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أشكر اهللا عز و جل كل الشكر و أثني عليه  
كما ينبغي لجالل وجهه و عظيم سلطانه و 

سلم على نبينا و رسولنا و سيدنا أأصلي و 
له و آوسلم و على همحمد صلى اهللا علي

من سار على و أصحابه و أزواجه و ذرياته 
.هديه إلى يوم الدين

و عمال بقول المصطفى صلى اهللا عليه وسلم 

" ن لم يشكر الناس لم يشكر اهللام"
"أخرجه أحمد والترمذي بألفاظ متقاربة "
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قريب أو من بعيد
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الذي كان مشرفا لي "سليم بزيو"دكتورلل
أتوجهكمابكل ما تحمله هاته الكلمة من معنى

التربية البدنيةمعهدبشكري ألساتذة
- بسكرة-والرياضية

ل بلدیة     لي نادي أمو ال أنسى بذكر مسؤ كما 

سیدي خالد 
.إتمام ھذا البحثعلى وكل من أعنني 



بسم اهللا الرحمان الرحيم
أما بعدليه لوال فضل اهللا عليناإالحمد هللا الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل 

أهدي ثمرة جهد هذا العمل المتواضع إلى
و يصلي على رسول اهللا محمد صلى اهللا عليه وسلمكل من يوحد اهللا عز وجل 

سورة البقرة83اآلية ...." إحساناو بالوالدين "....إلى الذين قال فيهم اهللا تعالى 
إلى الشمعة التي احترقت لتضيء دربي و تجعل السعادة و الحب رمزا يحمله قلبي

إلى سر وجودي أمي و أبي
إلى التي ال يمكن أن أوفي حقها في قلبي العطف والحنان إلى التي غمرتني بحنانها وزرعت 

حفظها اهللا"فاطمة"أمي ولو أفنيت العمر من أجلها
حب العمل في نفسيومنحني االحترام والتقدير وغرس إلى الذي رباني على الخلق الحسن

والجد
تعليمي حتى وصولي إلى هذا المستوىكافح مصاعب الدنيا وحرص علىإلى الذي  

أطال اهللا عمره" حسن"أبي العزيز
واألخت الغالية أم السعدإخوتي األعزاءوالبيت الذي نشأت فيهإلى من قاسموني أحالمي

األهل و األقاربلــــوإلى كيمة فاطمة الزهراءالزوجة الكر إلى
ذكرالإلى كل األصدقاء و األحباب و أخص ب

عبد محفوظ،مصطفى،محمد،،بوفاتح،القادر،عبد الحاج فوضيل،شي النذيرنب،حسام"
محمدعبد الجليل،زرزين،إبراهيم،باديس،أحمد،،المسعودسامي،يوسفالباسط 

"....األمين،عقبة
زمالء درب الجامعةو إلى كل زمالء الدراسةو 

...إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم هذه الورقة
إلى كل عزيز لم يذكر اسمه من خالل هذا اإلهداء، فاسمه منقوش

في قلبي اليحتاج إلى النقش بقلم 
من نبض قلبه بحبيكلإلى

ويدعو لي بالخيريحترمنيإلى كل من

ٕالیاس
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:ـة مقدم
ومبرور الــزمن ،لبنــاء جســم ســليمجتماعيــةصــر جــد فعــال يف احليــاة اإلتعــد الرياضــة منــذ العصــور القدميــة عن

.وأغراض يف ممارستهاتطورت وأصبح هلا قوانني وأماكن خمصصة
جتمــاعي عــن ن الرياضــة لعبــت دورا كبــريا يف حتقيــق التــوازن اإلد ميكنــه أن يعارضــنا عنــدما نقــول بــأال أحــو 

إلنسـانية جمـاال شـريفا و إطـارا سـاميا للمنافسـة و الصـراع لجتماعي حبيث قدمت يق ختفيف الصراع و التنافس اإلطر 
وعــــرب تطــــور خمتلــــف الرياضــــات كــــان هنــــاك تغيــــري لألســــس و القــــوانني الــــيت قــــدمت يف جمملهــــا األفضــــل ،النظيــــف

.الدور جناحا كبريااألحسن للممارسة الشريفة البعيدة عن كل املزايدات إذ جنحت يف هذا و 
ختتلف هذه األنواع من نوع آلخـر يف حيـث األمهيـة والغـرض مـن ،أصبح للرياضة يف عصرنا هذا عدة أنواع
.من أجل التحكم فيهاتممارستها، وتتم ممارستها وفق شروط وقواعد وضع

ام ـونـة األخـري حمـل اهتمـح يف اآلـة، إذ أصبــة الرياضيــويعترب التخطيط أحـد العناصـر الـيت تـتحكم يف املمارسـ
األداء الفعلــي أثنــاء املنافســات و املؤشــر احلقيقــي الــذي ميكــن مــن و هــو ،املختصــني يف التــدريب و التســيري الرياضــي

خاللـــه التعـــرف علـــى املســـتويات املختلفـــة ســـواء ا كانـــت مرتفعـــة أو منخفضـــة، كمـــا يعـــين بـــه التنبـــؤ مبـــا ســـيكون يف 
ـال الرياضـي و اإلاملستقبل لتحقيق هـدف مطلـوب حتقيقـ معوقـات التنفيـذ ةومواجهـ،سـتعداد بعناصـر العمـله يف ا

.والعمل على تذليلها يف إطار زمين حمدد والقيام مبتابعة كافة اجلوانب يف التوقيت املناسب
القــدمالتخطــيط يف جمــال التـدريب يف كــرة لتعــرف علـى لدراســة هـذا املوضــوع و اقــة نطالاإلومـن هنــا كانـت

دراســتنا علــى فئــة األشــبال كــون ت، واقتصــر الرياضــيوحتســني املــردوده علــى الرفــع مــن مســتوى أداء املهــاراتو تــأثري 
لمراهــق وهــذه امليــزة تكمــن يف أن فئــة األشــبال هــي فئــة ميكــن فيهــا ل،هــذه الفئــة ذات ميــزة مقارنــة بالفئــات األخرى

هــي املرحلـة احلساســة يف حيـاة اإلنســان مــن حيـث تعــد هـذه املرحلــة احلركــات وتعلمهـا بأســهل مــا ميكن،الـتحكم يف
.كتســاب املعلومات إناحية التعلم و 

:ثالثة جوانب وهينطالقا من هذه املعطيات قسمنا حبثنا إىل إو 
ذلـك بوضـع مقدمـة عامـة للبحـث مث صـياغة اإلشـكالية والفرضـيات مبـا فيهـا أيضـا اجلانب التمهيدي وتضـمن-

ختيــار املوضــوع وشــرح املفــاهيم واملصــطلحات مث الدراســة النظريــة الــيت ينــدرج حتتهــا جــانبني إأمهيــة الدراســة وأســباب 
.جانب نظري وجانب تطبيقي: أساسيني

:حيث تناولنا يف اجلانب النظري ثالث فصول
عــــه، مفهــــوم انو أالتخطــــيط، مراحلــــه و وأمهيــــةبــــدأ بتمهيــــد وانتهــــى خبالصــــة وتضــــمن ماهيــــة ومفهــــوم : الفصــــل األول

ســرتاتيجي ومعوقاتــه وفوائــده، التخطــيط الرياضــي اجليــد وعناصــره، وشــروط وضــعها، مفهــوم التخطــيط اإلاجتيةاإلســرت 
.التخطيط يف كرة القدم، خصائص ختطيط التدريب يف كرة القدم وخطواته، مؤشرات التخطيط

هـــا والتسلســـل ا، وتعريفعنهـــكـــرة القـــدم نبـــذة تارخييـــةإىلبتمهيـــد وانتهـــى خبالصـــة وتطرقنـــا فيـــه أبـــد: الفصـــل الثـــاين
،متطلباته، طرقــه خصائصــه،، مث التــدريب الرياضــي ماهيتــه ومفهومــه وأهدافــه، واجباتــه، مبادئهوأهــدافهاالتــارخيي هلــا 

.محل التدريبوأنواعه،



ب

املدرب الرياضي والذي تناولنا فيـه مفهـوم األول:حتوى على مبحثنيإو ،بتمهيد وانتهى خبالصةأبد: الفصل الثالث
تطرقنـا فيـه فاملبحـث الثـاين أمـاشخصيته، خصائصـه، صـفاته، سـلوكه، واجباتـه، مميـزات مـدرب كـرة القـدم، املدرب،

وحتديــد الشــريعة اإلســالمية لزمنهــا، ،مفهــوم املراهقــة لغــة واصــطالحا، خصــائص النمــو يف هــذه املرحلــة، مراحلهاإىل
.وممارسة كرة القدم بالنسبة للمراهقأشكاهلا وأمهيتها بالنسبة للتطور احلركي، أمهية النشاط الرياضي 

يتمثـل و الثـاين ،القسم النظري حيتوي على ثالثة فصول حيث أن األول يدور حول التخطيط اإلسـرتاتيجي
.)املراهقة(يدرس املدرب وفئة األشبال والثالث يف التدريب الرياضي يف كرة القدم

:كما قسمنا اجلانب التطبيقي من الدراسة إىل ثالث فصول
.حيتوي على الطرق املنهجية للبحث: الفصل األول- 
.قمنا فيه بعرض وحتليل نتائج الدراسة: الفصل الثاين- 
.قرتاحات والتوصيات، مث اخلامتةستنتاج عام، اإلإأما الفصل الثالث فتضمن مناقشة النتائج، -
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:شكالية اإل-1
ــــة تطــــورات ملحوظــــة ملكــــت مــــن خالهلــــا قلــــوب الشــــعوب ,لقــــد عرفــــت كــــرة القــــدم منــــذ ظهورهــــا كلعب

م اليوميـة وســخرت هلـا كــل اإلمكانيـات ـا انتقلــت أمـن ،وأصـبحت واحـدة مــن اهتمامـا جــل تطويرهـا أكثـر حــىت أ
فشــيدت مــن ،ة لكســب لقمــة العــيشها كمهنــمــن مرحلــة املمارســة كهوايــة إىل مرحلــة أكثــر تنظيمــا متثلــت يف ممارســت

ونظمـت هلـا دورات وبطـوالت ت عليها طرق عملية حديثة تتماشـى مـع تطورهـا لدخأو ،ت و املركباتأجلها املنشآ
وانتقلـــت مـــن املمارســـة احملليـــة إىل الدوليـــة حـــىت مشلـــت كـــل أحنـــاء العـــامل وأصـــبحت بـــذلك ،إقليميـــة وقاريـــةعامليـــة 

.العامل الرياضة األكثر شعبية يف
، وعمليـة اإلعـداد هـذه ةمن القواعد الرئيسية يف العملية التدريبيـالقدموتعترب عملية اإلعداد املهاري يف كرة 

.البد هلا من طرق ووسائل مدروسة يتم التخطيط هلا مسبقا من طرف اهليئة املشرفة على الفريق
التنبـؤ إىل أبعـد مـدى جبميـع ردود األفعـال (( ، فهـوفالتخطيط جيعلنا نتنبأ باألشياء اليت حتـدث يف املسـتقبل

1.))وباالختيار بني مناهج بديلة قابلة للتنفيذ ،االعتبار سلفا بطريقة منسقةبعنيوأخذها 

التخطــيط بأنــه عبــارة عــن عمليــة التوقــع الفكــري لنشــاط يرغــب الفــرد يف أدائــه، وهــو يعتــرب  ((وهــو كــذلك
2.))ية التدريب هذا املشروع يتم تطويره وحتسينهكمشروع لشكل وحمتويات وشروط عمل

إن التنبــؤ يف ((علــى التنبــؤ والتخطــيط لتطــوير الرتبيــة البدنيــة والرياضــية"Kockooshken"ويقــول 
جمال الرتبية البدنية و الرياضية هـو تنبـؤ مـدروس للتغيـري يف تطـوير االجتـاه الرئيسـي و النتـائج وهـذا التطـوير يـتم  علـى 

3.))مكانيات املوضوعة واملتوفرةأساس اإل

ومن كل هذا أردنـا ربـط عمليـة التخطـيط العـام بعمليـة التـدريب الرياضـي يف كـرة القـدم، وخصصـنا دراسـتنا 
.فئة األشبالعلى

:وهلذا قمنا بطرح هذه التساؤالت التالية
:العامةاإلشكالية

فئــــة (رياضــــي لالعــــيب كــــرة القــــدم املــــردود اللــــدى املــــدربني يف حتســــنيســــرتاتيجيالتخطــــيط اإلتــــأثريمــــا هــــو -
؟)األشبال

:الجزئيةالتساؤالت
علـــى حتســـني املـــردود الرياضـــي لالعـــيب كـــرة القـــدم فئـــة تـــأثرياملـــراد حتقيقهـــا للمـــدرب األهـــدافهـــل حتديـــد - 

؟األشبال
القـدم فئـة الرياضـي لالعـيب كـرة األداءثر على حتسني أحتديد التوقيت الزمين ملراحل التخطيط للمدرب هل - 

؟األشبال

.107،108،ص 1985التخطيط التعليمي أسسه وأساليبه ومشكالته، مكتبة االجنلو املصرية،القاهرة: حممد حممود موسى-1-2
. 22، ص1978التخطيط واملتابعة ، املعهد القومي للتخطيط ، القاهرة ، مصر ،: علي السلمي -3
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؟ثر على نتائج العيب كرة القدمأألسلوب التدريب املنتهج من طرف املدرب هل - 
:الدراسةفرضيات

:الفرضية العامة
).فئة األشبال(يف حتسني املردود الرياضي لالعيب كرة القدم  تأثريللتخطيط االسرتاتيجي لدى املدربني -

:الفرضيات الجزئية
.ملراد حتقيقها للمدرب تأثري على حتسني املردود الرياضي لالعيب كرة القدم فئة األشبالحتديد األهداف ا-
.ثر على حتسني األداء الرياضي لالعيب كرة القدم فئة األشبالأحتديد التوقيت الزمين ملراحل التخطيط للمدرب -
.ثر على نتائج العيب كرة القدمأألسلوب التدريب املنتهج من طرف املدرب -

:أهمية البحث
ولنجـــاح أي عمـــل ،موضــوع البحـــث حيمــل يف أعماقـــه الكثـــري مــن الـــدالئل واملؤشــرات الـــيت تـــربز أمهيتــهإن

ـــه تـــربز عمليـــة التخطـــيط  ,يلزمـــه جمموعـــة مـــن عناصـــر االجنـــاز، أي جتمـــع بشـــكل معـــني يـــؤدي لتحقيـــق النتـــائج  ومن
.ع القائم أو املراد القيام بهكإحدى العمليات للوصول إىل حتقيق األهداف املرجوة من املشرو 

للوصـــول إىل معرفـــة قيمـــة وأمهيـــة التخطـــيط ودوره كطريقـــة تدريبيـــة حديثـــة وتـــربز أمهيـــة موضـــوع دراســـتنا يف 
.ألشبالفئة كرة القدم لاألداء اجليد لدى ممارسي  

ارات األساسـية يف  لتخطـيط الـيت تسـاعد علـى رفـع مسـتوى أداء املهـلاحلديثة التعرف على أجنع الطرق واألساليب -
. القدمكرة
.إثراء املكتبة العلمية والزيادة يف الرصيد العلمي للمدربني بصفة خاصة-

:أهداف الدراسة
.لتحسني املردود الرياضي يف كرة القدم لدى فئة األشبالإبراز أمهية دور التخطيط يف التدريب كطريقة حديثة -
.ل التخطيط يف التدريب كمنهج علمي يف احلصص التدريبيةإعطاء اقرتاحات ميدانية لتعميم واستعما-
.توضيح العالقات بني التخطيط االسرتاتيجي والرياضة-
.جعل دراستنا مرجعا مساعدا للباحثني يف امليدان الرياضي-

:اختيار الموضوعأسباب
:إن اختيارنا هلذا املوضوع راجع لألسباب التالية

.هارات األداء الرياضيخطيط كطريقة حديثة لتعلم مر التحماولة التعرف على دو - 
.املستعملة لدى املراهقنيالتدريبيةضعف مستوى البطولة اجلزائرية عند األكابر وهذا راجع إىل الطرق - 
.هي مستقبل الكرة اجلزائريةو األشبالرفئة األصاغ- 
.سرتاتيجي وفوائدهجيابيات التخطيط اإلإإبراز - 
.حصل عليها من الدراسات السابقةتودقة النتائج املعدم مشولية - 



العام للدراسةاإلطارــــــــــــــــــــــ هيديالتمالجانب

6

:تحديد المفاهيم والمصطلحات
:التخطيط-

ـــال الرياضـــي ســـتعداد بعناصـــر واإل،التنبـــؤ مبـــا ســـيكون يف املســـتقبل لتحقيـــق هـــدف مطلـــوب حتقيقـــه يف ا
ابعـــة كافـــة اجلوانـــب يف والقيـــام مبت،إطـــار زمـــن حمـــددوالعمـــل علـــى تـــذليلها يف،ومواجهـــة معوقـــات التنفيـــذ،العمـــل

1.التوقيت املناسب

:التعريف اإلجرائي
مع تسخري وتوفري كافـة اإلمكانيـات تقبل من أجل احلصول على األهداف املسطرة،هو التصور ملا سيكون عليه املس

.ملناسبيف التوقيت الزمين االشمولية يف العمل لكافة اجلوانبومراعاة،ثل هلااإلستغالل األمو الالزمة والوسائل
: اإلستراتيجية-

لتحقيـق أهـداف مـن خـالل حتليـل الفـرص ،هي املسار الرئيسي الذي ختتاره املؤسسـة بـني اختيـارات أخـرى
2.ونقاط القوة والضعف الذاتية، والتهديدات املتوقعة يف السوق

:التعريف اإلجرائي
اهلـدف املطلـوب مـع اإلسـتغالل األمثـل مـن أجـل الوصـول إىللـذي يسـلكه الفـرد أو املؤسسـة األنسـب االطريق هي 

.وجتنب العقبات والعراقيلحةلكافة الفرص املتا
: ستراتيجي التخطيط اإل-

سـرتاتيجي يركـز علـى ميـدان واحـد مـن ميـادين العمـل يف أن التخطـيط اإل1996يذكر إبراهيم عبد العزيـز 
3.وقت حمدد ويكون األكثر عمومية

:التعريف اإلجرائي
.ويف وقت حمددعني من عدة جماالتالرتكيز يف جمال مهو العمل و 

:كرة القدم-
هـي لعبــة مجاعيـة تــتم بـني فــريقني ، كـل فريــق مــن أحـد عشــر العبـا يســتعملون كـرة منفوخــة مســتديرة  ذات 

وحيــاول كــل فريــق ،يف كــل طــرف مــن طرفيــه مرمــى اهلــدف،مقيــاس عــاملي حمــدد يف ملعــب مســتطيل ذو أبعــاد حمــددة 
4.كرة على حارس املرمى للحصول على هدفإدخال ال

.27، ص،1999،مركز الكتاب للنشر،الطبعة األوىل،القاهرة ،"لرياضيةتطبيقات اإلدارة ا:"مفيت إبراهيم محاد -1-2
.18-16ص , 2003: اإلسكندرية ,1، دار الوفاء،لدنيا الطباعة والنشر ، ط "املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية : " إبراهيم عبد املقصود-3
. 09، ص1998: دار ابن حزم  ، بريوت ، لبنان2؛ط" رعيةكرة القدم بني املصاحل واملفاسد الش:" مأمور بن حسن آل سلمان-4
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:التعريف اإلجرائي
كرة القدم هي رياضة مجاعية متارس من طرف مجيع األصناف، كما تلعب بني فريقني يتألف كل منهما 

اية كل طرف من طرفيها مرمى، ويتم حتريك 11من  العبا، تلعب بواسطة كرة منفوخة فوق أرضية مستطيلة، يف 
املرمى بلمسها باليدين ويشرف على حتكيم املباراة حكم وسط، طة األقدام وال يسمح إال حلارس الكرة بواس

ا 90وحكمان للتماس وحكم رابع ملراقبة الوقت حبيث توقيت املباراة هو  دقيقة، وإذا 15دقيقة، وفرتة راحة مد
، دقيقة15فيكون هناك شوطني إضافيني  وقت كل منهما " يف حالة مقابالت الكأس " انتهت املباراة بالتعادل 

. ويف حالة التعادل يف الشوطني اإلضافيني يضطر احلكم إىل إجراء ضربات اجلزاء للفصل بني الفريقني
:المدرب

املـــدرب الرياضـــي شخصـــية تربويـــة، يتـــوىل قيـــادة عمليـــة الرتبيـــة والتعلـــيم لالعبـــني، ويـــؤثر تـــأثريا مباشـــرا يف التطـــوير  
1.الشامل املتزن يف شخصية الالعب الرياضي

وفـق أُسـس وخطـط ن املـدرب هـو القائـد، يقـوم بـأداء مهامـه التدريبيـة،ألعمل هذا املصطلح يف هذه الدراسـةونست
.فهو حمور العملية التدريبية

:التعريف اإلجرائي
تدريبيــة وفــق أســس بــأداء مهامــه الئج املطلوبــة وذلــكنتــاالحنــو حتقيــق يتــوىل قيــادة الفريــقهــو شخصــية رياضــية تربويــة

.علمية
: المراهقة اصطالحا -: اهقــةالمر 

" روح الطفل : " وهو بعنوان 1981) بدوير ( إن أول عمل علمي ، حول موضوع املراهقة يعود إىل 
ام ( يليه كتاب  يف هذه األثناء ، كان العلماء يعتربون املراهقة الفصل األخري من الطفولة " دراسة املراهقة ) " بر

ا السيما مع لكن بعد ذلك أقيمت للمراهقة  يف كتابه املراهقة، والذي تأثر )... ستالني هول ( فصال خاص 
بأفكاره داروين والمارك ، حول التطور ، مث تبعه تالميذه من بعده حىت أصبح للمراهقة اهتمام عاملي ، فأصبح 

Hébélogie.(2( علما قائما بذاته يدعى 

:التعريف اإلجرائي
.نظامها التعليميوالثانوية يف اإلكماليةفولة والرشد، وهي تقابل املرحلتني هي املرحلة املتوسطة بني الط

:الدراسات السابقة والمرتبطة
واملواضـيع الـيت ،تجنـب التكـرار لينطلـق مـن حيـث توقفـوايطالع ملـا وصـل إليـه سـابقوه و حياول الباحث اإل

ال االقتصادي كثرية، أما يف تطرقت للتخطيط اإل ال الرياضي فقد وجدنا سرتاتيجي يف ا :الدراسات التاليةا

.26مصر، ص،القاهرة،1سيكولوجية املدرب الرياضي، ط:حممد حسن عالوي.د-1
.216، ص 2004، لبنان، 1الطفل والرتبية املدرسية يف الفضاء األسري والثقايف، املركز الثقايف العريب، ط: مىن فياض- 2
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دراسـة ميدانيــة لواليــة تيـزي -أمهية التخطيط يف التـدريب يف ميـدان كـرة القـدم" : حتمل عنوان:  الدراسة األولى-
"وزو

سانس يف الرتبية البدنية والرياضيةيمذكرة خترج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الل: نوع الدراسة 
.وآخرونبوثلجة مسعود: طلبةالإعدادمن 

جامعة اجلزائر–سيدي عبد اهللا -معهد الرتبية البدنية والرياضية: املعهد
.2000/2001: الدفعة

:العامةاإلشكالية-
ما األمهية اليت يوليها التخطيط يف التدريب يف ميدان كرة القدم ؟

:الفرضيات المقترحة 
.يف ميدان كرة القدم التخطيط يف التدريب له أمهية كبرية-
.التحكم األمثل يف ختطيط الربنامج التدرييب يرفع من مستوى أداء العيب كرة القدم -

:الوسائل المستعملة للدراسة 
وذلـك لكـون املوضـوع املطـروح يعتمـد علـى أراء .اتبع يف هذه الدراسة املنهج الوصفي باستعمال طريقـة االسـتبيان 

.ستعملت استمارتني هلذا الغرض ، حيث ااملدربني وكذا الالعبني
:النتائج المتحصل عليها في البحث

:يلي ص الباحث من خالل هذه املذكرة عدة نتائج نذكر منها ماخل
.التحكم يف التخطيط يف التدريب حيسن من عمل املدرب عند القيام بعمله التدرييب -
.يبميكن لالعب حتسني أداءه من خالل التخطيط يف التدر -
.التخطيط يف التدريب حيسن من مردود أندية كرة القدم-

رقـم اإلبـداع " التخطـيط اإلسـرتاتيجي لالحتـادات الرياضـية الفلسـطينية لقطـاع البطولـة"حتمـل عنـوان : الدراسة الثانية
.جبامعة اإلسكندرية8343/2004

.عمر نصر اهللا قشطة:األستاذإعدادمن 
الرياضية الفلسطينية موضوع الدراسة بتطبيق التخطيط حتاداتاالهل قامت : يلي كانت اإلشكالية كما- 

وعناصره لتحقيق أهدافها اخلاصة بقطاع البطولة ؟ 
: أما النتائج املتوصل إليها هي 

يف قطاع البطولة وعدم قابليتها للتعديل كل فرتة حىت تتماشى حتاداتاإلوجود أهداف حمددة لنشاط -
تمع الفل .سطيين متغريات ا

.املستويات العليا ختيارإميكن توسيع قاعدة املمارسني للعبة حىت ميكن -
.على املؤهلني عمليا إلدارة النشاط باإلحتاد عن املؤهلني علميا االعتماد-
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.ة نشاطلفلسطينية يف وضع تصور خلطعدم مسؤولية وزارة الشباب والرياضة الفلسطينية واللجنة األوملبية ا-
.اضي وعدم مراعاة مقرتحات املدرسني يف التخطيط لنشاط اإلحتاد اإلحتاد الري-
الرياضية حتادياتاإلعدم وجود مالعب مفتوحة ومنشآت رياضية ومحالت مغطاة كافية خمصصة لنشاط -

.الفلسطينية 
:على اشتملتأما العينة املختارة فكانت العينة العمدية وقد -

دين داخل أراضي فلسطني حجمهاالرياضية الفلسطينية املتواجحتاداتاإلرؤساء وأعضاء جمالس إدارات 
.رياضية فلسطينية حتاداتإ4االحتاداتعدد ) عضو 50( 

.مكانة التخطيط اإلسرتاتيجي يف املؤسسات الرياضية اجلزائرية: الدراسة الثالثة
.محدأالنمس بوزيد، حدباي : الطلبةإعدادمن 

-جامعة المسيلة-قسم اإلدارة والتسيير الرياضي 
إلى أي مدى يمكن تطبيق التخطيط اإلستراتيجي في المؤسسات :وكانت اإلشكالية على النحو التايل

الرياضية الجزائرية ؟
:أما فرضيات الدراسة المقترحة-
ميكـــــن للتخطـــــيط اإلســـــرتاتيجي أن يســـــاعد علـــــى تطـــــوير الفكـــــر اإلداري للجـــــان املســـــرية للمؤسســـــات الرياضـــــية -

.ةاجلزائري
داخــــل املؤسســــات تخطــــيط اإلســــرتاتيجي أن يســــاعد علـــى توســــيع قاعــــدة املمارســــني للنشـــاط الرياضــــيللميكـــن -

.الرياضية اجلزائرية
:الوسائل المستعملة للدراسة

، وطبقـــت تأســتخدم يف هــذه الدراســـة املــنهج الوصـــفي ومــن األدوات اســتمارة االســـتبيان جلمــع البيانـــات واملعلومــا
.2007مشرفني ودامت الدراسة شهر أفريل 07على عينة مقدارها 

:النتائج املتحصل عليها يف البحث
.إمكانية تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي يف املؤسسات الرياضية اجلزائرية-
.تطوير الفكر اإلداري لدى املسريينيف أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي-
.نشاط الرياضيلليف توسيع قاعدة املمارسني أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي-
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:تمهيد 
اإلنسـان إن التخطيط يف حد ذاته نشاط قدمي و ليس وليد الفكر املعاصر، فقد تطـور مـع تطـور ذكـاء

مــن مرحلــة الفطــرة والغريــزة  إىل مرحلــة الســلوكية احلــرة والــيت التخطــيط حينمــا تطــورىوتولــدت قــدرة اإلنســان علــ
سـتخدم اإلنســان إفمــن أول خليفـة ،ك املرافـق املتغـريةتكونـت معهـا القـدرات العقليــة لإلنسـان، فاسـتطاع أن يــدر 

زادت خرياتـه كلمـا هذه اخلاصية يف محاية نفسه من االعتداء وإلشباع دوافعه البيولوجية ورغباته النفسـية، فكلمـا
والتخطيط يف التـــدريب ،وســـارت خطـــة نفـــوذ إىل خطـــة أخـــرى،ة وبأســـاليب أفضليـــوارد طبيعنتفـــاع مبـــخطـــط لإل

عتبـــــار ســـــلفا بطريقـــــة منســـــقة وأخـــــذها يف اإل،ه التنبـــــؤ إىل أبعـــــد مـــــدى جبميـــــع ردود األفعالالرياضـــــي يقصـــــد بـــــ
. ختيار بني مناهج بديلة قابلة للتنفيذوباإل

ويقصـد بـالتخطيط يف التـدريب الرياضـي هـو األداء الفعلــي أثنـاء املنافسـات وهـو املؤشـر احلقيقـي الــذي 
القيـاس يف كـانسـواء ا كانـت مرتفعـة أو منخفضـة خاصـة إذاميكن من خالله التعرف علـى املسـتويات املختلفـة

يف قيــاس حجــم احلمــل احلركــي وأدائــه مــن طــرف املــدربني لــذلك ميكــن أن يكــون دور التخطــيط ،قياســات علمية
دربني يف ختطــيط فــرتات ومعــدالت يســتعملها املــلــك وفــق مؤشــرات ذيســاعد كثــريا يف حتديــد أحجــام التــدريبات و 

داء الرياضــي إىل أعلــى املســتويات ومــا خيــدم عمليــة األداء الصــحيح املخطــط و املــنهج يف اإلعــداد للنهــوض بــاأل
.األداء الرياضي
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I-ماهية التخطيط:
وجعلهــا تــدل علــى داللــة تامــة علــى ،هــو إثبــات لفكــرة مــا بالرســم و الكتابــة (املعــىن اللغــوي للتخطــيط

ــــدما ــــذهن مايقصــــد يف الصــــورة أو الرســــم والفكــــرة عن ــــورق فهــــي مازالــــت غامضــــة يف ال تكــــون واضــــحة علــــى ال
1.)والعكس

:التخطيط وتنوعت لألسباب التالية فيتعددت تعار :االصطالحي للتخطيط املعىن
ختالف التعريف باختالف الفرتة التارخيية إ.

تمعات إ .ختالف األهداف باختالف ا

ختالف األساس اإليديولوجي يف الدول املتخلفة إ.

ختالف نوع وميدان التخطيط وميدانه وعمليات النشاط إالف املعين بختإ.

م األإ .يديولوجية والفكرية ختالف ختصص الباحثني واملدربني وخلفيا
التخطيط هو أسلوب حلل املشكالت.

ري يالتخطيط هو جمموع التدابري املنظمة للتغ.

2:التخطيط إىلفويرجع تباين تعار ي

يات واإلجراءات اليت يتطلبها التخطيطتعدد وتداخل العمل.

 تنفيذه تسرتاتيجياإتنوع مداخل التخطيط و.

فنيـا فقــط ، وإمنــا ميكـن اعتبــاره شــكال مـن أشــكال التعبــري االجتمــاعي اال يعتـرب التخطــيط أســلوب
.قتصادية واالجتماعيةونوعا من أنواع اإلدارة اإل

:لذلك فقد اختذ مصطلح التخطيط املعاين التالية
فرتات الالزمة للعمل يف املستقبلجمموعة من ال.
 أسلوب تنظيم لعملية التنمية.

 عملية لتحقيق أهداف مستقبلية.

ستخدامات أو املتطلباتوسيلة لتوزيع املوارد املتاحة على اإل.

 ختيار الوسائل املناسبة لتنفيذ املشروعاتإعملية.

.104،ص 1985، مكتبة االجنلو املصرية،القاهرة"التخطيط التعليمي أسسه وأساليبه ومشكالته":حممد حممود موسى- 1
،ص 1996-1995،رسالة ماجستري،معهد التخطيط،جامعة القاهرة،"تخطيط املايل يف إطار التخطيط الشاملال":أمحد عبد العزيز الشرقاوي-2

51 .
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: مفهوم التخطيط-1
بـــل إن هـــذا التفـــاوت ميتـــد إىل ،اوت بتفـــاوت عوامـــل وظـــروف املكـــان والزمانإن تعريـــف التخطـــيط يتفـــ

تعريــف جـــامع إذ أنـــه ال يوجــد ،واملصــاحل هتمامــاتاإلوجهــات النظــر وتباينـــت اختلفـــتداخــل املكــان إذا مــا 
لكــن مــن و فــاألمر متوقــف علــى اهلــدف مــن التخطــيط أوال وعلــى املكــان والزمــان ثانيــا ومــانع ملفهــوم التخطيط،

التفـــق عليـــه أن هنـــاك قاســـم مشـــرتك بـــني البـــاحثني واملهتمـــني يفامل حيـــث توجـــد أســـس مشـــرتكة تؤخـــذ ،هـــذا ا
الـــيت يضـــعها مجهـــور البـــاحثني فيالتعـــار حمـــدود بـــني خـــتالفاإلباحلســـبان عنـــد تعريـــف التخطـــيط وبالتـــايل فـــإن 

بيعــة النظــرة واهلــدف مــن وراء عنــد البــاحثني فإنــه غالبــا مــا يكــون راجعــا إىل طاخــتالفوإذا مــا وجــد ،والدارســني
.حتديد املفهوم 

عرض عـدد نوسـ،مـن وجهـات نظـر خمتلفـة ويف أزمنـة خمتلفةنطالقـاوقد قدمت للتخطيط تعريفـات عديـدة إ
:منها 

ــــوليعرفــــه - ــــؤ مبــــا ســــيكون عليــــه املســــتقبل مــــع " في هلــــذا ســــتعداداإلإن التخطــــيط يف الواقــــع يشــــمل التنب
"املستقبل

للمســـتقبل مـــن خـــالل إمكانـــات احلاضـــر وخـــريات  املاضـــي اســـتقراء" عبـــد املقصـــود أنـــه إبـــراهيم هويعرفـــ-
بـة هلـذا املسـتقبل بوضـع أمثـل احللـول لـه بكافـة الوسـائل املمكنـة لتحقيـق األهـداف البعيـدة والقريستعدادواإل

ع مع وضـ،عن طريـق حتديـد السياسـات الكيفيـة بتحقيـق هـذه األهـدافووضع بدائل ألي صعوبات حمتملـة،
1".الربامج  الزمنية هلذه السياسات يف إطار اإلمكانيات املتاحة واملرتقبة 

القــرارات ختــاذإو هــو جمموعــة النشــاط والرتتيــب والعمليــات الالزمــة إلعــداد " ويعرفــه إبــراهيم ســعد الــدين -
رتتيبـات وأن التخطـيط القـومي هـو جمموعـة التنظيمـات وال،املتصلة بتحقيق أهداف حمـددة وفقـا لطريقـة مثلـى

تمع يف زمن معني جتماعيةواإلقتصاديةاإللتحقيق األهداف تختري إاليت  "والسياسية با
:خصصتخطيط وفقا للتتعريف ال-1-1

التخطــيط هـو حتديــد األعمـال أو األنشــطة وتقـدير املــوارد واختيـار الســبل : ((مـن وجهـة نظــر اإلداريـني 
2.))نةاألفضل الستخدامها من اجل حتقيق أهداف معي

-16،،ص2003، دار الوفــاء لــدنيا الطباعــة والنشــر، الطبعــة األويل، اإلســكندرية، "املوســوعة العلميــة لــإلدارة الرياضــية: "إبــراهيم عبــد املقصــود-1
17 .
.27، ص1999، القاهرة،مصر،1مركز الكتاب للنشر،ط"الرياضيةاإلدارةبيقات تط:"محادمفيت إبراهيم2-
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يعـرف التخطـيط يف األداء الرياضـي بأنـه القيـاس الفعلـي أثنـاء املنافسـات، : ((ومن وجهة نظـر املـدربني 
تلفـــــة ســـــواء كانـــــت مرتفعـــــة أو وهـــــو املؤشـــــر احلقيقـــــي الـــــذي ميكـــــن مـــــن خاللـــــه التعـــــرف علـــــى املســـــتويات املخ

ور التخطـيط يف قيـاس حجـم ،خاصة إذا مت القياس يف ضوء قياسات عمليـة ، بـذلك ميكـن أن يكـون دمنخفضة
العمــل احلركــي وأدائــه مــن طــرف املــدربني سيســاعد كثــريا يف حتديــد أحجــام التــدريبات، وذلــك وفــق مؤشــرات أو 

عمليـة ممعدالت يستعملها املدربني يف ختطيط فرتات اإلعداد للنهوض بـاألداء الرياضـي إىل املسـتويات ومـا خيـد
وميكـــن أن نســـتخلص مـــن التعـــاريف الســـابقة الســـمات ،))الرياضـــييف األداء واملـــنهجاألداء الصـــحيح املخطـــط 

: وهياملشرتكة للتخطيط
سلوب ومنهج للعمل العملي املنظمأيفيتمثل.
يتضمن وضع أهدف حتقق مستقبال.
كون عليه األوضاع واملتغرياتتنظرة مستقبلية للتنبؤ مبا س.
ستغالل األمثل للموارد واإلمكانيات املتاحةاإل.
:ريف التخطيط في المجال الرياضيتع-1-2

: مما سبق من تعاريف اليت عرضناها وتطرقنا إليها ميكن أن نستخلص تعريفا وجيزا للتخطـيط كمـا يلـي 
ـــــال الرياضي"  ـــــؤ مبـــــا ســـــيكون يف املســـــتقبل لتحقيـــــق هـــــدف مطلـــــوب حتقيقـــــه يف ا بعناصـــــر ســـــتعدادواإل،التنب

ـــذ ،العمل كافـــة اجلوانـــب يف والقيام مبتابعـــة  إطـــار زمـــن حمـــدد،ليلها يفوالعمـــل علـــى تـــذ،ومواجهـــة معوقـــات التنفي
1."التوقيت املناسب

:أهمية التخطيط -2
االت وحيدد مساره، وبـدون التخطـيط تصـبح األمـور  التخطيط هو الذي يرسم صورة العمل يف شىت ا

:مرتوكة للقدر أو العمل العشوائي الغري اهلادف، ومن أهم مزايا التخطيط 
 الطريق الذي جيب أن يسلكه مجيع األفراد عند تنفيذ األعمـال، وكـذلك يوضـح األهـداف لكـي  يوضح

.يسهل حتقيقها 
فســــتعداد لكــــل الظــــرو يبــــني مقــــدما مجيــــع املــــوارد الــــالزم اســــتخدامها كمــــا ونوعــــا، وبــــذلك ميكــــن اإل

.واالحتماالت 
 ستقرار الشعور باألمان واإليزيد يساعد على التخلص من املشاكل والعمل على تفادي حدوثها مما
حتياجات البعيدة من حيث العمال واألموال واملوارد ميكن بواسطته التنبؤ باإل.

.27صمرجع سابق،،"تطبيقات اإلدارة الرياضية:"مفيت إبراهيم محاد -1
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: مراحل التخطيط -3
.حتديد اهلدف بوضوح - 
.مجع احلقائق واملعلومات املتصلة باملشروع - 
.تبويب املعلومات يف أبواب متجانسة - 
.حتليل هذه املعلومات - 
.لى حتقيق األهداف وضع فروض العمل ع- 
.وضع عدد من اخلطط البديلة - 
.ختيار األفضل منها إدراسة اخلطط و - 
1.وضع برامج التنفيذ وفقا لألولوية يف التنفيذ والرتتيب الزمين- 

:أنواع التخطيط -4
:للتخطيط الرياضي ثالثة أنواع وهي

oختطيط طويل املدى.
oختطيط قصري املدى.
oالتخطيط اجلاري.

2:طويل المدىتخطيط-1-4

تصــل بنوعيـــة املمارســني والغــرض الــذي وضـــع يكــون ميــتم لســـنوات طويلــة، و التخطــيط كقاعــدةوهــذا
ســنوات وهــي الفــرتة بــني الــدورات األوملبيــة أو بطــوالت العــامل يف كثــري مــن ) 04(ألجلــه، وقــد تكــون هــذه املــدة 

ون لسـنة واحـدة وهـي الفـرتة بـني بطولـة العـامل أو قـد تكـأوربا مـثال،سنتان كالفرتة بني بطولةتكون أوقد ،األلعاب
يف بعض األلعاب،وجيب أن يراعي التخطيط طويل املدى اتصاله بعملية توزيع اخلطة التدريبية علـى دورة تدريبيـة 

اإلعـداد والتحضـري اجليـد :* د لعـدة شـهور، وجيـب أن تشـمل الفـرتات الـثالث وهـيتـواحدة كبرية ،هـذه الـدورة مت
ثقــة لــدى املمارســني يف كــرة كتســاب الإاالهتمــام بكــل صــغرية وكبــرية مــن أجــل . * النــواحيللممارســني مــن كــل 

كـذلك و *.نية أو املهاريـة أو التكتيكيـةوكذلك أثناء املنافسة وذلك بتقدمي كل ما خيص اجلوانب سواء البدالقدم،
اية املوسم الرياضي يف املرحلة اإل .جيابيةل يف الراحة النشطة أو اإل، وتتمث)موسم املنافسات(نتقالية اليت تلي 

.18ص  ،مرجع سابق ،"املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية: " إبراهيم حممود عبد املقصود-1
.17ص،1979جامعة حلوان،مصر" جملة البحوث والدراسات" :أمحد الشافعي وأمحد فكري سليمان- 2
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:تخطيط قصير المدى -2-4
وهو التخطيط الـذي يـتم يف فاصـل قصـري وحمـدد، ففـي عمليـة التـدريب الرياضـي يـتم التخطـيط القصـري 
املدى لفرتة تدريبية واحدة، ويعتمـد التخطـيط قصـري املـدى علـى مبـدأ التحديـد والواقعيـة، ولـذلك يلـزم أن يكـون 

.،وذلك مع مراعاة كل اجلوانب)القدمكرة (رسي هذه اللعبة مالئما ملما
:التخطيط الجاري -3-4

ويعتمــد أساســا علــى التخطــيط طويــل املــدى، ويتميــز بوضــوح وحتديــد اهلــدف اجلــاري تنفيــذه يف املرحلــة 
ـــة، مـــثال  ـــر الطـــ: الراهن رق كيفيـــة التصـــويب حنـــو املرمـــى ســـواء مـــن الثبـــات أو مـــن االرتفـــاع، وكـــذلك حيـــدد أكث

.والوسائل الالزمة للعمل 
.دقـة املتابعة -الواقعيــة-: ويتأثر التخطيط بعاملني أساسيني مها

II-اإلستراتيجية:
:مفهوم اإلستراتيجية-1

ــــــات العســــــكرية ،وهــــــي تعــــــين يف هــــــذا اإلطــــــار تكــــــوين اإن كلمــــــة  إلســــــرتاتيجية مســــــتمدة مــــــن العملي
واقـــع ،أو ينـــة ملواجهـــة العـــدو،أو اخلـــروج مـــن املـــأزق ،أو لتحســـني املتوزيـــع املـــوارد احلربيـــة بصـــورة مع،التشـــكيالت

.نتهاز فرص ضعف العدو إ
ا خطة ،أو سبيل العمل  .ومن الناحية اللغوية ميكن تعريف اإلسرتاتيجية بأ

هذه املفاهيم السـابقة هـي مفـاهيم عامـة ،وهنـاك مفـاهيم خاصـة لـبعض الفقهـاء املختصـني يف األعمـال 
.سرتاتيجيةاإلدارية واإل

 ا خطط وأنشطة املنظمة اليت يتم وضـعها بطريقـة تضـمن خلـق درجـة مـن ولذلك جند توماس يعرفها بأ
ـا بصـورة فعالـة وذات كفـاءة  التطابق بني رسالة املنظمة وأهـدافها،وبني هـذه الرسـالة والبيئـة الـيت تعمـل 

1.عالية

 كمــا يعرفهــاAlfred chandler ــا متثــل إعــداد األهــداف و الغايــات األساســية طويلــة األجــل بأ
2.ختيار خطط العمل وختصيص املوارد الضرورية إملؤسسة و 

 كمــا جنــد لــدى مدرســةHarvardوPhilippe de woot أن اإلســرتاتيجية هــي جمموعــة
ختيــــارات الكــــربى للمــــنظم املتعلقــــة باملؤسســــة يف جمموعهــــا،و الراميــــة إىل تكييــــف القــــرارات املهمــــة لإل

.26،،ص200،مفاهيم عامة وحاالت تطبيقية ،الدار اجلامعية،اإلسكندرية،" اإلدارة اإلسرتاتيجية"إمساعيل حممد السيد ،1
.  9-8،،ص2001،ديوان املطبوعات اجلامعية ،جلزائر،"اإلدارة اإلسرتاتيجية " ناصر دادي عدوان ،2-
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تغيري،وكــــذا حتديــــد الغايــــات األساســــية ،واحلركــــات مــــن أجــــل الوصــــول إليهــــا والقــــرارات املؤسســــة مــــع ال
1.ختيار اهليكل التنظيمي واألخذ بعني االعتبار تطبيق اإلسرتاتيجيةاألساسية إل

ا علــى اإل ســتفادة ممــا تتيحــه البيئــة اإلســرتاتيجية هــي قــرارات هامــة ومــؤثرة تتخــذها املنظمــة لتغطيــة قــدرا
ديـدات وتتخـذ علـى مســتوى لضـع أفضـمـن الفـرص لو  الوسـائل حلمايتهـا ممـا تفرضــه البيئـة عليهـا مـن 

ا اإلسرتاتيجية ،وكذلك على مستو  .الوظائفىاملنظمة و مستوى وحدا
:فهوم اإلسرتاتيجية وهيمتضمنها يرئيسية جيب أن اومن خالل هذه التعاريف جند أن هناك أبعاد-

.توحد وعامل القرارااإلسرتاتيجية أسلوب مرتابط وم- أ
الربامج نظمـــــة يف ظـــــل أهـــــدافها طويلـــــة األجـــــل،اإلســـــرتاتيجية هـــــي وســـــيلة لتحديـــــد رســـــالة امل- ب

.يات التخصيص للمواردو وأول
ال التنافسي- ج .اإلسرتاتيجية هي وسيلة لتعريف ا
خلارجيــــة،ونقاط القــــوة والضــــعف الداخليــــة اســــتجابة للفــــرص والتهديــــدات إاإلســــرتاتيجية هــــي -د

.زة تنافسيةلتحقيق مي
.اإلسرتاتيجية هي نظام لتوزيع املهام واملسؤوليات اإلدارية للمنظمة- ه
.اإلسرتاتيجية هي تعريف لكافة األطراف املرتبطة باملنظمة -و

:شروط وضع اإلستراتيجية-2
ال نستطيع أن نفصل بني إسرتاتيجية جيدة وأخرى سيئة عن طريق النتائج اجلزئيـة أو النهايـة ألن هنـاك 

ةجيـدة ومالئمـبل فـإن إسـرتاتيجية نية وجود إسرتاتيجية غري مالئمة ،ورغم ذلك تعطـي نتـائج مقبولـة،وباملقاإمكا
2:املرغوبة،وللخروج من هذا املأزق جيب توفر الشروط التاليةجبشكل حمكم قد ال تعطي النتائومعدة

.أن تكون اإلسرتاتيجية حمددة وواضحة-

.نوحة من احمليط الوطين والدويلأن تستفيد وتستعمل الفرص املم-

.أن تكون مالئمة إلمكانيات املؤسسة ومبستوي خماطر مقبولة-

.جتاهات العامة ملختلف أقسام املؤسسةأن تكون خمتلف شروط اإلسرتاتيجية متناسقة مع اإل-

تمع- .أن تكون مالئمة ملستوى مقبول من املسامهة يف إفادة ا

.11،،ص2001،اإلسكندرية ،ة،الدار اجلامعي" اإلدارة اإلسرتاتيجية،األصول واألسس العلمية" أمحد عوض،- 1
.18، مرجع سابق ، ص"اإلدارة اإلسرتاتيجية:"ناصر دادي عدوان 2-
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.ييس ملتابعة نسب تنفيذ اإلسرتاتيجيةضرورة وجود مؤشرات أو مقا
III-التخطيط اإلستراتيجي:
جــر األســاس لتكــوين وتنفيــذ اإلســرتاتيجيات الــيت ميكــن مــن خالهلــا احلتعتــرب مرحلــة التخطــيط اإلســرتاتيجي -

ختيــار البــديل األفضــل،بل إن إحتقيــق رســائل املؤسســة وأهــدافها ،وليســت العمليــة ببســاطة جمــرد دراســة للبــدائل و 
هتمــام إىل كافــة اجلوانــب لتأكــد مــن مــدى مالئمــة اإلســرتاتيجية املختــارة يتطلــب مــن املــديرين قــدر كبــري مــن اإلا

.واألوضاع اخلاصة باملؤسسة
:مفهوم التخطيط االستراتيجي -1
هو التصـميم والتبصـري برسـالة الشـركة وبأهـدافها ومبسـارها الرئيسـي وحتديـد العمليـات:سرتاتيجي التخطيط اإل–

1.واألنشطة واألعمال الالزمة لتحقيق ذلك

تصـــور املســـتقبل املرغـــوب فيـــه والوســـائل الـــيت تســـمح ببلوغـــه ولـــذلك فهـــو عمليـــة " بأنـــه Ackoffيعرفـــه –
مستمرة تستلزم بناء وتقسيم جمموعـة مـن القـرارات املرتابطـة الـيت تسـبق الفعـل وتتـدخل يف الوضـعيات الـيت تكـون 

دف رفع حتماالت حتقيق النتائإفيها  ."حتماالت حتقيق النتيجةإج املرغوبة ضعيفة 

ســــرتاتيجي هــــو العمليــــة اإلداريــــة الــــيت يــــتم فيهــــا حتديــــد األولويــــات وتكــــوين الــــربامج ورســــم إن التخطــــيط اإل–
ســـتخدام املـــوارد املختلفـــة املاديـــة والبشـــرية لتحقيـــق أهـــدافها ويتطلـــب إالسياســـات الـــيت حتكـــم ســـلوك املؤسســـة و 

. بالبيئة من خارج املؤسسة معلومات خاصة 
ل يف وقــت حمــدد ويكــون أكثــر عموميــة،     إن التخطــيط االســرتاتيجي يركــز علــى ميــدان واحــد مــن ميــادين العمــ–

تمـع وطريقـة اســتخدام املـوارد والعمليـات التشــغيلية واإلجـراءات املالئمـة لتحقيــق  يعـين حتديـد دور املؤسســة يف ا
2.األهداف املرسومة لإلسرتاتيجية

:معوقات التخطيط اإلستراتيجي -2
وفيمــــا يلــــي بعــــض صــــعبةةإن التخطــــيط اإلســــرتاتيجي لــــيس أمــــرا هينــــا فهنــــاك عقبــــات إســــرتاتيجي

: العقبات على سبيل املثال

:هذا األسلوب ، وقد يرجع ذلك إىل األسباب التالية ستخدامإعدم رغبة املديرين أو ترددهم يف - 2-1

.23ص ،1999،،  الدار اجلامعة ، اإلسكندرية، مصر"دليل املدير خطوة خبطوة يف اإلدارة اإلسرتاتيجية: " أمحد ماهر1-
،جامعــــــة 1، دار الوفــــــاق الــــــدنيا الطباعــــــة والنشــــــر، ط" التخطــــــيط االســــــرتاتيجي لالحتــــــادات الرياضــــــية الفلســــــطينية:"عمــــــر نصــــــر اهللا قشــــــطه -2

37ص2004األقصى،
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 قت الكايف يف التخطيط اإلسرتاتيجي اعتقاد املدير يقدم توافر الو.

 ا ليست مسؤولية .اعتقاد املدير بأ

 اعتقاد املدير بأنه لن يكافأ على عملية التخطيط اإلسرتاتيجي.

:البيئة اخلارجية مضطربة مما قد يعيق التخطيط قبل أن يبدأ وذلك لألسباب التالية - 2-2

اخل ... دية سريع يف عناصر البيئة القانونية والسياسة واالقتصا.

اخل..ارتفاع تكلفة متابعة هذا التغيري عن قرب وبصورة مستمرة.

: مشاكل التخطيط اإلسرتاتيجي ترتك انطباعا سيئا يف ذهن املدير وذلك لألسباب التالية - 2-3

 مشاكل مجع البيانات وحتليلها لوضع اخلطط اإلسرتاتيجية ال جتعل املدير مقدرا ألمهية الفكرة.

 إدارة اخلطط اإلسرتاتيجية جيعل املدير يعتقد بأن الفكرة غري جمديةوجود خطأ يف.

:ضعف املوارد املتاحة مثل - 2-4

 صعوبة احلصول على املواد األولية.

 صعوبة جلب التكنولوجيا واألساليب الفنية.

 نقص القدرات اإلدارية.

:التخطيط حيتاج إىل وقت وتكلفة كبرية وذلك لألسباب التالية - 2-5

ناقشات حول أهداف املنظمة وقتا طويال من اإلدارة العليا تستغرق امل.

 1.األمر حيتاج إىل كم هائل من املعلومات واإلحصاءات املكلفة

: فوائد التخطيط االستراتيجي -3
:تؤدي ممارسة التخطيط االسرتاتيجي إىل حصول املنشآت على العديد من الفوائد منها 

.ي تسعى لتحقيقه يزود املنشآت مبرشد حول ما الذ- 
.يزود املسؤولني بأسلوب للتفكري للمنشأة ككل  - 
ا وكيفية التأقلم معها -  .يساعد املنشأة على توقع التغريات يف البيئة احمليطة 
.لموارد املتاحة وحتديد طرق استخدامها ليساعد املنشأة على ختصيص أي توزيع - 
ا وسياسي-  .والتهديدات والفرص احمليطة املديرين لرياح التغيري ةيزيد الوعي 

.13-11ص2003الدار اجلامعية،اإلسكندرية، مصر،،" اإلدارة اإلسرتاتيجية:" ناديا العارف1
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.يقدم املنطق السليم يف تقسيم املوازنات اليت يقدمها املديرون - 
.ينظم التسلسل يف اجلهود التخطيطية عرب املستويات اإلدارية املختلفة - 
.جيعل املدير خالقا ومبتكرا ويبادر بوضع األهداف وليس متلقيا هلا - 
1.ملصاحليوضح صورة املنشأة أمام كافة مجاعات ا- 

IV- التخطيط الرياضي:
ــال ، فــان الوســيلة  ــاالت ضــمانا لتحقيــق اهلــدف يف هــذا ا ــج يتبــع يف شــىت ا نظــرا ألن التخطــيط 

.املثلى و املنهج الشائع و املستخدم اآلن يف قطاع الرياضة يف غالبية الدول املتقدمة رياضيا 
ـال املخطـط فالتخطيط الذي يتعرض للمستقبل يعتمد علـى التنبـؤ  العملـي الـذي تدعمـه اخلـربات املاضـية يف ا

. له
ال الرياضي على هـذا أيضـا مستخلصـا بطريقـة علميـة  باإلضافة إىل املتاح من اإلمكانيات لذا يعتمد ا

اإلمكانيـات املوجـودة ج املتحصـل عليهـا، والـيت حيـاول تطويرهـا بئاخلربات املكتسـبة مـن املاضـي و املدعمـة بالنتـا
ة املستقبل بكـل غموضـه و املتوقـع  اد هلـذا املسـتقبل بقـدر املسـتطاع مـع االسـتعدوثـهدحيف احلاضر وحماولة جما

إن التنبؤ يف جمال الرتبيـة ((على التنبؤ والتخطيط لتطوير الرتبية البدنية والرياضيةKockooshkenويقول 
جتـاه الرئيسـي و النتـائج وهـذا التطـوير يـتم  علـى أسـاس تغيـري يف تطـوير اإلالبدنية و الرياضية هو تنبؤ مـدروس لل

2.))اإلمكانيات املوضوعة واملتوفرة

و التنبـــؤ ال يعتـــرب فقـــط كشـــرط أويل للتخطـــيط املثـــايل ولكنـــه أيضـــا واحـــد مـــن أســـس تنظـــيم األنشـــطة 
حلركــة الرياضــية يف جمــاالت التنبــؤ يف حمــيط باالجتاهــات الرئيســية حلركــة الرتبيــة البدنيــة والرياضــية، ويتعلــق تطــوير ا

3:الرتبية البدنية والرياضية وفقا هلذه االجتاهات الرئيسية كما يلي

o النواحي اإلقليمية و اإلدارية املختلفة ملختلف مستويات احلركة الرياضية.
o التطوير العملــي.
o األدوات واملتطلبات الالزمة ملختلف املنشآت الرياضية.
oاخل...كرة اليد،كرة الطائرة(ت املتخصصة يف كل جمالاإلطارا.(
o تطوير القدرة البدنية لألفراد.

- .119-117ص .2006صرية املنصورة ، ، املكتبة الع"التخطيط االسرتاتيجي بقياس األداء املتوازن:" ح املغريبعبد احلميد عبد الفتا 1
.22،ص1978املعهد القومي للتخطيط، القاهرة، مصر، ، "التخطيط واملتابعة":السلميعلي 2-
،اإلسكندرية،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 2،ج"الرياضيةاملوسوعة العلمية لإلدارة":إبراهيم حممود عبد املقصود و حسن أمحد الشافعي3-

.104ص،2003مصر،
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oأرقام قياسية(تطوير مستوى املهارات الرياضية واملنجزات الرقمية.(
o تطوير التنظيم يف الرتبية البدنية والرياضية.

وجــود القـــدر الكــايف مـــن املعلومــات مـــن أهــم ضـــروريات التنبــؤ و التخطـــيط فقــط ،بـــل أيضــا يتطلـــب وال يعتــرب
.وحدة تنسيق هذه املعلومات 

1:عناصر التخطيط الجيد-1

o حتديد أنسب أنواع التدريب.
oينوط بهحتديد واجبات كل فرد وإعطائه كل ما.
o حتديد التوقيت الزمين للمراحل املختلفة.
oداف املراد حتقيقهاحتديد األه.

تعــــارض يف أهــــداف خطــــة التــــدريب مــــع ميــــول يولضــــمان عامــــل جنــــاح التخطــــيط الرياضــــي ينبغــــي أال
م وعليـه وجـب وضـع ختطـيط رياضـي عملـي يهـدف إىل تكـوين الشخصـية الرياضــية  وحاجـات املمارسـني ورغبـا

ذلك من خالل بنـاء خطـة طبقـا لألسـس نتصارات، و جنازات املطلوبة واإلواالرتفاع باملستوى الرياضي وحتقيق اإل
.رتباط بالتقومي العلمية احلديثة وحتديد أهم واجبات التدريب الرياضي، وذلك مبرونة اخلطة املقدمة واإل

:التخطيط في كرة القدم-2
يعترب التخطيط الرياضي العمل األساسي لتحديد وتوجيه مسار أي عمل رياضـي هـادف وهـو القاعـدة 

ـــال الرياضـــي، وهـــو عبـــارة عـــن إطـــار ة الـــيت تبـــىن عليهـــا عمليـــة اإلاألساســـية والركيـــز  رتقـــاء بالعمليـــة التدريبيـــة يف ا
علمي يتم مـن خاللـه تنظـيم اإلجـراءات الضـرورية واحملـددة مـن قبـل املـدرب لتنفيـذ حمتـوى التـدريب بالتطـابق مـع 

ـــق التـــدريب ، وهـــو حمـــدد كتأســـيس منهجـــي وشـــامل لتطـــوير التـــدريب، وهـــو مبـــين علـــى اخلـــ2أهدافـــه ربة يف تطبي
.واملعارف العلمية يف إطار الوصول لتحقيق هدف التدريب مع األخذ بعني االعتبار مستوى األداء الفردي

ــــــه  ــــــد األعمــــــال أو األنشــــــطة وتقــــــدير املــــــوارد و "ويعــــــرف التخطــــــيط بأن ــــــار الســــــبل األفضــــــل إحتدي ختي
".ستخدامها من أجل حتقيق أهداف معينة إل

3".هو التنبؤ الذي سيكون عليه املستقبل واالستعداد هلذا املستقبل"عرف أيضا يوكما 

.62،ص1999ة، القاهر ،1، ط،مركز الكتاب للنشر،"مقدمة يف اإلدارة الرياضية":طلحة حسام علي و عدله عيسى مطر1-
، جامعة اإلسكندرية،1،  طومطبعة اإلشعاع الفنية،مكتبة "االجتاهات احلديثة يف ختطيط وتدريب كرة القدم":حسن السيد أبو عبده-2

.350،349ص ،2001مصر،
.254، 253، ص 2001مصر،،القاهرة،،2، ط، دار الفكر العريب"التدريب الرياضي احلديث": مفيت إبراهيم محاد-3
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:خصائص تخطيط التدريب الرياضي-3
. رة املستقبلية للمستوى التنافسيظالن- 
.ستمرار يف إعداد الالعبواإلالرتابط والتسلسل- 
.تكامل جوانب اإلعداد- 
.وجود خطة إلعداد الالعب- 

:رة القدمخطوات وأسس تخطيط التدريب في ك-4
.حتديد اهلدف أو األهداف املراد حتقيقها بوضوح- 
.حتديد الواجبات سلوكيا وأوجه النشاط للوصول إىل اهلدف احملدد- 
.حتديد وسائل وطرق وأساليب تنفيذ وحتقيق الواجبات - 
.لتنفيذ وتنسيق وربط املراحل املختلفة للتخطيطمحتديد الوقت الالز - 
.وبشريا وحتديد امليزانيات توفري إمكانات التنفيذ ماديا - 
أن يراعي التخطيط يف كرة القدم عامـل املرونـة ملقابلـة املتغـريات الفجائيـة الـيت تصـاحب التطبيـق العملـي - 

.عند تنفيذ اخلطة
.حتقيق التقومي املبدئي واملرحلي والنهائي للوصول إىل اهلدف- 

:أنواع التخطيط-5
:التخطيط اليومي-5-1

ــا ومرحلتهــا، وهــي أيضــا اجلــزء األساســي والرئيســي هــو الوســيل ة لتحقيــق أهــداف اخلطــة العامــة يف فرت
والقاعـــدي يف عمليـــة التـــدريب وقـــد يكـــون هلـــا هـــدف أو أكثـــر ولكـــل هـــدف طريقـــة وختطـــيط لتحقيقه،واحلصـــة 

ـــة بيداغوجيـــة قاعديـــة للمـــدرب وتعتـــرب الوســـيلة الـــيت تســـمح لـــه بالتـــدخل يف ـــة اليوميـــة هـــي عملي عمليـــة التدريبي
القسـم : وإذا نظرنا من الناحية الرتكيبية جند أن الوحدة التدريبية اليومية منقسمة إىل ثـالث أقسـام هـي،1التدريب

.اإلعدادي، القسم الرئيسي، القسم اخلتامي

:القسم اإلعدادي-5-1-1

1-Tupin Bernard:"preparation et entrainement du foot balleur",edition amphora ,Paris 1990,
P175.
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ريية عامـــة اجلـــزء اإلداري وفيـــه تنظـــيم الالعبـــني وضـــبطهم، وجـــزء ميثـــل متـــارين حتضـــجـــزئنيويتكـــون مـــن 
يئة الالعبني من الناحية النفسية والبدنية للجزء الرئيسي مـن وحـدة املهاريةووخاصة، ويهدف هذا القسم إىل 

رتفـاع املفـاجئ لشـدة احلمـل يتسـبب عنـه إصـابة وجيب أن يراعي املدرب التدرج يف عمليـة اإلمحـاء، فاإلالتدريب،
1.الالعبني وعدم وصوهلم إىل اإلثارة املطلوبة

سـتعداد أجهـزة وأعضـاء جسـم الالعـب إويشمل هذا القسم اإلمحاء العام حبيث يهـدف إىل رفـع درجـة 
.ستعدادات النفسيةبصورة عامة ملمارسة النشاط الرياضي وإيقاظ اإل

يئـة الالعــب بـدنيا ووظيفيــا الــذيواإلمحـاء اخلـاص حيـل حمـل اإلمحــاء العـام تـدرجييا ويهــدف إىل تأكيـد 
2.التدريب اليومية) جرعة(يا ونفسيا ملتطلبات وحدة ومهاريا وخطط

:القسم الرئيسي-5-1-2
ويعترب أهم جزء يف الوحدة التدريبية اليومية،وهو اجلزء الذي يعطـى فيـه التمرينـات الـيت حتقـق اهلـدف أو 

يبيـــة أهـــداف الوحـــدة ضـــمن اخلطـــة العامـــة، وعـــن طريـــق هـــذه التمرينـــات يعمـــل املـــدرب علـــى تطـــوير احلالـــة التدر 
، ويتضــمن هـــذا القســم مترينــات اللياقــة البدنيـــة العامــة وكــذا نـــواحي 3لالعبــني مث يلـــي تثبيتهــا) الفورمــة الرياضــية(

اإلعــداد البــدين العــام واخلــاص، وأيضــا األداء املهــاري واخلططــي بشــقيه الــدفاعي واهلجــومي واملباريــات التجريبيــة 
. فةوتدريبات املراكز والتدريب عن طريق اللعب املختل

إن التغيــري يف حمتــوى الــدرس إذا مت بنــاؤه بشــكل علمــي فانــه يســاعد يف عمليــة التثبيــت حيــث يزيــد مــن 
بتعـاد عـن الوقـوع شوق الالعب ويبعد امللـل عـن نفسـه، ويـتم حتقيـق التـدريب املشـوق حبسـب تنظـيم احملتـوى واإل

4.حرتام الوقتإغيري يف التمرينات بيف اإلرهاق واعتماد قاعدة التدرج والتنسيق بني عملييت التكرار والت

:القسم الختامي-5-1-3
هـود ذي احلمـل املرتفـع ويهدف إىل عودة الالعب إىل حالته الطبيعي الشـدة يف اجلـزء الرئيسـي، ة بعـد ا

5.سرتخاء واأللعاب الرتوحييةويتضمن هذا اجلزء مترينات اإل

Edgar Thill et Ant:"manuel de education sportif", huitème edition ,Paris,1977, P70.-1

.274مرجع السابق،ص "التدريب الرياضي احلديث ":مفيت إبراهيم محاد- 2
.342،ص1980مصر،القاهرة، ار الفكر العريب،،د"األسس العلمية يف تدريب كرة القدم": حنفي حممود خمتار-3-5
.69ص 1997بغداد، العراق، ،مطبعة بغداد،"االختبار والتحليل يف كرة القدم ":ثامر حمسن وآخرون- 4
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، إذ أننـــا نقـــوم )القســـم اخلتــامي(التهدئـــة إن القســم الرئيســـي مــن الـــدرس هـــو الــذي يـــتحكم يف حمتــوى
بتهدئــة الالعــب ممــا كــان يؤديــه يف القســم الرئيســي مــن الــدرس، ومبــا أن هــذا القســم خيتلــف مــن درس إىل آخــر، 

1.سرتخاء والتنفسمترينات اإلهيوهناك نالحظ أن التمرينات األساسية للتهدئة،فان التهدئة تتغري تبعا لذلك

بتحديد املدة الزمنية لكل قسم من الوحدة التدريبية علـى الشـكل KacaniوHorskgوقد قام الباحثان 
:التايل

:القسم التحضيري*
. دقائق5:التحضري النفسي وشرح هدف احلصة

.دقيقة30-15مرحلة القسم اإلعدادي 
:  القسم الرئيسي*

.                        دقيقة60-45مرحلة القسم الرئيسي 
:   القسم الختامي*

.دقيقة15-10مرحلة القسم اخلتامي 
2.دقيقة120إىل 90وهكذا جند أن الزمن املخصص للوحدة التدريبية يرتاوح ما بني 

ذا اجلانب أيضا يرى الدكتور حسن السيد أبو عبده يف ختطيط الربنامج التـدرييب مراعـاة زمـن الوحـدة ولكن يف ه
3.جتاه التدريب وفرتة وأهدف التدريبإدقيقة يوميا حسب 120-90التدريبية والذي يرتاوح مابني 

: التخطيط األسبوعي-5-2
وهــو )املنــاهج التدريبيــة لكــرة القــدم (اج يأخــذ موضــوع املنهــاج األســبوعي مكانــة مهمــة عنــد وضــع املنهــ

.الوحدة البنائية اليت تسبق املنهاج اليومي
لكثــري ان إإن اعتمــاد مبــدأ املنهــاج التــدرييب األســبوعي أصــبح مــن املبــادئ التدريبيــة الــيت الجــدال فيهــا و 

لالعبــني الــذين وصــلوا إىل مــن املعنيــني بشــؤون كــرة القــدم يطــالبون بزيــادة الوحــدات التدريبيــة يف األســبوع الواحــد 
فـان التجـارب امليدانيـة قـد أثبتـت بـأن القابليـة العاليـة وقابليـة التحمـل تـزدادان ) اهار (املستويات العالية، وحسب 

4.بسرعة كلما كان عدد مرات التدريب يف زيادة

.65، ص 1944، ترمجة عادل عز الدين وآخرون،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،"مقدمة يف علم النفس":ويتيج أنوف- 1
2-Ladislarka cani et Ladislar Horsky : "entrainement de foot ball" , edition biroodorens,
Brakez, 1986,P59.

.372مرجع السابق،ص ، "االجتاهات احلديثة يف ختطيط وتدريب كرة القدم":حسن السيد أبو عبده-3
.96،ص 1986، ترمجة عبد علي نصيف ،جامعة املوصل ،العراق ، "أصول التدريب":هارا- 4
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وحـدات تدريبيـة للمبتـدئني5-4جيب أن تعطى أسـبوعيا مـن أنه حمسن وسامي الصفارقامروحسب 
لألبطــــال، ويهــــدف التــــدريب األســــبوعي إىل تــــدريب الالعبــــني وإعطــــائهم 12-8للمتقــــدمني و 8-6مــــنو

مترينــات لتطــوير الناحيــة البدنيــة واملبــادئ الفنيــة وخطــط اللعــب والتمــارين النفســية التطبيقيــة إلعــدادهم ملتطلبــات 
احلركــات املطلوبــة خــالل التــدريبات األكثــر ون قــادرا علــى تنفيــذ بعــض كــاللعــب احلقيقي،علمــا أن الالعــب قــد ي

ة للمنافسة 1.مشا

عند وضع املنهـاج األسـبوعي جيـب أن يركـز املـدرب علـى األهـداف الـيت يسـعى إىل حتقيقهـا خـالل فـرتة 
يشــمل التـــدريب كافـــة املكونـــات األساســية للعبـــة كـــرة القـــدم كهــدف عـــام مـــن التـــدريب ، األســبوع ، وعـــادة مـــا

.عدم وجود هدف خاص يسعى التدريب األسبوعي إىل حتقيقه ولكن هذا ال يعين
.النواحي كاحلجم والشدة وذلك عند التطبيقبوعي الطريقة النموذجية لكلسكما جيب أن يأخذ املنهاج األ

:التخطيط الشهري-5-3
ة لتطبيـق تعترب العمليـة التدريبيـة سلسـلة متسـعة احللقـات، وهلـذا فـان املنهـاج الشـهري هـو عمليـة مسـتمر 

املنهاج األسبوعي ، ويف هذا املنهاج يوقع املدرب أهدافا يسعى إىل حتقيقهـا وهـي مبنيـة علـى الوحـدات التدريبيـة 
.اليومية واألسبوعية

مرائي وعبـد الكـرمي ، أن املنهـاج العـام ال ميكـن القيـام بتدريسـه مـرة السـايرى كل من عبـاس أمحـد صـاحل 
إىل منـــاهج منفـــردة ومنهـــا املنهـــاج الشـــهري الـــذي حيتـــوي علـــى منـــاهج واحـــدة ، هلـــذا الســـبب وجـــب أن يقســـم

متوســطة املــدى، وحــىت هــذا املنهــاج ال ميــن تطبيقــه مــرة واحــدة ، وبالتــايل يــتم جتزئتــه إىل أقســام صــغرى ، أي إىل 
ة األم مرحلة ميكـن تنفيـذها خـالل وحـدة تدريبيـة واحـدة هـي املنهـاج اليـومي ،ويعتـرب املنهـاج الشـهري مبثابـة اخلطـ

.  2للمناهج اليومية
لــذلك فــان املــدرب يســعى دائمــا للوصــول إىل أفضــل مســتويات العبيــه ملختلــف مكونــات اللعبــة ، وأن 
مستوى الالعب مهما كان جيدا فانه حباجة إىل املزيد من التطـور والتقـدم لـذلك فـان متـارين األسـابيع الـيت تضـم 

.ور والتدرج واالرتقاءالشهر الواحد جيب أن تكون واضحة من حيث التط
إن حمتويات األسبوع األول من الشهر مثال ميكن اعتبارها قاعـدة مـن أجـل االنطـالق إىل األفضـل عنـد 

ســرتداد بعــنيتنفيــذ مفــردات األســابيع التاليــة ، وأثنــاء وضــع املنهــاج الشــهري جيــب علــى املــدرب أخــذ عمليــة اإل

.166-162، ص 1988، دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ،"ل التدريب يف كرة القدمأصو ":ثامر حمسن - 1
- ،ص 1991،مطبعة احلكمة، العراق،"كيفيات تدريبية يف طرائق التدريس للرتبية الرياضية:"لسامرائي ،عبد الكرمي السامرائيعباس أمحد صاحل ا2

142.
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مـن ناحيـة حجمـه أو شـدته أو االثنـني معـا يف سـبيل أن عتبار، أي يعمل املـدرب علـى خفـض محـل التـدريب اإل
1.سرتداد يف اللياقة البدنية فقط مثاليسرتد الالعب قدراته ، وميكن للمدرب أن يعتمد على مبدأ اإل

وميكن أن يكون اجلهد عاليا يف ثالث أسابيع ليأيت االسرتجاع يف األسبوع الرابع ، إن ذلك يتـأثر بنـوع    
.رين اليت تنفذ بقابلية الالعبني واملوسم التدرييب السنويالتما) شدة وحجم(
: التخطيط السنوي-5-4

، لســنوي وذلــك لتحقيــق أهــداف التــدريباملخطــط الســنوي يعطينــا طريقــة التحضــري لتطــوير التــدريب ا
ســـات، وهــو الوصــول بــالالعبني إىل الفورمــة الرياضـــية الــيت تعمــل علــى حتقيــق أحســـن وأفضــل النتــائج أثنــاء املناف

:ويشتمل على ناحيتني أساسيتني مها 
:النواحي النظرية وتتضمن :أوال
دفاعية واهلجومية وقانون اللعبة حماضرات عن مبادئ اللعب وطرق اللعب وطرق التدريب واخلطط ال-
.دراسة حتليلية للفرق املنافسة ونضام إقامة املباريات -
).     اخل...فسيولوجية، بدنية، مهاريةطبية، ( ختبارات والقياسات والتقومي اإل-
:النواحي التطبيقية وتتضمن:ثانيا

.عدد املباريات خالل املوسم-
.عدد فرتات التدريب اإلمجالية-
.عدد أيام الراحة-
).   خفيف ،متوسط ،عايل ( محل التدريب -

ا مـن فـرتة التـدريب اليوميـة سـاعات وموزعـة علـى بـرامج تدريبيـة بـدءةكـل هـذه النـواحي مرتمجـة إىل عـد
إىل الربنـامج األســبوعي إىل الربنـامج الشــهري إىل برنـامج املوســم التـدرييب بأكملــه ، أو أي فـرتة زمنيــة متثـل العمــق 

2.الزمين للموسم الكروي للفريق الذي تعدله اخلطة التدريبية السنوية

: مؤشرات التخطيط-6
ه حصـص التـدريب ،فهـي تعتـرب وسـيلة واقعيـة إلنشـاء خمططـات مؤشرات التخطيط جتسد آلية العمـل الـذي يوجـ

:يليالتدريب ومراقبتها ومن أهم املؤشرات حندد ما

.168، املرجع السابق،ص "يف كرة القدمأصول التدريب ":ثامر حمسن ، سامي الصفار- 1
.356ص مرجع سابق، ،"االجتاهات احلديثة يف ختطيط وتدريب كرة القدم:"حسن السيد أبو عبده - 2
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:الحمل-
) .التدريب ، املنافسة ، املراقبة ( عدد أيام العمل -أ

).الفردية ،باألفواج ، بالفريق ( حجم ساعات العمل -ب
.حجم ساعات التدريب لكل منوذج من اإلعداد البدين ، التكتيكي، النظري-ج

: الكثافة-
.عدد التدريبات ذو كثافة قصوى - أ

عدد التدريبات ذو كثافة متوسطة وصغرية - ب
:مؤشرات حسب نوعية اإلعداد-6-1

:اإلعداد البدني-6-1-1
رتباط املوجود بني هذه الصفات     إلهذه مؤشرات تسمح لنا بكشف مستوى تطور الصفات البدنية وا

1.)القوة ، السرعة ،املداومة ، املرونة(

:اإلعداد التقني والتكتيكي-6-1-2
جيب حتديد مستوى التحضـري التقـين والتكتيكـي ،ويكـون ذلـك عـن طريـق مؤشـرات نوعيـة يف أداء أكثـر 

2.بة وتقييم مستوى األداءوهذا يتم بتمرينات املراق) النتيجة(من املؤشرات الكمية 

: مؤشرات اإلعداد للمنافسة-6-2
إن املشــاركة يف املنافســات هلــا أمهيــة كبــرية يف تقــدير مســتوى أداء الالعبــني والــتحكم يف تقنيــات اللعــب 

:وهي تتميز ب
).الرمسية ، املراقبة ( عدد املنافسات - 
.النتائج احملصل عليها يف املنافسات الرمسية والودية - 
.شرات خاصة بتشكيلة الفريق مؤ - 
.السن املتوسط لالعبني - 
.الطول والوزن املتوسط للفريق - 
.عدد الالعبني يف كل منصب - 

Blazevic,M.Duinovic :"guid pratique de l'entraineur",Fleuroyger,1978,P129.-1

Weuieck(J) :"Manuel de l'entraineent", Ed vigot ,Paris ,1983,P25.-2
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:خالصـــة 
التخطيط يف التدريب الرياضي يعمل على حتديد اهلدف من املشروع بوضوح ويلي ذلك رسم وحتديد 

، ومن مزايا التخطيط أنه يعتمد على التنبؤ الدقيق الذي اإلمكانيات و إقرار اإلجراءات وعمل الربامج الزمنية 
.يعمل على تقليل األخطاء وتفادي املشاكل اليت تواجه املشروع

أصبح قدموإن التخطيط الذي ال يستغىن عنه يف جمال التدريب الرياضي باخلصوص ملمارسي كرة ال
صا، واألمهية اليت يلعبها التخطيط يف أيضا ضرورة للنهوض باملستوى الرياضي عموما وقطاع البطولة خصو 

ال الرياضي .مكانته واألمهية البالغة لكونه عنصر هادف وناجع للنهوض بالتدريب يف ا
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:  تمهيد
يعترب علم التدريب الرياضي من العلوم التطبيقية اليت تعتمد على العلم ومستحدثاته ، والذي يهدف 
إىل إمداد املدرب بالعلوم و املعارف والتطبيقات اليت تساعد على حتقيق أفضل النتائج مع العبني من خالل 

ويشري مفهوم التدريب إىل عملية التكميل ل الطرق واألساليب والوسائل املتاحة بشكل علمي، ضفأستخدام إ
الرياضي املدارة وفق املبادئ العلمية والرتبوية املستهدفة إيل مستويات مثلى يف إحدى األلعاب واملسابقات عن 

.لألداء الرياضيهيتوجاهز بالتأثري املربمج  واملنظم يف كل من قدرة الالعطريق
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: كرة القدم-1
:نبذة تاريخية عن كرة القدم-1-1

.  ر الالعبني واملتفرجنيظتعترب كرة القدم اللعبة األكثر شيوعا يف العامل ، وهي األعظم يف ن
، ويف ةجنليزيمن قبل طلبة املدارس اإلم ،1175نشأت كرة القدم يف بريطانيا ، وأول من لعب الكرة كان عام 

نزعاج الكبري  كما استمرت هذه را لإلظبتحرمي لعب الكرة يف املدينة ن)دوار الثاينإ(م قام امللك 1334سنة 
نعكاس السليب را لإلظن) م1453-م1373(ورتشارد الثاين وهنري اخلامس ) دوار الثالثإ(النظرة من طرف 

.لتدريب القوات العسكرية
ن األمام مفتوح موذلك يف طريق طويل العب لكل فريق،نلعبت أول مرة يف مدينة لندن بعشري

يتون إ( مباراة أخرى يفتحيث حرمت الضربات الطويلة واملناوالت األمامية،كما لعبومغلق من اخللف،
Eton (م وسجل هدفان يف تلك املباراة5.5م،وعرضها 110يف ساحة طوهلا بنفس العدد من الالعبني.

ة اجلانبية ،وأسس م،حبيث مت التعرف على ضربات اهلدف والرمي1830وضع بعض القوانني سنةأبد
م واليت تعترب 1848خرج القانون املعروف بقواعد كمربج عام أكما ) haour(نظام التسلل قانون هاور 

" اللعبة األسهل:"م أنشأت القوانني العشرة حتت عنوان 1862ويف عام ة األوىل لوضع قوانني كرة القدم،اخلطو 
للكرة إىل داخل امللعب بضربة باجتاه خط بعوإعادة الالفيه حترمي ضرب الكرة بكعب القدم حيث جاء 

.الوسط حني خروجها
م أسس احتاد الكرة على أساس نفس القواعد وأول بطولة أجريت يف العامل كانت 1863ويف عام 

حتاد م تأسس اإل1863أين بدأ احلكام باستعمال الصفارة ، ويف عام )كأس احتاد الكرة (م 1888عام 
. فريق دامنركي وكانت رمية بكلتا اليدين 15أقيمت كأس البطولة بـالدامنركي لكرة القدم ،و 

وذلك مبشاركة كل من فرنسا، هولندا FIFAحتاد الدويل لكرة القدم م تشكل اإل1904يف عام 
ا1930رغواي و بلجيكا سويسرا والدامنرك، وأول بطولة لكأس العامل أقيمت يف األ 1.م وفازت 

:تعريف كرة القدم- 1-2
، هي كلمة التينية وتعين ركل الكرة بالقدم" Foot.ball"كرة القدم :التعريف اللغوي-1-2-1

ا مبا يسمى عندهم بالـ أما كرة القدم املعروفة واليت ،كرة القدم األمريكيةأو" Regby"فاألمريكيون يعتربو
".Soccer"سنتحدث عنها تسمى 

.09، ص 1999، دار الفكر ،  لبنان ، " اإلعداد الوظيفي لكرة القدم:" وىل موفق جميد امل1-
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كما أشار ،متارس من طرف مجيع الناس ياضة مجاعيةكرة القدم هي ر :التعريف االصطالحي2–1-2
تمع:" إليها رومي مجيل  ."كرة القدم قبل كل شيء رياضة مجاعية يتكيف معها كل أصناف ا

:التعريف اإلجرائي-1-2-3
كما تلعب بني فريقني يتألف كل ،كرة القدم هي رياضة مجاعية متارس من طرف مجيع األصناف

اية كل طرف من طرفيها مرمى،تلعب بواسطة كرة منفوخة فوق أرضية مستطيلة،عباال11منهما من  ،يف 
ويتم حتريك الكرة بواسطة األقدام وال يسمح إال حلارس املرمى بلمسها باليدين ويشرف على حتكيم املباراة 

وفرتة راحة ،دقيقة90وحكمان للتماس وحكم رابع ملراقبة الوقت حبيث توقيت املباراة هو ،حكم وسط
ا  فيكون هناك شوطني إضافيني  " يف حالة مقابالت الكأس " وإذا انتهت املباراة بالتعادل ،دقيقة15مد

ويف حالة التعادل يف الشوطني اإلضافيني يضطر احلكم إىل إجراء ضربات اجلزاء ،دقيقة 15وقت كل منهما 
. لفصل بني الفريقنيل

:دمالتسلسل التاريخي لكرة الق- 1-3
إن تطور كرة القدم يف العامل موضوع ليس له حدود، والتطور أصبح كمنافسة بني القارات اخلمس  
واشتد صراع التطور بني القارتني األمريكية واألوربية السائدة يف مجيع املنافسات، وأصبح مقياس التطور يف كرة 

1930.1أن بدأت منافسات الكأس العاملية سنة القدم هو منافسة كأس العامل، وبدأ تطور كرة القدم منذ 

:وفيما يلي التسلسل التارخيي لتطور كرة القدم
.حتاد الربيطاين لكرة القدمأسس اإل:1863-
.جنلرتا واسكتلنداإأول مقابلة دولية بني : 1873-
.حتاد الدويل لكرة القدمتأسيس اإل: 1904-
ا : 1930- .يرغواو األأول كأس عاملية فازت 
.أول دورة باسم كأس العرب: 1963-
ا: 1998- فرق من 5منتخب من بينها 32وألول مرة نظمت بـ،دورة كأس العامل يف فرنسا وفازت 

.إفريقيا

.11،ص1988،مكتبة املعارف،بريوت، لبنان، "كرة القدم لعبة املاليني:"خمتار سامل -1
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:رياضة كرة القدمف اأهد- 1-4
ت اخلاصة أساسية هامة من أجل تطوير نفس الصفاقرتح أهدافا جيب على مدرب رياضة كرة القدم أن ي«

:و تلخص هاته األهداف األساسية فيما يلي،يف رياضة كرة القدم ذات الطابع اجلماعي 
.خمتلف احلاالت الرياضية اجلماعية و التكيف معهابستيعاإفهم و - 
.اهلجوم أو الدفاع و خمتلف أنواع و مراحل اللعب يف كرة القدم: التنظيم اجلماعي مثل- 
.الفردية يف رياضة كرة القدمماعية و بالعناصر و املكونات اجلالوعي- 
.حتسني الوضع و املهارات األساسية سواء اجلماعية أو الفردية يف مستوى اللعب- 
.ت املختلفةستيعاب الوضعياإيكي و تإعطاء رؤية واضحة ولو مصغرة عن عناصر اللعب التك- 
1.»التنفيذستيعاب اجليد مثإدماج و إدراك العالقات الدفاعية الالزمة اليت تستحق اإل- 

:مبادئ كرة القدم- 1-5
ا كرة القدم خاصة يف اإلطار احلر  ترجع ) املباريات غري الرمسية، مابني األحياء(إن اجلاذبية اليت تتمتع 

أساسا إىل سهولتها الفائقة فليس مثة تعقيدات يف هذه اللعبة، ومع ذلك فهناك سبعة عشر قاعدة لسري هذه 
د سارت بعدة تعديالت، ولكن الزالت باقية إىل اآلن حيث سيق أول قوانني كرة القدم إىل اللعبة، وهذه القواع

:  ثالث مبادئ رئيسية جعلت من اللعبة جماال واسعا للممارسة من قبل اجلميع ، وهذه املبادئ هي
لفردية إن هذه اللعبة متنح ملمارس كرة القدم فرص متساوية لكي يقوم بعرض مهارته ا:المساواة-1- 1-5

.دون أن يتعرض للضرب أو الدفع أو املسك وهي خمالفات يعاقب عليها القانون
وهي تعترب روحا للعبة وخبالف اخلطورة اليت كانت عليها يف العهود العابرة فقد وضع :السالمة-2- 1-5

تها القانون حدودا للحفاظ على سالمة وصحة الالعبني أثناء اللعب مثل حتديد مساحة امللعب وأرضي
م بكفاءة عالية ال واسعا إلظهار مهار )2(.وجتهيزهم من مالبس وأحذية للتقليل من اإلصابات وترك ا

ال للحد األقصى من التسلية واملتعة اليت جيدها الالعب ملمارسة اللعبة، :التسلية-3- 1-5 وهي إفساح ا
)3(.من الالعبني جتاه بعضهم البعضفقد منع املشرعون لقانون كرة القدم بعض احلاالت واليت تصدر 

)1(

).29( ص ،1984، " منشورات لوزارة الرتبية الوطنية : " منهاج الرتبية البدنية _1
.27-26ص1999، دار العلم للماليني، بريوت،  4، طقدم املبادئ األساسية لأللعاب اإلعدادية لكرة القدمكرة ال:حسن عبد اجلواد- 2

-3 Abdelkeder touil,( l'arbitrage dans le foot ball moderne), edition la phoniqueK alger,
1993 .p185.
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:قوانين كرة القدم- 1-6
ملعب كرة القدم: القانون األول-1- 1-6

جيب إن يكون ملعب كرة القدم مستطيال وجيب إن يكون خط التماس أطول من خط : األبعاد
املرمى ويكون أبعاد املباريات الدولية

م64احلد األدىن : العرضم100احلد األدىن : الطول
م75احلد األقصى م110: احلد األقصى

)1(مرت7.32مرت وطوله 2.44ويبلغ ارتفاع املرمى 
)2(. .

سم وال يقل 71ال يزيد حميطها عن كروية الشكل ، غطاءها من اجللدالكرة: القانون الثاني-2- 1-6
ا ال يتعدى 68عن  غ359غ وال يقل عن 453سم اما وز

ال يسمح ألي العب إن يلبس أي شيء يكون فيه خطورة :مهمات الالعبين: القانون الثالث-3- 1-6
على العب آخر

العب داخل امليدان 11تلعب بني فريقني يتكون كل منهما من عدد الالعبين: القانون الرابع-4- 1-6
.العبني احتياطيني07و 
.يغري صاحب السلطة ملزاولة قوانني اللعبة بتنظيم القانون وتطبيقه:الحكام: القانون الخامس-5- 1-6
يعني للمباراة مراقبا للخطوط وواجبهما إن يبينا خروج الكرة مراقبوا الخطوط: القانون السادس-6- 1-6

)2(.)3(ن املؤسسة اليت تلعب على أرضها املباراةمن امللعب، وجيهزان برايات م

سم 12جيب إن خيطط امللعب خبطوط واضحة ال يزيد عرضها عن التخطيط: القانون السابع-7- 1-6
م9.10يبني وسط امليدان بعالمة مناسبة وترسم حوهلا دائرة قطرها 

اييت امللعب يرسم خمنطقة المرمى: القانون الثامن-8- 1-6 طان عموديان على مسافة عند كل 
م من كل قائم ويوصالن خبط موازي وتسمى مبنطقة املرمى05.50

اييت امللعب يرسم خطان عموديان على مسافة منطقة الجزاء: القانون التاسع-9- 1-6 عند كل من 
سم مرت تسمى عالمة ركل اجلزاء ومن كل عالمة ركلة جزاء ير 11م ، توضع عالمة مناسبة على بعد 16.50

.مرت9.15خارج منطقة اجلزاء قوس دائري قطره 

. 19، ص -سنةاجلزائر، عني مليلة، بدونلطباعة والنشر والتوزيع،، دار اهلدى ل1ط" دليل :" الرابطة الوطنية لكرة القدم -)1(
177ص ،مرجع سابق،كرة القدم املبادئ األساسية لأللعاب اإلعدادية والقانون الدويل: حسن عبد اجلواد-)2(
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من قائم كل راية ركنية يرسم داخل امللعب ربع دائرة نصف :منطقة الركنية: العاشرالقانون-10- 1-6
س50قطرها 

يوضع املرمى يف املنتصف على مسافتني متساويتني من قائمني المرمى: القانون الحادي عشر-11- 1-6
)1(مرت2.44من بعضها ويوصالن بعارضة أفقية على ارتفاع 7.32افة راتب الركنية وعلى مس

يعترب الالعب متسلل أذا كان اقرب من خط مرمى خصمه من التسلل: القانون الثاني عشر-12- 1-6
الكرة يف اللحظة اليت تلعب فيها الكرة

كاب خمالفة مد ارتيعترب الالعب خمطئا إذا تعاألخطاء وسوء السلوك: القانون الثالث عشر-13- 1-6
الوثب -دفع اخلصم بعنف أو حبالة خطرة-عرقلة اخلصم - كل أو حماولة ركل اخلصم(من املخالفات التالية

مينع لعب -مسك اخلصم باليد بأي جزء من الذراع-ضرب أو حماولة ضرب اخلصم باليد-على اخلصم
.)2(إذا اعرتض طريقهدفع اخلصم بالكتف من اخللف إالالكرة باليد إال حارس املرمى

:حيث تنقسم إىل قسمنيالضربة الحرة: القانون الرابع عشر-14- 1-6
وهي اليت جيوز فيها إصابة مرمى الفريق املخطئ مباشرة:مباشرة

وهي اليت ال ميكن إحراز هدف بواسطتها إال إذا لعب الكرة أو ملسها العب آخر:غير مباشرة
ا تضرب الكضربة الجزاء: عشرالقانون الخامس-15- 1-6 جيب إن يكون رة من عالمات اجلزاء وعند ضر

.مجيع الالعبني خارج منطقة اجلزاء
عندما خترج الكرة بكاملها من خط التماسرمية التماس: القانون السادس عشر-16- 1-6
يما عدا اجلزء عندما جتتاز الكرة بكاملها خط املرمى فضربة المرمى: القانون السابع عشر-17- 1-6

.الواقع بني القائمني ويكون آخر من لعبها من الفريق اخلصم
حيتسب اهلدف عندما جتتاز الكرة بأكملها فوق خط املرمى التهديف: القانون الثامن عشر-18- 1-6

بني القائمني وحتت العارضة، الفريق الذي يسجل أكرب عدد من األهداف أثناء املباراة يعترب فائزا
عندما جتتاز الكرة  بكاملها خط املرمى يف اجلزء الواقع بني الركلة الركنية: القانون التاسع عشر-19- 1-6

القائمني ويكون آخر من لعبها العب يف الفريق املدافع فإنه يقوم احد العيب الفريق املهاجم بلعب الركلة 

.269ص،1996ر الفكر العريب،القاهرة،،داالتدريب الرياضي للجنسني من الطفولة اىل املراهقة:محادمفيت إبراهيم- 1
.104،105ص1997البدنية والرياضية، مستغامن،املدرسة العليا ألساتذة الرتبية ؛"كرة القدم:"الدليمي وحلمر عبد احلقعياشفيصل رشيد- 2
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جيب على العيب الفريق املضاد املوضع،الركنية مث تركل من هذا الركنية، أي يضع الكرة داخل ربع دائرة منطقة
1(.مرت9.15عدم االقرتاب من موضع الكرة يف ركلة الركنية أقل من مسافة 

:خصائص كرة القدم-1-7
:القدم خبصائص أمههاةكر تتميز

وهـــي مـــن أهـــم خاصـــية يف الرياضـــات اجلماعيـــة، إذ تكتســـي طابعـــا مجاعيـــا :الضـــمير االجتمـــاعي-1-7-1
.شرتك فيها عدة أشخاص يف عالقات وأدوار متكاملة ومرتابطة، وحتقيق أهداف مشرتكةحبيث ي

ا مع الزمالء واالحتكاك كرة القدم وصفة االتصال املسموح يفحتدد طبيعة القوانني:النظام-2- 1-7
.القواننيللعب، يتجنب كل ما يتعارض مع تلك خلصم، وهذا ما يكسبها طابعا مهما يف تنظيم ابا
بتلك العالقات املتواصلة بـني الـزمالء يف مجيـع خطـوط رياضة كرة القدمتتميز :العالقات المتبادلة-1-7-3

الفريــق، إذ تشــكل كــال متكــامال مبجهــود كاألعضــاء، وهــذا بــدوره نــاتج عــن التنظيمــات والتنســيق خــالل معظــم 
.فرتات املنافسة

كـل هـذه اجلوانـب وميـدان ودفـاع وهجـوم ومرمـى  من كرة –بالنظر إىل لوسائل كرة القدم :التنافس-1-7-4
ل فــرتة اللعــب يف حركــة مســتمرة متغــرية تنافســية حبتــة إذا يبقــي اللعــب خــالتعتــرب حــوافز مهمــة يف إعطائهــا صــيغة 

ملراقبــة حتركــات اخلصــم ، وهــذا مــا يزيــد مــن حــدة االحتكــاك باخلصــم ، لكــن يف إطــار مســموح بــه حتــدد قــوانني 
.اللعبة

تــاز كــرة القــدم بــالتغيري الكبــري والتنــوع يف خطــط اللعــب، وبنائهــا وهــذا مرتبطــا باحلالــة الــيت مت:التغييــر-1-7-5
.تواجه الفريق خالل املنافسة أي حسب طبيعة اخلصم واملنافسة

يكـــون برنـــامج البطولـــة هـــو طبيعـــة البطولـــة فيهـــا، إذرياضـــة كـــرة القـــدمممـــا يزيـــد االهتمـــام ب:اســـتمرار-1-7-6
ا متباعدو كل أسب)رسنويا ومستم(مطوال  .ع تقريبا، مقارنة مع الرياضات الفردية اليت جتري منافسا

كرة القدم رغم ارتباطه بزمالئه وباهلدف اجلماعي إال انه ميلك حرية كبرية يف الالعب يف:الحرية-7- 1-7
إذ انه ليس ) . ية الفرد( اللعب الفردي و اإلبداعي يف أداء املهارات وهذا مرتبط بإمكانيات وقرارات كل العب 

مقيدا بأداء تقين ثابت كما هو احلال، يف اغلب الرياضات الفردية، بل لديه احلرية يف التفاعل والتعرف حسب 
.)2(الوضعية، اليت يكون فيها أمام اخلصم وهذا ما يكسب رياضة كرة القدم طابعا تشويقيا ممتعا

.306-267، ص 1999، 1بناء فريق كرة القدم، دار الفكر العريب، ط:محادمفيت إبراهيم - 1
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: التدريب الرياضي-2
:البدني والرياضينبذة تاريخية عن التدريب- 2-1

يف العصور القدمية مل يكن اإلنسان يف حاجة ضرورية ملزاولة التدريب البدين الرياضي بشكله احلايل،
يف اجلري وراء فريسة وتتمثلإعداد،ئيا و عفويا ودون قصد أو حيث كان يؤدي املهارات األساسية تلقا

اخل،تلك املهارات األساسية ....... طف مثارها جتيازه أو تسلق أشجار لقمائي إلىضها أو سباحة جمر بليق
من خالل احلركات الطبيعية القطرية ،واليت كان ىن التدريب البدين كان يؤدأدف كسب قوته،مما تقدم جند 

واملرونة األساسية كالقوة،والسرعة،والتحمل،متثل تدريبا طبيعيا للقدراتالبدائي،كانت ا اإلنسان يزاوهل
جتماعية وظهور القبيلة والعشرية وأصبح كل فرد مسئوال عن نسان القدمي يف منط املعيشة اإلوالرشاقة،بتطور اإل

الدفاع ،وأصبحت القوة العضلية والسرعة واخلفة من أساسيات بناء الفرد بغرض الدفاع عن القبيلة أو السيطرة 
1.عليها

فكان كل مهه إعداد الفرد ليكون يف ذلك الوقت" الكت ونيا)"األمري مننني ساكين( إذا ما نظرنا إىلو 
دف التوسع واالستعمار فكان شعار كل أم اسربطية تودع ابنها إىل ساحة القتال  عد بدرعك أو "مقاتال 

هتم قدماء اإلغريق بالتدريب البدين والرياضي حيث أنشأت قاعات التدريب اخلاصة إوبذلك ،حمموال عليه
ااواليت كانو فحرتاباإل أما الصبيان والفتيات حىت اخلامسة عشر فكانت هلم أماكن تسمي "مبالليسيو "يسمو

القرن منقدرها عندهم، ومنذ اخلمسينات عشت الرياضة عند اإلغريق القدماءوازدادوبذلك انت" الباسرتا،"
جا علميا سليما، مستفيدا من العلوم  ج  العشرين وحىت اآلن والتدريب البدين الرياضي يف تقدم حيث 

والكيمياء بأنواعها ،والعلوم اإلنسانية الرتبوية املختلفة اة األساسية كالفيزياء والرياضيات وامليكانيكالطبيعي
.   اخل .......

:ماهية ومفهوم التدريب -2-2
:ماهية التدريب-1- 2-2

يعترب التدريب الرياضي عملية تربوية هادفة وموجهة ذا ختطيط عملي إلعداد الالعبني مبختلف 
م إعدادمست م وحسب قدرا وخططيا ونفسيا للوصول إىل أعلى وفنيا اومهاريبدنيا ،متعدد اجلوانباويا

وليس مقتصرا على إعداد ،التدريب الرياضي على مستوى دون آخر،وبذلك ال يتوقف مستوى ممكن

.19،24،ص1999يب الرياضي ، دار الفكر العريب ، القاهرة ،مصر، أسس ونظريات التدر : بسطويسي أمحد_1
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سني  وتقدم وعلى ذلك فالتدريب الرياضي عملية حت،فلكل مستوى طريقته وأساليبه اخلاصة،املستويات فقط
االت املختلفة 1.وتطوير مستمر ملستوى الالعبني يف ا

:مفهوم التدريب الرياضي-2- 2-2
 علمية والرتبوية املستهدفة اللمبادئ ليشري مفهوم التدريب الرياضي إىل عملية التكامل الرياضي املدارة وفق

ربمج واملنظم يف كل من القدرة إىل مستويات مثلى يف إحدى األلعاب واملسابقات عن طريق التأثر امل
2.لألداءتهوجازيلالعب 

 3."إعداد الرياضيني للوصول إىل املستوى العايل فاألعلى :"ويعرفه هارا

 إعداد الالعب فسيولوجيا تكتيكيا عقليا ونفسيا وخلقيا :"م أن التدريب الرياضي هو1976يرى ماتفيف
4."عن طريق التمرينات البدنية ومحل التدريب

دف إىل تنشئة وإعداد :"ا يعرف التدريب الرياضي على أنه مك العمليات التعليمية والتنموية اليت 
دف حتقيق أعلى مستوى ونتائج  الالعبني والفرق الرياضية من خالل التخطيط والقيادة التطبيقية امليدانية 

5."ممكنة يف الرياضة التخصصية واحلفاظ عليها ألطول فرتة ممكنة

6:هداف العامة للتدريب الرياضياأل- 2-3

:تنحصر أهداف التدريب الرياضي يف 
رتقاء مبستوى عمل األجهزة الوظيفية لإلنسان ،من خالل التغريات اإلجيابية الفسيولوجية والنفسية اإل- 

.جتماعية واإل
االت الثالثة يف احماولة االحتفاظ مبستوى احلالة التدريبية لتحقيق أعلى فرتة ثبات ملستوى اإلجناز- 
ال على أن الصفات النفسية ) االجتماعية ،النفسيةالوظيفية،( وتشري نتائج الدراسات والبحوث يف هذا ا

رتقاء مبستوى اإلجناز احلركي يرتبط ارتباطا وثيقا واألسس البدنية مرتبطان ويؤثر كل منهما يف اآلخر ،واإل
.باجلانب الرتبوي أيضا

.13،ص2002واملدرب،دار اهلدى،املنيا،باألسس العلمية للتدريب الرياضي الالع:وجدي مصطفى الفاتح ،حممد لطفي السيد - 1
24مرجع سابق،ص، "أسس ونظريات التدريب الرياضي":بسطويسي أمحد 3- 2
.21، مرجع سابق، ص"التدريب الرياضي احلديث:"مفيت إبراهيم محاد- 4
54،ص1998أسس وقواعد التدريب الرياضي،منشأة املعارف،اإلسكندرية،مصر: أمر اهللا امحد البساطي- 5
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:لرياضيواجبات التدريب ا- 2-4
:ميكن حتديد واجبات التدريب الرياضي كما يلي

:الواجبات التربوية للتدريب1- 2-4
ن العناية بالتوجيه لتنمية السمات اخللقيةأيقع الكثري من املدربني يف خطا جسيم إذ يعتقدون ب

أن تتواىل هزائم تطوير الصفات اإلرادية لالعب ال قيمة هلا وال يدرك املدرب مقدار خطئه إال متأخرا بعدو 
فكثريا ما يكون الفريق مستعدا من الناحية الفنية متام االستعداد،إال انه من الناحية الرتبوية،تنقص العبيه ،فريقه
املثابرة والكفاح،والعمل على النصر،مما يؤثر بالطبع على إنتاجهم البدين والفين وبالتايل يؤثر على نتيجة و العزمية

1:واجبات الشق الرتبوي اليت يسعى املدرب إىل حتقيقها هين أهم إاملباراة لذلك ف

العمل على أن حيب الالعب لعبته أوال،وليكون مثله األعلى وهدفه الذي يعمل على أن حيققه برغبة - 
عملأكيدة وشغف،هو الوصول إىل أعلى مستوى من األداء الرياضي وما يقتضيه ذلك من بذل 

.رات للتهرب من التدريب أو األداء األقل مما هو مطلوب منهيف التدريب،مبتعدا عن أية مرب جهدو 
،هم ووطنهميزيادة الوعي القومي لالعب ويبدأ هذا بالعمل على تربية الوالء اخلالص لالعبني حنو ناد- 

.بىن عليها تنمية باقي الصفات اإلرادية واخللقيةتويكون هذا الوالء هو القاعدة اليت 
.وتواضع،وضبط النفس،وعدالة رياضيةة من تسامحيقلالروح الرياضية اخلأن ينمي املدرب يف الالعبني- 
والتصميم،كاملثابرة،ونتائجها،تطوير اخلصائص والسمات اإلرادية اليت تؤثر يف سري املباريات،- 

. اخل...والعزميةوالرغبة يف النصر، والكفاح،واإلقدام واالعتماد على النفس،واجلرأة،والطموح،
:الواجبات التعليمية للتدريب2- 2-4

رتقاء باحلالة الصحية لالعب واإلالتنمية الشاملة املتزنة للصفات البدنية األساسية.
التنمية اخلاصة للصفات البدنية الضرورية للرياضة التخصصية.
ممكنتعلم وإتقان املهارات احلركية يف الرياضة التخصصية والالزمة للوصول ألعلى مستوى رياضي.
2.علم وإتقان القدرات اخلططية الضرورية للمنافسة الرياضية التخصصيةت

.15،14،مرجع سابق، ص"األسس العلمية يف تدريب كرة القدم:"حممود خمتارحنفي- 1
.30ع سابق،صالتدريب الرياضي احلديث،مرج:"مفيت إبراهيم محاد2-3
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:الواجبات التنموية للتدريب3- 2-4
التخطيط والتنفيذ لعمليات تطوير مستوى الالعب والفريق إىل أقصى درجة ممكنة تسمح به القدرات 

حدث األساليب العلمية أستخدام إدف حتقيق الوصول ألعلى املستويات يف الرياضة التخصصية ب،املختلفة 
1.املتاحة

:   مبادئ التدريب الرياضي - 2-5
لياقة الالعب للفعالية اخلاصة ىإن التدريب عملية منظمة هلا أهداف تعمل على حتسني ورفع مستو 

تم برامج التدريب ب اخلاصة ية املتطلبات ستخدام التمرينات والتدريبات الالزمة لتنمإأو النشاط املختار ، و
على أساس هده املبادئ اليت حتتاج إىل  تفهم  ةلك ختطط العملية التدريبيذوالتدريب يتبع مبادئ ولباملسابقة ،

. كامل من قبل املدرب قبل البدء يف وضع برامج تدريبية طويلة املدى
:وتتخلص مبادئ التدريب يف

.إن اجلسم قادر على التكيف مع أمحال التدريب –
.ستعادة الشفاءإالتدريب بالشدة والتوقيت الصحيح تؤدي إىل زيادة إن أمحال –
.رتفاع مستوى اللياقة البدنيةإستعادة الشفاء و إإن الزيادة التدرجيية يف أمحال التدريب تؤدي إىل تكرار زيادة –
ريب على فرتات ستخدم احلمل نفسه باستمرار أو كانت أمحال التدإليس هناك زيادة يف اللياقة البدنية إذا –

. متباعدة 
.إن التدريب الزائد أو التكيف غري الكامل حيدث عندما تكون أمحال التدريب كبرية جدا أو متقاربة جدا–
. يكون التكيف خاصا ومرتبطا بطبيعة التدريب اخلاص –
ردود العائد، زيادة احلمل ،امل(اك القوانني األساسية للتكيف وهيباإلضافة إىل ما مت ذكره أعاله فهنو 

.)التخصص 
ويف كرة القدم يلعب التدريب املخطط طبقا لألسس  واملبادئ العلمية دورا هاما وأساسيا للوصول 

اية فرتة اإلعداد  خالل فرتة املنافسات اواالحتفاظ ) العام ،اخلاص (بالالعب إىل حالة الفورمة الرياضية يف 
فأداء الالعب  يف كرة اليد ال يتوقف فقط على حالته البدنية من حيث ،تائجحىت ميكن احلصول على أفضل الن

.اخل ..... القوة ،القدرة ،السرعة ،التحمل 
رتباطها على العمل اخلططي داخل الفريق،إبل يعتمد أيضا على قدرته يف أداء املهارات األساسية و 

.ة كالعزمية ،قوة اإلرادة ،الكفاحفسيباإلضافة إىل اخلطط الفردية وأيضا الناحية الرتبوية والن

.158،ص1999التدريب الرياضي والتكامل بني النظرية والتطبيق،مركز الكتاب للنشر،القاهرة،مصر: عادل عبد البصري-1
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:خصائص التدريب الرياضي- 2-6
:يتتحدد خصائص التدريب الرياضي فيما يل

:التدريب الرياضي عملية تعتمد على األسس التربوية والتعليمية1- 2-6
، لعملية التدريب الرياضي وجهان يرتبطان معا برباط وثيق، ويكونان وحدة واحدة ال ينفصم عراها"

.نفسييحدمها تعليمي واآلخر تربو أ
وتنمية الصفات البدنية كتسابإفاجلانب التعليمي من عملية التدريب الرياضي يهدف أساسا إىل 

والقدرات اخلططية لنوع النشاط الرياضي ةاحلركية والرياضيوتعليم وإتقان املهارات ةالعامة واخلاص
علومات النظرية املرتبطة بالرياضة بصفة عامة،ورياضة التخصص إىل اكتساب املعارف،واملةالتخصصي،باإلضاف

.بصفة خاصة
على ئنه يهدف أساسا إىل تربية النشإأما اجلانب الرتبوي النفسي من عملية التدريب الرياضي ف

حب الرياضة،والعمل على أن يكون النشاط الرياضي ذو املستوى العايل من احلاجات الضرورية واألساسية 
ا بصورة تستهدف أساسا خدمة للفرد، وحماولة تشكيل دوافع وحاجات وميول الفرد،واالرتقاء 

اضي والروح وتطوير السمات اخللقية احلميدة،كحب الوطن واخللق الريتربية اجلماعة،باإلضافة إىل 
1."وتطوير السمات اإلرادية كسمة املثابرة وضبط النفس والشجاعة،والتصميمالرياضية،وكذلك تنمية

كما ميثل التدريب الرياضي يف شكله النموذجي وشكل فاعليته تنظيم القواعد الرتبوية اليت متيز مجيع الظواهر 
ودور توجيه الرتبويني واملدربني اليت تظهر بصورة غري مباشرة قواعد التعليم والرتبية الشخصية ،األساسية مفاصل

2".مة واخلاصة وغريهامن جراء قيادته خالل التدريب وأثناء القيادة العا

:التدريب الرياضي مبني على األسس والمبادئ العلمية2- 2-6
دورا أساسيا يف وصول الفرد إىل أعلى بواألربعينيات، تلعتكانت املوهبة الفردية قدميا يف الثالثينيا

.عدااملستويات الرياضية دون ارتباطها بالتدريب الرياضي العلمي احلديث والذي كان أمرا مستب
فالتدريب الرياضي احلديث يقوم على املعارف واملعلومات واملبادئ العلمية املستمدة من العديد من "

النفس الرياضي، ماحليوية وعلم احلركة، علاالرياضي، وامليكانيكبالعلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية، الط
3".االجتماع الرياضيم، وعلةوالرتبي

19، ص2002دار الفكر العريب، القاهرة، مصر،"علم النفس الرياضي يف التدريب واملنافسات الرياضية:" حممد حسن عالوي- 1
.26،ص2005،عمان،األردن،1مبادئ التدريب الرياضي،دار وائل للنشر،ط:"إبراهيم اخلواجامحد أمهند حسني الشتاوي،-2
.22،21،مرجع سابق،ص "التدريب الرياضي احلديث:"مفيت إبراهيم محاد- 2
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أسس وظائف أعضاء الجهد 
نيالبد

األسس والمبادئ العلمية

لم التربية أسس ع

أسس اإلدارة الرياضية

أسس علوم الحركة الرياضية

أسس التشريح

أسس علم االجتماع 
الرياضي

أسس بيولوجيا الرياضة

أسس علم النفس الرياضي

: س واملبادئ العلمية اليت تسهم يف عمليات التدريب الرياضي احلديث تتمثل يفأن األس:يرى مفيت محاد
.علم التشريح- 
.وظائف أعضاء اجلهد البدين- 
.بيولوجيا الرياضة- 
.علوم احلركة الرياضية- 
.علم النفس الرياضي- 
.علوم الرتبية- 
.علم االجتماع الرياضي- 
.اإلدارة الرياضية- 

.بادئ العلمية للتدريباألسس والم: 01شكل رقم 
:التدريب الرياضي يتميز بالدور القيادي للمدرب3- 2-6

رتباطه بدرجة كبرية من الفعالية من ناحية الالعب إيتميز التدريب الرياضي بالدور القيادي للمدرب ب"
هل املدرب الرياضي،بالرغم من أن هناك العديد من الواجبات التعليمية،والرتبوية،والنفسية اليت تقع على كا

الرياضي إلمكان التأثري يف شخصية الالعب وتربية شاملة متزنة تتيح له فرصة حتقيق أعلى املستويات الرياضية 
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اليت تتناسب مع قدراته وإمكانياته،إال أن هذا الدور القيادي للمدرب لن يكتب له النجاح إال إذا ارتبط 
الرياضي، إذ أن بية واملشاركة الفعلية من جانب الالعبدرجة كبرية من الفعالية واالستقالل وحتمل املسؤول

1".اضي يعملية التدريب الرياضي تعاونية لدرجة كبرية حتت قيادة املدرب الر 

كما تتسم عملية التدريب الرياضي يف كرة القدم بالدور القيادي للمدرب للعملية التدريبية واليت "
على علم دلتدريب،والعمل على تربية الالعب باالعتمايقودها من خالل تنفيذ واجبات وجوانب وأشكال ا

بتكار املستمر والتدريب القوي من خالل إرشادات وتوجيهات وختطيط النفس واالستقالل يف التفكري واإل
2".التدريب

:التدريب الرياضي تتميز عملياته باالستمرارية4- 2-6
ا ال  تشغل فرتة معينة أو) مومسية(التدريب الرياضي عملية تتميز باالستمرارية ليست عملية " أي أ

الرياضية العليا يتطلب االستمرار يف مومسا معينا مث تنقضي وتزول،وهذا يعين أن الوصول ألعلى املستويات
فالتدريب الرياضي طوال أشهر السنة كلها،فمن اخلطأ أن يرتك الالعب التدريب الرياضي ،نتظامعملية اإل

إذ أن ذلك يسهم بدرجة كبرية يف هبوط مستوى ،نتهاء موسم املنافسات الرياضية،ويركن للراحة التامةإعقب 
وتطوير مستوى الالعب عقب فرتة اهلدوء والراحة التنميةةجديد وحماولويتطلب األمر البدء منبالالع
3".ةالسلبي

نتقاء وحىت الوصول ألعلى املستويات استمرار عملية التدريب الرياضي منذ بدء التخطيط هلا مرورا باإل" 
4".عتزال الالعب للتدريبإالرياضية دون توقف حىت 

:متطلبات التدريب الرياضي - 2-7
دف من وراء (( م ذإذا تكلمنا عن متطلبات التدريب الرياضي بصفة عامة ، و لك حتسني قدرا

م الوظيفية مالبدنية املختلفة من قوة عضلية وسرعة ، وحتمل ورشاقة و  رونة مع إمكانية رفع كفاءة أجهز
ارسة األلعاب كتساب مهارات رياضية جديدة عن طريق تعلم وممإالداخلية باجلسم ، هذا باإلضافة إىل 

.23،22،مرجع سابق،ص"علم النفس الرياضي يف التدريب واملنافسات الرياضية:" حممد حسن عالوي- 1
، ر، مصة، اإلسكندري1ومطبعة اإلشعاع الفنية، طة، مكتب"االجتاهات احلديثة يف التخطيط وتدريب كرة القدم:"بدهحسن السيد أبو ع-2

.28، 27، ص2001
23،22،مرجع سابق،ص"فسات الرياضيةعلم النفس الرياضي يف التدريب واملنا:" حممد حسن عالوي-3
59.23،ص2002مرجع سابق،" مية للتدريب الرياضي الالعب واملدرباألسس العل:"وجدي مصطفي الفاتح و حممد لطفي السيد- 4
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كل هذا بغرض شغل أوقات الفراغ وجلب احملبة والسرور إىل نفوسهم فضال عن ،والفعاليات الرياضية املختلفة 
ة متطلبات احلياة بكفاءة للعيش بصحة يف حياة متزنة وهادئة  م يف جما 1)).إمكانيا

:عمليات التدريب الرياضي العلمي- 2-8
2:اضي العلمي إىل نوعنيتنقسم عمليات التدريب الري

.ةعمليات القيادة الفنية اإلداري- 
.عمليات القيادة التطبيقية- 
:ةعمليات القيادة الفنية اإلداري-1- 2-8

ا ال التدريب تتكون واضحة لألفراد املتابعني لعملياويطلق عليها عمليات القيادة املستمرة وذلك نظرا أل
التخطيط طويل ومتوسط وقصري املدى وكذلك التنظيم وتتمثل هذه العمليات وهي كافة العمليات اليت ترتبط ب

:يف
م والوصول لقواعد املعلوماتية :ستكشاف عمليات التقومي واإل الوقوف على قدرات الالعبني ومستويا

.اليت تكمن يف حتقيق أفضل ختطيط للتدريب الرياضي العلمي
ستكشاف لتحقيق أعلى مستوى رياضي ومي واإلستخدام عمليات التقإ- :عمليات ختطيط التدريب

.وضع خطط التدريب طويل ومتوسط وقصري املدى طبقا للقدرات واملستويات التنافسية - ممكن 
تصال والتفاعل بني األجهزة الفنية واإلدارية من حتقيق أفضل فاعلية لإل- :عملية تنظيم األجهزة الفنية

.وضع اهلياكل- جهة والالعبني من جهة أخرى
 الالزمة لكافة العالقاتتصالاإلاملناسبة وحتديد نظم.

:عمليات القيادة التطبيقية .-2- 2-8
وهي  ،تكون واضحة  لألفراد واملتابعني لعمليات التدريب اوتسمى أيضا عمليات القيادة الفنية الظاهرة أل

ا املدرب وتتمثل فيما يلكافة العمليات التدريبية الناجتة عن عمليات القيادة الفنية اإلدارية وال :ييت يقوم 
 عمليات القيادة الرتبوية:

.32،مرجع سابق،ص"علم النفس الرياضي يف التدريب واملنافسات الرياضية:" حممد حسن عالوي- 1
، ر، مصةندري، اإلسك1ومطبعة اإلشعاع الفنية، طة، مكتب"االجتاهات احلديثة يف التخطيط وتدريب كرة القدم:"حسن السيد أبو عبده-2

45، ص2001
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.حتقيق األهداف السامية للرياضة- 
.تطبيق أساليب بث السمات اخللقية النافعة للمجتمع واملثل العليا- 

 عمليات القيادة التعليمية:
توى اللياقة البدنية وخطط اللعب رتقاء مبسحتقيق تعلم كل من املهارات احلركية العامة واخلاصة وتعلم طرق اإل- 

.م مع مواقف التدريبئاليت تتال
تطبيق طرق التعلم املناسبة للمرحلة السنية واملستوى يف كل مكون من املكونات البدنية واملهارية واخلططية - 

.والنفسية واألخالقية واملعرفية لالعبني
 عمليات القيادة التنموية:

جتماعي واملعريف مع مواقف ات احلركية واللياقة البدنية والتفاعل النفسي واإلرتقاء مبستوى املهار حتقيق اإل- 
ا قدرات الالعب أو الفريق .التنافس ألقصى درجة تسمح 

تتمثل كذلك يف تطبيق طرق التدريب املناسبة للمرحلة السنية واملستوى يف كل من املكونات البدنية واملهارية - 
.واملعرفية لالعبواخلططية والنفسية واألخالقية 

:الحالة التدريبية  و الفورمة الرياضية- 2-9
ما خمتلفان إىل حد  ان يف بعض األحيان إال أ إن احلالة التدريبية والفورمة الرياضية لالعب يتشا

أما الفورمة الرياضية فهي تعين أعلى فاحلالة التدريبية تعين املستوى الذي وصل إليه الالعب بصفة عامة،،ما
يتناسب مع إمكانيات وعطاء األجهزة ستوى بدين ومهاري ونفسي ميكن وصول الالعب إليه والذيم

.الداخلية للجسم من خالل برامج تدريبية مقننة تؤهله لالشرتاك يف املنافسات ذي مستوى متميز
ا حالة للرياضي تتميز بالقدرة على أد:"عن كريشتو فنكوف داملقصو عبدوقد عرفها سيد-  اء مستويات بأ

".رياضية عالية واحلفاظ على ثبات هذه املستويات لفرتة زمنية طويلة وذلك عند االشرتاك يف املنافسات 
ا حالة من االستعداد الرياضي املتميز ألداء أعلى مستوى مناسب لكل مرحلة من :"ويعرفها ماتفيف-  بأ

."مراحل التطور الرياضي
،واهلة مرحلية وغري ثابتة حيث ختتلف مع مراحل تطور مستوبذلك فاحلالة التدريبية لالعب حا

كاحلالة الوظيفية لألجهزة احليوية الداخلية وكذلك مستوى شدة محل :فاحلالة التدريبية تتأثر بعناصر عدة 
.حييط بالالعب  من مؤثرات داخلية وخارجية التدريب البدين واملهاري والنفسي ،وعموما تتأثر بكل ما
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عب للحالة التدريبية املثلى أي الفورمة الرياضية جيب أن يصل إليها خالل موسم الإن وصول ال
املنافسات وبذلك يكون الالعب معدا إعدادا بدنيا ومهاريا  ونفسيا بأعلى مستوى ممكن ،ميكنه من خالله 

.يف املنافسات والبطوالتةاملشارك
:فترات التدريب-2-10
:فترة اإلعداد-2-10-1

مباشرة فرتة املباريات،لذا جيب علي املدرب أن يستغل هذه الفرتة استغالال طيبا ه الفرتةختدم هذ
... يستطيع من خالله أن يصل بالعبيه إيل مستوي عايل ثابت يف اجلوانب البدنية ،املهارية ،اخلططية ،النفسية

دف حتقيق النجاح أثناء املباريات  .اخل، 
اد اخلاص تتحقق خالل فرتة اإلعداد بكاملها،وليس فقط أثناء وجيب أن يتفهم أن واجبات اإلعد

يكون العمل فيها متجه حنو تطوير متطلبات اإلعداد الفرتة الثانية من اإلعداد علي أساس أن الفرتة األوىل
بات العام ،سواء البدنية أو الفنية حيث يتطلب اإلعداد احلديث لالعيب كرة اليد الرتكيز منذ البداية علي التدري

ا األساس أو القاعدة للجوانب البدنية احلركية والنفسية  .  اخلاصة اليت تعتمد علي أ
:وتنقسم فرتة اإلعداد إىل

.فرتة اإلعداد العام- 
.فرتة اإلعداد اخلاص - 

1:فترة اإلعداد العام-أ

كانات األجهزة الوظيفية وفيها يعمل املدرب علي رفع مستوى اإلعداد البدين العام، وتطوير إم
أنه يف هذه الفرتة يوجه الرتكيز )1989"(علي البيك"وتوسيع قاعدة املهارات احلركية واخلططية ،ويشري ةالرئيسي

سواء بالصورة اهلوائية أو الالهوائية ، وكذا النمو ATPأوال إيل التأثري احملدد لرفع كفاءة إمكانيات إعادة بناء 
رتقاء بالناحية القدرة القصوى وكذلك اإلىبالقوة املميزة بالسرعة ،وكذلك رفع مستو احملدد بالعوامل اخلاصة

الفنية وكذا كفاءة اجلهاز التنفسي ،ومن أهم الواجبات لإلعداد اخلاص يف الفرتة األوىل من فرتة اإلعداد هو 
.محال التدريبية التخصصية الكبريةرفع مستوى مقدرة الالعب على حتمل مقادير عالية من األ

2:فترة اإلعداد الخاص-ب

.18التدريب الرياضي احلديث،مرجع سابق ،ص: مفيت إبراهيم محادة- 1
، 1998األسس الفسيولوجية لتدريب كرة اليد ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة ، مصر ، :"عماد الدين عباس أبو زيد و سامي حممد علي-2

.99ص
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دف هذه الفرتة إيل البناء املباشر للفورمة الرياضية لالعبني ويتجه التدريب إيل الناحية التخصصية 
يف مجيع جوانب اإلعداد ،فبالنسبة لإلعداد البدين يأخذ اإلعداد اخلاص الدور الرئيسي بينما اإلعداد العام 

رتفاع بالعناصر ل األساس أو القاعدة للحفاظ علي احلالة التدريبية العامة اليت مت التوصل إليها وكذلك اإليشك
خالل هذه الفرتة يف وسائل التدريب يري املرتبطة بتطوير احلالة التدريبية اخلاصة ارتباطا وثيقا لذا حيدث تغ

ري واخلططي فيتم الرتكيز علي اإلعداد املهاري للوصول أما بالنسبة لإلعداد املها،ودينامكية األمحال التدريبية
إيل اآللية يف األداء ووضعها ضمن اخلطط الفردية واجلماعية للفريق ككل لضمان حسن تنفيذها كما يزداد 

يئة الالعب ) املرتبط باملنافسات (هتمام يف هذه الفرتة باإلعداد النفسي اخلاص اإل والذي يهدف إيل 
.وبات النفسية اليت قد تصادف وتواجه الالعب أو الالعبني أثناء املباراةللتغلب على الصع

اية هذه الفرتة جيب  املدرب أن يراعي أن الشكل اخلاص بالدورات األسبوعية يكاد يكون علىويف 
مشابه  ملا سوف يتم خالل املباراة الفعلية ،وأن تكون املباريات التجريبية مع فرق ذات مستويات منخفضة 

. نسبيا، علي أن يتم التدرج باملباريات مع الفرق األخرى
ميكن أن نقول أن أهداف هذه الفرتة هي العمل علي إجياد عالقة وطيدة وخاصة ومتبادلة قو مما سب
دف الوصول يبني اإلعداد الفيز  .الالعبني إىل احلالة التدريبية العاليةبولوجي واملهاري واخلططي واإلرادي 

: رة المنافساتفت-2-10-2
اية هدف العمل يف هذه الفرتة اإل حتفاظ لالعب والفريق باحلالة التدريبية العالية اليت وصلوا إليها 

حتفاظ وتثبيت احلالة فرتة اإلعداد ،وواجبات املدرب يف هذه الفرتة هو أن خيطط للتدريب بدقة جيدة لإل
ترب املباريات من أهم الوسائل اليت تساهم يف تقدم مستوى الذي وصلت إليه، وتعىالتدريبية العالية عند املستو 

يئة كل قواه وقدراته إيل أقص قدر ممكن، حيث ىالالعب خالل تلك الفرتة، حيث يتطلب من الالعب 
يولوجيا ونفسيا، األمر الذي يؤدي إيل تنشيط اإلمكانات الوظيفية ألجهزة ز تتطلب ظروف املباريات جهدا ف

.كن الوصول إليها حتت ظروف التدريب العادية ميالالعب بدرجة ال
ل مباشر طرق اإلعداد حيدد شك) املباريات(أن طول فرتة البطولة (() 1989"(لبيكاعلي "ويشري 

ا  عند هذا احلد فانه جيب أن يراعي أيضا النظام إستخدام أمحاال مطابقة للبطولة،وهذا حيتاج إىل اخلاصة 
ملباريات خالل البطولة، وذلك أثناء تنظيم الدورات التدريبية الصغرية واليت يتم اخلاص بطبيعة املسابقات أو ا

1.))ـا حتقيــق واجبات اإلعداد اخلاص 

.22مرجع سابق،ص" ديثالتدريب الرياضي احل:"مفيت إبراهيم محادة- 1
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1:المرحلة االنتقالية-2-10-3

دف هذه الفرتة إىل استعادة االستشفاء ألجهزة الالعب احليوية من أثر اجلهد العصيب والبدين 
حتفاظ النسيب باحلالة التدريبية بية لفرتيت اإلعداد واملسابقات على أن يتم ذلك مع اإلالشديد لألمحال التدري

.لضمان االستعداد األمثل لالعب للموسم التايل
نتقالية لالعبني من حيث األمحال التدريبية، وجيب علي املدرب مراعاة الدقة عند ختطيط الفرتة اإل

بني باالستشفاء باإلضافة إىل االستعداد اجليد للموسم القادم وحمتوي الربنامج التدرييب حىت يسمح لالع
دف إىل القدمأفضل منه يف املوسم السابق ويستخدم املدرب يف كرة ىمبستو  يف هذه الفرتة التمرينات اليت 

رتقاء بالصفات احلركية، وختفيض املستوي البدين لالعب واستخدام أمحال تدريبية ذات اجتاهات خمتلفة اإل
ي إىل االرتقاء بالصفات البدنية حىت ميكن لالعب أن حيافظ علي استمرار مستوي احلالة البدنية له دؤ ت

اية هذه الفرتة وقبل اخلوض يف فرتة اإلعداد  جيب علي املدرب أن يرتفع تدرجييا ) للموسم اجلديد(نسبيا،ويف 
.اإلعداد العامباألمحال التدريبية مع تقليل وسائل الراحة النشطة وزيادة مترينات 

.ومما سبق ميكن أن نضع تصورا كامال لتخطيط برنامج التدريب لنواحي اإلعداد خالل املوسم الرياضي
فرتة اإلعداد وميكن أن تقسيمها إيل فرتة اإلعداد العام وفرتة اإلعداد : والذي يتضمن ثالثة فرتات هي

زء األخري من فرتة اإلعداد اخلاص وقبل فرتة اخلاص، واليت تتضمن فرتة اإلعداد للمنافسات ويكون يف اجل
نتقالية وختتلف كل فرتة من هذه الفرتات املنافسات، مث تلي فرتة اإلعداد فرتة املنافسات وأخريا تأيت الفرتة اإل

ا خالل املوسم الرياضي،  من حيث استمرارها وحمتويات كل منها، واألمحال التدريبية هلا ونسب معدال
:  يبني مبدأ التدرج يف زيادة احلملوالشكل التايل

1التحسن المثالي-يبين مبدأ التدرج في زيادة الحمل): 02(الشكل رقم

.162مرجع سابق،ص" التدريب الرياضي والتكامل بني النظرية والتطبيق:عادل عبد البصري-1
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.ستشفاء اللعبإيؤدي إىل تأثريات خمتلفة على ختالف أمحال التدريب و الذي إويوضح الشكل التايل إىل 

2ستشفاء الالعبإختالف أحمال التدريب المؤدي إلى تأثيرات مختلفة على إيبين ): 03(الشكل رقم

:قانون زيادة احلمل يف العملية التدريبيةكما يوضح الشكل اآليت

3يبين قانون زيادة الحمل في التدريب الرياضي): 04(الشكل رقم

ا يف بداية فرتة اإلعداد،و ىوتصل نسبة نواحي اإلعداد العام إيل أعل تقل نسبيا خالل فرتيت اإلعداد معدال
ا خالل فرتة املسابقات مث تبدأ يف االرتفاع تدرجييا  اخلاص واإلعداد للمسابقات،وتصل نسبتها إيل أقل معدال

.خالل األسبوعني األخريين من الفرتة االنتقالية استعدادا لفرتة اإلعداد اجلديدة للموسم املوايل
:طرق التدريب الرياضي-2-11
ا املنهجية ذات النظام واإل:مفهوم طرق التدريب-2-11-1 شرتاطات احملددة تعرف طريقة التدريب بأ

4.البدنية لالعب)احلالة(املستخدمة يف تطوير املستوى 

.18.03،على الساعة2009فيفري org.iraqacad.www  /02:املوقع االلكرتوين - 1
18.15على الساعة 02/02/2009مرجع سابق، org.iraqacad.www:املوقع االلكرتوين - 2
.26/210،مرجع سابق،ص "التدريب الرياضي احلديث:"مفيت إبراهيم محاد_3
.321مرجع سابق،ص" األسس العلمية للتدريب الرياضي الالعب واملدرب:" وجدي مصطفي الفاتح و حممد لطفي السيد- 1



التدريب الرياضي في كرة القدمالفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــ

51

فهو وسيلة تنفيذ الوحدة التدريبية لتنمية وتطوير ((تعريف  طرق التدريب من باحث إيل أخرفاختلوقد 
1))تدريبية للفرد سلوك يؤدي إيل حتقيق الغرض املطلوبالصفات البدنية ،واحلاالت ال

2))وهو نظام االتصال املخطط االجيايب للتفاعل بني املدرب والالعب خالل الوحدة التدريبية((

هو خمتلف الطرق والوسائل اليت ميكن عن طريق استخدامها يف التدريب لتنمية وتطوير القدرة (( وكذلك
3)).الرياضية 

:راطات الطرق التدريبيةاشت-2-11-2
.حتقيق الغرض من الوحدة التدريبية ،والذي جيب أن يكون واضحا .1
.تناسب مع احلالة التدريبية للفرد.2
.تتماشى مع مهارة املدرب وإمكاناته يف كيفية تطبيقها.3
.جيب وضعها على أساس خصائص ومتطلبات النشاط الرياضي.4
.الالعب على مواصلة التدريب الرياضياليت حتثةتساعد على استخدام القوة الدافع.5

:طرق التدريب الرياضيأنواع -2-11-3
إن االختيار األمثل ألساليب وطرق التدريب الرياضي املناسبة يعمل بشكل جيد واجيايب علي حتسني ورفع 

إمكانية مستوي االجناز الرياضي، فعلي املدرب معرفة هذه الطرق و املتغريات اليت تشمل عليها كل طريقة، و 
:استخدامها بشكل جيد ويتناسب واجتاهات التدريب وميكن ميكن تقسيم طرق التدريب إىل

.طريقة التدريب املستمر- 
.طريقة التدريب الفرتي - 
.طريقة التدريب التكراري- 
.طريقة التدريب الدائري - 
:طريقة التدريب المستمر-أ 
ا تقدمي محل تدرييب لالعبني تد:مفهومها- 1-أ ور شدته حول املتوسط لفرتة زمنية أو ملسافة طويلة يقصد 

4.نسبيا

:أهدافها وتأثيرها- 2-أ

.151مرجع سابق،ص" التدريب الرياضي والتكامل بني النظرية والتطبيق:"عادل عبد البصري- 2
322،مرجع سابق،ص"األسس العلمية للتدريب الرياضي لالعب واملدرب:"حممد لطفي السيد،وجدي مصطفى الفاتح-4- 3

.210،مرجع سابق،ص "التدريب الرياضي احلديث:"مفيت إبراهيم محاد-1
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تنمية وتطوير التحمل العام.
تنمية التحمل اخلاص.
ترقية عمل اجلهاز الدوري التنفسي.
تطوير التحمل العضلي.

:يتتميز هذه الطريقة مبجموعة من اخلصائص نلخصها فيما يل:خصائصها- 3-أ
 من أقصى مستوى للفرد% 80- 25ترتاوح شدة التمرينات املستخدمة مابني:يناتشدة التمر.
بواسطة األداء اسواءميكن زيادة حجم التمرينات عن طريق زيادة طول فرتة األداء:حجم التمرينات

.املستمر أو بواسطة زيادة عدد مرات التكرار
1.صورة مستمرةتؤدى التمرينات بدون فرتات راحة أي ب:فرتات الراحة البينية

إن أفضل طريقة أو وسيلة لتحديد درجة الشدة يف تدريبات احلمل املستمر هي :أنواع الحمل المستمر- 4-أ
من أقصى مستوى للفرد،كما % 80- 25،حيث ترتاوح شدة التمرينات املستخدمة من" عدد النبضات"

وجيب أن تؤدى هذه دد مرات التكرار،ألداء أو زيادة عميكن زيادة حجم التمرينات عن طريق زيادة طول فرتة ا
التمرينات بدون فرتات راحة،ولزيادة خصوصية وفاعلية هذا النوع من التدريب فقد أمكن تقسيمه لعدة 

2:أساليب متنوعة هي

التدريب املستمر منخفض الشدة.
التدريب املستمر مرتفع الشدة.
 بطيئة بتغيري سرعة اجلري بني سريعة و :التدريب تناوب باخلطوة أي.
تدريب السرعات املتنوعة.
تدريب اهلرولة.

:و الشكل التايل يوضح ذلك

.157مرجع سابق،ص" التدريب الرياضي والتكامل بني النظرية والتطبيق:"عادل عبد البصري- 1
.324،مرجع سابق،ص "االسس العلمية للتدريب الرياضي لالعب واملدرب:"طفي السيد،وجدي مصطفى الفاتححممد ل-2
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1التدريب المستمرةيبين طريق): 05(الشكل رقم

2:أشكال التدريب المستمر- 5-أ

rythme(التدريب بإيقاع متواصل- contenue(:اجلري :خالل مدة زمنية طويلة وبسرعة ثابتة مثل
علي مسار مسطح نسبيا،السباحة،املشي الرياضي الطويل،ويتم احلفاظ علي السرعة من خالل حتديد معدل 

.لتزام به خالل مدة األداءنبضات القلب واإل
variable(التدريب بإيقاع متغير- rythme(:لتدريب بالتغري التواتر أو ميتاز هذا الشكل من ا

مدة التدريب املتواصل، حيث تقسم فيه مسافة األداء أو زمنه إىل مسافات أو فرتات لاملتكرر للسرعة خال
.جري املوانع، اجلري بإيقاع متناوب:زمنية ترتفع وتنخفض فيها سرعة األداء أو شدته مثل

هذه الطريقة ، واعتربوها إحدى طرق يعد السويد أول من أستخدم :)fart lek(كجري الفار تل-
الصعبة والغري ممهدة بني التالل الفكرة عندهم من اجلري ملسافات طويلة يف األماكنتالتدريب، وقد نشأ

الشدة ى رمال الشواطئ، حيث يتطلب األداء أثناء اجلري يف تلك األماكن اخنفاض وارتفاع يف مستو ىوعل
مكان غري مستوي،وثب، ختطي العوائق، (جتياز العوائق املوجودة إاء علي تبعا لطبيعة مكان اجلري ،وقدرة العد

.وهي تعين اللعب بسرعةكتللذلك أطلق عليها اسم الفار )مرتفعمنحدر،
الشواطئ وهي تستخدم لكل األنشطة الرياضية اليت حتتاج إيل تنمية القدرات ىويفضل أدائها يف اخلالء وعل

إخل....كرة اليد،كرة القدماهلوائية كرياضة اجلري،السباحة،
:طريقة التدريب الفتري-ب

متتاز هذه الطريقة بالتناوب بني فرتات الراحة و العمل ،وهلذا مسيت بالتدريب الفرتي وتتمثل طريقته يف 
القيام بسلسلة من التمارين أو تكرار نفس التمرين وحيث يكون بني سلسلة وأخرى أو بني تكرار وأخر 

ا(حة، وتتحدد فرتات الراحة فواصل زمنية للرا ) من حيث احلجم والشدة( طبقا الجتاه احلمل) نوعها ومد
اضي املمارس من التعب ومن تراكم محض يوالسبب يف استعمال هذه الفرتات من الراحة هو حىت يتخلص الر 

.156. 38، ص1984، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ، " التدريب الرياضي:" كمال درويش و حممد حسني- 1
2006،2007والتسيري الرياضي،جامعة املسيلة،اجلزائر،قسم اإلدارة "حماضرات يف مناهج التدريب الرياضي:" بوجليدة حسان-2
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القدرة على مثاللنب يف العضالت،وكذا جتديد خمزون الطاقة وتعويض الطاقة املستهلكة أثناء األداء ،ومن 
.مبعدل محولة معينةنمواصلة األداء وتكرار التمري

:وذلك كما هو موضح يف الشكل البياين

1يبين طريقة التدريب الفتري): 06(الشكل رقم

التدريب (معظم الرياضات، حيث تأثر علي القدرة اهلوائية والالهوائية وهو بذلك وتستخدم هذه الطريقة يف
.يسهم يف إحداث عملية التكيف بني احلمل الداخلي واحلمل اخلارجيحيث ) الفرتي

:ولتشكيل احلمل الفرتي جيب على املدرب حتديد املتغريات التالية
).مدة أو مسافة التمرين(احلجم - 
.شدة التمرين- 
.عدد تكرارات التمرين- 
موعات أو السالسل-  .عدد ا
.مدة وطبيعة الراحة بني التمرين - 

أفضل ) pulsation(ومن خالل حتديد هذه املتغريات يستطيع املدرب توجيه احلمل الفرتي، ويعد النبض
.جيابيةإوسيلة لتحديد شدة التدريب، وغالبا ما تكون الراحة نشطة أو 

:مثال
.%80- 60يؤدون التدريب بشدة من ) مرت200(تدريب بطريقة التدريب الفرتي منوذج لل

.ثانيةلكل تكرار 35-32تكرار بزمن 40:احلجم - 

.166مرجع سابق ، ص " التدريب الرياضي:" كمال درويش و حممد حسني- 1
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موعات -  .جمموعات 4: عدد ا
موعات 3ثانية بني التكرارات و60-45جيابية إ: الراحة -  .دقائق بني ا
:طريقة التدريب التكراري-ج

جمموعة من التمارين، أو تكرار نفس (قة علي شكل سالسل أو جمموعات يكون التدريب حسب هذه الطري
وتزداد شدة احلمل يف هذه الطريقة مقارنة بطريقة التدريب الفرتي ، حيث تصل أقصاها، ) التمرين لعدة مرات

:وبالتايل يقل خالهلا احلجم وتزداد مدة الراحة بني التكرارات ،وهي ختتلف عن طريقة التدريب الفرتي يف 
.طول فرتة األداء التمرين وشدته ، وعدد مرات التكرار - 
.فرتات الراحة بني التكرارات - 

:و الشكل املوايل يوضح طريقة التدريب التكراري 

1يبين طريقة التدريب التكراري): 07(الشكل رقم

قريب من أجواء وتتميز طريقة التدريب التكراري باملقاومة والشدة القصوى أثناء األداء الذي ينفذ بشكل
املنافسة من حيث الشدة واحلجم مع إعطاء فرتات راحة طويلة نسبيا بني التكرارات اليت ينبغي أن تكون قليلة 

.للقدرة علي مواصلة األداء بدرجة شدة عالية
،ويهدف هذا النوع من التدريب إىل تطوير صفة القوة القصوى ، القوة املميزة بالسرعة ،السرعة القصوى

ل السرعة ملسافات متوسطة وقصرية، ولتشكيل محل التدريب التكراري جيب علي املدرب حتديد املتغريات وحتم
2:التالية

.169مرجع سابق ، ص " التدريب الرياضي:كمال درويش و حممد حسني- 1
.169مرجع سابق،ص" التدريب الرياضي والتكامل بني النظرية والتطبيق:"عادل عبد البصري2-
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:ماإواليت تكون )مسافة أو زمن(فرتة دوام التمرين - أ
.دقيقة2ثانية ايل15قصرية وتدوم من - 
.دقائق8دقيقة إىل 2متوسطة وتستمر من - 
.دقيقة15ىل دقائق إ8طويلة وتستمر من - 
. شدة التمرين- ب
.حتديد فرتات الراحة وطبيعتها - ج
.التمرين تعدد تكرارا-د
:طريقة التدريب الدائري -د

ستخدام أية طريقة من طرق التدريب املتداولة ألداء اوهي عبارة عن وسيلة تدريبية تنظيمية تتشكل ب
التدريب الدائري باستخدام احلمل املستمر، التدريب (التمرينات املختلفة يف شكل دائرة طبقا خلطة معينة 

دف هذه الطريقة إىل )الفرتي ، التدريب الدائري باستخدام احلمل التكرارياحلملستخداماالدائري ب ، و
، )endurance(والتحمل) force(القوة ) vitesse(تنمية عناصر اللياقة البدنية األساسية كالسرعة 

)enduranceحتمل القوة ) vitessedeendurance(املركبة كتحمل السرعةوعناصر اللياقة البدنية
de force)،والقوة املميزة بالسرعة)vitessedeforce. (

:مايلي) التدريب الدائري(ومن مميزات هذه الطريقة 
دف إيل تطوير املهارات احل- أ ركية واخلططية إمكانية تشكيل وتنويع متريناته،حبيث جيب إشراك فيها مترينات 

.إىل جانب عناصر اللياقة البدنية 
يشرتك فيها عدد كبري من الالعبني يف األداء يف وقت واحد، حبيث يؤدى التدريب بشكل مجاعي داخل - ب

.أرضية امللعب 
.لسمة اإلرادة من خالل العمل اجلماعي كتساب الرياضينيإتساهم يف - ج
.التشويق واإلثارة -د
.د والوقت توفري اجله- ه
1.جدين علي أرضية امليداناو تتسمح بالتقومي الذايت للرياضي من خالل املقارنة الذاتية ألعضاء الفريق امل-و

.:حمل التدريب الرياضي-2-12
1:مفهوم حمل التدريب الرياضي-2-12-1

169مرجع سابق،ص" التدريب الرياضي والتكامل بني النظرية والتطبيق:"عادل عبد البصري- 1
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فرتة معينة من إن من املعروف أن كفاءة أجهزة اجلسم تنمو عندما تقوم جبهد عند احلد األقصى هلا ل
،مبعىن أن العضلة جيب أن تعمل بأقصى شدة هلا كي تنمو بالوقت كي حيدث التأثري اجليد واملطلو 

ا .وتعمل بأقصى كفاءة هلا لينمو التحمل ،)العضلية(قو
كل هذا له عالقة حبمل التدريب ،فماذا يقصد إذن حبمل التدريب الرياضي؟

2:الرياضيحمل التدريبتعـــريف-

هودات البدنية والعصبية اليت تقع علي عاتق الالعب أو الرياضي  يقصد حبمل التدريب الرياضي مجيع ا
ا كمية التأثريات الواقعة  نتيجة ممارسة األنشطة الرياضية املختلفة، أما من وجهة النظر الفسيولوجية فنعين 

ل ردود أفعال وظيفية، إذن فحمل علي األعضاء الداخلية نتيجة عمل عضلي حمدد،فينعكس عليها يف شك
.التدريب ميثل الوسيلة األساسية اليت تستخدم للتأثري علي املستوى الوظيفي ألجهزة اجلسم

: أنواع حمل التدريب الرياضي -2-12-2
3:ييتشكل احلمل التدرييب بصفة عامة من ثالثة أشكال رئيسية ه

)charge extérieure(ارجياحلمل اخل-
)intérieurecharge(احلمل الداخلي-
)charge psychologique( احلمل النفسي-

صص التدريبية أن يأخذ هذه األنواع بعني االعتبار ، وبأمهية خالل احلالقدمجيب علي املدرب الرياضي يف كرة 
.ميكن فصلها عن بعضها البعض وأن يتبع الطرق العلمية واملنهجية يف استعماهلا فهي متثل وحدة متكاملة ال

1يوضح أنواع حمل التدريب): 08(الشكل رقم

.42مرجع سابق،ص" أسس ونظريات التدريب الرياضي:"بسطوسي أمحد1-
.68مرجع سابق،ص" األسس العلمية للتدريب الرياضي لالعب واملدرب:" وجدي مصطفي الفاتح و حممد لطفي السيد2-
.97ص1987علم التدريب الرياضي،دار الكتب للطبع والنشر،العراق،: م حسن حسني و علي نصيفقاس3-

ویمثل :الحمل النفسي
الضغط العصبي الواقع 

علي الالعب

ویمثل :لداخلي الحمل ا
ردود أفعال األجھزة 

الوظیفیة
عدد النبضات-
كمیة حمض اللبن -

:الحمل الخارجي یتكون من 
)intensité(الشدة-
)volume(الحجم-
) densité(الكثافة -

أنواع الحمل
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):charge extérieure(الحمل الخارجي-أ
لتدريبات أو العمل الذي يتم القيام به خالل حصص التدريب، ومستوي تركيزه يقصد باحلمل اخلارجي كمية ا

:خالل وحدات زمنية معينة أو حمدودة ويتكون من 
)intensité de la charge( شدة احلمل - 
)volume de la charge(حجم احلمل- 
)densité de la charge(كثافة احلمل- 

لتدريب يف حالة احلمل اخلارجي من خالل التحكم يف هذه املكونات الثالثة ، مع مراعاة العالقة يتم توجيه ا
.املوجودة بينهما عند ختطيط وتشكيل برامج التدريب 

:وميكن توضيح هذه املكونات يف النقاط التالية
):intensité de la charge(شدة الحمل-*

لتدريبات ، أو املثريات احلركية خالل الوحدات التدريبية تتمثل شدة احلمل يف درجة تركيز ا
جناز الفعلي للحمولة ،وهي بذلك متثل درجة صعوبة أداء التمرين هذه الشدة مبقدار اإلدوتتحد)احلصص(

).قصوى،أو حتت القصوى،متوسطة، أو ضعيفة(بشدة 

2:درجات شدة حمل التدريب-

)  خمتلف الوضعياتنمترينات التمرير،مترينات التسديد م(ها املختلفةليست كل التمرينات اليت تؤدي يف أنواع
،وإمنا يكون هلا تأثريات خمتلفة وميكن القدمهلا نفس القدر من التأثري علي األجهزة الوظيفية لدى العب كرة 

:يليتقسيم درجات شدة محل التدريب إيل مستويات تعرب عن شدة التمرين املقدم للرياضي كما
.القصوى الشدة - 
.الشدة األقل من القصوى- 
.الشدة املتوسطة - 

.173مرجع سابق ، ص " التدريب الرياضي:"كمال درويش و حممد حسني- 1
.105مرجع سابق،ص" علم التدريب الرياضي:"قاسم حسن حسني و علي نصيف2-
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.  الشدة الضعيفة - 
):intensité maximale(الشدة القصوى

حتملها ، حيث يتميز القدممن احلمل تعين أقصي درجة يستطيع العب كرة ىهي الدرجة أو املستو 
الرياضي إىل هذه الدرجة من الناتج عن هذا احلمل بشدة عالية جدا علي أجهزة اجلسم ، ولكي يصل بءالع

محل التدريب البد أن يكون يف قمة الرتكيز ، والبد أن يبذل قصار جهده ، ونتيجة هلذا تظهر أثار التعب 
واضحة، األمر الذي يتطلب فرتة طويلة للراحة قصد العودة إىل احلالة الطبيعية، ونقدر درجة الشدة القصوى 

قصى ما يستطيع الالعب أدائه، وعدد التكرارات املناسبة هلذا من أ%100اىل95بالنسبة املئوية بني
: تكرارات ولفرتات قصرية ، وميكن استخالص مايلي 05ايل 01احلمل يف حالة التمرينات يرتاوح ما بني 

كلما كانت الشدة عالية كان الحجم ضعيفا

) :-maximaleintensité sub(الشدة األقل من القصوى
وهذه الدرجة من الشدة تقل نوعا ما عن درجة الشدة القصوى ، ولذلك فان درجة التعب تكون أقل 
نسبيا عما هو يف النوع األول ، لذلك فهي حتتاج إىل فرتة راحة طويلة نسبيا وتقدر درجة الشدة األقل من 

تكرارات املناسبة يف حالة من أقصى ما يستطيع الالعب حتمله وعدد ال%75/95القصوى بنسبة بني 
ا ترتاوح بني  .تكرارات 10اىل 6التمرينات فإ

intensité( الشدة المتوسطة moyenne: (
الواقع علي خمتلف أعضاء وأجهزة بء هذه الدرجة من احلمل باملستوى املتوسط من حيث الع

ستطيع الرياضي حتمله ، من أقصى ما ي%75اىل 50وتقدر درجة الشدة املتوسطة بنسبة بني ،اجلسم
.تكرار 15ايل 10وعدد التكرارات املناسبة يف حالة مترينات تكون كبرية نسبيا وترتاوح بني 

intensité(الشدة الضعيفة faible:(
يف هذه الدرجة من الشدة يقل العبء البدين علي األجهزة الوظيفية للجسم بشكل كبري ، وتقدر 

من أقصى ما يستطيع الالعب املمارس حتمله ، يف حني %50ايل 35درجة الشدة الضعيفة بنسبة بني 
.تكرار 20ايل 15يرتاوح عدد التكرارات املناسبة يف حالة التمرينات بني 
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1(volume de la charge):حجم حمل التدريب-* 

املكون الثالث حلمل التدريب إىل جانب الشدة ) volume de la charge(يعترب حجم احلمل
موعات× زمن دوام املثري× عدد مرات تكرار التمرين (افة، ويقصد حبمل التدريب والكث +عدد ا
.)بني تدريب وأخر}االسرتجاع{الراحة

كل هذه العناصر جمتمعة متثل حجم التدريب بالنسبة للحصة التدريبية، وميثل تكرار مثري التدريب 
ميزة لشكل احلمل، فكلما زاد عدد التكرار إحدى مكونات حجم احلمل ،حيث يعترب إحدى العالمات امل

موعات يف كل حصة تدريبية كلما كان حجم التدريب فيها كبريا، توكلما زاد عدد التكراراللتمرينات أو ا
.قلة الشدة وتقل بذلك فرتات الراحة البينية

أو ) مراتمرت أربع50مثل جري (وقد ميثل حجم احلمل عدد مرات أداء أو تكرار التمرين الواحد 
ثانية مكررة أربع مرات 12مرتيف 100كما قد ميثل زمن أداء التمرين مثل جري ) كلغ عشر مرات70رفع (

) .ثانية48=مرت100×4(ثانية بعد كل تكرار أي60بزمن راحة 
tensité de la charge(:2(  كثافة التدريب-*

ا العالقة الزمنية بني فرتات الراحة والعمل يف و  حدة التدريب أو جمموعة التمرينات حيث ونقصد 
جناز حيث يؤدي اإلىتعد هذه العالقة الركيزة األساسية لتحقيق التكيف وتطوير احلمل ومن مث تطوير مستو 

خنفاض شدة احلمل ومن مث يبتعد التمرين من حتقيق اهلدف يف درجة محل معينة خاصة ، إذا كان إالتعب إىل 
ن جيب أن حندد طول فرتات الراحة البينية حبيث ميكن ألجهزة اجلسم الوظيفية من إذ،يف اجتاه السرعة أو القوة

.من احلجم وبنفس الشدة املطلوبةىاسرتجاع القوة املناسبة إىل تكرار احلمل بنفس املستو 
جيب أن تشمل علي فرتات راحة معينة ،حبيث متكننا من التخلص من التعب واستعادة ذاوعلى ه

لذي يسمح بتكرار نفس التمرين أو مترين أخر بالشدة املرجوة ،وبصفة عامة فان فرتة الراحة القوى بالقدر ا
البينية تتوقف علي كفاءة أجهزة اجلسم الوظيفية وحالة الرياضي التدريبية ، وكذا اجتاه احلمل من حيث الشدة 

.واحلمل
intérieurecharge(:3(الحمل الداخلي-ب

.54، 51مرجع سابق، ص" رياضيأسس ونظريات التدريب ال:"بسطويسي أمحد_2- 1
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ألجهزة اجلسم الوظيفية )الفزيولوجية(التغريات الداخلية ىدرجة أو مستو نقصد باحلمل الداخلي 
دائما إىل حدوث تغريات ) احلمل اخلارجي(نتيجة ألداء التدريبات بأنواعها املختلفة ، حيث يؤدي التدريب 

.نتهاء منهجوهرية أثناء تنفيذه ، وبعد اإل
ة والعصبية وخمتلف التفاعالت الكيميائية داخل وتتمثل هذه التغريات يف ردود أفعال األجهزة الوظيفي

اجلسم ، حيث كلما زاد مستوي احلمل اخلارجي أدى ذلك إىل زيادة احلمل الداخلي، ويف حقيقة األمر أن 
.األجهزة الوظيفية جلسم الرياضي أو املمارس هو اهلدف احلقيقي من تشكيل احلمل اخلارجي ىرتقاء مبستو اإل
charge psychologique(:1(الحمل النفسي-ج

اليت يتعرض هلا ) tension nerveuse(خمتلف الضغوط العصبيةيف يتمثل احلمل النفسي 
، حيث )خمتلف التغريات السيكولوجية(الرياضي أو املمارس أثناء مواقف التدريب واملنافسة لتحقيق هدف ما

إضافة إىل تنمية ،) املعرفية(والنظريةواخلططيةواملهارية أن التدريب الرياضي يشمل تنمية خمتلف اجلوانب البدنية 
،نفعالية اليت تتميز بالشدة واإلثارةاجلانب النفسي لالعب، خاصة خالل املنافسات الرياضية املليئة باملواقف اإل

.ويصاحب ذلك تغريات فزيولوجية هلا تأثريها علي أجهزة اجلسم الوظيفية 
الواقع علي أجهزة اجلسم ،والكم ءب ،واملنافسة تزيد من قيمة العبفاملواقف االنفعالية املرتبطة بالتدري

نفعال اليت ،ومستوي اخلصم ،وحالة اإل) فوز،هزمية(اهلائل من اجلمهور ووسائل اإلعالم،واإلحساس باملسؤولية
ى يؤثر علالذياخل،كلها عوامل متثل احلمل النفسي .....يكون فيها الالعب من خوف وقلق ،تردد ،إحباط

.اء أو مردود الرياضي خالل حصص التدريب أو املنافسة أد
.إن أنواع احلمل يف حقيقتها ليست منفصلة عن بعضها البعض ولكنها تتم مجيعها يف املوقف الرياضي الواحد

رتفاع إوما يتطلبه من ) محل خارجي(فالنشاط احلركي الذي يقوم به الالعب أثناء املباراة أو التدريب 
نبض ،محض الالكتيك (الشدة واحلجم تصاحبه ردود فعل ألجهزة اجلسم الوظيفية ىستو خنفاض يف مإو 

،ويرتبط تنفيذ هذا النشاط وسط حشد كبري من اجلمهور ووسائل اإلعالم ونظام املنافسة )) محل داخلي.....(
.اخل...،واحلوافز) البطولة(

.175،177مرجع سابق ،ص " التدريب الرياضي:"كمال درويش و حممد حسني-2- 1
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:خالصـــــــة 
ور القيادة يف عملية رتباطا وثيقا ،وأن يقوم املدرب بدإالبد أن ترتبط باملهام الرتبوية ةيإن املهام التدريب

حبيث ينظم األسلوب ،من حيث التنفيذ وإدارة هذه املهام بصورة مربجمة ومنتظمة بشكل فرديالتدريب 
ية التكامل الرياضي جنازات مثلى ، وبالتايل فان عملإاحليايت لالعب مبا يناسب مقتضيات التدريب لتحقيق 

القدم اضي أو املمارس لكرة يجناز من حيث اإلعداد التدرييب وتنمية الصفات املراد تنميتها، لرفع قدرة الر لإل
وترقية التوافق احلركي بواسطة جمموعة خمتلفة من ،والذهين،والفين،االجناز من حيث اإلعداد البدينىعل

.  التمرينات اهلادفة 
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: تمهيــد
تعترب مهنة التدريب الرياضي مهنة تعتمد أوال وأخريا على الكفاءة املهنيـة الفرديـة الـيت جيـب أن تتـوفر فـيمن 

.قبل العمل يف هذه املهنة 
سـتخدام الطـرق واألسـاليب إفعلى املدرب أن يكون ذا مقدرة عاليـة علـى فهـم علـم التـدريب ، وكـذا كيفيـة 

.ة بتنظيم وتوجيه خربات الالعبني واإلجراءات الفنية املتصل
هـــذا اإلجنـــاز يســـتدعي ضـــرورة تـــوفر شخصـــية تربويـــة فريـــدة ومتميـــزة تســـتطيع أن حتققـــه أال وهـــي شخصـــية 

.املدرب الرياضي 
.فالواقع يضع أمام هذه الشخصية العديد من املهام التفصيلية املطلوبة أو املتوقعة منه 
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:ياضيالمدرب الر -1
تصـال اجليـدددات أمههـا الالعـب،احملتوى التدرييب،اإلاحملـهـذه يف تتحد العلمية التدريبية يف األلعاب اجلماعيـة 

لتوصـيل املعلومــات وتوجيـه دوافـع املشــاركة الرياضـية حـىت ميكــن الوصـول لتحقيـق اهلــدف العـام للتـدريب وهــو وذلـك
وال يتأتى ذلك إال حتت قيادة رياضـية مؤهلـة ...ة والبدنية والنفسية رتقاء باملستوى الرياضي وتطوير اجلوانب الفنياإل

. وهي املدرب
ميثــل املــدرب الرياضــي العامــل األساســي واهلــام يف عمليــة التــدريب كمــا ميثــل :مفهــوم المــدرب الرياضــي-1-1

املنتخبـــــات وىلني عنهــــا ســـــواء يف األنديـــــة أو علــــى مســـــتؤو أيضــــا أحـــــد أهــــم املشـــــاكل الـــــيت تقابــــل الرياضـــــة واملســـــ
ولكن مــن يصــلح؟ فتلــك هــي املشــكلة، فاملــدرب املتميــز ال يصــنع بالصــدفة، بــل جيــب أن الوطنيــة،فهم بعــدد كبــري،

يكــون لديــه الرغبــة للعمــل كمــدرب،يفهم واجباتــه ملــم بأفضــل وأحــدث طــرق التــدريب وأســاليبه وحاجــات العبيــه، 
1.يف جمال لعبه واختصاصهستخدام اجليد ملعلوماته الشخصية وخرباتهمتبصرا بكيفية اإل

. شخصية المدرب وخصائصه-1-2
تلعــب شخصــية املــدرب اجليــد دورا هامــا يف جنــاح عمليــة التــدريب وال بــد لكــل مــن يريــد أن يعمــل يف جمــال 

: التدريب كمهنة أو وظيفة أن يتصف خبصائص ومميزات تتضمن ما يلي 
: الصفات الشخصية للمدرب 1–2–1
تمعأن يكون شخصي- . ة تربوية متطورة التفكري وطين خملص لوطنه يعلم دور الرياضة يف ا
. أن يتسم بالشخصية املتزنة، متعقال يف تصرفاته ليحوز على احرتام اجلميع-
أن يتميز بالضبط واالتزان االنفعايل، قادرا على ضبط النفس أمام العبيه، يتقبل املناقشة بصدر رحب بعيـدا عـن -
. والتعصب نفعايل اإل
جتماعي، وهـذا يعـين قدرتـه علـى التعامـل اجليـد مـع الغـري خاصـة الـذين لـديهم عالقـة بعمليـة أن يتمتع بالذكاء اإل-

. اخل....التدريب من إدارة النادي وأعضاء األجهزة الفنية واإلدارية املعاونة له ومع احلكام واجلمهور
.ه وحكمه على املشاكل واألفراد احلكم الصائب على األمور و العدالة يف تصرفات-
. حرتام والثقة وقوة التأثري اإلجيايب على الغريأن يكون مظهره العام يوحي باإل-
.يتميز بروح التفاؤل واثقا من نفسه وتصرفاته-
. لديه القدرة على بث روح احلماس وخلق الدافعية لدى العبيه-
. عملية التدريب بصورة خاصة له فلسفة متميزة يف احلياة بصورة عامة ، ويف-
أن يكــون مقتنعــا بعملــه كمــدرب حمــب لــه ، ولكــل مــن يعمــل معــه مقــدرا لدوره،ولديــه االهتمــام الصــادق بأمهيــة -

. التدريب كعامل 
. أن يكون متمتعا بلياقة بدنية وصحية ونفسية متميزة -

.05، ص2003، 1طعارف، الناشر للماملدرب الرياضي،: علي فهمي البيك و عماد الدين عباس أبو زيد-1
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. بني ومجيع من يتعاملون معهلديه القدرة على التعبري وتوصيل املعلومات بسهولة إىل الالع-
. شجاعا لديه القدرة على حتمل املسؤولية -
.الصفات المهنية للمدرب الرياضي2–2–1

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

وسـطة علـى األقـل حـىت ميكـن تتبـع الدراسـات التدريبيـة املتخصصـة أن يكون حاصال على شـهادة تعليميـة مت-
.يف جمال لعبته ، و قادرا على أن يؤهل نفسه علميا بقراءة كتب متخصصة 

.كعلم، و املعرفة اجليدة للعلوم اليت تتعلق بعملية التدريب ) اللعبة(املعرفة اجليدة بنوع النشاط املمارس -
غــات األجنبيــة الــيت تســمح لــه بــاالطالع علــى أحــدث املراجــع و التحــدث يفضــل أن يكــون ملمــا بأحــد الل-
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

.مرتبطة مبجال ختصصه -أو دولية حملية-شرتاك يف دورات و دراسات تدريبية يداوم على اإل-
:الصفات الصحية للمدرب الرياضي3–2–1
.أن يكون متمتعا بالصحة اجلسمية و يدل مظهره على النشاط-
.أن يقوم بعمل الفحوص الطبية الدورية بصفة منتظمة يف بداية املوسم-
أداء احلركــات و النمــاذج أثنــاء التــدريب و  أن يتمتــع بقــدر عــال مــن مســتوى اللياقــة البدنيــة بصــورة متكنــه مــن -

.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 -

.الصحي الفريد الالعبني و يرون فيه مثلهم 
أن يكـــون ممارســـا ألي نشـــاط رياضـــي خمـــالف لنـــوع الرياضـــة الـــيت يقـــوم بتـــدريبها ، للراحـــة الذهنيـــة مـــن عنـــاء -

.2التدريب
:الصفات الفنية للمدرب الرياضي4–2–1
و لديـه القـدرة علـى تقـدمي الـدعم النفسـي لالعــب يف مواجهـة الظـروف الصـعبة و املعقـدة سـواء يف التــدريب أ-

.املنافسات
.ستفادة من أدائه و قدراته الكامنةلديه القدرة على حتليل أخطاء الالعب بصورة منطقية و موضوعية لإل-
دوء و تركيز و روية - .لديه القدرة على اختاذ القرار حتت ضغط املنافسة 

-16، ص 2003مصر،منشأة املعارف باإلسكندرية،، 1املدرب الرياضي يف األلعاب اجلماعية، ط: عماد الدين أبو زيد–على فهمي البيك -1-2
19.
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.القدرة على حتويل الفشل إىل موقف جناح-
.قمة أدائه يف توقيت املنافسةلديه القدرة على الوصول بالالعب ل-
احلصـول علـى هـو حتديد اهلدف املراد حتقيقه مع الفريق، فمثال هل اهلدف هو احلصول على البطولة ؟ هـل-

إخل ، و مـــن الضـــروري أالَّ يغـــايل املـــدرب يف حتديـــد  هـــذا اهلـــدف ، بـــل جيـــب عليـــه ...ترتيـــب متقـــدم بالـــدوري؟
.انات املتاحة و قدرات العيب الفريقوضع هدف واقعي ميكن حتقيقه وفقا لإلمك

.إخل...حتديد متطلبات خطة التدريب من أدوات و أجهزة و معسكرات-
.حتياجات من قوى بشرية معاونة مع حتديد مسؤوليات و واجبات كل فرد فيها حتديد اإل-
.وضع برنامج زمين يوضح فيه خطوات و إجراءات تنفيذ خطة التدريب السنوية-
) األغـراض(يري تقومييـة للتعـرف علـى طـرق القيـاس علـى مسـتوى حتقيـق التـدريب لألهـداف املرحليـة وضع معا-

لكــل مرحلــة زمنيــة مــن فــرتات التــدريب الســنوية ، و تعــديل مســار العمــل التــدرييب لتحقيــق األهــداف إذا كــان 
.هناك قصور يف حتقيق هذه األهداف 

.لتحقيق األهدافأن يكون لديه القدرة على اختيار أنسب الطرق -
.أن يكون ملما بالطرق العلمية و الوسائل الفنية و األدوات احلديثة-
.أن يكون شخصا لديه القدرة على اإلبداع يف إخراج وحداته التدريبية-
. الذكاء يف وضع خطط التدريب و اللعب اجليد -
.اء و القدرة على االبتكارأن يتميز مبستوى عال من حيث اخللق، ومستوى عايل من الفهم و الذك-
أن يكــون متمتعــا مبســتوى عــال مــن القــدرات العقليــة مبــا ينطــوي عليــه مــن إمكانيــة الــربط و التحليــل و حــل -

املشــكالت، و تكــون قدراتــه العقليــة حمــل تقــدير الالعبــني ومجيــع أفــراد األجهــزة املعاونــة لــه، ممــا يرتتــب عليــه أن 
.بذلك يكون تأثريه قويا على الالعبنيتكون تعليماته ذات قناعة لديهم ، و 

أن يكون قائدا حمبوبا ال رئيسا متسلطا، عادال يف معاملة العبيه حازما بـدون تكلـف بدرجـة واجبـة كقائـد و -
1.معلم تربوي

.أن يكون ملاحا قادرا على سرعة الفهم و اإلدراك لكل املواقف اليت متر به-
دريبيــة باســتمرار، يقــوم بتقــومي أدائــه بعــد كــل موســم تــدرييب حــىت ميكنــه أن يكــون قــادرا علــى تقيــيم خرباتــه الت-

زيــادة صــفاته اجليــدة و إصــالح مــا جيــده مــن بعــض الــنقص أو القصــور أو الســلبيات حــىت يرتفــع مبســتوى أدائــه، 
ــا املــدرب الواثــق مــن نفســه و عملــه الــذي يريــد أن يرتفــع مســتواه و يصــل يفلنفســه فعمليــة التقــومي الــيت يقــوم 

.يوم من األيام إىل األداء املثايل و الذي جيعله حمط أنظار مجيع من يعمل يف جمال تدريب لعبته
.أن يكون شخصية منظمة يف مجيع تصرفاته سواء يف حياته العامة أو اخلاصة وجمال عمله-

.20،21مرجع سابق، ص ، "املدرب الرياضي يف األلعاب اجلماعية":عماد الدين أبو زيد- علي فهمي البيك-1
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ليمة للرجـــل أن يكـــون منوذجـــا صـــاحلا و مـــثال لالعبيـــه مـــن الناحيـــة اخللقيـــة، بعيـــدا عـــن التصـــرفات غـــري الســـ-
.غري خلقية الرياضي كشرب الكحوليات أو التدخني ، أو التلفظ بألفاظ

أن تكون لديه القدرة على بث روح اجلماعة بني الالعبني وتقوية احملبة واألخوة الصادقة بيـنهم ، ويبتعـد عـن  -
ت املـدرب الرياضـي كل ما يفرق بني الالعبني لذلك جيب أن يكون عادال يف تعامله معهم ، و مـن أسـوأ صـفا

.له حقمن أن حيايب العب أو أكثر عن آخرين، و أال ينصف
:شخصية المدرب الناجح -1-3

إن نشـــاط املـــدرب هـــو نشـــاط بيـــداغوجي ، والبيـــداغوجي يكـــون الشخصـــية وحيـــول نفســـية اإلنســـان يف ثقتـــه «
ية املــدرب الفعــال ، واملعرفــة ، كــل هــذه النشــاطات تنطبــق علــى أســاس فعاليــات ونشــاط شخصــهوســلوكا تــبنفســه 

جمموع العلوم اإلنسانية ،واملدرب هو الذي يتكفل بتدريبات باجليدة لإلنسان هي اليت تسمح باستيعا
1.»الفريق 

كثريا ما نسمع أن قوة فريق ما تكمـن يف شخصـية مدربـه ، وعملـه املسـتمر والفعـال فـوق أرضـية امللعـب «
يكـون علـى درايـة شـاملة بكـل األشـياء الـيت تسـب لـه ردود أفعـال متشـددة أو وخارجه ، كما جيب علـى املـدرب أن 

ـــائج الفريـــق إذ هـــو مـــرغم علـــى  ـــؤثر بالســـلب علـــى معنويـــات ونت كتســـاب معـــارف إبـــاألحرى العقـــد النفســـية الـــيت ت
2.»سيكولوجية دقيقة تساعده على تصفية وتطهري احلالة النفسية للفريق ، وكذا اجلو النفسي للفريق 

ا أن شخصـية املـدرب النـاجح ترتكـز أساسـا علـى مكونـات وخصـائص نفسـية حمـددة مثـل الشـجاعة ، كم
.الثقة بالنفس ، التمعن ، التحكم يف الفريق لكي حيافظ على متاسكه ووحدته 

ـــأثري خـــاص علـــى الشخصـــية مثـــل املداومـــة واملواصـــلة يف تطبيـــق  كمـــا توجـــد هنـــاك خصـــائص أخـــرى هلـــا ت
بــادرة الشخصــية إلجيــاد احللــول للمشــاكل ، املثــابرة يف العمــل لتفــادي الركــود واليــأس والقلــق ، الربنــامج الســنوي وامل

، وهــي الشخصــية وحــدة متكاملــةزيــادة إىل اختــاذ القــرار املناســب ، حبيــث أن كــل هــذه اخلصــائص النفســية تشــكل 
.اف املسطرةالقوية للمدرب واليت تسمح له بالتسيري احلسن للفريق ، والوصول إىل حتقيق األهد

:سلوك المدرب الرياضي -1-4
ــا العديــد مــن البــاحثني يف جمــال القيــادة اإلداريــة مت التوصــل إىل حتديــد نــوعني يف ضــوء الدراســة الــيت قــام 

:هامني من القادة اإلداريني ومها 
CONCERN FOR PEOPLE: بالناس –بالدرجة األوىل –سلوك القائد اإلداري املهتم -

CONCERN FOR PRODUCTION:باإلنتاج –بالدرجة األوىل –ائد اإلداري املهتم سلوك الق-

تطــــوير نتــــائج هــــذه MOUTONوجــــني موتــــون ) BLAKE)1985واســــتطاع كــــل مــــن روبــــرت بليــــك 
احملـور األول :ن هـذين النـوعني مـن السـلوك ميكـن توضـيحهما علـى هيئـة شـبكة ذات حمـورين أإىل االدراسـات وأشـار 

ـــــــــة "وذلـــــــــك فيمـــــــــا يعـــــــــرف بنمـــــــــوذج ،هتمـــــــــام باإلنتـــــــــاجواحملـــــــــور الثـــــــــاين اإل،بالنـــــــــاس هتمـــــــــاماإل الشـــــــــبكة اإلداري

1 - LAROUSSE ENCYC LOPEDIQUE 1972 P ( 332 ) .
.40،41، ص 1993, ، األسس احلديثة ، املنشورات اجلامعية املفتوحة " اختصاصي يف كرة القدم :  " باسم فاضل عباس العراقي-2
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MONAGERIAL GRID" كمــا مت التمييــز بــني مخســة أنــواع رئيسـية لســلوك القيــادة طبقــا ملوقعهــا علــى
.الشبكة اإلدارية 

COXكــوكس ) MARTENS1995مــارتينز (وقــد قــام بعــض البــاحثني يف علــم الــنفس الرياضــي 

ـــال إب،عـــالوي،) 1994( قتبـــاس مفـــاهيم منـــوذج الشـــبكة اإلداريـــة وحماولـــة تطبيقهـــا علـــى القـــادة الرياضـــيني يف ا
:الرياضي وبصفة خاصة املدربني الرياضيني ويف ضوء ذلك أمكن حتديد نوعني هامني لسلوك املدرب الرياضي ومها

سلوك املدرب الرياضي املهتم بالالعبني :CONCERN FOR ATHLETES.
 سلوك املدرب الرياضي املهتم باألداء:CONCERN FOR PERFORMANCE.

.و بذلك ميكن حتديد مخسة أنواع رئيسية لسلوك املدرب الرياضي طبقا ملوقعها على الشبكة اإلدارية
:9/9السلـوك 1–4–1

ة بتحفيـــز الالعبـــني و و هـــو الســـلوك الـــذي مييـــز املـــدرب الرياضـــي أو املـــدير الفـــين الـــذي يهـــتم بدرجـــة كبـــري 
م، مع إبـداء نفـس اإلالتعامل معهم بصورة إجيابية و اإل هتمـام بـأداء هتمام برعايتهم وخلق البيئة الصاحلة لنمو قدرا

ـم إىل  م املزيـد مـن القـدرات و املهـارات احلركيـة و اخلططيـة للوصـول  م و إكسـا الالعبني و حماولة تطوير مسـتويا
.ملنافسات الرياضيةأعلى مستوى ممكن يف ا

:1/9السلـوك 2–4–1
و هذا النوع من السـلوك يوضـح تركيـز املـدرب الرياضـي و املـدير الفـين علـى االهتمـام بـالالعبني و رعـايتهم 

م و حتفيزهم مع اإل هتمام الضئيل بـاألداء و تطـويره لـدى الالعبـني أو حماولـة بـذل املزيـد و حتقيق مطالبهم و حاجا
ممن اجلهد لإل م و مهارا 1.رتقاء مبستوى قدرا

: 9/1السلـوك 3–4–1
هتمــــام بنتــــائج الالعبــــني و مســــتوى األداء الــــذي يشــــري هــــذا الســــلوك إىل تركيــــز املــــدرب الرياضــــي علــــى اإل

يظهرونـــه يف التـــدريب و املنافســـة الرياضـــية، و يركـــز علـــى ختطـــيط و إدارة عمليـــات التـــدريب و املنافســـات الرياضـــية  
م و دوافعهم و مطالبهم و قلة التفاعل االجيايب معهمبصورة  .دقيقة مع قلة االهتمام بالالعبني و حاجا

: 1/1السلـوك 4–4–1
و هذا النوع من السلوك يشري إىل قيام املدرب الرياضي أو املدير الفين ببذل القليل من اجلهد املوجـه سـواء 

م أو لرعا .يتهم و حفزهم ألداء الالعبني و تطوير مستويا
:5/5السلـوك 5–4–1

يشــري هــذا النــوع مــن الســلوك إىل أن املــدرب الرياضــي أو املــدير الفــين يهــتم بدرجــة متوســطة بكــل مــن أداء 
م و كذا رعايتهم و حفزهم .الالعبني وتطوير مستويا

.94- 93، ص 2002، مصر ، 1،دار الفكر العريب، ط"سيكولوجية املدرب الرياضي":حممد حسن عالوي -1
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باإلضـــافة إىل -الرياضـــيو يف إطـــار منـــوذج الشـــبكة اإلداريـــة يالحـــظ أن هنـــاك العديـــد مـــن أنـــواع الســـلوك للمـــدرب
.هتمام بالالعبني و االهتمام باألداءو ذلك يف ضوء و مدى درجة اإل-األنواع اخلمسة السابق ذكرها

:أخالقيات المدرب الناجح -1-5
وإن توافــــق أخالقيــــات املــــدرب ة ال تســــتطيع فصــــل بعضــــها عــــن بعــــض،متكاملــــوحــــدةإن شخصــــية املــــدرب -

يف شخصيته ضروريان جدا يف حتسني مردود الالعبني وبالتـايل نقـص أحـد هـذه األخالقيـات الناجح الرتبوية واملهنية 
.ينعكس بالسلب على الالعبني

ويتوجـب علـى املـدرب أن يكـون طموحـا ومنضـبطا ، فاحتكاكـه اليـومي بـالالعبني يقـوم بتـأثري مباشـر علــى 
.شاكل اليت تواجه الفريق سلوكهم لذا يتوجب عليه إرساء عالقات جيدة مع العبيه تفاديا للم

:وهناك بعض األخالقيات اليت البد من توافرها يف املدرب نذكر منها -
:المدرب كمربي -1-5-1

كمـــريب أو معلـــم ، فلـــيس عليـــه أن يكـــون مســـؤوال فقـــط علـــى النـــواحي التكتيكيـــة والتصـــرفات بيعتـــرب املـــدر -
ا املدرب احلميدة ويعمل على صقل احلب اجلماعي بينهم ، .ومن بني الصفات الرتبوية اليت جيب أن يتميز 

:القيم األخالقية -أ
أن يكـون املــدربون ، علـى خلـق عـايل وهــذا األمـر مـن شـدة شــيوعه بـإنـه مـن األشـياء التقليديــة أن نتوقـع «

مهمـة للغايـة ألي إن هـذه اخلاصـية،يأخذه كثري من الناس على أنه شيء مسـلم بـه ولكـن املـدربني ال يفعلـون ذلـك
إن الــدور اخلـاص الـذي يشــغله،إنسـان يقـوم بالتـدريب ولكنــه أمـر حسـاس ملـن يعملــون يف ميـدان التـدريب الرياضـي

ودا املــدرب يف حيــاة هــذا اجليــل شــديد التــأثر بــالغري وحقيقــة أن املــدرب ميثــل مثــال حــي حيتــاج منــه إىل أن يكــون مــز 
وال جيــب أن حيــث م الالعبــني،أن يهــتم بتجنــب الريــاء والنفــاق أمــافاملــدرب جيــببقــيم أخالقيــة علــى مســتوى عايل،

وســـيؤدي إىل إفســاد فاعليـــة املـــدرب   " علــى قـــيم ويفعـــل هــو عكســـها ، فهـــو يســاعد علـــى تـــدمري صــالحية املـــدرب 
1.»كرتبوي ومنوذج وقائد لالعبني والالعبات 

):RESPECT:(االحترام -ب
حرتام هـــو ذلـــك ب أن يناضـــل مـــن أجلهـــا حـــىت يبـــدوا حمرتمـــا فـــاإلالصـــفة التاليـــة للمـــدرب ، هـــي الـــيت جيـــ«

إذ جيــب أن تكــون لــه طريقــة ، الشــيء الــذي جيــب علــى املــدرب أن يكونــه لنفســه وعليــه أن يكتســبه فمــثال طريقتــه
حـرتام اجلميـع سـواء الالعبـني أو اإلداريـني ، وجيـب اإلشـارة هنـا إمعينة ومقنعـة ، فهـي أحـد األسـاليب الـيت تكتسـب 

2.»حرتام اإلمن كثريالهبعض املدربني تكون له شعبية بصورة أكثر من الالزم  إال أن هذا يفقدأنإىل

.  15،  ص  1997، منشاة املعرف،مصر اإلسكندرية،"أسس العمل يف املهنة التدريب:" حممد حسن زكي  -1
2- DAVISWILLIAMS : FOOT BALL STAFFORGANIZA TION SCHOLASTIC COACH ,
1976, P( 36) .
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:االهتمام باألفراد -ج 
هتمـــام الـــدائم بالنســـبة لكـــل مـــا ينمـــي أي فـــرد يف كمـــا حيتـــاج املـــدرب أيضـــا ألن ميتلـــك صـــفة احليـــاد ، واإل«-

ن يكون قاصرا على املوسم الرياضي فمثال يعترب مـن السـهل جـدا علـى أحـد هتمام ال جيب أالفريق ، إال أن هذا اإل
نتهـــاء املوســـم الرياضـــي وذلـــك عنـــدما يكـــون هـــؤالء إالالعبـــني أن ينســـى مـــا حـــدث بالنســـبة لـــبعض املـــدربني ، بعـــد 

وعنــدما حيــدث هــذا فإنــه يعطــي الفرصــة لــبعض النقــاد ، بــأن يصــروا يفعبــني غــري متضــامنني مــع هــذا املــدرب ،الال
م بــأن هــذا املــدرب يــويل اهتمامــه بــالالعبني خــالل املوســم الرياضــي فقــط نتهــاء املوســم فــإن إجــرد مبولكــن ،تصــرحيا

1». هذا املدرب أو هؤالء املدربني ال جيهدون أنفسهم أكثر من ذلك 

:األمانة -د 
ـــا املـــدرب ، والـــيت ينبغـــي أن يصـــري عليهـــ« ـــا إحـــدى الصـــفات الـــيت جيـــب أن يتحلـــى  ا كـــل مـــن كانـــت إ

ا  الرياضة مهنته ، وليس هناك وضع وسط فإما أن يكون أمينا أو غري أمني ويف إحدى التجارب اليت قام 
 "RLAPHISABOCK " مـا ميكـن تعلـيم األمانـة مـن خـالل ممارسـة الرياضـة أكثـر هفرتاضه أنـإوالذي كان

فـــرتاض ، وعليـــه فـــإن قصـــد تعلـــيم األمانـــة اإللكن التجربـــة أثبتـــت فشـــل هـــذا ميكـــن ذلـــك مـــن خـــالل احليـــاة العاديـــة،
ذا إذا كان املوقف  2.»يستدعي ذلك بالرياضة فليقم املدرب 

:اإلخالص -ه 
ــا املــدرب الرياضــي« واإلخــالص أن يبــذل ،يعتــرب اإلخــالص أحــد الصــفات اهلامــة الــيت جيــب أن يتمتــع 

يكــون هــذا املــدرب مــن أفضــل وأحســن كــي عــام لاملــدرب قصــارى جهــده خــالل عملــه بقــدر املســتطاع وعــام بعــد 
األخص يف نظـر الالعبـني أو وبـكما عليـه أن حيـاول أيضـا أن جيعـل رياضـته أحسـن رياضـة بقـدر املسـتطاع ،املدربني 

م  3.»الناشئني الذين يدر

:القدرة على التنظيم وضبط النفس -و
) رواد ( ب حيتـــاجون إىل مرشـــدين فالشـــبا،احلاجـــة إىل التنظـــيم وضـــبط الـــنفس جـــزء متكامـــل مـــن التعلم«
م حيتـاجون إىل معرفـة حـدود اإلشـراف والقيـادة والتعـرف،إلرشادهم  فال حـرج يف أن تقـول للشـباب مـا هـو ،كما أ

داخــل النزعــة الفرديــة آخــذين بتطبيــق ســتجابة للســلطةوكــذا كيفيــة اإللــذي يســتطيعون أوال عملــه أو تعلمه،الشــيء ا
ويف األيام احلالية داخل جمتمعنا جند أن هنـاك ضـرورة لضـبط الـنفس حـىت يتحقـق ،) اعمل ما خيصك فقط ( املبدأ 

»عامل التنظيم 
،يتعني على كل مدرب أن يهتم باجلانب النفسي مثـل اهتمامـه باجلانـب الرتبـوي:المدرب كنفساني -1-5-2

خصــية الرياضــي مــن جانــب واإلطــالع علــى املواضــيع البســيكولوجية وإتقــان أسســها ومناهجهــا مــن أجــل تطــوير ش
ا مـن خـالل القـيم الرياضـية ،النمو الذهين  ،لذلك فإن التحضري النفسي يسـتمد مـن املعلومـات الـيت ميكـن اكتسـا

1 -GOVERNA LIPAUL : THE PHYSICA EDUCA TORASCOACH QUEST 1988 , P 30 .
.31، ص1991،  اإلسكندرية ،مصر،" نظريات التدريب الرياضي : " ملقصود السيد عبد ا-2
.84، دون سنة  ، ص  " ختطيط التدريب الرياضي : " البيك علي فهمي -3



المراهقة- الرياضيالمدرب ـث ـــــــــــــــــــــــالفصل الثال

73

واعتمادا على تقنية البحث ميكن مالحظة شخصـية الرياضـي مـن خمتلـف اجلوانـب ومـن بـني الصـفات الـيت جيـب أن 
ا املدرب ودوره كنفساين  .يتصف 

:عتزاز قدرة على تنمية الشعور باإلال-أ
عتزاز واحلفاظ علـى تقاليـد الفـرق إن أحد األهداف اليت يكدح املدربون لتحقيقها هي تنمية الشعور باإل«

ا  ـــيت يـــدربو ـــذين يكونـــون فـــالفخر واإل،ال ـــه الفريـــق ينتقـــل إىل الالعبـــني ال ـــذي يشـــعر ب ـــزاز ال جيعـــل هـــذا األخري،و عت
ــــذا،كمــــا خيلــــق جــــوا مناســــبا للتــــدريب والفخــــر،بــــة جــــدا نضــــمام إليــــه غايــــة مرغو اإل املعــــىن ميكــــن للمــــدرب أن و

1»يستخدمه كدافع للفريق وليكون الالعبون أكثر تقبال ملا يراه املدرب ضروريا إلعداد هذا الفريق للمنافسة 

:الرغبة الملحة للفوز -ب 
وطبيعـــي أن تـــنعكس هـــذه ،حـــة للفـــوزجيـــب علـــى كـــل مـــدرب أن ميتلـــك ويتمتـــع باحلمـــاس وبالرغبـــة املل«

الصفة اخلاصة بالرغبة يف الفوز على الالعبني ، فليس هناك خطأ يف تعليم األفـراد أن يلعبـوا بغـرض حتقيـق الفـوز مـع 
.2»إمدادهم بالقواعد والروح اخلاصة باللعب 

:المدرب ومواجهة الهزيمة -ج
ايـــة امل طـــاف بالنســـبة لـــه ، ولكـــن يف الواقـــع جنـــد الكثـــري مـــن هزميـــة املـــدرب يف إحـــدى املباريـــات ال تعتـــرب 

ون إىل كثـرة الكـالم وإسـقاط اللـوم علـى العبـيهم ، ويصـل األمـر ؤ املدربني يصابون خبيبـة األمـل عنـد هـزميتهم ، فيلجـ
،وســبب ذلــك يعــود إىل أن هــؤالء املــدربني غــري مهيئــني لتقبــل اهلزميــة،عتزال مهنــة التــدريباببعضــهم إىل التفكــري بــ

علـــى هـــذا األســـاس ننصـــح املـــدربني العـــاملني يف حقـــل التـــدريب أن يقفـــوا يف مواجهـــة اهلزميـــة بكـــل صـــرب وشـــجاعة و 
:وذلك من خالل تطبيقهم أو معرفتهم لآليت 

.إعادة البناء : أوال
.التعرف على األسباب الرئيسية اليت أدت إىل هذه اهلزمية : ثانيا
.كتحفيز لتحقيق الفوز حماولة جتاوز اهلزمية وجعلها  : ثالثا

:المدرب في مساعدة وتهيئة الالعبين -د
يئــــة الالعبــــني ، وجيــــب أن تكــــون هــــذه األخــــرية مــــن خــــالل « لكــــل مــــدرب طريقــــة معينــــة يف مســــاعدة و

جتماعات التمهيدية والنهائية ، يف حني أن املساعدة تتم عادة بني املدرب والالعبـني بصـورة منفـردة ، أي حيـاول اإل
ب مقابلــة كــل العــب علــى حــدى لــتفهم مشــاكله ســواء العائليــة أو الــيت تتعلــق بوضــعه داخــل الفريــق وحماولـــة املــدر 
3.»وإذا كانت خارج صفوف الفريق جيب تتبعها حىت يسهل حلها ،حلها

.119، مرجع سابق ، ص" أسس العمل يف مهنة التدريب : " حممد حسني زكي حممد 1
- .63, 61، ص 1994، دار الفكر العريب ،القاهرة ، "ني اإلعداد النفسي للرياضي: "كاشف عزة حممود 2
- .301، ص 1996، 01، دار الفكر العريب للطباعة والنشر والتوزيع ، ط" موسوعة كرة الطائرة احلديثة : " أكرم زكي خطابية 3
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:ياضيالر واجبات المدرب - 1-6
ولية ؤ التـدريب تقـع ضـمن مسـيعين أن ختطيط الربنامج الرياضـي لعمليـة:تخطيط عملية التدريب: -1-6-1

م م وإمكانيـا ومـا تـوفره لـه املؤسسـة ..املدرب الرياضـي ألنـه هـو أقـرب األشـخاص إىل الالعبـني والـذي يعـرف قـدرا
. الرياضية من إمكانيات مادية أو بشرية وذلك وفق أهداف حمددة واضحة مدروسة

ــــدف أساســــا إىل الوصــــول بــــالالعبني إىل أعلــــى املســــتويات وإذا كانــــت عمليــــة التــــدريب يف أي مؤسســــة رياضــــية 
الرياضـــية وفقـــا للمرحلـــة الـــيت يـــتم تـــدريبها، فإنـــه يتطلـــب مـــن املـــدرب إتقانـــه للمعـــارف واملعلومـــات العامـــة واخلاصـــة 

. واملرتبطة بالنشاط الرياضي املمارس
التـدريب الرياضـي، فإنــه ال ويتطلـب التخطـيط الرياضـي لعمليـة التـدريب اإلملـام التــام باألسـس النظريـة والعلميـة لعلـم 

.شرتاك يف الدورات التدريبية اليت تتم يف الدول املتقدمة رياضيابد من اإل
باإلضـــافة إىل . ســـتخدام تكنولوجيـــا املعلومـــات يف هـــذا امليـــدانإســـتفادة مـــن اإلمكانيـــات اهلائلـــة يف باإلضـــافة إىل اإل

.ذا االستفادة من العلوم املرتبطة بالتدريب الرياضيأمهية نتائج األحباث العلمية اليت تتم يف جمال التدريب وك
ســـتفادة الالعبـــني مـــن قـــدرات إتتوقـــف عمليـــة التـــدريب الرياضـــي علـــى مـــدى :تنفيـــذ عمليـــة التـــدريب-1-6-2

م اجلوانـب الفنيــة والبدنيـة الــيت  املـدرب الـذي يتــوىل تنفيـذ عمليــة التـدريب والـذي يســتطيع أن ينقـل معارفــه، وإكسـا
م وحتسينها، لذا وجب على املدرب عند قيامه بتنفيذ عملية  التدريب مراعاة ما يليتسهم يف اإل :رتقاء بقدرا

وتعــين أن املــدرب ال بــد أن يراعــي يف تطــوير قــدرات العبيــه :المبــادئ الفســيولوجية لعمليــة التــدريب الرياضــي:أ
:ه املبادئقدرات ومن هذاليولوجية وليت تساهم بشكل رئيسي يف تطويرز اجلوانب الف

حيـث توجـد مترينـات فرديـة وأخـرى زوجيـة، مث :تنوع التدريبات المختارة وفقا لصيغة الهـدف مـن التـدريب1-أ
إذن ال بـد أن يراعـي املـدرب ،خاصـةو مترينات باألدوات وأخرى بغري أدوات، مترينات هوائية وأخرى ال هوائية، عامة

وضـعية املرحلـة التدريبيـة واهلـدف و بات املناسبة وفـق قـدرات الالعبـني يف عملية تنفيذ الربنامج التحديد األمثل للتدري
1.املراد الوصول إليه

ــدأ زيــادة الحمــل البــدني2-أ رتقــاء بقــدرات يولــوجي اهلــام مــن املبــادئ األساســية يف اإلز ويعتــرب هــذا املبــدأ الف:مب
م لــذلك عد علــى اإلالالعبــني، حيــث أن الثبــات علــى مســتوى معــني مــن األداء لفــرتات طويلــة ال يســا رتقــاء بقــدرا

.فإن زيادة احلمل أمر مطلوب وهام عند تنفيذ عملية التدريب

رتقاء مبستوى الالعبـني فـإن األمـر إذا كانت زيادة احلمل أمر هاما وضروريا لإل:مبدأ التدرج في زيادة الحمل3-أ
زيـادة احلمــل، أمــر هـام وضــروري وخاصــة مرهـون بقــدرة املـدرب علــى التــدرج يف تنفيـذ هــذا املبــدأ، حيـث أن التــدرج ب

مــــع املبتــــدئني والناشــــئني الرياضــــيني، ومــــن األخطــــار الــــيت يــــنجم عــــن زيــــادة احلمــــل فجــــأة ودون مقــــدمات أو دون 
ـــه خطورتـــه يف جمـــال التـــدريب والـــذي إ يبعـــدســـتخدام  أســـلوب التـــدرج هـــو حـــدوث ظـــاهرة احلمـــل الزائـــد، وهـــذا ل

. الالعبني فرتات طويلة عن املالعب

.16،ص1،2001طاملركز العريب للنشر،،"املدرب الرياضي:"السيد احلاوي-1
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إعــداد شــامل جلميــع أجــزاء جســم " هلــا أكثــر مــن معــىن، فقــد تعــين يف مراحــل اإلعــداد األويل:التنميــة الشــاملة4-أ
ودون التخصيص جلزء معني، وهذا يساعد املدرب يف جتهيز الالعب بصورة متكاملة وقـد تعـين أثنـاء فـرتة " الالعب 

ل حبيث تشمل التنميـة مجيـع هـذه املكونـات، وبالتـايل اإلعداد البدين العام تنمية الصفات البدنية العامة للجسم كك
يســتطيع املــدرب جتهيــز العبــه يف فــرتة اإلعــداد اخلــاص بكفــاءة عاليــة، ويكــون الالعــب قــادرا علــى تنفيــذ الواجبــات 

.قتدارإاحملددة له بكفاءة و 
ــة5-أ خيتلفــون فيمــا بيــنهم ويعتــرب هــام وأســاس عنــد تنفيــذ عمليــة التــدريب ألن الالعبــني :مراعــاة الفــروق الفردي

ســواء يف القــدرات البدنيــة والوصــفية أو املهاريــة وكــذا النــواحي النفســية، إذن مراعــاة هــذه اجلوانــب يف التــدريب ميثــل 
أحــد العوامـــل اهلامـــة يف جنــاح املـــدرب، وهـــذا ميكنـــه مــن تنفيـــذ عمليـــة التـــدريب دون حــدوث شـــكوى مـــن الالعبـــني 

لعامــة واخلاصــة والوصــول إىل مســتوى أفضــل يف النــواحي الفنيــة للنشــاط وبــذلك متكــن كــل العــب مــن تنميــة قدراتــه ا
. املمارس

جيــب علــى املــدرب الرياضــي مــن التعــرف علــى العوامــل الــيت قــد تــؤثر علــى  قــدرات :رعايــة الالعبــين-1-6-3
دريب العبيـــه، الـــذين هـــم أحـــوج النـــاس إىل الرعايـــة ســـواء يف اجلانـــب البـــدين أو الصـــحي أو النفســـي وحيـــث أن التـــ

ســبب ضــغط عصــيب ونفســي كبــري علــى الالعبــني وقــد يســتجيب يالرياضــي يف املواقــف التنافســية أثنــاء املباريــات قــد 
الالعب هلذه الضغوط، مما تقلل من قدراته وجمهوداته، وتسـاهم بصـورة مباشـرة علـى مسـتوى أدائـه، لـذا ينبغـي علـى 

ال يــــؤثر عليــــه ســــلبا يف ا الالعــــب، ويعاجلهــــا حــــىتجههــــااملــــدرب الرياضــــي معرفــــة هــــذه املــــؤثرات والضــــغوط الــــيت يو 
ف اإلدارة ومن هذه الضغوط على سـبيل املثـال، موقـف الغـرق يف جـدول املسـابقة، تشـاؤم اجلمـاهري،مواقاملنافسات،

1.عدم التوفيق يف األداءالسلبية، وعصية املدرب،

ـا وفـقلـى قدراتـه واإليقصـد بـذلك مسـاعدة الالعـب يف التعـرف ع:إرشاد الالعبين وتوجيههم-1-6-4 رتقـاء 
ســتغالل إمكاناتــه الذاتيـــة ومــا يتـــوفر لــدى النــادي مـــن مســاعدات إلرشـــاد طموحــات أفضــل وبالتـــايل العمــل علـــى إ
.ستخدام األساليب العلمية احلديثة يف ذلك لتحقيق األهداف املنشودةإالالعبني وحل مشاكلهم، وال مانع من 

ـــويقصـــد :التقـــويم الشـــامل-1-6-5 ـــنقص يف املتغـــريات املـــؤثرة علـــى عمليـــة معهب ـــع أوجـــه القصـــور وال رفـــة مجي
، وكمــا أوضــحنا مــن أيضــاالتــدريب والتعــرف علــى نقــاط القــوة فيهــا وتطويرهــا ومعاجلــة أوجــه القصــور والضــعف فيهــا

قبـــل بـــأن رياضـــات املســـتويات العاليـــة ال يقتصـــر التقـــومي فيهـــا علـــى عمليـــة التـــدريب مبـــا حتققـــه مـــن جنـــاح أو فشـــل 
ــا، ويفضــل يف هــذا اجلانــب اإلا ســتعانة بتقــارير فنيــة مــنملباريــات بــل يتعــدى ذلــك مجيــع العوامــل املــؤثرة واملرتبطــة 

وكـذلك أخصـائي التغذيـة خصـائي النفسـي أو املـدير اإلداري،املعاونني للمـدرب سـواء أخصـائي اللياقـة البدنيـة أو األ
وبالتــــايل يكتــــب لعمليــــة التــــدريب ، مجيــــع النــــواحيبالنــــادي حــــىت يســــتطيع املــــدرب أن يضــــع تصــــورا متكــــامال مــــن

2.النجاح

.18،مرجع سابق،ص" املدرب الرياضي: "ويالسيد احلا-1
.19-18مرجع السابق،ص " املدرب الرياضي:" حيي السيد احلاوي-2
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:أساليب القيادة للمدرب الرياضي-1-7
جنـــاز الواجبـــات إيعـــين األســـلوب القيـــادي ماهيـــة أمنـــاط الســـلوك الـــيت يتبناهـــا القائـــد ملســـاعدة مجاعتـــه علـــى 

فيــه يف تعريفهــا  ولكــن اختلفــو الــذي ارختلــف البــاحثون يف تصــنيف أمنــاط القيــادة بالقــدإوإشــباع احلاجــات، وقــد 
:وهيهناك ثالث أساليب 

1.األسلوب األوتوقراطي واألسلوب الدميقراطي و األسلوب الفوضوي

:قراطيو األسلوب األوت-1-7-1

ويتميز هذا النمط يف متحور السلطة بيـد القائـد وحـده ، فهـو الـذي يتخـذ القـرارات بنفسـه و حيـدد سياسـة 
وهـو بـدوره احلكـم ،، يرسـم اخلطـط و ميلـي علـى اجلماعـة أنشـطتهم و نـوع العالقـات بيـنهماجلماعة و أدوار األفراد

ختـاذ إختيـار العمـل أو املشـاركة يف إحـق ميلكـونو مصدر الثواب و العقاب ، ويهتم بضمان طاعة األفراد الـذين ال
سـتبدادي تـؤدي ظـل هـذا املنـاخ اإلالقرار أو حىت املناقشة ، وهو يتدخل يف معظم األمور ، و بطبيعة احلال فإنـه يف

بتكـار حيـث يعتمـدون  الطاعة العمياء دون مناقشة و عدم إبداء الرأي إىل تعطيل القدرة على اخللق و اإلبـداع و اإل
كليــة علــى القائــد ، كــذلك ال يتــيح هــذا املنــاخ جمــاال كافيــا  لتنميــة العالقــات اإلنســانية بــني أفــراد اجلماعــة فتــنخفض 

جتمــاعي بينهم،ممــا يــؤدي إىل إىل العالقــات اإلنســانية الالزمــة وحتقيــق التكيــف اإلفتقــارإىل جانــب اإلالــروح املعنويــة 
نتشــار املنافســة غــري الشــريفة والنــزاع وضــعف روح التعــاون كمــا يــؤدي انتشــار الــروح الســلبية لــدى األفــراد إاحتمــال 

2.واكتفاءهم بالعمل بالقدر الذي حيميهم من عقاب القائد االستبدادي

:األسلوب الديمقراطي-1-7-2
ـــــراد اجلماعـــــة يف  ـــــع املســـــؤولية وإشـــــراك أف ـــــد علـــــى توزي ـــــادة يعمـــــل القائ ختـــــاذ إيف هـــــذا األســـــلوب مـــــن القي

القرارات،ويشـــجعهم علـــى تكـــوين العالقـــات الشخصـــية وحتقيـــق التفـــاهم املتبـــادل بينهم،كمـــا حيـــاول كســـب ودهـــم 
م وحـبهم فيلتفـوا حولـه ويدعمونـه، نتشـار إيـؤدي إىل ن أوامـره بـروح راضـية ويسـعون لتنفيـذها وهـو مـاويتقبلـو وتعاو

ســتقرار ورفــع الــروح املعنويــة،وكفاءة األداء،والقائــد رتياح،اإلخالص،اإلقبال علــى العمــل، التعــاون اإلمشــاعر الرضــا،اإل
ا يعمــل علــى جيابيــة يف شــؤون اجلماعــة كمــالــدميقراطي يســعى إىل أن يشــعر كــل فــرد يف اجلماعــة بأمهيــة مســامهته اإل

.توزيع املسؤولية بني أفراد اجلماعة مما يزيدها قوة
ويصـــــغي القائـــــد الـــــدميقراطي لآلخـــــرين أكثـــــر ممـــــا جيعلهـــــم ينصـــــتون إليـــــه،فهو يقـــــرتح وال يـــــأمر، واجلماعـــــة 

راد باالرتيــاح بــني أفــ،كمــا يعـم الرضــا والشــعور ومبقــدرة أعلــى علــى األداء،كــرب حنــو العمـلأالدميقراطيـة تتميــز بدافعيــة 
3.كما تسود روح التعاون والصداقة ويقبل اإلحساس باإلحباط والفردية،اجلماعة 

.326-302، ص 1997،مطبعة اجلمهورية ، القاهرة ، مصر،  " علم النفس االجتماعي: "حممود فتحي عكاشة -1-2
تمع:" حممد شفيق زكي -3 .201، ص 1997احلديث ، اإلسكندرية ، مصر ،  ،املكتب اجلامعي 1ط،"اإلنسان وا
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جيابيــــات يــــنعكس أثرهــــا علــــى أفــــراد اجلماعــــة إال أن التمــــادي يف إرغــــم مــــا حتققــــه القيــــادة الدميقراطيــــة مــــن 
القــدرة علــى االحتفــاظ حينها يفقــد القائــد،الالمركزيــة قــد يــؤدي إىل نــوع مــن التســيب والالمبــاالة بــني أفــراد اجلماعــة

علـــــى اختـــــاذ القـــــرارات وذلـــــك يف حـــــاالت اللغـــــو واملبالغـــــة ةباملنـــــاخ القيـــــادي والســـــيطرة علـــــى زمـــــام األمـــــور، القـــــدر 
فيه،باإلضافة إىل أن هذا النمط القيادي ال يصلح يف جماالت معينة خاصة يف األوقـات العصـيبة وعنـد الشـدائد ويف 

1.ظل احلاالت الطارئة واألزمات

:األسلوب الفوضوي-1-7-3
ا النــوع مــن القيــادة يكــون هنــاك حريــة قــة أو قيــادة عــدم التــدخل ، و يف هــذويطلــق عليــه أيضــا احلريــة املطل

ـــد األهـــداف وإمطلقـــة لألفـــراد ـــار النشـــاط و ذختـــايف التخطـــيط للعمـــل وحتدي ك فـــان ذلاألصـــدقاء كـــالقـــرارات وإختي
ا النـوع سـتعداد للمعاونـة ، و مـن نتـائج هـذملشاركة مع إظهار االالسلوك يكون حياديا فال يشارك إال حبد أدىن من ا

2.من القيادة أن عالقات الود و الثقة املتبادلة بني األفراد تكون بدرجة متوسطة أيضا

:واجبات المدرب في كرة القدم -1-8
ية ، فاملـدرب املدرب الرياضي هو العمود الفقري لعمليـة التـدريب حيـث ، تقـع علـى عاتقـه هـذه املسـؤول«

قائـــد تربويـــا متفهمـــا بواجباتـــه مـــن الناحيـــة الرتبويـــة ، كمـــا عليـــه أن يكـــون مـــثال أعلـــى لكـــل اجيـــب أن يكـــون دائمـــ
الالعبــني مــن الناحيــة التعليميــة ، وخاصــة الناشــئني ، هــذا باإلضــافة إىل أن ســلوكه يف احليــاة العامــة جيــب أن يتصــف 

.»باإلدراك الكامل مبسؤوليته 
:ا كله ميكننا أن نستخلص واجبات مدرب كرة القدم ومن خالل هذ

.تنمية الصفات اخللقية واملفاهيم لدى الالعبني -«
.القدرة على االحتفاظ باللياقة البدنية ، وشرح وتطبيق مهارات اللعبة وخططها لالعبني -
.ريب يف اللعبة لرفع مستوى الالعبني اإلملام الكايف باملعلومات النظرية واليت هلا عالقة بالتد-
.لدورات واملنافسات الرياضية لاملعرفة بالقوانني واألنظمة -
القـــدرة علـــى التـــأثري علـــى اآلخـــرين و اإلملـــام باملعرفـــة العامـــة للمعلومـــات اخلاصـــة بتنميـــة شخصـــية الالعبـــني -
م  .وقياد
.بداية املنافسة إعداد الفريق نفسيا وبدنيا قبل -
.ختطيط برامج خاصة مبواسم التدريب -
.املباريات ءبل بدقجيب عليه تنبيه الفريق للقيام بعملية التسخينات العامة -
.3شرح اخلطة املناسبة للمباراة -

.327، مرجع سابق ، ص " علم النفس االجتماعي:" حممود فتحي عكاشة -1
.20املدرب الرياضي ، مرجع سابق، ص : السيد احلاوي -2
.301،مرجع سابق ، ص " موسوعة كرة الطائرة احلديثة : " أكرم زكي خطابية -3
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التـدريب العاليـة ، حـىت للوصـول جبميـع العـيب الفريـق إىل درجـة حماولتـهتلخص عمل مدرب كرة القـدم يف ي
وللوصـــول إىل هـــذا املســـتوى عليـــه أن يقـــوم بإعـــداد الالعـــب ،ميكــنهم أن يـــؤدوا أحســـن أداء رياضـــي أثنـــاء املباريـــات

:إعدادا خاصا ميس اجلوانب التالية 
.اإلعداد البدين - 
.اإلعداد التقين - 
.اإلعداد التكتيكي - 
.اإلعداد النظري - 
.اإلعداد النفسي - 

:رب كرة القدم الجيدخصائص مد-1-9
:تتمثل خصائص املدرب الرياضي فيما يلي

كافــة اجلوانــب بســتيعاإهــو ذلــك املــدرب الــذي يلــم بكافــة جوانــب كــرة القــدم ويبــذل كــل اجلهــود كــي يــتمكن مــن 
ا .الفنية واخلططية والنفسية والذهنية اخلاصة 

ل النفسي معهمجييد يف إطراح أفضل مستوى ممكن ألداء الالعبني من خالل التفاع.
رتقاء مبستوى الالعبنيجييد ختطيط التدريب وتنفيذه طبقا إلمكانات الفريق مبا يضمن اإل.
جييد من إدارة املباريات، ملم بفنون القيادة.
 وميتلك عزمية قوية، متوافق ومتماسك ومستقيمامتشبث بعمله وصبور.
 أمانة وروح رياضية ولعب نضيفوحيث العبيه على األداء وب) القانون(ملم بقواعد اللعب.
أن يكون مبتكرا حمبا لإلطالع والبحث يف كل ما هو جديد يف جمال كرة القدم.
يف التخطيط والتطبيق والتقومي خالل عمله مع الفريقاميتلك مهارة التفكري اجليد ويستخدمه.
يعتين بسالمة العبيه.
يتسم باحلماس.
 1).بالطرق املشروعة(حمب للفوز

.18،ص1999، 1بناء فريق كرة القدم، دار الفكر العريب، ط: مفيت إبراهيم محاد -1



المراهقة- الرياضيالمدرب ـث ـــــــــــــــــــــــالفصل الثال

79

1:مميزات مدرب كرة القدم -1-10

ال البدين -1 ا

ال املعريف -2 ا

ال االنفعايل-3 ا

ضبط النفس و الثبات .معرفة القواعد و القوانني           . الصحة اجليدة                   .

نفعايلاإللعبة                    معرفة آداب ال.حسن املظهر                    .

القدرة على توجيه . معرفة إسرتاتيجية اللعبة           . القدرة على إعطاء النموذج   .

و إرشاد الفريق معرفة األساليب احلديثة للتدريب  . القدرة على القيادة             .
جيابيةاملشاركة اإل. القدرة على التخطيط للتدريب      . 
لالعبنيالقدرة على توظيف النظريات       . 
االت التطبيقية .   ختاذ القرارإالقدرة على .العلمية يف ا

له مسات شخصية.
مرغوبة اجتماعيا

يمثل مميزات مدرب كرة القدممخطط): 9( الشكل

ED : CHIRON SPORT- 1985- PAGE 331-JACQUE  CREVOISRER : FOOT BALL ET
PSYCHOLOGIE  LA DYNAMIQUE DE LEQUIPE

المجال المجال المعرفيالمجال البدني
االنفعالي
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:خالصة 
إن ملدرب كرة القدم وخنص بالذكر مدرب فئة األشبال دور كبري يف التأثري على نفسية الالعبني 
م ،  وتوجيههم وإرشادهم ، خاصة إذا تعلق األمر باملراهقني وذلك من خالل معاملته هلم والعالقة اليت تربطه 

ا جتاههم ومدى متسكه بأخالقياته الرتبوية واملهنية من خالل احلصص التجريبية ليوكذا السمات اخللقية اليت  تزم 
،ومن أجل بلوغ األهداف املسطرة للفريق وتكوين العبني ذو أخالق عالية تعكس اللعب الشريف ،اليت جتمعهم

ربني أن يكونوا خري قدوة بتعاد عن السلوكات العدوانية يف مياديننا الرياضية فإنه يتوجب على املدومن أجل اإل
لالعبيهم ومثال يقتدى به ، ويتوجب عليهم أن يوضحوا لالعبني الفائدة من ممارستهم هلذه الرياضة ومدى تأثريها 

م وتنمية أفكارهم إىل ما هو أحسن وأفضل  .على رفع معنويا





المراهقة-المدربــــ الثالث ـــــــــــــــــــــــــالفصل

82

: تمهيد 
سـنة فإننـا نسـلط 17-15شـبال يف كـرة القـدم أو املرحلـة املمتـدة مـن إذا كنا بصدد التحدث عن فئـة األ

وهــي مرحلــة مــن مراحــل ،الضــوء علــى مرحلــة حامســة يف حيــاة الفــرد وهــي مــا يســميها علمــاء الــنفس مبرحلــة املراهقــة
ــا ، تــأيت بعــد مرحلــ باة الطفولــة فيكــون بــذلك قــد ختطــى مرحلــة الصــعمــر اإلنســان البــد لكــل واحــد منــا أن ميــر 

نفعاليـة والـيت تـؤثر بصـورة زيولوجيـة والنفسـية واإلياملرحلة بالعديـد مـن التغـريات الفتتميز هاته ،ودخل مرحلة جديدة 
ايت هــا بالغــة علــى حيــاة الفــرد يف املراحــل املتتاليــة مــن عمــره ، وبدايــة مرحلــة املراهقــة تتحــدد بــالبلوغ اجلنســي بينمــا 

خــتالف العلمــاء الــذين ، ويبقــى هــذا التحديــد حمــل إتتحــدد بالوصــول إىل مراحــل النضــج يف مراحــل النمــو املختلفــة
ختلفـــوا يف إعطـــاء مفهـــوم أوســـع وأمشـــل للمراهقـــة ، ومـــن خـــالل هـــذا الفصـــل ســـنتطرق إىل حتديـــد خصـــائص منـــو إ

.رسة كرة القدم واحمليط الرياضي الالعب املراهق واملشاكل اليت تعرتضه يف هذا السن وكذا عالقته مبما
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:المراهقة-2
مفهوم المراهقة -1–2
:المراهقة لغة-2-1-1

الم أي بلغ مبلغ الرجـال فهـو مراهـق ، وراهـق الغـالم ، فهـو غجاء على لسان العرب البن منظور ، راهق ال
وغـالم راهـق ،احللـم ، وجاريـة مراهقـة ، ويقـال جاريـة راهقـةحتالم ، واملراهق الغالم الذي قـارب مراهق إذا قارب اإل

1.وذلك ابن العشر إىل إحدى عشر

: ةأما في اللغة الالتيني
ى علـمبعـىن يكـرب ، أي ينمـو علـى متـام النضـج و Adolescerمراهقة مشتقة من الفعل الالتيـين فكلمـة 

2.أن يبلغ مبلغ سن الرشد

غشـــيان الشـــيء بالشـــيء األخـــري ، : القـــاف أصـــالن متقاربـــان ، فأحـــدمها الـــراء واهلـــاء و : قـــال ابـــن فـــارس 
.. غشيه : العجلة والتأخري ، فأما األول فقوهلم زهقه األمر 

...الغالم داين احللم: ملراهق وا. سورة يونس)26(اآلية وال يرهق وجوههم قرت وال ذلة: قال اهللا تعاىل 
.نو وقت صالة أخرى وأرهق القوم الصالة ، أخروها حىت يد

.العجلة والظلم : والرهق 
.والرهق عجلة يف الكذب والعيب ، سورة اجلن)13(اآليةفال خياف خبسا وال رهقا : قال اهللا تعاىل 

ــذا املصــطلح وذكــر يف لســان العــرب معــاين عــدة  واألصــالن اللــذان تــدور حوهلمــا ، هــذه املعــاين مهــا صــلة 
فة والتهمـــة ، وغشـــيان احملـــارم ومـــا ال خـــري فيـــه ، والعجلـــة واهلـــالك  صـــ، واخلفـــة واحلـــدة والالكـــذب : للرهـــق منهمـــا 

. ومعظم هذه املعاين موجودة لدى املراهق 
: المراهقة اصطالحا -2-1-2

" روح الطفــل : " وهــو بعنــوان 1981) بــدوير ( إن أول عمــل علمــي ، حــول موضــوع املراهقــة يعــود إىل 
ـام( يليه كتاب  يف هـذه األثنـاء ، كـان العلمـاء يعتـربون املراهقـة الفصـل األخـري مـن الطفولـة " دراسـة املراهقـة ) " بر

ــا الســيما مــع  تــأثرالــذي و ،املراهقــةهيف كتابــ...)ســتالني هــول ( لكــن بعــد ذلــك أقيمــت للمراهقــة فصــال خــاص 
عــاملي ، فأصــبح اهتمــامأصــبح للمراهقــة مــن بعــده حــىت تالميــذهبأفكــاره دارويــن والمــارك ، حــول التطــور ، مث تبعــه 

Hébélogie.(3( علما قائما بذاته يدعى 

.430، لبنان، ص 1997، 3لسان العرب، دار والطبع النشر، ج: أبو الفضل مجال الدين ابن منظور- 1
.100، ص 1997اهق، دار النهضة العربية، لبنان، النمو الرتبوي للطفل واملر : كمال الدسوقسي- 2
.216، ص 2004، لبنان، 1الطفل والرتبية املدرسية يف الفضاء األسري والثقايف، املركز الثقايف العريب، ط: مىن فياض- 3
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عتمــاد تعريــف إوعلــى هــذا األســاس تعــددت اآلراء واألفكــار والتعــاريف يف دراســة املراهقــة لدرجــة أصــبح مــن العســري 
ا" م 1882املراهقة سنة ) ستايل هول ( دقيق هلذه املرحلة ، وقد عرف  تسبق البلوغ وتصـل بـالفرد املرحلة اليت بأ

1".النضج ، أي االقرتاب من احللم والنضج كتمالإإىل 

أو ) اخلــارجي ( مــن خــالل هــذا التعريــف جنــد أنــه حــدد املراهقــة يف حــدوث بعــض التغــريات علــى املســتوى العضــوي 
: هي ظهور العالمات األولية للفرد منهاالفيزيائي للفرد ، حيث اعترب هول أن بداية املراهقة

 م االزديــاد املفــاجئ يف أبعــاد اجلســم مــن حيــث الطــول والــوزن وخصوصــا عنــد الــذكور الــذين يشــعرون بــأ
. أصبحوا راشدين 

 ـذا املعـىن ، يصـبح النضـج إظهور اخلصائص اجلنسية الثانوية بعد سـتكمال اخلصـائص اجلنسـية األوليـة ، و
وعرفهــا ةالتناسـلياخلاليـا مــنداخلي الـذي يعـدعامـا لـدى مجيـع أفــراد اجلـنس البشـري ، فهــو حمـرك النمـو الــ

ا فرتة تبدأ من البلوغ وتنتهي عند نضوج األعضاء اجلنسية باملفهوم النفسي) " Freud( فرويد  2."بأ

من خالل هذا التعريف جند أن املراهقة فرتة والدة جديدة ، ملا تطرأ علـى تفكـري املراهـق مـن تأمـل وهـو ميـر 
اليت آلثارها البارزة يف تكوينه اجلسمي ويف منو أبعـاده ويف مالحظـة ظـواهر جديـدة تتعلـق بتكوينـه ةالبيولوجيباملرحلة 

فرويد الذي يؤكـد علـى أن املراهقـة مرحلـة نفسـية داخليـة حبتـة منالعام ، مل يألف مثلها من قبل ، وميكننا أن حنمل
:لوجي يف النقاط التاليةو إىل تكوينه البيةراجع
ريات العضوية اخلارجية للمراهق هلا تأثري على نفسيته ومزاجه إن طبيعة التغ.
 ظهور بعض الدوافع امللحة يف هذه الفرتة واليت مل يعهدها من قبل كالدافع اجلنسي.

كتمـال النضـج فهـي تبـدأ منـذ تسبق الرشد ، وتصل بـالفرد إىل إيف املرحلة اليت" للمراهقة ) أمحد زكي ( أما تعريف 
أو الناشـئ أو ئية أو الطور الذي ميـر فيـه الفـرد سنة تقريبا ، فاملراهقة هي املرحلة النها21الرشد يف البلوغ حىت سن

3.جتماعي غري ناضج جسما وعقال وجمتمعا حنو النضج اجلسمي والعقلي واإل

ــا الفــرتة الــيت يــتمكن مــن خالهلــا املراهــق مــن اإل كبــار نــدماج مــع عــامل الينظــر أمحــد زكــي للمراهقــة علــى أ
جتماعيـة مـع اآلخـرين ، وقـد نفعاليـة كـي ميكنـه مـن القيـام بالعالقـات اإلالت العقليـة واإلارتباط باوالراشدين ، باإل

.أمهل اجلانب اجلسمي الذي له تأثري على حصول هذا االندماج 
العلمـاء ، فيمـا مما سبق عرضه من التعاريف واآلراء املختلفة ، جنـد هنـاك تباينـا واضـحا بـني آراء واجتاهـات 

م ملفهوم املراهقـة ، وميكـن القـول أن املراهقـة هـي مرحلـة النضـج العقلـي واإل جتمـاعي واخللقـي نفعـايل واإلخيص نظر
ا من فرد إىل آخر  .وختتلف شد

.379، ص2002، لبنان ، 1، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع ، ط"علم النفس النمو : " مرمي سليم _ 1
.75، ص1980مكتب األجنلو مصرية ، مصر ، " سيكولوجية املراهقة : " إبراهيم زكي قشقوش _2
315،ص1997، دار املعرفة اجلامعية ، مصر )" أسسه وتطبيقاته ( النمو اإلنساين  : " حممود السيد الطوب -3
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وكثريا ما جند تـداخال بـني البلـوغ واملراهقـة ، حيـث مت اعتبارمهـا مرتادفتـني ، أو ذات معـىن واحـد غـري أنـه يف 
مرحلـــة مـــن مراحـــل ) Perturloy( يف أن البلـــوغ فهـــومني ، ويكمـــن الفـــرق بينهمـــا يقـــة ، هنـــاك فـــرق بـــني املاحلق

ايالنمــو الف وفيهــا يتحــول الفــرد مــن كــائن ال جنســي إىل كــائن ،زيولــوجي العضــوي الــيت تســبق املراهقــة ، وحتــدد نشــأ
.جنسي 

تشـــري إىل الفــرتة الـــيت يكتمــل فيهـــا النضـــج هـــو عمليــة " مـــن دعــم هـــذا القــول ، وذكـــر أن البلــوغ ، وهنــاك 
يف ) ميخائيــل عــوض ( ، وقــد مت التفريــق بــني املفهــومني مــن طــرف "اإلجنــاباإلنســاناجلســدي ، ويكــون مبقــدور 

وفيهـا تتضـح ،زيولـوجي واجلنسـي ، وهـي مرحلـة التناسـل تسـبق املراهقـةيقتصر معناه علـى النمـو الففالبلوغ : " قوله
1.ستمرار رسالته إعلى نوعه و صبح الفرد قادرا على التناسل واحملافظة الغدد التناسلية وي

: مراحل المراهقة -2-2
، وبذلك فإن كثري مـن الدراسـات الـيت أجريـت مـع املـرهقني تـدل علـى هناك العديد من تقسيمات املراهقة 

وإمنــا يبقــى األمــر علــى املســتوى هــذا ال يعــين الفصــل التــام بــني هــذه املراحــل،أن تقســيم املراهقــة يكــون إىل مراحــل
خـتالف فيـه متفاوتـا للمراهـق ، والـذي كـان اإلالنظري فقط ، ومن خالل التقسيمات واليت حـدد فيهـا العمـر الـزمين 

:قسم فيه املراهقة إىل ثالث مراحلالتقسيم الذي وضعه أكرم رضا والذي بني العلماء إال إننا نعترب هذا 
: المراهقة المبكرة -2-2-1

اجلســـمي ، تغـــريات واضـــحة علـــى املســـتوى ) ســـنة 15-12( يعـــيش الطفـــل الـــذي يـــرتاوح عمـــره مـــابني 
2.جتماعينفعايل واإلوالعقلي واإليزيولوجوالف

فنجـد املراهـق يف هـذه املرحلـة وإعجـاب، وهناك من يتقبلها بفخر واعتزاز فنجد من يتقبلها باحلرية والقلق 
ـــه مـــن الســـلطة تحكم يف أمـــوره ووضـــع القـــرارات بنفســـه والتحـــرر أيضـــاالعليـــه بـــيســـعى إىل التحـــرر مـــن ســـلطة أبوي

دائما من التخلص من القيود والسـلطات الـيت حتـيط ، فهو يرغب )املعلمني واملدربني واألعضاء اإلداريني (املدرسية 
.به ويستيقظ لديه إحساسه بذاته وكيانه

):سنة 18لى إ15(المراهقة الوسطى -2-2-2
املراهقة ، حيث ينتقـل فيهـا املراهـق مـن املرحلـة األساسـية إىل املرحلـة املرحلة الوسطى من أهم مراحل تعترب

آخـــر ويف هـــذه ،إىل تكـــوين عاطفـــة مـــع حنـــنيوامليـــل لالثانويـــة ، حبيـــث يكتســـب فيهـــا الشـــعور بالنضـــج واالســـتقال
والنفسـي ، هلـذا فهـي يزيولـوجوالفياالنفعـايل ،يجتمـاعاإلاملرحلة يتم النضج املتمثـل يف النمـو اجلنسـي ، العقلـي ، 

.تسمى قلب املراهقة وفيها تتضح كل املظاهر املميزة هلا بصفة عامة 

.216،ص2004،، لبنان1، املركز الثقايف العريب ، ط" قايف الطفل والرتبية املدرسية يف الفضاء األسري والث: " مىن فياض -1
.  257، ص2000، مصر، 3أكرم رضا، مراهقة بال أزمة، دار التوزيع والنشر واإلسالمية، ج-2
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هتمــام الشــديد بــاملظهر فــاملراهقون واملراهقــات يف هــذه املرحلــة يعلقــون أمهيــة كبــرية علــى النمــو اجلنســي واإل
منـو تالميـذ الثانويـة بـاختالف سـنهم ، كمـا تتميـز بسـرعةاخلارجي وكذا الصحة اجلسمية وهذا ما جنده واضحا عنـد 

.ومالئمة توافقا وانسجاما أكثرحركات املراهق الذكاء ، لتصبح 
) :سنة 21إلى 18( المراهقة المتأخرة -2-2-3

ايتـه ،هذه املرحلة هي مرحلة التعلـيم العـايل ، حيـث يصـل املراهـق يف هـذه املرحلـة إىل النضـج اجلنسـي يف 
تمـفسـيحاول املراهـق أن يكيـف نفسـه مـع ،الطول زيادة طفيفـة عنـد كـل مـن اجلنسـنييزداد و  ع وقيمـه الـيت يعـيش ا

.جتماعية والعمل الذي يسعى إليه ديدة اليت اكتسبها ، وظروف البيئة اإليف كنفها لكي يوفق بني املشاعر اجل
ــــة ويــــزداد إدراكــــه ، للمفــــاهيم والقــــيم كمــــا يكتســــب املراهــــق املهــــارات العقليــــة واملفــــاهيم اخلاصــــة بامل واظب

السـتقرار جتـاه حنـو الومـات واإلاملعاألخالقية واملثل العليا فتزداد القدرة على التحصيل والسـرعة يف القـراءة علـى مجيـع 
.يف املهنة املناسبة له 

: التحديد الزمني في الشريعة اإلسالمية –2-3
هـــا بدايـــة الرشـــد والتميـــز لديـــه ، وهـــو املســـؤول عـــن أي شـــيء يفعلـــه ويف التصـــور اإلســـالمي للمراهقـــة يعترب 

مـــنكم احللـــم األطفـــالوإذا بلــغ : يثــاب عليـــه إذا كـــان خــريا وحياســـب إن كـــان شـــرا ، حيــث جـــاء يف قولـــه تعـــاىل 
.ورسورة الن) 56( اآلية واهللا عليم حكيم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبني اهللا لكم آياته 

، جيــب أن إذا بلــغ هــؤالء الصــغار مبلــغ الرجــال و أصــبحوا يف ســن التكليــف جــاء يف تفســري هــذه اآليــة أنــه 
.يف كل األوقات كما يستأذن الرجال البالغون ستئذاناإليتعلموا 

أربــع ابــنأنــا و يف اجلــيش  صــلى اهللا عليــه وســلمى النــيب عرضــت علــ: قــال رضــي اهللا عنــهو جــاء عــن عمــر 
مخسـة عشـرة سـنة فقبلـين ، و هلـذا أخـذت احلـديث ابـناجلـيش و أنـا سنة فلم يقبلـين فعرضـت عليـه مـن قابـل عشرة 

، و مــن عشــرة ســنة هــو ســن البلــوغ ، و هــو احلــد الــذي مييــز بــني الصــغري و الكبــري ســن اخلمــس عتبــارإدلــيال علــى 
و املراهقــة و الرشــد  فصــل بــني البلــوغ خــالل اآليــة و احلــديث الشــريف نســتنتج أن الشــريعة اإلســالمية مل حتــدد أو ت

.فصلت بني سن الصيب و الطفولة ، و بني سن التكليف و املسؤولية جيتازها الفرد ، و لكنهاكمراحل منفصلة
:أهمية دراسة مرحلة المراهقة- 4- 2

ا مرحلة دقيقة فاصلة من الناحية اإلجتماعية إذ ي تعلم فيها تعود أمهية دراستنا ملرحلة املراهقة إىل أ
تمع  م كمواطنني يف ا م يكونون أفكارهم عن الزواج ،الناشئون حتمل املسؤوليات اإلجتماعية وواجبا كما أ

واحلياة األسرية، وبالزواج يكتمل جزء كبري من دورة النمو النفسي العام حيث ينشأ منزل جديد وتتكون أسرة 
... حلياة شخص آخر تسري من املهد إىل الطفولة إىل الرشد جديدة ومن مث يولد طفل وبالتايل تبدأ دورة جديدة

.وهكذا تستمر الدورة يف الوجود ويستمر اإلنسان يف احلياة



المراهقة-المدربــــ الثالث ـــــــــــــــــــــــــالفصل

87

والشك أن دراسة سيكولوجية املراهقة مفيدة للمراهقني وأيضا للوالدين واملربني ولكل من يتعامل مع 
مراهقا ذات أمهية بالغة يف حياته وصحته النفسية ن الصحة النفسية للفرد طفال فأجدال فيه الشباب ومما ال

1.راشدا فشيخا

)سنة18-15(خصائص النمو في مرحلة المراهقة- 2-5
ايتها ا عملية بيولوجية عضوية يف بدايتها وظاهرة إجتماعية يف  ،كما ذكرنا سابقا يف تعريف املراهقة أ

اليت ) سنة18- 15(ة هامة أال وهي املراهقة الوسطىيشري مصطفى زيدان على أن املرحلة الثانوية تصادف فرت 
النفسي ففيها حتدد معامل اجلسم وتطور النواحي العقلية بصفة عامة وتتضح بضطراتسبب الكثري من القلق واإل

ا و ،اجتاهاته ،عالقاته ،نفعالية كما تظهر صفاته االجتماعية الصفات اإل كتسبها من إقيمه ومثله اليت كو
عناية خاصة من اآلباء واملربني فالبد أن تتاح الفرص الكافية للمراهق للتعبري عن إىليط به هلذا حتتاج الوسط احمل

نفسه واستعمال إمكانياته وقدراته اجلديدة وإعطاءه الثقة بنفسه دون اخلروج عما وضعته اجلماعة من قيم ومثل 
2.عليا

: النمو الجسمي-1- 2-5
اجلذع والصدر بصورة واضحة ويزداد منو العضالت،نمو اجلسمي للفىت والفتاةتتميز هذه املرحلة بزيادة ال

ا  والرجلني بدرجة أكرب مع منو العظام حىت يستعيد الشباب اتزانه اجلسمي إذ تأخذ مالمح اجلسم والوجه صور
3.الكاملة وتصبح عضالت الفتيان أطول وأثقل من الفتيات

بشكل سمي وتظهر بعض الفوارق يف تركيب جسم الذكور واإلناث نمو اجلالإنه يف هذه املرحلة يتكامل 
عشر رتفاع يف قوة العضالت السيما عند الذكور وتصل اإلناث يف سن السادسة واضح ويزداد اجلذع والصدر واإل

ا يف سن إىل أقصى حد من النمو الطويل،  وبعد هذه املرحلة يبطأ هذا النمو بينما تستمر سرعة الزيادة يف وز
4.ن منوهم يف الوزن والطول يستمر إىل غاية أربعة وعشرين سنةإلعشرين خبالف الذكور فا

إن من أهم خصائص املرحلة ظهور الفوارق يف تركيب اجلسم بني الفىت والفتاة، وبصفة خاصة يزداد منو  
.اجلذع والصدر ويصل اجلنسني يف هذه املرحلة إىل نضجهم اجلسمي تقريبا

تماشى مع تأن القلب ينمو يف هذه املرحلة بسرعة ال" مصطفى زيدان"يرى :يزيولوجيالنمو الف-2- 2-5
نها عند البنات يف مراحل سرعة منو الشرايني وكذلك تنمو الرئتان ويتسع الصدر وتكون الرئتان عند األوالد أكرب م

حيث يتوقف ،عليه عند الفتياتأما الزيادة يف النمو عند األوالد تكون مستمرة يف هذه املرحلة مما هو الطفولة، 
ويرجع السبب يف ذلك إىل قلة ممارسة الفتيات للرياضة خصوصا بعد سن ،عشرةمنوها تقريبا يف سن السادس

.329-328علم النفس النمو والطفولة واملراهقة، مرجع سابق، ص: حامد عبد السالم زهران-1
.152، ص1975ولوجية تربوية لتلميذ التعليم العام، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دراسة سيك: حممد مصطفى زيدان2-
، 1992، اجلزائر، 2نظريات وطرق الرتبية البدنية والرياضية، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط: فيصل ياسني الشاطئ-حممد عوض البسيوين-3

.147ص
.21، ص1990تطبيقات امليدانية للرتبية الرياضية، دار املعرفة، ، بغداد، العراق، دليل الطالب يف ال:قاسم املندالوي وآخرون-4
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االت النشاطات املختلفة بعد ذلكامليف الوقت الذي يستمر فيه الولد السادسة عشر،  مما ساعد يف ،مارسة 
، ويرتبط هذا بالنمو لياف العصبية يف املخ من ناحية السمك والطولإتساع صدره ومنو رئتيه وكذلك تكون األ

1.نتباهيف العمليات كالتفكري، التذكر، اإلالعقلي 

أنه يف هذه املرحلة يتكامل منو األجهزة " قاسم املندالوي"وعن اخلصائص الفيزيولوجية دائما يبني 
يصلون إىل 18والطالب يف سن 17الطالبات يف سن وأن ،الداخلية والسيما الدورة الدموية واألوعية والقلب

تكيف أكرب وأفضل لألجهزة الداخلية الوهذا جيعل ،تطورهم الوظيفي لألجهزة الداخلية إىل مستوى الكبار
وبتقدم العمر يزداد حجم القلب وقدرته على حتمل متارين السرعة والقوة ولكنه اليزال ضعيفا يف ،للنشاط احلركي

مة والسيما يف سباق املسافات الطويلة ويشمل النمو أيضا اجلهاز العصيب فيتكامل النمو الفكري أو متارين املداو 
2.النفسعتماد على قدرة الفرد للعمل واإل

:النمو العقلي المعرفي-3- 2-5
تعثر قليال يف ينمو الذكاء وهو القدرة العقلية الفطرية املعرفية العامة منوا مضطردا حىت الثانية عشر مث ي:الذكاء-

وتظهر الفروق الفردية بشكل واضح ،النفسي السائدة يف هذه املرحلةبضطراأوائل فرتة املراهقة نظرا حلالة اإل
ا  وفرتة املراهقة هي فرتة ظهور القدرات اخلاصة وذلك ألن ،ن توزيع الذكاء خيتلف من شخص ألخرأويقصد 

من الدقة  عن ء وميكننا الكشف بشي،ترتبط بقدرة خاصةالبا ماالنمو العام يسمح لنا بالكشف عن ميوله اليت غ
وبالتايل ميكننا أن نوجهه تعليميا ومهنيا وفنيا حسب ما تسمح ،قدرات املراهق اخلاصة يف حوايل سن الرابعة عشر

.به استعداداته اخلاصة
فهو يستطيع أن يستوعب ،أو مداهنتباه نتباه سواء يف مدة اإلوتزداد قدرة املراهق على اإل: انتباه المراهق-

.مشاكل طويلة معقدة يف يسر وسهولة
أما   ،واالنتباه هو أن يبلور اإلنسان شعوره على شيء ما يف جماله اإلدراكي والقصور بالشعور العقلي للمظاهر

ال اإلدراكي فهو احليز احمليط بالذات .    ا
وتذكر ،مقابال يف القدرة على التعلم والتذكرانتباه منو إلويصاحب منو قدرة املراهق على ا: تذكر المراهق-

القدرة على إستنتاج العالقات اجلديدة بني يففتعتمد عملية التذكر عنده ،املراهق يبىن ويؤسس على الفهم وامليل
.مما سبق إن مر به يف خربته السابقةاملوضوعات املتذكرة وال يتذكر موضوعا إال إذا فهمه متاما وربطه بغريه

رد املبىن على األلفاظ أي الصور اللفظيةاخليتجه خيال املراهق حنو : تخيل المراهق- ولعل ذلك يعود ،يال ا
ردة إإىل أن عملية  ا القالب الذي تصبو فيه املعاين ا كتسابه للغة تكاد تدخل يف طورها النهائي من حيث أ

رد يفأوالشك،)اللغة( واد كاحلساب واهلندسة املبعضن منو قدرة املراهق على التخيل تساعده على التفكر ا
.مما يصعب عليه إدراكها يف املرحلة السابقة من التعليم

.154دراسة سيكولوجية تربوية لتلميذ التعليم العام، مرجع سابق، ص: حممد مصطفى زيدان-1
.21دليل الطالب يف التطبيقات امليدانية للرتبية الرياضية، مرجع سابق، ص: قاسم املندالوي وآخرون-2
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دف يف عملية الرتبية إىل مساعدة التالميذ أالتفكري هو حل مشكلة قائمة جيب :االستدالل والتفكير- ن 
ستطعنا إوإذا ،قتصاديإجتماعي أو إعلى التفكري يف مجيع مشاكلهم سواء ما هو علمي أو كتساب القدرة إعلى 

عتقادات إلن ننمي يف املراهق القدرة على التفكري الصحيح املؤسس على املنهج العلمي والبعيد عن األهواء واأ
1.سليمفرصة معاجلة املشاكل على طريق هادئ عقلي له ليتيسر

: النمو الجنسي-4- 2-5
ستكمال التغريات اليت حدثت إستمرار و إويتم فيها ،يف هذه املرحلة يتجه النمو اجلنسي بسرعة حنو النضج 

ا وتكون موجهة عادة حنو وتزداد اإل،يف املرحلة املبكرة ويزداد نبض قلب املراهق باحلب نفعاالت اجلنسية يف شد
،ءات واملشاهدات اجلنسية والشغف والطرب بالنكت اجلنسيةويالحظ اإلكثار من األحاديث والقرا،اجلنس األخر

وعادة ما ،نتقال من اجلنسية املثيلة إىل اجلنسية الغرييةإوقد مير املراهق مبرحلة ،ويزداد التعرض للمثريات اجلنسية
.يتجه املراهق بسرعة بعاطفته إىل أول من يصادف من اجلنس األخر

واملعاكسة ،هتمام باجلمال والرغبة يف جذب انتباه أفراد اجلنس األخرعدد واإلويف هذه املرحلة يالحظ احلب املت
خذ املواعيد املتعددة مع أفراد اجلنس األخر اليت يدفع إليها عوامل خمتلفة منها أو ،وحب االستطالع اجلنسي

اية هذه املرحلة زواجوالدافع لل،كتشاف املتبادلالصداقة واجلاذبية الشخصية واإل  يصل مجيع الذكور واإلناث ويف 
.إىل النضج اجلنسي

تمع الذي يعيش فيه،ويتأثر النمو اجلنسي والسلوك اجلنسي بعدة عوامل من بينها شخصية املراهق ،نوع ا
.    جتاه الديينواإل،واالقتصادية والثقافية له، التكوين النفسي إلفراد اجلنس األخرةاحلالة االجتماعي

: و األخالقيالنم-5- 2-5
مع وصول املراهق إىل املراهقة الوسطى يكون قد تعلم املشاركة الوجدانية والتسامح واألخالقيات العامة 

هذه املفاهيم ادوتزاد،اخل... املتعلقة بالصدق والعدالة والتعاون والوالء واملودة واملرونة والطموح وحتمل املسؤولية 
السلوك اخلارج عن املعايري األخالقية يف هذه املرحلة جند من بينها مضايقة ومن بعض أمناط،عمقا مع النمو

يف والتأخر ،أماكن غري مرغوبةوارتياداملدرسني ومشاغبة الزمالء والتخريب والغش واخلروج بدون استئذان الكبار 
وتقليد بعض أمناط الحناللواوالعدوان واهلروب من املنزل ومعاكسة أفراد اجلنس اآلخر وامليوعة ،منزلللالعودة

2.تفق مع ثقافاتنا وقيمنا األخالقيةتمن ثقافات أخرى الةسلوك املستورد

: أشكال من المراهقة –2-6
:أنواع من املراهقة 4توجد 

ا : المراهقة المتوافقة -1- 2-6 : ومن مسا
.ستقرار عتدال واهلدوء النسيب وامليل إىل اإلـ اإل

.158-157علم النفس الرتبوي، مرجع سابق، ص: نبيل السمالوطي-حممد مصطفى زيدان1-
.399-394علم النفس النمو والطفولة واملراهقة، مرجع سابق، ص: حامد عبد السالم زهران2-
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تزان العاطفي جتاهات واإلن وتكامل اإلـ اإلشباع املتز 
.نفعالية احلادةـ اخللو من العنف والتوترات اإل

ـ التوافق مع الوالدين واألسرة ، فالعالقات األسرية القائمة على أساس التفاهم والوحدة هلا أمهية كبرية يف حياة 
ا يف املواقف املتنوع 1.ة يف احلياةاألطفال ، فاألسرة تنمي الذات وحتافظ على تواز

: العوامل المؤثرة في المراهقة المتوافقة -أ
، عدم تدخل األسرة يف شؤونه اخلاصةحرتام رغبات املراهق و إمعاملة األسرة السمحة اليت تتسم باحلرية والفهم و -

ة جمتمعه جتماعي السليم ولغيف تعلم السلوك الصحيح واإلوعدم تقييده بالقيود اليت حتد من حريته ، فهي تساعد 
2.وثقافته وتشبع حاجاته األساسية

.توفري جو من الصراحة بني الوالدين واملراهق -
وأهله ، وسري حال األسرة عتزازهم به والشعور بتقدير أقرانه وأصدقائه ومدرسيه إشعور املراهق بتقدير الوالدين و -
.جتماعي لألسرة قتصادي واإلستوى الثقايف واإلاملرتفاع إو 
وسالمة الصحة العامة ، زد على ذلك الراحة النفسية جتماعي والرياضي لشغل وقت الفراغ من النشاط اإلا- 

.والرضا عن النفس 
ا ما يلي :المراهقة المنطوية -2- 2-6 : ومن مسا
نطواء وهو تعبري عن النقص يف التكيف للموقف أو إحساس من جانب الشخص أنه غري جدير ملواجهة اإل- 

ة أشخاص غرباء ، أو نطواء حيدثان ، لكن اخلجل واإلالواقع بسبب عدم األلفة مبوقف جديد أو بسبب جما
ة للموقف احلايل الذي حيدث للشخص خجال بسبب  3.وانطواءخربات سابقة مؤملة مشا

.جتماعي ونقد النظام اإلالتفكري املتمركز حول الذات ومشكالت احلياة - 
عرتاف باجلنسية اليت تدور حول موضوعات احلرمان واحلاجات الغري مشبعة واإليقظةالستغراق يف أحالم اإل- 

.الذاتية 
.حماولة النجاح املدرسي على شرعية الوالدين - 
:العوامل المؤثرة فيها -أ

، تسلط وسيطرة الوالدين ، احلماية الزائدة ، التدليل :ومن بينهااألخطاء األسرية : اضطراب اجلو األسري -
.اخل...العقاب القاسي 

.تركيز األسرة حول النجاح مما يثري قلق األسرة واملراهق -
. احلاجة إىل التقدير وحتمل املسؤولية واجلذب العاطفي و شباع اإلـ عدم -

ا : " حممود حسن 1 .24، ص 1981، دار النهضة العربية ، لبنان ، " األسرة ومشكال
.173، ص 1990، اجلزائر ، 2، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ط" أصول الرتبية والتعليم : " رابح تركي -2
.160، دار غريب للطباعة والنشر ، ص " رعاية املراهقني: " سعد أليوسف ميخائي- 3
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ا) املتمردة ( :المراهقة العدوانية -3- 2-6 :من مسا
تمع -  .التمرد و الثورة ضد املدرسة ، األسرة وا
اللواط ، العادة : الذاتية مثل عتبارها حتقق له الراحة واللذة إممارستها ب: حنرافات اجلنسية العداوة املتواصلة واإل- 

1.اخل...املتعة اجلنسية ، الشذوذ ،السرية 

والعناد حالة مصحوبة بشحنة انفعالية ،جتاه غري مصوغإعلى مواقف والتمسك بفكرة أو اإلصرارهو : العناد - 
من الوالدين وغريها من األفراد ، نتقام ية اإلبغدة لآلخرين الذين يرغبون يف شيء ، واملراهق يقوم بالعناد مضا

2.تصرف بالذاتالعلى تكرار ويظهر ذلك يف شكل إصرار 

.ستغراق يف أحالم اليقظة والتأخر الدراسي الشعور بالنقص والظلم وسوء التقدير واإل- 
ا ما يلي:المراهقة المنحرفة -4- 2-6 :من مسا
.االحنالل اخللقي التام واجلنوح والسلوك املضاد للمجتمع -
.على املخدرات واإلدمانحنرافات اجلنسية عتماد على النفس الشامل واإلاإل- 
.بلوغ الذروة يف سوء التوافق - 
.جتماعية يف السلوك إلالبعد عن املعايري ا- 
: العوامل المؤثرة فيها -أ

.قابة األسرية خبربات حادة ومريرة وصدمات عاطفية عنيفة وقصور يف الر املرور - 
.خل ا...جتماعية جلسمية والنفسية واإلالقسوة الشديدة يف املعاملة وجتاهل األسرة حلاجات هذا املراهق ا- 
.الصحبة املنحرفة أو رفاق السوء وهذا من أهم العوامل املؤثرة - 
.قتصادية لألسرة م وسوء احلالة اإلالفشل الدراسي الدائم واملرتاك- 

أن أشكال املراهقة تتغري بتغري ظروفها والعوامل املؤثرة فيها ، وإن هذه تكاد تكون هي القاعدة ، وكذلك و هذا 
.تأكد هذه الدراسة أن السلوك اإلنساين مرن مرونة تسمح بتعديله 

ا  3.لسواءاتعديل شكل املراهقة املنحرف حنو التوافق و والعالج النفسي يف واإلرشادقيمة التوجيه تأكدوأخريا فإ

: أهمية المراهقة في التطور الحركي للرياضيين - 2-7
، يدي الرياضا، النوالنمو احلركي حيث يبدأ جماهلا بالدراسة يف اجلامعة تتضح أمهية املراهقة كمرحلة كمال النضج 

ا  :فاملنتخبات القومية وتكتسي املراهقة أمهية كو
أعلى مرحلة تنضج فيها الفروق الفردية يف املستويات ، ليس فقط بني اجلنسني بل بني اجلنس الواحد أيضا - 

.وبدرجة كبرية

.153، ص 1995، 1، دار الفكر للماليني ، ط" ظواهر املراهق وخفاياه : " عبد الغين اإليديي 1
.157، مرجع سابق ، ص " رعاية املراهقني: " سعد أخائيل ييوسف م-2
. 440، مرجع سابق ، ص " علم النفس ومنو الطفل واملراهقة : " حامد عبد السالم زهران -3
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"رياضة املستويات العالية"طولة سريعة للوصول باملستوى إىل البانفراجمرحلة - 
.اجليد تتميز بالدقة واإليقاع ميز خايل من احلركات الشاذة واليتمرحلة أداء مت- 
.ال تعترب مرحلة تعلم بقدر اعتبارها مرحلة تطور وتثبيت يف املستوى للقدرات واملهارات احلركية- 
.مرحلة إلثبات الذات عن طريق إظهار ما لدى املراهق من قدرات فنية ومهارات حركية- 
إىل رات املراهقني باإلضافة مرحلة تعتمد مترينات املنافسة كصفة مميزة هلا ، واليت تساعد على إظهار مواهب وقد- 
1.املوهوبنينتقاءإ

:أهمية النشاط الرياضي بالنسبة للمراهق- 2-8
مبا أن النشاط الرياضي جزء من الرتبية العامة ، وهدفه تكوين املواطن الالئق من الناحية البدنية و العقلية 

األغراض ، وذلك يعين أن بدين لتحقيق هذه ، وذلك عن طريق أنواع خمتلفة من النشاط الجتماعيةواإلنفعاليةواإل
البدنية ، مع مراعاة املرحلة السنية اليت حتياجاتهإوحيقق النشاط الرياضي يضمن النمو الشامل واملتوازن للطفل 

يف النمو من ناحية الوزن والطول مما يؤدي إىل نقص التوافق العصيب نتظام اإلجيتازها الطفل حيث يكون عدم 
.دون منو سليم للمراهقوهذا ما حيول 

، وزيادة ية التوافق بني العضالت واألعصابإذ يلعب النشاط الرياضي دورا كبريا وأمهية بالغة يف تنمية عمل
.وهذا من الناحية البيولوجيةمن حركات املراهقيف كل ما يقوم به نسجاماإل

م الكثري إاملمارسة الرياضية يزيد من واحدة خالل جتماعية فبوجود التالميذ يف جمموعة أما من الناحية اإل كتسا
.من الصفات الرتبوية

والشعور بالصداقة إذ يكون اهلدف األمسى هو تنمية السمات اخللقية كالطاقة وصيانة امللكية العامة 
للمجموعة يف املرحلة األوىل من املراهقة ينفرد بصفة املسايرة أن الطفل إذقتسام الصعوبات مع الزمالء ، إوالزمالة و 

مبظهرهم ويتصرف كما يتصرفون ، وهلذا فإن أمهية ممارسة النشاط الرياضي يف يظهر أن، وحياول إليهااليت ينتمي 
كتساب الطفل للمواصفات احلسنة ، حيث كل الصفات السابقة الذكر تعترب من إهذه املرحلة هي العمل على 

دورا كبريا حيث لنشاط الرياضيتماعية فإن لجن الناحية اإلاملقومات األساسية لبناء الشخصية اإلنسانية ، أما م
.تكمن أمهيتها خاصة يف زيادة أواصر األخوة والصداقة بني التالميذإذالنشأة االجتماعية للمراهق ، 

الفرد على التكيف مع اجلماعة ، ويستطيع ذلك مساعدةبجتماعية ، و حرتام وكيفية اختاذ القرارات اإلوكذا اإل
ومشاركته يف ،شاط الرياضي أن خيفف من وطأة املشكلة العقلية عند ممارسة املراهق للنشاط الرياضي املتعدد الن

جتاهات املرغوبة اليت تكون سلبية  حيول بني الطفل واإل، فيستطيع املريب أن اآلخرينم حقوق احرت إاللعب النظيف و 
ي أن يساهم يف حتسني الصحة العقلية وذلك بإجياد منفذ النشاط الرياضباستطاعةكالغرية مثال ، وهكذا نرى أنه 

2.حة اجلسمية والعقليةصوخلق نظرة متفائلة مجيلة للحياة وتنمية حالة أفضل من الصحي للعواطف

.185، ص 1996، 1، دار الفكر العريب ، ط"أسس ونظريات احلركة: " أمحد بسطوسي-1
.37، ص 1983، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،" طرق حتقيقها أهداف الرتبية و "بو فلجة غياب - 2
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:أهمية ممارسة كرة القدم لدى المراهق - 2-9
هتمام كبري من خمتلف شرائح إو لرياضة كرة القدم أمهية كبرية عند املراهقني ملا هلا من شهرة عاملية وإقبال 

تمع ا تليب حاجيات املراهق الضرورية وتسا،ا .عده على النمو اجليد واملتوازن وهذا يدل بوضوح أ
:من اإلجيابيات املميزة ألمهية كرة القدم عند املراهق جند و 

ط مجاعي فهي ختلصه من هي الوسيلة املهمة يف تربية روح اجلماعة والتعاون واحرتام اآلخرين وبصفتها نشا-
.السلوك األناين والعدواين وتدفعه للعمل لصاحل اجلماعة

.عتماد على النفس انطالقا من القيام بدوره داخل الفريق تشعر الالعب باملسؤولية واإل-
تساهم مسامهة فعالة يف توسيع العالقات بني أعضاء الفريق وذلك من خالل احتكاكهم ببعضهم -

.البعض
.من احرتام قرارات املدرب أو احلكم وحىت آراء الزمالء انطالقاعرتاف باخلطأ بل النقد واإلتنمي روح تق-
.تساهم يف تنمية صفة اإلرادة والشجاعة -
.تعود الفرد على النشاط واحليوية وتبعده عن الكسل واخلمول -
. نضباط والنظام تريب الالعب على اإل-
ستعمال ذكائه للتغلب إالالعب على ربأن هناك مواقف جتتساعد على تنمية الذكاء والتفكري ، حيث -

.على اخلصم والتفكري يف احلل املناسب حسب الوضعية املصادفة 
1.ستغالل وقت فراغه إجيابيا ، وتنمي فيه صفة التعاون املهمة يف حياة الفرد االجتماعيإتساعده على -

.453، ص1965، عامل الكتب القاهرة، "علم النفس الرياضي واألسس النفسية للرتبية البدنية : " حممد حممود األفندي -1
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:خالصة 
ا الفرد لإلمن خالل ما سبق نستنتج أن املراهق نتقال من الطفولة إىل الرشد ، وتتميز ة مرحلة عمرية مير 

.جتماعية إنفعالية و ات فيزيولوجية ، جسمية ، عقلية ،إهذه املرحلة بعدة تغري 
ا الفرد نتيجة للتغريات الفيزيولوجية واجلسمية املفاجئ ، مما ينجر عنها ةوتعد من املراحل احلرجة اليت مير 

أسرة ومدرسني مساعدته بالوقوف إىل جانبه واألخذ بيده من الية حادة ، لذا يتطلب من احمليطني بهنفعإتوترات 
.حىت مير عليها بسالم
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:تمهيد
ازفات اليت جتري وقائعها بني  ميكن وصف البحث العلمي على أنه مغامرة شاقة مليئة بالنشاط وا

ختيل اخلصم، الفطنة احلادة، عية، اجلهد املتواصل، التنظيم، أحضان العلم، هذه املغامرة تستدعي الصرب، املوضو 
.ذه العناصر الضرورية للنجاحإىل غري ذلك من ه....قابلية التحكم اجليد يف الظروف اجليدة

يف هذه الدراسة ،من أجل تبعناهااح أهم اإلجراءات امليدانية اليت ويف هذا الفصل سنحاول أن نوض
ا ،و  عتبارها نتائج موضوعية قابلة للتجريب مرة أخرى، وبالتايل احلصول إاحلصول على نتائج علمية ميكن الوثوق 

فإن الذي مييز أي حبث علمي هو مدى قابليته للموضوعية عروفو مكما هو ،على نفس النتائج األوىل
.                                       تبع صاحب الدراسة منهجية علمية دقيقة وموضوعيةاالعلمية،وهذا ال ميكن أن يتحقق إال إذا 



الطرق المنهجية للبحثــ ـــــــــــــــــــاألولالفصل 

98

:   ستطالعيةاإلالدراسة -1
سرتاتيجي لدى املدربني يف حتسني املردود الرياضي أمهية التخطيط اإل"من خالل دراستنا حول موضوع 

من أجل الوقوف على باملدربني ، واتصلنا بسكرة، توجهنا إىل بعض أندية والية "–شبال األفئة - يف كرة القدم
ا سرتاتيجيالتخطيط اإلواقع وأمهية  املردود يروعن دوره يف حتقيق وتطو ،من خالل التدريبات اليت يقومون 

.الرياضي
وهذا من أجل ختصيص ومجع املعلومات واألفكار والتحقق ،للمدربنيستبيانإومت من خالل هذه الدراسة تقدمي 

.من الفرضيات
:المجال الزمني والمكاني1-1
:المجال الزمني1- 1-1

ذه الدراسة امليدانية يف الفرتة املمتدة بني يوم  إىل غاية 2016مارس15كانت بداية القيام 
.الفرقمدريب حيث مت توزيع اإلستبيان على،2016أفريل30

:المجال المكاني 2- 1-1
.بسكرةعلى بعض الفرق ملختلف أندية والية ستبياناإلمت توزيع 

:تحديد متغيرات الدراسة -2
ة البحث قابلةهلذا ميكن القول أنه كي تكون فرضي،أمهية كبريةتكتسي مرحلة حتديد متغريات البحث

أن جيبإذ أنه ،للتحقيق ميدانيا البد من العمل على صياغة وجتميع كل متغريات البحث بشكل سليم ودقيق
ا أن تؤثر  حيرص كل باحث حرصا شديدا على التمييز بني متغريات حبثه وبني بعض العوامل األخرى اليت من شأ

.سلبا على مسار إجراء دراسته 
:المتغير 2-1

:أي تغري لعالقته مبتغري آخر وهو نوعان ،الذي حيصل فيه تعديلك العامل هو ذل
:المتغير المستقل -أ 

.هو عبارة عن تلك العوامل اليت تؤثر على متغري تابع 
:المتغير التابع -ب

.ستقلاملتغري باملهي تلك العوامل أو الظواهر اليت يسعى الباحث لقياسها،وهي تتأثر 
:ثنا فيما يلي تتمثل متغريات حب

.لدى املدربنيجييسرتاتالتخطيط اإلأمهية :املستقل يتمثل يفاملتغري- 
.املردود الرياضيحتسني:التابع يتمثل يفاملتغري- 
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:اختيارهاعينة البحث وكيفية -3
عة متثلت عينة البحث يف جممو إذ،حرصنا على الوصول إىل نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع

ة سيدي بلديأمل (وهيبسكرةأندية على مستوى والية مثانيةمنمدرب24املتمثلة يف و كرة القدممدريبمن 
شباب أوالد جالل - اإلحتاد الرياضي لبلدية أوالد جالل-مستقبل رأس امليعاد-حريةجنم سيدي موسى الص-خالد

ث عينة البحاختياروكان ) الرياضي ليوةاإلحتاد- جاللالرتجي الرياضي لبلدية أوالد- شباب هالل أورالل- 
:بطريقة قصدية أي العمدية وهي كاأليت 

:Purposive Sample)العمدية(ية صدقالالعينة -
دف التخلص من املتغريات الدخيلة وهي اليت يتم اختيارها بناءا على حكم شخصي أو تقدير ذايت 

بسبب التحيز الشخصي أو بسبب إمامن الوقوع يف التحريف الناتج لكن البد،املتوقعةإللغاء مصادر التعريف 
تمع خباصية وجود ارتباط غري مكتشف بني طريقة اجلهل  الذي يسعى املعاينة أو املتغري يف بعض صفات ا

عتبار رأيهم هو إو وأخذ رأيهم حول إعالم الدولة اإلعالمختيار جمموعة متخصصة يف إمثل الباحث لدراسته،
.الرأي العام 

أسباب مادية إىليرجع ذلك و ،ومن أجل تفادي الوقوع يف التحريف فإنه مل يتم التحيز إىل أي فريق
فإنه مت األخذ بعني الالعبنيختيار العينة ، أما فيما خيص اإلملام بصفات إوذلك فيما خيص ،لظروف خاصةوأيضا 

لة العمرية،وكذلك نفس ال ، أي أن هلم نفس اخلصائص يف هذه املرحف األشبنمن صأن الالعبني عتباراإل
والية يفعتبار املناخ السائد كون أن هذه الفرقوأيضا األخذ بعني اإلفيما خيص التدريب واملنشآت،اإلمكانيات 

.بسكرة
:المنهج المستخدم -4

قات بني يد العالدي يعتمد على حتجناز هذه املذكرة هو املنهج الوصفي الذإيف املنهج العلمي املستخدم 
منها، ستنتاجاتإبميكن فيما بعد حتليلها وتفسريها ومن مث اخلروج وهو مجع املعلومات اليت املتغريات وحمل قياسها،

تقنية فعالة ووسيلة علمية جلمع املعلومات والبيانات يعتربو ، ) كونه مناسب ( حبث ةستبيان كأداويستعمل اإل
عتمدنا عليها يف حبثنا إإىل منهج حتليل معطيات املراجع واملصادر اليت باإلضافةها األصلي،املباشرة من مصدر 

.واألجانبواملتمثلة يف كتب املؤلفني العرب 
: أدوات الدراسة -5
: ستبيان اإل

ن صل على أكرب عدد محنكي املدربنيستبيان املوجه إىل اإل:لقد استعملنا من أجل الوصول إىل احلقيقة 
ال أمام إوإعطاءتحليل النتائج قمنا بوللتأكد من صحة الفرضيات ، املعلومات قرتاحات وتوضيحات لفتح ا

.دراسات أخرى أكثر تعمقا يف هذا املوضوع 
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:المغلقة األسئلة- 5-1
خاصيتها يف حتديد مسبق نستفهامي ، تكمإبسيطة يف غالب األحيان تطرح على شكل أسئلةوهي 

.بنعم أو ال:اإلجابةموافقة وعدم املوافقة أو :ن نوعلألجوبة م
:نصف مفتوحة األسئلة- 5-2

يتميز باحلرية الكاملة فرعها األول يكون مغلقا وفرعها األخريي هذه األسئلة على فرعني أو أكثر،حتتو 
.للمجيب

: كيفية تفريغ االستبيان -6
وضعناها يف جداول و ستبيان،عن طريق اإلللمدربنيهت اليت وجاألسئلةعلى اإلجاباتع كل يمبتجقمنا 

.النسب املئوية لكل وحدةباستخراجمث قمنا ،إجابةلكل مع عدد التكرار
:التقنية اإلحصائية المستعملة -7

النسب املئوية ستخراجإلوهذا من أجل حتديد املعطيات العددية،ستعماالإتعترب الطريقة الثالثية األكثر 
.هلذا فقانون العالقة الثالثية يكون كما يلي ،ؤالملعطيات كل س
x100) التكرارات(العدد الفعال =النسبة املئوية  

جمموع التكرارات
: التطبيق الميدانيإجراءات-8

د الرياضي يف كرة سرتاتيجي لدى املدربني يف حتسني املردو أمهية التخطيط اإل:"حول موضوع يف دراستنا 
مجع و من أجل تشخيص بسكرةحيث توجهنا إىل األندية اليت تنشط على تراب والية " –فئة أشبال - القدم

.والتحقق من الفرضيات ،لوماتاألفكار واملع
:هذه األندية واملتمثلة يف مدريبإىل ستبيان الذي سلمناهإومن خالل هذه الدراسة متكنا من وضع 

- اإلحتاد الرياضي لبلدية أوالد جالل- مستقبل رأس امليعاد-جنم سيدي موسى الصحرية-بلدية سيدي خالدأمل(
)ليوةاإلحتاد الرياضي -الرتجي الرياضي لبلدية أوالد جالل-شباب هالل أورالل- شباب أوالد جالل

: حدود الدراسة -9
ا ولوهذا حبك،املذكورة سابقااألنديةقتصرت دراستنا على إ إىل تفادي األعباء باإلضافة،ظروف خاصةم قر

.املادية اليت تتطلبها الدراسة 
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:تمهيد
وأخريا ترمجة أو مناقشة النتائج  اليت ،فتحليل البيانات،كل حبث يبدأ مبشكلة، مث مجع املعلومات النظرية

.احلصول عليها من خالل الدراسة امليدانيةمتّ 
إن هذه العملية هي اليت تقود أي باحث يف أي ختصص كان إىل حتقيق أهداف البحث اليت ّمت تسطريها 

ستخالص النتائج ووضع النظريات العلمية، وحنن يف هذا الفصل سنعمل على عرض وحتليل إايل مسبقاً، وبالت
.ستبيانستمارة اإلستعمالنا إلإومناقشة النتائج اليت ميكننا الوصول إليها من خالل 
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ير على تحسين المردود الرياضي لالعبي  تحديد األهداف المراد تحقيقها للمدرب تأث: المحور األول 
.كرة القدم فئة األشبال

سن املدرب؟: السؤال األول
.معرفة إذا كان لسن املدرب دور هام يف التدريب:الغرض من السؤال 

مختلف أعمار المدربينقيميوضح): 01(رقم جدول 

%12.5

%62.5

%25

سنة25-35

سنة36-45

سنة فما فوق46

مثل نسب مختلف أعمار المدربيني:)01(رقمالشكل
:تحليل ومناقشة النتائج

بنسبة وذلك،سنة45-36نالحظ أن معظم املدربني ترتاوح أعمارهم بني):01(نتائج اجلدول رقممن خالل 
هي %12.5،وسنة فما فوق46منذين ترتاوح أعمارهم متثل نسبة املدربني ال%25ي حني أن ق،62.5%

هم 45-36عين أن معظم املدربني يف سن ا يذوه، سنة35-25نسبة املدربني الذين ترتاوح أعمارهم مابني 
.األكثر خربة يف امليدان 

كتسابه خربات إا سبق نستنتج أنه كلما زاد سن املدرب زادت جتربته يف ميدان التخطيط يف التدريب من خالل مم
.   متكنه من التحكم اجليد واألمثل فيهومؤهالت

%النسبة المئوية عدد التكرارات نوع الفئات
12.5 03 سنة25-35
62.5 15 سنة36-45

25 06 فما فوق46
100 24 موعالمج
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نوع الشهادة احملصل عليها؟:السؤال الثاني
معرفة نوع الشهادة احملصل عليها:الغرض من السؤال

%النسبة المئوية د التكراراتعد نوع الفئات
4.16 01 دكتوراه في الرياضة
12.5 03 في الرياضةماجستير

25 06 في الرياضةليسانس
00 00 الرياضةمستشار في

20.83 05 في الرياضةتقني سامي
37.5 09 العب سابق
100 24 المجموع

يبين نوع الشهادات المتحصل عليها:)02(الجدول رقم 

%4.16

%12.5

%25

%0

%20.83

%37.5
دكتوراه

ماجستیر في الریاضة

لیسانس في الریاضة

مستشار في الریاضة

تقني سامي في الریاضة

العب سابق

نوع الشهادات المتحصل عليهانسب يمثل:)02(مرقالشكل
:تحليل ومناقشة النتائج

على شهادة ليسانس يف الرتبية من املدربني متحصلني % 25حظ أن نال) 02(من خالل نتائج اجلدول رقم 
متحصلني على % 54.17ضة ومن املدربني متحصلني على شهادة تقين سامي يف الريا% 20.83و ،البدنية

.شهادات أخرى
وهذا ما يوضح اخلربة امليدانية الكبرية يف ،ومنه نستنتج أن نسبة معتربة من املدربني لديهم شهادات الكفاءة املهنية

.وأقدمية الشهادة من جهة أخرى،التدريب من جهة
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ال الرياضي؟ترب خهو عدد سنوات ما: السؤال الثالث كم يف ا
معرفة مدة ممارسة مهنة التدريب من طرف املدرب ودورها املهم للنهوض بعملية التخطيط يف : السؤالالغرض من

.التدريب يف كرة القدم 

عدد سنوات الخبرة المهنيةمختلفقيميوضح:)03(الجدول رقم

%25

%37.5

%16.66

%20.83
سنوات5-1من 

سنوات10-6من 

سنة15-11من 

سنة15أكثر من 

عدد سنوات الخبرة المهنيةمثل نسب مختلف ي:)03(مرقالشكل
:تحليل ومناقشة النتائج

رسوا مهنة التدريب يف فرتة زمنية ال كرة القدم ماأغلب مدريبأن:)03(رقماجلدولنتائجنالحظ من خالل
يف فرتة زمنية هنة التدريبمارسوا ممن املدربني% 16.66،يف حني أن%62.5بنسبة ة وذلك سن11تزيد عن

.سنة15تزيد عنيف فرتة زمنيةمن املدربني مارسوا مهنة التدريب% 20.83،وسنة15- 11بنيترتاوح
، فكلما زادت مدة كثريةا دور كبري يف إكساب املدرب خرباتنستنتج أن مدة ممارسة مهنة التدريب هلومنه 

يف عملية التخطيط يف اجليد اخلربة والتجربة يف هذا امليدان، ومنه التحكم معهااملمارسة ملهنة التدريب زادت
.التدريب

%النسبة المئوية عدد التكرارات نوع الفئات
25 06 سنوات5لى إ1من  

37.5 09 سنوات10إلى6من 
16.66 04 سنة15إلى11من 
20.83 05 سنة15من أكثر

100 24 المجموع
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ريق؟هل ترى أن وضع األهداف قبل بدء العمليات التدريبية له تأثري على نتائج الف:السؤال الرابع
معرفة إذا كان للمدرب أهداف مسطرة قبل بدء العمليات التدريبية ، وما األمهية اليت :الغرض من السؤال
.يوليها هلذه األهداف 

%النسبة المئوية عدد التكرارات نوع الفئات
100 24 نعم

00 00 ال
%100 24 المجموع

قبل بدء العمليات التدريبيةاألهدافيد يوضح نسبة المدربين الذين يؤمنون بتحد): 04(الجدول رقم

%100

%00

نعم

ال

:تحليل ومناقشة النتائج
م%)100(أجابوا بنعم أي بنسبة املدربني كلأن):04(رقم اجلدولنتائجخاللنالحظ من ،وهذا يعين أ

.بدء العمليات التدريبية ؤمنون بتحديد األهداف قبل ي
حيث ختتلف هذه ،يعتمدون يف عملهم التدرييب على حتديد أهداف معينةالقدمتج أن مدريب كرة ا سبق نستنمم

كبريثريأوله ت،ذا نقول أن حتديد األهداف هو جزء من التخطيط يف التدريبهلاألهداف من مدرب إىل آخر، و 
.للفريقيف حتسني املردود

ت التدريبيةبدء العمليانسبة المدربين الذين يؤمنون بتحديد األهداف قبلمثلي:)04(رقمالشكل
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وكثافة التدريب؟وشدةحبجمهل يتأثر األداء العام لالعبني : السؤال الخامس
.حجم وشدة التدريب وكثافته أثناء مرحلة التدريب على أداء الالعب معرفة تأثري : الغرض من السؤال

%النسبة المئوية عدد التكرارات نوع الفئات
100 24 نعم

00 00 ال
%100 24 المجموع

تدريب في مرحلة التدريبالوكثافةتأثر أداء الالعب بحجم وشدةيوضح:)05(الجدول رقم

%100

%00

نعم

ال

:تحليل ومناقشة النتائج
م ، % 100نعم  أي بنسبة : بـاأجابو نرى أن كل املدربني ):05(مرقاجلدولنتائجمن خالل وهذا يعين أ
.حلجم وشدة التدريب وكثافته أثناء مرحلة التدريب تأثري على أداء الالعب يرون أن 

حيث أنه كلما  تدريب تأثري على أداء الالعب ، ى ضوء هذا نستنتج أن حلجم وشدة التدريب وكثافته أثناء الوعل
جيايب على أداء الالعب ، أما إذا زاد على حده إكان التوافق بني الشدة واحلجم والكثافة كلما كان هناك تأثري 

) . سليب ( سيكون التأثري معرقال 

التدريب في مرحلة التدريبوكثافةتأثر أداء الالعب بحجم وشدةنسبمثلي:)05(مرقالشكل
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خالل عملية التدريب تأثري )والرئتني،الدورة الدموية،القلب(لالعباحليويةطوير األجهزة هل لت:السؤال السادس
على أداء الالعبني ؟

عملية خالل ) الرئتنيالقلب،الدورة الدموية،( ثري تطوير األجهزة احليوية لالعبتأمعرفة :الغرض من السؤال
.التدريب على أداء الالعبني

%النسبة المئوية راتعدد التكرا نوع الفئات
100 24 نعم

00 00 ال
100 24 المجموع

في مرحلة التدريبثر أداء الالعب بتطوير األجهزة الحيويةتأيوضح:06جدول رقم 

%100

%00

نعم

ال

:تحليل ومناقشة النتائج
م %100بة نعم ، أي بنس: بـاجابو أاملدربني كلنرى أن):06(رقم اجلدولنتائجخاللمن  وهذا يعين أ

.أدائهخالل عملية التدريب تأثري على ) القلب،الدورة الدموية،التنفس( لتطوير األجهزة احليوية لالعب يرون أن
التدريب عمليةخالل ) القلب،الدورة الدموية،التنفس( لتطوير األجهزة احليوية لالعب نستنتج أن ومن خالل هذا

.األداء أفضلمتطورة ويف حالة جيدة كلما كان اضي،فكلما كانت األجهزة احليويةعلى األداء الريكبريتأثري

تأثر أداء الالعب بتطوير األجهزة الحيوية في مرحلة التدريب نسبيمثل:)06(رقمالشكل 
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هل للتحضري النفسي اجليد لالعبني أثر يف حتسني املردود الرياضي؟: السؤال السابع
.معرفة أمهية التحضري النفسي لالعبني وتأثريه على املردود الرياضي: الغرض من السؤال

%النسبة المئوية التكراراتعدد  نوع الفئات
100 24 نعم

00 00 ال
100 24 المجموع

حسين المردود الرياضيتيبين تأثير التحضير النفسي لالعبين على :07جدول رقم 

%100

%00

نعم

ال

:تحليل ومناقشة النتائج
م يرون أنأينعم، باجابو أمن املدربني%100نالحظ أن نسبة ):07(رقماجلدولنتائجمن خالل أ

.حتسني املردود الرياضيعلىبدرجة كبريةلتحضري النفسي لالعبني يؤثرا
لدى واإلرادةزرع الثقة بالنفسوالعمل على،نه على املدرب مراعاة اجلانب النفسي لالعبنيأومنه نستنتج 

.جيدةؤدي إىل حتقيق نتائجيت تمن األسباب الهذاو ،الالعب

اضيحسين المردود الريتتأثير التحضير النفسي لالعبين على ةنسبمثلي:)07(رقمالشكل
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تمون يف ختطيطكم اإل: لثامنالسؤال ا سرتاتيجي يف تدريب كرة القدم باحلالة النفسية و والفيزيولوجية هل 
والعقلية لالعب؟

هتمام املدربني يف ختطيطهم يف كرة القدم باحلالة النفسية والفيزيولوجية والعقلية إمعرفة: الغرض من السؤال
.لالعب وما تأثريها على أداء الالعب 

%ويةالنسبة المئ عدد التكرارات نوع الفئات
100 24 نعم

00 00 ال
100 24 المجموع

.طهمخطيهتمام المدربين بالحالة النفسية والفيزيولوجية والعقلية في تإيوضح نسب :08جدول رقم 

%100

%00

نعم

ال

:تحليل ومناقشة النتائج
م ، % 100نعم ، أي بنسبة : بـاجابو أدربني نرى أن كل امل:)08(رقم اجلدول نتائجمن خالل وهذا يعين أ

.التدريب يف كرة القدم يهتم باحلالة النفسية والفيزيولوجية والعقلية لالعب يرون أن
سرتاتيجي يف تدريب كرة القدم يهتم باحلالة النفسية والفيزيولوجية التخطيط اإلأنومن خالل ذلك نستنتج 

.والعقلية لالعب
هتمام باحلالة النفسية والفيزيولوجية والعقلية لالعب يعطي نتائج ن اإلإلنسبة لتأثريها على أداء الالعب ، فأما با

حيث يطور التفكري التكتيكي واملعريف لالعبني ، كما يعمل على التهيئة الفيزيولوجية والنفسية،جيدة وفعالة
.قدان الرتكيز والدقةوبالتايل ف،بلالعب ، وعكس ذلك يولد مظاهر التعوالعقلية

طهمطيهتمام المدربين بالحالة النفسية والفيزيولوجية والعقلية في تخإةنسبمثلي:)08(رقمالشكل
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هو اهلدف من التحضري البدين أثناء فرتة املنافسة؟ما:السؤال التاسع
.لعبه التحضري البدين خالل مرحلة املنافسةيمعرفة الدور احلقيقي الذي :الغرض من السؤال

.الدور الحقيقي الذي يلعبه التحضير البدني خالل مرحلة المنافسةيوضح ) :9(الجدول رقم

%50

%12.5

%37.5

تطورات قدرات الالعب بدنیا

تنمیة الصفات المھاریة

تحسین مستوى أداء الالعبین

:تحليل ومناقشة النتائج
% 50تكرار من جمموع التكرارات أي نسبة 12أن يتبني لنا) :9(رقممن خالل حتليل ومناقشة نتائج اجلدول 

يف ،من املدربني يعتربون أن اهلدف احلقيقي من التحضري البدين أثناء فرتة املنافسة هو تطوير قدرات الالعب بدنيا
يعتربون أن اهلدف احلقيقي من التحضري من املدربني%37.5ما ميثل نسبة أي اتتكرار 09تحني أشار 

نسبة ما يعادل أيتكرارات03أشارتنأيف حني ،املنافسة هو حتسني مستوى أداء الالعبنيةفرت البدين أثناء
.أن اهلدف من التحضري البدين خالل مرحلة املنافسة هو تنمية الصفات املهاريةبني يعتربون ر دمن امل12.5%
ؤكدون على أن اهلدف احلقيقي من أن أغلب املدربني يميكننا أن نستنتج من خالل مناقشتنا لنتائج اجلدولومنه 

.حتسني مستوى أداء الالعبني أثناء املنافسة وكذاالتحضري البدين هو تطوير قدرات الالعب بدنيا

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
1250تطوير قدرات الالعب بدنيا

0312.5يةتنمية الصفات املهار 

0937.5حتسني مستوى أداء الالعبني

موع 24100ا

الدور الحقيقي الذي يلعبه التحضير البدني خالل مرحلة نسبمثلي:)09(رقمالشكل
المنافسة
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هي الصفة اليت تراها مهمة بدرجة كبرية بالنسبة لالعب كرة القدم؟من بني هاته الصفات ما:السؤال العاشر
.ة، املرونةالسرعة، القوة، التحمل، الرشاق

ا العب كرة القدم:الغرض من السؤال . معرفة الصفة البدنية األكرب أمهية اليت جيب أن يتمتع 

.التي يجب أن يتمتع بها العب كرة القدمأهميةيوضح الصفة البدنية األكبر):10(الجدول رقم 

%12.5

%12.5

%66.66

%4.17 %4.17

السرعة

القوة

التحمل

المرونة

الرشاقة

:تحليل ومناقشة النتائج
تكرار من جمموع التكرارات أي نسبة 16أن ) 10(:رقميتبني لنا من خالل مناقشة وحتليل نتائج اجلدول

،بالنسبة لالعب كرة القدمكبريةأمهيةي الصفة البدنية اليت هلاصفة التحمل همن املدربني يعتربون أن% 66.66
،لكل صفة%12.5نسبةمها الصفتان األكرب أمهية وذلك بالسرعة والقوةعلى أناتتكرار 03تيف حني أشار 

.لكل صفة %1ة والرشاقة وذلك بنسبةا املرونمتليه
صفة التحمل هي الصفة البدنية اليتأنيعتربوننيأن أغلب املدربجمن مناقشتنا لتحليل و نتائج اجلدول نستنت

ا العب كرة القدم بدرجة كبرية والسرعةجيب أن .بدرجة أقلوالقوةيتمتع 
بتحديد املتعلقةاألوىلواألجوبة املتحصل عليها فإنه ميكننا القول بأن الفرضية احملور األولومما سبق من أسئلة

.قد حتققتقيقها للمدرب تأثري على حتسني املردود الرياضي لالعيب كرة القدم فئة األشبالاألهداف املراد حت

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
0312.5السرعة

0312.5القوة

1666.66التحمل

014.17املرونة

014.17الرشاقة 

موع %24100ا

.العب كرة القدمالتي يجب أن يتمتع بها أهميةالصفة البدنية األكبرنسبمثلي:)10(رقمالشكل
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ثر على تحسين األداء الرياضي لالعبي  أتحديد التوقيت الزمني لمراحل التخطيط للمدرب :المحور الثاني 
.أشبالكرة القدم فئة 

عام، إعداد خاص وإعداد ة إىل مرحلة إعدادهل تقسمون الدورة التدريبية السنوي: العاشرالحاديالسؤال
؟للمنافسات

عام، مرحلة إعدادىل إالسنوية ذا ما كان املدربون يقومون بتقسيم الدورة التدريبية إمعرفة : الغرض من السؤال
.إعداد خاص وإعداد للمنافسات

%النسبة المئوية عدد التكرارات نوع الفئات
79.16 19 نعم
20.84 05 ال

100 24 المجموع
لى مرحلة إعداد عامإنسب إذا ما كان المدربون يقومون بتقسيم الدورة التدريبية يبين: 11جدول رقم 

إعداد خاص وإعداد للمنافسات

%79.16

%20.84

نعم

ال

:تحليل ومناقشة النتائج
م %79.16بنسبة وذلك نعم : بـاجابو أاملدربني أغلبيةنرى أن ):11(رقماجلدولنتائجمن خالل أي أ

مرحلة اإلعداد و مرحلة اإلعداد اخلاصو عداد العاممرحلة اإلإىل السنويةن تقسيم الدورة التدريبيةأيرون 
.ذلك التقسيميرونال%20.84ن نسبةأو ،نافساتللم

،إعداد عام، إعداد خاصتقسيم الدورة التدريبية السنوية إىل مرحلة بن يقوم أنه جيب على املدرب أومنه نستنتج 
.فضل املستوياتأالوصول بالالعب إىلعلىوهذا التقسيم يساعد املدرب،وإعداد للمنافسات

السنويةمثل نسب إذا ما كان المدربون يقومون بتقسيم الدورة التدريبيةي):11(رقمالشكل
افساتنعام، إعداد خاص وإعداد للملى مرحلة إعدادإ
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؟هل اإلعداد النفسي الذي تقوم به يعمل على تقليل اجلهد والوقت املبذولني يف التدريب:ني عشرالسؤال الثا
.التدريباتثار اإلعداد النفسي اجليد يفآمعرفة : السؤالالغرض من

%النسبة المئوية عدد التكرارات نوع الفئات
58.33 14 نعم
41.67 10 ال

100 24 المجموع

المبذولين في التدريبودوره في التقليل في الجهد والوقتاإلعداد النفسي الجيد يمثل :)12(جدول رقم

%58.33

%41,67

نعم

ال

:تحليل ومناقشة النتائج
دائما يعمل على اجليديرون أن اإلعداد النفسي% 58.33أن نسبة :)12(اجلدول رقم نتائجنالحظ من

يرون بأنه ال يعمل على تقليل اجلهد % 41.67يف حني جند نسبة ،تقليل اجلهد والوقت املبذولني يف التدريب
.والوقت املبذولني يف التدريب

يستوعب التمرين يكون قادر على أننفسيااكون مرتاحومنه نستنتج من هذه النتائج بأن الالعب عندما ي
على توفري الراحة النفسية وبالتايل جيب على املدرب أن يسهر .جهدبأقل وقتيقوم بتنفيذهومنهه جيدا،يفهمو 

.داف املطلوبة من أجل احلصول على األهلالعبني

المبذولين في ودوره في التقليل في الجهد والوقتاإلعداد النفسي الجيدنسبمثلي:)12(رقمالشكل
التدريب
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التدرييب ؟ هل لطول فرتات التدريب تأثري على الربنامج :السؤال الثالث عشر
.ما إذا كان لطول فرتات التدريب تأثري على الربنامج التدرييبمعرفة :الغرض من السؤال

تأثير طول وقصر فترات التدريب على البرنامج التدريبييوضح: 13جدول رقم 

%100

%00

نعم

ال

:تحليل ومناقشة النتائج
م %100نعم ، أي بنسبة : بـاجابو أنرى أن كل املدربني :)13(رقماجلدول نتائجمن خالل ،  وهذا يعين أ

.لطول فرتات التدريب أو قصرها تأثري على الربنامج التدرييبيرون أن
يشمل عدة، ألن الربنامج التدرييب على الربنامج التدرييب لطول فرتات التدريب أو قصرها تأثريومنه نستنتج أن 

امج التدرييب  نيف فرتة التدريب يؤثر على الرب ، وكل إطالة أو نقصان وكل مرحلة مرتبطة باألخرىمراحل، و جوانب
ت،وأيضا جيب تفادي التغيريات إال يف احلااليكون الربنامج التدرييب مدروس دراسة جيدة،وهلذا جيب أن ككل

.الضرورية مع أخذ اإلحتياطات الالزمة 

النسبة المئوية%التكراراتنوع الفئات
24100نعم

0000ال

24100المجموع

تأثير طول وقصر فترات التدريب على البرنامج التدريبينسبمثلي:)13(رقمالشكل
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ضمن أي نوع تصنفون آفاق خمططاتكم؟: السؤال الرابع عشر
.معرفة األفاق التخطيطية اليت يطمح إليها املدرب : الغرض من السؤال

%النسبة المئوية عدد التكرارات نوع الفئات
16.66 04 قصيرة المدى
33.34 08 متوسطة المدى

50 12 طويلة المدى
100 24 المجموع

المدرباألفاق التي يطمح إليهايوضح: )14(الجدول رقم

%16.66

%33.34

%50
قصیر المدى

متوسط المدى

طویلة المدى

المدرباألفاق التي يطمح إليهانسبثليم:)14(رقمالشكل
:تحليل ومناقشة النتائج

طويلة فاق لتخطيط على اآليعتمدون يف امن املدربني%50نسبة أن:)14(رقماجلدولنتائجنالحظ من خالل
م يعتمدون يف ختطيطهم على اآلخريبعض املدربني اآلاملدى ، وحسب إجابة فاق متوسطة املدى بنسبة ن فإ

لك ذأن األفاق قصرية املدى هي األجنع يف التخطيط يف التدريب و ونأيضا ير ،وهناك آخرون%33.33بـ تقدر
%.16.66بنسبة تقدر بـ

األكثر شيوعا لدى املدربني،فهو هوفاق طويلة املدىاآلأن التخطيط الذي يعتمد على من خالل ما سبق  نرى
.احملققة يف امليدان املتحصل عليها و وذلك من خالل النتائج،التدريبعمليةيفاألجنع واملناسب
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هو صنف التخطيط الذي تعتمدون عليه ؟ما:السؤال الخامس عشر 
.ودوره يف حتسني املردود الرياضياملدربالتخطيط الذي يعتمد عليهحتديد صنف:الغرض من السؤال 

%النسبة المئوية عدد التكرارات نوع الفئات
8.33 02 يومي 

20.84 05 أسبوعي
37.5 09 شهري

33.33 08 سنوي
100 24 المجموع

صنف التخطيط الذي يعتمد عليه المدربونوضحي):15(الجدول رقم 

%8.33

%20.84

%37.5

%33.33

یومي

أسبوعي

شھري

سنوي

صنف التخطيط الذي يعتمد عليه المدربوننسبمثلي:)15(رقمالشكل
:تحليل ومناقشة النتائج

نسبة وذلك بنالحظ أن أغلبية املدربني يعتمدون على التخطيط الشهري:)15(رقم اجلدول نتائجمن خالل
مدون على التخطيط السنوي،وهناك نسبة املدربني الذين يعتثلاليت متو % 33.33مث تليها نسبة ،37.5%

نسبة ضئيلة ،وهناك% 20.84بنسبة تقدر بـ وذلك يعتمدون على التخطيط األسبوعي الذينبعض املدربني
.%8.33تقدر نسبتهم بـ و التخطيط اليوميىمن املدربني تعتمد عل

التخطيط نة مع أصنافمقار القدمنستخلص مما سبق أن التخطيط الشهري حيظى باألولوية لدى مدريب كرة 
يف املناسبري هو التخطيط األمثل و األجنع و األخرى، وبالتايل نقول من خالل هذه النتيجة أن التخطيط الشه

.تدريب عملية ال
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احلجم الزمين الكايف للحصص التدريبية؟ربنامج التدرييبللهل تعطون : السؤال السادس عشر
م الزمين الكايف للحصص التدريبية له دور يف حتسني قدرات وأداء ذا كان احلجإمعرفة ما : الغرض من السؤال

.الالعب

الحجم الزمني الكافي للحصة التدريبيةالمدربين الذين يعطونيوضح نسب:16الجدول رقم 

%100

%00

نعم

ال

الحجم الزمني الكافي للحصة التدريبيةالمدربين الذين يعطون نسبيمثل:)16(رقمالشكل
:تحليل ومناقشة النتائج

ن نسبة املدربني الذين يضعون احلجم الزمين الكايف للحصصأنالحظ :)16(اجلدول رقم نتائجمن خالل
.يقومون بذلككل املدربنيأي  %100هي التدريبية

نتج أن وضع احلجم الزمين الكايف للحصص التدريبية يساهم يف حتسني أداء وتطوير قدرات ومنه نست
.حتقيق األهداف املرجوةفاظ على سالمته ولياقته البدنية،وبالتايل ،وأيضا احلالالعب

ثانيةضية الالفر املدربني فإنه ميكننا القول بأن ومما سبق من أسئلة احملور الثاين واألجوبة املتحصل عليها من طرف
حديد التوقيت الزمين ملراحل التخطيط للمدرب أثر على حتسني األداء الرياضي لالعيب كرة القدم فئة بتاملتعلقة

.شبال قد حتققتاأل

%النسبة المئويةالتكراراتنوع الفئات
24100نعم

0000ال

24100المجموع
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.ثر على نتائج العبي كرة القدمأألسلوب التدريب المنتهج من طرف المدرب :المحور الثالث
؟لالعبني أثناء عملية التدريبهل ترتك حرية التصرف:عشر السابعالسؤال 

.كانت هناك حرية يف تصرفات الالعبني أثناء التدريبما  معرفة إذا : السؤالالغرض من
%النسبة المئويةالتكراراتنوع الفئات

028.33دائما

1250حياناأ

1041.66نادرا

24100المجموع

.أثناء التدريبينتصرفات الالعبسب حريةنيوضح:)17( جدول رقم 

%8.33

%50

%41.66

دائما

أحیانا

نادرا

أثناء التدريبينتصرفات الالعبنسب حريةثليم:)17(رقمالشكل
:تحليل ومناقشة النتائج

ا ما يرتكون حرية التصرف حيانأمن املدربني % 50أن  نسبة :)16(رقماجلدولنتائجنالحظ من خالل
% 8.33بينما نسبة،نادرا ما يرتكون حرية التصرف لالعبنيمن املدربني% 41.66نسبة يف حني أنلالعبني،

.دائما يرتكون حرية التصرف لالعبني أثناء التدريب من املدربني
ويرجع ذلك حرية التصرف لالعبيهم ،دربني ال يرتكون نستنتج أن معظم املاملتحصل عليهامن خالل النتائج

.للفريق علىثار سلبيةآقد تنجم عنها اليت والغري مالئمةللحد من التصرفات الطائشة
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هل تبني لكل العب نقاط قوته و ضعفه ؟: عشر الثامنالسؤال 
.ضعف العبيه ومدى تأثريها على أداء الالعبنيكتشاف نقاط قوة و إمعرفة كفاءة املدرب يف :السؤالالغرض من

نقاط قوة و ضعف الالعبينوتوضيحكتشافإكفاءة المدرب في يوضح:)18(جدول رقم 

%91.67

%8.33

نعم

ال

نقاط قوة و ضعف الالعبينوتوضيحكتشافإكفاءة المدرب في نسبمثلي:)18(رقمالشكل
:تحليل ومناقشة النتائج

أناملدربه جيب علىيرون أناملدربنيمن % 91.67أن نسبة :)18(م اجلدول رقخالل نتائجنالحظ من
ترى بأنه ال جيب على املدرب أن دربني من امل% 8.33،يف حني أن نسبة وضعف العبيه قوةيقوم بتبيني نقاط

.بتبيني نقاط قوة وضعف العبيهيقوم 
من متابعة العبيه بدقة ما يقوم به املدربلدى الالعبني يرجع إىلوتطور األداءحتسنأنهوستنتاجهإوما ميكن 

مكتشافإو  .على معاجلتها فيحفزهم أيضا ضعفهم نقاط كتشاف لإمنو مضاعفتها،فيحفزهم على نقاط قو

%النسبة المئويةالتكراراتنوع الفئات
2291.67نعم

028.33ال

24100المجموع
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مإهل تستمع جيدا لالعبني وتتفهم :عشرالتاسعسؤال لا ؟نشغاال
.يههتمام املدرب بانشغاالت العبإمعرفة مدى :الغرض من السؤال

%النسبة المئويةالتكراراتنوع الفئات
2083.33دائما

0416.66حياناأ

0000نادرا

24100المجموع

العبيهتانشغاالهتمام المدرب بإمدى يوضح: 19الجدول رقم

%83.33

%16.66

%00

دائما

أحیانا

نادرا

العبيهتانشغاالهتمام المدرب بإنسبمثلي:)19(رقمالشكل
:النتائجتحليل ومناقشة

م %83.33نسبة وذلك باملدربني أجابوا بدائما معظمأن :)19(رقماجلدول نتائجمن خاللنالحظ  أي أ
أحيانامن املدربني %16.66نسبة ومن جهة أخرى نالحظ أن ،يقومون باإلهتمام بانشغاالت العبيهم

مإويتفهمون لالعبيهميستمعون ما .نشغاال
م،نشإلالعبني و تفهم جيداستماعاالدرب نه جيب على املأومنه نستنتج  أيضاو هم،لوحماولة معاجلة مشاكغاال

.ف الفريققصد حتقيق أهدابدرجة كبرية بتحفيز الالعبني و التعامل معهم بصورة إجيابيةجيب عليه اإلهتمام
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على نتائج الفريق ؟هو األسلوب الذي تراه مناسبا للتعامل مع العيب كرة القدم ويؤثرما:نيالسؤال العشر 
معرفة طبيعة األسلوب الذي يتعامل به املدرب الرياضي مع املراهق أثناء احلصة:الغرض من طرح السؤال

.التدريبية

.المدرب مع الالعبين أثناء التدريباتاألسلوب الذي يتعامل بهيوضح:)20:(الجدول رقم

%4.16

%83.33

%12.5

دیكتاتوري

دیمقراطي

حریة مطلقة

:تحليل ومناقشة النتائج
يرون أن طبيعة من املدربني %83.33نالحظ أن نسبة:)20(من خالل النتائج املبينة يف اجلدول رقم 

أي هناك جتاوب بني املدرب والالعب أثناء احلصة،أما ،دميقراطيالولون به مع الالعبني هاألسلوب الذي يتعام
ة مطلقة كونه يعتمد على يفريون أن طبيعة هذا األسلوب هو حر %12.5املقدرة نسبتهمو الفئة الثانية من العينة 

ديكتاتوري،إذ الهو األجنعاألسلوبأن فريون%4.16املقدرة نسبتهم بـو العينة منالفئة الثالثةأما،التعبريحرية 
.ال جمال هناك للنقاش أثناء احلصة

ومنه نستنتج أن األسلوب األمثل للتعامل مع الالعبني هو األسلوب الدميقراطي ألنه خيلق جو التفاهم بني 
.حتسني املردوديؤدي إىلما وذلك والعمل اجليدتناغمالالالعبني  واملدرب مما يساعد على

%ويةئالنسبة المعدد التكراراتنوع الفئات

014.16ديكتاتوري

2083.33ديمقراطي            

0312.5ة مطلقةيحر 

24100ِمجموع ال

.المدرب مع الالعبين أثناء التدريباتاألسلوب الذي يتعامل بهنسبمثلي:)20(رقمالشكل
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هي أحسن الطرق للتعامل مع الالعبني املراهقني يف احلصص التدريبية؟ما:عشرونالال الواحد و السؤ 
.نيمن طرف املدرب أثناء سري احلصة مع الالعبةاألجنع املستعملطريقةمعرفة الهو :الغرض من طرح السؤال

الحصص التدريبيةأثناءطرق التعامل مع الالعبين المراهقين يوضح ):21:(الجدول رقم

%66.66

%25

%8.33

التجاوب مع متطلباتھم 
المعقولة

تحسیسھم باالھتمام واالستماع 
لھم

جعلھم كأصدقاء وتفھم حالتھم

:تحليل ومناقشة النتائج
من أفراد العينة يرون أن %66.66ن نسبة أنالحظ :)21(صل عليها يف اجلدول رقمحمن خالل النتائج املت

م املعقولةاملراهقنيأحسن طريقة للتعامل مع الالعبني  وهذه ،يف احلصص التدريبية هي التجاوب مع متطلبا
الالعبنيللتعامل معفريون أن أحسن الطرق%25بنسبتهماملقدرة و الطريقة املثلى يف نظرهم،أما  الفئة الثانية 

أما ،معهموهي تعترب أجنع الطرق للتعامل ،باإلهتمام واإلستماع هلمهمسيحتساملراهقني أثناء احلصة التدريبية  هي 
.هو األسلوب األجنعللمدربكأصدقاءالالعبنيى أن جعل فرت %8.33الفئة الثالثة واملقدرة ب 

م املعقولةومنه نستنتج أن أحسن طريقة للتعامل مع الالع ستماع إليهم اإلمع بني هي التجاوب مع متطلبا
مواإل .هتمام 

%ويةئالنسبة المعدد التكراراتنوع الفئات

1666.66التجاوب مع متطلباتهم المعقولة

0625تحسيسهم باإلهتمام واإلستماع لهم

028.33جعلهم كأصدقاء وتفهم حالتهم

24100ِمجموع ال

الحصص التدريبيةأثناءطرق التعامل مع الالعبين المراهقيننسبمثلي:)21(رقمالشكل
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الرياضي؟األداءؤثر على ياإلهتمام باجلانب الصحيهل :عشرونالالسؤال الثاني و 
.حتقيق مردود جيدلالعب يؤدي إىل تمام باجلانب الصحي معرفة هل اإلعتناء واإله:الغرض من السؤال

.تحقيق مردود جيدمساهمته فيو اإلهتمام بالجانب الصحي لالعبمدىبيني):22(الجدول رقم

%100

%00

نعم

ال

دتحقيق مردود جيومساهمته فياإلهتمام بالجانب الصحي لالعبنسبةيمثل:)22(رقمالشكل
:تحليل ومناقشة النتائج

أن أي ،أجابوا بنعم%100واملقدرة نسبتهمفراد العينةأكل نالحظ أن  :)22(اجلدول رقمنتائجمن خالل
.حتقيق مردود جيديؤدي إىلاإلهتمام باجلانب الصحي لالعب 

ألن الالعب ال يستطيع ،حتقيق مردود جيداإلعتناء واإلهتمام باجلانب الصحي لالعب يؤدي إىل ومنه نستنتج أن 
.بكامل قوته وطاقتهجتاه الفريق إن مل يكن أن يقوم بواجبه 

%النسبة المئويةالتكراراتنوع الفئات

24100نعم

0000ال

24100المجموع
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هل ترجعون املردود اجليد لالعبني أثناء املباراة إىل؟:عشرونالالسؤال الثالث و 
.حتديد أسباب تقدمي الالعبني ملردود جيد أثناء املباراة: الغرض من السؤال

%المئويةالنسبةالتكراراتنوع الفئات

1875العالقة الجيدة

0520.83التحفيز المعنوي

014.16التحفيز المادي

24100المجموع

.العوامل التي تؤدي إلى لعب مباراة بمردود جيديوضح:23الجدول رقم 

%75

%20.83

%4.16

العالقة الجیدة

التحفیز المعنوي

التحفیز المادي

:تحليل ومناقشة النتائج
م على أن العاليفربني ركزوامن املد%75من خالل اجلدول جند أن نسبة  قة اجليدة بني املدربإجابا

يرون أن التحفيز املعنوي هو %20.83نسبة أنإىل تقدمي املردود اجليد ، يف حنيتؤديهي اليت الالعبنيو 
عبني اليؤدي بالهو الذي ن التحفيز املادي أيرون %4.16ما نسبة أالذي يساعد على تقدمي املردود اجليد، ، و 

.تقدمي مردود جيد أثناء املباراةىلإ
الالعبني يف ني هي العامل الرئيسي الذي يساعد ومنه نستنتج أن العالقة اجليدة اليت تربط بني املدرب و الالعب

ك يتحقق ذلبراحة تامة،والعنده و ماالالعب و يرتكه يقدم أحسنثقةألن املدرب يكسب،إعطاء مردود جيد
.اجليدةقة والعالإال عند املعاملة 

جيدالعوامل التي تؤدي إلى لعب مباراة بمردودنسبيمثل:)23(رقمالشكل
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حسب رأيك ما هو أسلوب املعاملة األمثل الذي ينبغي أن ينتهجه املدرب مع :عشرونالالسؤال الرابع و 
الالعبني؟

.حتديد األسلوب الذي يتبعه املدرب مع الالعبني:الغرض من السؤال
%النسبة المئويةالتكراراتنوع الفئات

2083.33الصرامة

0416.67المرونة

0000هلالتسا

24100المجموع

مع الالعبينأسلوب المعاملة األمثل الذي ينتهجه المدربيبين:24الجدول رقم 

%83.33

%16.67

%00

الصرامة

المرونة

التساھل

مع الالعبينأسلوب المعاملة األمثل الذي ينتهجه المدربنسبمثلي:)24(رقمالشكل
:تحليل ومناقشة النتائج

ا من %83.33يتضح لنا أن نسبة :)24(رقماجلدولنتائجمن خالل املدربني أجابوا بالصرامة على أ
ن املرونة أعلى اجابو أ%16.67بينما نسبة األسلوب األمثل الذي ينبغي على املدرب أن ينتهجه مع الالعبني،

.األمثلاألسلوبهي 
جعل الفريق متماسكيفدور كبريومنه نستنتج أن لصرامة املدرب يف عمله التدرييب و تعامله مع الالعبني

الصرامة كأسلوب للمعاملة أمر حتمي لتحقيق نستنتج أن وهلذا، ح أفراده إىل حتقيق األهداف املسطرةو طمو 
.النتائج اإلجيابية
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له تأثري على مردود مثل للوسائل واإلمكانيات املتاحةاألاإلستغالل هل ترى أن:عشرونالالسؤال الخامس و 
الفريق؟

على مردود الفريق؟اإلستغالل األمثل للوسائل واإلمكانيات املتاحةمعرفة تأثري:السؤالالغرض من 

قاألمثل للوسائل واإلمكانيات المتاحة على مردود الفرياالستغاللتأثير مدىيوضح:25الجدول رقم 

%100

%00

نعم

ال

تأثير اإلستغالل األمثل للوسائل واإلمكانيات المتاحة على مردود الفريقنسبة مثل ي:)25(رقمالشكل
:تحليل ومناقشة النتائج

اإلستغالل األمثل للوسائل من املدربني يؤكدون على %100نرى أن نسبة :)25(رقماجلدولنتائجمن خالل
على مردود الفريقله تأثري كبري تاحةواإلمكانيات امل

لكي حيقق األهداف تاحة حيسن إختيار وإسغالل الوسائل واإلمكانيات املومنه نستنتج أنه على املدرب أن 
.العبني،وكذلك لإلقتصاد يف اجلهد والوقتلدى الدي اإلصابات، وأيضا لتفااملسطرة

فرضية الثالثة ن الأفإنه ميكننا القول بمن طرف املدربني عليها جوبة املتحصلاحملور الثالث واألسئلةأومما سبق من 
.قد حتققتسلوب التدريب املنتهج من طرف املدرب أثر على نتائج العيب كرة القدمبأاملتعلقة

النسبة المئوية%التكراراتنوع الفئات
24100نعم

0000ال

24100المجموع
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:مناقشة نتائج الدراسة -2
الفرضيات ة النتائج املتحصل عليها على ضوءوعرضه، نلجأ بعدها إىل مناقشاالستبيانبعد تفريغ حمتوى 

اليت وضعناها، ولكي تكون العملية أكثر دقة وموضوعية سنحاول تلخيص ماكان من إجابات من طرف املدربني 
:فكانت مجلة النتائج كاآليت ستبيان الذي وضعناه بني أيديهم،يف اإل
 على املردود تأثريأن حتديد أهداف التدريب واليت هي من عناصر التخطيط اجليد معظم املدربني يرى

.   الرياضي لالعيب كرة القدم
على املردود الرياضي تأثريتحديد وتقسيم التوقيت الزمين ملراحل التخطيط وتسطري برامج التدريب ل.
 أن التخطيط هو األسلوب األجنع للوصول إىل األداء املهاري اجليد علىبنيأكد معظم املدر.
طيط يف التدريب و تسطري األهداف يثقون يف عملية التخجل املدربني.
مستوى األداء الرياضي ؤثر بشكل كبري على  عملية الرفع من يرف املدربطاملنتهج من سلوباألإن

.وحتسني املردود الرياضيللممارسني 
وعليه أمجع معظم املستجوبني من ،ومنه نقول أن لعملية التخطيط أمهية بالغة يف الرفع من األداء الرياضي

ا األسلوب األجنع والسليمعلى التخطيط وانتهاجها يف عملية حتديد أهداف التدريباملدربني بأن  .أ
هام وضروري للنهوض باألداء أمرالتخطيط عملية حل حتديد التوقيت الزمين ملراوهنا جيمع معظم املدربني بأن 

.الرياضي للممارسني
مـا جاء من يفنا ذلكوقد أكد،ونقـول يف النهاية أن الفرضيات املقرتحة جاءت يف سياق النتائج املتحصل عليها

.خالل أجوبة املدربني 



:قتراحاتالتوصيات واإل

:قرتاحات نذكر منها مايلى إعلى ضوء النتائج احملصل عليها من خالل دراستنا ميكن اخلروج بعدة توصيات و -

 املناسب و املالئم لعملية التدريبتالتوقيوحتديداألشبال إعطاءةئلفالقدمعلى مدريب كرة.

لقيام بعملية التخطيط يف التدريبون يف جمال التدريب عند استفادة من اخلربة اليت يكتسبها املدربميكن اإل.

بعدة حبوث خمتصة يف لتزام بالتخطيط يف التدريب كمنطلق يف العملية التدريبية، والقيامالبد على املدربني اإل

ال .هذا ا

املنتهجتخطيط ري مرتبط بنوعية الوهذا األخ، تطوير األداءو حتسني املرحلة العمرية لفئة األشبال تناسب.

 هتمام بالفئات الصغرى، خصوصا فئة األشبال، كون هذه املرحلة اإلدوره تكوين فريق وطين ذو مستوى عايل

.كتساب وتطوير األداء املهاري إفيها، أي ميكنالرياضيحساسة يف حياة العمرية

 باملسطرة من طرف املدر األهداف األداء املهاري اجليد و التخطيط األجنع ال ميكن حتقيقهما يف غياب .

اجلانب البدين ، اجلانب النفسي ، اجلانب التقين ، اجلانب ( البد أن يراعى عند عملية التخطيط كل اجلوانب

.  عتبار يف العملية التدريبيةوأخذها بعني اإل،)اخل..التكتيكي





خاتمة

ويف اخلتام وبناء على النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة والبحث املعمق ميكن اإلشارة إىل األمهية اليت يلعبها 

التخطيط اإلسرتاتيجي يف النوادي الرياضية اجلزائرية توصلنا إىل أنه ما يزال هذا املوضوع يفتقر إىل الدراسة 

إذ أن الشيء املالحظ يف هذه النوادي هو إستمرار نفس الرتكيبة اليت كونت وكرست ثقافة النتيجة واإلهتمام

اآلنية، ال كيف حنصل على النتيجة اإلجيابية، وهذا ال يتفق مع الظروف احلالية واملستقبلية يف عصرنا، وهذا يعود 

األساسية يف اإلدارة، وخاصة أن النجاح إىل ضعف نظام معلومات التسيري الذي من املفروض أن يكون القاعدة

يف النوادي الرياضية اجلزائرية يكون باالعتماد على التخطيط اإلسرتاتيجي الذي من خالله يعمل على تطبيق 

معارف جديدة ألساليب العمل املؤدية إىل التميز الذي ال يتم بتغيري العاملني وإمنا بالتعامل معهم وتطوير نظام 

هم من الوصول إىل املستوى الذي يسمح بالتحسني املستمر لألداء، وكذلك البد وجود قيادة العمل الذي ميكن

.تتبىن التغيري بالتخطيط، والذي البد أن يكون مالئم ومشجع على إدخال التغيري االجيايب

.قبلويف األخري نرجو قد وفقنا يف حبثنا هذا الذي نتمىن أن يكون مفتاحا لدراسات أوسع وأعمق يف املست
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ث العلميوالبحالتعليم العاليوزارة

حمد خيضر بسكرةجامعة م
والرياضيةمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية

التدريب الرياضي:قسم

ي خنبوي ختصص تدريب رياضيف الرتبية البدنية والرياضية املاسرتيف إطار إجناز حبث لنيل شهادة 
لالعبي  ستراتيجي لدى المدربين في تحسين المردود الرياضي همية التخطيط اإلأ" حتت عنوان 

ستمارة بصدق هذه اإللئنرجو من سيادتكم م" )17-15(األشبال القدم فئة كرة
معة بواسطة هذه االستمارة ستكون سرية وال علما وحنيطكموموضوعية، أن كامل البيانات ا
.على تعاونكمكم  شكر نألغراض علمية حبتة، و تستخدم إال

:مالحظة
.عبارةكل أماماملختارةيف اخلانة)(رجاء اإلجابة على كل عبارة بوضع عالمة

:دكتورإشراف ال:                                                                            إعداد الطالب
معطاهللا إلياس        .بزيو سليم.
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...........................: .السن- 
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هل اإلعداد النفسي الذي تقوم به يعمل على تقليل اجلهد والوقت املبذولني يف التدريب؟-12

النعم            
هل لطول فرتات التدريب تأثري على الربنامج التدرييب ؟ -13

نعم                   ال
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؟ق خمططاتكمضمن أي نوع تصنفون آفا-14
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هو األسلوب الذي تراه مناسبا للتعامل مع العيب كرة القدم ويؤثر على نتائج الفريق ؟ما20

حرية مطلقةدميقراطي           ديكتاتوري           
هي أحسن الطرق للتعامل مع الالعبني املراهقني يف احلصص التدريبية؟ما-21

جعلهم كأصدقاء وتفهم حالتهمهلمواالستماعباالهتمامحتسيسهم قولة  م املعالتجاوب مع متطلبا
الرياضي؟ؤثر على األداءياإلهتمام باجلانب الصحيهل - 22

نعم                    ال       
هل ترجعون املردود اجليد لالعبني أثناء املباراة إىل؟-23

التحفيز املاديالتحفيز املعنوي            العالقة اجليدة           
حسب رأيك ما هو أسلوب املعاملة األمثل الذي ينبغي أن ينتهجه املدرب مع الالعبني؟-24

التساهلاملرونة الصرامة 
له تأثري على مردود الفريق؟اإلستغالل األمثل للوسائل واإلمكانيات املتاحةهل ترى أن-25

نعم                            ال                                                                                            

نشكركم على تعاونكم



ملخــص البحـث
.سنة17-15فئة األشبالسرتاتيجي لدى املدربني يف حتسني املردود الرياضي لالعيب كرة القدماإلأمهية التخطيط :عنوان الدراسة 

:أهداف الدراسة
.إبراز أمهية التخطيط يف التدريب كطريقة حديثة لتحسني املردود الرياضي يف كرة القدم لدى فئة األشبال-
.ستعمال التخطيط يف التدريب كمنهج علمي يف احلصص التدريبيةإقرتاحات ميدانية لتعميم و إإعطاء -
.سرتاتيجي والرياضةتوضيح العالقات بني التخطيط اإل-
.جعل دراستنا مرجعا مساعدا للباحثني يف امليدان الرياضي-

:اإلشكالية العامة
؟)فئة األشبال(يف حتسني املردود الرياضي لالعيب كرة القدم سرتاتيجي لدى املدربني ما هو تأثري التخطيط اإل-

:اإلشكالية الجزئية
تحديد األهداف املراد حتقيقها للمدرب تأثري على حتسني املردود الرياضي لالعيب كرة القدم فئة األشبال؟لهل -
ضي لالعيب كرة القدم فئة األشبال؟ثر على حتسني األداء الرياأهل حتديد التوقيت الزمين ملراحل التخطيط للمدرب -
على نتائج العيب كرة القدم؟أثر هل ألسلوب التدريب املنتهج من طرف املدرب-

:فرضيات الدراسة
:الفرضية العامة

).فئة األشبال(سرتاتيجي لدى املدربني تأثري يف حتسني املردود الرياضي لالعيب كرة القدم  للتخطيط اإل-
:ئيةالفرضيات الجز 

.حتديد األهداف املراد حتقيقها للمدرب تأثري على حتسني املردود الرياضي لالعيب كرة القدم فئة األشبال-
.ثر على حتسني األداء الرياضي لالعيب كرة القدم فئة األشبالأحتديد التوقيت الزمين ملراحل التخطيط للمدرب -
.نتائج العيب كرة القدمثر على أألسلوب التدريب املنتهج من طرف املدرب -

:لميدانيةالدراسة اإجراءات
.املدربني و مشلت ائيعينة حبثنا بشكل عشو ختيارإمت : العينة

.2015/2016:للموسم اجلامعيأفريل30إىلمارس15من وذلكونصفدامت دراستنا شهرا :الزمنيالمجال
.بسكرةالقدم لوالية كرة بعض أندية دراستنا على مستوى أجريت: المكانيالمجال
.يف حبثنا املنهج الوصفي استخدمنا: المتبع المنهج

.من أدوات احلصول على احلقائق و البيانات و املعلومات أداةو هوستبياناإل: المستعملة في الدراسة األدوات
:المتوصل إليها النتائج
ن عناصر التخطيط اجليد تأثري على املردود الرياضي لالعيب كرة القدميرى معظم املدربني أن حتديد أهداف التدريب واليت هي م   .
ثري على املردود الرياضي أحتديد وتقسيم التوقيت الزمين ملراحل التخطيط وتسطري برامج التدريب ت.
 أكد معظم املدربني أن التخطيط هو األسلوب األجنع للوصول إىل األداء املهاري اجليد.
قون يف عملية التخطيط يف التدريب و تسطري األهدافيثنيجل املدرب.
 سلوب املنتهج من طرف املدرب يؤثر بشكل كبري على  عملية الرفع من مستوى األداء الرياضي للممارسني وحتسني املردود الرياضياألإن.

:التوصيات واالقتراحات 
و املالئم لعملية التدريباملناسبتاألشبال إعطاء وحتديد التوقيةعلى مدريب كرة القدم لفئ .
ستفادة من اخلربة اليت يكتسبها املدربون يف جمال التدريب عند القيام بعملية التخطيط يف التدريبميكن اإل.
ال البد على املدربني اإل .لتزام بالتخطيط يف التدريب كمنطلق يف العملية التدريبية، والقيام بعدة حبوث خمتصة يف هذا ا
وهذا األخري مرتبط بنوعية التخطيط املنتهج وتطوير األداء،حتسنيمرية لفئة األشبال تناسباملرحلة الع.
ة هي مرحلة حساسة يف حياة هتمام بالفئات الصغرى، خصوصا فئة األشبال، كون هذه املرحلاإلدوره تكوين فريق وطين ذو مستوى عايل

.كتساب وتطوير األداء املهاريفيها إ، أي ميكن الرياضي


