أن إىل باإلضافةهذا 

 التصويب بعدة عوامل : يتأثرو 
 التصويب.فكلما قصرت ساعد ذلك على دقة  املسافة:ـ 
 استخدامه  إجادةو لذا وجب على الالعب  التصويب,و يسهم رسغ اليد كثريا يف توجيه التوجيه:ـ 
ت الفريق املناسب يف الوقت املناسب لنوع التصويب حىت ميكن استغالل ثغرا اإلعدادمن حيث سرعة  السرعة:ـ 

 املناسب.
 املباشرة.ـ التصويبات القريبة ـ رمية اجلزاء ـ الرمية احلرة  يدة املدىبع التصويبات:و يف كرة اليد ميكن التمييز بني 

 التصويب البعيد :  .3-2-2

فاع املنافس . و خارجه يف حالة وجود ثغرة يف د أومرت 9  يف حدود خط ال أومدافع  أمامو يقصد به التصويب 
التغلب على املدافع و حارس املرمى , كما جيب مراعاة  إلمكانيتميز هذا النوع بالقوة مع دقة التوجيه  أنجيب 
حارس املرمى , و تعترب التصويبات  مفاجأةبالنسبة الختيار مكان توجيه التصويبة مما يسهم يف  التغيريعامل 

 1التوجيه بالنسبة هلذا النوع من التصويب أماكن أفضلى من العالية و خاصة يف الزوايا العليا للمرم
                                                           

 . 153كمال عبد احلميد ، زينب فهمي : كرة اليد للناشئني ، مرجع سابق ، ص   )4(
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 الفصل الثالث                                                             األداء المهاري في كرة اليد

 

 

61 

 التصويب القريب :.3-2-3

يف حالة اهلجوم  أو, كما يف حالة حيازة مهاجم الدائرة على الكرة ,  اهلدفوهو الذي يؤدى بالقرب من دائرة 
للتصويب , و من املستحسن يف هذه احلالة قيامه  إليهقطع مهاجم يف اجتاه الدائرة و حترير الكرة  أواخلاطف 
ما يتميز به هذا النوع هو حسن التوجيه و ليس قوة  أهمالتخلص من املدافع . و  إلمكانالسقوط  أوبالوثب 

 التصويب , و لذا وجب مراعاة موقف حارس املرمى عند توجيه التصويبة .
 رمية اجلزاء :

 األعصاباملرمى و اليت يلعب فيها عامل القدرة على الرتكيز و قوة  سحار و هي عبارة عن كفاح بني الرامي و 
بالنسبة للرامي دورا هاما , و يتحدد اختيار الزاوية اليت جيب التصويب اليها , و كذا ارتفاع التصويبة طبقا خلربة 

 الرامي و سلوك حارس املرمى .
 املباشرة:الرمية احلرة 

عقب  إالاهلدف و خاصة يف حالة حسن قيام املدافعني بعمل حائط دفاعي  إصابةنادرا ما تنجح هذه الرمية يف 
حائط الصد ,  أوبعض احلاالت املفاجئة , و على سبيل املثال قبل انتظام حارس املرمى  أوبعض حركات اخلداع 

 أنواع أهممن احلكم .و ميكن تلخيص  إشارةحاليا دون  هائبأداالرمية احلرة يسمح  إنو مما يساعد على ذلك 
 التصويبات املستخدمة فيما يلي :

 ـ التصويبة الكرباجية ( تصويبة الكتف )
 ـ التصويبة بالوثب 

 ـ التصويب بالسقوط 
 ـ التصويب بالطريان 
 ـ التصويب اخللفي 

 .)1(ـ التصويبة احلرة املباشرة

 تنطيط الكرة : .3-3
جم حبارس املرمى حيث يراعى السرعة القصوى تستخدم مهارة تنطيط الكرة لكسب مسافة ف حيالة انفراد املها

 دائرة اهلدف للتصويب. إىليف تنطيط الكرة للوصول 
من رسغ اليد مع مراعاة ارختائه و مرونته  أساساتتم حركة تنطيط الكرة بيد واحدة و  أنهذه املهارة يراعى  ألداءو 

هي اليت تقابل اعلى  األصابعسالميات  أناة مع مراع أماما األرض إىل, و تدفع الكرة باليد املفتوحة لتنطيطها 
 . األرضالكرة بعد ارتدادها من 

                                                           
)1(
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منافسه و يعترب من املهارات احلركية اهلامة و الذي  إعاقةللتخلص من  يلةسكو اخلداع : يستخدم املهاجم اخلداع  
 كرة ::ـ خداع بدون   إىلالالعب للمهارات السابقة و ينقسم اخلداع  إتقانيعتمد جناحه على مدى 
 ـ اخلداع البسيط باجلسم 
 ـ اخلداع املركب باجلسم 

 ـ خداع بالكرة : 
 ـ اخلداع بالتمرير مث التمرير 

 ـ اخلداع بالتصويب مث التمرير 
 ـ اخلداع باجلسم مث التمرير 

 ـ اخلداع بالتمرير مث التصويب 
 .)1(ب مث التصويبثـ اخلداع بالو 

 في كرة اليد : األداء متطلبات -4

 المتطلبات البدنية :  .4-1

الصفات البدنية الضرورية  فأصبحتيكون الالعب متمتعا بلياقة بدنية عالية ,  أنكرة اليد احلديثة تتطلب 
, و الفرتية , و السنوية ,  فكرة اليد  سبوعيةاأللالعب كرة اليد اجلوانب اهلامة يف خطة التدريب اليومية , و 

ميزات امللبلوغ الالعب  األساسيةالفين و اخلططي و القاعدة  األداءملهارة يف احلديثة تتصف بالسرعة يف اللعب و ا
املهاري و  األداءاملباشر على مستوى  األثراليت تؤهله لذلك هو تنمية و تطوير الصفات البدنية . حيث يرجع هلا 

من  أيضابدنية يكون املنافسات , و لذلك فان التدريب لتنمية و تطوير الصفات ال أثناءاخلططي لالعب خاصة 
و التدريبات اخلططية , و بذلك ترتبط اللياقة البدنية لالعيب كرة اليد  األساسيةخالل التدريب على املهارات 

 لإلعدادالالعب يف كرة اليد صفات بدنية  ألداءاملهاري و اخلططي للعبة . و تتضمن املتطلبات البدنية  باألداء
تنمية الصفات البدنية العامة اليت ميكن  إىلالبدين اخلاص , حيث يهدف  دادلإلعالبدين العام , و صفات بدنية 

تنمية  إىلالبدين اخلاص  اإلعدادبناء و تطوير الصفات البدنية اخلاصة بلعبة كرة اليد , بينما يهدف  أساسهاعلى 
املهارية و اخلططية , على يف لعبة كرة اليد , و تزويد الالعب بالقدرات  لألداءالصفات البدنية اخلاصة الضرورية 

كانت الصفات البدنية اخلاصة   إماالبدين العام ارتباطا وثيقا يف مجيع فرتات التدريب , و  باألداءيكون مرتبط  أن
لالعيب كرة اليد كنتيجة لظهور كرة اليد  األداءلالعيب كرة اليد قد تنامت و تطورت بشكل ملحوظ نظرا لتطور 

ذلك عبئا كبريا على الالعبني  ألقىكرة اليد الشاملة , فقد   إىلكهدف للوصول   األداءة احلديثة اليت تتميز جبماعي
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دفاعا و هجوما اذ انيطت Cم واجبات حركية تستدعي كمية كبرية من احلركة يرتتب عليها استنفاد دائم لطاقات 
 .)2(ذه املتطلباتحيوية تعمل بكفاءة عالية لتلبية ه أجهزةالالعبني , و اليت تستلزم بدورها وجود 

 

 المهارية:المتطلبات .4-2

بدو�ا و تعين كل  أوللعبة سواء كانت بالكرة  األساسية تاملتطلبات املهارية يف كرة اليد تتضمن مجيع املهارا
 أفضل إىلقانون لعبة كرة اليد Cدف الوصول  إطارالتحركات الضرورية و اهلادفة اليت يقوم Cا الالعب و تؤدى يف 

املباراة , و ميكن تنمية و تطوير هذه املتطلبات املهارية من خالل التخطيط اجليد لربامج  أوالتدريب  أثناءج النتائ
 األساسيةمجيع املهارات  ءأداو التكامل يف  اإلتقانالدقة و  إىلعب الوصول ال إىلاملهاري الذي يهدف  اإلعداد

 ظرف من ظروف املباراة . أيمتاقنة حتت  يةآليؤديها الالعب بصورة  أنللعبة كرة اليد حبيث ميكن 
ميتلكها  أنالرياضية مبا مييزها بتعدد املهارات احلركية اليت جيب  األلعابفكرة اليد حتتل مركزا متقدما بني مجيع 

ميتلكها الالعب و بواسطتها ميكن تنفيذ  أنالالعب و بواسطتها ميكن تنفيذ الكثري من املهارات احلركية اليت جيب 
ثري من املهارات الفنية عند توفر احلد املطلوب من اللياقة البدنية , و على ذلك فان مجيع الالعبني ال بد هلم الك

 .)1(من امتالك عدد كبري من اخلربات احلركية املتنوعة , و هي خاصية تتميز Cا لعبة كرة اليد

 المتطلبات الخططية :.4-3

نعين التحركات و املناورات اهلادفة و االقتصادية اليت يقوم Cا  إننافعندما نتكلم عن خطط اللعب يف كرة اليد , 
 الدفاع بغرض حتقيق التفوق و الفوز على الفريق املنافس و ميكن حصرها يف : أواهلجوم  أثناءالعيب الفريق 

 ـ متطلبات خططية هجومية . 
 ـ متطلبات خططية دفاعية .

 تطلبات اخلططية الدفاعية وحلارس املرمىامل –ى ـ املتطلبات اخلططية اهلجومية حلارس املرم

 المتطلبات النفسية :.4-4

و  لألسسالتدريب الرياضي املخطط طبقا  أهداف أهمالوصول بالالعبني للمستويات العالية يعترب احد  إن 
لية التدريب يف كرة اليد جبوانبه املختلفة على التخطيط الدقيق لعم األداءاملبادئ العالية . حيث يتوقف مستوى 

 املستويات الرياضية . ألعلى باألداء, و ذلك Cدف التطور و االرتقاء  الرياضي
احلديث يف كرة اليد خاصة العيب و فرق املستويات العالية فقد ظهر واضحا خالل مباريات  لألداءفنظرا 

و الفرق و بالتايل على اجلانب الفين الالعبني  أداءاجلانب النفسي على  تأثريو العاملية  اإلقليميةالدولية  البطوالت
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اخلططي , فقد لعبت العديد من السمات النفسية كضبط النفس , و الثقة , و التوتر و اخلوف  أوسواء املهاري 
 و رئيسيا يف حسم نتائج بعض املباريات . مادورا ها األخرىو غريها من السمات النفسية 

و التطور يف  املبارياتالالعبني و الفرق خالل  أداءكسه مستويات فنظرا للتطور الكبري يف كرة اليد و الذي تع
الدفاع فقد ظهر بوضوح الدور الذي يقوم به اجلانب النفسي  أواالداءات املهارية و اخلططية سواء يف اهلجوم 

 البدين , و املهاري , و اإلعدادالنفسي يشكل جبانب  اإلعداد أصبحبالنسبة لالعبني و الفريق , و بذلك 
,  الرياضيةخلوض غمار املنافسات  إعدادهممن عملية تعليم و تربية و تدريب الالعبني و  يتجزأاخلططي جزء ال 

و االحتاد  األهليةاللجان الفنية لالحتادات  أعضاءلزاما على املدربني و املتخصصني , و خرباء و  أصبحذلك لو 
 لفة و املرتبطة بلعبة كرة اليد .الدويل تطوير الفكر العلمي للجوانب و املوضوعات املخت

و يعترب اجلانب النفسي لالعبني و الفريق ككل احد اجلوانب اليت تؤثر على مستوى الالعبني و الفرق يف 
املستويات العالية و اليت يقع فيها الالعبني و الفريق حتت العديد من الضغوط النفسية اليت قد تؤثر سلبا على 

 . )1(ارياتمستويا�م الفنية خالل املب

 المتطلبات الفيزيولوجية لالعب كرة اليد :.4-5

طاقة كيميائية حيوية تظهر يف امللعب على هيئة جمهود بدين و  إىلحيتاج الالعب عن ممارسته لرياضة كرة اليد 
)  كسجنياألمها الطاقة احليوية  الالهوائية ( يف غياب  أساسيتنيللطاقة املميزة �هود الالعب يف كرة اليد صورتني 
املباريات و لفرتة وجيزة زمنية مث تليها مباشرة  الطاقة احليوية  أووهي الطاقة الناجتة عن بداية ا�هود يف التدريب 

الستكمال خطوا�ا الكيميائية يف  األكسجنياهلوائية و تستمر يف فرتات التدريب و املباريات و تعتمد على وجود 
 اجلسم .

لدوري التنفسي و القوة العضلية العصبية لالعب و السرعة و التوافق العضلي العصيب من ا تعترب كفاءة اجلهاز امك
كفاءة يف الطاقة اهلوائية و بدرجات كبرية   إىلاملتطلبات الفيزيولوجية العب كرة اليد , حيث حيتاج الالعب  أهم

االختبارات الفسيولوجية  أمهية هنا تأيتكرة اليد من رياضات اجلهاز الدوري التنفسي , و   أننسبية , باعتبار 
لالعب لتوضح لنا الالعب املناسب لرياضة كرة اليد بصورة نسبية   أكسجنياستهالك  أقصىخاصة اختبار حتديد 

 اإلداريالبدنية العامة و اليت تفيد املدرب و  لياقتهمالفرق يف مستوى  إليضاحكما نستطيع التفريق بني الالعبني 
االرتقاء  ألمهية أيضاتشري  أ�االعناصر لتمثيل النادي كما  أفضلاعدهم يف انتقاء و النادي و االحتاد و تس

احليوية و الالهوائية باجلسم و االختبارات الالزمة ملعرفتها مثل اختبار لتحديد كمية  الكيميائيةمبستوى العمليات 
 2ليديف التعرف على لياقة الالعب يف كرة ا أيضاحامض اللبنيك يف الدم حيث يفيد 

                                                           
 . 40-39النفسي يف كرة اليد ، مرجع سابق ، ص  اإلعدادحممد حسن عالوي و آخرون:   )1(

 90-89، ص  1999، القاهرة ،  1التوزيع ،طرياض : الطب الرياضي و كرة اليد ، مركز الكتاب للنشر و  أسامة   )2(
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 لكرة اليد : األساسيةالقواعد -5

 الملعب :  -1.5

سم  5مرت يف العرض ، عرض مجيع اخلطوط هو 20مرت يف الطول و  40ابعاد امللعب الرمسي لكرة يد الفرق هي 
سم ،يوضع  8مرت ، مع قوائم برتبيعة  2مرت ، االرتفاع  3، يدرج هذا العرض يف مجيع القياسات ، عرض املرمى 

ى بعد متساو بني خطي اجلانبني ،و تكون احلافة اخللفية لقائم املرمى متساوية السطح مع احلافة اخللفية املرمى عل
 خلط املرمى .

 امتار من منتصف خط املرمى . 7مرت بعالمة تبعد  1خط رمية اجلزاء طوله 

 الحكام : -2.5

ة ، و يكون احلكمان يكون هناك حكمان : حكم املكلعب و حكم خط املرمى و كل له سلطة متساوي
و يكون هناك ميقايت واحد و مسجل مسؤوالن معا عن تسجيل النقاط ، االنذارات ، االيقافات ، االستبعاد .

 واحد يساعدان احلكمني .

 الفرق : -3.5

العب ، على الفريق ان يبدا اللعب بسبعة العبني ( ستة العبني و حارس مرمى)  12حتتوي قائمة الفريق على 
اء التبديالت اثناء املباراة يف أي وقت و دون قيود تفرض على عدد التبديالت املسموح Cا ،على ميكن اجر 

الالعب املستبدل مغادرة امللعب قبل ان يدخل بديله اىل امللعب ،جيب ان تتم عملية التبديل يف منطقة التبديل 
 احملددة لكل فريق .

 اهزين للعب منذ البداية .العبني و حارس مرمى واحد ج 4جيب ان يكون هناك  -

 الكرات: -4.5

،ووزن يرتاوح ما للنساءسم  56-54 سم للرجال و بني 60اىل  58تستخدم كرة يد من اجللد مبحيط يرتاوح بني
، يتم فحص انتفاخ جرام للنساء  400اىل  325للرجال و بني  جرام يف االلعاب العاملية 475-425بني 

ارجي ، و اذا مل تستجب الكرة قليال للضغط فان ذلك يعين ا�ا زائدة الكرة بضغط االCام على السطح اخل
.االنتفاخ

1
 

 الرداء:-5.5

امام و خلف الزي ، جيب ان تكون  20اىل  1جيب ان يرتدي العبو كل فريق زيا موحدا و يوصى بالرتقيم من 
 .األقلسم على  20سم على االقل و االرقام اخللفية  10االرقام االمامية حبجم 

 زمن المباراة : -6.5
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دقائق يستمر اللعب و يتوقف فقط  10دقيقة ، تتخللها راحة مد�ا  30فرتة املباراة شوطان مدة كل شوط 
حينما يشري احلكم اىل انتهاء الوقت .جترى عملية القرعة بعملة معدنية قبل بداية املباراة ، وحيق للفائز بالقرعة ان 

 اللعب ، او املرمى الذي يرغب الدفاع عنه .خيتار اما امتالك الكرة يف بداية 
عقب فرتة الراحة يقوم الفريقني بتبادل املرميني و املقاعد ، و يقوم بتنفيذ ضربة البداية الفريق االخر غري الذي بدا 

اللعب يف الشوط االول ، و ميمن لعب وقت اضايف حلسم التعادل يف �اية الوقت االصلي يف املسابقات اليت 
1ثانية  60و لكل فريق احلق يف وقت مستقطع مدته  ديد فريق فائز .تتطلب حت
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 خالصة :

من خالل ما تطرقنا اليه يف هذا الفصل فان االداء املهاري بصفة عامة مير بعدة مراحل حىت يتمكن الالعب من 
ى , و الميكننا اغفال بعض اجلوانب النفسية اليت مير Cا اتقانه و تثبيته سواء كان يف كرة اليد او يف أي رياضة اخر 

الالعب يف كرة اليد اثناء تعلم املهارات و حماولة تثبستها من ضغط نفسي و كذا يف بعض االحيان قد جتعله 
يفكر بالنسحاب من املنافسة او التدريب ، ومن هنا و حسب وجهة نظرنا فان املسؤولية تقع على احمليط اخلارجي 

ي حياط به الالعب املتمثل يف املدرب و كذا اعضاء الفريق يف حماولة تشجيع هذا االعب و الرفع من دافعيته الذ
بغرض االستثمار يف اكتساب املهارات و تثبيتها و رفع التحديات و املعوقات سواء كانت خارجية آتية من احمليط 

 اخلارجي او داخلية نفسية و فسيولوجية .



 



 )15ــــ 12المراهقة (                                                                       الفصل الرابع  

 

 
69 

 

 تمهيد:

عتبـارات مدرسـية فقـط، إال أن ذلـك ال مينـع مـن دراسـة يعتقـد العلمـاء والبـاحثون أن دراسـة فـرتة املراهقـة تكـون إل   

عتبــارات عمليــة نفعيــة جتعلنــا أقــدر علــى التعامــل مــع املراهــق مــن جهــة، وعلــى فهــم ذواتنــا واألصــول هــذه املرحلــة إل

 النفسية من جهة أخرى.

املراحـــل األساســــية يف حيــــاة اإلنســــان وأصـــعبها لكوVــــا تشــــمل علـــى عــــدة تغيــــريات عقليــــة  فاملراهقـــة مرحلــــة مــــن   

وجســمية، إذ تنفــرد خباصــية النمــو الســريع غــري املنــتظم وقلــة التوافــق العضــلي العصــيب، باإلضــافة إىل النمــو االنفعــايل 

مـــا حيـــدث يف جســـمه مـــن والتخيـــل. وعلـــى هـــذا األســـاس جيـــب دراســـة الظـــواهر النفســـية والســـلوكية للمراهـــق وكـــذا 

تغــريات فيزيولوجيــة وعقليــة وانفعاليــة وعاطفيــة إدراكــا ملــا قــد ينجــر عنهــا مــن نتــائج ســلبية أو إجيابيــة. فهــذه الفــرتة قــد 

 تكون احملطة األخرية للفرد كي يعدل سلوكه ويتم شخصيته يف ظل اخلربات اجلديدة يف حياته.

 الفئةاملراهقة,وخصائص  وأطوارإىل مفهوم املراهقة ,رق يف هذا الفصل التط ارتأيناومن هذا املنظور    

                                                                   . ،حىت يتسىن لنا اإلملام جبميع جوانب املوضوعسنة ومشاكل املراهقة املبكرة )15-12العمرية(
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 : المراهقة  -1

ـــ ـــة إىل مراحـــل أخـــرى مـــن النمـــو  دل مفهـــومي ـــنفس علـــى مرحلـــة االنتقـــال مـــن الطفول كلمـــة املراهقـــة يف علـــم ال

وتتميــز بأVــا فــرتة بالغــة التعقيــد ملــا حتملــه مــن تغيــريات عضــوية ونفســية وذهنيــة جتعــل مــن الطفــل كامــل ,)1( (املراهقــة)

 العديد من التعاريف واملفاهيم اخلاصة �ا.وليس للمراهقة تعريفا دقيقا حمددا، فهناك  ,النمو

 لغة:  1_1

والدنو من احللـم وبـذلك يؤكـد علمـاء فقـه اللغـة هـذا املعـىن  االقرتابتفيد كلمة "املراهقة" من الناحية اللغوية    

 "Adolescence",واملراهقـــة بـــاللغتني الفرنســـية واإلجنليزيـــة )2(يف قـــوهلم "راهـــق" مبعـــىن اقـــرتب مـــن احللـــم ودنـــا منـــه

 .)3(وتعين اإلقرتاب والنمو والدنو من النضج واإلكتمال " Adolescere مشتقة من الفعل الالتيين "

 :  اصطالحا 1-2

حســـب "ســتانلي هــول" هـــي تلــك الفـــرتة الزمنيــة الــيت تســـتمر حــىت ســـن  االصــطالحيةواملراهقــة مــن الناحيـــة    

زيـــدان يف املراهقـــة:"تلك الفـــرتة الـــيت تبـــدأ بـــالبلوغ  ,ويـــرى مصـــطفى)4(اخلامســـة والعشـــرون والـــيت تقـــوده ملرحلـــة الرشـــد

ســنوات، مــن  08إىل  07وتنتهــي بــالتوقف العــام للنمــو، تبــدأ مــن الطفولــة وتنتهــي يف ســن الرشــد وتســتغرق حــوايل 

 .)5(سن الثانية عشر لغاية العشرين بالنسبة للفرد املتوسط مع وجود اختالفات كبرية يف الكثري من احلاالت"

وريت روجرز"، املراهقة هي فرتة منو جسدي وظـاهرة اجتماعيـة، ختتلـف هـذه الفـرتة يف بـدايتها وVايتهـا وحسب "د   

 .)6(باختالف ا�تمعات احلضارية وا�تمعات األكثر متدنا واألكثر برودة

 :أطوار المراهقة  -2

 مرحلة المراهقة المبكرة: 1 -2

 .)7(سنة من العمر 14إىل سن  12أ من سن ويطلق عليها أيضا أسم املراهقة األوىل، وهي تبد   

ومتتــد هــذه الفــرتة مــن بدايــة البلــوغ إىل مــا بعــد وضــوح الســمات الفزيولوجيــة اجلديــدة بعــام تقريبــا، وهــي فــرتة تتســم 

باالضـــطرابات املتعـــددة، حيـــث يشـــعر املراهـــق خالهلـــا بعـــدم االســـتقرار النفســـي واالنفعـــايل وبـــالقلق والتـــوتر وحبـــدة 

شاعر املتضاربة، وينظر املراهق إىل اآلبـاء واملدرسـني يف هـذه الفـرتة علـى أVـم رمـز لسـلطة ا�تمـع ممـا االنفعاالت وامل

                                                 
 .49وزيان سعيد :  النمو من الطفولة إىل املراهقة. اخلنساء للنشر والتوزيع. دون تاريخ. ص عبد الرمحن الوايف ,  - )(1
 .14. مصر. ص1998. مكتبة التوبة .  1حممد السيد حممد الزعبالوي :  خصائص النمو يف املراهقة. ط  - )(2

 .275.ص1975اهرة. . دار الفكر العريب.الق 4البهي فؤاد السيد :  األسس النفسية للنمو. ط  - )(3
 .301. ص  1973. دار النهضة العربية .  4عبد املنعم املليجي وحلمي املليجي:  النمو النفسي . ط - )(4
 .31. ص1995حممد مصطفى زيدان :   علم النفس اإلجتماعي . ديوان املطبوعات اجلامعية . اجلزائر .  -)(5

 .152 -158الشروق. جدة . . ص  حممد مصطفى زيدان: علم النفس الرتبوي . دار - )6(
 .51عبد الرمحن الوايف و زيان سعيد : النمو من الطفولة إىل املراهقة . مرجع سابق . ص  -(7)
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جيعلـــه يبتعـــد عـــنهم ويرفضـــهم، ويدفعـــه إىل اإلجتـــاه حنـــو رفقائـــه وصـــحابته الـــذين يتقبـــل آرائهـــم ووجهـــات نظـــرهم، 

                                                                                                                ويقلدهم يف أمناط سلوكهم.

ه املرحلــة تعتــرب فــرتة تقلبــات عنيفــة وحــادة مصــحوبة بتغــريات يف مظــاهر اجلســم ووظائفــه، ممــا يــؤدي إىل فهــذ   

ووضـوح  الفزيولوجيـةالشعور بعدم التـوازن وممـا يزيـد األمـر صـعوبة ظهـور اإلضـطرابات اإلنفعاليـة املصـاحبة للتغـريات 

 )1(املراهق كيفية كبح مجاحها أو السيطرة عليها.الصفات اجلنسية الثانوية وضغوط الدوافع اجلنسية اليت ال يعرف 

 مرحلة المراهقة الوسطى:  2-2

ســنة مــن العمــر، وفيهــا يشــعر املراهــق بالنضــج اجلســمي واإلســتقالل الــذايت  17إىل  14وهــي تبــدأ مــن ســن    

 .)2(نسبيا، كما تتضح له كل املظاهر املميزة واخلاصة مبرحلة املراهقة الوسطى

 يف هذه الفرتة باخلصائص التالية: و يتميز املراهق 

v  النمو البطىيء 

v .زيادة القوة والتحمل 

v .التوافق العضلي والعصيب 

v 3(املقدرة على الضبط والتحكم يف احلركات( 

  مرحلة المراهقة المتأخرة: 2-3

، )4(سنة من العمر، وتعترب هذه املرحلـة يف بعـض ا�تمعـات مرحلـة الشـباب 22-21إىل سن  17تبدأ من سن    

، وهــي كــذلك فــرتة حيــاول فيهــا املراهــق مل شــتاته ونظمــه املبعثــرة، ويســعى خالهلــا إىل توحيــد جهــوده مــن )4(الشــباب

 من جمموع أجزائه ومكونات شخصيته. متآلفةجل إقامة وحدة أ

و يتميـــز املراهـــق يف هـــذه املرحلـــة بـــالقوة والشـــعور باإلســـتقالل، وبوضـــوح اهلويـــة، وبـــاإللتزام، بعـــد أن يكـــون قـــد 

 )5(ى جمموعة من اإلختيارات احملددة.عل استقر
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 :سنة  )15-12ة العمرية(ئخصائص الف  -3

 سمي:جالنمو ال 3-1

و الســرعة فهنــاك ارتفــاع مطــرد يف قامتــه واتســاع منكبيــه ،اشــتداد يف  نتظــاماإليتميــز هــذا النمــو يف بدايــة املراهقــة بعــدم    

األوىل للحيـــة و الشـــارب مـــن الشـــعر الـــذي يوجـــد يف مواضـــع عضــالته ،واســـتطالة ليديه،وقدمه،وخشـــونة صـــوته و الطالئـــع 

ىل جانــب التغــريات الفيزيولوجيــة كاخنفــاض معــدل النــبض بعــد البلــوغ و إ‘خمتلفــة مــن جســمه عــالوة علــى اإلفــرازات املنويــة 

   و التخاذل و عدم القدرة على بذل االرتفاع للضغط الدموي و اخنفاض استهالك اجلسم لألكسجني .الشعور بالتعب

،و الشـعور بـالقلق حنـو التغـريات املفاجئـة للنمـو الشـديد للجسـم  ا�هود البدين الشاق و تصاحب هذه التغريات االهتمام 

 .)1(اجلسمي ، احلساسية الشديدة للنقد مما يتصل �ذه التغريات حماوالت املراهق التكيف معها

 النمو العقلي: 3-2

كلمــا تقــدم الطفــل يف  التغــري والنمــو وذالــك يغشــاهالبنــاء العقلــي للطفــل املختلفــة الــيت تــنظم ا العقليــةالوظــائف    

مرحلــة املراهقــة وجنــد هــذه التغــريات املتمثلــة واضــحة للعيــان يف هــذه الفــرتة يف   إىلالعمــر املختلفــة حــىت يصــل  احــلمر 

قليــة ويســاعد هــذا يف تقــدير قدراتــه الع اعــامال حمــددالنمــو العقلــي للمراهــق يعتــرب  إنالعقليــة والشــك  الوظــائفكــل 

وقدراته عقلية خمتلفـة ومـن السـمات الشخصـية يستفيد مبا ينتظم شخصيته من ذكاء  أويفهم املراهق نفسه  أنعلى 

 واالجتاهات وامليول ...اخل.

بـرز مظـاهر أالشخصـية ومـن  اإلمكانيـاتمـن يقـوم علـى تنشـئة املراهـق بتنشـئة ومـا لديـه هـذه  دالنمو يسـاع أنكما 

تالحــظ علــى النمــو اجلســمي بــل  الــيتتبــدو فيــه الطفــرة  لكــن الو الــذكاء يســتمر  أن ة مرحلــة املراهقــالنمــو العقلــي يف

ســنة  18_15اكتمــال نضــجه يف بــني ســن  إىلويصــل الــذكاء ’يســتمر النمــو بالنســبة للبنــاء العقلــي للمراهــق �ــدوء 

سـنة  21_20ذكائهم تتوقف يف ما بني سن ن نسبة إف األذكياء وأاملتفوقني  إماا�تمع  أفرادية بوذالك بالنسبة لغال

من التعلم واالكتسـاب فهـو يكتسـب  اإلنسانهذا المينع  أن إىليف هذا السن ولكن بالرغم من توقف نسبة الذكاء 

 خربات جديدة طوال حياته.

بصـري ظهـورا يف مرحلـة املراهقـة. ومـن هـذه القـدرات العدديـة القـدرة علـى التصـور ال أوضـحوتصبح القدرات العقليـة 

 وغري احلركية. احلركيةاملكاين ,القدرة على التعلم وكذا اكتساب املهارات 

 ل, ومييــزيــد القــدرة علــى التخيــل ويظهــر االبتكــارنتبــاه والتــذكر والتخيــل والتفكــري....اخل. وتاإل و اإلدراككمــا ينمــو 

 خمتلفة ألنشطةيف اهتمامه عن نقسه وتسجيل ذكرياته يف مذكرات خاصة به,كما يبدو هذا  التعبري إىلاملراهق 

 

 

 

 

                                                 
1)(

 .256.ص2003اجلامعية .لتوزيع والنشر. ةجمدي امحد حممد عبد اهللا : النمو النفسي بني السواء واملرض .دارا ملعرف  -
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 النمو االنفعالي: 3-3

مرحلـة االسـتقرار والثبـات االنفعـايل , ولـذالك يطلـق عليهـا مرحلـة الطفولـة اهلادئـة ,  املتـأخرةمرحلة الطفولـة تعترب    

تنــازل عــن يف بــدايتها يــربز امليــل للمــرح وتنمــو لديــه االجتاهــات الوجدانيــة ,ومظــاهر الثــورة اخلارجيــة ,ويــتعلم كيــف ي

 وتعترب هذه املرحلة متثيل اخلربات االنفعالية اليت مر �ا الطفل وتالحظ لديه لعاجلة اليت تغضب والديه جاته ااح

بعـــض األعـــراض العاطفيـــة , وإذا مـــا تعـــرض الطفـــل هـــذه املرحلـــة إىل الشـــعور بـــاخلوف وعـــدم األمـــن أدى ذالـــك إىل 

 أنللطفل لقـد قـرر كثـري مـن علمـاء الـنفس  يوجي والعقلي واالجتماعثر تأثري قويا على النمو الفسيولؤ القلق الذي ي

تتسم بالتوتر االنفعايل والقلق واالضطراب أو هي فرتة تتسم بتقلبـات انفعاليـة عنيفـة تتحـدد مالحمهـا بـالثورة  ةاملراهق

, التنــاقض الواضــح يف دالشــديد والتبلــد أو اهلــدوء الزائــ علــى الوالــدين واحمليطــني بــه , تذبــذب بــني االنفعــايل دوالتمــر 

بني الواضح واحلزن واالنقباض والتهيج , وتفسـري ذالـك انـه يف مرحلـة املراهقـة يكـون الفـرد قـد انتقـل جزئيـا  هانفعاالت

 من حياة الطفولة ودخل جزئيا إىل مرحلة أخرى هي حياة الراشدين .

ني دائمــا يكــون غــري مالئــم , فهــو تعبــري يتســم وتبعــا ملفهــوم الكبــار ومالحظــا±م فــان التعبــري االنفعــايل عنــد املــراهق  

صــارخ بنســبة تفــوق الواقــع واملقبــول ا و هــو تعبــري شــديد وكثيــف , فــاملثري البســيط اخلفيــف يثــري شــديد وقــوي ,  بأنــه

انفعــاالت املــراهقني   HURLOCKثــورة صــاخبة مــن الغضــب ولقــد وصــفى  أوفــيهم عاطفــة مدويــة مــن الضــحك 

 كاليت:

v وقلة دوامها . عدم الثبات االنفعايل 

v  يف انفعاالته بشكل واضح. التحكمعلى نقص القدرة أو عدم الضبط 

v  والكثافة.الشدة 

v  1(دينية صوفية  نزعاتالوطنية والوالء والوقار , وكذالك منو  مثلمنو عواطف نبيلة( 

 النمو االجتماعي:  3-4

 فــرتات العمــر الســابقة , فبينمــا نالحــظ النمــو االجتمــاعي يف هــذه املرحلــة شــكال مغــايرا ملــا كــان عليــه يف يأخــذ   

تتمثــل فيهــا مجيــع  الــيتبــذات ,  األوىلاضــطرار النمــو االجتمــاعي للطفــل منــذ والدتــه , ومنــذ ارتباطــه يف الســنوات 

هــي الــدنيا   أدقمبعــىن  أو , هوراحتــه وهــي امللجــأ الــذي حيتضــن أمنــهفهــي مصــدر غذائــه ومصــدر  ,مقومــات حياتــه 

اجلـريان  وأطفـال األقـاربمث  األسـرةيف  اآلخـرين األفـرادلتشمل  ةاالجتماعياتساع دائرة الطفل كاملة بالنسبة له ..مث 

وال خيــرج  وارتباطا±ــا, األســرةمتثــل  الــيتهــذه العالقــات مجيعهــا تكــون داخــل الــدائرة االجتماعيــة  أن إال.. وهكــذا .

كـــون لنفســـه يخيـــرج الطفـــل عـــن هـــذه الـــدائرة ل, و  اوارتباطا±ـــ األســـرةمتثـــل  الـــيتاالجتماعيـــة  ةالـــدائر الطفـــل عـــن هـــذه 

 فرتة املراهقة . يف إال األسرةارتباطات خاصة خارج نطاق 

                                                 

-
(1)
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صـلته بالبيـت تظـل موجـودة باسـتمرار  إناجلـريان , جنـد  أطفـالوحىت عندما خبرج الطفل خارج البيت ليلعـب مـع    

 أفـــرادغريمهـــا مــن الكبـــار  أو األم أو ألباحيســمه الكبـــار..  إمنـــا األطفـــالشـــجار حيـــدث بــني  فــأيبلعبـــه,  أثنـــاءحــىت 

األم   تربــت إنالبيــت شــاكيا , وتنتهــي مشــكلته مبجــرد  إىل, وعنــد أي اعتــداء يقــع علــى الطفــل فانــه يهــرع  األســرة

 له دموعه . وأمتسح أحضاVايف  تأخذه أوكتفيه ,   على

وتكـون هـذه العالقـات  هلا,زداد والئه بغريه وجبماعات معينة يشد وي تربط املراهقتتكون عالقات من نوع جديد    

 وبراحة.من أ بال وإحساسه لألسرةوهذا على حساب اندماجه –يف العادة  –واالرتباطات 

مــل معاملــة ايع أنوالكبــار عمومــا كمــا تزيــل رغبتــه يف  األبــوينرغبــة املراهــق يف االســتقالل والتحــرر مــن ســلطة  يتقــو 

 اجلماعـات  إىلويزيـد مـن جلوئـه  لألطفـالعلى معاملتـه ملته للكبار يسر على معا أنالشخص الكبري , ومن مث جيب 

 . إليهاى املساوات ومن انتمائه تأكد ذاته وتعامله عل اليت األخرى

واملثــل العليــا وهــذا هــو ســبب  أزعامــهوهنــاك خصــائص اجتماعيــة بــارزة متيــز املراهــق , تعلقــه بفــرد تتمثــل فيــه صــفات 

 )1(ل.األبطامبرحلة عبادة  –اهقة مرحلة املر   -تسمية هذه املرحلة 

 النمو الجنسي: 3-5

 نـه ميشـي خبطـوات سـليمة وحـذرة للخـروجأ أواملراهـق يوجـد يف موقـف خطـر  أنالتطـورات الـيت تظهـر علـى  أهممن 

 .اجلنسي  يفيها العمل الغريز  يبدأاليت   من هذه املرحلة

وهـو بـذالك يف حبـث دائـم  األخـر اجلـنس إىل االنتباهالتجميل قصد لفت  إىلوهنا يظهر على املراهق نوع  من امليل 

 أخــرالن الغـرض هـو التلــذذ و الظهـور ولـيس الغــرض قصـد  األمــور أصـعب, وهــذا هـو  اآلخـر اجلـنسعـن رفيـق مــن 

.  األخــروهـذه الغريـزة هــي الـيت جتعلــه ينـدفع وراء االنفعــال و سـلوكات غــري مسـتحبة العنــد ا�تمـع وال عنــد الطـرف 

ت الــــديين ونبــــذ ا�تمــــع التزمــــ,  أخــــراملراهــــق يقــــع يف حالــــة الــــرفض للكبــــت فيظهــــر يف شــــكل  أنة ونتيجــــة احلتميــــ

البحـث عـن اللـذة مغـايرة  إىلرمبـا  أوبعض التعرضـات اجلنسـية كاالسـتمناء  إىلاهلروب  وإما األخراجلنس  وباألخرى

 .)2(املظهر متطابقة املضمون

 النمو الحركي: 3-6

 عالنمـو الســريطفــرة النمـو" فينــتج عـن هــذا  ينمـو اجلســم املراهقـة ينمــو اجلسـم منــوا سـريعا "مرحلـة املراهقــة  يف بـدء   

ن يكون كسـوال خـامال قليـل النشـاط واحلركـة, وهـذه املرحلـة علـى خـالف املرحلـة السـابقة غري املتوازن ميل املراهق أل

تأخرة) اليت كانت يتميز فيها الطفل بامليـل للحركـة و العمـل املتواصـل وعـدم القابليـة للتعـب. وذالـك الن (الطفولة امل

 ,فاملراهق يف بدء هذه املرحلة يكون النمو خالل الطفولة املتأخرة يسري يف خطوات معتدلة

                                                 
(1)

 . 19سيكولوجية املراهقة. دار الفكر للطباعة والنشر .بدون سنة.صهدى حممد قناوي :  - 
 . 259:  مرجع سابق . ص  جمدي امحد حممد عبد اهللا - (2)
 

 



 )15ــــ 12المراهقة (                                                                       الفصل الرابع  

 

 
75 

صــطدام باألشــياء الــيت تعــرتض ن املراهــق كثــري اإلأ تســاق فنجــدتوافقــه احلركــي غــري دقيــق .فاحلركــات تتميــز بعــدم اإل

 سبيله أثناء حتركاته,وكثريا ما تسقط من بني يديه األشياء اليت ميسك �ا.

ويســاعد علــى عــدم اســتقراره احلركــي التغــريات اجلســمية الواضــحة واخلصــائص اجلنســية  الثانويــة الــيت طــرأت عليــه ,   

االجتماعيــــة , ممـــــا يســــبب لـــــه االرتبــــاك وفقـــــد  تاملســــؤوليا وتعرضــــه لنقــــد الكبـــــار وتعليقــــا±م وحتملـــــه العديــــد مـــــن

 ,وعندما يصل املراهق قدرا من النضج, تصبح حركاته أكثر توافقا وانسجاما , فيزداد نشاطه وميارس االتزان

ركـي مثـل : العـزف احل التـآزراملراهقون تدريبات رياضية حماولني إتقان بعـض احلركـات الرياضـية الـيت حتتـاج إىل الدقـة و 

 )1(الكاتبة اآللةالرياضية املتخصصة, والكتابة على  األلعاباملوسيقية , وبعض  اآلالتعلى 

 مشاكل المراهقة المبكرة:  -4

تتميــز مرحلــة املراهقــة املبكــرة بالفوضــى والتنــاقض فيبحــث الفــرد عــن هويــة جديــدة، حيــاول جتــاوز هــذه األزمــات    

بــبطء مث تنفجـــر، ويعــود ســـببها إىل اإلحســاس بـــاخلوف والتــأثرات بالرياضـــة واألعمــال الفنيـــة، يف األول األزمــة تبـــدأ 

واخلجل واخلطـأ، فهـي مرتبطـة مبسـتوى الـذكاء كمـا ميكـن إرجـاع هـذه املشـاكل لعـدة عوامـل مـن بينهـا عوامـل نفسـية  

كالعزلــة وعوامـــل اجتماعيـــة كعـــدم االمتثــال للمجتمع(العدوانيـــة) وقـــد يكـــون يبحــث أيضـــا علـــى االمتثاليـــة فيتجنـــب 

    )2( ت فيكـــون لـــه القلـــق وهـــذا جنـــده عنـــد الشـــباب وســـتلخص أهـــم هـــذه العوامـــل يف النقـــاط التاليـــة:العـــادات والـــذا

 المشكالت النفسية: 4-1

مــن املعــروف أن هــذه املشــاكل قــد تــؤثر يف نفســية املراهــق انطالقــا مــن العوامــل النفســية ذا±ــا الــيت تبــدو واضــحة يف 

حقيقــه بشــىت الطــرق، واألســاليب، فهــو ال خيضــع لقيــود البيئــة وتعــاليم تطلــع املراهــق حنــو التحــرر واالســتقرار وثورتــه لت

وأحكــام ا�تمــع وقيمتــه اخللقيــة واالجتماعيــة، بــل أصــبح ميحــص األمــور ويناقشــها ويزينهــا بتفكــريه وعقلــه، وعنــدما 

ون قصـد يف يسـعى د يشعر املراهق بان البيئـة تتسـارع معـه وال تقـدر موافقـة وال حتـس بأحاسيسـه اجلديـدة، هلـذا فهـو

اده، فــإذا كانـــت كــل مــن املدرســة، األســرة، واألصــدقاء ال يفهمونــه وال يقـــدرون انــه يؤكــد بنفســه وثورتــه ومتــرده وعنــ

 قدراته ومواهبه، وال يذكر ويعرتف الكل بقدرته وقيمته.

 المشكالت الصحية: 4-2

راهقــون بســمنة بسـيطة مؤقتــة ولكــن إن املتاعـب الــيت يتعــرض هلـا الفــرد يف ســن املراهقـة هــي الســمنة، إذ يصـاب امل   

 إذا كانت كبرية فيجب العمل على تنظيم األكل والعرض على طبيب خمتص، فقد تكون وراءها اضطرابات 

شديدة يف الغدد، كما جيـب عـرض املـراهقني علـى انفـراد مـع الطبيـب النفسـاين لالسـتماع إىل متـاعبهم وهـو يف ذاتـه 

 )3(خاطئة والن أهله ال يفهمونه. جوهر العالج الن عند املراهق أحاسيس

 

                                                 
 . 29. ص مرجع سابقهدى حممد قناوي :  سيكولوجية املراهقة .  - )(1
 .72،ص1971صر . خليل ميخائيل عوض :  مشكالت املراهقة يف املدن والريف . دار املعارف .  م  - )(2
 .72خليل ميخائيل عوض :  املرجع السابق . ص  -)(3
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 المشكالت االنفعالية: 4-3

إن العامل االنفعايل يف حياة املراهق يبـدو واضـحا يف عنـف انفعالـه وحـد±ا وانـدفاعا±ا، وهـذا االنـدفاع االنفعـايل    

بــأن  لــيس أساســية نفســية خالصــة، بــل يرجــع ذلــك إىل التغــريات اجلســمية، فإحســاس املراهــق ينمــو جســمه وشــعوره

جســمه ال خيتلــف عــن أجســام الرجــل وصــوته قــد أصــبح خشــنا فيشــعر املراهــق بــالزهو واالفتخــار وكــذلك يشــعر يف 

 الوقت نفسه باحلياء واخلجل من هذا النمو الطارئ.

 المشكالت االجتماعية: 4-5

ســـم، وإال أن حيــاول املراهــق أن ميثــل رجــل املســتقبل، امــرأة املســـتقبل، بــالرغم مــن وجــود نضــج علــى مســتوى اجل   

تصــرفاته تبقــى غــري ناضــجة، وهــذا التصــادم بــني الــراغبني يــؤدي إىل عــدة مظــاهر انفعاليــة وإىل عــدة مشــاكل نفســية 

 وميكن أن نربز السلوك االجتماعي عند املراهق مايلي:

النسـحاب مـن إن الفرتة األوىل من املراهقة يفضل فيها العزلة بعيدا عن األصحاب، وهذه نتيجـة حلالـة القلـق أو ا   

العــامل احملــيط بــه، والرتكيــز علــى متديــد الــذات والســلوك االنفعــايل املــرتبط مبجموعــة حمــدودة غالبــا مــا تكــون مــن نفــس 

اجلــنس، أمــا يف منتصــف هــذه الفكــرة يســعى املراهــق أن يكــون لــه مركــز بــني اجلماعــة وذل عــن طريــق القيــام بأعمــال 

 .تثبيت االنتباه للحصول على االعرتاف بشخصيته

 مشاكل الرغبات الجنسية:  4-6

دون أن ينـال  األخـر، ولكـن التقاليـد يف جمتمعـه تقـف حـائال سمن الطبيعي أن يشعر املراهق بامليل الشديد للجن   

مــا ينبغــي، فعنــدما يفصــل ا�تمــع اجلنســية فإنــه يعمــل علــى إعاقــة الــدوافع الفطريــة املوجــودة عنــد املراهــق جتــاه اجلــنس 

إىل أســاليب  جلــوء املــراهقني هــا مــن الســلوك املنحــرف، باإلضــافة إىلقــد يتعــرض الحنرافــات وغري األخــر وإحباطهــا، و 

 )1(العادات واألساليب املنحرفة.بعض ملتوية ال يقرها ا�تمع كمعاكسة اجلنس األخر للتشهري �م أو الغرق يف 

 الرياضية لدى المراهق: األنشطةدوافع ممارسة  -5

 وأمهيتهـااملمارسـة بوجماال±ا , والـيت حتفـز املراهـق  الرياضية األنشطة أنواعملركب نظرا لتعدد تتميز الدوافع بالطابع ا   

بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه فلكل فرد دافع حيثه للقيام يعمـل مـا  ولقـد حـدد  أوذالك بالنسبة للفرد الرياضي 

 قسمني : ىلإالرياضية وقسمها  باألنشطةالدوافع املرتبطة  أهمالباحث "رويدك" 

 مباشرة:دوافع  5-1

v اية النشاط العضلي نتيجة احلركة واإلشباع ابالرض اإلحساسV بعد . 

v املتعة اجلماعية بسبب رشاقة ومجال ومهارة احلركات الذاتية للفرد .   

v االشرتاك يف التجمعات واملنافسات الرياضية .  

 

                                                 
التجارية  نعمي عادل, وآخرون : أمهية املراقبة الطبية والصحية لدى العيب كرة القدم فئة أصاغر . مذكرة ليسانس . كلية العلوم االقتصادية وعلوم -)(1

 .96-95. ص 2008ملسيلة. الرياضي . جامعة ا . قسم اإلدارة والتسيري وعلوم التسيري
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 مباشرة:دوافع غير  5-2

 بدنية عن طريق ممارسة الرياضية حماولة اكتساب الصحة والياقة ال -

 بضرورة الدفاع عن النفس , انقباض الوزن الزائد  اإلحساس -

ـــةيـــرى املراهـــق وجـــوب املشـــاركة يف  إذالـــوعي بالشـــعور االجتمـــاعي  - والســـعي لالنتمـــاء للجماعـــة والتمثيـــل  األندي

 الرياضي

 .)1(حتقيق النمو العقلي والنفسي -

 : ياضة في مرحلة المراهقةالر  دور -6

عبارة عن وحدة متكاملة عقال وجسما , وجدانا, فال يستطيع القيام بتجربة حركية لوحدها بل البد  اإلنسان   

الرياضة ±دف للتنمية لدى  أصبحتزاء هذا املوقف رف إمن عملية التفكري والتنسيق بني ذالك من الفعال والتص

املستوى الذى  إىللناحية االجتماعية والنهوض به تنمية كاملة من الناحية الصحية جسما وعقال ومن ا الناشئ

مير �ا الفرد يف فرتة النمو وقسمت  اليتسرتعيت يف ذالك املراحل إ لذاال يف جمتمعه وحميطه ووطنه ايصبح به فع

 : يليندرجها كما  واليتالعامة  أغراضهاحبيث وضعت برامج لالعتماد عليها كي يتحقق اهلدف من ورائها ضمن 

v كفاءة البدنية تنمية ال 

v - تنمية القدرة احلركية 

v  تنمية الكفاءة العقلية 

v  االجتماعيةتنمية العالقات  

 تنمية الكفاءة البدنية: 6-1

التنفسي وكذا اجلهاز العصيب  لدوراينااحية الفيزيوجية أي سالمة اجلهاز ناملقصود �ا اجلسم السليم من ال   

للنظام الغذائي املتوازن  باإلضافةالوراثية املكتسبة  األمراض أومية والعظام واملفاصل خالبا من التشوهات اجلس

والنظافة اجلسمية مبا يناسبه من تدريبات للمرحلة السنية لتقوية العضالت واملفاصل وتنمية القدرة الوظيفية 

 . لألجهزة

 تنمية الكفاءة الحركية : 6-2

ما اكتسبه  وأثرهامجيع احلركات بكفاءة منقطعة النضري  يةلتأد متؤهل جلستؤثر خاصة يف الناحية البدنية اليت    

التنفس وغريها من عناصر الياقة البدنية وقدرات الدراسة   آليةاجلسم من خفة ورشاقة ومرونة وقوة التحمل وسالمة 

 اجلنس"–"العمر  أيضاكيفية التنمية للقدرة احلركية برنامج خاص 

 العقلية:تنمية الكفاءة  6-3

بــدورها بشــكل ســليم جيعــل األعضــاء اكــرب علــى اخلاليــا اجلســمانية وحتديــدها املتواصــل ممــا  تــأثريبــدن هلــا ســالمة ال   

بصـورة مرضـية االان كـان اجلسـم سـليما  يتيـألاملعلومـات ومنـو القـوى العقليـة والتفكـري العميـق  باستيعا لىفالقدرة ع
                                                 

1) - caga- Etleill.R.Thomas:  Manuel de ledenciation sport. Evigot.paris.1993.p227(  



 )15ــــ 12المراهقة (                                                                       الفصل الرابع  

 

 
78 

املختلفـة املمارسـة املهـارات وطريقـة  أللعـابجمـال ا وان  واإلرادةاجلسم هو الوسـط للتعبـري عـن العقـل  إنما حيث متا

 اللعب واخلطط املتبعة فيها تتطلب قدرا من التفكري وتشغيل العقل 

 االجتماعية:تنمية العالقات  6-4

املختلفـة حيـث يكتسـب منهـا عـادات  األلعـابميكـن للفـرد اكتسـا�ا عـن طريـق  بأهـدافتربوية تتصف  أغراضها   

كالصرب, قوت التحمل, االعتماد على النفس ,الطاعـة ,النظـام,احرتام الطـرف اآلخر,تقبـل   وصفات خلقية محيدة "

,الرتابط ةاملسـؤولي,الشجاعة,احلذر من الغري,الثقة بالنفس, التعاون مع الفريق,وحدة العمل,اهلزمية,انكاراالنانية,املثابرة

ســلوك الفــرد وتقــوم شخصــيته و±ــذيبها هــذا ,اختاذ املواقــف املهمــة..."وغريها مــن الصــفات الــيت تعــدل مــن األســري

 النشاط الرياضي.  الشيء البسيط فقط من ممارسة

 المراهقين: فئةالتطور البدني لدى   -7

التحملي لتدريب" فيمكن طرح  التدرج مبدأتعقيدا " وأكثر إجباريرياضة املستوى العايل تتطلب تدريب  أن   

 هق بواسطة التدريب؟السؤال التايل: إىل أي حد ميكن الوصول باملرا

املراهقة تتميز بنمو وتطور متواصل هذا النظام السريع واملتغريات تظهر جليا هناك ثالث عوامل  إن علمنا إذا   

 تؤثر يف النمو:

 اهلرمونية. اإلفرازات تأثريعوامل حمددة بعامل النضج التغريات املرفولوجية حتت  -

 .وجود محل متزن وكايف إال أثناءعظمي الذي الينتج غري خمطط النمو ال عوامل نامجة عن تدريب -

 املعقدة. تعوامل نامجة عن تدريب خمطط التعلم النسيب لبعض احلركا -

العكس جيب معرفة أي الطرق الطبيعية لتمام  وإمنا األولنيبالنسبة للمدرب ليس من الضروري تبديل العاملني    

ل مركبات هذه الطريقة اليت ميكن تعديلها بواسطة تدريب تدريب خاص تتجاه ن, فبدو عملية النمو الطبيعي

 1.مالئم ويف أي وقت تكون انسب

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

الرياضي.كلية  زعيرت �اء الدين , وآخرون: دور رياضة كرة القدم يف تنمية جانب االجتماعي لدى املراهقني . مذكرة ليسانس. قسم اإلدارة والتسيري - 

 .16. ص 2007والعلوم التجارية . جامعة مسيلة .  قتصادية وعلوم التسيريالعلوم اال
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 خالصة:

هــي مرحلــة املراهقــة  وأمههــاميــر بعــدة مراحــل يف عمــره  اإلنســان أن نســتخلصطــرح يف هــذا الفصــل  مــن خــالل مــا   

 تــأثريغــريات الفزيولوجيــة واملرفولوجيــة الــيت هلــا مرحلــة يف حياتــه , وذالــك مبــا تتميــز بــه مــن مت أصــعباملبكــرة الــيت هــي 

 مباشر على نفسيته واليت تنعكس بصورة واضحة يف سلوكه .

يعـــرف خصـــائص واحتياجـــات ومتطلبـــات املراهـــق الضـــرورية ليحقـــق منـــوا متزنـــا  أناملـــدرب أو وجـــب علـــى املـــريب  و 

 حياته.يف  ويكون شخصية قوية ومتزنة
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 تمهيد:

إن البحوث العلمية عموما :دف إىل الكشف على احلقائق ، حيث تكمن قيمة هذه البحوث يف التحكم يف 

املنهجية املتبعة فيها ، ومصطلح املنهجية يعين (جمموعة املناهج والطرق اليت تواجه الباحث يف حبثه وبالتايل فإن 

 استخالصتركيبها وقياسها وحتليلها من أجل الوظيفة املنهجية هي مجع املعلومات ، مث العمل على تصنيفها و 

 1نتائجها والوقوف على الثوابت الظاهرة املراد دراستها ) 

وgدف توضيح الطرق اليت مت اعتمادها يف تصنيف وترتيب وقياس وحتليل املعلومات اليت مت مجعها يف اجلانب 

 النظري .

ن و املكان واألداة املستخدمة يف الدراسة حيث تطرقنا تناولنا يف هذا الفصل الدراسة االستطالعية من جانب الزما

إىل الشروط العلمية اليت جيب أن تتوفر يف أداة البحث من صدق وثبات وموضوعية ، كما قمنا بضبط متغريات 

 يف حتديد حجم العينة . اعتمدتاهاالدراسة وحصر جمتمع البحث و العينة اليت قمنا باختيارها والطريقة اليت 

اول هذا الفصل املنهج العلمي املستخدم يف الدراسة ويبني كيفية تطبيق اإلجراءات امليدانية وتطرقنا إىل كما تن   

 األساليب اإلحصائية اليت اعتمدنا عليها يف حتليل املعطيات اليت مجعناها عن طريق االستبيان.

وهذا البحث عبارة عن دراسة حتليلية حول النمط املدربني وأثره على األداء املهاري لالعيب كرة اليد أصاغر ،    

وهذا بعد االستعانة باملصادر العلمية املتعلقة gذا املوضوع ، وعن طريق استخدام االستمارات اإلستبيانية اليت 

ذلك تقنيات  يف استخدمتوالية برج بوعريريج ، حيث قدمت إىل بعض املدربني وبعض الالعبني على مستوى 

االستبيان اليت استطعنا الكشف من خالهلا عن النمط القيادي للمدربني وأثره على األداء املهاري لدى العيب كرة 

الدراسات السابقة يف حتديد هذه األمناط والتساؤالت اليت طرحت يف هذا ا{ال  بعني االعتبار األخذاليد، مع 

 لتايل اإلملام ببعض جوانب حبثنا هذا .وبا

 

 

 

                                                           

231، ص 1998فريدريك معتوق: معجم العلوم االجتماعية، أكادميية بريوت، لبنان،    
1
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 الدراسة االستطالعية: -1

حول جوانب الدراسة امليدانية اليت تساعد الباحث يف إلقاء نظرة عامة  األوىلتعد الدراسة االستطالعية اخلطوة 

و:دف الدراسة االستطالعية للتأكد من مالئمة مكان الدراسة للبحث ، والتحقق من مدى صالحية  لبحثه ،

 األداة املستعملة جلمع املعلومات ومعرفة الزمن املناسب واملتطلب إلجرائها .

لك عن طريق من خالل هذه الدراسة امليدانية �دف إىل إبراز أهم األمناط القيادية األكثر ممارسة للمدربني ، وذ   

أسئلة منظمة وقد استعملنا من أجل الوصول إىل هذه احلقيقة استبيانا موجه إىل عينة من املدربني وآخر موجه إىل 

حول األمناط القيادية للمدربني وأثرها على األداء  الالعبني أصاغر، وذلك للحصول على قدر ممكن من املعلومات

دراسات السابقة يف حتديد التساؤالت اليت طرحت لل االعتبارخذ بعني املهاري لدى العيب كرة اليد أصاغر مع األ

 يف ا{ال واإلملام جبميع اجلوانب يف هذا البحث.

 :  المنهج المستخدم -2

منهج البحث يعترب من أهم املراحل يف عملية البحث العلمي إذ جند كيفية مجع البيانات واملعلومات  اختريإن 

من موضوع البحث والذي يهتم بدراسة (النمط القيادي للمدربني وأثره على  وانطالقاحول املوضوع املدروس 

 األداء املهاري لدى العيب كرة اليد أصاغر) .

فإن املنهج الذي اتبعناه لدراسة املوضوع هو املهج الوصفي الذي يعترب بأنه دراسة الوقائع السائدة املرتبطة بظاهرة 

 فراد أو جمموعة من األحداث أو جمموعة معينة من األوضاع .أو موقف معني أو جمموعة من األ

جمموعة اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاهرة  أو املوضوع اعتمادا  ويعرف املنهج الوصفي أيضا بأنه :"

ول إىل على مجع احلقائق والبيانات وتصنيفها ومعاجلتها وحتليلها حتليال كافيا ودقيقا الستخالص داللتها و الوص

 النتائج".

ويلجئ الباحث إىل استخدام هذا املنهج من اجل فتح جماالت جديدة للدراسة اليت ينقصها القدر الكايف من 

املعارف وهو يريد بذلك التوصل إىل معرفة دقيقة وتفصيلية عن عناصر الظاهرة ملوضوع البحث اليت تفيد يف حتقيق 

 1فهم هلا أو وضع إجراءات مستقبلية خاصة gا

ويعد املنهج الوصفي من أحسن املناهج اليت تتسم باملوضوعية ذلك أن املستجوبني جيدون كل احلرية يف التعبري عن 

 أرائهم ، وزيادة عن هذا فطبيعة موضوعنا تتطلب مثل هذا املنهج مما دفعنا الختياره . 

                                                           

181، ص1986، مص، اإلسكندرية،  3،دار املعارف اجلامعية، طحممد علي حممد: علم االجتماع واملنهج العلمي 
1
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 المجال المكاني و الزماني: -3

 المجال المكاني :  3-1

الشباب وهي  قمنا بإجراء الدراسة امليدانية اخلاصة بالبحث على إحدى عشر فريق "كرة اليد" لوالية برج بوعريريج

، مجعية WRBG، الوداد الرياضي برج الغدير WRBBA، الوحدة الرباجيي CRBBA الرياضي الربجي 

، النادي الرياضي للهواة أبطال رأس الواد ESM، اجلمعية الرياضة للجميع جمانة  CAHBRشباب رأس الواد 

CSARO   اجلمعية الرياضية مولودية خليل ،MCK  شباب سيدي أمبارك ،JSSE   النادي الرياضي

، مولودية برج بوعريريج   USM، النادي الرياضي أبناء املقراين جمانة   NRHATللهواة أهلي تيكستار 

M.BBA . 

  المجال الزماني: 3-2

مت إجراء البحث يف الفرتة املمتدة من النصف األخري لشهر ديسمرب إىل غاية شهر ماي حيث خصصت األشهر 

فريل ، أاألربع األوىل(ديسمرب ، جانفي ، فيفري ، مارس) للجانب النظري أما اجلانب التطبيقي فقد كان يف شهر 

يعها على العينة املختارة ، بعد ذلك قمنا بعملية مت خالهلما حتضري األسئلة اخلاصة  باالستمارة االستبيانية وتوز 

 النتائج وحتليلها ومناقشتها . مجع

 الشروط العلمية لألداة :  -4

 صدق األداة :  4-1

 صدق االستبيان يعين التأكد من أنه سوف يقيس ما أعد لقياسه.

ناحية ووضوح فقرا:ا كما يقصد بالصدق ، مشول االستبيان لكل العناصر اليت جيب أن تدخل يف التحليل من 

 1ومفردا:ا من ناحية أخرى حبيث تكون مفهومة لكل من يستخدمه 

وللتأكد من صدق أداة الدراسة قمنا باستخدام صدق احملكمني كأداة للتأكد من أن االستبيان يقيس ما أعد له 

من جامعة بسكرة حيث قمنا بعرض االستبيان على األستاذ املشرف وقمنا بعرضه على جمموعة من األساتذة 

وباالعتماد على املالحظات والتوجيهات اليت أبداها احملكمون ، قمنا بإجراء التعديالت اليت اتفق عليها معظم 

 كمني حيث مت حذف بعض العبارات وتغيري صياغتها .احمل

 

 

                                                           

168ص  167،ص2002، مصر،1ة االشعاع الفنية، طفاطمة عوض صابر، مريفت علي خفاجة: أسس البحث العلمي، مكتبة ومطبع 
1
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 :  مجتمع البحث -5

وقد تكون هذه ا{موعة:فرق ،مدارس ،  العينة ههو (تلك ا{موعة األصلية اليت تأخذ من االصطالحيةمن الناحية 

 1تالميذ ، سكان ، أو أي وحدات أخرى

ويتمثل جمتمع حبثنا يف املدربني و العيب كرة اليد صنف أشبال لفرق كرة والية برج بوعريريج ذكورا حيث تقربنا من 

فريق  11ة جمموعها واجدة يف الواليالرابطة الوالئية لكرة اليد بالوالية اليت أفادتنا بالدليل الرمسي للعدد الفرق املت

الذي يفصل بالتدقيق جمتمع حبثنا من حيث ومناطق تواجدهم وعدد  ) 2012-2011 للموسم الرياضي (

    .وكل التفاصيل املتعلقة بدراستنا )203وعدد الالعبني ( )15املدربني(

  البحث:متغيرات  5-1   

 أحدمها مستقل واآلخر تابع. اثننيإىل فرضيات البحث تبني لنا جليا أن هناك متغريين  استنادا

يفرتض الباحث أنه  التابع هو عبارة على املتغري املتغريمتغري جيب أن يكون له تأثري يف تعريف المتغير المستقل :(

 على متغري آخر.السبب أو احد األسباب لنتيجة معينة ، ودراسته قد تؤدي إىل معرفة تأثريه 

 النمط القيادي للمدربني :المستقلتحديد المتغير 

املتغري التابع : (متغري يؤثر فيه املتغري املستقل ) هو الذي تتوقف قيمته على مفعول تأثري قيم املتغريات األخرى 

 2حيث أنه كلما أحدثت تعديالت على قيم املتغري املستقل ستظهر على املتغري التابع

 األداء املهاري لالعبني.تحديد المتغير التابع: 

 : االستبيانطريقة تحليل  5-2

قمنا جبمع اإلجابات على كل سؤال مع مراعاة حتليل األسئلة حسب طبيعتها على شكل حماور للفرضيات حيث 

                                             التايل:النسب املئوية لتحليل املعطيات العددية على القاعدة الثالثية كما هو موضح يف القانون  استخرجنا

 

 العدد الفعال                                                                                 

 100× النسبة المئوية=                                               

 مجموع العينة                                                                              

 

                                                           

14، ص2003اهرة، حممد نصر الدين رضوان: االحصاء االستداليل يف علوم الرتبية البدنية، بط، دار الفكر العريب، الق  1  

2  219، ص1999، أسامة كامل راتب: البحث العلمي يف الرتبية الرياضية وعلم النفس، دار الفكر العريب، اهلاهرة، حممد حسن عالوي 
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 :اختيارهاعينة البحث وكيفية  -6

وبذلك يتم الرجوع إىل وحدات  للحصول على معلومات من ا{تمع األصلي للبحث يتعذر علينا املسح الشامل

متثل ا{تمع موضوع الدراسة ، أو ما يسمى بالعينة وهي : (العينة هي جزء من جمتمع الدراسة الذي جتمع منه 

البيانات امليدانية ، وهي تعترب جزء من الكل ، مبعىن أنه تؤخذ جمموعة من أفراد ا{تمع ، على أن تكون ممثلة 

 ). 1{تمع البحث

اخلطوات ومتثلت عينة حبثنا يف  أهمعينة ممثلة متثيل صحيح وكامال للمجتمع األصلي يعترب من  الختيارن لذلك فإ

 مدريب كرة اليد والعبني أصاغر لفرق والية برج بوعريريج ، وقد مت اختيارها بطريق عشوائية .

أي  للبحثال املكاين العب موزعني على إحدى عشر فريق مذكورة يف ا{ 100تتكون من   األولى:العينة 

 نصف جمتمع البحث وكانت العينة عشوائية.

والعينة هنا  مدرب موزعة على إحدى عشرة فريق وردت يف ا{ال املكاين للبحث 15تتكون من  العينة الثانية :

 .كانت مقصودة

 أدوات الدراسة :  -7

هي وسيلة من وسائل مجع البيانات ويعتمد أساسا على استمارة تتكون من جمموعة من  االستبيان : 7-1

األسئلة تسلم إىل أشخاص يتم اختيارهم من اجل القيام بدراسة موضوع معني فيقومون بتسجيل إجابا:م على 

 األسئلة الواردة يف هذه االستمارة ويتم إعاد:ا ثانيتا إىل البحث .

وسيلة من وسائل البحث الشائع ، وهو يطرح جمموعة من األسئلة اليت :دف إىل مجع كما يعرف على انه ( 

معلومات ترتبط مبوضوع البحث و فوائده كونه اقتصادي يف الوقت و التكيف حىت من إجيابيات االستبيان يكمن 

لدى اجلميع ، أما يف تكميم املعلومات املناسبة للبحث واليت تساعد الباحث يف حبثه ومتهله  للخروج مبفهوم 

العيوب تكمن يف فقدان اإليصال الشخصي بأفراد العينة وأيضا يف صعوبة التأكد من املعلومات إذ تبقى املتوصل 

 ). 2إليها نسبيا 

لقد مت االعتماد على املادة العلمية النظرية اليت متثلت مصادرها مصادر جمع المادة العلمية النظرية :  7-2

 لكتب املتعلقة مبوضوع القيادة الرياضية خصوصا ومبوضوع القيادة اإلدارية عموما.فيما يلي: املراجع وا

                                                           

344،ص 2007، دار اهلدي للطباعة والتوزيع، اجلزائر،1رشيد زروايت: مناهج وأدوات البحث العلمي يف العلوم االجتماعية، ط  1  

2  25 ،ص1992أمحد شليب: منهجية البحث العلمي، الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
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 مصادر جمع المادة العلمية الميدانية :  7-3

تتم عملية مجع املادة العلمية امليدانية من جمال الدراسة امليداين عن طريق أدوات مجع البيانات ومن هذه األدوات 

عليها يف دراستنا هذه وذلك من أجل اإلحاطة بطبيعة األمناط القيادية للمدربني  مت اختيار االستبيان كأداة نعتمد

فهي (أداة من أدوات البحث العلمي معدة جلمع البيانات gدف  وأثرها على األداء املهاري لدى الالعبني

أو االستفسارات املكتوبة يف منوذج أعد هلذا الغرض ، ويقوم  ةاحلصول على إجابات عن جمموعة من األسئل

   بتسجيل إجابا:م بأنفسهم .نياملبحوث

 :  ةبيانيستاالستمارة اإل 7-4

كأداة من أدواة مجع البيانات ووضعت االستمارة جلمع   االستبياننيأن طبيعة حبثنا تتطلب استخدام االستمارة 

أال وهو : النمط القيادي للمدربني وأثره ،  املعلومات من أفراد العينة للتعرف على رأيهم حول موضوع البحث

 على األداء املهاري لدى العيب كرة اليد أصاغر, 

 .ات وحتليلها بسهولةاالستبيان لكونه يسمح لنا بعملية مجع املعلوم باختياروقد قمنا 

العينة غن مل تكن كلها يف وقت قصري  أفرادكما يعد االستبيان أقل تكلفة ألنه ميكن من مجع أراء العديد من 

أيضا أداة مالئمة للدراسة الوصفية اليت تتطلب مجع البيانات عن وقائع  اإىل سهولة تقنينها ، وباعتباره إضافة

واعتمدنا يف بنائها على على عدد كبري من األشخاص ،لذلك قمنا بتحضري االستمارات االستبيانية ،حمدودة 

سؤال للمدربني  11سؤاال،  25استمارتني واحة موجهة للمدربني واألخرى موجهة لالعبني ، ويضم االستبيان 

ا ، وحىت تلقى االهتمام سؤال لالعبني ، وقد مت تسليمها عن طريق اليد شخصيا وذلك لسهولة إيصاهل 14و

 الالئق وتتمثل هذه األسئلة يف األسئلة املغلقة واألسئلة املتعددة االختيارات.

و االستمارة االستبيانية ، تعد أهم أدوات البحث اليت اعتمدنا عليها حيث مت إعداد أسئلة االستمارة اليت حاولنا 

 ا عند صياغة األسئلة يف االستمارة التالية :  أن تكون شاملة جلميع ما جاء يف اجلزء النظري وقد راعين

v . صياغة األسئلة بطريقة واضحة وسهلة 

v .ربط األسئلة باألهداف املراد احلصول عليها 

v  احتواء هذه االستمارة على أسئلة مغلقة جييب عليها أفراد العينة ب:نعم أو ال، وأسئلة شبه مفتوحة

1.إحداهاخيتار املستقصى منه  إجاباتتتحدد هلا 
 

 

                                                           

27محد شليب: مرجع سابق، صأ 
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 التطبيق الميداني : إجراءات -8

بعد اختيار العينة وحتديدها مث تطبيق استمارة االستبيان ، اليت مت عرضها على األستاذ املشرف لتعديلها طبقة على 

أفراد العينة ، حيث مت توزيع استمارة االستبيان على كل عضو يف العينة ، وقد مت ذلك وقفا لطلب اإلجابة من 

فهمه السؤال واختيار نوع االقرتاح  الذي يعرب عن رأيه أكثر والتأكيد له بأن األجوبة يف إطار املبحوث على قدر 

خدمة البحث العلمي فقط  ويف األخري مراجعة إجابة األسئلة و التأكد من أمنه أجابوا على مجيع الفقرات 

ت الذي وزعت فيه وهذا بغية منا وسجلوا مجيع البيانات . وقد مت توزيع االستمارات واسرتجاعها خالل نفس الوق

 . 1إىل الوصول لإلجابات التلقائية من ا{يبني
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 خالصة 

تتوفر  إننستخلص مما سبق أنه ال دراسة علمية بدون منهج ، وأن كل دراسة علمية ناجحة ومفيدة ال بد هلا و 

منهجية علمية معينة ومناسبة ، وتتماشى مع موضوع ومتطلبات البحث وال بد له أن  لدى الباحث الذي يقوم gا

تتوفر لديه أدوات البحث خمتارة بدقة من عينة ومتغريات واستبيان .....إخل ، تتماشى مع متطلبات البحث 

عمل باملنهجية وختدمه بصفة تسمح له بالوصول إىل حقائق علمية صحيحة ومفيدة للباحث وا{تمع، ومنه فإن ال

ة إىل وجوب أن يعد أمرا ضروريا يف البحوث العلمية احلديثة قصد ربح الوقت والوصول إىل النتائج املؤكدة ، إضاف

    و األدوات املستخدمة يف البحث واضحة وغامضة من الغموض والتناقضات.   تكون املنهجية 
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لالعبني . لقيادة املدرب القدرة يف التأثري على األداء املهاريالفرضية األولي:   

: املدرب له القدرة يف التأثري على األداء املهارى  لالعبني.المحور األول  

  :سؤال خاص بالمدربين 13 - 01من 

  .حول سن املدربني :السؤال األول

هو معرفة األعمار املختلفة للمدربني. :الغرض من السؤال  

  ميثل نسب خمتلف أعمار املدربني.) 01الجدول رقم (

%المئويةالنسبة   الفئات عدد التكرارات 

60% سنة  35إلى  25من  09   

33% سنة  45إلى  35من  05   

07% سنة فما فوق  45 01   

100%  المجموع  15 

 

 

ترتاوح أعمارهم  %60) نالحظ أن نسبة 8من خالل اجلدول والرسم البياين رقم (تحليل ومناقشة النتائج:

سنة وهذا  45 -35ترتاوح أعمارهم بني  %33سنة، وهذا ماميثله اللون األزرق، ونسبة  35 -25بني 

سنة فما فوق وهذا ما ميثله اللون األخصر. 45ترتاوح أعمارهم  %07ماميثله اللون البين ، ونسبة  

سنة. 30إىل  25ن أغلب املدربن ترتاوح أعمارهم بني أ نالحظومن خالل الرسم البياين االستنتاج:   

 

60% 

33% 

7% 

 يمثل نسب مختلف أعمار المدربين) 8(شكل 

 سنة35إلى 25من 

 سنة 45إلى  35من 

 سنة فما فوق 45
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ماهي عدد سنوات خربتك يف جمال التدريب؟لسؤال الثاني: ا  

معرفة مدة ممارسة مهنة التدريب من طرف املدرب وأمهيتها يف جمال التدريب. الغرض من السؤال:  

يبني عدد سنوات خربة املدريني.  ):02الجدول رقم (   

 

 

من املدربني خربjم % 47) نالحظ أن نسبة 09من خالل اجلدول والرسم البياين رقم (تحليل ومناقشة النتائج:

) سنوات  وهذا ما ميثله 10-05ترتاوح خربjم بني ( %27، ونسبةهذا ما ميثله اللون األزرق سنوات 05أقل من 

تفوق  %20ونسبة وهذا ما ميثله اللون األخضر ، )سنة،15-10ترتاوح خربjم بني ( %06، ونسبة اللون البين

 .هذا ما ميثله اللون البنفسجي ستة 15خربjم 

  ومن خالل اجلدول والرسم البياين نالحظ ان معظم املدربني أقل خربة يف ميدان التدريب.االستنتاج:

 

 

47% 

27% 

6% 

20% 

 يمثل نسب سنوات خبرة المدربين ) 9(الشكل 

 سنة 5إلى  1من 

 سنة 10إلى  5من 

 سنة 15إلى  10من 

 سنة فأكثر 15

 نوع الفئات  عدد التكرارات   %يةالنسبة المئو 

سنة  05إلى  01من  07 47%  

سنة  10إلى  05من  04 27%  

6.66% سنة  15إلى  10من  01   

20% سنة فما فوق 15 03   

100%  المجموع  15 
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؟ كمدرب  النمط القيادي املنتهج من طرفك وماهالسؤال الثالث:   

.معرفة النمط القيادي األفضل الذي ينتهجه املدربالغرض من السؤال:   

  .: يبني نتائج أفضل األمناط القيادية املنتهجة من طرف املدريني)  03الجدول رقم (

%وية ئالنسبة الم  الفئات  عدد التكرارات  

%13  الدكتاتوري 02 

67%  الديمقراطي 10 

20%  تساهل  03 

100%  المجموع  15 

 

 

 تحليل ومناقشة النتائج:

من املدربني تري بأن النمط األمثل % 67) يتنب لنا أن نسبة 10من خالل اجلدول والرسم البياين رقم (

منهم تري أن  %20هو النمط الدميقراطي،وهذا ما ميثله اللون البنني يف حني أن نسبة يعتمدهالذي 

النمط األمثل الذي ينتهجه املدرب هو النمط احلر املتساهل، وهذا ما ميثله اللون األخضر، يف حني جند 

النمط األمثل الذي ينتهجه املدرب هو النمط الدكتاتوري. أنمنهم يرون %13نسبة   

أن أغلبية املدربني يعتمدون على النمط  رضنا للجدول والرسم البياين نالحظفمن خالل عاالستنتاج:

   .وذلك ألنه يتماشى مع الالعبني يف هذا السنالدميقراطي 

 

13% 

67% 

20% 

يمثل النسب المئوية للنمط الذي ينتهجه ) 10(الشكل
 المدرب

 ديكتاتور

 الديموقراطي

 تساهل
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؟هل أنت مقتنع بالنمط القياديالسؤال الرابع:   

معرفة مدي تقبل املدرب للنمط القيادي املنتهج من طرفه  الغرض من السؤال:  

لنمط القيادي املنتهج من طرفه.يوضح اجلدول مدي تقبل املدرب ل ) : 04الجدول رقم (  

%وية ئالنسبة الم  اإلجابات  التكرارات  

100%  نعم  15 

00%  ال  00 

100%  المجموع  15 

  

 

 تحليل ومناقشة النتائج:

من املدربني أجابوا بأ{م يتقبلون  %100) يتنب لنا أن نسبة 11من خالل اجلدول والرسم البياين رقم (

.النمط القيادي املنتهج من طرفهم وهذا ما ميثله اللون األزرق  

 االستنتاج:

فمن خالل عرضنا للجدول الرسم البياين تالحظ أن كل املدربني هلم قناعة تامة يف النمط املنتهج من طرفهم 

جات الالعبني ويف بعض األحيان يتطلب وهو النمط الدميقراطي، ألن هذا األخري يعمل على إشباع حا

 من املدرب إشعار الالعبني باحلب والدفء واألبوة.

 

100% 

يمثل النسب المؤوية حول تقبل المدرب لللنمط القيادي ) 11(الشكل رقم 
 المنتهج من طرفه

 نعم 

 ال
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هل تري أن النمط القيادي مناسبا لنجاح احلصة التدريبية؟السؤال الخامس:   

  .معرفة رأي املدرب حول النمط القيادي القيادي املنتهج من طرفه الغرض من السؤال:

اجلدول رأي املدرب حول النمط القيادي املنتهج من طرفه.ضح يو  :)05( الجدول رقم   

%وية ئالنسب الم  اإلجابات   التكرارات  

100%  نعم  15 

00%  ال 00 

100%  المجموع  15 

 

 

 تحليل ومناقشة النتائج:

بأن األمناط  أجابوامن املدربني  %100) يتبني لنا أن نسبة 12من خالل اجلدول والرسم البياين رقم (

التدريبية.القيادية املختارة من طرفهم تساهم يف جناح احلصة   

 االستنتاج:

نالحظ أن معظم املدربني يرون أن النمط الدميقراطي مناسب فمن خالل عرضنا للجدول والرسم البياين 

ا وعلى ذلك لنجاح احلصة التدريبية ألن اجلماعة تعد عنصرا هاما أ{ا هي اليت تقبل القيادة أو ترفضه

.البد على القائد أن يعمل على إشباع حاجاjم  

 

100% 

يمثل النسب المئوية لرأي المدرب حول النمط القيادي ) 12(الشكل رقم 
 .المنتهج إلنجاح الحصة التدريبية

 نعم

 ال
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هل النمط املعتمد من طرفك يساهم يف تنمية قدرات الالعبني؟السؤال السادس:   

معرفة مدي مسامهة  النمط القيادي املنتهج يف تنمية قدرات الالعبني. الغرض من السؤال:  

.قدرات الالعبني:يوضح النمط القيادي يف تنمية ) 06الجدول رقم (  

%ويةئالنسبة الم  اإلجابات  التكرارات 

100%  نعم  15 

00%  ال  00 

100%  المجموع  15 

 

 

 تحليل ومناقشة النتائج:

 املعتمد منمن املدربني بأن النمط %100) يتبني لنا أن نسبة 13من خالل اجلدول والرسم البياين رقم (

 طرفهم له دور كبري يف تنمية قدرات الالعبني، 

 االستنتاج:

فمن خالل عرضنا للجدول والرسم البياين نالحظ أن املدرب الدميقراطي يكون عضوا يف اRموعة ويشعر 

اآلخرين بذلك ويتلقي أفكارهم ومقرتحا[م، ويسعي املدرب إىل ضرورة مشاركة الالعبني يف النشاط ليزيد 

[م وال مييل إىل تركيز السلطة يف يده وإمنا يعمل على توزيع املسؤوليات على الالعبني.يف تنمية قدرا  

 

100% 

يمثل النسب المئوية حول مساهمة النمط القيادي المتبع ) 13(الشكل رقم 
 في تنمية قدرات الالعبين 

 نعم

 ال
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 هل تري أن ثقة املدربني يف العبيهم تؤدي إىل؟السؤال السابع: 

 معرفة نتيجة ثقة املدرب يف العبيه. الغرض من السؤال:

 ): يوضح الجدول نتيجة ثقة المدرب في الالعبين. 07الجدول رقم (

 

 

 تحليل ومناقشة النتائج:

من أفراد العينة يرون أن ثقة  %60يتبني لنا أن ما نسبته  )14(من خالل اجلدول والرسم البياين رقم 

 %27املدرب يف العبيه تؤدي إىل تنمية روح املسؤولية لدkم وهذا ما ميثله اللون األزرق، أما ما نسبته 

منهم يرون يف ذلك أqا حتقق هلم األداء اجليد أثناء احلصة، وهذا ما ميثله اللون األخضر، وأما ما نسبته 

 للقيام بالواجب وهذا ما ميثله اللون البين. اإلصرارن أفراد العينة يرون يف ذلك أqا تزيدهم م 13%

فمن خالل اجلدول والرسم البياين نالحظ أن لثقة املدرب بالعبيه هلا دور كبري يف التأثري على االستنتاج: 

 األداء وحتسني النتائج ألن عامل الثقة مهم جدا.

ترجعون األداء اجليد لالعبيكم فوق امليدان إىل؟هل السؤال الثامن:   

60% 13% 

27% 

يمثل النسب المئوية للنتائج المترتبة ) 14(الشكل رقم 
 .عن ثقة المدرب في الالعبين 

 تنمية روح المسؤولية لديهم 

 تزودهم االصرار على القيام بالواجب

 تحقق لهم األداء الجيد أثناء الحصة 

 نوع الفئات   عدد التكرارات  %ويةئالنسبة الم

60%  تنمية روح املسؤولية لديهم  09 

13%  تزويدهم اإلصرار على القيام بالواجب   02 

27%  حتقق هلم األداء اجليد أثناء احلصة  04 

100%  اRموع  15 
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معرفة العوامل اليت تؤدي إىل األداء اجليد لالعبني. الغرض من السؤال:  

يوضح تباين النسب ملعرفة عوامل األداء اجليد لالعبني.) :08الجدول رقم (   

وية ئالنسب الم  اإلجابات  التكرارات 

67%  عالقتكم الجيد معهم  10 

27%  الصرامة المفروضة  04 

6%  تساهلكم معهم  01 

100%  المجموع  15 

  

 

 تحليل ومناقشة النتائج:

يرجعون األداء اجليد  %67) يتضح لنا أن ما نسبته 15رقم (من خالل نتائج اجلدول والرسم البياين 

من أفراد العينة  %27لالعبيهم فوق امليدان لعالقتهم اجليدة معهم، وهذا ما ميثله اللون األزرق، والنسبة 

من أفراد العينة  %6، أما نسبة وهذا ما ميثله اللون البين يرجعون ذلك إىل الصرامة املفروضة على العبيهم

. اللون األخضرمن يرجى ذلك إىل تساهلهم معهم ، وهذا ما ميثله   

 االستنتاج:

اجليد فوق امليدان إىل عالقتهم اجليدة فمن خالل اجلدول والرسم البياين نالحظ أن أفراد العينة يرجعون األداء 

معهم وجيعل الالعبني أكثر استعدادا يف إبراز قدرا[م وإبداء الرغبة يف تقدمي أفضل ما ميكن وأن املدرب الناجح 

 يسعى بعالقته اجليدة مع العبيه بدفعهم لتحقيق أعلى مستوى يف األداء أثناء احلصة .

ارى لالعبني حبجم وكثافة التمرينات ؟هل يتأثر األداء امله السؤال التاسع:  

67% 

27% 

6% 

يمثل اللنسب المئوية لنتائج األداء الجيد ) 15(الشكل رقم 
 فوق الميدان 

 عالقتهم الجيدة معهم 

 الصرامة المفروضة 

 تساهمهم معهم 



عرض  البيانات والنتائج العامة للدراسة                       الفصل السادس                      

 

 

99 

معرفة مدي تأثر األداء حبجم وكفاءة التمرينات. الغرض من السؤال:  

يوضح اجلدول مدي تأثر األداء حبجم وكثافة التمرينات. ) : 09الجدول رقم (  

%وية ئالنسبة الم  اإلجابات  عدد التكرارات 

80%  نعم  12 

20%  ال 03 

100%  المجموع  15 

 

 

  النتائج:تحليل ومناقشة 

من املدربني يرون أن األداء يتأثر حبجم %80)يتبني لنا أن نسبة 16من خالل اجلدول والرسم البياين رقم (

يرون أن األداء ال يتأثر حبجم وكثافة %20وكثافة التمرينات وهذا ما ميثله اللون األزرق، أما نسبة 

.التمرينات وهذا ما ميثله اللون البين  

فمن خالل عرضنا للجدول والرسم البياين نالحظ أن األداء يتأثر حبجم وكثافة التمرينات وذلك نتاج:االست

 ألن له تأثري على حتسني املردود الرياضي هلذه املرحلة العمرية . 

 

 

 

هل تري أن شخصيتك هلا أثر على األداء املهاري لالعبني؟السؤال العاشر:   

80% 

20% 

يمثل النسب المئوية لتأثر األداء بحجم ) 16(الشكل رقم 
 .وكثافة التمرينات

 نعم

 ال
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معرفة دور شخصية املدرب.  الغرض من السؤال:  

يوضح دور شخصية املدرب يف اتأثري على أداء الالعبني.) :10الجدول رقم (   

 

 

 

 تحليل ومناقشة النتائج: 

من أفراد العينة يرون أن شخصية %100) نالحظ أن ما نسبته 17خالل نتائج اجلدول والرسم البياين رقم( من

 املدرب له األثر على أداء الالعبني وهذا ما ميثله اللون األزرق.

 االستنتاج: 

ب عليه أن فمن خالل عرضنا للجدول والرسم البياين نالحظ أن شخصية املدرب هي حمل تقدير لالعبني مما يرتت

 تكون تعليماته ذات قناعة تامة وبذلك يكون تأثريه قويا على الالعبني.

أثر على األداء املهاري لالعبني؟ ستعمله لهتهل النمط القيادي الذي السؤال الحاد عشر:   

100% 

يمثل النسب المئوية ألثر شخصية المدرب على األداء ) 17(الشكل رقم 
 المهاري لالعبين

 نعم

 ال

وية ئالنسب الم  االجابات  عدد التكرارات 

100%  نعم  15 

00%  ال  00 

100%  المجموع  15 
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معرفة العالقة بني النمط القيادي للمدرب واألداء املهاري لالعبني. الغرض من السؤال:  

يوضح أثر النمط القيادي على األداء املهاري لالعبني أثناء احلصة. : )11الجدول رقم (   

وية ئالنسبة الم  اإلجابات  عدد التكرارات 

100%  نعم  15 

00%  ال  00 

100%  المجموع  15 

 

 

 تحليل ومناقشة النتائج:

أثناء من املدربني أجابوا بأن  %100)تبني لنا أن نسبة 18من خالل نتائج اجلدول والرسم البياين رقم (

 احلصة وهذا ما ميثله اللون الزرق.

 االستنتاج:

فمن خالل اجلدول و الرسم البياين نالحظ أن النمط القيادي الذي ينتهجه املدرب وهو النمط الدميقراطي له 

ع الالعبني اثر على األداء أثناء احلصة و الدور الذي يلعبه النمط الدميقراطي من خالل حسن التعامل م

والتقرب منهم ومعرفة آرائهم ، كل هذا يساعد على حتفيز الالعبني لألداء احلسن خالل احلصة،فالعالقة 

بني األتباع والقادة أهم متغري يف أداء اجلماعة ، ذلك ألن نوعية العالقة هي اليت حتدد مواقف اجتاهات 

ماعة.األفراد حنو القائد مما يؤثر بالتايل يف أداء األفراد كج  

هل تلزم الالعبني بتنفيذ اخلطة املوضوعة؟السؤال الثاني عشر:  

100% 

يمثل النسب المئوية ألثر النمط القيادي للمدرب على أداء ) 18(الشكل رقم 
 الالعبين

 نعم

 ال
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معرفة مدي إلزام املدرب لالعبني بالتنفيذ اخلطة املرسومة. الغرض من السؤال:  

.املوضوعةيوضح مدي إلزام املدرب لالعبني بتنفيذ اخلطة  ) :12الجدول رقم (   

 اإلجابات  عدد التكرارات  النسب المئوية

30%  دائما  04 

62%  أحيانا  10 

8%  أبدا  01 

100%  المجموع  15 

 

 

 تحليل ومناقشة النتائج:

من املدربني أجابوا بأqم يلزمون أحيانا %62)تبني لنا أن نسبة 19من خالل نتائج اجلدول والرسم البياين رقم (

من املدربني يلزمون دائما %30يف حني جند نسبة  البين،الالعبني بتنفيذ اخلطة املوضوعة وهذا ما ميثله اللون 

من املدربني ال يلزمون الالعبني بتنفيذ %08الالعبني بتنفيذ اخلطة املوضوعة وهذا ما ميثله اللون األزرق، أما نسبة 

 اخلطة املوضوعة.

فمن خالل اجلدول والرسم البياين نالحظ أن اكرب نسبة من الالعبني يلتزمون بتنفيذ اخلطة املوضوعة  االستنتاج:

من طرف املدرب ألن املدرب الدميقراطي يسعى إىل مشاركة كل عضو من أعضاء اجلماعة يف نشاطها وحتديد 

لعالقات التعاونية بني الالعبني أهدافها ورسم خططها وال مييل إىل االستغاللية إمنا يعمل على تشجيع إقامة ا

 .أنفسهم ويقف موقف حمرك أو موجه لنشاطهم 

حتسني أداء العبيكم يعود إىل؟هل ترون أن السؤال الثالث عشر:   

30% 

62% 

8% 

يمثل النسب المئوية لمدى إلزام المدرب ) 19(الشكل رقم 
 .الالعبين بتنفيذ الخطة الموضوعة

 دائما 

 أحيانا 

 أبدا
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معرفة أسلوب العمل الذي يتخذه املدرب أثناء احلصة التدريبية. الغرض من السؤال:  

لذي يتخذه أثناء احلصة التدريبية.يبني النسب ملعرفة أسلوب العمل ا) :  13الجدول رقم (  

وية ئالنسب الم  نوع الفئات  عدد التكرارات  

70%  عمل الالعبين باالستغالل طاقاتهم بحرية  11 

30%  العمل المفروض على الالعبين بأقصى درجة  04 

100%  المجموع  15 

 

 

 تحليل ومناقشة النتائج:

من أفراد العينة يرون بأن حتسني  %70)يتبني لنا ما نسبته 20من خالل نتائج اجلدول والرسم البياين رقم (

أداء العبيهم يعود إىل عمل الالعبني باستغالل طاقا[م حبرية ، وهذا ما يؤكد لنا بأن الالعبني يفضلون 

يرجعون حتسني األداء إىل  %30بة املدرب الدميقراطي معهم وهذا ما ميثله اللون الزرق ،كما توجد نس

 العمل املفروض بأقصى الدرجات وهذا ما ميثله اللون البين.

 االستنتاج:

من خالل اجلدول والرسم البياين نستنتج أن إعطاء احلرية يف العمل أثناء احلصة جيعل الالعب أكثر استعدادا 

 إلبراز قدراته وإبداء الرغبة يف تقدمي أفضل ما ميكن. 

                         

طبيعة األداء املهاري لالعبني حتدد النمط القيادي املنتهج من طرف املدربنيالفرضية الثانية:   

70% 

30% 

يمثل النسب المئوية لمدى تحسن أداء ) 20(الشكل رقم 
 الالعبين أثناء الحصة 

 عمل الالعبين بإستغالل طاقاتهم بحية 

العمل المفروض على الالعبين بأقصى 
 الدرجات
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األداء املهاري لالعبني حيدد النمط القيادي املعتمد من طرف املدرب. المحور الثاني:  

.سؤال خاص بالالعبين 27إلى 14من   

املدرب يف بعض عاداتك الشخصية؟هل ينتقدك السؤال الرابع عشر:   

انتقاد املدري لعادات الالعب الشخصية.معرفة مدي الغرض من السؤال:   

نيللعادات الشخصية لالعب بمدي انتقاد املدر  يوضح ): 14الجدول (  

 اإلجابات  عدد التكرارات   %ويةئالنسب الم

61%  نعم  61 

39%  ال  39 

100%  المجموع  100 

 

 

يتضح لنا ما نسبته من % )21من خالل نتائج اجلدول والرسم البياين رقم (ومناقشة النتائج: تحليل

 %39الالعبني أجابوا بأن املدرب ال ينتقدهم لعاداbم الشخصية وهذا ما ميثله اللون األزرق أما نسبة 

البين.أجابوا أن املدرب ينتقدهم وهذا ما ميثله اللون   

واجلدول يوضح أن معظم املدربني ال ينتقدون الالعبني لبعض عاداbم الشخصية :فالرسم البياين االستنتاج

ويعود ذلك إىل طبيعة النمط الدميقراطي املنتهج الذي يستغين عن االنتقاد بصورة عامة بل يشجع النقد 

الذايت ويسمح بإبداء و جهات النظر،كما يعطي الالعبني احلرية يف اختيار وتقدمي املقرتحات أثناء 

   احلصة. 

.هل يتعامل املدرب مع الالعبني حسب أدائهم املهاريالسؤال الخامس عشر:   

61% 

39% 

يمثل النسب المئوية لمدى إنتقاد المدرب ) 21(الشكل رقم 
 للعادات الشخثية لالعبين

 نعم 

ال
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معرفة العالقة بني النمط القيادي املنتهج واألداء املهاري لالعبني؟ الغرض من السؤال:  

يبني اجلدول تعامل املدرب مع الالعبني حسب أدائهم املهاري. ) :15الجدول رقم (   

%ويةئسبة المالن التكراراتعدد    اإلجابات  

56%  نعم  56 

44%  ال  44 

100%  المجموع  100 

   

 

 تحليل ومناقشة النتائج:

من الالعبني أجابوا بأن %56يتضح لنا ما نسبته% )22من خالل نتائج اجلدول والرسم البياين رقم (

أجابوا أن %44وهذا ما ميثله اللون الزرق يف حني نسبة املدرب ال يتعامل معهم حسب أدائهم املهاري

 املدرب يتعامل معهم حسب أدائهم املهاري وهذا ما ميثله اللون البين.

 االستنتاج:

إذ   من خالل اجلدول والرسم البياين نستنتج أن معظم املدربني يتعاملون مع الالعبني حسب أدائهم املهراي 

جيب أن يكون للمدر القوة والقدرة على التعامل مع الالعب وتوجيهه لتحسني أدائه املهاري لتجنب 

 التصرفات اليت ال ختدم األهداف املسطرة.

 

دربك يف كل شيء أثناء احلصة:هل تعتمد على مالسؤال السادس عشر  

56% 

44% 

يمثل النسب المئوية لتعامل المدرب مع الالعبين حسب ) 22(الشكل رقم 
 .أدائهم المهاري

 نعم

 ال
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معرفة مدي اعتماد الالعب على املدرب أثناء احلصة. :الغرض من السؤال  

يبني مدي اعتماد الالعب على املدرب أثناء احلصة. :)  16الجدول رقم (  

%النسبة المؤوية   اإلجابات  عدد التكرارات  

26%  نعم  26 

74%  ال  74 

100%  المجموع  100 

 

  

 تحليل ومناقشة النتائج:

من الالعبني أجابوا بأ~م ال  %74يتضح لنا ما نسبته % )23من خالل نتائج اجلدول والرسم البياين رقم (

من الالعبني أجابوا  %26يعتمدون على املدرب يف كل شيء أثناء احلصة وهذا ما ميثله اللون البين أم ما نسبته

 بأ~م يعتمدون على املدرب فيكل شيء أثناء احلصة.

 االستنتاج:

مدون على املدرب يف كل شيء أثناء من خالل اجلدول والرسم البياين نستنتج أن اكرب نسبة من الالعبني ال يعت

احلصة إذ البد أن يتمتع املدرب مبهارة إكساب ود الالعبني، كذلك جيب أن يكون على مهارة كافية جتعله قادرا 

 .عدة الالعبني يف أدائهم املهاري على مسا

 

حلها؟ عندما تواجهك مشاكل يف امليدان أثناء احلصة هل يساعدك املدرب يفالسابع عشر: السؤال  

26% 

74% 

يمثل النسب المئوية لمدي اعتماد الالعب على المدرب ) 23(الشكل رقم 
 .أثناء الحصة

 نعم

 ال
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ل اليت تواجه الالعب أثناء احلصة.معرف مدي مشاركة املدرب يف حل املشاك السؤال:الغرض من   

يوضح مدي مشاركة املدرب يف حل املشكل اليت تواجه الالعب. ):17الجدول رقم (   

%النسبة المؤوية   اإلجابات  عدد التكرارات  

87%  نعم  87 

13%  ال  13 

100%  المجموع  100 

  

 

 تحليل ومناقشة النتائج:

من الالعبني أجابوا بأن %87يتضح لنا ما نسبته% )24من خالل نتائج اجلدول والرسم البياين رقم (

أما نسبة  وهذا ما ميثله اللون األزرق ، املدرب يشاركهم يف حل املشاكل اليت تواجههم أثناء احلصة

شاكل اليت تواجههم أثناء احلصة وهذا ما من الالعبني أجابوا بأن املدرب ال شاركهم يف حل امل 13%

 ميثله اللون البين.

 االستنتاج:

من خالل اجلدول والرسم البياين نستنتج أن اكرب نسبة من الالعبني أجابوا بأن املدرب يشاركهم يف حل املشاكل 

مشاكلهم يف األداء وهذا اليت تواجههم أثناء احلصة مما يبني الثقة املتبادلة بني املدرب والالعب ، فيعرضون عليه 

 لذي ينطوي على ود أكثر وتذمر أقلما يبني طبيعة املناخ الدميقراطي ا

هل تلتزم باخلطط اليت يرمسها املدرب؟ السؤال الثامن عشر:     

87% 

13% 

يمثل النسب المئوية لمدى مشاركة المدرب في حل مشاكل ) 24(الشكل رقم 
 .الالعبين أثناء الحصة

 نعم

 ال
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الالعب للخط املوضوعة. التزام ىمعرفة مد السؤال:الغرض من   

يوضح مدي التزام الالعب خبطط اللعب. ) :18الجدول رقم (   

%النسبة المؤوية   اإلجابات  عدد التكرارات  

36%  نعم  36 

64%  ال  64 

100%  المجموع  100 

  

 

 تحليل ومناقشة النتائج:

من الالعبني أجابوا بأ~م ال %64يتضح لنا ما نسبته % )25من خالل نتائج اجلدول والرسم البياين رقم (

من %36وهذا ما ميثله اللون األزرق أم ما نسبته يلتزمون بتنفيذ اخلطة املوضوعة من طرف املدرب 

 الالعبني أجابوا بأ~م يلتزمون بتنفيذ اخلطة املوضوعة من طرف املدرب.

 االستنتاج: 

من خالل اجلدول والرسم البياين نستنتج أن أكثر نسبة من الالعبني أجابوا بأ~م يلتزمون بتنفيذ اخلطة 

اللية إىل مشاركة كل عضو من أعضاء اجلماعة وال مييل إىل االستغاملوضوعة ألن القائد الدميقراطي يسعى 

  وهنا يقف املدرب موقف حمرك وموجه لنشاط الالعبني.

: هل تتقيد بالكالم وأوامر ملدرب أثناء احلصة؟السؤال التاسع عشر  

36% 

64% 

النسب المئوية إللزام المدرب الالعبين )  25(الشكل رقم 
 بتنفيذ الخطة الموضوعة

 نعم

 ال
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معرفة قيمة نصائح وأوامر املدرب على شخصية  الالعب . :الغرض من السؤال   

بيني قيمة نصائح وأوامر املدرب على شخصية الالعب. :)  19الجدول رقم (  

 

  

تحليل ومناقشة النتائج:   

من الالعبني يرون أن لنصائح  %88يتضح لنا ما نسبته% )26من خالل نتائج اجلدول والرسم البياين رقم (

، أما ، وهذا ما ميثله اللون األزرقوأوامر املدرب أثناء احلصة هلا دور هام يف مساعدة الالعبني يف أداء التمرينات

من الالعبني يرون أن ألوامر ونصائح املدرب أثناء احلصة شيء سابق ألوانه وال  %12النسبة الثانية واملقدرة ب

 .ما ميثله اللون البين ، وهذافائدة من ذلك

 االستنتاج: 

من خالل اجلدول والرسم البياين نستنتج أن اكرب نسبة من الالعبني يرون أن لنصائح وأوامر املدرب أثناء احلصة 

هلا دور هام يف مساعدة الالعبني يف أداء املهارات وإتقا~ا وهذا راجع لتكوين السليم للمدرب ، أما الالعبني 

 يرون أن ألوامر ونصائح املدرب أثناء احلصة ليس هلا فائدة.  الذي أجابوا بال

عندما يكون أداءك جيد هل يشجعك املدرب؟السؤال العشرون:  

88% 

12% 

يمثل النسب المئوية لقيمة نصائح وأوامر المدرب على ) 26(الشكل رقم 
 .شخصية الالعب

 نعم

 ال

%النسبة المؤوية   اإلجابات  عدد التكرارات  

88%  نعم  88 

12%  ال  12 

100%  المجموع  100 



عرض  البيانات والنتائج العامة للدراسة                       الفصل السادس                      

 

 

110 

معرفة مدي تشجيع املدرب لالعبني عند القيام باألداء الصحيح للمهارة. الغرض من السؤال :  

يوضح مدي تشجيع املدرب لالعبني عند القيام باألداء الصحيح للمهارة. ) : 20الجدول رقم (  

%النسبة المؤوية   اإلجابات  عدد التكرارات  

91%  نعم  91 

09%  ال  09 

100%  المجموع  199 

 

 

 تحليل ومناقشة النتائج:

الالعبني أجابوا بأن من %91يتضح لنا ما نسبته % )27من خالل نتائج اجلدول والرسم البياين رقم (

املدرب يشجعهم عند القيام باملهارة بطريقة صحيحة هذا ما ميثله اللون األزرق أما النسبة الثانية واملقدرة 

من الالعبني أجابوا بأن املدرب ال يشجعهم عند القيام باملهارة بطريقة صحيحة وهذا ما ميثله اللون 9%

 البني .

 االستنتاج:

البياين نستنتج أن اكرب نسبة من املدربني يقومون بتشجيع الالعبني عند قيامهم  من خالل اجلدول والرسم

باألداء الصحيح للمهارة،ويعود ذلك إىل طبيعة النمط الدميقراطي املنتهج من طرف املدرب الذي يعمل 

 على تشجيع الالعبني خالل احلصة ويستغين عن االنتقاد بصورة عامة. 

هل تشجيع املدرب لك أثناء أداء املهارة يساعدك على تعلمها بالسرعة؟ السؤال الحادي والعشرون:  

91% 

9% 

يمثل النسب المئوية لمدي تشجيع المدرب لالعبين عند ) 27(الشكل رقم 
 .القيام باألداء الصحيح للمهارة

 نعم

 ال
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معرفة مدي سرعة تعلم الالعب للمهارة يف ضل تشجيع املدرب له. الغرض من السؤال:  

يوضح مدي سرعة تعلم الالعب للمهارة يف ضل تشجيع املدرب له. ) :21الجدول رقم(   

   نوع الفئة  عدد التكرارات النسبة المؤوية 

87%   دائما  87 

13%   أحيانا  13 

100%  المجموع  100 

  

 

 تحليل ومناقشة النتائج:

 من الالعبني أجابوا بأ~م%87يتضح لنا ما نسبته % )28من خالل نتائج اجلدول والرسم البياين رقم (

األزرق،أما النسبة الثانية ما يتعلمون املهارة بسرعة عند تشجيع املدرب هلم وهذا ما ميثله اللون  دائما

من الالعبني أجابوا بأ~م  أحالنا ما يتعلمون املهارة بسرعة عند تشجيع املدرب هلم.%13واملقدرة ب  

 االستنتاج:

تج أنه كلما زاد تشجيع املدرب لالعبني زادت سرعة تعلمهم للمهارة من خالل اجلدول والرسم البياين نستن

الدميقراطي الذي حيرتم مشاعر تابعيه وهم الالعبني ،فيستجيبون هلم  وهذا يتوفر أكثر يف صفات القائد

 من خالل سرعة التعلم واالهتمام بالعمل أثناء احلصة وإظهار ذلك وتأكيده .

 

هل مستوي أدائك املهاري حيدد النمط القيادي للمدرب؟ السؤال الثاني والعشرون:   

87% 

13% 

يمثل النسب المئوية لمدي سرعة تعلم الالعبين للمهارة في ) 28(الشكل رقم 
 .ضل تشجيع المدرب لهم أثناء أداء المهارة

 دائما

 أحيانا
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معرفة النمط القيادي للمدرب من حيث مستوي األداء املهاري لالعب. الغرض من السؤال:  

.ي للمدرب من خالل املستوي األداء املهاري لالعبيوضح النمط القياد ) : 22الجدول رقم (  

 اإلجابات  عدد التكرارات  النسبة المؤوية 

61%  نعم  61 

39%  ال  39 

100%  المجموع  100 

 

 

النتائج: تحليل ومناقشة  

بأ~م يتعلمون املهارة  أجابوامن الالعبني % 61أن نسب )يتبني لنا29من خالل اجلدول والرسم البياين رقم(

من الالعبني أجابوا بأ~م ال يتعلمون % 39بةنس،أمااألزرقبسرعة عند تشجيع املدرب هلم وهذا ما ميثله اللون 

 ميثله اللون البين. املهارة بسرعة عند تشجيع املدرب هلم ،وهذا ما

 االستنتاج:

من خالل اجلدول والرسم البياين نستنتج أن معظم الالعبني يرون أن مستوى أدائهم املهاري حيدد النمط 

من طرف املدرب الذي يستغين عن  طبيعة النمط الدميقراطي املنتهج إىلالقيادي للدرب ويعود هذا 

 االنتقاد بصورة عامة بل يشجع النقد الذايت ويسمح بإظهار املهارات املكتسبة من طرف الالعبني.

 

 .) سنة15ــــ  12النمط الدميقراطي هو السائد لدي املدربني يف املرحلة العمرية (الفرضية الثالثة: 

61% 

39% 

يمثل النسب المئوية التي تحدد النمط القيادي من حيث ) 29(الشكل رقم 
 .األداء المهاري لالعبين

 نعم

 ال
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) سنة.15ــــ 12المدربين في المرحلة العمرية (المحور الثالث: النمط القيادي السائد لدي   

املشاركة اجلماعية يف اختاذ القرار ؟  مبدأهل يتخذ املدرب  السؤال الثالث والعشرون:  

معرفة ما إذا كان املدرب يطبق مبدأ املشاركة اجلماعية يف اختاذ القرار. الغرض من السؤال:  

.ب مبدأ املشاركة اجلماعية قي اختاذ القراراجلدول مدي تطبيق املدر  ) يبين23الجدول رقم (   

 اإلجابات  عدد التكرارات  النسبة المؤوية 

67%  نعم  67 

33%  ال  33 

100%  المجموع  100 

    

 

 تحليل ومناقشة النتائج:

القرار وهذا مبدأ املشاركة اجلماعية يف اختاذ تبني النتائج أن املدرب يطبق )30رقم( من خالل اجلدول والرسم البياين

على أن املدرب ال يطبق مبدأ %33واليت متثل اللون األزرق،فيحني عربت نسبة %67ما عربت عليه نسبة 

 املشاركة اجلماعية يف اختاذ القرار،بل يتخذ القرار لوحده وهذا ما ميثله اللون البين.

ماعية يف اجل مبدأ املشاركةاملدربني يطبقون معظم  من خالل اجلدول والرسم البياين رقم نستنتج أناالستنتاج:

اختاذ القرار وهذا من مسات النمط الدميقراطي، أما املدربني الذين ال يطبقون مبدأ املشاركة اجلماعية يف 

هذا ما يدل على أن النمط هنا دكتاتوري. القرار،اختاذ   

هل يتدخل املدرب يف كل تفاصيل العمل؟السؤال الرابع والعشرون:   

67% 

33% 

يمثل النسب المئوية التي تحدد مدي معرفة إذا كان المدرب يطبق مبدأ ) 30(الشكل رقم 
 .المشاركة الجماعية في اتخاذ القرار

 نعم

 ال
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معرفة مدي تدخل املدرب يف تفاصيل العمل. رض من السؤال:الغ  

يوضح مدي تدخل املدرب يف تفاصيل العمل.):24الجدول رقم (   

 

 

 

 

 

 تحليل ومناقشة النتائج:

يتدخل يف كل  ال من الالعبني أجابوا بأن املدرب%56)تنب لنا أن نسبة 31البياين(من خالل اجلدول والرسم 

من الالعبني أجابوا بأن املدرب يتدخل يف كل  %44أما نسبة  األزرق،وهذا ما ميثله اللون  تفاصيل العمل

 تفاصيل العمل.

 االستنتاج: 

من خالل اجلدول و الرسم البياين نستنتج أن أكرب نسبة من الالعبني أجابوا بأن املدرب  يتدخل يف كل تفاصيل 

على  اعتماداالعمل وهذا راجع إىل أن القيادة هلا القدرة البالغة يف التأثري الذي ميارسه املدرب على الالعبني 

 شخصيته وقدرته على إقناعهم بأداء ما يطلبه منهم .

 

ماهو حسب رأيك النمط األمثل الذي جيب أن ينتهجه املدرب؟والعشرون: الخامس  لسؤال ا  

44% 

56% 

يمثل النسب المئوية التي تحدد مدى ) 31(شكل رقم 
 تدخل المدرب في تفاصيل العمل

 نعم

 ال

 اإلجابات  عدد التكرارات النسبة المؤوية 

44%  نعم  44 

56%  ال  56 

100%  المجموع  100 
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معرفة النمط األمثل الذي ينتهجه املدرب.الغرض من السؤال:   

   .): يبني نتائج ملعرفة النمط الفضل الذي ينتهجه 25الجدول رقم (

 

 

 تحليل ومناقشة النتائج:

من الالعبني يرون أن النمط األفضل الذي ينتهجه  %58)تنب لنا أن نسبة32من خالل اجلدول والرسم البياين(

يرون أن النمط األمثل الذي  %26املدرب هو النمط الدميقراطي وهذا ما ميثله اللون البين يف حني أن نسبة 

بأن النمط  نيرو  %16، يف حني جند أن نسبة وهذا ما ميثله اللون األخضر ينتهجه املدرب هو النمط املتساهل 

 .مط الديكتاتوري وهذا ما ميثله اللون األزرق األمثل هو الن

: االستنتاج  

نالحظ أن أغلبية املدربني يعتمدون على النمط الدميقراطي ألنه  من خالل عرضنا للجدول والرسم البياين

يتماشى مع الالعبني يف هذا السن ، املدرب الدميقراطي يكون عضوا يف ا�موعة ويشعر اآلخرين بذلك 

  ويسعى إىل ضرورة مشاركة كل الالعبني يف النشاط بتوزيع املسؤوليات عليهم.    

طي املدرب األوامر دون إعطاء الفرصة إلبداء الرأي؟هل يع السؤال السادس والعشرون:  

16% 

58% 

26% 

يمثل النسب المئوية التي تحدد مدي معرفة النمط األفضل ) 32(الشكل رقم 
 .الذي ينتهخه المدرب

 دكتاتوري

 ديمقراطي

 متساهل 

 نوع الفئات  عدد التكرارات  النسب المؤوية 

16%  ديكتاتوري  16 

58%  ديمقراطي  58 

26%  متساهل  26 

100%  المجموع  100 
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معرفة مدي إعطاء املدرب لألوامر دون إعطاء الفرصة لإلبداء الرأي  الغرض من السؤال:  

يبني مدي إعطاء املدرب لألوامر دون إعطاء الفرصة لالعب إلبداء رأيه. ) : 26الجدول رقم (  

 

   

 تحليل ومناقشة النتائج:

أحيانا من الالعبني أجابوا بأن املدرب يعطي األوامر  %80)تنب لنا أن نسبة33من خالل اجلدول والرسم البياين(

من الالعبني أجابوا بأن املدرب  %12البين ، ونسبة دون إعطاء العبيه الفرصة إلبداء الرأي  وهذا ما ميثله اللون 

من الالعبني  %8يعطي األوامر دائما دون إعطاء العبيه الفرصة وهذا ما ميثله اللون األزرق ، يف حني أن نسبة 

 أجابوا بأن املدرب يعطي املدرب دون إعطاء فرصة لالعبيه يف إبداء رأيهم  وهذا ما ميثله اللون األخضر .

من خالل اجلدول والرسم البياين نستنتج أن أكرب نسبة من الالعبني كانوا مع اإلجابة يف أن  املدرب االستنتاج:

أحيانا يعطي األوامر دون منح الالعبني فرصة إلبداء رأيهم ، ويعود ذلك إىل إن املدرب يتخذ مبدأ املشاركة الفعالة 

    عبني يف اختيار نوع النشاط.فمثال نرى أن املدرب يشارك الاليف اختاذ القرار 

عندما جيربك املدرب على تنفيذ األوامر ماذا تعتربه؟السؤال السابع والعشرون:  

.: معرفة مدي إجبار املدرب الالعبني بتنفيذ األوامرالغرض من السؤال  

12% 

80% 

8% 

يمثل النسب المئوية التي تحدد معرفة مدي إعطاء ) 33(الشكل رقم 
 المدرب األوامر دون إعطاء الفرصة لالعبين في ابداء آرائهم

 دائما

 أحيانا 

 أبدا 

%النسبة المؤوية   نوع الفئة  عدد التكرارات  

12%  دائما  12 

80%  أحيانا  80 

08%  أبدا  08 

100%  المجموع  100 
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.: بوضح إجبار املدرب لالعبني بتنفيذ األوامر) 27الجدول رقم (   

 نوع الفئات  عدد التكرارات  النسبة المؤوية 

06%  تقيد لك  06 

02%  قتل روح المبادرة لديك  02 

92%   مساعدتك على تحسين األداء 92 

100%  المجموع  100 

   

 

 تحليل ومناقشة النتائج:

من الالعبني يرون أن إجبار املدرب لالعبني يف  % 92)تنب لنا أن نسبة34من خالل اجلدول والرسم البياين(

من الالعبني يرون  %6، أما نسبة تنفيذ األوامر راجع إىل املساعدة على حتسني األداء وهذا ما ميثله اللون األزرق 

من  %2هذا ما ميثله اللون البين ، يف حني أن نسبة و أن إجبار املدرب لالعبني بتنفيذ األوامر يعترب تقيد لالعبني 

   .الالعبني يرون أن إجبار املدرب لالعبني بتنفيذ األوامر يقتل روح املبادرة لديهم وهذا ما ميثله اللون األخضر

 االستنتاج:

من خالل اجلدول والرسم البياين نستنتج أن أكرب نسبة من الالعبني يعتربون بأن إجبار املدرب هلم على 

املهاري.تنفيذ األوامر يساعدهم على حتسني أدائهم   

 :مناقشة فرضيات الدراسة

 :مناقشة الفرضية األولى

92% 

6% 

2% 

يمثل النسب المئوية التي تحدد مدي اجبار المدرب ) 34(الشكل رقم 
 .لالعبين على تنفيذ األوامر

 تفيدك

 قتل روح المبادرة لديك

 مساعدتك على تحسين األداء
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تنص الفرضية األوىل على أن لقيادة املدرب القدرة يف التأثري على األداء املهاري لدى العيب كرة اليد،يتضح لنا 

تدريبية أن لقيادة املدرب دورا هاما خالل العمليات المن خالل النتائج اليت حتصلنا عليها والتحاليل املختلفة 

،خاصة خالل احلصة التدريبية على نسج وتوطيد العالقات بني املدرب والالعبني وهذا ما أوضحته اجلداول 

) ، وهكذا نصل إىل حتقيق الفرضية األوىل اليت تقول بأن لقيادة املدرب القدرة يف 13.10.8.7.6التالية :(

 .التأثري على األداء املهاري لدى العيب كرة اليد

من أفراد العينة (املدربني) يرون أن حتسني أداء العبيهم فوق امليدان يعود   %70بني نسبة  )13رقم(فاجلدول 

من املدربني يرجعون األداء    %67)جند نسبة 8إىل العمل باستغالل طاقاPم حبرية ، وكذلك اجلدول رقم(

 .اجليد لالعبيهم فوق امليدان إىل عالقتهم اجليدة معهم

من املدربني يرون أن ثقتهم يف العبيهم تؤدي إىل تنمية روح املسؤولية لديهم  %60) جند 7أما اجلدول رقم(

من املدربني يرون بأن النمط املعتمد من طرفهم يساهم بشكل كبري يف تنمية  %100) جند 6،أما اجلدول رقم(

م هلا أثر كبري أيضا من املدربني يرون بأن شخصيته %100) جند 10قدرات الالعبني ،كذلك اجلدول رقم(

 على أداء الالعبني .

حيث توصلت إحدى وهذا ما أوضحته وأكدته الدراسات السابقة واليت من شأaا تدعيم هذا البحث 

 إىل انه توجد عدة عوامل تساعد يف رفع األداء ،وهناك عوامل أخرى معاكسة .الدراسات 

سيد عبد العايل للقيادة (هي وجود فرد يف كذلك جند يف الفصل األول من اجلانب النظري من خالل تعريف ال

 وإقناعهااجلماعة ميلك القوة املؤثرة على أفكارها ،ومشاعرها ويستطيع أن يلعب دورا اجيابيا يف حركة اجلماعة 

يكون تابعا من اجلماعة واختيارها احملض وليس بالطرق املالئمة لتحقيق مصاحلهم وأهدافهم ،على شرط أن 

 التعريف يركز على دور القائد وصيفاته . معروضا عليها ،و هذا

 

  

  :مناقشة الفرضية الفرضية الثانية
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، لالعبني  حتدد النمط القيادي املنتهج من طرف املدرب ،أن طبيعة األداء املهاريتنص الفرضية الثانية على 

املهاري لالعيب حتدد النمط أن طبيعة األداء يتضح لنا من خالل النتائج اليت حتصلنا عليها والتحاليل املختلفة 

) ،ففي اجلدول 22.21.20.17.15القيادي املنتهج من طرف املدرب وهذا ما أوضحته اجلداول التالية (

من أفراد العينة ( الالعبني ) يرون أن املدرب يتعامل مع الالعبني حسب  %56) جند أن نسبة 15رقم (

من الالعبني أجابوا بأن املدرب يشاركهم يف حل  %87) جند 17أدائهم املهاري ،كذلك يف نتائج اجلدول (

من الالعبني يشجعهم املدرب عند  %91جند ) 20املشاكل اليت تواجههم أثناء احلصة ،أما اجلدول رقم (

من الالعبني يتعلمون املهارة بسرعة  %87) جند 21القيام باملهارة بطريقة صحيحة ، كذلك اجلدول رقم(

 عند تشجيع املدرب هلم .

حيدد النمط القيادي املنتهج من طرف  املهارييرون بأن مستوى أدائهم  %61) جند 22خريا اجلدول رقم (وأ

 املدرب .

وبناءا على هذه املناقشة ميكننا أن نقول بأن الفرضية الثانية واليت تقول بأن طبيعة األداء املهاري لالعبني حتدد 

 شكل اجيايب .النمط القيادي املنتهج من طرف املدرب قد حتققت ب

وهذا ما أكدته إحدى الدراسات السابقة مما توصلت إليه من نتائج واليت تقول بأن: هناك عالقة بني السلوك 

القيادي الذي ميارسه مدربو بعض األلعاب اجلماعية وبني دافعية اإلجناز لدى الالعبني ،واليت جاءت بعنوان 

 بدافعية اإلجناز لدى العيب بعض األلعاب اجلماعية . التعرف على السلوك القيادي لدى املدربني وعالقته

كذلك الدراسة اليت توصلت إىل أن هناك عالقة ارتباطيه بني السلوك القيادي واألداء الوظيفي قد تكون 

باإلجياب أو بالسلب حسب نوع النمط القيادي واليت جاءت بعنوان عالقة األمناط القيادية على األداء 

 الوظيفي.

  

 

الفرضية الثالثة:مناقشة   

)، يتضح لنا 15-12على أن النمط الدميقراطي هو السائد لدى املدربني يف املرحلة العمرية (تنص الفرضية الثالثة 

التحاليل املختلفة أن النمط لدميقراطي هو السائد لدى املدربني يف هذه املرحلة ،وهذا ما  و من خالل النتائج 
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من أفراد العينة (الالعبني ) يرون   %67 جند )23رقم () ففي اجلدول 26.25.24.23أوضحته اجلداول (

 بأن املدرب يطبق مبدأ املشاركة اجلماعية يف اختاذ القرار .

) واليت تبحث عن مدى تدخل املدرب يف تفاصيل العمل 24ولدينا كذلك النتائج املتحصل عليها يف اجلدول (

من الالعبني يرو بأن املدرب ال يتدخل يف كل تفاصيل العمل، ويف نتائج اجلدول رقم  %56،فوجدنا أن نسبة 

من الالعبني يرون بأن النمط  %58) واليت تبحث عن النمط املفضل املنتهج من طرف املدرب ، فوجدنا 25(

 الدميقراطي هو النمط األفضل الذي جيب أن ينتهجه املدرب.

 واليت تبحث عن مدى إعطاء املدرب األوامر دون إعطاء الفرصة إلبداء ) 26كذلك يف نتائج اجلدول رقم (

الالعبني يرون بأن املدرب أحيانا ما يعطي األوامر دون إعطاء فرصة إلبداء   من   %80الرأي، فوجدنا أن نسبة 

 الرأي.

 وبناءا على هذه املناقشة ميكننا القول بأن النمط الدميقراطي هو السائد لدى املدربني يف املرحلة العمرية 

 .)، هذا معناه أن الفرضية الثالثة قد حتققت بشكل نسيب12-15(

د من وهذا ما أكده حممد حسن عالوي من خالل تعريفه للنمط القيادي الدميقراطي (وهو العملية اليت يقوم �ا فر 

  .أفراد اجلماعة
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:خاتمة

وصلنا واحلمد هللا إىل aاية حبثنا هذا بعد بذل جمهود يف العمل والبحث والتحليل وتوصلنا من خالل ذلك إىل 

إثبات مجيع الفرضيات املقرتحة  واليت تنص على أن النمط القيادي للمدربني له القدرة على التأثري يف األداء 

املهاري لدى العيب كرة اليد(أصاغر)،حيث اتضح لنا ذلك من اجلانب النظري واجلانب التطبيقي ،ففي اجلانب 

النظري تعر فنا على القيادة واألمناط القيادية ، وكذلك على املدرب والتدريب واألداء املهاري يف كرة اليد والفئة 

العمرية ،فكل هذا وذاك كان سلما إىل حتقيق أهدفنا املسطرة من بداية أول كلمة إىل غاية ما حنن عليه اآلن ،واليت 

بدور ها أنارت لنا الطريق للشروع يف اجلانب التطبيقي ،والذي تضمن أسئلة استمارة االستبيان وحتليلها مناقشتها 

ومقابلة النتائج بالفرضيات ومن خالهلا قمنا بعرض النتائج واليت أوصلتنا إىل اإلجابة عن أسئلتنا واالستفسار عن 

فرضياتنا واليت كانت دافعا قويا جلمع املعلومات واحلقائق لدعم حبثنا .

كلما كانت شخصية املدرب قوية نرى أداء جيدا، فاحرتام العالقات داخل احلصة هلا دور مهم يف حتسني أداء 

الالعبني.

ومبا أن الالعبني واملدربني جيب أن تربطهم عالقة خاصة مميزة ذات احرتام متبادل يف قاعدة أمر ومأمور من 

جهة ومن جهة أخرى بالتشاور واالقرتاح والتبادل ألن جناح هذه النقاط هو جناح للعالقة وجناح للمدرب والالعب 

على حد سواء. 

ويف األخري نسأل اهللا أن نكون قد وفقنا يف هذا العمل املتواضع ،كما نأمل أن تدعم دراستنا حبوثا أخرى لعدة 

جماالت وعدة مستويات وخاصة يف ا ال الرياضي ،ألن دعمه قد يكون مباشرا ملثل هذه امليادين واملواضيع.
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 االقتراحات والتوصيات: 

لقد كانت دراستنا هلذا املوضوع يف حدود اإلمكانيات املتوفرة لنا،وبدونا أن تكون هذه الدراسة هي نقطة 

بداية لبحوث أخرى يف  هذا ا ال الواسع واحلساس لكونه ميس مستقبلنا باعتبارنا أساتذة  للرتبية البدنية 

والرياضية .

وعلى ضوء النتائج املتحصل عليها من خالل دراستنا امليدانية ، تتجلى لنا بعض االقرتاحات واحللول اليت 

) 15-12ميكن من خالهلا حتديد أجنع األمناط القيادية اليت جيب على املدربني انتهاجها يف املرحلة العمرية  (

للوصول بالالعبني إىل األداء اجليد حيث تكون هذه االقرتاحات كالتايل:

- إعطاء الالعبني فرصة إلبداء آرائهم.

- مشاركة املدرب الالعبني يف حل مشاكلهم خالل أدائهم للمهارات. 

- املشاركة اجلماعية من طرف املدرب والالعبني يف اختاذ القرار .

- تعامل املدرب مع الالعبني حسب أدائهم املهاري.

- انتهاج أفضل األمناط القيادية (الدميقراطي)إذ استلزم ذلك.

- ضرورة انتهاج األساليب القيادية املناسبة للسمات الشخصية ألعضاء الفريق ومؤهالPم جتار�م .

- ضرورة االهتمام باجلانب العالقايت واإلنساين يف العملية التدريبية .

- جيب اعتبار الالعب كائن ذو شخصية ثالث (بدين ، فكري و نفسي )

- دراسة عالقة الالعبني فيما بينهم ملعرفة نقاط قوة و ضعف هذه العالقة ملا يف ذلك من تأثري على الالعبني 

يف التدريبات .

- جيب أن ال تكون النتائج الرياضية غاية يف حد ذاPا ، فالنتائج الرياضية ال تكون إال باالهتمام  العناية 

بالرتكيبة البشرية للفريق.
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ثير على مردودية الالعبين ، مذكرة عبد الغفار عروسي ، دحمان معمر : دور قلق المنافسة في التأ -2

ليسانس غير منشورة ، معهد التربية البدنية و الرياضية ، سيدي عبد اهللا ، جامعة الجزائر ، 

2004. 

قوراية: تأثير القيادة على مردود الرياضي الجزائري ، رسالة ماجستير،جامعة الجزائر،إشراف(د) بن  -3

 ).2002_2001علي محمد آكلي (

خرون : أهمية المراقبة الطبية والصحية لدى العبي كرة القدم فئة أصاغر، مذكرة نعمي عادل، وآ -4

ليسانس، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التجارية وعلوم التسيير ، قسم اإلدارة والتسيير الرياضي،  جامعة 

 .2008المسيلة، 

 المحاضرات:

عبد العزيز ، سنة ثالثة ، تربية بدنية ، جامعة قسنطينة ،  محاضرات في كرة اليد : األستاذ دادي -1

2006-2007 . 
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1. Raymind thomas iet all_manuel de L’educateur sportive editioms vijot- 10 

editioms;1997  

2- caga- Etleill.R.Thomas:  Manuel de ledenciation sport. Evigot.paris.1993 

 

 المواقع االلكترونية:

1- http:www.alhiwar.info / topic.asp? catID=23@Nb=89   
2-  www.badnia.net  

 

  

 



  االقتراحات والتوصيات:

يف حدود اإلمكانيات املتوفرة لنا،وبدونا أن تكون هذه الدراسة هي نقطة  لقد كانت دراستنا هلذا املوضوع

ية البدنية بللرت يف  هذا اEال الواسع واحلساس لكونه ميس مستقبلنا باعتبارنا أساتذة   أخرى بداية لبحوث

. والرياضية  

املتحصل عليها من خالل دراستنا امليدانية ، تتجلى لنا بعض االقرتاحات واحللول اليت وعلى ضوء النتائج 

) 15-12ميكن من خالهلا حتديد أجنع األمناط القيادية اليت جيب على املدربني انتهاجها يف املرحلة العمرية  (

 للوصول بالالعبني إىل األداء اجليد حيث تكون هذه االقرتاحات كالتايل:

الالعبني فرصة إلبداء آرائهم. إعطاء -  

مشاركة املدرب الالعبني يف حل مشاكلهم خالل أدائهم للمهارات.  -  

املشاركة اجلماعية من طرف املدرب والالعبني يف اختاذ القرار . -  

تعامل املدرب مع الالعبني حسب أدائهم املهاري. -  

ك.(الدميقراطي)إذ استلزم ذلانتهاج أفضل األمناط القيادية  -  

ضرورة انتهاج األساليب القيادية املناسبة للسمات الشخصية ألعضاء الفريق ومؤهالtم جتارrم . -  

ضرورة االهتمام باجلانب العالقايت واإلنساين يف العملية التدريبية . -  

نفسي ) وفكري  ، (بدين الالعب كائن ذو شخصية ثالث اعتبارجيب  -  

دراسة عالقة الالعبني فيما بينهم ملعرفة نقاط قوة و ضعف هذه العالقة ملا يف ذلك من تأثري على الالعبني  -

 يف التدريبات .

جيب أن ال تكون النتائج الرياضية غاية يف حد ذاtا ، فالنتائج الرياضية ال تكون إال باالهتمام  العناية  -

 بالرتكيبة البشرية للفريق.

 

 



 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد خيضر 

 بسكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

ت عنوان "النمط حفي إطار إنجاز بحث لنيل شهادة الماستر في التربية البدنية والرياضية ت
نرجو من سيادتكم العبي كرة اليد أشبال " دى القيادي للمدربين وأثره على األداء المهاري ل

 المحترمة ملئ هذه اإلستمارة بصدق وموضوعية وشكرا على تعاونكم .

 إسم الفريق:

 السن:

 عدد سنوات الخبرة :

 

 

 ب:                                                                    إشراف األستاذ:الطال إعداد

 عيسى ميبراهي             عبد الرزاق                                  بن درميع   

 

 

 

 

عند األجابة(×) مالحضة : لطفا منكم وضع عالمة   



 

 المحور األول : لقيادة المدرب القدرة في التأثير على األداء المهاري لالعبين

 ماهو النمط القيادي المنتهج من طرفك كمدرب :_ 1

 دكتاتوري                        ديمقراطي                     متساهل 

 _ هل انت مقتنع بالنمط القيادي:2

 نعم                                        ال 

 _ هل تراه مناسبا لنجاح الحصة التدريبية :3

 ال                           نعم             

 :نعبيالالمعتمد من طرفك يساهم في تنمية قدرات ال ط_ هل النم4

 نعم                                       ال

 ثقة المدربين في العبيه تؤدي إلى : أن_ هل ترون 5

 تنمية روح المسؤولية لديهم 

 تزودهم اإلصرار على القيام بالواجب

 تحقق لهم األداء الجيد أثناء الحصة 

 _ هل ترجعون األداء المهاري الجيد لالعبيكم فوق الميدان إلى ؟6

 عالقتكم الجيدة معهم              الصرامة المفروضة                 تساهلكم معهم

 

 _ هل يتأثر األداء المهاري لالعبين بحجم وكثافة التمرينات ؟7

 ال                              نعـــــــــم    

 شخصيتك لها أثر على األداء المهاري لالعبين ؟ أن_ هل ترى 8

 نعــــــــم                                   ال 

 

دكتاتوري                        ديمقراطي                     متساهل دكتاتوري                        ديمقراطي                     متساهل 

نعم             

نعم                                       ال

نعم                                        ال 

                              نعـــــــــم    

نعــــــــم                                   ال 



 _ هل النمط الذي يستخدمه المدرب له اثر على األداء المهاري لالعبين ؟9

 ال    نعم                                        

 _ هل تلزم الالعبين بتنفيذ الخطة الموضوعة ؟10

  أبدادائما                        أحيانا                                

 تحسين أداء العبيكم يعود إلى ؟ أن_ هل ترون 11

 طاقتهم بحرية  باستغاللعمل الالعبين 

 فروض على الالعبين بأقصى الدرجاتمالعمل ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نعم                                        

دائما                        أحيانا                                دائما                        أحيانا                                



 

 

ط القيادي المنتهج من طرف لالعبين تحدد النم المهاريطبيعة األداء  المحور الثاني :
 المدرب .

 _ هل ينتقدك المدرب لبعض عاداتك الشخصية ؟12

 نعم                                      ال 

 المهاري ؟ أدائهم_ هل يتعامل المدرب مع الالعبين حسب 13

 ال                                 نعم    

 _ هل تعتمد على مدربك في كل شيئ أثناء الحصة ؟14

 نعم                                    ال

 مشاكل في الميدان أثناء الحصة هل يساعدك المدرب في حلها ؟ ك_ عندما تواجه15

 نعم                                    ال

 يلزمك المدرب بتنفيذ الحصة الموضوعة ؟_ هل 16

 نعم                                   ال

 _ هل تتقيد بكالم و أوامر المدرب أثناء الحصة ؟17

 نعم                                   ال

 _ عندما يكون أدائك جيد هل يشجعك المدرب؟18

 نعم                                   ال

 

 _ هل تشجيع المدرب لك أثناء أداء المهارة يساعدك على تعلمها بسرعة؟19

 نعم                                   ال

 د النمط القيادي للمدرب؟د_ هل مستوى أدائك المهاري يح20

 نعم                                     ال    

نعم                                      ال 

                                 

نعم                                    ال

نعم                                    ال

نعم                                   ال

نعم                                   ال

نعم                                   ال

نعم                                   ال

نعم                                     ال    نعم                                     ال    



 

 )15-12لدى المدربين في المرحلة ( النمط الديمقراطي هو السائدالمحور الثالث : 

 _ هل يتخذ المدرب مبدأ المشاركة الجماعية في إتخاذ القرار ؟21

 نعم                                    ال

 _ هل يتدخل المدرب في كل تفاصيل العمل ؟22

 نعم                                   ال

 ينتهجه المدرب في التدريب ؟ إنالذي يجب  األمثل_  ماهو حسب رأيك النمط القيادي 23

 ديمقراطي                            ديكتاتوري                         حر متساهل 

 ي ؟أ_ هل يعطي المدرب األوامر دون إعطاء فرصة إلبداء الر24

  أبدا       دائما                                 أحيانا                        

 ماذا تعتبرونه؟ األوامر_ عندما يجبر المدرب الالعب على تنفيذ 25

 تقيد لك               قتل روح المبادرة لديك           مساعدتك على تحسين األداء

نعم                                    ال

نعم                                   ال

ديمقراطي                            ديكتاتوري                         حر متساهل 

دائما                                 أحيانا                        

ديمقراطي                            ديكتاتوري                         حر متساهل 

دائما                                 أحيانا                        

تقيد لك               قتل روح المبادرة لديك           مساعدتك على تحسين األداءتقيد لك               قتل روح المبادرة لديك           مساعدتك على تحسين األداء



 

 تمت       

 بحمد      

        $ 


