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 ** وتقديرشكر ** 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 بسم اهلل الرمحان الرحيم

وأن أعمل صاحلا ترضاه وقل ربي أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي ...  ﴿

 91سورة النمل اآلية  ﴾ وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني

 دائما دوام احلي القيوموقبل كل شيء وآخرا وبعد كل شيء  احلمد هلل أوال

                املؤطر واملشرف الدكتورنتقدم بالشكر اجلزيل وأمسى عبارات التقدير إىل 

 علي  الرمحان سيد عبدبن       

 الذي كان نعم املرشد واملوجه ومل يبخلين بأي معلومة 

 مبعلومات قيمة أثناء إجناز هذه املذكرة ا نتقدم بالشكر إىل الذين أفادونيكم

ن نشكر أساتذتنا ال ننسى أ ، كما "بوحاج مزيان"كما أخص بالذكر الدكتور 

 لوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةالكرام وعمال معهد ع

 نشكر كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة كما

 إىل كل هؤالء نتقدم بأخلص التحيات وأطيب األمنيات
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 إهداء

 بسم هللا الرحمان الرحيم

َياِني  : قال تعالى بِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ ْحَمِة َوقُل رَّ لِّ ِمَن الرَّ َواْخفِْض لَُهَما َجَناَح الذُّ

 َصِغيرا  

 42:اإلسراء 

املوىل خريا وبرا، إىل اليت محلتين وهنا على وهن، إىل اليت  إىل اليت أوصاني بها

سهرت الليالي ألنام ملئ أجفاني إىل منبع احلب واحلنان إىل رمز الصفاء والوفاء 

حفظها اهلل ورعاها يف كل وقت بعينه اليت  *فاطيـمة* :والعطاء، إىل أمي الغالية

 .تنام ال

حافيا ليوصلين إىل ما وصلت إليه  إىل رمز العز والشموخ إىل من وطأ األشواك

 . حفظه اهلل و أطال يف عمره *.طاهر*  اليوم، إىل أبي العزيز

 ومن بينهم أحممد كل اإلخوة واألخوات الذين شجعوني وإىل

جدتي أطال اهلل يف :اىل من جيري يف عروقي حبهم و ينبض قليب حببهم

 .رميساءعمرها،وحلوتي الصغرية 
 :الي كل األصدقاء

 .الذيـن لـم يذكـرهم اللسـان ويذكـرهم القـلـبوإىل 
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:ملخصالبحث
أعمى المستويات وكذلك  لىإلى الرياضي إإن التدريب الرياضي يعد أحد العوامل األساسية لموصول 

تطوير الصفات البدنية، حيث أن لمتدريب أنواع وطرق مختمفة فنجد التدريب التكراري الذي يعد نوع من طرق 
المدربين كما أنو يساىم في تطوير الصفات البدنية فكان عنوان مذكرتنا مساىمة  التدريب حيث يستخدمو كل

 حيث من ىذا التدريب التكراري في  تنمية صفة السرعة لدى العبي كرة القدم صنف أواسط من وجية نظر المدربين
العنوان انبثقت االشكالية التالية ىل يساىم التدريب التكراري في تحسين وتنمية صفة السرعة لدى العبي كرة القدم 

 . صنف أواسط من وجية نظر المدربين ؟ فمن ىذه اإلشكالية كانت الفرضيات كالتالي
.ـــ يمعب التدريب التكراري دور ىام في تنمية صفة السرعة لدى العبي كرة القدم 1
 .ـــ التدريب التكراري يعطي مردود أثناء المباريات من طرف العبي كرة القدم 2
 .ـــ التمارين المنتيجة من طرف المدرب تساىم في تطوير صفة السرعة لدى العبي كرة القدم 3

   و ييدف بحثنا ىذا إلى تبيان أن التدريب التكراري  يساىم في تحسين وتنمية وتطوير صفة السرعة لدى العبي 
كرة  وجية نظر المدربين، فيما يخص الجانب التطبيقي فاعتمدنا عمى المنيج الوصفي وذلك  لطبيعة الموضوع 

 مدرب، أما أدوات 13فكان مجتمع البحث عبارة عن مدربي الرابطة الوالئية أما العينة فكانت مقصودة وتكونت من 
 أما النتائج 2البحث فكان االستبيان والمقابمة، و فيما يخص الوسائل اإلحصائية فاستخدمنا النسبة المئوية وكا

وتبين لنا   .ور في تنمية صفة السرعة عند العبي كرى القدم ديمعب المتوصل إلييا فيي أن التدريب التكراري 
ثناء المباريات  من  طرف الالعبين وذلك من  خالل النتائج المحققة أن التدريب التكراري يعطي مردود  أأيضا 
لمنتيجة من  طرف  المدرب  تساىم  في  تطوير صفة السرعة ان التمارين أو  الموجود تحسنالرين المطبقة واوالتم

 التدريب واستخداملدى العبي كرة القدم وذلك من خالل التمارين المقننة ومصادرىا والوسائل المتاحة والمتوفرة 
  كما نوصي بجابية إ وتحقيق نتائج ،لى تحسين وتطوير السرعة إالتكراري  يؤدي
 اإلىتمام اكثر بطريقة التدريب التكراري واستخدامو في جميع الرياضات المختمفة 
 عطائو قيمة من خالل اقامة ممتقيات وندوات ودوريات  .اإلعتناء بالمدرب وا 
 اإلىتمام اكثر بتطوير صفة السرعة عند جل الالعبين ألنيا أصبحت ىي التي تحسم النتائج. 
 اإلىتمام بالجانب التكويني لممدرب من خالل ابراز أىمية التدريب. 
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مقدمة
العصر الحالي والنشاط البدني يلعب دور  وحتىإن الرياضة قديمة قدم الزمان، فمند عصر اإلنسان البدائي      

وقد اختلفت عبر هذه المسيرة الطويلة دوافع ممارسة الشعوب و المجتمعات  ،واألممهام في حياة الفرد والشعوب 
صبحت غاية الرياضة تسعي إلنماء أ ،والسنيينومع مرور الوقت  والعيش ة تبعا لضروريات الحياة والبقاءللرياض

ومن بين هذه الرياضية نجد رياضة كرة القدم التى  واالجتماعية شخصية اإلنسان من الناحية الجسمية والنفسية
تها بلغت حدا من الشهرة لم تبلغه األلعاب الرياضية األخرى، كما اكتسبت شعبية كبيرة من حيث اإلقبال على ممارس

والتسابق لحضور مبارياتها في المالعب أو القاعات، فالمتطلبات الحديثة في هذه العبة خلقت الحاجة الكبيرة إلي 
وأن تغيرات اإلنجاز الكروي الحديثة ترتبط بتسريع الفعاليات الدفاعية إعداد الالعبين إعدادا بدنيا عاليا ال سيما 
واعتماد أسلوب الكرة الشاملة، فأصبح الالعب يشغل أكثر من مركز  ،والهجومية مع مستوى عالي من القوة والسرعة

 .أي أننا نرى المدافع يساهم بشكل كبير في الهجوم والمهاجم يتراجع للدفاع عن مرماه الفريقفي 
إيمانا بأنها األساس الذي  العديد من بلدان العالم بتنمية الصفات البدنية وعناصر اللياقة البدنية، اهتمتولقد    

 عليه إعداد وتحضير الالعبين ومن بين هذه الصفات نجد السرعة التي تعد صفة هامة لدي العبي كرة القدم يرتكز
وخاصة اصبحت السرعة  هي التي تحسم نتائج المقابالت في عصرنا هذا وأصبح المدربون يعطون لها أهمية كبيرة 

 .جميع الفئات الشبانيةويقومون بتنميتها وتطويرها عند 
والمهاري، كما يسعى المدربون  تطوير مستوي االداء البدني ىلإرق التدريب الرياضي التي تهدف ولقد تعددت ط  
الطرق نجد طريقة التدريب التكراري والتي تعد  هذه نواع التدريب المناسبة وتطبيقها، ومن بينأإختيار أفضل  ىلإ

عادة في التمرين اإل حيث أنه يقوم هذا التدريب على المدربون لما لها من أهمية من بين الطرق التي يعتمد عليها
ن استخدام التدريب التكراري يعد من ية،  وكما أشارت مصادر رياضية إلى أوبشدة عالية مع إعطاء فترات راحة بين

 .بين الطرق التي تساهم في تطوير صفة السرعة
ربعة أ ىلإفصلين الفصل األول ينقسم  ىلإجانبين الجانب النظري ويقسم ولهذا تطرقنا في دراستنا هذه الي     

األول تناولنا فيه المدرب والتدريب التكراري، أما المحور الثاني فتناولنا السرعة ، أما المحور الثالث  ،محاور المحور
وبالنسبة للفصل الثاني فتناولنا سنة،  71/71فتناولنا فيها كرة القدم، كما تناولنا في المحور الرابع المرحلة العمرية

جية البحث منه ىلإول تطرقنا فيه األ الجانب التطبيقي ينقسم الي فصلينفيه الدراسات المرتبطة بالبحث، بينما 
جراءاته الميدانية،  ام لنتائج ع باستنتاجعرض ومناقشة النتائج ثم تم ختم البحث  لو انتيما الفصل الثاني أوا 

  .ع ذكر التوصيات وقائمة المراجع والمالحقم المتحصل عليها وخاتمة
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 :اإلشكالية
لقد عرفت الرياضة تطورات منذ القديـ بحيث كاف اإلنساف يمارسيا في حياتو اليومية، لمحصوؿ عمى           

وأصبحت الرياضة ظاىرة  قوتو اليومي وبعد ذلؾ طورىا اإلغريؽ إلى أف أصبحت ىنالؾ منافسات وألعاب،
إجتماعية جمبت إىتماـ الباحثيف في األلعاب التنافسية ومف بيف ىذه األلعاب نجد كرة القدـ التي ممكت قموب 

الشعوب وأصبحت واحدة مف اىتماماتو اليومية وصخرة ليا كؿ اإلمكانيات مف أجؿ تطويرىا أكثر حيث إنتقمت مف 
مرحمة الممارسة كيواية إلى مرحمة أكثر تنظيما تمثمت في ممارستيا لكسب لقمة العيش فشيدت ليا المنشات 
قميمية،وأصبحت بذلؾ الرياضة األكثر شعبية في العالـ  .والمركبات ونظمت ليا دورات وبطوالت قارية وعالمية وا 

    إف الكالـ عف كرة القدـ وتطويرىا يفترض عمينا الحديث عف أحد الركائز التي ترقى بمستوي ىذه المباريات   
إف التدريب في كرة القدـ يرتكز عمى خمس جوانب أساسية وىي اإلعداد العاـ واإلعداد المياري .أال وىو التدريب

واإلعداد النفسي واإلعداد الخططي واإلعداد الذىني، ويجب أف يتكامؿ جميعيا في خط واحد لتحقيؽ اليدؼ وىو 
كما أف التدريب ييدؼ إلى محاولة الوصوؿ  (2،صفحة2006/2007قاصد عمي الحاج، بن  )بناء فريؽ متكامؿ في األداء

بالرياضي إلي أعمى مستوي مف األداء ونجد إف لمتدريب طرؽ مختمفة،ومف بيف ىذه الطرؽ الميمة في التدريب نجد 
طريقة التدريب التكراري والتي يعتمد عمييا في تطوير وتنمية صفة أو حركة أو شيء معيف فالتدريب التكراري يقـو 

كما تتميز طريقة التدريب التكراري بالشدة القصوى أثناء . عمى تكرار التمريف عدة مرات وبشدة مختمفة ومتنوعة
 مجمة )مف أقصي شدة الالعب مع وجود فترات الراحة تكوف طويمة نسبيا%100 ػػػػػػػ80األداء والتي تصؿ إلي حوالي

ومف بيف الصفات التي يمكف تطويرىا وتنميتيا نجد صفة السرعة التي ىي صفة مف .(97 ، صفحة1201عمـو الرياضة،
الصفات البدنية التي يسعى المدرب مف أجؿ تطويرىا وتنمية لما ليا مف أىمية في كرة القدـ فالسرعة ىي القياـ 

 بحركة أو مجموعة مف الحركات في أقؿ وقت ممكف، فيذه الصفة  يمكف تطورىا وتنمييا بواسطة التدريب التكراري  
فنحف نبحث عف مساىمة التدريب التكراري وأىميتو لدي العبي كرة القدـ في تنمية وتطوير صفة السرعة مف      

 .أجؿ تحسيف والرفع مف مستوي األداء
ومف ىنا يجدر بنا أف نطرح السؤاؿ التالي ىؿ يساىـ التدريب التكراري في تحسيف وتنمية صفة السرعة لدى العبي        

 كرة القدـ صنؼ أواسط مف وجية نظر المدربيف ؟
 :األسئمة الجزئية1- 

 ػػػػػ   ىؿ يمعب التدريب التكراري دور في تنمية صفة السرعة لدى لالعبي كرة القدـ  ؟1
 ػػػػ   ىؿ التدريب التكراري يعطي مردود أثناء المباريات مف طرؼ لالعبي كرة القدـ ؟2
 ىؿ التماريف المنتيجة مف طرؼ المدرب تساىـ في تطور صفة السرعة لدى العبي كرة القدـ ؟ ػػػػ3
 :الفرضيات- 2
 : الفرضية العامة2-1

 .يساىـ التدريب التكراري في تنمية صفة السرعة لدى العبي كرة القدـ صنؼ أواسط     
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 :الفرضيات الجزئية- 2-2
 .ػػػ يمعب التدريب التكراري دور ىاـ في تنمية صفة السرعة لدى العبي كرة القدـ 1
 .ػػػ التدريب التكراري يعطي مردود أثناء المباريات مف طرؼ العبي كرة القدـ 2
 .ػػػ التماريف المنتيجة مف طرؼ المدرب تساىـ في تطوير صفة السرعة لدى العبي كرة القدـ3
 :  أسباب اختيار البحث- 3

  أسباب ذاتية1-3 
 .ػػػػ معرفة واقع الفرؽ المحمية لكرة القدـ لوالية البويرة

 .ػػػ الرغبة في خوض مثؿ ىذه المواضيع وحبي لكرة القدـ
 .ػػػ تزويد الباحثيف والمدربيف بمثؿ ىذه المواضيع

  أسباب موضوعية3-2
 .ػػػػ إبراز أىمية السرعة في ىذه المرحمة العمرية

 .ػػػػ معرفة نظرة المدربيف حوؿ أىمية التدريب التكراري
 .ػػػ كشؼ مدى أىمية السرعة في كرة القدـ

ػػ نود مف خالؿ ىذا الموضوع إبراز أىمية التدريب التكراري في تنمية صفة السرعة لدي العبي كرة القدـ صنؼ 
 .  أواسط

 :أهمية البحث- 4
 : أـ الجانب العممي

 .ػػ إثراء مجاؿ البحث العممي
 .ػػ مؿء الفراغ الممموس في المكتبة وخاصة الدراسة المتعمقة بيذا الموضوع ألف المعيد جديد

 .ػػ إضافة بعض المفاىيـ النظرية في المكتبة
 .ػػ تدعيـ المعيد بمذكرة في ىذا الموضوع الذي يصبح في المستقبؿ كمرجع يستفاد منو

 :الجانب العممي ــ ب
 .تكمف أىمية ىذا البحث في أنو دراسة ميدانية تبيف دور التدريب التكراري في تنمية صفة السرعة

 .ػػػ كما أف التدريب التكراري  يساعد و يساىـ مف الرفع مف مستوى األداء لدي العب كرة القدـ
 . ػػػ التدريب التكراري لو دور مميز في تطوير ورقي خبرات الالعب

 ػػ التدريب التكراري يعتمد عميو في تنمية السرعة
 . ػػػ إعطاء صورة واضحة  وشاممة عمى دور التدريب التكراري  في تنمية صفة السرعة

 .ػػ إفادة القارئ بالنتائج العممية مف ىذا البحث
 .ػػ إثراء مجاؿ البحث العممي
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 :أهداف البحث- 5
 .ػػػ تبياف أف التدريب التكراري لو دور في تنمية صفة السرعة لدى العبي كرة القدـ1
 .ػػػػ معرفة إف كاف التدريب التكراري يعطي مردود أثناء المباريات مف طرؼ العبي كرة القدـ2
 .ػػػ معرفة مدى مساىمة التماريف المنتيجة في تنمية صفة السرعة 3
 :تحديد المصطمحات- 6
  :التدريب التكراري- 1
 :تعريف نظري - أ

ىو طريقة مف طرؼ التدريب التي يتـ فييا شدة تحمؿ عالية قد تصؿ إلى الحد األقصى لمقدرة الفرد عمى أف       
يأخذ بعد ذلؾ راحة بكيفية كاممة تسمح لو الستعادة الشفاء، حيث ييدؼ ىذا النوع إلى تطور السرعة والقوة بصورة 

 .                (272، صفحة 2005ميند حسيف البشتاوي ،أحمد إبراىيـ الخويا،  ) أساسية
 : تعريف إجرائي - ب

 .ىو طريقة مف طرؽ التدريب يتميز بشدة عالية مع تكرار نفس التمريف وراحة بينية تسمح بإعادة الشفاء        
 : السرعة- 2
 : تعريف نظري - أ

قدرة الفرد عمى أداء حركات متكررة مف أنواع في أقصر زمف ممكف سواء صاحب ذلؾ انتقاؿ الجسـ أو         
 .(342، صفحة 2010ميند حسيف البشتاوي،أحمد إبراىيـ الخويا، ) عدـ انتقالو

 :تعريف إجرائي- ب
 . ىي قدرة الفرد عمى القياـ بحركة أو مجموعة مف الحركات في أقؿ زمف ممكف          

 : كرة القدم- 3
 : تعريف نظري-أ 

ىي لعبة جماعية تتـ بيف فريقيف كؿ فريؽ مف أحد عشر العبا يستعمموف كرة منفوخة مستديرة ذات مقياس         
عالمي محدد في ممعب مستطيؿ الشكؿ ذو أبعاد محددة في كؿ طرؼ مف طرفيو مرمى اليدؼ ويحاوؿ كؿ فريؽ 

 .(09، صفحة 1998السميماف محمود بف حسيف، ) إدخاؿ الكرة عمى حارس المرمى لمحصوؿ عمى ىدؼ
 :تعريف إجرائي-  ب

ىي لعبة جماعية تقاـ في ممعب مستطيؿ الشكؿ كؿ فريؽ يتكوف مف أحد عشر العبا حيث يختمؼ لوف لباس       
   . كؿ فريؽ والفريؽ الذي يحرز أكبر عدد مف األىداؼ ىو الفائز
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  :تعريف المدرب4- 
 :تعريف نظري- أ

المدرب ىو الشخصية التربوية الذي يتولى عممية تربية وتدريب الالعبيف وتؤثر في مستواىـ الرياضي تأثيرا     
 ولو دور فعاؿ في تطوير شخصية الالعب تطويرا شامال متزنا لذلؾ وجب أف يكوف المدرب مثال أعمى مباشرا
وجدي مصطفي، )  بو في جميع تصرفاتو ومعموماتو،ويمثؿ المدرب العامؿ األساسي والياـ في عممية التدريبييتدى

 (05، صفحة 2000
 :تعريف إجرائي- ب
المدرب ىو ذلؾ الشخص المسؤوؿ عف إعداد البرامج التدريبية، كما يقـو بتدريب الالعب و تطوير وتنمية    

 .صفاتو البدنية مف خالؿ جممة مف التماريف المقننة مع إستخداـ طرؽ مختمفة مف التدريب
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الجانب النظري
اللخلفي النظرري لخلدااي  اللداااا  

 اللررتبي  التبح  

 

 



 

 

 

  الفصل األولل
ل الخلفيل النظريلاخلد ايلل
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 تمهيد  
تعتبر مهنة التدريب تنظيم و إدارة للخبرة التعليمية الرياضية لتصبح خبرة تطبيقية للمدرب الرياضي فهي مهنة     

تعتمد أوال و أخيرا على الكفاءة الفردية و قدرة فرض االنضباط و التي يجب أن تتوفر في المدرب قبل العمل في 
 .            و األساليب التدريب  طرقبفهم التدريب و كيفية استخدام  بحيث عليه أن يكون على مقدرة عالية هذه المهنة،

عتمد في األساس على أداء مبادئ تساعد في إعداد المدرب الرياضي الذي يساهم في ن التدريب التكراري يإ    
هتماما كبيرا في السنوات األخيرة ألن لها دور في اوصفاتهم البدنية، حيث أصبح التدريب التكراري  تطوير قدرات

 .كما ظهرت الحاجة الي استخدام هذا النوعالالعبين وظهرت الحاجة  صفات البدنية عند
السرعة من في هذا العصر لما لها من اهمية ف وتعد صفة السرعة من بين الصفات البدنية الهامة عند الالعبين   

بشكل مباشر ومستمر على نتيجة المباراة بل أن التطوير نسمع عنه غالبا في اللعب ما العوامل الحاسمة التي تؤثر 
إننا نشاهد الكثير من المواقف الهجومية و الدفاعية طوال المباراة ويكون لعامل السرعة .يكون عامل السرعة وراءه

باب و من المالحظ أن ازدياد الحد الفاصل في ترجيح أحد الالعبين على غيره وعامل السرعة هو أحد مميزات الش
 .نهذا العامل حتى سن الثالثة والعشري

قباال شديدين من األطفال والشباب إمن األنشطة الرياضية التي القت  واحدة لقدموتعتبر رياضة كرة ا    ستحسانا وا 
الخاصين أن تصبح هنالك معاهد ومدارس متخصصة في دراستها وتكوين االطارات ستطاعت هذه الرياضة إفقد 

 .وقات الفراغبعدما كانت مجرد لعبة تمارس من أجل الترويح في أ بهذه اللعبة
تعتبر المراهقة مرحلة من المرحلة االساسية في حياة االنسان وأصعبها لكونها تشمل علي تغيرات متعددة في   

 مات األولية لشخصية الفردفهي المرحلة الفاصلة وفيها تظهر الس جميع الجوانب منها العقلي والجسماني والحسي،
 .وفيها يكتمل النضج البدني، الجنسي، العقلي والنفسي

 :وهم محاور أربعةالذي ينقسم إلى و  ي هذا الفصلنتطرق ف حيث سوف 

 المدرب والتدريب التكراري: المحور األول                      

 .السرعة: المحور الثاني                      

 .كرة القدم: الثالثالمحور                       

 (سنة71/71)خصائص المرحة العمرية: رابعالمحور ال                      

 
 

 
 



 

 

 

 المحور األول
 المدرب والتدريب التكراري
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 : المدرب الرياضي 1-1
الجيد لتوصيل  تصاللالالمحتوى التدريبي  ،مدرباب الجماعية بمحددات أهمها التتحدد العملية التدريبية في األلع

المعلومات وتوجيه الدوافع المشاركة الرياضية حتى يمكن الوصول لتحقيق الهدف العام للتدريب وهو االرتقاء 
 .الخ... والبدنية والنفسية بمستوى الرياضي وتطوير الجوانب الفنية

 .وال يأتي ذلك إلى تحت قيادة رياضية مؤهلة وهي المدرب
 :مفهوم المدرب الرياضي 11--1

مشاكل التي تقابل أيضا أحد أهم ال يمثل المدرب الرياضي العامل األساسي والهام في عملية التدريب كما يمثل
لين عنها سواء في األندية أو على مستوى المنتخبات الوطنية فهم أغلبية وكثرة، من يصلح؟ فتلك ؤ الرياضة والمس
 . هي المشكلة

بل يجب أن يكون لديه الرغبة للعمل كمدرب، يفهم واجباته ملم بأفضل أحدث  بالصدفةفالمدرب المتميز ال يصنع 
طرق التدريب أساليبه وحاجات العبيه، متبصر بكيفية االستخدام الجيد لمعلوماته الشخصية وخبراته في مجال 

 (00حة ، صف3002علي فهمي ألبيك، عماد الدين عباس، ) .العبه واختصاصه
هو الشخصية التربوية التي تتولى عملية تربية وتدريب الالعبين وتؤثر في مستواهم الرياضي تأثيرا مباشرا، وله "

به في جميع  دىتهلذلك وجب أن يكون المدرب مثال ي دور فعال في تطوير شخصية الالعب تطويرا شامال ومتزنا،
ويمثل المدرب العامل األساسي والهام في عملية التدريب، فتزويد الفرق الرياضية بالمدرب  تصرفاته ومعلوماته،

وجدي مصطفي الفاتح، ) .المناسب يمثل أحد المشاكل الرئيسية التي تقابل الالعبين المسؤولين ومديري األندية المختلفة

 (30، صفحة 3003محمد لطفي السيد، 
فهو القائد ومرشد ورائد الحلقة، يتميز بعمق البصيرة مما يجعله في مركز " المدرب مسميات عديدة  ىويطلق عل

 (131، صفحة 3002محمد حسن محمد الحسين، ) ".ل المعرفة والخبرةيمتميز يسعى إليه المشاركين لن
 لصعب يصبح المدرب بمثابة المعلمالمدرب الرياضي هو المحرك األول للفريق، وفي بعض المواقف األداء ا 

عدادهم بدنيا ونفسي فهو أوال  أعلى المستويات، ىمهاريا وفنيا للوصول بهم إل ا وفمهنته األساسية بناء العبيه وا 
إلي شخصية  وأخيرا يجب علينا توضيح حقيقة هامة وهي أن مهنة التدريب تعتبر من الوظائف الصعبة وتحتاج

 (10، صفحة 1991زاكي محمد حسن، ) .مجهود ذهني وجسماني كبير ىالمهنة تحتاج إل ذات طابع خاص فهذه
 :مدرب كرة القدم  1-2-1
في بناء الالعبين لتحقيق  يساهم ذيالتدريبية، والالزاوية في العملية التعليمية و  يعتبر مدرب كرة القدم هو حجر 

أعلى المستويات، وقد ثبت من خالل أداء الدراسات النفسية و التربوية إن نجاح عملية التعليم و التدريب يرجع 
فعالية الدور الذي يقوم به بحكم وضعه القيادي في  ىإله وقد يكون إرجاع هذه األهمية منها للمدرب وحد 00%

 .عملية التدريب
ومدرب كرة القدم كشخصية تربوية يتولى مهنة المعلم و المدرب معا ويؤثر تأثيرا مباشرا في تطوير شخصية 

يب في الوصول بالالعب ألعلى المستويات الرياضية، فالتدر  ىأن من أهم العوامل التي تساعد علالالعبين، كما 
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كرة القدم يحتاج إلى مدرب كفئ يستطيع أن يكون قائدا ناجحا لديه القدرة على العمل التعاوني الجماعي فيما يتعلق 
بالالعبين و األجهزة المعاونة الفنية واإلدارية والطبية التي تعمل معه كما أن له سلوك يعد من العوامل المؤثرة على 

 .سبة لالعبزيادة حدة االنفعاالت أو خفضها بالن
فالتفوق  قاء والتقديم بالعملية التدريبيةويعتبر إعداد مدرب كرة القدم لمهنة التدريب من أهم الجوانب األساسية لالرت

العلمية والمعرفية و  الرياضي هو محصلة لعدة عوامل من أهمها انعكاس الفلسفة التدريبية للمدرب ذي الخبرات
عدادهمإالفنية في  لمستويات البطولة في ضوء اإلمكانات المتاحة لذا يجب أن يلم مدرب كرة القدم  نتقاء الالعبين وا 

 .بأحدث التطورات المعرفية و الفنية التي يحتاجها أثناء عمله في مهنة التدريب
ة والفنية لذا كان إلعداد مدرب كرة القدم اإلعداد المتكامل تربويا ومهنيا من خالل تزويده بالمهارات و القدرات البدني

 ة في أداء عمله و مهامه التربويةاألهمية الكبرى في تكوين الحس المهني لديه، وخاصو النفسية المختلفة، و 
 .و التدريبية و المهنية 

وتستلزم البرامج التدريبية في كرة القدم وجود القيادة الرشيدة المتمثلة في المدرب و يأتي إال إذا حصل على 
يكتسب المدرب و الت التي يتضمنها ميدان التدريب ، وأصبح قادرا على فهم المشكالتدريب المهني الكافي

عملية خبرات و دراسات علمية و  خصائصه المهنية التي تؤهله للقيام بعملية التدريب بكفاءة من خالل ما تهيأ من
 (39.32، صفحة 3001حسن سيد أبو عبيدة، ) هم في إعداده إعدادا متكامال للقيام بالعملية التربوية التدريبيةسات
    :خصائص المدرب الرياضي 13--1

هذه السمات مع بعضها  ويتضمن نوعية السمات الشخصية التي يتسم بها المدرب الرياضي ومدى تفاعل
كي ينمو نحو االهتمام النمط السلو لك نمط السلوك المفضل لدى المدرب الرياضي وكما إذا كان هذا البعض، وكذ

نفوذ الشخصي أو نفوذ المنصب أو المركز الذي  عبين واألداء معا وكذلك مقداراللر اباألداء واالهتمام بمشاع
 (121، صفحة 3003ناهد رسن سكر، ) .يساهم في التأثير و التوجيه على سلوك الالعبين

 :وفي ما يلي نذكر بعض الخصائص والصفات التي يتميز و يتمتع بها المدرب الرياضي وهي كما يلي
أن يكون مؤمنا محبا لعمله معتنيا بقيمته في تدعيم، وتربية، وتدريب الالعبين للوصول بهم إلى المستويات  -1

 .العليا
 .ستمرارإمعدا مهنيا حتى يستطيع التقدم ب أن يكون -3
 .اختيار الكلمات المناسبة والمعبرة عن أفكاره تعبيرا واضحا أن يكون قادر على -2
 .إن يتميز بعين المدرب الخبرة في اكتشاف المواهب -2
 .أن يكون ذكيا، ممتعا بمستوى عالي من اإلمكانيات و القدرات العقلية -0
الجهاز الفني )ها المتبادل واالحترام المتبادل مع زمالئه في األجهزة التي يعمل مع: أن يبني عالقته على الحب -0

 . فس النظيف والشريف، وكذالك احترام تنفيذ القوانين ومراعاة اللعب التنا(الجمهور  –الحكام -الطبي -اإلداري
  .(20 فحة، صنفس المرجع ،حسن السيد أبو عبده)
 



 .والتدريب التكراريالمحور األول                                                         المدرب 

11 
 

 :  خصائص وصفات المدرب الناجح 12--1
 :فأنها تحدد في النقاط التالية بالنسبة لخصائص وصفات المدرب الرياضي الناجح،  

 .م الغرور واإلخالص في العملدعيتميز بالواقعية و  -
  .يتميز باالحترام المتبادل وبالتفكير العقالني و المنطقي -
 .يتميز بالثبات االنفعالي و التماسك في المواقف الصعبة -
 .يتميز بالحماس و الرغبة في تحقيق الفوز و الثقة بالنفس -
  (20 ، صفحة1992حمادة مفتي إبراهيم، ) .بالقدرة علي اكتشاف الموهبين وبالعدل وعدم التفرقة بين الالعبين يتميز -

 (:اإلعادة)طريقة التدريب التكراري  -2-1
السرعة، وتهدف هذه إن طريقة التدريب اإلعادة هي من الطرق الرئيسية الفعالة في تدريب : تعريف 1-2-1

محمد رضا أبراهيم الدامغة، ) الطريقة إلى إعادة التكرار مجموعة من مسافة أو مسافات مختلفة لمرات عديدة وبسرعة معينة

 .(002، صفحة 3002
ويتم التدريب الرياضي في هذه الطريقة بشدة عالية وقد تصل إلى الحد األقصى لمقدرة الفرد على أن يأخذ     

 .الالعب بعد ذلك راحة بينية تسمح له باستعاد الشفاء الكامل
 (الالهوائيةوخاصة تلك التي تعتمد علي الطاقة )وتعتبر من الطرق الهامة واألساسية في تدريب ألعاب القوي     

فعة للحمل المستخدم والتي تصل وتهدف أيضا إلي تطوير عناصر اللياقة البدنية، وتتميز هذه الطريقة بالشدة المرت
 جهزة الجسمأ لذلك فهي تؤثر بصورة مباشرة علىالحد األقصى  إلى

 :أهداف طريقة التدريب التكراري 2-1-2
 :تهدف هذه الطريقة إلى تنمية الصفات البدنية التالية    
 .السرعة -
 (. القوة العظمى)القوة القصوى  -
 (.القدرة العضلية)القوة المميزة بالسرعة  -
 )310صفحة مرجع سابق،مهند حسين البشتاوي ،أحمد إبراهيم الخويا،  .)(تحمل السرعة)التحمل الخاص  -
 .القدرة االنفجارية -
 .حمل الخاص بالمنافسةال -

من الشدة  %100 - 20وبذلك تتميز طريقة التدريب التكراري بالشدة القصوى والتي يمكن تحديدها ما بين     
 .(212، صفحة 3002بسطوسي أحمد، ) القصوى لالعب

عمل هذه الطريقة على تنظيم وتطوير عملية تبادل األكسجين بالعضالت وزيادة الطاقة المختزنة، فإنها تؤثر تو     
تأثير كبير على الجسم ألنها تستدعي إثارة الجهاز العصبي المركزي وسرعة حدوث التعب، ويحدث ذلك نتيجة 

املة من األكسجين بسبب إرتفاع شدة أي عدم القدرة على إمداد العضالت بحاجتها الك( دين أكسجين)ظاهرة 
الطاقة المخزونة وبذلك يتراكم  استهالكفي غياب األكسجين مما يؤدي إلى  التمارين، فيتم التفاعالت الكيميائية
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 مرجع سابق، مهند حسين البشتاوي ،أحمد إبراهيم الخويا (.حمض اللبنيك فيما يقلل من قدرة الفرد على االستمرار في األداء

 )310صفحة
 :مكونات حمل طريقة التدريب التكراري 2-1-3
 من أقصى مستوى الفرد  %90إلى  20تصل شدة المثير بالنسبة لشدة التمارين من : شدة مثير التدريب

 (20، صفحة 3012أحمدعريبي عودة، ) 100%وقد تصل إلى
  تقليل  لشدة إلى القصوى والذي يترتب عليهتتميز طريقة التدريب التكراري بوصول ا :حجم مثير التدريب
 .لكل تمرين سواء لتدريبات السرعة والقوة بحيث ال تتعدى ثالث مجموعات 0 - 2ما بين  والذي يتراوح  التكرار
 م استخدام اسلوب نظرا لبلوغ شدة المثير التدريب إلى الحد األقصى األمر الذي يستلزم عد :فترة الراحة

لشدة ومرتفع الشدة ولذلك ينصح أن تكون ة مع طريقة التدريب الفتري منخفض اوالمتبع «مستحسنةالالراحة »
 . ثا 20-10فترات الراحة  بين تمارين السرعة في حدود 

 يختلف زمن دوام مثير التدريب عند استخدام الشدة القصوى وذلك من تمرين آلخر : دوام مثير التدريب
 ثا 2-3رين السرعة تتراوح ما بين وذلك فبالنسبة لتما

 :الخصائص الفسيولوجية للتدريب التكراري  12-4- 
 %100 - 90التكراري القصوى إلى إثارة الجهاز العصبي المركزي، حيث تتراوح الشدة بين  يؤدي تدريب بالحمل 

وما ينتج عن ذلك من دين اكسجيني كبير والذي يجبر  المركزيمن قدرة الالعب، وهذا ما يتسبب عنه التعب 
 .العضالت إلى العمل ال هوائيا، وبذلك تنتج النفيات األيضية الحمضية والتي تسبب زيادة التعب المركزي

إن زيادة ميتابوليزم العضلي الناتج عن العمل بالحمل التكراري القصوى يستلزم من الالعب العناية بالغذاء كما 
إلى المواد المعادلة واألمالح المعدنية والفيتامينات والتي يجب أن تتوفر وبكميات مناسبة  باإلضافةذا ونوعا، وه

وبذلك تتحسن مقاومة التعب المركزي  للرياضيحتى ال تحدث نتائج غير مرضية تبعا لنقص تلك المواد الهامة 
صاب مما يعطي التدريب بالحمل والتعب الموضعي الطرفي حيث ينتج عنه توافق جيد بين العضالت واألع

عة والقدرة االنفجارية لسر ة والقوة القصوى والقوة المميزة باالتكراري القصوى فرصة أكبر لنتمية كل من عناصر السرع
 .وتحمل السرعة القصوى

  :(األقصى) التكراريوسائل التدريب الخاصة بالتدريب   12-5-
يمكن استخدام نفس وسائل التدريب المستخدمة في التدريب الفتري منخفض الشدة ومرتفع الشدة في التدريب      

 :، ومن األمثلة تلك الوسائل، التدريب البليومتري والدائري مع اختالفات نوضحها فيما يليالتكراري
ا باألدوات أو بدونها مع زيادة شدة المثير ستخدام التدريبات البليومتري سواءيمكن إ :التدريب البيليومتري:أوال

من الشدة القصوى أما بالنسبة لتمرينات السرعة فتصل  %90-10التدريب والتي تصل بالنسبة للقوة العضلية إلى 
من الشدة القصوى وبالنسبة لفترات الراحة االيجابية المستحسنة بين التمرينات %100-90شدة مثير التدريب إلى 

ق وهذا بالنسبة لتمرينات السرعة 20-10طول فترات الراحة حتى تصل في حدود تالشدة أقصها لذا فونظرا لبلوغ 
 (212.212مرجع سابق، صفحة بسطوسي أحمد، ) .ق2 - 3أما بالنسبة لتمرينات القوة فتصل الراحة في حدود 
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يتميز التدريب الدائري بالحمل االقصى التكراري  (:استخدام طريقة التدريب التكراري: )التدريب الدائري: ثانيا
باستخدام أحمال إضافية كاألثقال والصديري ذي األحمال الحديدية وأكياس الرمال والدمبلز عند تنمية القوة 

 .العضلية
كل من كرستوف فينيتكوف وييرمولوفا في مجل التدريب بإطالة فترة الراحة بين التمرينات، والتى قد لك ينصح ذوب

فيجب إطالة الراحة إلى  %90أما إذا زادت الشدة عن  %90-20ق عند إستخدام شدة فى حدود  2-3تصل إلى 
عند تدريب القوة، وبذلك يعتبر هذا األسلوب من التدريب  %100ق كما ينصح بعدم إستخدام الشدة القصوى  2-0

ا لها من تأثير إيجابي على مستوى فجارية و مأسلوبا إيجابيا في تنمية القوة القصوى والقوة المميزة بالسرعة واإلن
 (212مرجع سابق، صفحة بسطوسي أحمد، ) .السرعة
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      :السرعة  -3-1
، ويمكن للتدريب ت المرتبطة بالبناء العصبي للفردتعرف السرعة أنها من الصفات البدنية األساسية ومــــن القدرا     

األساسية إلى درجة عاليه  فضال عن أثر  الحديث والمبرمج أن يؤدي دورا كبيرا وبارزا في تطوير هذه الصفة
 .(00، صفحة 1002مروان عبد المجيد إبراهيم، ) والفسيولوجية التي تشكل نقطة جوهرية في تطويرها العوامل المورفولوجية

حمدان، نورما عبد الرزاق، ساري أحمد ) ."قدرة الفرد علـــــــى أداء حركات متتابعة من نوع واحد في أقصر مدة " وتعرف بأنها  

 (50، صفحة 1002
، صفحة مرجع سابقمفتي إبراهيم، ) ."ممكن المقدرة على أداء حركات معينة فــــــــــي أقل زمن" وعرفت السرعة أيضا بأنها  -

262) 
 (00، صفحة 2991قاسم حسن حسين، ) "معدل التغيير في المسافات بالنسبة للزمن" ومن وجهة النظر الميكانيكية تعني  -
 قل في أ داء الحركية المركبة التي تمكن الفرد من األتلك المكونات الوظيفي" وفي المجال الرياضي تعرف بأنها  -

، 2991أبو العال أحمد عبد الفتاح، ) "زمن وترتبط السرعة بتأثير الجهاز العصبي ومـــــــن جهة أخرى باأللياف العضلية     

 (00صفحة 
 ( .نجاز الفعالية الحركية بأقل زمن ممكن إقابلية الفرد علــــى ) بأنها   وتعرفها الباحثة بصورة عامة  -  

             -:السرعة نواعأ 3-1-2
- :هناك ثالثة أنواع أساسية للسرعة هي

 (  :سرعة التردد الحركي ) السرعة االنتقالية  -أ
انها القدرة على "  اوتعرف أيض ،(المفهــــــــوم العام)  اعتياديةبسرعة  ألخرمكانية االنتقال مـــــــــــــن مكان إهي      

على مسافة وهذا يعني أنها عبارة عن محاولة التغلب  بأقصى سرعة ممكنة ألخراالنتقال أو التحرك مـــن مكان 
 (029، صفحة 2992ريسان خريبط مجيد، ) "معينة فــــي أقصر زمن ممكن مثل العدو

جميع أجزائه في مدة  زمنية معينة على  وانتقالحركة الجســم " وتعرف السرعة االنتقالية من وجهة النظر الفيزياوية 
  (00، صفحة نفس المرجعحسين، قاسم حسن )"المسافة نفسها 

المرات يقصد بالسرعة الحركية أداء حركة ذات هدف محدد لمدة واحدة أو لعدد متتالي من : السرعة الحركية  -ب
 .أو أداء حركة ذات هدف محدد ألقصى عدد من التكرارات في فترة زمنية قصيرة و محددة  ،في أقل زمن ممكن

يشتمل على الحركات المغلقة التي تتكون من مهارة حركية واحدة و التي تؤدى لمرة وهذا النوع من السرعة غالبا ما 
من حركات تشتمل ضرة أو المحاورة بالكرة كما قد تتحركة ركل الكرة أو حركة تصويب الك: واحدة و تنتهي مثال 

كما  الكرهتصويب  أو سرعة المحاورة و سرعة استالم و تمرير الكرة: على أكثر من مهارة حركية واحدة مثال 
 .يتضمن هذا المفهوم سرعة األداء على عجلة السرعة لفترة زمنية محددة 

وفي بعض األحيان يطلق على هذا النوع من السرعة مصطلح سرعة حركة أجزاء الجسم ألنه يختص بأجزاء أو 
وعموما تتأثر السرعة الحركية لكل  ،ة للذراع و السرعة الحركية للرجلمناطق معينة من الجسم فهناك السرعة الحركي

 (21، صفحة 2916وديع ياسين ويسين طه، ) .تجاه الحركة المؤداة إء الجسم بطبيعة العمل المطلوب و جزء من أجزا
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 :سرعة زمن الرجع -ج
برد فعل إرادي ( مثير)الفرد من االستجابة لمنبه نوعي  هو السرعة التي يتمكن بها( زمن رد الفعل)زمن رجع      

 .نوعي، أي أنه الزمن الذي يمر بين بدء حدوث المثير وبين بدء حدوث االستجابة لهذا المثير
وهذا التعريف يتأسس على وجود فاصل زمني بين بدء ظهور المثير وبدء استجابة الفرد لهذا المثير نظرا      

 .شرة ألي مثير بمجرد ظهورهلصعوبة االستجابة مبا
وينظر البعض إلى زمن الرجع على أنه ظاهرة أولية بسيطة، ولكن الدراسات التي أجراها بعض العلماء     

من تصنيف  "تيشنر"المتخصصين في هذا الشأن بينت أن زمن الرجع يظهر عند قياسه لصورة مركبة فقد تمكن 
 ׃زمن الرجع إلى أربع مظاهر رئيسية وهي

 ة حدوث المثيربداي. 
 والتي يحدث خاللها تلقي المستقبالت الحية للمنبه: فترة الكمون األولى. 
 وهي فترة التي يحدث خاللها نقل اإلشارات عن طريق األعصاب المصدرة إلى األلياف : فترة الكمون الثانية

 (.زمن التفكير واتخاذ القرار)الحركية، ويطلق على هذه الفترة 
 وهي الفترة الزمنية التي تحدث خاللها العملية الحركية التي تسبق انقباض العضالت المنفذة  :فترة اإلرجاء

 .للحركة
 :إلى أن زمن الرجع عند اإلنسان يتكون من " TRIPPترب"ويشير    
 .وهو خاص باستقبال المثير: زمن االستقبال. أ   
صدار األمر: زمن التفكير. ب   .وهو خاص بتفسير اإلشارات وا 
 .(100.105، صفحة 2995محمد حسن عالوي، ) .وهو الزمن الخاص ببدء الحركة: زمن الحركة.   ج
هي القدرة على تحريك المجاميع العضلية الصغيرة أو الكبيرة في زمن قصير   : لسرعة في كرة القدما 1-3-3

منذرهاشم، علي ) .وهذا يختلف تماما عندما تكون السرعة مطلوبة لمسافة طويلةتحت تسلط قوة عضلية كانت أم كبيرة 

  (00، صفحة 1000الخياط، 
 لقدماتعد السرعة واحدة من أهم عناصر اللعب الحديث وصفة مهمة جدا في التحضير واإلعداد الخاص بكرة    

المطلوبة  وسط إن لم تكن لدى الالعب الفرصومن الصعب جدا تطوير سرعة الالعبين إلى أعلى من مستوى المت
إذ "ركض أكثر من الحدود المعينة لقابلية الالعبين أنفسهم لير سرعة الالعبين في اإلنطالق واو فليس من الممكن تط

الصفار وأخرون،  سامي) ".سنة( 20/25)ح أعمارهم بين من الممكن تطوير السرعة بدرجة كبيرة لالعبين الذين تتراو 

   (100، صفحة 2911
المالئمة وأكثر الطرق مالئمة في تطوير  م من خالل استعمال طريقة التدريبلذا فإن تطوير عنصر السرعة يت     

قدرة الالعب في تطوير هذه  عنصر السرعة هي الطريقة التكرارية ومن هنا يلعب التدريب دورا في تنمية وزيادة
إلى جانب التكنيك الجيد الذي يمكن الالعب من الركض واإلنتشار في كافة أرجاء الملعب والبدء والتوقف  الصفة

 (100، صفحة 2992كاظم عبد اهلل إبراهيم، ) "وتغيير اإلتجاه
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 : في كرة القدم نواع السرعةأ 1-3-4
 :يمكن تقسيم السرعة في كرة القدم إلى أنواع رئيسة هي

التي تساعد الالعب في الوصول إلى أقصى سرعة ممكنة وبدونها  االنفجارية السرعة وهي: االنطالقسرعة  -
 .وفق متطلبات المباراة

والتي يحاول الالعب فيها  االنطالقويقصد بها السرعة المكتسبة بعد سرعة (: االنتقالية)سرعة الركض  -
 . المحافظة عليها ألطول مدة ممكنة وحسب المسافة

 ممكنالحركية لمثير معين في أقصر زمن  االستجابةب على هي قدرة الالع(: االستجابة)سرعة رد فعل  -
ن  ن الفترة الزمنية أيضا تختلف من مثير إلى  االستجابةوا  وتعرف بأنها  أخرتختلف من العب آلخر وا 

 (100سامي الصفار، مرجع سابق، صفحة)" له واالستجابةمنبه  استخدامالفترة الزمنية بين "
ويقصد بها السرعة الحركية مع الكرة وقابلية الالعب للقيام بحركات : وبدونهاالسرعة الحركية مع الكرة  -

ن السرعة الحركية مع الكرة تعتبر واحدة من العوامل  اللعب بأقصى سرعة ممكنة والكرة في حوزته وا 
ن هذه السرعة ال تتوقف على السرعة الحركية لالعب في خط مستقيم أواأل  ساسية في كرة القدم الحديثة وا 

بدون كرة ولكنها تتوقف كذلك على قدرة السرعة لتقييم ظروف اللعب وسرعة التبديل من حركة إلى حركة 
 (09، صفحة 2991عمر أبو المجد،جمال إسماعيل، ) .أخرى وتتحسن السرعة الحركية مع زيادة التدريب

 : السرعة والطرق والوسائل التدريبية لتنميتها 1-3-5 
 10تظهر سرعة العب كرة القدم على شكل قدرته على اإلنطالق السريع والجري لمسافات قصيرة في حدود        

  ن حاالت اللعب متغيرة باستمرار أثناء المباراة فيجب أن يتمكن العب كرة القدم أمترا على وجه التقريب وبما     
 وقف مستوىاهه بما يالئم حالة اللعب ويتالتوقف المفاجئ بعد الجري السريع أو من غير سرعة الجري واتجمن    
 :الالعب من حيث السرعة على ما يلي   

 . مستوى القوة المميرزة بالسرعة -
 .فعالية الفاعالت العصبية أي خصائص الجلة العصبية -
( عضلة الفخذ القابضة والعضالت المقربة)ن مطاطية ومرونة العضالت خاصة عضالت البطن والرجلي -

 .وقدرة هذه العضالت على اإلرتخاء
 . القدرة على تهيئة النفس في اللحظات المطلوبة -

 التكرارية الطريقة "وانطالقا من هذه المقومات يتم اختيار الطرق والوسائل التدريبية لتنمية سرعة الالعب إذا        
 الطبيعية بعد فترات لطرق التدريبية ألنها تضمن سرعة العودة إلى الحالة الوظيفية مة من غيرها من ائأكثر مال   
هي أن تعطي فترة  القاعدة ".فيها لفترات العمل الالحقةستشارة الجهاز العصبي المرغوب إالعمل دون أن تنخفض  

 متر وعند  10و 20لجري مسافة  دقيقة بعد كل مرة 1متر، وفترة راحة  10دقائق بعد كل مرة لجري مسافة  5راحة 
، 1021مجلة كركوك للدراسات االنسانية،).بالدرجة األولى تقصير فترات الراحة تكون النتيجة تنمية تحمل السرعة وليس السرعة

 ( 5صفحة
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السرعة القصوى تعبئة القوة اإلدارية قدر اإلمكان ولضمان ذلك يفضل إجراء تمارين  ىويشترط الوصول إل    
ن أو السرعة على نحو يمكن الالعب من المقارنة بين مستواه ومستوى زمالئه بواسطة تحديد زمن معياري لالعبي

 .ه بأن يلحق بهون عليه إبقاء المسافة بينه وبين زميله أو أن يكلف زميلكسبق أحد الالعبين فأما أن ي
وفيما يخص توزيع المهام التدريبي فينبغي أن تكون السرعة في اليوم األول والثاني بعد اإلستراحة على أن        

دقيقة علما إن تنمية السرعة تشترط  50إلى  00تستغرق الوحدة التدريبية المكرسة لتنمية السرعة لوقت أطول من 
 متر 00جب أن تزيد مسافة الجري عن مستوى السرعة القصوى لالعب في رفعالتعب فيما إن كان الهدف  نعدامإ

ستخدام تمارين تسارع وتمارين جري سرعات متغيرة، ال يمكن أن يتصف جري إيجب ( حاجز السرعة)وتكون ظاهرة 
العب كرة القدم بمواصفات جري العداء علما بأن مركز ثقل جسم العب كرة القدم يجب أن يكون منخفض نسبيا 

في حاالت معينة قد يكون ضروريا أن يبعد الالعب ذراعيه عن جسمه أثناء الجري ويعني ذلك بأنه ال فائدة من و 
ء في ن مشابها تماما لتكنيك جري العداتنمية سرعة العب كرة القدم من خالل تحسين تكنيك الجري إلى أن يكو 

 .ألعاب القوى
صاعدا يكون الهدف من تدريبه على السرعة في مثل هذه سنة لعمر الالعب ف 15.  10وهذا ابتداءا من      

 . األعمار هو الحفاظ على مستوى السرعة
 إن التمارين التمهيدية والمساعدة لتنمية السرعة هي : 
 .تحريك مفاصل القدمين -
 .الجري مع رفع الركبتين إلى مستوى أفقي تقؤيبا -
 .الخطوات العمالقة -
 .الجري السريع في نفس المكان -
 التمارين التالية لتنمية السرعة وتستخدم: 
 .م 200.    10جري تسارع لمسافة  -
 .متر بعد البدء الطائر 10الجري السريع لمسافة أقصاها  -

 ( 0.5،صفحة1021مرجع سابق،  مجلة كركوك للدراسات االنسانية،). .الجري مع تغيير اإلتجاه والسرعة -    
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 كرة القدم -14-
 :تعريف كرة القدم 4-1-1

 هي كلمة التينية وتعني ركل الكرة " Foot.ball"كرة القدم  :التعريف اللغوي -أ   
او كرة القدم األمريكية أما كرة القدم المعروفة " Regby"بالقدم، فاألمريكيون يعتبرونها بما يسمى عندهم بالـ    

 . "Soccer"والتي سنتحدث عنها تسمى 
تمارس من طرف جميع الناس كما أشار إليها رومي ، كرة القدم هي رياضة جماعية :التعريف االصطالحي -ب    

 " كرة القدم قبل كل شيء رياضة جماعية يتكيف معها كل أصناف المجتمع:" جميل 
 :التعريف اإلجرائي  -ج   

يقين يتألف كل منهما من كما تلعب بين فر  ،صنافكرة القدم هي رياضة جماعية تمارس من طرف جميع األ       
ويتم تحريك  في نهاية كل طرف من طرفيها مرمى  ،ة كرة منفوخة فوق أرضية مستطيلةتلعب بواسط ،العبا 11

وحكمان  ،شرف على تحكيم المباراة حكم وسط الكرة بواسطة األقدام وال يسمح إال لحارس المرمى بلمسها باليدين وي
ذا انتهت المباراة  دقيقة 11وفترة راحة مدتها  ،يقةدق 09مراقبة الوقت بحيث توقيت المباراة هو للتماس وحكم رابع ل وا 

وفي حالة التعادل دقيقة  11إضافيين  وقت كل منهما فيكون هناك شوطين " في حالة مقابالت الكأس " بالتعادل 
 (11، صفحة 1011مختار سالم، ) يقالفر في الشوطين اإلضافيين يضطر الحكم إلى إجراء ضربات الجزاء لفصل بين 

 :نبذة تاريخية عن كرة القدم - 1-4-2
 .  ر الالعبين والمتفرجينظوعا في العالم ، وهي األعظم في نتعتبر كرة القدم اللعبة األكثر شي       

وفي سنة  من قبل طلبة المدارس االنجليزية ، م1175، وأول من لعب الكرة كان عام نشأت كرة القدم في بريطانيا
كما استمرت هذه النظرة من  را لالنزعاج الكبيرظبتحريم لعب الكرة في المدينة ن( ادوار الثاني)م قام الملك 1334
را لالنعكاس السلبي لتدريب القوات ظن( م1453-م1373)ورتشارد الثاني وهنري الخامس ( ادوار الثالث)طرف 

 .العسكرية
لعبت أول مرة في مدينة لندن بعشرين العب لكل فريق، وذلك في طريق طويل مفتوح من األمام ومغلق من     

بنفس العدد ( Etonايتون ) حيث حرمت الضربات الطويلة والمناوالت األمامية،كما لعبة مباراة أخرى في  الخلف
 .تلك المباراةم وسجل هدفان في 5.5وعرضها  م،110من الالعبين في ساحة طولها 

وأسس نظام  ،لى ضربات الهدف والرمية الجانبيةبحيث تم التعرف ع م،1830بدا وضع بعض القوانين سنة   
م والتي تعتبر الخطوة األولى 1848كما اخرج القانون المعروف بقواعد كمبرج عام ( haour)التسلل قانون هاور 

حيث جاء فيه تحريم " اللعبةاألسهل" القوانين العشرة تحت عنوانم أنشأت 1862لوضع قوانين كرة القدم، وفي عام 
عادة الالعب للكرة إلى داخل الملعب بض  .ربة باتجاه خط الوسط حين خروجها ضرب الكرة بكعب القدم  وا 

م 1888م أسس اتحاد الكرة على أساس نفس القواعد وأول بطولة أجريت في العالم كانت عام 1863وفي عام     
 سس االتحاد الدانمركي لكرة القدمم تأ1863، وفي عام أين بدأ الحكام باستعمال الصفارة( حاد الكرة كأس ات)

  (90، صفحة 1000موفق مجيد المولي، ) .انمركيفريق د15وأقيمت كأس البطولة بـ
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وذلك بمشاركة كل من فرنسا، هولندا بلجيكا سويسرا FIFA م تشكل االتحاد الدولي لكرة القدم 1904في عام       
، صفحة 1000موفق مجيد المولي،مرجع سابق، ) .م وفازت بها1930والدانمرك، وأول بطولة لكأس العالم أقيمت في االرغواي 

90) 
  :في الجزائركرة القدم  1-4-3

ذات األسماء  فقبل اندالع الكفاح المسلح كانت هناك فرق لكرة القدم ،ل هو تاريخ كرة القدم في الجزائرطوي        
، جاء بعدها شباب ئرشهدت الجزائر ميالد أول فريق هو نادي مولديه الجزا 1091، ففي سنة التي ترمز لعروبتها

ياضية ، تكونت جمعيات ر رق عديدة أخرى للمجموعةمام فضاد الرياضي اإلسالمي لوهران و ان، ثم االتحقسنطينة
، جاء بعد هذه األندية فريق جبهة التحرير رد سياسية لم ترضي  قوات االستعماوطنية في لعبة كرة القدم متخذة أبعا

م الثورة المسلحة إلسماع صوت الجزائر المكافحة عبر ضحيث ولد في خ 1011افريل  11ن في الوطني الذي كو 
 .العالم من خالل كرة القدم 

بعد نقطة أالجزائر في  الفريق إلى مجموعة ثورية مستعدة للتضحيات و إسماع صوت في ظرف أربع سنوات تحول
 .، و بدأت مسيرة جبهة التحرير الوطنية من تونس عبر العالم في تحفيظ النشيد الوطني من العالم

حيث أن  ،ها الجانب الترويحي و االستعراضيبعد االستقالل جاءت فترة الستينات و السبعينات التي تغلب علي   
التي شهدت قفزة  1011 – 1091المستوى الفني للمقابالت كان عاليا تلتها مرحلة اإلصالحات الرياضية من 

، الشيء الذي سمح للفريق الوطني نيل ضل ما وفر لها من إمكانيات ماديةنوعية في مجال تطور كرة القدم بف
، و في 1019ة في كاس إفريقيا لألمم سنة ثم المرتبة الثانيالميدالية الذهبية في األلعاب اإلفريقية الثالثة بالجزائر 

 . 1019لعاب موسكو سنة أريق الوطني إلى الدور الثاني من ولمبية تأهل الفالمنافسات األ
 1019 موندياللعاب البحر األبيض المتوسط ووصلت إلى قمتها في أفي  1090لميدالية البرونزية سنة و كذلك ا

نهزمت بصعوبة إ وهو الفريق األلماني الغربي و الأحد عمالقة كرة القدم في العالم أأين فاز الفريق الوطني على 
مجلة الوحدة ).ربالجزائ 1009إفريقيا لألمم سنة ، و تحصلت على كاس ي مونديال المكسيك أمام البرازيلف 1011سنة 

 (19، صفحة11/91/1019الرياضية، 
 :صفات العب كرة القدم  1-4-4

يحتاج العب كرة القدم إلى صفات خاصة، تالءم هذه اللعبة وتساعد على األداء الحركي الجيد في الميدان ومن 
  .الخططية والنفسية والبدنيةو  هذه الخصائص أو المتطلبات هناك أبع متطلبات لالعبين كرة القدم، وهي الفنية

ططيا جيدا ومهاريا عاليا والتعدادات النفسية إيجابية مبنية على قابلية والالعب الجيد هو الذي يمتلك تكامل خ
 .بدنية ممتازة والنقص الحاصل في إحدى تلك المتطلبات يمكن أن تعوض في متطلب آخر

يمكن تقويم المتطلبات البدنية لكرة القدم من خالل دراسة الصفات الحركية لالعبين وتحليلها خالل المباراة طبقا 
فإن تحليل كان معتمدا على رصد مباريات كثيرة للوصول لتلك  للمبارياتت المختلفة وطرق لعب الالعب للنشاطا

 (19، صفحة 1000، نفس المرجعموفق مجيد المولي، ) .الخصائص واإلحصائيات المهمة
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 :لصفات البدنيةا - 1
عتقدنا بأن الرياضي إن كول الجسمانيفي متناول الجميع مهما كان تكوينهم  ممارستهامميزات كرة القدم أن من 

مكتمل التكوين الجسماني قوي البنية، جيد التقنية، ذكي، ال تنقصه المعنويات هو العب مثالي فال نندهش إذا 
من أن معايير االختيار ال  قيقتحل األسلوبشاهدنا مباراة ضمت وجها لوجه العبين يختلفون من حيث الشكل 

نية ، فقد يتفوق العب صغير الحجم نشيط ماكر يجيد المراوغة على خصمه القوي ترتكز دوما على الصفات البد
الحازم الشريف المخدوع بحركات خصمه غير المتوقعة، وذلك ما يضف صفة العالمية لكرة القدم، ويتطلب السيطرة 

  قاط الكرةلى ساق أخرى من أجل التفي الملعب على االرتكازات األرضية، معرفة تمرير ساق عند التوازن ع
 (00، صفحة 1000محمد رفعت ، ) .تناسق عام وتامبعليها وتوجيهها  والمحافظة

 : الصفات الفيزيولوجية 9-
وترتبط  االجتماعيةتتحدد االنجازات لكرة القدم الحديثة بالصفات الفنية والخططية والفيزيولوجية وكذلك النفسية 

 ا كانت المعرفة الخططية له قليلةهذه الحقائق مع بعضها وعن قرب شديد فال فائدة من الكفاءات الفنية لالعب إذ
 األقصىوخالل لعبة كرة القدم ينفذ الالعب مجموعة من الحركات مصنفة مابين الوقوف الكامل إلى الركض بالجهد 

، وهذا السلوك هو الذي يفصل بل يميز كرة القدم عن األلعاب ة وارد من  وقت إلى أخروهذا ما يجعل تغير الشد
 األخرى

فمتطلبات اللعبة األكثر تعقيدا من أي لعبة فردية أخرى، وتحقيق الظروف المثالية فإن هذه المتطلبات تكون 
 :ة والتي يمكن أن تقسم إلى مايليقريبة لقابلية الالعب البدني

 .القابلية على األداء بشدة عالية -
 . القابلية على األداء الركض السريع -
 .خالل وضعية معينة( القدرة العلية ) القابلية على إنتاج قوة  -

 التنفسيإن األساس في اإلنجاز كرة القدم داخل محتوى تلك المفردات، يندرج ضمن مواصفات الجهاز الدموي 
ت تحدد عن طريق الصفات الحسية وكذلك العضالت المتداخلة مع الجهاز العصبي ومن المهم أن نتذكر أن صفا

 .ولكن تحسين كفاءتها
عن طريق التدريب وفي أغلب الحاالت، فإن الالعبين المتقدمين في كرة القدم، يمتلكون قابلية عالية في بعض 

د موفق مجي) .ولهذا فإن نجاح الفريق يعتمد على اختيار إستراتجية اللعب التي توافق قوة الالعبين فقطالصفات البدنية 

 (19، صفحة 1000المولي، مرجع سابق،
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 : الصفات النفسية  -1
تعتبر الصفات النفسية أحد الجوانب الهامة لتحديد خصائص العب كرة القدم وما يمتلكه من السمات الشخصية 

 : ومن بين الصفات النفسية نذكر مايلي
 : التركيز -أ  

 "وتثبيته على مثير معين أو االحتفاظ باالنتباه على مثير محدد االنتباهتضييق "يعرف التركيز على أنه 
المقدرة على االحتفاظ باالنتباه على : ) طلع التركيز يجب أن يقتصر على المعني التاليصويرى البعض أن م

 (. مدى االنتباه : المثير محددة لفترة من الزمن وغالبا ما تسمى هذه الفترة ب
 :االنتباه  -ب

أو تركيز العقل على فكرة معينة مبنية  الممكنةيعني تركيز العقل على واحدة من بين العديد من الموضوعات 
ويتضمن االنتباه االنسجام واالبتعاد عن بعض األشياء حتى يتمكن من التعامل بكفاءة مع  األفكارعلى العديد من 

وعكس االنتباه هو حالة االضطراب والتشويش وتشتت   وانتباههبعض الموضوعات األخرى التي يركز عليها الفرد 
 .الذهن

 : التصور العقلي  -ج
وسيلة عقلية يمكن من خاللها تكوين تصورات الخبرات السابقة أو تصورات جديدة لم تحدث من قبل لعرض 

 .لتصورات العقلية الخريطة العقليةاإلعداد لألداء، ويطلق على هذا النوع من ا
 : الثقة بالنفس  -د

هي توقع النجاح واألكثر أهمية االعتقاد في إمكانية التحسس، وال تطلب بالضرورة تحقيق المكسب فبالرغم من 
 (119، صفحة 9999أسامة كامل راتب، ) .عدم تحقيق المكسب أو الفوز يمكن االحتفاظ بالثقة بالنفس وتوقع تحسن األداء

 :رة القدم أهداف رياضة ك 1-4-5
يجب على مدرب رياضة كرة القدم أن يقترح أهدا ف أساسية هامة من أجل تطوير نفس الصفات الخاصة       

 :في رياضة كرة القدم ذات الطابع الجماعي و تلخص هاته األهداف األساسية فيما يلي
 .ستيعاب مختلف الحاالت الرياضية الجماعية و التكيف معهاا  فهم و  -
 .الهجوم أو الدفاع ومختلف أنواع و مراحل اللعب في كرة القدم: لتنظيم الجماعي مثلا -
 .الوعي بالعناصر و المكونات الجماعية و الفردية في رياضة كرة القدم -
 (90، صفحة1011مناهج التربية البدنية،).تحسين الوضع و المهارات األساسية سواء الجماعية أو الفردية في مستوى اللعب -

 



 

 

 

 المحور الرابع
 خصائ المررحل اللمررل  

 سنل (17/19)
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 : سنة (71/71)خصائص المرحلة العمرية  -15-
 : تحديد فئة األواسط -5-7
 : تحديد وتعريف فءة األواسط 1-5-7

سنة فإننا نسلط الضوء على  (71/17) بصدد التحدث عن سن األواسط أو المرحلة الممتدة ما بين  انإذا ك       
مرحلة جد حاسمة وهامة في حياة الفرد وهي ما يسميها علماء النفس بمرحلة المراهقة المتأخرة، وماهي إال مرحلة 

 . تدعيم التوازن المكتسب من المرحلة وتأكيدها
ع المجتمع الذي يعيش إذا الحياة في هذه المرحلة تأخذ طابع أخر وفيها يتجه الفرد محاوال أن يكيف نفسه م     

، محاوال التعود على ضبط ية ليحدد موقعه من هؤالء الناضجينالجديدة والظروف البيئ المشاعرفيه، ويالئم بين تلك 
وتتسع  ةالمهنيكيفية الدخول في الحياة  النفس واالبتعاد عن العزلة واالنطواء تحت لواء الجماعة فيدرس المراهق

زاء العمل الذي يسعى إليهعالقته مع تحديد اتجاهاته إز   . اء الشؤون السياسية واالجتماعية وا 
 :مميزات فئة المراهقة 5-1-2

  :ــ النمو الجسمي7
إن البعد الجسمي هو أحد أبعاد البارزة في نمو المراهقة، ويشمل البعد الجسمي على مظهرين أساسين من       

، والمقصود بالنمو الفيزيولوجي هو النمو في أو التشريحي والنمو العضوي ولوجيمظاهر النمو هما النمو الفيزي
األجهزة الداخلية غير الظاهرة لألعيان التي يتعرض لها المراهق أثناء البلوغ وما بعده، ويشمل ذلك الوجه 

الطول بالخصوص النمو في الغدد الجنسية، أما النمو العضوي فيشمل على نمو المظاهر الخارجية للمراهق ك
 . سنتمتر بالنسبة للطول 12كلغ في السنة و 30للوزن  بالنسبةوالوزن والعرض حيث يكون متوسط النمو 

وصحته الجسمية وقوة  الجسميويهتم المراهق بمظهره  اآلخربالجنس  االهتمام يؤدي النمو الجسمي إلى      
في مظهره  انحراف إذ يالحظ المراهق أي ياالجتماعهمية في التوافق ومهارته الحركية لما تحمله من أ عضالته

  (48، صفحة 7223نوري حافظ، ) .فإنه يبذل قصار جهده لتصحيح الوضع
 .إذ تتخذ مالمح الوجه والجسم الصورة الكاملة تقريبا تقريباالبدني الكامل  نضجهملى إويصل الفتيان والفتيات      

       (701، صفحة 7228محمد حسن عالوي، )
 : النمو العقلي -2

ي هذا ن الحدث السوي يسير في النمو العقلي في جهات عديدة، فهو يستمر فمن المالحظ لفترة المراهقة أ     
وهو على جانب  التعلمعلى  القابليةالقابلية العقلية وتقويتها كما ينمو أيضا في  كتسابالعقد الثاني من عمره على إ

كمال ) .كثر قدرة على التعامل مع هذه األفكار المجردةعقيد باإلضافة إلى كل هذا سيصبح أذلك يتميز بالصعوبة والت

 (701، صفحة 1334جميل الريفي، 
 لتفكير هذا راجع لنمو الذكاء فيهحيث يتميز ببحثه المستمر عن ما وراء الطبيعة وبظهور سمات المنطق في ا 

محاولة فهم كل ما يثير فضوله وتساؤله، كما تتسم الحياة العقلية  لدى  ج الجهاز العصبي وهذا ما يؤدي إلىونض
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االجتماعية والثقافية  الفعالية تساعده للتكيف مع البيئةالمراهق بأنها تتجه نحو التمايز إذ تكتسب حياته  نوع من 
 (00، صفحة 7281محي الدين مختار، ) .واألخالقية التي يعيش فيها

  :النمو الحركي -3
الحركي تأخذ مختلف المهارات  واالضطراب االرتباكالتدريجي في نواحي  االتزان في هذه المرحلة يظهر       

كما يالحظ ارتقاء في مستوى العضلي والعصبي بدرجة كبيرة، ويستطيع المراهق في  والرقيالحركية في التحسين 
تقانهاوالتعلم مختلف الحركات بسرعة  االكتسابالمرحلة من سرعة  هذه وتثبيتها باإلضافة على ذلك فإن عامل  وا 

ة من األنشطة الرياضية به المراهق يساعد كثيرا على إمكان ممارسة أنواع متعدد زيادة قوة العضالت الذي يتميز
المزيد من القوة العضلية كما لزيادة مرونة مفاصل الالعب تساهم في قدراته على ممارسة بعض  التي تتطلب

  (00، صفحة 1334/1332عبد القادر ناصر، ) .األنشطة الرياضية التي تتطلب المرونة
 : النمو االنفعالي  -4

 تأخذفي حدتها بسبب التغيرات التي تحث لكشف بتقدم سن المراهق،  االنفعاالتبداية المراهقة تكون  في       
 هذه االنفعاالت نوع من الهدوء حتى يصل الفرد سٍن تتزن انفعاالته ويصبح قادر على التحكم فيها

ومن جهة نجد البيئة الخارجية . وفي هذه المرحلة يدرك أن معاملته التتناسب مع ما وصل إليه من نضج وبلوغ  
 .المتمثلة في األسرة ال تولي اهتمام بهذا التطور وال تقدر رجولته وحقوقه كفرد له ذاته

يل غلى ان يشعر بالتقدير والتقبل يعتبر منبع صحة المراهق النفسية فهي تعتبر السب: الحاجة إلى الحنان: ـ أوالا 
بنفسه ولذلك نجد عالقته تنمو وتزداد بحيث يتعدى حدود  االستقالليةفي هذه المرحلة صفة بحيث تنشأ  االجتماعي

        .المدرسة والمنزل
 يظهر هذا في مجال اللعب واالهتمام البالغ الذي يليه إلى الممارسة الرياضية على األسرة  :النشاط الذاتي: ـ ثانيا

والمربي البدني توجيه حماسه ونشاطه إلى الوجهة السليمة واالستفادة منها لتطوير شخصيته وتدعيم الصفات التي 
 . حرية التعبير عن آرائهم ،حب الغيراالتصال،  التعاون، مثلال نجدها متوفرة إال عند الطفل الرياضي 

 : ويمكن تلخيص بعض االنفعاالت في النقاط التالية   
 .شيء يالحظه بأي يتأثرحيث يكون مرهف الحس ورقيق الشعور : ـــ الحساسية الشديدة7
 . واآلراءحيث يكون كثير التقلبات  النفسيــ الصراع 1
تصيب أماني المراهق وعجزه عن تحقيقها مما يدفعه للعزلة على الذات وقد ينتج  الكآبةــ مظاهر اليأس والقنوط 0

 . عنه كثرة التفكير في االنتحار
 .بأن مساعدتها تدخال والنصيحة إهانة ويعتمد إلى إبراز شخصيتهحيث يرى  اآلسرةــ التمرد ومقاومة سلطة 4
 (36، صفحة 7287سامي الباهي، ) .كبيرةدراسي أو ثورة  فيعمل برجولة كاملة وبنجاح وتفوق: ــ كثرة أحالم اليقظة2
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 : خصوصية فئات األواسط 5-1-3
 : أـ الخصوصيات المورفولوجية

سم كل عام والذي يتمركز على تطور الجذع، الزيادة 1نسجل في هذه المرحلة الزيادة في الطول حوالي          
 .كلغ في كل عام0في الوزن 

 . وظهور الشحم والحوض عند البنات (الذكور)ـــ زيادة التطور الجسمي الذي يرفق بالنمو العضلي عند األطفال 
 : ب ــ الخصوصيات الفيزيولوجية

 سنة  78ن القفص أكثر راحة في عملية التنفس عند السن نالحظ من الناحية الفيزيولوجية بأ        
 .(بفضل التطور العضلة القلبية عامة وتطور أعضائها خاصة) 0سم0223ـــ القدرة الرئوية 

نبضة في الدقيقة، كذلك في اإليقاع  13ـــ نالحظ أيضا البطء في اإليقاع القلبي الذي يصل إلى معدل حوالي 
 التنفسي

 : جـ ــ الخصوصيات النفسية
جتماعية إأنه مؤهل إلى الدخول في مجموعة  عمليات الذهنية مثل تنفيذالمراهق على  بتأهيلتختص هذه المرحلة 

ويكون له رد فعل على الحاالت المعددة سواء كانت سلبية أو إيجابية إما المعقدة أو البسيطة فالمدرب أو المربي 
، صفحة 1331/1338بوكراتم بلقاسم، ) (يجب عليه أن اليتجاوز الحمولة المالئمة)يجب أن يرغمه على حمل يفوق قدراته 

11.16) 
 :حاجات العب فئة األواسط  5-1-4
الحاجات قريبة ول وهلة تبدو تلك ألف ،يصاحب التغيرات التي تحدث مع البلوغ تغيرات في حاجات المراهقين     

، ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا أن المراهقةقا واضحة خاصة في مرحلة ، إال أن المدقق يجد فرو من حاجات الراشدين
، ويمكن تلخيص حاجات المراهق مرحلة إلى درجة كبيرة من التعقيدالحاجة والميول والرغبات تصل في هذه ال

 :األساسية فيما يلي 
حاجة إلى الشعور باألمن ، الصحة التامةوتتضمن الحاجة إلى األمن الجسمي أي ال :الحاجة إلى األمن  -

الحاجة إلى الراحة والشفاء عند المرض  ، الحاجة إلى البقاء حيا، الحاجة إلى تجنب الخطر واأللم ،الداخل
 .الحاجة إلى الحياة األسرية اآلمنة المستقرة ، والحاجة إلى حل المشكالت الشخصية 

اعية  الحاجة إلى المركز والقيمة االجتم ،تتضمن الحاجة إلى جماعة الرفاق :الحاجة إلى مكنة الذات  -
لقيادة ، الحاجة إلى اإلى االعتراف والتقبل من اآلخرين، الحاجة إلى الشعور بالعدالة في المعاملةالحاجة 

، الحاجة ماعية، الحاجة إلى المساواة مع رفاق السن في المظهر والمكانة االجتالحاجة إلى تقليد اآلخرين
 .إلى تجنب اللوم والحاجة إلى االمتالك 

، الحاجة إلى األصدقاء لمحبة والقبول والتقبل االجتماعيتتضمن الحاجة إلى ا :والقبول الحاجة إلى الحب  -
 . (401.406، صفحة 7227محمود عبد الرحمان حمودة، ) الحاجة إلى االنتماء  للجماعات
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، الحاجة إلى االهتمام بالجنس اآلخر الجنسيةتضمن الحاجة إلى التربية ت: الحاجة إلى اإلشباع الجنسي  -
 .وحبه ، الحاجة إلى التخلص من التوتر الحاجة إلى التوافق الجنسي 

وتتضمن الحاجة إلى التفكير وتوسيع قاعدة الفكر والسلوك الحاجة إلى  :الحاجة إلى النمو العقلي واالبتكار  -
 الحاجة إلى إشباع الذات عن طريق العمل  ،نوعةالحاجة إلى خبرات جديدة ومت تحصيل الحقائق وتفسيرها 
، الحاجة إلى اكتساب المعلومات ونمو القدرات  الحاجة إلى اإلرشاد التربوي الحاجة إلى النجاح الدراسي

 .والمهني 
من أجل  وتتضمن الحاجة إلى النمو العادي والسوي الحاجة إلى العمل :الحاجة إلى تحقيق وتأكيد الذات  -

 .الحاجة إلى معرفة الذات وتوجيهها  ،اف شخصية معينة، الحاجة إلى معارضته لآلخرينتحقيق أهد
 صفحة، محمود عبد الرحمان حمودة، مرجع سابق )« ...، والحاجة إلى المال مثل الترفيه والتسلية :حاجات أخرى  -

401.406) 

 : أهمية الرياضة بالنسبة للمراهقين  5-15-
 ، حيث تحضير المراهق فكري و بدنيا كما تزوده منلتسلسلية و الترويح لكال الجنسينإن الرياضة عملية ا      

 إلى  جل التعبير عن اإلحساس و المشاعر النفسية المكتظة التي تؤديأالمهارات و الخبرات الحركية من 
ة التي ال يستطيع يتحصل المراهق من خاللها على جملة من القيم المفيد انفجارهإضطرابات نفسية و عصبّية عند إ

  .جلأ، كما تعمل الحصص التدريبية على صقل المواهب الرياضّية من األسريةتحصيلها في الحياة 
فكريا فيستسلم لرياضة يتعب المراهق عضليا و اتشغيل وقت الفراغ الذي يحس فيه الرياضي بالقلق و الملل و بعد 

عند المجتمع، و بدال من أن يستسلم إلى الكسل و الخمول و يضع وقته فيما ال يرضي اهلل و  مو حتما للراحة و الن
 مشاركة المراهق في التجمعات الرياضية و النوادي الثقافية من اجل ممارسة مختلف أنواع النشاطات الرياضّية 

 .التي يمر بها  ن هذا يتوقف على ما تحس به عن طريق التغيرات الجسمية و النفسية و العقليةإف
  إعطاء المراهق نوعا من الحرية و تحميله بعض المسؤوليات التي تتناسب مع قدراته و استعداداته كحرية

 .اختيار أماكن اللعب مثال
  التقليل من األوامر و النواهي. 
 الوسائل  مساعدة المراهق على اكتساب المهارات و الخبرات المختلفة في الميادين الثقافية و الرياضة لتوفر

اإلمكانيات و الجو الذي يالءم ميول المراهق فهو دائما في حاجة ماسة إلى النصح و اإلرشاد و الثقة و 
قين طوال مشوارهم ه، فعلى المدرب أداء دوره في إرشاده و توجيهه و بث الثقة في حياة المراالتشجيعو 

 (72صفحة ، 7226معروف زيات ، ) .الرياضي
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  :خالصة

من خالل ما سبق ذكره في هذا الفصل ما هو إال إشارة إلى األهمية التي يلعبها التدريب التكراي حيث قمنا 
لى السرعة إيضا تطرقنا أكما المسؤول عن التدريب و لى المدرب القائم إضافة ومكوناته إ  وأهدافهتعريف  بإعطاء

ة تاريخية يضا تكلمنا على كرة القدم كتعريف ثم نبذأالوسائل التدريبية لتنميتها كما و  وأنواعهاوذلك من خالل تعريفها 
ة هذا النوع وتستخدم هذا التدريب هي الفئة الممتدة من ما الفئة التي تقوم بممارسأ، هداف كرة القدمأ إلى وصول

 .حيث قمنا بتعريفها وذكر خصائصها وحاجاتهم سنة 71-71

 .لما سوف نتطرق إليه في الجانب التطبيقي لفصل ما هو إال مقدمةي هذا اإن ما تطرقنا إليه ف

 

 



 

 

 

 الفصل الثاني
 الدراسات المرتبطة بالبحث
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 :تمهيد
تعتبر الدراسات المشابهة من أهم المحاور يجب على الباحث أن يتناولها ويثري بحثه من خاللها، ويكمن      

 .الهدف من الدراسات المشابهة هي المقارنة أو اإلثبات أو النفي وقد اعتمدنا على دراستين متشابهتين
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 :  الدراسات المتشابهة 2- 
في هذا الموضوع ونظرا لحداثة هذا الموضوع قمت باختيار بعض الدراسات  اسات سابقةونظرا لعدم وجود در       

 .التي يمكن أن تكون لها عالقة بموضوع بحثي ويمكن االستفادة منها وهي كالتالي
 ولىالدراسة اآل1-2- 

العبي كرة القدم لفئة  تنفيذ اللقطات التكنوتكتيكية لديتأثير صفة قوة السرعة على فعالية " أونادي مجيد      
 .2008/2007."األواسط

         ما هو تأثير صفة قوة السرعة على فعالية تنفيذ اللقطات التكنوتكتيكية لدى العبي كرة القدم ؟  :اإلشكالية
  :يهدف البحث الى  :هدف البحث

 .ـــــــ محاولة تقديم تشخيص الموضوع
 .مجموعة من الحقائق حول تحضير البدني فيما يخص قوة السرعةــــــــ الوصول الى 

.                              التكنوتكتيكي صفة قوة السرعة على الجانب ــــــ اكتساب معارف جديدة والتنقيب عن الحقائق المتعلقة بتأثير        
  :الفرضيات

 ـــ األسباب الرئيسية والجوهرية في عدم فعالية تنفيذ اللقطات التكنوتكتيكية يرجع إلى افتقار المدربين                       ــ
 .لألسس العلمية في مجال التدريب الحديث       

 ـ النموذج المقترح لعينة البحث قصد الدراسة يسمح بتطوير صفة قوة السرعة وبالتالي التخطيط  ـــ
 .أثناء التدريب يساهم في تطوير الصفات البدنية وخاصة صفة قوة السرعة      

 . ـــــ يوجد اختالف في ديناميكية النشاط التكنوتكتيكي بعد البرامج التدريبية المقترحةـ
 المنهج الوصفي والتجريبي إعتمد على  :المنهج المتبع

 العب تم تطبيق عليهم االختبار02الجهوية الوسطي ومدرب من البطولة  83تتمثل عينة البحث من    
  :أدوات البحث

 االستبيان واالختبارات البدنية
 :أهم النتائج المتوصل إليها

 .للمؤهل العلمي للمدرب بالنسبة 
 .ــــــــــ ضعف المؤهل العلمي للمدرب

 .بالتدريب الرياضيـــــــــ عدم اهتمام المدربين باالشتراك في دراسات تدريبية مرتبطة 
 بالنسبة لثقافة المدربين  

 . ـــــــــ عدم اهتمام المدربين باالطالع على كل ما هو جديد في مجال كرة القدم
 .ــــــــــ نقص في معرفة المدربين بالعلوم المرتبطة بعلوم التدريب 

 بالنسبة لمعلومات المدربين الخاصة بمجال التدريب 
 ط واضحة لبرامج التدريب ـــــــــ عدم وجود خط
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 ختلف مفردات األسلوب التدريبي ــــــــ ضعف مستوي المدربين في استخدام م
لصالح االختبارات  كم أسفرت الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية وهي

 .البعدية
 د تطبيق البرامج التدريبية المقترحةكما يوجد اختالف في ديناميكية النشاط التكنوتكتيكي بع

 :تأهم التوصيا
 نوصي بضرورة وضع معايير مقننة مع توفير األسلوب العلمي في اختيار مدربي الناشئين ـ ــــ

 .ــــ نوصي التأكيد على المدربين بضرورة االطالع على كل ماهو جديد في مجال الكرة 
وحدات ـــــ نوصي التأكيد على عدم التوقف عن التدريب لفترات طويلة وان ال تقل وحدات التدريب على أربعة 

 .        أسبوعية
مدرب مهما بلغ دورات تدريبية وال يتم قبول اي  ـــــ نوصي االتحادية الجزائرية لكرة القدم أن تقوم بوضع برامج إعداد

 .الحقيقي في تلك الدورات التدريبيةمن المستوي كالعب دون النجاح 
وهذا باحترام  ـــــ نوصي مدربي أواسط باستعمال البرامج التدريبية المقترحة واالهتمام بتنمية الحالة التدريبية لالعب

 .خصائص ومميزات كل من المرحلة العمرية والفروق الفردية
المنشئات و القطاع على ضرورة توفير المالعب  ـــــ نوصي بضرورة إشراك كل الهيئات والمؤسسات المسؤولة على

 .الرياضية بجميع المرافق الضرورية و السهر على إعادة وصيانة وتجهيز المالعب المتضررة
 :الدراسة الثانية -2-2

أثر منهج تدريبي بطريقة التدريب التكراري لتطوير صفة القوة المميزة بالسرعة للرجلين لدى " سالر أحمدهاوكاس 
 .0222/0202."العبي كرة القدم للصاالت

هل يؤثر منهج تدريبي بطريقة التدريب التكراري في تطوير صفة القوة المميزة بالسرعة للرجلين لدى :اإلشكالية
 . العبي كرة القدم للصالت

 . البحث
 : ف البحثأهدا
 . ـــ إعداد منهج تدريبي لتطوير صفة القوة المميزة بالسرعة للرجلين0
ـــ التعرف على أثر المنهج التدريبي بطريقة التدريب التكراري في تطوير صفة القوة المميزة بالسرعة للرجلين لدى 0

 . العبي كرة القدم للصالت
عتين الضابطة والتجريبية في صفة القوة المميزة بالسرعة ـــ التعرف عن داللة الفروق اإلحصائية بين المجمو 8

 . للرجلين
ق ذات داللة معنوية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية في صفة القوة المميزة بالسرعة هنالك فرو  :الفرضيات

 .للرجلين ولصالح االختبارات البعدية للمجموعة التجريبية
 نمجموعتيلاـــ هنالك فروق ذات داللة إحصائية في صفة القوة المميزة بالسرعة للرجلين في االختبارات البعدية بين 
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 منهج البحث المنهج المتبع تجريبي
، والمجموعة 6العب تم اختيارهم عشوائيا المجموعة التجريبية مكونة من  00تتكون عينة البحث من  :عينة البحث
 .العبين 6الشاهدة من 

االختبارات البعدية للمجموعتين  لصالح ق معنوية ذات داللة إحصائيةإن هنالك فرو : أهم النتائج المتوصل إليها
 .ولصالح المجموعة التجريبية، كما أن استخدام التدريب التكراري له تأثير على تطوير صفة القوة المميزة بالسرعة

 :أهم التوصيات
قدم للصالت واالهتمام بتطويرها لكونها ـــ التأكد على أهمية استخدام المنهج التدريبي المفتوح في تدريب العبي كرة ال

 .أحد الصفات البدنية التي يحتاج إليها الالعب
 .ـــ التأكيد على استخدام طريقة التدريب التكراري لالعبي كرة القدم للصالت مع مراعاة األعمال التدريبية

 .البدنية األخرىـــ إجراء دراسة مشابهة باستخدام طرائق تدريبية أخرى لتحسين وتطوير الصفات 
 : التعليق على الدراسات

 علمية لحقتها دراسات أخرى تكملهاكلما أقيمت دراسة  »: الدرسات السابقة المشابهة بأنها" رابح تركي"يعّرف      
وتعتمد عليها بمثابة ركيزة أو قاعدة للبحوث المستقبيلة، إذ أن من الضروي ربط المصادر األساسية من الدرسات 

وبين الموضوع الوارد البحث  بينهماببعضها ببعض حتى يتسنى لنا تصنيف وتحليل معطيات البحث والربط السابقة 
 .(921، صفحة 9111تركي، ) «فيه
أما العينة فهي عبارة عن مجموعة من  تعتمد الدراسات التي تناولناها على نفس المنهج وهو المنهج التجريبي،    

،اما الدوات المستعملة فهي عبارة عن اختبارات تم تطبيقها على الالعبين تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة 
القبلية  االختباراتالالعبين، أما أهم النتائج المشتركة المتوصل إليها أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين 

 .البعدية البعدية وهى لصلح االختبارات تواالختبارا
 :نقد الدراسات

ت به دراستنا هو مساهمة التدريب التكراري في تنمية صفة السرعة لدي العبي كرة إن الجديد الذي جاء  
فنحن نريد تحقيق صحة هذا الموضوع  األخرىالقدم من وجهة نظرة المدربين، فموضوعنا يختلف عن المواضيع 

فقمنا بالدراسة من أجل معرفة هل يساهم التدريب التكراري في  الموضوع،ي دراسة سابقة تناولت هذا ألننا لم نجد أ
 . تنمية صفة السرعة لدى العبي كرة القدم حسب نظرة المدربين لفئة األواسط
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 : خالصة
يجاد النقاط المشتركة التي نرى أنها        تخدم هذه الدراسة لقد حاولنا بقدر المستطاع جمع هاتين الدراستين وا 

 .وتدعيمها
    
 

 

 



 

 

 

 الفصل الثالث
 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية
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 :تمهيد

جراءات البحث )يعتبر هذا الفصل       العمود الفقري لتصميم وبناء بحث علمي نقوم في هذا الجزء ( منهجية وا 
اإلجراءات التي سوف يتم إتباعها  من خالل باإلحاطة بالموضوع من الجانب التطبيقي بالقيام بدراسة ميدانية وذلك

جل الحصول علي نتائج أية التي إتبعناها في الدراسة من ن نوضح أهم االجراءات الميدانففي هذا الفصل سنحاول أ
 .علمية يمكن الوثوق بيها واعتبارها نتائج موضوعية
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 :الدراسة االستطالعية  3-1
إن الغرض من الدراسة االستطالعية هي تثمين مشكلة البحث وكذلك الوقوف على العمل الميداني لمدربي كرة    

القدم، حيث قمنا بخطوات تمهيدية والتي كان الهدف منها إعداد أرضية جيدة للوصول لحل مشكلة البحث، ويمكن 
 :حصر هذه الخطوات فيما يلي

 :الخطوة األولى 
قمنا بزيارة إلى الرابطة الوالئية لكرة القدم بالبويرة، وذلك للتعرف على مجتمع البحث أي فرق كرة القدم للوالية  -

 .بهدف تحديد الفئة العمرية وعينة البحث
 :الخطوة الثانية

 قمنا بمقابلة شخصية مع بعض المدربين وطرح مجموعة من األسئلة عليهم، للكشف عن خبايا الموضوع أكثر -
ثرائه معهم  .وا 

 :الخطوة الثالثة
 .الفرق التي اخترناها قصد الدراسة مدربي إعداد الوثائق اإلدارية من أجل السماح لنا بإجراء الدراسة على -
 :نتائج الدراسة االستطالعية - 
 .تم تحديد المجتمع النهائي للبحث وضبط العينة التي ستجرى عليها الدراسة -
وما أدلو به بمثابة الموجه الرئيسي في صياغة فرضيات البحث وكذلك صياغة فقرات كانت إجابات المدربين  -

 .االستبيان
 أخذ الموافقة من الفرق التي ستجرى عليها الدراسة -
 الدراسة االساسية -3-2

 :منهج البحث 3-2-1

ألن هناك مواضيع يصلح لها  لنا المنهج المتبع في الّدراسة، ددإن طبيعة الموضوع المدروس هي التي تح           
و تماشيا مع الفرضيات منهج دون آخر و انطالقا من طبيعة الموضوع الذي نحن بصدر دراسته للتأكد من صحة 

ختيار إيهدف إلى جمع البيانات و محاولة المنهج الذي :" نهأتبعنا المنهج الوصفي و يعرف على إطبيعة الدراسة 
ق بالحالة الراهنة ألفراد العينة و الدراسة الوصفّية تحدد وتقرر الشيء كما هو فروض أو اإلجابة عن تساؤالت  تتعل

       (03، صفحة 8991عثمان حسن عثمان، ) ".عليه في الواقع

لعلوم ألنه يقوم بوصف الظاهرة وصفا دقيقا وتشخيصها وتحليلها ويعد من الذي يعتبر من أدق المناهج في او      
ألننا نريد وزيادة على هذا فطبيعة موضوعنا تتطلب مثل هذا المنهج،أحسن طرق البحث التي تتسم بالموضوعية 

 .ستجواب المدربين حول موضوع بحثناإ
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 :ضبط متغيرات الدراسة  0-0 
هو عبارة عن المتغير الذي يفترض الباحث أنه السبب أو أحد األسباب : المستقلتعريف المتغير   -0-0-8

 .لنتيجة معينة، ودراسته قد تؤدي إلى معرفة تأثيره على متغير آخر
 "التدريب التكراري"وهو: تحديد المتغير المستقل -
قيمته على مفعول تأثير قيم متغير يؤثر فيه المتغير المستقل هو الذي تتوقف  :تعريف المتغير التابع  -3-3-2

محمد حسن ) .المتغيرات األخرى حيث أنه كلما أحدثت تعديالت على قيم المتغير المستقل ستظهر على المتغير التابع

  (989، صفحة 8999عالوي،أسامة كامل راتب، 
 ."تنمية صفة السرعة"وهو : تحديد المتغير التابع  -
 لبويرة لألواسطالرابطة والية ل جميع أفراد المجتمع األصلي والمكون من مدربي أنديةهو  و :مجتمع البحث -3-4
 عينة البحث -3-5
العينة هي جزء من مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البيانات الميدانية وهي تعتبر جزءا من الكل بمعنى أنه تؤخذ "   

 (000، صفحة 9332زرواتي رشيد، ) ".مجموعة من أفراد المجتمع على إن تكون ممثلة لمجتمع البحث
الرابطة الوالئية لوالية  أندية اما العينة التي اعتمدنا عليها فهي قصدية شملت جل مدربي :عينة اإلستبيان0-5-8 

 :مدرب موزعة علي الشكل التالي80البويرة لفئة األوسط والمتكونة من 
تمت إجراء المقابلة علي مستوي الرابطة الوالئية لكرة القدم بالبويرة بغرض تعزيز وتدعيم  :عينة المقابلة 3-5-2
 .المدربين فأجرت المقابلة مع المدير التقني  حمداش بوعالم ىلإن اإلستبيان المقدم لمستوحات مجابات ااإل
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 مدربينعدد ال  المكان رمز النادي الرقم

38 USMB 38 (البويرة)البويرة 

39 ABRJ  38 (البويرة)الجباحية 

30 DBRK  38 (البويرة)القادرية 

30 AST  38 (البويرة)تاغزوت 

35 JSCA 38 (البويرة)اغبالو 

30 IRBE  38 (البويرة)االصنام 

32 ASTH  38 (البويرة)ثليوين 

31 JSC  38 (البويرة)الشرفة 

39 OR  38 (البويرة)الرافور 

83 JSB 38 (البويرة)بواكلين 

88 WRB  38 (البويرة)عين الحجر 

89 JSD  38 (البويرة)حيزر 

80 FCT  38 (البويرة)مشدالة 

 80 / 31 المجموع

 .نوا دييمثل توزيع أفراد العينة على ال: (11)الجدول رقم
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 : مجاالت البحث-0-0
  مدربا 80وقد بلغ عددهم قدمالرابطة الوالئية لكرة ال مدربيشملت عينة البحث : المجال البشري 3-6-1
 .بويرةالوالية للربي االندية اني مدويشمل المجال المك:المجال المكاني 3-6-2
 :ينقسم إلى جانبين  :المجال الزمني 3-6-3
 .  شهر نوفمبر حتى نهاية شهر ماي نهايةد من الفترة الممتدة ما بين أمت: الجانب النظري -

 أمتد من الفترة الممتدة ما بين بداية شهر مارس حتى نهاية شهر أفريل: الجانب التطبيقي -
 :أدوات البحث -0-2

 :طريقة االستبيان  -0-2-8

حيث تعد وسيلة لجمع المعلومات مستعملة وبكثرة في البحوث العلمية ومن خاللها تستمد المعلومات مباشرة         
 ويقوم( مغلقة، نصف مغلقة، مفتوحة )من المصدر األصلي وتتمثل في جملة من األسئلة مقسمة إلى 

ولي ثم يقوم بجمعها ودراستها وتحليلها ثم استخال  النتائج منها الباحث بتوزيعها على العينة المختارة كاإلجراء األ
 .وقد فمنا باختيار االستبيان لكي يسمح لنا بعملية جمع المعلومات وتحليلها بسهولة وقلة تكاليفها

 طبعا يتم االعتماد على األسئلة التالية :نوع األسئلة: 
 ".ال"و " نعم"هي األسئلة يحدد فيها الباحث إجاباته مسبقا و غالبا ما تكون بـ  :األسئلة المغلقة -
 " ال"أو " نعم"يحتوي هذا النوع على نصفين األول يكون مغلقا أي اإلجابة فيه مقيدة  :األسئلة نصف مفتوحة -

 .برأيه الخا  لإلدالءو النصف الثاني تكون فيه الحرية للمستجوب 
إخـال  محمـد ) .وهي أسئلة مضبوطة  بأجوبة متعـددة و  يختـار المجيـب الـذي يـراه مناسـبا :ألجوبةاألسئلة متعددة ا -

 (10، صفحة 9333عبد اللطيف،مصطفي حسين باهر، 
 : المقابلة -0-2-9

وهـي  اإلنسـانيةتعتبر المقابلة من بين االدوات الرئيسية في جمـع البيانـات والمعلومـات عنـد دراسـة االفـراد والجماعـات 
حــوار يــتم بــين القــائم بالمقابلــة وبــين شــخ  أو مجموعــة اشــخا  بهــدف الوصــول الــي معلومــات متعلقــة بموضــوع 

 .معين
كمــا تعــرف علــي أنهــا ذلــك االســتبيان الشــفوي الــذي يقــوم مــن خاللــه الباحــث بجمــع معلومــات وبيانــات شــفوية مــن  

والفــرق بــين المقابلــة واالســتبيان يتمثــل فــي ان المفحــو  هــو الــذي يكتــب االجابــة علــي اســئلة االســتبيان  المفحــو 
االخــــرة تعــــد اداة هامــــة للحصــــول علــــي بينمــــا يكتــــب الباحــــث بنفســــه إجابــــات المفحوصــــين فــــي المقابلــــة،حيث هــــذه 

ذ كـان الباحـث  البشـريةالمعلومات من خالل مصـادرها  شخصـيا مـدربا ومـؤهال فانـه سيحصـل علـي معلومـات هامـة وا 
تفـوق فــي اهميتهــا مــا يمكــن ان نحصــل عليــه مــن خــالل اســتخدام أدوات أخــرى مثــل المالحظــة واالســتبيان وذلــك الن 

فهــم التغيــرات النفســية للمفحــو  واإلطــالع علــي مــدى انفعالــه وتــأثره بالمعلومــات المقابلــة تمكــن الباحــث مــن دراســة و 
 (898، صفحة 9338ذوقان عبيدات واخرون ، ) .التى يقدمها
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تمحورت أسئلة  ،السيد حمداش بوعالم بالبويرة قدم للرابطة الوالئية لكرة ال المسؤول عن المدربين  تمت المقابلة مع
 :المقابلة على النحو التالي

 .؟ماهي نوع الشهادة المتحصل عليها(: 11)العبارة  -

 .كم عدد سنوات الخبرة في ميادين التدريب؟(: 12)العبارة  -

 .؟(العب سابق) لقدمهل سبق وأن لعبت كرة ا(: 13)العبارة  -

 .األصناف التي أشرفت على تدريبها طوال مسارك المهني؟ ماهي (:14)العبارة  -

 هل لديك معلومات حول طرق التدريب المختلفة وماهي هذه الطرق التدريبية  ؟ (:15)العبارة  -

 .؟ هل لديك معلومات حول طريقة التدريب التكراري(:16)العبارة  -
 ؟ هذا النوع من التدريب هل يحر  المدربون علي اسخدام(:10)العبارة   -

هل تري ان التدرب التكراري يلعب دور في تنمية صفة السرعة لدي العبي كرة القدم صنف  (:10)العبارة  -
 .؟اواسط

 .؟  هل يزيد هذا النوع من التدريب من مردود العبي كرة القدم صنف اواسط في المباريات (:10)العبارة  -

بحكـم معرفتــك وخبرتـك هـل التمــارين المنتهجـة مـن طــرف المـدربين تسـاهم فــي تطـوير صـفة الســرعة (:11)العباارة  -
 لدي العبي كرة القدم صنف اواسط ؟

 :(األداة سيكومترية) العلمية لألداةألسس ا -3-0

 صدق االستبيان : 
ويعتبر الصدق من أهم  يقيس االختبار بالفعل للظاهرة التي وضع لقياسها أنإن المقصود بصدق االستبيان هو 

  .المعامالت ألي مقياس أو اختبار حيث أنه من شروط تحديد صالحية االختبار

 .ويعني كذلك صدق االستبيان التأكد من أنه سوف يقيس ما أعد لقياسه

 .للتأكد من صدق أداة الدراسة قام الباحث باستخدام صدق المحكمين

  (:صدق المحكمين)الصدق الظاهري 
تهم وتجرب العلمي،هم بمستوامشهود لهم ،محكمين أساتذة ثالثة علىلمدربين باة الخاص االستبيان ستمارةإ حورةتم

مدى موافقة العبارات مع المحاور المقترحة  تحكيم العلمي،بغرض البحثهج ومنا الدراسية المجاالت فيالميداني 
 .أي عبارة من العبارات لوكذلك حذف أو إضافة أو تعدي

مــن ب جانـ عنــه أسـفر مــا وهـو للبحــثر المنهجيـة لمعــايي اوفقـ المحكمــينبهـا  أوصــى التـي اإلشــارات كـل تعــديل وقـدتمّ 
 انيستباإل صدق
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 :الوسائل اإلحصائية - 3-0

ن    =النسبة المئوية  س
ع

  

 :حيث ان 
 النسبة المئوية :س
 عدد التكرارات  :ن
 مجموعة التكرارات  أو عدد أفراد العائلة :ع
 2اختبار كا-9

 م و  9=9كا
و

 م و    + 
و

 

 المحسوبية  9كا هي 9كا :حيث 
 .األول باالقتراحهي التكرارات المحسوبة الخاصة =م

 .الثاني  باالقتراحهي التكرارات المحسوبة الخاصة = م
 المتوقعة التكراراتهي = و
 :حيث  

   =و
عدد افراد العينة
عدد االقتراحات

 

 المجدولة9كاالمحسوبة مع  9كا يتم مقارنة
 9كافي جدول يحتوي على احتماالت قيم  Bالمجدولة عن درجة الحرية  ومستوى الداللة9كاحيث يتم الكشف عن 

 8-ن =درجة الحرية  :المجدولة حيث 

 .مستوى الداللة :  B،(الخانات)هي عدد االحتماالت:ن
 . إحصائيةفهذا دليل عن وجود فروق ذات داللة  ،المجدولة 9المحسوبة اكبر من من كا 9كاكانت قيمة  إذا
فريد كامل ) وهي راجعة لعامل الصفة  إحصائيافهي غير دالة  ،المجدولة 9المحسوبة اصغر من كا  9كانت كا إذاأما 

 (980ـ 989، صفحة9330، ن، واخرو  ابو زينة
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 :2لكيفية حساب كاتطبيقي نموذج (: 02)الجدول رقم * 

 :"2كا"كيفية حساب مثال ل -

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 9كا
 المحسوبة

 9كا
 المجدولة

مستوى 
 (α)الداللة

درجة 
 (df)الحرية

االستنتاج 
 اإلحصائي 

 100% 13 نعم

 00% 00 ال              دال 8 3.35 0,10 13

 %833 80 المجموع

 

 :شرح المثال -

 13،00: ةالمشاهد التكرارات -

 .80:المتوقعة التكرارات -

 0.10 :المجدولة 2كا -

 13: المحسوبة2كا -

 .8=8-9، [8ن ـــــــ :] درجةالحرية -

  0.05 :الداللة مستوى -

 .دال :اإلحصائي االستنتاج -
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 خالصة
 معالجة نتائج الدراسة الميدانية عليها في إعتمدنا ىل بينا مختلف الخطوات والطرق التمن خالل هذا الفص      
 الذي تمت فيه الدراسة الميدانية خالل هذه االخيرة تمكنا من تحديد مجاالت الدراسة وكذلك اإلطار العام فمن
نطالقا من المنهج المستعمل وتحديد مجتمع الدراسة والعينة، كما قمنا بتحديد االدوات المستعملة في جمع إ

 .كيفية العلمية التي تمت من خاللها المعالجة اإلحصائية لهذه النتائجالمعلومات و ال
 .منه كدراسة علمية في جميع المجالت االستفادةفأي عمل يخلو من هذا المجال يفقد قيمته العلمية وال يمكن     
 
 
  



 

 

 

 الفصل الرابع
 رر    تحلل  ومناقش  

 المتنئج
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 : تمهيد

هنا الفصل الذي سوف نعرض فيه نتائج الدراسة والتعليق عليها  يأتيبالخطوات المنهجية للبحث  التقيدبعد       
ومن ثم مناقشة النتائج علي  بإجرائهابعد استالم استمارات االستبيان التي تم توزيعها علي العينة والمقابلة التي قمنا 

والهدف الرئيسي من هذا الفصل هو تحويل النتائج الميدانية الي نتائج ذات قيمة علمية و  الدراسةت ضوء فرضيا
 عملية يمكن االعتماد عليها في اتمام هذه الدراسة وبلوغ مقاصدها
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  :نتائجالعرض وتحليل  -4-1
 المعلومات العامة -أ

  .يمثل المؤهالت العلمية للمدربين : 30الجدول رقم
 

 نسبة مئوية تكرار اإلجابة المعلومات

 الشهادة المتحصل عليها

 %56.64 6 ليسانس في الرياضة 
 7.69% 6 تقني سامي 

 23.07% 0 دبلوم في الرياضة
 23.07% 0 العب سابق

 0% 3 مستشار في الرياضة 
 100% 60 المجموع

 سنوات الخبرة
 53.84% 7 سنوات  4اقل من 

 38.64% 4 سنوات  63إلى  34من 
 07.69% 6 سنوات  63أكثر من 

 100% 60 المجموع
 

  :تحليل النتائج
من خالل الجدول السابق نالحظ أن المدربون يحملون شهادات مختلفة حيث نجد مدرب واحد يحمل شهادة      

ونجد ستة مدربون يحملون شهادة ليسانس في الرياضة النسبة  %7.67تقني سامي في الرياضة النسبة المؤوية
يضا ثالث مدربين وأ 23.07%كما نجد ثالث مدربين لديهم دبلوم في الرياضة النسبة المؤوية  %56.64المؤوية 

مدربين بنسبة  7سنوات ب 4، وكذلك سنوات الخبرة تتراوح عند أقل من %700.3هم العبين سابقين النسبة المؤوية
أما الذين   38.64%مدربين بنسبة  4سنوات كان عددهم  63إلى  4أما النسبة التى تتراوح من   %53.84

 .7.69%سنوات فنجد مدرب واحد بنسبة  63خبرتهم أكثر من 
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 اإلستبيان تحليل ومناقشة النتائج -ب
 القدميلعب التدريب التكراري دور في تنمية صفة السرعة لدي العبي كرة : ولالمحور ال 
 اثناء الحصص التدريبية هل تعتمدون علي التدريب التكراري ؟ :ولالسؤال ال 

 .البحث عن نسبة استخدام التدريب التكراري :السؤال الغرض من
 .يوضح نسبة استخدام التدريب التكراري :5الجدول رقم

 

النسبة  التكرارات االقتراحات
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

 القرار درجة الحرية

 76.92% 10 دائما

دالة  0 3.34 5.99 60.71
 إحصائية

 23.08% 3 أحيانا 
 0% 0 نادرا

 100% 13 المجموع
 

 

 

 

 

                                                              
                                                              

 11 :الشكل رقم                                                                           

 : عرض وتحليل النتائج
نالحظ أن النسبة المئوية لرأي المدربين باالعتماد على التدريب التكراري دائما أكبر  4من خالل الجدول رقم      

المحسوبة  0من خالل الجدول نالحظ أن كاو أحيانا بينما تنعدم النسبة المئوية عند نادرا،  لالعتمادمن النسبة المئوية 
وهذا داللة على أنه توجد  ، 6و بدرجة حرية  3.34عند مستوى الداللة  4.77المجدولة  0أكبر من كا 60.71

 .فروق ذات داللة إحصائية
 :ستنتاجاإل
 .التكراري أثناء الحصص التدريبية من خالل الجدول نستنتج أن أغلب المدربين يعتمدون على التدريب      
 
  

يبين نسبة استخدام :  1الشكل رقم 
 المدربين للتدريب التكراري

 دائما  

 أحيانا 

 نادرا
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 ثناء عملية التدريب هل تعطون اهمية كبيرة لتطوير صفة السرعة ؟أ:2 ال رقمالسؤ 
 .يوليها المدرب اتطوير صفة السرعة معرفة األهمية التى: الغرض من السؤال

 .يوضح أراء العينة حول اهمية تطوير السرعة  :5الجدول رقم
 

 التكرارات االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 القرار الحرية

 100% 13 نعم
دالة  1 0.05 3.84 13

 0% 0 ال  إحصائية
 100% 13 المجموع

 

 

 

 

 

 

 .30:الشكل رقم                                                                          

  : عرض وتحليل النتائج

أي أن  %3واإلجابة بــال  %633يبين لنا أن النسبة المئوية لإلجابة بنعم هي  5من خالل الجدول رقم       
 0ن أهمية كبيرة لتطوير صفة السرعة، ومن خالل الجدول نالحظ أن كامجموع المدربين يقرون بأنهم يعطو 

ة بنعم تمثل المجدولة، وهذا داللة على وجود فروق ذات داللة إحصائية على أن اإلجاب 0أكبر من كا 60المحسوبة 
 .رأي المدربين

 : اإلستنتاج
  ون أهمية كبير لتطوير صفة السرعة أي أن ربين أثناء عملية التدريب يعطدمن خالل الجدول نستنتج أن الم      
 .لى تنميتهاة تعد صفة هامة فالمدربين يسعون إالسرع

 

 

 

يوضح نسبة معرفة : 02الشكل رقم 
إذا كان المدربون يعطون أهمية 

 .لتطوير صفة السرعة

 نعــــم

 ال
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 هو الهدف من استخدام التدريب التكراري ؟ ما :3 السؤال رقم
 .التدريب التكراري استخداممعرفة الهدف من  :من السؤالالغرض 

 .يوضح توزيع نسب المدربين حسب الهدف من استخدام التدريب التكراري :6الجدول رقم  
 

 التكرارات االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 القرار الحرية

تحسين مستوى 
 15.38% 2 األداء 

دالة  0 3.34 5.99 7.53
 إحصائية

تنمية الصفات 
 69.34% 9 (السرعة(البدنية

تطوير القدرات 
 البدنية

2 15.38 

 100% 13 المجموع
 

 

 

  

 

 30: الشكل رقم                               

 :  عرض وتحليل النتائج
كبر من  أ %6705البدنية  نمية  الصفات بت  الجاباتالمئوية  أن النسبةنالحظ ( 6)من  خالل الجدول  رقم 

الهدف  من   بأن يرون % 64.01 نسبةوكذلك  %64.01داء المدربين بتحسين مستوى األ إلجاباتالنسبة  المئوية 
أكبر من  7.40 المحسوبة 0كا الجدول أنلنا من خالل  ما تبينالبدنية ك هذا التدريب هو تطوير القدرات استخدام

استخدام التدريب  أن الهدف من على احصائية وجود فروق ذات داللةعلى  داللةوهذا    4.77لمجدولة ا  0كا
  .البدنيةت الصفاالتكراري  يكون  لتنمية 

  :االستنتاج 
الصفات  التدريب التكراري هو تنمية  استخدام ون بأن الهدف منغلب المدربين يقر من خالل الجدول نستنتج أن أ   

 .التالية تهدف هذه الطريقة إلى تنمية الصفات البدنية) "بسطوسي أحمد"وهذا ما ذكره  .ــــــــــرعةا  الســمن  بينهالبدنية و 
  (السرعة -

يوضح توزيع النسب حسب : 03الشكل رقم 
 .الهدف من استخدام التدريب التكراري

 تحسين األداء

 تنمية الصفة البجنية

 تطوير القدرات البدمية
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 رتب هذه الصفات البدنية والتي تراها مهمة بدرجة كبيرة بالنسبة لالعبي كرة القدم ؟ :4السؤال رقم 
 .ولويةالمدرب علي تطويرها حسب األيعتمد  معرفة الصفة التى :الغرض من السؤال

  .حول الصفة التي يرونها مهمة راء المدربين يوضح أ:7الجدول رقم 
 

 التكرار الرتبة االقتراحات
 60 6 تحمل
 60 0 سرعة 
 60 0 قوة
 63 5 رشاقة
 63 4 مرونة

 60 4 المجموع
 

 :  عرض وتحليل النتائج

التحمل هو الصفة البدنية األولى  نا الترتيب جاء على النحو التاليأ نالحظ (7)من  خالل الجدول  رقم           
  60مدرب ثم السرعة  في المرتبة الثانية من خالل رأي  60 رأي يراها المدربين مهمة  بدرجة كبيرة من  خالل التي

في الرشاقة فتأتي المرونة مدرب أما  الرشاقة و  60رأيخالل ة  الثالثة فتأتي صفات القوة من المرتبمدرب أما  في 
 .مدربين 63المرونة  في المرتبة الخامسة من خالل رأي  مدربين  ثم 63رابعة من خالل رأي المرتبة  ال

  االستنتاج

والتي يعطون لها يرة بدرجة كب الهمة أغلب المدربين يرون بأن الصفة البدنية من خالل الجدول نستنتج أن      
 الخ...على التحمل ثم السرعة  نا كرة القدم تعتمدأأي  .القوةثم  تأتي السرعة أهمية كبيرة هي التحمل ثم
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 عند استخدام طريقة التدريب التكراري هل الالعبين يتحمسون لهذه الطريقة؟ : 5ال رقم السؤ 
 .تحمس الالعبين للعمل بطريقة التدريب التكراري ادراك المدرب لمدى : الغرض من السؤال

 العينة حول مدى تحمس الالعبين للعمل أـفراد يوضح رأي  : 8الجدول رقم 

 التكرارات االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 القرار درجة الحرية الداللة

 %633 60 نعم
دالة  6 3.34 0.15 60

 %3 3 ال  إحصائية
 %633 60 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 35: الشكل رقم                                                                                

 : عرض وتحليل النتائج

أي أن  %3واالجابات بال هي  %633يبين لنا أن  النسبة المئوية لإلجابة بنعم هي  31من خالل الجدول رقم     
 0مجموع المدربين يقرون بأن الالعبين يتحمسون لطريقة التدريب التكراري، ومن خالل الجدول نالحظ أن نسبة كا

وهذا داللة على وجود  ،6و بدرجة حرية  3.34وى الداللة عند مست 0.15المجدولة  0أكبر من كا 60المحسوبة 
 .فروق ذات داللة إحصائية على أن االجابات بنعم تمثل رأي المدربين

 :االستنتاج

من خالل الجدول نستنتج بأن المدربين يقرون بأن الالعبين يتحمسون لطريقة التدريب التكراري أثناء التنفيذ      
 .  يني أن هذا التدريب يساعد الالعبين للقيام بالتمار أ التمارين

 

 

يوضح : 04الشكل رقم 
معرفة مدى تحمس الالعبين 

للعمل بطريقة التدريب 
 .التكراري

 نعم

 ال
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 ماهي الشدة التي تعتمدون عليها ؟  :6 السؤال رقم
 .معرفة نوع الشدة المستخدمة في التدريب  :الغرض من السؤال

 .يوضح نسب المدربين حول الشدة التي يعتمدون عليها :9 الجدول رقم
 

النسبة  التكرارات االقتراحات
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 القرار الحرية

 %3 3 ضعيفة

دالة  0 3.34 5.99 7.16
 إحصائية

 30.77% 5 متوسطة
 69.23% 7 عالية

 100% 60 المجموع
 

 

 

 

 

 

    34: الشكل رقم        

 : عرض وتحليل النتائج

أي أن أغلب المدربين  %67.00على الشدة العالية تمثل  العتمادمن خالل الجدول نالحظ أن النسبة المئوية      
وتنعدم  %03.77على الشدة المتوسطة أي بنسبة  باالعتمادمدربين يقرون  5يعتمدون على الشدة العالية، ونجد أن 

وهذا داللة  4.77المجدولة  0أكبر من كا 7.16المحسوبة  0ومن خالل الجدول نالحظ أن كا الضعيفةعند الشدة 
 .على وجود فروق ذات داللة إحصائية على أن االعتماد على الشدة العالية

   :االستنتاج

حيث أن التدريب  من خالل الجدول نستنتج أن أغلب المدربين يعتمدون على الشدة العالية في تنفيذ التمارين    
تصل شدة المثير بالنسبة لشدة التمارين من ) "أحمدعريبي عودة "ذكره وهذا ما .التكراري يعتمد علي الشدة العالية

 .(100%من أقصى مستوى الفرد وقد تصل إلى %73إلى  13

 

يوضح توزيع : 05الشكل رقم 
 .الشدة

 شدة ضعيفة

 شدة متوسطة

 شدة عالية
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 والتنفيذ للتمرين تكون؟ الفهم  قدرة الالعب على عند استخدام طريقة التدريب التكراري هل ترون ان :7السؤال رقم 
الالعبين من خالل  تطبيق التدريب التكراري وتسهيل ذلك علىإدراك مدى معرفة المدرب ل : الغرض من السؤال

 .الفهم والتنفيذ
 .الفهم والتنفيذ للتمارين  وضح نسب المدربين حول القدرة علىي  :11الجدول رقم

 

 التكرارات االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 القرار درجة الحرية الداللة

 00% 3 ضعيفة

دالة  0 3.34 5.99 66.07
 إحصائية

 15.38% 0 متوسطة
 84.62% 66 سريعة

 100% 13 المجموع
 

 

 

 

 

 

 16: الشكل رقم                                                                         

  :عرض وتحليل النتائج 

مدرب يرون أن القدرة علي  65مدرب من أصل  66من خالل الجدول نالحظ أن النسبة المئوية لرأي          
مدربين يرون بأن القدرة علي الفهم  0أكبر من النسبة المئوية ل  %15.60تكون سريعة أي نسبة  واالستيعابالفهم 
أكبر  66.07المحسبوبة  0ان كا ومن خالل الجدول نالحظ %64.01والتنفيذ تكون متوسطة اي نسبة  ستعابواإل

وهذا داللة علي وجود فروق ذات داللة إحصائية علي أن أغلب المدربين يرون ان القدرة  4.77المجدولة   0من كا
 .علي الفهم والتنفيذ تكون سريعة

  : االستنتاج

ن عند استخدام التدريب التكراري قدرة الالعب على نستنتج من خالل الجدول أن معظم المدربين يرون أ          
 .سريعالفهم  والتنفيذ للتمرين 

يوضح معرفة المدرب : 06الشكل رقم 
لتطبيق التدريب التكراري وتسهيل ذلك 

 علي الالعبين من خالل الفهم والتنفيذ

 ضيعفة

 متوسطة

 سريعة 
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 .التدريب التكراري يعطي مردود اثناء المباريات من طرف العبي كرة القدم  :المحور الثاني
 ماهي طبيعة النتائج التي تتحصلون عليها؟  : 8السؤال رقم

 .معرفة طبيعة النتائج المتحصل عليها :الغرض من السؤال
 .المتحصل عليها النتائجطبيعة  حول يوضح إجابات المدربين  :11الجدول رقم

 

النسبة  التكرارات االقتراحات
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

 القرار درجة الحرية

 3 3 سلبية

دالة  0 3.34 5.99 7.64
 إحصائية

 38.46% 4 متوسطة
 61.54% 1 ايجابية
 100% 60 المجموع

 

 

 

 

 

 

                                                                              
                37: الشكل رقم

  :عرض وتحليل النتائج

ترى أن  %66.45المبين اعاله يتضح ان نسبة كبيرة من المدربين و التي تقدر ب  (66)من خالل الجدول      
ترى أن هنالك نتائج متوسطة بينما تنعدم عند نتائج %01.56 بينما نسبة ايجابيةطبيعة النتائج المتحصل عليها  

 ايجابيةيقرون بأن النتائج المتحصل عليها سلبية، ومن خالل النتائج المتحصل عليها يتضح لنا أن معظم المدربين 
وهذا داللة علي انه توجد فروق  4.77المجدولة  0أكبر من كا 7.64المحسوبة  0ومن خالل الجدول نالحظ أن كا

 ذات داللة إحصائية

 :االستنتاج

 .إيجابية غالبا أغلب المدربين يرون أن النتائج المتحصل عليها تكون ننستنتج أ        

يبين طبيعة النتائج : 07الشكل رقم 
 .المتحصل عليها

 سلبية

 متوسطة 

 ايجابية
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 التي تؤثر بنسبة كبيرة في تحقيق نتائج ايجابية؟ماهي العوامل  :9رقم ال السؤ 
 .معرفة ابرز العوامل التي تؤثر في تحقيق النتائج :الغرض من السؤال

 .المدربين حول العوامل التي تؤثر في تحقيق نتائج إيجابيةاجابات يوضح  :12الجدول رقم
 

 التكرارات االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 القرار الحرية

 69.23% 7 تدريبطريقة ال

دالة  3 0.05 7.81 16.90
 إحصائية

 00% 33  الرغبة في الفوز
 00% 33 مكانة الالعب
 30.78% 5 الخطة المنتهجة

 100% 60 المجموع
 

 

 

 

 

                                                              
 .31الشكل رقم

  :عرض وتحليل النتائج

أكبر من النسبة المؤوية %67.00نالحظ ان النسبة المؤوية لإلجابة بطريقة التدريب  60من خالل الجدول رقم     
 %33أما النسبة المؤوية لإلجابات بالرغبة في الفوز و مكانة الالعب فهي %03.77لإلجابة بالخطة المنتهجة 

وهذا داللة علي وجود  7.16المجدولة  0أكبر من كا 66.7المحسوبة  0ومن خالل الجدول يتبين لنا أيضا أن كا
 غلب المدربينرأي أإحصائية على أن طريقة التدريب تمثل فروق ذات داللة 

  :اإلستنتاج

ومنه نستنتج أن العوامل التي تؤثر بنسبة كبيرة في تحقيق نتائج إيجابية وجيدة هي طريقة التدريب المنتهجة       
 .أي أن التدريب يلعب دور كبير في تحقيق النتائج االيجابية من طرف المدربين

 

يوضح العوامل المؤثرة في تحقيق : 08الشكل رقم
 .النتائج االيجابية

 طريقة التدريب

 الرغبة في الفوز

 مكانة الالعب

 الخطة المنتهجة
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 ة تطبق في المقابالت ؟يهل التمارين التي تعتمدون عليها اثناء الحصص التدريب :11 السؤال رقم
 .معرفة مدى تطبيق التمارين المعتمد عليها في المقابالت : الغرض من السؤال

 .يوضح إجابات المدربين حول ما اذا كانت التمارين تطبق في المقابالت :13الجدول رقم 
                 

النسبة  التكرارات االقتراحات
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 القرار درجة الحرية الداللة

 100% 13 نعم
دالة  1 0.05 3.84 13

 0% 0 ال إحصائية
 100% 13 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 37: الشكل رقم                                                                             

 :تحليل النتائجو عرض 

أن كل المدربين يقرون بأن التمارين المعتمدة خالل الحصص التدريبية  60يتضح لنا من خالل الجدول رقم       
أكبر من  60المحسوبة  0ومن خالل الجدول نالحظ أن كا %633تطبق بشكل تام في المقابالت الرسمية بنسبة 

داللة على أنه توجد فروق ذات داللة  هذا، 6و بدرجة حرية  3.34وى الداللة عند مست 0.15المجدولة  0كا
 .إحصائية

 : االستنتاج

 .مما سبق نستنتج أن التمارين التي يعتمد عليها المدربين أثناء الحصص التدريبية تطبق في المقابالت      

 

يوضح اجابات : 09الشكل رقم 
المدربين حول ما إذا كانت التمارين 

 .تطبق في المقابالت

 نعم 

 ال
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 هل للتدريب التكراري دور في تحسين سرعة الالعبين اثناء المباريات؟ :11السؤال رقم 
 . الالعب التكراري في تحسين صفة السرعة لدىمعرفة دور التدريب  : الغرض من السؤال

 .يوضح إجابات المدربين حول ما اذا كان التدريب التكراري يحسن سرعة الالعبين  :14الجدول رقم 
 

 التكرارات االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 القرار درجة الحرية الداللة

 100% 13 نعم
دالة  1 0.05 3.84 13

 0% 0 ال إحصائية
 100% 13 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 63: الشكل رقم                                                                              

 :عرض وتحليل النتائج

أي  %3بال هي  واإلجابات %633يتبين لنا أن النسبة المئوية لإلجابة بنعم هي  65من خالل الجدول رقم       
أن مجموع المدربين يقرون بأن التدريب التكراري له دور في تحسين سرعة الالعبين أثناء المباريات ومن خالل 

فروق ذات داللة وهذا داللة على وجود  0.15المجدولة  0أكبر من كا 60المحسوبة  0الجدول نالحظ أن نسبة كا
 .إحصائية على أن االجابات بنعم تمثل رأي المدربين

 :االستنتاج

 .أن التدريب التكراري له دور في تحسين سرعة الالعبين أثناء المباريات مما سبق نستنتج      

 

 

يوضح إجابات المدربين حول ما : 10الشكل رقم 
إذا كان التدريب التكراري تحسن سرعة 

 .الالعبين

 نعم

 ال
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 هنالك تحسن وتطور في سرعة الالعبين ؟ من مقابلة إلى مقابلة هل ترون أن :12السؤال رقم 
 .التحسن والتطور الموجود حسب المقابالت مدىمعرفة  :السؤالالغرض من 
 .أخرى في السرعة اذا كان هنالك تحسن من مقابلة إلىيوضح إجابات المدربين حول ما   :15الجدول رقم 

 

 التكرارات االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 القرار درجة الحرية الداللة

 100% 60 نعم
دالة  1 0.05 3.84 13

 0% 3 ال  إحصائية
 100% 60 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 11: الشكل رقم                                                                                 

  :عرض وتحليل النتائج

يتضح لنا انه هنالك فروق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة  60من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم    
 3.34وعند مستوى الداللة  0.15المجدولة  0كبر من قيمة كاأوهي  60المحسبوبة  0قيمة كاالكبري إذ بلغت 

في سرعة الالعبين من مقابلة إلى وهذا ما يدل على أن المدربون يقرون بان هناك تحسن و تطور  6ودرجة الحرية
وكذلك الرفع من مستوى  للتمارينمبررين ذلك حسب طريقة التدريب المعتمدة وكذلك درجة إستعاب الالعبين  أخرى

 .و كذلك النتائج المتحصل عليها وتحسن في قدرات الالعبين السرعة أثناء المقابالت

  :االستنتاج

وذلك من خالل  مقابلة إلى أخرىطور في سرعة الالعبين من نه هنالك تحسن وتمن خالل الجدول نستنتج أ    
 .رأي المدربين

 

يوضح تحسن : 11الشكل رقم 
والتطور الموجود حسب 

 .المقابالت

 نعم 

 ال
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 الالعبين ويعطي مردوده في المقابالت؟ المستخدم اثناء التدريب يؤثر على ن االسلوبهل ترون أ :13السؤال رقم 
الالعبين من خالل االداء  على وتأثيرهسلوب المنتهج من طرف المدرب معرفة مدى أهمية األ : الالغرض من السؤ 

 .الجيد
 .الالعبين لوب المستخدم يؤثر علىيوضح إجابات المدربين حول ما إذا كان األس  :16الجدول رقم 

 

النسبة  التكرارات االقتراحات
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 القرار درجة الحرية الداللة

 100% 13 نعم
دالة  1 0.05 3.84 13

 0% 0 ال إحصائية
 100% 13 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 60: الشكل رقم                                                                             

 : عرض وتحليل النتائج

يتضح لنا أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة  66من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم       
عند مستوى الداللة  0.15المجدولة التي تبلغ  0وهي أكبر من قيمة كا 60المحسوبة  0الكبرى إذ بلغت قيمة كا

وهذا ما يدل على أن المدربين يرون أن األسلوب المستخدم أثناء التدريب يؤثر إيجابا على  6ودرجة الحرية  3.34
 . الالعبين ويعطي مردود أثناء المقابالت

 :االستنتاج

 .وب المستخدم أثناء التدريب يؤثر إيجابا على الالعبين ويعطي مردوده في المبارياتومنه نستنتج أن األسل       

 

يوضح اجابات : 12الشكل رقم 
المدربين حول ما إذا كان األسلوب 

 المستخدم مؤثر 

 نعم 

 ال
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تعطي مردودها في المباريات حسب رأيكم كيف طريقة التدريب المعتمدة في تنفيذ التمارين لهل  :14السؤال رقم 
 ترونها ولماذا؟

 .التدريب المعتمدة في تنفيذ التمارين تعطي مردودها في المبارياتإذا  مامعرفة  :الغرض من السؤال
 .المدربين حول ما إذا كان التدريب المعتمد مناسبا في اعطاء مردوده يوضح إجابات :17الجدول رقم 

 

 التكرارات االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 القرار درجة الحرية الداللة

 00% 0 ةبسانم ريغ

 ةلاد 0 3.34 4.77 60.71
 ةيئاصحإ

مناسبة 
 23.08% 3 نسبيا

مناسبة 
 تماما

10 %76.92 

 %633 60 المجموع
 

 
 60الشكل رقم                                                                         

 : عرض وتحليل النتائج

ترى أن طريقة  %76.70أن نسبة كبيرة من المدربين والتى تقدر بيتضح لنا  67من خالل الجدول رقم          
نها بأترى من المدربين  %00.31ي مردودها في المباريات بينما نسبة المعتمد عليها مناسبة تماما وتعط التدريب

وهذا داللة على  4.77المجدولة  0كا أكبر من 60.71المحسوبة  0ومن خالل الجدول نالحظ أن كا ،مناسبة نسبيا
 .  وجود فروق ذات داللة إحصائية

  :االستنتاج

من المدربين يرون بأن طريقة التدريب المعتمدة في تنفيذ التمارين مناسبة نستنتج مما سبق أن عدد كبير        
 .تماما وتعطي مردودها في المباريات

 

يوضح إجابات المدربين حول ماإذا كان : 13الشكل رقم
 التدريب المعتمد مناسب ويعطي مردوده في المباريات

 غير مناسب

 مناسب نسبيا

 مناسب تماما
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 المدرب تساهم في تطوير صفة السرعة لدي العبي كرة القدمالتمارين المنتهجة من طرف   :المحور الثالث
 فة السرعة ؟تعتمدون عليها مناسبة في تنمية ص هل التمارين التي:15السؤال رقم

 .مساهمة التمارين في تطوير صفة السرعة مدىمعرفة  : الغرض من السؤال
 .يبين أراء أفراد العينة حول مدى مناسبة التمارين :18الجدول رقم

 

النسبة  التكرارات االقتراحات
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 القرار الحرية

 100% 60 نعم
دالة  6 3.34 0.15 60

 0% 3 ال إحصائية
 100% 60 المجموع

  

 

 

 

 

                                                                                     
        

 14: الشكل رقم                                                                    

  :عرض وتحليل النتائج 
أي أن % 3واإلجابة بال هي %633يتبين لنا أن النسبة المئوية لإلجابة بنعم هي 61من خالل الجدول رقم      

وتطوير السرعة لدي  تنميةن التمارين التي يعتمدون عليها في الحصص التدريبية مناسبة في بأالمدربون يقرون 
نحو الزميل  ، الجريم ، الجري بالكرة 633م الي  03 من جري تسارع لمسافةالالعبين ومن بين هذه التمارين نجد 

تمارين  ،االشارة من أجل تطوير سرعة االستجابة ،الكالم ،، اليدجل استالم الكرة، استخدام التنبيهات الصفارةمن أ
 .خاصة بتطوير وتحسين خطوة الجري

 : االستنتاج

وهذا ما .صفة السرعةن التمارين التي يعتمد عليها المدربين مناسبة في تنمية ومن خالل الجدول نستنتج أ          
 .03جري تسارع لمسافة  التمارين التالية لتنمية السرعة تستخدم) اإلنسانيةمجلة كركوك للدراسات " جاء ذكره في

  .(متر بعد البدء الطائر 03الجري السريع لمسافة أقصاها .م 633

يوضح مساهمة : 14الشكل رقم 
 .التمارين في تطوير صفة السرعة

 نعم

 ال
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 من أين تعتمدون علي التمارين التي تنفذونها في الحصص التدريبية ؟  :16لسؤال رقما
 .معرفة مصدر التمارين التي تؤدى في عملية التدريب   :الغرض من السؤال

 .مصدر االعتماد على التمارينيبين اراء المدربين حول  :19الجدول رقم 
 

 التكرارات االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 القرار درجة الحرية الداللة

 %66.47 1 مكتسبات قبلية

دالة غير   0 3.34 4.77 5.76
 إحصائية

 15.39% 0 من الكتب
 23.08% 0 من االنترنت
 100% 13 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 .15الشكل رقم                                                                        

  :ض وتحليل النتائجعر 

ن التمارين ات القبلية وأالمؤوية للمكتسب تمثل النسبة61.59% نالحظ أن النسبة  67من خالل الجدول رقم       
ومن خالل  االنترنتتمثل التمارين المعتمد عليها من % 00.31ونسبة  %64.07المعتمدة من الكتب تمثل 

 عدم وجود دالة إحصائية  وهذا داللة على 4.77 المجدولة 0صغر من كاأ 5.76المحسوبة  0الجدول نالحظ ان كا

  : االستنتاج

 غلبها من مكتسبات قبلية ونسبة قليلة من الكتب واالنترنت التمارين المعتمد عليها تكون أ نومنه نستنتج أ         

 

 

 يوضح مصادر التمارين المعتمدة: 15الشكل رقم

 مكتسبات قبلية

 من الكتب

 من األنترنات
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 هل تواكب التطورات الحاصلة في مجال التدريب الرياضي ؟  :17السؤال رقم 
 .إدراك مدى مواكبة المدرب للتطورات الحاصلة في مجال التدريب الرياضي  : الغرض من السؤال

 . يبين أراء افراد العينة حول مدي مواكبة التطورات الحاصلة في مجال التدريب : 21الجدول رقم
 

 التكرارات االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 القرار درجة الحرية الداللة

 100% 13 نعم
دالة  1 0.05 3.84 13

 0% 0 ال إحصائية
 100% 13 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 66: الشكل رقم                                                                             

 :عرض وتحليل النتائج

أي أن  %3واالجابة بال هي  %633يتبين لنا أن النسبة المئوية لإلجابة بنعم هي  03من خالل الجدول رقم      
 0مجموع المدربين يقرون بأنهم يواكبون التطورات الحاصلة في مجال التدريب ومن خالل الجدول نالحظ أن نسبة كا

وهذا داللة على وجود فروق فردية ذات داللة إحصائية على أن  0.15 المجدولة 0أكبر من كا 60 المحسوبة
 .االجابات بنعم تمثل رأي المدربين

 : االستنتاج

من طرف  من خالل الجدول نستنتج أن هناك تواكب للتطورات الحاصلة في مجال التدريب الرياضي         
 .نالمدربي

نسب أراء افراد العينة : 16الشكل رقم 
حول مدى مواكبة التطورات الحاصلة في 

 .مجال التدريب

 نعم 

 ال
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 هل تعتمدون على مبدأ التنوع في الشدة والحجم في تنفيذ التمارين ؟  :18السؤال رقم
 . معرفة مدى تحكم المدرب في الشدة والحجم في تنفيذ التمارين :الغرض من السؤال

 .فراد العينة حول االعتماد علي مبدأ التنوع في الشدة والحجمأراء أيبين  : 21رقمالجدول 
 

 التكرارات االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 القرار درجة الحرية الداللة

 %633 60 نعم
دالة  6 3.34 0.15 60

 %0 3 ال إحصائية
  60 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 67: الشكل رقم                                                                                

 :عرض وتحليل النتائج

ومن خالل الجدول  %3واالجابات بال  %633من خالل الجدول نالحظ أن النسبة المئوية االجابات بنعم      
وهذا   6و بدرجة حرية  3.34عند مستوى الداللة  0.15لة المجدو  0أكبر من كا 60المحسوبة  0أيضا نجد أن كا

 .داللة على وجود فروق ذات داللة إحصائية

 :االستنتاج

 .التمارين من خالل الجدول نستنتج أن كل المدربون يعتمدون على مبدأ التنوع يبين الشدة والحجم في تنفيذ      

 

 

يبين أراء أفراد : 17الشكل رقم 
العينة حول االعتماد على مبدأ 

 .  التنوع في الشدة والحجم

 نعم 

 ال
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 هل التمارين المعتمدة في عملية التدريب ؟ :19السؤال رقم 
 .حداثة التمارين المستخدمة من طرف المدرب معرفة مدى :الغرض من السؤال

 .يبين أراء أفراد العينة في نوعية التمارين المعتمد عليها :22الجدول رقم
 

 التكرارات االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 القرار درجة الحرية الداللة

 100% 7 حديثة
دالة  1 0.05 3.84 9

 0% 3 قديمة إحصائية
 100% 7 المجموع

 

 

 

 

 

 

 18: الشكل رقم                                                                                 

  :عرض وتحليل النتائج

من رأي المدربين  يقرون بان التمارين التي  %633المبين أعاله يتضح ان نسبة  00لجدول رقم من خالل ا  
 0.15المجدولة  0كبر من كاأ 7 المحسوبة 0ومن خالل قراءتنا لنتائج الجدول نالحظ ان كا حديثةيعتمدون عليها 

لصالح التمارين وهذا داللة علي وجود فروق ذات داللة إحصائية ، 6و بدرجة حرية  3.34عند مستوى الداللة 
 الحديثة

 :االستنتاج

 في تطبيق حصصهم التدريبية  التمارين الحديثة ن كل المدربين يعتمدون علىستنتج أمنه ن          

 

 

 

يوضح حداثة : 18الشكل رقم 
التمارين المستخدمة من طرف 

 .المدرب

 حديثة

 قديمة
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 ؟ المتاحة والمتوفرةهل التمارين التي تعتمدون عليها تتماشي مع الوسائل  :21السؤال رقم 
دراك مدى مالئمة الوسائل المتاحة مع نوعية التمارين : الغرض من السؤال  .معرفة وا 

 .يبين أراء أفراد العينة حول مدى مالئمة التمارين مع الوسائل المتاحة  : 23الجدول رقم 
 

 التكرارات االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 القرار درجة الحرية الداللة

 %100 13 نعم
دالة  1 0.05 3.84 13

 %0 0 ال احصائية
 %100 13 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            
 67: الشكل رقم         

 : عرض وتحليل النتائج

أي  %3واالجابات بال هي  %633يتبين لنا أن النسبة المئوية لإلجابات بنعم هي   00من خالل الجدول رقم     
أن مجموع المدربون يقرون بأن التمارين التي يعتمدون عليها تتماشى مع الوسائل المتاحة والمتوفرة ومن خالل 

وهذا داللة على وجود فروق ذات داللة  0.15المجدولة  0أكبر من كا 60المحسوبة  0الجدول نالحظ أن كا
 .أي المدربينإحصائية على أن االجابة بنعم تمثل ر 

 :االستنتاج

 .لدى الفرق نستنتج أن التمارين التي يعتمد عليها المدربون تتماشى مع الوسائل المتاحة والمتوفرة    

يبين أراء المدربين : 19الشكل رقم 
حول مدى مالئمة التمارين مع 

 .الوسائل المتاحة

 نعم 

 ال
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  :مناقشة ومقابلة النتائج بالفرضيات -4-2

  :مناقشة ومقابلة النتائج بالفرضية االولى

 .يلعب التدريب التكراري دور في تنمية صفة السرعة لدى العبي كرة القدم  نهأ تنص الفرضية االولى على   

 :مناقشة ومقارنة النتائج بالفرضية الجزئية الولــــــــــــى -4-2-1
 .الداللة اإلحصائية لعبارات خاصة بإجابات المدربين: 24الجدول رقم

 

 .نتائج خاصة بإجابات المدربين
االستنتاج  المجدولة2كا المحسوبة2كا السئلــــــــة

 اإلحصائي
 دال 5.99 12.78 1س
 دال 3.84 13 2س
 دال 5.99 7.53 3س
 / / / 4س
 دال 3.84 13 5س
 دال 5.99 9.86 6س
 دال 5.99 16.37 7س

 

 

ن هنالك وبعد المعالجة اإلحصائية وجدنا أ .63.7.1.7.6.4.5ومن خالل النتائج المتحصل عليها من الجداول 
أجمعوا علي أنهم يعتمدون علي  فروق ذات داللة إحصائية، وعلى ضوء هذه النتائج تبين لنا ان اغلب المدربين

ون لتنمية السرعة أثناء هذه الحصص يسعى المدرب تبين لنا أن التدريب التكراري دائما أثناء الحصص التدريبية، كما
كرة القدم بعد صفة  صفة هامة وأساسية يجب تطويرها لالعبي نهاون لها أهمية كبيرة ويرونها أنهم يعطحيث أ

التدريب التكراري هو تنمية الصفات البدنية ومن بينها السرعة  بصفة عامة  استخدامن الهدف من التحمل، كما أ
 تخداماسبنسبة قليلة كما أن المدربون يعتمدون على الشدة العالية عند وتطوير القدرات  داءوكذلك تحسين مستوى األ
ويتم التدريب الرياضي في هذه الطريقة بشدة عالية وقد ) مهند حسين البشتاويأشار إليه  التدريب التكراري وهذا ما
كما أن الالعبون يتحمسون لهذه الطريقة و يسهل عليهم القيام بالتمارين المقدمة إليهم  ،(تصل إلى الحد األقصى

وبالتالي يمكن القول بأنه  .حيث ان االستجابة علي الفهم والتنفيذ تكون سريعة عند استخدام ان النوع من التدريب 
 .قد تحققت صحة الفرضية الجزئية األولى
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 :الفرضية الثانيةمناقشة ومقابلة النتائج ب 4-2-2
 .الداللة اإلحصائية لعبارات خاصة بإجابات المدربين: 25الجدول رقم

 .نتائج خاصة بإجابات المدربين
االستنتاج  المجدولة2كا المحسوبة2كا السئلــــــــة

 اإلحصائي
 دال 5.99 7.65 1س
 دال 7.81 16.91 2س
 دال 3.84 13 3س
 دال 3.84 13 4س
 دال 3.84 13 5س
 دال 3.84 13 6س
 دال 5.99 12.78 7س

 

بغية التأكد من الفرضية الثاني الذي نفترض فيها بأن التدريب التكراري يعطي مردود أثناء المباريات من طرف 
 .العبي كرة القدم 

جود وبعد المعالجة اإلحصائية تبين و  67.66.64.65.60.60.66ل النتائج المتحصل من الجدول رقم ومن خال
أثناء المباريات متوسطة  عليها ن النتائج التى يتحصلونيرون أ غلب المدربينإحصائية، وتوصلنا إلى أن أداللة 

أن طريقة التدريب تلعب دور في تحقيق نتائج جيدة كما  المباريات وفي وذلك من خالل نتائج المحققة وايجابية 
يجابية وتؤثر إيجاب يساهم أيضا فى تحسين سرعة  حيث ان هذا التدريب ا على الالعبين ويعطي مردوده،وا 

الالعبين، ويرون أن التمارين المنتهجة أثناء الحصص التدريبية تطبق أثناء المباريات، وكما أن هناك تحسن 
 .ومن خالل هذا نجد أنه قد تحققت صحة الفرضية الثانيةوتطور فى سرعة الالعبين من مقابلة إلى أخرى، 
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 :ومقابلة النتائج بالفرضية الثالثة  مناقشة 4-2-3
 .الداللة اإلحصائية لعبارات خاصة بإجابات المدربين: 26الجدول رقم

 
 

 .نتائج خاصة بإجابات المدربين
االستنتاج  المجدولة2كا المحسوبة2كا السئلــــــــة

 اإلحصائي
 دال 3.84 13 1س
 ةدالغير  5.99 4.76 2س
 دال 3.84 13 3س
 دال 3.84 13 4س
 دال 3.84 9 5س
 دال 3.84 13 6س

 
 

لدي العبي كرة  تنص الفرضية الثالثة على أن التمارين المنتهجة من طرف المدرب تساهم في تطوير صفة السرعة
 .القدم

وبعد المعالجة اإلحصائية تبين وجود  00.00.06.03.61 ومن خالل النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 
والتي يقومون بتطبيقها  قروا على أن التمارين التى يعتمدونأن المدربين أ لىإحصائية، وتوصلنا إروق ذات داللة ف

التي يقومون بتنفذها  وتطبيقها تكون  مناسبة في تنمية صفة السرعة، كما أن هذه التمارين  في الحصص التدريبية
، اكبون التطورات الحاصلة في مجال التدريبيو  أن المدربين  من مكتسبات قبلية وكذلك من الكتب واألنترنات، كما

تلك التمارين وتنفيذها، حيث  واستخدامهوذلك من خالل معرفة التمارين الحديثة ومدى مساهمتها في تطور السرعة، 
ومن خالل هذا نجد أنه قد تحققت صحة الفرضية  أن هذه التمارين تتناسب وتتالئم مع الوسائل المتاحة والمتوفرة،

 .الثالثة
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 :بالفرضية العامة الفرضيات الجزئية مقابلة 5-0-5
 .مقابلة النتائج بالفرضية العامة :07الجدول رقم

 

 النتيـــجة صياغتـــــــــها الفرضيـــــــــة

 
 الفرضية األولـــــى

 

يلعب التدريب التكراري دور في تنمية صفة 
 السرعة لدى العبي كرة القدم

 
 تحققت

 
 الثانيـــــــةالفرضية 

التمارين المنتهجة من طرف المدرب تساهم في     
 لدي العبي كرة القدم تطوير صفة السرعة

 

 
 تحققت

 
 الفرضية الثالثـــــــة

التمارين المنتهجة من طرف المدرب تساهم في   
 .لدي العبي كرة القدم تطوير صفة السرعة

 

 
 تحققت

 
 العامةالفرضية  وهذا ما يبين أن تحققت قد الجزئيةالفرضيات  أن لناتبين ( 07) رقم الجدول خالل من -

من وجهة نظر التدريب التكراري يساهم في تنمية صفة السرعة عند العبي كرة القدم أن  حول تدور والتي
 . تحققت قد المدربين

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .عرض وتحليل النتائج:                                                              الفصل الرابع

74 
 

 :عرض وتحليل ومناقشة نتائج المقابلة -4-3

 .؟نوع الشهادة المتحصل عليها ماهي (: 11)العبارة  -
 :عرض وتحليل النتائج

 بأنهالمدير التقني كان الغرض منه معرفة المستوى العلمي وكانت اإلجابة من خالل طرح هذا السؤال على  
 .شهادة تقني سامي في التدريب الرياضي  تخصص كرة القدم متحصل على

 

 .التدريب؟كم عدد سنوات الخبرة في ميادين   (:12)العبارة  -
 :عرض وتحليل النتائج

 .سنة في ميدان التدريب 03كثر من بأن له خبرة أمن خالل هذا السؤال كانت اإلجابة 
 

 ؟(العب سابق) لقدمهل سبق وأن لعبت كرة ا (: 13)العبارة  -
 :عرض وتحليل النتائج

اإلجابة بأنه  تكان حيثبعد مقابلة المدير التقني وكان الهدف من هذا السؤال اذا كان العب سابق أو ال     
 .العب سابق بطبيعة الحال

 

 على تدريبها طوال مسارك المهني؟ ماهي األصناف التي أشرفت  (:14)العبارة  -
 :عرض وتحليل النتائج

فكانت اإلجابة علي انه من خالل طرح هذا السؤال كان الغرض منه معرفة االصناف التي تم اإلشراف عنها     
 .قام بتدريب كل األصناف 

 

 هل لديك معلومات حول طرق التدريب المختلفة وماهي هذه الطرق التدريبية  ؟  (:15)العبارة  -
 :عرض وتحليل النتائج

فكانت االجابة  التدريبطرق  معرفةعلي المدير التقني والذي كان الغرض منه  من خالل طرح هذا السؤال     
المستعملة في مجال التدريب ومن بين هذه الطرق، التدريب الفتري والتدريب  نه يعلم جميع طرق التدريبأى عل

    .الدائري والتدريب المستمر والتدريب البليومترك والتدريب التكراري
 

 ؟ هل لديك معلومات حول طريقة التدريب التكراري  (:16)العبارة  -
 :عرض وتحليل النتائج

كما هو معلوم ومعروف أن التدريب التكراري هو إعادة  كانت اإلجابة التالية من خالل طرح هذا السؤال      
، السرعة، القوة)تحسين مستوي األداء وكذلك تطوير وتنمية  مع إعطاء راحة، كما أنه يؤدي إلى التمرين عدة مرات

 (الخ...التحمل
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 ؟ هذا النوع من التدريب ستخدامإ هل يحرص المدربون على (:17)العبارة   -
 :عرض وتحليل النتائج 

ستمرار وألنه معروف مدربين يستخدمون هذا التدريب و بال هذا السؤال كانت اإلجابة بأنه أكيد كل المن خال      
 وسهل التطبيق ويعطي نتائجه 

 

ن التدرب التكراري يلعب دور في تنمية صفة السرعة لدي العبي كرة القدم صنف هل تري أ (:18)العبارة  -
 ؟اواسط

 :عرض وتحليل النتائج
ل حسن الطرق التى تسهيري ان التدريب التكراري يعد من أحيث بنعم كانت اإلجابة  من خالل طرح هذا السؤال    
تطوير تلك  إلى الالعب يقوم بإعادة التمرين عدت مرات وهذا ما يؤدين كل كبير في تطوير السرعة حيث أشب

 .وهذا ما نره اثناء المباريات الصفة
 

 ؟  هل يزيد هذا النوع من التدريب من مردود العبي كرة القدم صنف اواسط في المباريات  (:19)العبارة  -
 :عرض وتحليل النتائج

نواع كما يعد هذا التدريب  من أ التدريب يزيد من مردود الالعبينن هذا أ من خالل هذا السؤال أجاب على     
 .ائج إيجابية حتي بلوغ سن االكابرالتدريب الخاصة التي تعطي مردود ونت

 

بحكم معرفتك وخبرتك هل التمارين المنتهجة من طـرف المـدربين تسـاهم فـي تطـوير صـفة السـرعة   (:11)العبارة  -
 ط ؟لدي العبي كرة القدم صنف اواس

 :عرض وتحليل النتائج

كبير في تنمية  ن التمارين التي يعتمد عليها المدربين تساهم بشكلبأل هذا السؤال كانت اإلجابة خال من         
ضغوطة وكذلك مكتسبات قبلية كما ن مصدر هذه التمارين الكتب واالنترنت و االقراص المصفة السرعة  حيث أ

المدربون يواكبون التطورات الحاصلة في  حيث أن غلب الفرقوالمتوفرة عند أ الوسائل المتاحةها تتماشي مع أن
 .مجال التدريب
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 :المقابلة ستنتاجا

خبرة كبيرة في مجال التدريب كما أنه ها المدير التقني نستنتج ان لديه دلى بالتي أ واإلجاباتالمقابلة من خالل    
 . العب سابق ولديه معلومات حول طرق التدريب ومن بينها التدريب التكراري يعد

كانت االجابة من طرف المدير التقني علي السؤال الخامس بأن المدربون يستخدمون التدريب التكراري ويعتمدون   
غلب المدربون بأنهم في أسئلة االستبيان حيث أقر أ 0السؤال رقم لمسناه عند إجابة المدربون على  عليه وهذا ما

كما أجاب المدير التقني بأن التدريب التكراري له دور في تنمية صفة السرعة ويعد من  التدريبيعتمدون على هذا 
يضا ما لمسناه أيضا في إجابات المدربين علي السؤال رقم لتى تساهم في تطوير السرعة وهذا أأحسن الطرق ا

يضا ما رأيناه دوده ونتائجه في المباريات وهذا أيعطي مر  عي بأن هذا النو ويرى المدير التقن من االستبيان، 60و66
سئلة المقابلة هي نفسها من أ 63ت اإلجابة على السؤال رقم ، وكان65و 60جابة المدربين على السؤال رقم ي إف

ابلة التي قمنا ومن خالل هذه المق 03و 67و 66 و64 سئلة االستبيان رقمابات التى أجاب بها المدربين في أاإلج
 .بها نستنتج بأن التدريب التكراري يساهم في تنمية صفة السرعة عند العبي كرة القدم صنف أواسط
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 :خالصة
ها، ثم اختبار في البحث وقمنا في البداية بعرض النتائج و مناقشتالجانب التطبيقي  لقد تطرقنا في فصلنا هذا إلى  

 لى تأكيد الفرضيات التى طرحنها كحلول إلشكالية هذا البحث الفرضيات وتوصلنا إ
فتبين لنا من خالل هذا الفصل أن التدريب التكراري يساهم في تنمية صفة السرعة لدي العبي كرة القدم كما     

 .وفي األخير توصلنا إلى مجموعة من الحقائق جاءت في سياق الفرضيات المطروحة .من وجهة نظر المدربين 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االستنتاج العام

78 

 

 :العام ستنتاجاال 

ن أتج نستن نأخالل  الفرضيات المطروحة يمكن الدراسة ومن  نتائج هذهه ليإتوصلت   على ضوء ما         
وذلك من خالل نظرة  بواسطة التدريب التكراري السرعة عند  العبي كرة  القدم  صنف  أواسط تتطور وتتزايد

 . المدربين

  لك  ذو  .ور في  تنمية صفة السرعة عند العبي كرى القدم ديلعب أن التدريب التكراري  ستنتجناإوكذلك
 والجانب التطبيقي من  خالل النتائج المتحصل عليها  في الدراسة النظرية 

   لك من  خالل المباريات  من  طرف الالعبين وذثناء أن التدريب التكراري يعطي مردود  أأيضا وتبين لنا
 الموجود تحسنالرين  المطبقة و اققة والتمالنتائج المح

 لمنتهجة من  طرف  المدرب  تساهم  في  تطوير صفة السرعة لدى العبي  ان التمارين أستنتجنا إلك ذوك
 كرة القدم وذلك من  خالل التمارين المقننة ومصادرها والوسائل المتاحة والمتوفرة 

   وتحقيق  ،لى تحسين وتطوير السرعةإ التكراري  يؤدييب ستخدام التدر إن أثبتت الدراسة النظرية أكما
قابلية السرعة  يستوي  فيها الهيكل العظمي وتصل  واسط ن مرحلة فئة األألى إ  باإلضافةجابية إنتائج  

تبقى على نفس  المستوى   وبعد ذلكالتحسن في  سن المراهقة قصى درجات أقصى حد لها وتبلغ أفيها 
 .نخفاضاالحتى  سن الثالثين ثم  تبدأ في 

ن التدريب أمفادها حقيق صحة الفرضية التي لى تإلنتائج  المتحصل  عليها توصلنا ومن خالل  كل  هذه  ا       
 .صفة السرعة  عند العبي  كرة القدم  من وجهة  نظر  المدربين مية التكراري يساهم في  تن
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 خاتمة  

معلومات    ومقصود فقد بدأنا  عملنا  المتواضع بجمع  ال منطق  هدف مسطراية  نهاية ولكل ن  لكل  بدإ          
الرياضي  حيث أصبح التدريب ،كشف حقائق موضوع  دراستنا و كان هدفنا  المسطر ،الخاصة  بموضوع البحث

تكوين الفرد تكوينا   إلىويسعى  ،ومعارف معينة معلو من  قوانينهيستمد العلوم  قيعلما  قائما  بحد  ذاته  كبا
الهدف  لكرة  القدم  بعدة  مراح في مجال الرياضيريب دالت رم وقد االجتماعيةالنفسية والبدنية من الناحية منهجيا 

خالل البدنية والنفسية والخططية من التي من شأنها رفع  القدرات  الطرق و المناهج  فضلأمنها البحث الدائم عن 
  .فضل  النتائجأعلى نافسات  والحصول مال خوض مختلف  ألجلالمستويات  تحضيره من كافة

ية  الصفات  البدن عليها  في  تطوير وتنمية التي  يعتمد  التدريب طرق  التكراري  يعد طريقة منالتدريب  نإ     
يساهم  ويساعد الالعبين في  تطوير صفاتهم  البدنية  ألنه لنسبة  لالعبين همية  باأ ويعد  التدريب التكراري  ذو

 .االستيعاب  سهل و  الفهمعلى القيام بالتمارين ويكون  من بينها  السرعة  كما  يساعد الالعبين
كرة  القدم  العبي  لدى السرعة صفة تنمية فييساهم التدريب التكراري  وجدنا ان  دراستنا هذه  و من  خالل      

  .من  وجهة  نظر  المدربين
  أننا القولال يغنينا من  ما كان شيقا  وواسعا  ولكن هذابقدر  أن هذا الموضوع القول االخير يمكنوفي       

مدربين ال نظر وجهة منعبي كرة  القدم لدى الالسرعة  التكراري في تنمية صفة كيف يساهم التدريبمنه ستخلصنا إ
 .مستقبالأخرى أن تكون  هذه بمثابة مقدمة لدراسات نأمل كما  .االواسطصنف  فئة
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 : توصيات وافتراضات مستقبلية

من خالل النتائج المتحصل عليها من خالل الدراسة التي قمنا بيها، سنحاول تقديم       
 بعض االقتراحات التي تستفيد منها الجهات الوصية بشؤون المدربين

 ستخدامه في جميع الرياضات المختلفةاكثر بطريقة التدريب التكراري وا هتماماإل 
 عطائهتناء بالمدرب عاإل  .الل اقامة ملتقيات وندوات ودورياتقيمة من خ وا 
 صبحت هي التي أ ألنهاهتمام اكثر بتطوير صفة السرعة عند جل الالعبين اإل

 .تحسم النتائج
 هتمام بالجانب التكويني للمدرب من خالل ابراز اهمية التدريباإل. 
 ستخدام تمارين التدريب التكراري من اجل تطوير الصفات البدنية ومن بينها إ

  .السرعة
 نتقاء التمارين التي تتناسب مع الصفة ستخدام التدريب التكراري يجب اعند إ

 .المراد تحسينها وتطويرها
 اضية اخري ومستويات عمرية مختلفةجراء دراسات مشابهة في العاب ريإ. 
 التدريب التكراري لما له من اهمية ودور في عملية تطوير علي استخدام  التأكيد

 .مختلف الصفات البدنية
 التدريب التكراري في تنفيذ التمارين ضرورة االعتماد على.  
 تفادة من كل ماهو جديد ،وكذا من فتح دوريات تكوينية موسمية للمدربين لالس

 ستفاد منها في مجال كرة القدميجل تبادل الخبرات لأ

 



 

 

 

 البيبليوغرفيا
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                                            جــــــــــــــــــــــــــــــــامعة البــــــــــــــــــــــــــــويرة
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية                                  

 قسم التدريب الرياضي

                                 

                                    

في اطار انجاز مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية فرع    
من وجهة نظر  العبي كرة القدم مساهمة التدريب التكراري في تنمية صفة السرعة لدي" :تدريب رياضي تحت عنوان

 *                               واسطصنف أ*     "  المدربين

 .بوالية البويرة الرابطة الوالئيةفرق  مدربي دانية على بعضدراسة مي_   

هو إثراء نتقدم إلى سيادتكم بطلب ملئ هذه االستمارة باإلجابة على كل األسئلة، ونعلمكم أن الهدف من االستمارة    
وتوسيع مجاالت البحث العلمي والمعلومات التي تقدمونها ستحظى بكامل العناية لذا نرجو منكم ملئ هذه االستمارة 

 .بموضوعية

 .تقبلوا منا فائق االحترام والتقدير

  :      مالحظة

 .أمام الجواب المناسب( x)ضع عالمة 

 :دكتورتحت إشراف ال                                                                  :البمن إعداد الط

 بن عبد الرحمن سيدعلي                                                             باديس أحمد 

 

 

                             

 

 

 

                            

     1024/1025:الجامعية السنة                                            

 *ستمارة االستبيان الخاص بالمدربينا* 
 



  معلومات شخصية

 منذ متى وأنتم تمارسون مهنة التدريب ؟ -2
سنوات          5أقل من            سنوات          20أقل من    سنوات 20أكثر من              

 ما هو مستواكم في التدريب ؟ -1
 العب سابقليسانس في الرياضة                     

مستشار في الرياضة                                مربي في الرياض               تقني سام في الرياضة        

                            

 صفة السرعة لدى العبي القدم؟  يةمنيلعب التدريب التكراري دور في ت :المحور االول 

 أثناء الحصص التدريبية هل تعتمد على التدريب التكراري؟ -2
 دائما              أحيانا                    نادرا               

 أثناء عملية التدريب هل تعطون أهمية كبيرة لتطوير صفة السرعة؟  -1
  نعم                        ال             

 ماهو الهدف من استخدام التدريب التكراري؟  -3
 .تحسين مستوى أداء الالعبين  -
 .تنمية الصفات البدنية في بينها السرعة -
 . تطوير قدرات الالعب -

 التي تراها مهمة بدرجة كبيرة بالنسبة لالعبي كرة القدم؟و هذه الصفات البدنية رتب   -4
 تحمل -سرعة                -قوة                       -
 رشاقة  -المرونة                   -

 هذه الطريقة؟ ل ريب التكراري هل الالعبين يتحمسونعند استخدام طريقة التد  -5

 نعم                    ال                   

 

 ماهي الشدة التي تعتمدون عليها أثناء عملية التدريب؟  -6
 متوسطة                       عالية                            ضعيفة      



 عند استخدام طريقة التدريب التكراري هل ترون أن قدرة الالعب على الفهم والتنفيذ يكون؟  -7
  متوسطة                         ضعيفة                        سريعة    

                         مكرة القد العبي التدريب التكراري يعطي مردود أثناء المباريات من طرف :المحور الثاني 

 ماهي طبيعة النتائج التي تتحصلون عليها؟  -2
 سلبية                    متوسطة          إيجابية                        

 ماهي العوامل التي تأثر بنسبة كبيرة في تحقيق نتائج جيدة؟  -1
 الرغبة في الفوز  -طريقة التدريب                      -
 الخطة المنتهجة -مكانة الالعب                       -

 تطبيق في المقابالت ؟  ةاثناء الحصص التدريبي هل التمارين التي تعتمد عليها  -3
 نعم                        ال              

 هل للتدريب التكراري دور في تحسين سرعة الالعبين أثناء المباريات؟  -4
 نعم                        ال               

 من مقابلة إلى مقابلة هل ترى أن هناك تحسن وتطور في سرعة الالعبين؟  -5
 نعم                         ال              

 كيف ذلك؟ " نعم"إذا كانت اإلجابة بـ  
...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

ى أن األسلوب المستخدم أثناء التدريب يؤثر إيجابيا على الالعبين ويعطي مردوده في هل تر   -6
 المباريات؟

                         ال                          نعم      
هل طريقة التدريب المتعمد في تنفيذ التمارين تعطي مردودها في المباريات حسب رأيكم كيف   -7

 نها ؟و تر 
 مناسبة تماما              مناسبة نسبيا                      غير مناسبة         
ولماذا؟ 

...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 



 

التمارين المنتهجة من طرف المدرب تساهم في تطوير صفة السرعة لدى العبي  :المحور الثالث 
 كرة القدم؟

 هل التمارين التي تعتمدون مناسبة في تنمية صفة السرعة؟  -2
 نعم                            ال           

 ، فماهي هذه التمارين؟"نعم"إذا كان االجابة بـ 
...........................................................................................

..................................................................................... 
 ذونها في عملية التدريب؟فمن أين تعتمدون على التمارين التي تن  -1

 ــــ مكتسبات قبلية             

 ـــ من الكتب           

 االنترنتـــ من            

 ــــ مصدر اخر           

 ؟ تواكب التطورات الحاصلة في مجال التدريب الرياضي هل -3
 نعم                           ال              

 
 في تنفيذ التمارين؟ مبدأ التنوع في الشدة والحجم هل تعتمدون على  -4

 نعم                             ال            
 

 هل التمارين المعتمدة في عملية التدريب؟  -5
  قديمة                             حديثة             

 
 عليها تتماشى مع الوسائل المتاحة والمتوفرة؟ التي تعتمدون هل التمارين  -6

 نعم                        ال             



   


