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 :سمم، أما بعدو  اهلل عميو اهلل صمىالسالم عمى رسول لحمد هلل كثيرا والصالة و ا

، الميم أعطنا وال تحرمنا، وزدنا وال تنقصنا، وأكرمنا وال تينا، وأثرنا وال تؤثر عمينا 
 نجاز ىذا العمل المتواضع.الحمد هلل الذي وفقنا إل

قاست الويالت وضحت و  ،العيون التي ظمت تراقب خطوات نجاحي إلى ىدي ثمرة جيديإ
ة عيني أمي العزيزة حفظيا إلى قر  والتي ىي حياتي، ،كثيرا من أجمي، فكانت لي سندا وعونا

 .في عمرىا مع دوام الصحة والعافية أطالاهلل و 
كان ، و  إلى أعز مخموق في ىذا الوجود ونور مستقبمي، إلى الذي كان منبع الحنان والعطاء

لى و  لي سندا في مشواري الدراسي أبي العزيز أطال اهلل في عمره. خالد، وليد وحكيم تي اخو ا 
لى األىل واألقارب الى و  ومسعود لى الكتكوت عبد الرحيم، وا  الشمعة التي تنير بيتنا إيناس وا 

ي نلى كل من رافقان شاء اهلل  إليو إتمنى ليم التوفيق في كل ما يطمحون إلى اصدقائي أ
عموم وتقنيات النشاطات البدنية لى كل زمالئي بقسم في انجاز ىذا العمل المتواضع وا  

 والرياضية.
 .ـ إلى كل من يحمله قلبي ولم يكتبه قلمي

                                                               عيدمن قريب أو ب نيإلى كل من يعرف
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 :بحثممخص ال
تكمن أىمية  الدراسة الحالية في إبراز دور تخطيط التدريب الرياضي في الرفع من مستوى االنجاز الرياضي     

لدى العبي كرة القدم فئة األكابر، وذلك ألن بموغ  المستويات العميا والوصول لمنصات التتويج ال يأتي بمحض 
نما بمراعاة األسس العممية ومخ تمف النظريات الحديثة ومن بين ىاتو األسس تخطيط الصدفة أو بالطرق العشوائية وا 

كما تيدف ىاتو الدراسة إلى تبيين وتوضيح مدى تأثير المؤىل العممي لممدربين في نجاح أو فشل عممية التدريب، 
التدريب، وكذا توضيح مدى تأثير أسموب التدريب المنتيج من طرف المدرب في تحسين نتائج الفريق ومدى 

ت المادية والبيداغوجية في نجاح عممية تخطيط التدريب، وىذا ما يوضح الصورة الحقيقية التي مساىمة االمكانا
يجب أن تتم في غضونيا ىذه العممية باالعتماد عمى األسس العممية كمعيار فاصل بين الالعبين، أما من الجانب 

، منتيجا في ذلك الباحث "ة القدم البويرة"الرابطة الوالئية لكر فقد أجريت الدراسة عمى فرق والية البويرة المنيجي 
المنيج الوصفي بأسموبو المسحي من خالل توزيع استمارات االستبيان عمى المدربين ألخذ آرائيم ووجيات نظرىم 

من إجاباتيم واقتراحاتيم البناءة في أغراض عممية بحتة، باإلضافة إلى المقابمة الشخصية  واالستفادةحول الموضوع 
عمى  ةدراسالاشتممت و التي أجريت مع بعض رؤساء الفرق محل الدراسة بغرض إثراء الموضوع وتدعيمو أكثر، 

 الثانيأما حاور، م (30)فصمين األول تضمن ثالث ة النظرية وتضمن جانبين: األول خصص لمخمفية المعرفي
فخصص لمخمفية المعرفية التطبيقية )الدراسة الميدانية( فتضمن الدراسات المرتبطة بالبحث، أما الجانب الثاني 

جراءاتو الميدانية، أما الثاني فاحتوى عرض وتحميل ومناقشة وتضمن فصمين ، األول خصص لمنيجية البحث وا 
 النتائج.
الدراسة عن صحة ومدى تحقق الفرضيات المقترحة و وكشفت دور تخطيط التدريب وفي األخير أسفرت نتائج      

ين المدربين تكو ضرورة كأسموب عممي يسمح بالرفع من مستوى االنجاز الرياضي في كرة القدم، وعميو نوصي ب
كذا و  القدم،النظريات المتعمقة بكرة المعرف و وذلك بغرض االستفادة من احدث المعارف  رسكمةواخضاعيم لمتكوين و 

البرنامج المقترح من طرف المدرب، وكذلك  إلنجاحتوفير االمكانات الالزمة من وسائل بيداغوجية ومادية وذلك 
تخطيط التدريب، االنجاز  الكممات الدالة:عممية ومقننة في عممية التخطيط  الحرص عمى ضرورة إتباع أسس
 الرياضي، كرة القدم، فئة األكابر.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 مــــقـــدمـــة
 

 مــقـــدمـــة: •

       یطمح معظم المدربین إلى الوصول بالالعبین وفرقهم إلى أعلى المستویات وهو حلم یداعب خیال جل 
المختصین في المجال الریاضي، وهذا األخیر ال یتأتى إلى من خالل مسایرة التطور العلمي في هذا المجال وذلك 
من أجل إعداد الالعبین والذي یجب أن یستند إلى الحقائق العلمیة التي قدمتها مختلف العلوم األخرى سواءا كانت 

في المجال البیولوجي أو النفسي أو الخططي .....الخ، والتي یستفید منها المدرب بفاعلیة لتحسین تنفیذ العملیة 
التدریبیة، ولقد أنقضى الوقت الذي كان یتمكن فیه بعض المدربین من الوصول بالریاضیین الموهوبین إلى المستوى 

العالي باالعتماد على تجاربهم المیدانیة وخبراتهم الفردیة، فمن الصعب الیوم الوصول بالریاضي إلى المستوى 
العالي المرموق في المجال الریاضي وخاصة في ریاضة كرة القدم التي تعتبر الریاضة األولى واألكثر الشعبیة في 
المجال الریاضي، وهذا ما لم یتم وفق تخطیطا مبني على أسس علمیة متینة في مجال التدریب الحدیث، ویكون 

هذا بدایة من عملیة االنتقاء من خالل اختیار أنسب الالعبین ومسایرتهم خالل مراحل التكوین والتدریب وكذا إعداد 
البرامج التدریبیة وصوال إلى اإلمكانیات المادیة والبشریة وتذلیل كل العقبات التي تعترض الوصول بالریاضیین إلى 

 )99، ص1999.(عبیدة مفتي صالح، أعلى المستویات

     وریاضة كرة القدم من بین الریاضات یسهر القائمین علیها في الدول المتقدمة إلى تطویرها ومواكبة أحدث 
األسس العلمیة والبرامج التدریبیة الحدیثة إلعداد الالعبین وتنمیة الموهوبین، وهذا ما أكده مختلف الخبراء 

والمختصین من خالل أن القدرة على االنتصارات وتحقیق النتائج یتوقف على الحصول على أعلى مستوى ممكن 
من القدرات البدنیة والمهاریة والخططیة والنفسیة ولذلك وجب أن یكون هناك تخطیط منهجي ومنظم للبرامج 

 التدریبیة.

    ولضمان تدریب ناجح وفعال وجب على المدربین القائمین بالعلمیة التدریبیة في كرة القدم إتباع أحسن الطرق 
واإللمام بالمبادئ األساسیة لعلوم التدریب ومعرفة وخصائص وممیزات مختلف المراحل العمریة والعمل على تطویر 

صفاتهم المهاریة والتقنیة والخططیة بأسلوب علمي صحیح، وتطویر هاته الصفات ال یأتي إال من خالل خطة 
رشیدة طویلة المدى لها أهداف محددة مبنیة على أسس علمیة من خالل وضع برامج للتنفیذ وفقا لألولویة والترتیب 

) 23، ص2002.(وجدي مصطفى الفاتح، الزمني

     ومما تقدم ذكره ولنجاح العملیة التدریبیة ورفع مستوى كرة القدم خاصة وجب علینا تجنید جمیع طاقاتنا في رفع 
مستوى المدرب الذي یعتبر العمود الفقري في هاته العملیة، وهذا في أن یكون مستوى تطلعات اللعبة من كفاءة 

علمیة في المجال التدریبي باإلضافة إلى تهیئة الالعبین عن طریق تخطیط برامج علمیة للرفع من مستواهم 
، باإلضافة إلى تحسین تصرف )05، ص2003(علي فھمي البیك، وٕاعدادهم في جمیع المجاالت البدنیة والمهاریة والخططیة 

المسؤولین،  وكذا توفیر اإلمكانات الالزمة لفرقهم وذلك من أجل الرفع من مستوى اإلنجاز لهذه األخیرة عامة وكرة 
 القدم خاصة.

 
 ك 

 



 مــــقـــدمـــة
 

    ومن خالل دراستنا هاته التي قمنا على مستوى والیة البویرة تطرقنا في بدایتها إلى التعریف بالموضوع من خالل 

طرح إشكالیة هذا البحث، وكذا أهمیته من الجانب العلمي والعملي كما تطرقنا إلى أهدافه وتحدید المصطلحات 

وقسمنا موضوع بحثنا هذا إلى جانبین نظري وتطبیقي، الجانب النظري تضمن فصلین، األول الخاصة بالبحث، 

خصص للخلفیة النظریة للدارسة واشتمل بدوره على ثالث محاور أساسیة، المحور األول سنلقي فیه الضوء على 

عملیة تخطیط التدریب من خالل تقدیم شروحات فیما یخص مفهوم هذه العملیة وفوائدها وكذاك الواجبات المرتبطة 

بها، أما المحور الثاني فتناولنا فیه االنجاز الریاضي، وذلك من خالل تحدید مفهومه وكذا أهم طرق تحقیقه 

ومحدداته، أما المحور الثالث تناولنا نشاط كرة القدم من خالل تسلیط الضوء على تعریفه، وأهم الطرق الالعب 

الحدیثة، ومتطلبات كرة القدم، أما الفصل الثاني فتضمن الدراسات المرتبطة بالبحث والتي لها عالقة بموضوع بحثنا، 

أما الجانب التطبیقي فتضمن هو األخر فصلین، فصل ثالث یضم منهجیة البحث وٕاجراءاته المیدانیة، حیث وضحنا 

المنهج العلمي المتبع وكذلك مجتمع البحث والعینة التي ستجرى علیها الدراسة، باإلضافة إلى األدوات المستخدمة في 

جمع البیانات والوسائل اإلحصائیة المعتمدة في تفریغ النتائج، أما الفصل الرابع فاحتوى عرض وتحلیل نتائج 

االستبیان المقدم إلى المدربین الذین یشرفون على فئة األكابر للرابطة الوالئیة لكرة القدم بوالیة البویرة، وكذا المقابلة 

التي أجریت مع بعض رؤساء الفرق الناشطة في نفس المستوى، وأخیرا ختمنا الدراسة باستنتاج عام وخاتمة وصوال 

 إلى بعض االقتراحات والفروض المستقبلیة التي نأمل أن تكون بمثابة االنطالقة لدراسات أوسع وأعمق في المستقبل.
 

 
 ل 

 



 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدخل عام                                                                                         التعریف بالبحث 
 

 :- اإلشكالیة1
      مما الشك فیه أن المستوى الریاضي في مختلف الریاضات المعروفة قد حقق خطوة كبیرة لألمام وهذا ما 

تؤكده األرقام الكبیرة المحطمة یوم بعد یوم، والتي كان تحطیمها حلما یداعب خیال القائمین على المجال الریاضي، 
ویرجع الفضل في هذا التطور العلمي الكبیر في طرق التدریب وٕاعداد الالعبین الذي یستند إلى الحقائق العلمیة 

التي قدمتها مختلف العلوم األخرى، والتي یجب على المدرب أن یتعامل معها لتحسین العملیة التدریبیة یوفر 
 اقتصادیة الجهد وأمال والوقت لتحقیق متغیرات التدریب.

     وریاضة كرة القدم من بین هاته الریاضات التي یهدف القائمون علیها بالوصول بفرقهم إلى أعلى المستویات، 
من خالل الوصول إلى اإلعداد المتكامل من جمیع الجوانب، هذا اإلعداد الذي البد له من طرق وأسالیب ووسائل 

 مدروسة یتم التخطیط لها سلفا عن طریق مختصین، مدربین وهیئة مشرفة.
     وان التطور الذي عرفته كرة القدم الحدیثة راجع باألساس الى االعتناء بعدة جوانب والتي من بینها المدرب 

الریاضي والالعب وكذا البرامج التدریبیة والمناخ الذي یتم فیه هاته العملیة فالمدرب الذي یوصل العلم والمعرفة الى 
 الالعبین من خالل برامج مقننة مبنیة على أسس سلیمة في مجال التدریب الریاضي الحدیث.

 أن القدرة على االنتصارات وتحقیق النتائج یتوقف على الحصول على أعلى مستوى ممكن من Wei neckوأكد
القدرات المختلفة لذلك وجب هناك تخطیط منهجي منظم للبرامج التدریبیة على أسس علمیة في مجال التدریب 

 (JurgonWeineck, 1986, p309) الریاضي الحدیث.
       وتتمثل هذه األسس والطرق في عملیة التخطیط الریاضي بصفة عامة والذي یعتبر عملیة تنبؤیة تعتمد على 

 )15، ص2007(عماد الدین عباس أبو زید، تنظیم وتسجیل مكونات وعناصر التدریب األساسیة لتحقیق هدف معین.
      ومن كل هذا أردنا ربط عملیة تخطیط التدریب بمدى مساهمتها في الرفع من مستوى االنجاز الریاضي في 

 كرة القدم عند فئة األكابر، ولهذا قمنا بطرح التساؤل التالي:
 *السؤال العام:

      - هل لتخطیط التدریب دور فعال یسمح برفع مستوى االنجاز الریاضي في كرة القدم لفئة األكابر؟
 * التساؤالت الجزئیة:

 ؟.یؤثر المؤهل العلمي لدى المدربین في نجاح العملیة التدریبیة- هل 
 - هل ألسلوب التدریب المنتهج تأثیر على مستوى االنجاز الریاضي في كرة القدم "فئة أكابر"؟.

 - ماهي أبرز العوامل التي تعیق تنفیذ عملیة تخطیط التدریب؟.
 * الفرضیة العامة:

الفرضیات: - 2
 (Maurice Angers, 1996, p102)        "تعرف الفرضیة على أنها ذلك الحل المسبق إلشكالیة البحث".

الفرضیة العامة: - 2-1
 من خالل التساؤل الرئیسي تم صیاغة الفرضیة العامة بالشكل التالي:

 لتخطیط التدریب دور فعال یسمح بالرفع من مستوى اإلنجاز الریاضي لدى العبي كرة القدم "فئة أكابر". -
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فرضیات الجزئیة: - ال2-2
 .یؤثر المؤهل العلمي لدى المدربین في نجاح العملیة التدریبیة- 

. - ألسلوب التدریب المنتهج تأثیر على مستوى االنجاز الریاضي في كرة القدم "فئة أكابر"
- نقص اإلمكانیات المادیة من أبرز العوامل التي تعیق تنفیذ عملیة تخطیط التدریب.                                                                          

 اختیار الموضوع: - أسباب3
 ذاتیة وموضوعیة هي:       إن الدوافع التي أدت بي الختیار هذا الموضوع والدراسة تمثلت في عدة أسباب

 :أسباب ذاتیة 
 واقع الفرق المحلیة لوالیة البویرة. -
 الرغبة في الخوض في مثل هذه المواضیع. -
 الرغبة في تزوید المدربین بمثل هاته البحوث, -
 :أسباب موضوعیة 

 صالحیة المشكلة للدراسة المیدانیة والنظریة. -
 الرغبة في معرفة مدى إتباع المدربین ألسالیب العلمیة في میدان التدریب ومن أبرزها تخطیط التدریب. -
 عدم شمولیة ودقة بعض النتائج المتحصل علیها من الدراسات السابقة. -
 تسلیط الضوء وٕابراز مدى أهمیة تخطیط التدریب في ظل التطورات الحالیة. -

: بحثأهمیة ال-4
     من المعروف أن كل دراسة تستمد أهمیتها من طبیعة الموضوع الذي تتناوله من جهة ومن نوع المشكالت 
التي تطرحها من التقصي والتمحیص من جهة أخرى، كما یمكن اعتبار موضوع هذا البحث هاما لما یحمله في 

طیاته من مؤشرات ودالالت تبرز أهمیته، ولنجاح أي عمل یلزمه مجموعة من عناصر اإلنجاز التي تجتمع لتحقیق 
 أهداف معینة ویمكن تقسیم أهمیة دراسة هذا الموضوع إلى:

 - أهمیة علمیة: 4-1
 إثراء المكتبة بمثل هاته البحوث. -
 إثراء الرصید العلمي للمدربین والباحثین في هذا المجال. -
 فتح الطریق أمام الراغبین في الخوض في مثل هاته البحوث. -
 المساهمة في إرشاد المدربین والالعبین ومعرفة أسالیب وطرق التدریب المنتهجة لتحقیق األهداف. -
 معرفة قیمة وجوهر تخطیط التدریب وأهمیته العلمیة والمعرفیة. -
تخطیط التدریب، االنجاز تعتبر هذه الدراسة هامة لما تحمله من دالالت في الموضوع والمتمثلة في  -

 الریاضي، كرة القدم.
 - أهمیة عملیة:4-2

تطبیق أسلوب تخطیط التدریب من طرف المدرب في المیدان له أهمیة بالغة في الوصول إلى اإلعداد  -
 المتكامل (بدني، خططي، نفسي ....).
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 یمكن المدرب من اقتصاد الوقت، المال، الجهد. -
 یرفع من مستوى أداء المهارات وتحسین األداء والنتائج. -
 دراسة هذا الموضوع تعطي المدرب أكثر لیونة في تطبیق خططه والتعامل مع المتغیرات. -

أهداف البحث: - 5
       یسعى المتطرق لمثل هاته المواضیع لتحقیق عدة أهداف أبرزها:

 معرفة دور وأهمیة المؤهل العلمي لدى ومدى مساهمته في نجاح العملیة التدریبیة في كرة القدم. -
  في نجاح تنفیذ عملیة تخطیط التدریب.ةإبراز مدى أهمیة اإلمكانیات المادیة و الوسائل البیداغوجي -
 محاولة معرفة دور تخطیط التدریب كعملیة فعالة في تحسین مستوى نتائج الفریق الریاضي. -
 توضیح دور االسلوب المنتهج من المدرب ومساهمته في تحسین نتائج فریقه. -

 * تحدید المفاهیم والمصطلحات:

 أ/تخطیط التدریب:

 هو استقراء للمستقبل من خال إمكانیات الحاضر وخبرات الماضي واالستعداد للمستقبل بوضع أنسب * اصطالحا:
الحلول بكافة الوسائل الممكنة لتحقیق األهداف البعیدة والقریبة ووضع بدائل لي صعوبات محتملة عن طریق تحدید 

 )15، ص2007 (عماد الدین عباس أبو زید، السیاسات الكفیلة لتحقیق هاته األهداف مع وضع برامج زمنیة.

  هو وضع برامج تدریب مخططة یضعها المدرب للوصول بالالعبین إلى أعلى المستویات.* إجرائیا:

 ب/ اإلنجاز الریاضي:

عن نتیجة رقمیة یتحصل علیها الریاضي من خالل منافسة ریاضیة ما، وهو كذلك هو عبارة  :اصطالحا •
 .)25، ص 1988(سیدة أحمد عدة، الكفاءة والقدرة والقوة.

الوصول إلى الحد األقصى من العناصر التي تحدد رفع المستوى في فعالیة االختصاص مع استعداد  إجرائیا: •
ن تدریب ریاضة االنجاز العالي البد من أن یوجه الریاضي إلى استخدام إلذلك ف ب،عاٍل للمستوى المطلو

الطرق والوسائل الخاصة والتوسع من اجل الوصول إلى حالة الكمال والثبات وهذا ما نشاهده مثال بان ریاضة 
 . المستویات تتطلب من الریاضي إلى توجه ذي مستوى عاٍل من تكنیك وتكتیك وقدرات بدنیة عالیة

 هي لعبة جماعیة، یتكیف معها كل أصناف المجتمع وتعتبر من أكثر اللعب شعبیة تلعب اصطالحا:: ج/كرة القدم
 العبا یسعى كل فریق للتغلب على اآلخر بتسجیل هدف في مرمى 11بفرقین، بحیث یتكون كل فریق من

 )9، ص1998(مأمور بن حسن سلیمان، الخصم.

 كرة القدم تعتبر من أكثر الریاضات ممارسة یتم من خاللها تحریك الكرة باألقدام وال یسمح إال لحارس إجرائیا: •
 المرمى إمساك الكرة بالید داخل منطقة الجزاء.
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 تمهيد:
تتطمب عممية التدريب لموصول إلى المستويات الرياضية العالمية اإلعداد لسنوات طويمة، واإلعداد لسنوات عديدة  

نما عن طريق التخطيط القائم عمى أسس عممية سميمة تضمن  الوصول بعممية التدريب إلى أفضل ال تأتي جزاًفا وا 
النتائج وأرقى مستوى من اإلنجاز الرياضي الذي يعد الهدف األبرز الذي يسعى المدرب لموصول إليه بعدة طرق 
ووسائل، ورياضة كرة القدم من بين هاته الرياضات التي يسعى القائمون عميها لتحقيق هذا الهدف بحيث تعتبر من 

األكثر ممارسة، وفرضت نفسها عمى كافة الرياضات األخرى، وتعد كذلك الرياضة األكثر بين أكثر األلعاب شعبية و 
 تنافسية لتحقيق النتائج وأعمى المستويات.

وفي هذا الفصل سنتطرق إلى عدة محاور تتمثل في تخطيط التدريب مفهومه، العوامل األساسية لنجاحه      
 وشروطه ......إلخ.

 من خالل تحديد مفهومه، طرق تحقيقه، وأبرز أسسه ومبادئ. وكذا اإلنجاز الرياضي     

كما سنتطرق إلى رياضة كرة القدم من خالل مفهومها وأهم المتطمبات الخططية لالعب كرة القدم، وكذا أبرز طرق 
 المعب الحديثة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحور األول:                                                                                      تخطیط التدریب
 

 -تخطیط التدریب.1-1

 - مفهوم تخطیط التدریب:1-1-1

     هو استقراء للمستقبل من خالل إمكانیات الحاضر وخبرات الماضي، واالستعداد لهذا المستقبل بوضع أنسب 
الحلول له بكافة الوسائل الممكنة لتحقیق األهداف البعیدة والقریبة ووضع بدائل ألي صعوبات محتملة عن طریق 

تحدید السیاسات الكفیلة لتحقیق هاته األهداف مع وضع البرامج الزمنیة لهاته السیاسات في إطار اإلمكانیات 
 )15، ص2007(عماد الدین عباس أبوزید، المتاحة والمرتقبة.

 )27، ص 1997(عبد الحمید شرق،  ,وهو كذلك وضع أهداف مرئیة بطریقة منطقیة سواء كانت أهداف عاجلة أو بعیدة المدى

 -تعریف تخطیط التدریب: 1-1-2

"هو عملیة تنظیمیة شاملة یلعب فیها تشكیل حمل التدریب ومستوى الالعبین دوًرا رئیسیا على مواسم السنة 
، 2007(عماد الدین أبو زید/ التدریبیة، كما یمثل فیها اتخاذ القرار المبني على الخبرة والدراسة أهمیة كبیرة لتحقیق الهدف".

 .)24ص 

 - العوامل األساسیة لنجاح تخطیط التدریب:1-1-3

     یعتمد تخطیط التدریب على عوامل مختلفة، فنیة، إداریة وتنبؤیه.....إلخ، وهاته العوامل لها دور إیجابي في 
 عملیة تقدیم المستوى، إلى جانب الخبرة المیدانیة في هذا المجال.

 أ/ العوامل الفنیة لنجاح خطة التدریب:

    تلعب العوامل الفنیة دوًرا كبیًرا في نجاح عملیة تخطیط التدریب، بحیث تعتبر العمود الفقري في تحقیق 
 األغراض واألهداف الموضوعة والتي نعرضها فیما یلي:

 البحث والدراسة: •
تتمثل في مختلف البحوث العلمیة في مجال تخطیط التدریب الریاضي، والتي ساهمت بشكل إیجابي في تقدم 

مستوى الریاضي، وظهرت نتائجه من خالل تحطیم األرقام والمستویات في المحافل القاریة واألولمبیة والعالمیة على 
 أیدي الخبراء من المدربین الممیزین.

 دور الخبراء: •
یعتبر الخبراء الركیزة األساسیة والهامة للدراسات والبحوث والدوریات العلمیة ومدى االستعانة بهم في مجال تخطیط 
التدریب الریاضي، وعلى ذلك ظهر الخبیر الواعي عند التنبؤ بالمستوى الذي یقوم بالتخطیط له، فكلما كان الخبیر 

واقفا عند أحدث البحوث والدراسات ذات االختصاصات ملًما بها، أمكنة ذلك من وضع التصور العلمي السلیم 
للتخطیط، فالمدرب الجید الكفء هو المدرب ذو الخبرة والدراسة في مجال تخصصه وینقسم المدربون إلى ثالث 
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، 2010(مهند حسن البشتاوي وآخرون، درجات: مدیر التدریب المسئول، وكذا مدرب أول للملعب، ومدربو الملعب المساعدون.

، والمدرب هو الذي یفهم واجباته ملم بأفضل وأحدث طرق التدریب وأسالیبه وحاجات العبیه، متبصرا .)155ص 
) 05، ص2003(علي فھمي البیك، بكیفیة االستخدام الجید لمعلوماته الشخصیة وخبراته في مجال تخصصه,

 دراسة مجتمع الالعبین: •
تعتبر دراسة مجتمع الالعبین بدنیا وفیسولوجًیاومهارًیا ونفسًیا وٕاجتماعًیا من األمور الهامة عند وضع الخطط 

التدریبیة لالعبین، سوآءا عند وضع الخطط العامة لمجموعات الالعبین وهوما یسمى بالتدریب الجماعي، أو عند 
 وضع الخطط الفردیة الخاصة بكل العب وهو ما یسمى بالتدریب الفردي.

 مراعاة الفروق بین الفعالیات الریاضیة:  •
تختلف الفعالیات والمهارات الریاضیة بعضها عن بعض فیما یخص تشكیل حمل التدریب من خالل مراعاة الفترة 

 الخاصة بالموسم التدریبي وكذا تحدید الهدف المراد الوصول إلیه.
وتختلف األلعاب الجماعیة في تخطیط تدریباتها فیما بینها فمثال في كرة القدم یحكمها تخطیط خاص یتناسب مع 
نظام الدوري العام وبذلك یجهز لكل مباراة عدًدا من الالعبین األصلین واالحتیاط وذلك حسب أهمیة المباراة من 

 جهة، وكذا أهمیة بعض الالعبین لتلك المباراة من جهة أخرى.
 مراعاة حمل التدریب: •

أو صغرى Meso) سنوات، أو متوسطة (4) والتي تمتد Macroعند التخطیط للتدریب سواًءا الدائرة تدریبیة كبرى (
)Micro.یجب توزیع حمل التدریب من خالل مكوناته لكل العب على حدة ،( 

 : التقویم والقیاس •
من أهم العوامل الفنیة إلنجاح عملیة تخطیط التدریب التقویم الموضوعي بدنًیا وفیزیولوجًیا ونفسًیا وذلك 
على مدار السنة والسنوات التدریبیة عن طریق االختبارات الفنیة والقیاس الموضوعي والتي تعتبر أدوات 

 صادقة ووسائل معینة في توجیه وتعدیل عملیة مسار التدریب التي ال یمكن للمدرب االستغناء عنها.

 :ب/ العوامل اإلداریة لنجاح تخطیط التدریب

تمثل اإلدارة بالنسبة للتخطیط في مجال التدریب الریاضي أهمیة كبیرة مثلها في األهمیة مثل المجاالت الحیاتیة 
والمهنیة األخرى، حیث أصبحت اإلدارة بمفهومها الجدید عملیة تنفیذ لألعمال المقترحة عن طریق تنبؤ وتنظیم 

 وتوجیه ورقابة وتقویم مستمر ودائم.

     وعلى ذلك وألهمیة اإلدارة بالتخطیط في مجال التدریب الریاضي، ومدى ارتباط ذلك بتقدم المستوى، كان من 
 األهمیة بمكان مراعاة األسس اإلداریة األساسیة التالیة:

 *دراسة اإلمكانات ووضوح الهدف:
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لكي یكون التخطیط سلیًما ناجًحا، ال بد من دراسة اإلمكانیات المتاحة للمخطط أو المدرب الخبري المعني حتى 
تصاغ األهداف مناسبة مع اإلمكانات سواًءا كانت مادیة أو بشریة أو فنیة، فال یطلب من العب مستوى أكثر 

 .)155، ص 2010(مهند حسن البشتاوي وآخرون، من

أو في مدى زمن قصیر أو في عجالة، حیث یساعد في تحقیق ذلك توافر اإلمكانات المادیة من أجهزة وأدوات 
وتقنیة متقدمة ومدربین أكفاء متخصصین كافیین للعملیة التدریبیة، وبذلك تظهر دراسة اإلمكانات في ضوء إدارة 

 ریاضیة لتخطیط ناجح.

 * التنظیم في مجال التدریب:

یعتبر التنظیم فرعا أساسًیا من فروع اإلدارة ویقصد بالتنظیم "تحدید المهام وتوزیعها على المختصین بالعملیة 
التدریبیة" فلكل مهامه، فمدیر التدریب له دور رئیسي في التخطیط واإلشراف والمتابعة والتقویم، أما المدرب المسؤول 

عن عملیة التدریب بالملعب، وكذلك المدربون المساعدون هم القائمون على تنفیذ الخطط والوحدات التدریبیة، أما 
اإلداریون فیقع على عاتقهم مهمة التسجیل والتوثیق المستمر لكل مجموعة ولكل العب (الطول، الوزن، المستوى 

، 2010(مهند حسن البشتاوي وآخرون، البدني ...)، وكل هاته األطراف تعمل في دائرة واحدة ... وهدف واحد ... وٕایقاعواحد.

 .)155ص 

 * القیادة في مجال التدریب:

 .)24، ص 2007(عماد الدین أبو زید/  وذلك من خالل التأثیر الفعال على نشاط الالعبین وتوجیههم نحو تحقیق الهدف.

 -شروط تخطیط التدریب الجید: 1-1-4

 لكي یصبح التخطیط جیدا یجب مراعاة ما یلي:

 أن یشتمل على تحدید الهدف المراد الوصول إلیه. -
 أن یشتمل على تحدید الواجبات المنبثقة من األهداف المطلوبة تحقیقها وتحدید أسبقیة كل منها. -
 تحدید مختلف الطرق والنظریات التي تؤدي إلى تحقیق أهم الواجبات. -
 تحدید التوقیت الزمني للمراحل المختلفة. -
 إختیار أنسب أنواع التنظیم. -
 .)155، ص 2010(مهند حسن البشتاوي وآخرون، تحدید المیزانیة الالزمة. -
 )18، ص2003(إبراھیم عبد المقصود، وضع برامج التنفیذ وفق لألولویة في التنفیذ,  -
(أكرم زكي یجب أن یمس اإلعداد جمیع الجوانب (اإلعداد البدني، الخططي، التكتیكي، النظري، النفسي),  -

 )301، ص1996خطابیة، 
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 -تخطیط التدریب في األلعاب الجماعیة: 1-1-5

     یلعب التخطیط دورا كبیرا في مجال عملیة التدریب الریاضي، حیث یتوقف نمو وتطویر مستوى أداء الالعب 
أو الفریق على التخطیط العلمي الدقیق لبرامج التدریب، ومعنى أن هناك برامج تدریب مخططة أن هناك هدفا أو 

 أكثر یضعه المدرب للوصول إلى تحقیق هذا الهدف.

فتخطیط التدریب عبارة عن إجراءات ضروریة محددة ومدونة یضعها المدرب ویلتزم بها، لتنمیة وتطویر حالة 
 التدریب (أو الفورمة الریاضیة).

  فالتخطیط یعتبر الوسیلة األساسیة لتطویر أداء الالعبین والفریق.

     والتدریب هو الوسیلة الرئیسیة إلى هذا التطور في أدائهم، كان لزاًما العمل بتخطیط التدریب لضمان إحداث 
أفضل درجة ممكنة في المستوى وتقدمه، فالتخطیط یعتبر التفكیر الذي یسبق تنفیذ أي عمل، والذي ینتهي باتخاذ 

 القرارات المختلفة بما یجب عمله وكیف یتم ومتى یتم؟.

     فكلما تمیز المدرب الریاضي بتسهیل التخصصي العالي، وكلما زاد إتقانه للمعارف النظریة وطرق تطبیقها كلما 
كان أقدر على تخطیط عملیة التدریب والمنافسات الریاضیة بصورة علمیة تسهم إلى درجة كبیرة في تطویر وتنمیة 

 .)24، ص 2007(عماد الدین أبو زید/ المستوى الریاضي لالعبین، والفریق ككل إلى أقصى درجة، 

 - التخطیط في كرة القدم:1-1-6

     یعتبر التخطیط الریاضي العمل األساسي لتحدید وتوجیه مسار أي عمل ریاضي هادف وهو القاعدة األساسیة 
والركیزة التي تبنى علیها عملیة االرتقاء بالعملیة التدریبیة في المجال الریاضي، وهو عبارة عن إطار علمي یتم من 

(مقتي خالله تحدید وتنظیم اإلجراءات الضروریة والمحددة من قبل المدرب لتنفیذ محتوى التدریب بالتطابق مع أهدافه.

 .)253، ص 2001إبراهیم حماد، 

     وهو محدد كتأسیس منهجي وشامل لتطویر التدریب، وهو مبنى على الخبرة في تطبیق التدریب والمعارف 
(مقتي إبراهیم حماد، العلمیة في إطار الوصول لتحقیق هدف التدریب مع األخذ بعین االعتبار مستوى األداء الفردي.

 .)253، ص 2001
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 االنجاز الرياضي: -1-2
عن نتيجة رقمية يتحصل عميها الرياضي من خالل منافسة هو عبارة  مفهوم اإلنجاز الرياضي: -1-2-1

 .(52، ص 8811عدة، )سيدة أحمد رياضية ما، وهو كذلك الكفاءة والقدرة والقوة.
 تعريف اإلنجاز الرياضي: -1-2-2

اإلنجاز الرياضي يمثل درجة التحسن الممكنة لنشاط حركي رياضي مسجمة في إطار معقد، وهي مشروطة     
 بجممة من العوامل الخاصة، وتميز في قدرة اإلنجاز الرياضي:

 القصوى لمفرد في نشاط رياضي في وقت معين.الفردي وهو التعبير عن اإلمكانيات اإلنجاز الرياضي     
 .(Jurgen Weinck. 1997 . p 20)أما اإلنجاز الرياضي الجماعي فهو التعبير عن مستوى تطور رياضة ما.   
 طرق تحقيق اإلنجاز الرياضي: -1-2-3

التي تحقق هف ما يسعى إليه، وليست كل الطرق يقابل المدرب أثناء عممه صعوبة في اختيار طريقة التدريب     
ذات أهداف واحدة، فكل طريقة تدريب تحقق أهدافا معينة، كما أن نوع طرق التدريب يعمل عمى أن يكون هناك 
نوع من اإلثارة لدى الالعبين، ويعتمد اختيار الطريقة التدريبية عمى عدد من االعتبارات التي تحدد متطمبات نوع 

صي الممارس والهدف التنموي إلى جانب التأثير الوظيفي والنفسي وكذا العمر التدريبي فضال عن النشاط التخص
قابمية الالعب لألداء لذا:"يجب أن تحقق االنجازات الرياضية بتناسق القدرات البدنية المميزة لنوع األداء أو الجهد 

 :(74، ص5002)محمد لطفي حسنين، وفقا لطرق التنمية المالئمة التالية"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 يمثل الطرق المالئمة لتحقيق االنجازات الرياضية. :(01الشكل )

طرق ضبط تصرفات 
في تعاممه مع  المدرب

 الالعبين

طرق االتصال والتفاعل 
 بين كال النوعين

طرق تنطبق عمى نشاط 
 الالعبين

 

ميةيالطرق التعم  
 التقديم
 التوجيه
 التكميف
 التمقي 

 االستيعاب
 التنفيذ

 الطرق التدريبية
 المتواصمة
 الفترية
 المتباينة
 التنافسية

 

 الطرق الفنية
 االتصال المرئي
 االتصال الناطق

 االتصال الصامت

 طرق تحقيق االنجازات الرياضية
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 العوامل المشروطة لتحقيق اإلنجاز الرياضي: -1-2-4
إن قدرة اإلنجاز الرياضي هي محصمة مجموعة من العوامل، تدريبها معقد ولهذا يجب أن يكون هناك تطور     

 :التاليمتجانس لجميع هاته العوامل لموصول إلى اإلنجاز الرياضي األقصى وهاته العوامل مبينة في الشكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(Jurgen Weinck. 1997 . p 16) .: يمثل العوامل المشروطة لتحقيق اإلنجاز(05الشكل رقم )
 قدرات اإلنجاز الرياضي:  -2-5

 التدريب المناسب من خالل التسمسل اآلتي: باستعمالإن التحسن في قدرات اإلنجاز الرياضي يتحقق      
 

 في التوازن الداخمي              تأقمم               تطور في قدرات العمل. اضطراب           حمل التدريب 

(Jurgen Weinck. 1997 . p 20). 
 

  
 
 
 
 
 
 

 الرشاقة، التقنية

القدرات التكتيكية 
 والمعرفية

 قدرة اإلنجاز الرياضي جماعية عوامل

 القدرات النفسية

العوامل التأسيسية 
 والطرقية

 المياقة البدنية

 المرونة المداومة السرعة القوة
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 العوامل الداخمية المحددة لإلنجاز الرياضي.يمثل (: 03الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 عوامل داخمية محددة مباشرة لإلنجاز                              

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 .عوامل داخمية محددة بطريقة غير مباشرة لإلنجاز
 
 
 
 
 

الرياضي النجاح  

 االنجاز الرياضي

 لياقة بدنية تقنية حركية التكيتك

قدرات رد الفعل 
 األمثل

 قوة سرعة مرونة قدرات التنسيق رشاقة

قدرات 
 حركية

عضوية قدرات بدنية قدرات  
 معرفية

قدرات 
 إنفعالية

 قدرات مورفولوجية

الهيكل العظمي  النظام العضمي
 والغشاء الضام

نظام عصبي  النظام الدوراني
 واألعضاء الحسية
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 بمستوى اإلنجاز الرياضي: االرتقاءأسس ومبادئ  -1-2-5
 أسس التدريب: أ/

يهدف التدريب الرياضي إلى الوصول بمستوى الالعب إلى أفضل درجة ممكنة في نشاطه التخصصي، وتشير      
الوثيق بين أسس  وارتباطالخبرات العممية ونتائج البحوث العممية في مجال التدريب الرياضي إلى ضرورة التكامل 

 بالمستوى الرياضي ونذكر ما يمي: االرتقاءالتدريب لتحقيق 
 العالقة الصحيحة بين الحمل والراحة. -
 العالقة بين الحمل والتكيف. -
 .االستمرارية -
 التقدم بدرجة الحمل. -
 خصوصية التدريب. -
 .(22 - 22، ص ص 8881)أمر اهلل السبطي، الفردية في التدريب. -
 خطوات التدريب:  ب/ 
والدافعية له، فميس المهم ما عندنا من قدرات  اتجاهاتمفتاح الحل لإلنجاز هو الحافز عمى العمل، وجود  إن    

 .(22 - 22، ص ص 8881)أمر اهلل السبطي، أو مواهب ولكن المهم هو وجود الحافز في اإلنجاز والدافع له.



كرة القدم.                                          المحور الثالث:                                               
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 كرة القدم: -1-3
 كرة القدم: تعريف -1-3-1

جماعية تعتبر أكثر شعبية، تمعب بفريقين بحيث يتكون كل فريق من إحدى عشر العب، يسعى كل  ىي لعبة     
 .(99، ص 8991)مأمور بن حسن سميمان،  فريق لمتغمب عمى اآلخر بتسجيل ىدف في مرمى الخصم.

 المتطمبات الخططية لالعب كرة القدم: -1-3-2
 مفهوم اإلعداد الخططي:أ/ 

البناء المتكامل لمراحل الحالة التدريبية، حيث القدم، كما أنو جزء من  ىو حمقة في سمسمة إعداد فريق في كرة     
يرفع من مستوى أداء الالعبين لمميارات األساسية ويزيد من لياقتيم البدنية باإلضافة إلى األثر التربوي والنفسي 

الالعبين القدرة عمى أداء خطط المعب  اكتسابعمى الفرد، ويعني اإلعداد الخططي حسب مفتي إبراىيم حمادة: "
فة وكذلك المعمومات والمعارف المتصمة بيا بالقدر الكافي والذي يمكنيم من حسن التصرف في مختمف المختم

 .(821، ص ص 8991)مفتي إبراىيم حمادة،  المواقف المتعددة والمتغيرة خالل المباراة.
 :أقسام خطط المعب 
 تنقسم إلى:يرى مفتي إبراىيم حمادة أن خطط المعب      
 خطط المعب اليجومية. -
 خطط المعب الدفاعية. -
 :وتيدف أساسا إلى تمكين الفريق من إصابة الفريق المضاد بأكبر عدد من األىداف  خطط المعب الهجومية

عمى أعمى مستوى من الميارات األساسية أكبر من وكقاعدة تستدعي الخطط اليجومية أن يكون العبي الفريق 
 سم كذلك خطط المعب اليجومية إلى خطط المعب الفردية، وخطط المعب الجماعية.العبي الدفاع وتنق

 :المنافس ومنعو من تسجيل  من المؤكد أن لمدفاع أىمية واضحة إليقان ىجوم خطط المعب الدفاعية
عمى  االستحواذالدفاع  استطاعإن الدفاع المتين المنظم يبعث الثقة في نفسية ىجوم الفريق، بل كمما األىداف، 

بطريقة سميمة ومنظمة، وينقسم ىذا النوع كذلك إلى خطط  الفريق تنفيذ اليجوم المضاد استطاعالكرة بطريقة سميمة، 
 المعب الفردية والجماعية.
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 خطط المعب                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ص 8991)محمد عبده صالح ومحمود حنفي،  رسم تخطيطي يمثل أنواع خطط المعب اليجومية والدفاعية. (:44الشكل رقم )
891). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطط المعب الدفاعية خطط المعب اليجومية

خطط المعب 
اليجومية 
 الجماعية

خطط المعب 
 اليجومية الفردية

خطط المعب 
 الدفاعية الفردية

خطط المعب 
 الدفاعية الجماعية

 أنواع اليجوم
 اليجوم المضاد

 اليجوم المنظم

 الدفاع رجل لرجل

 دفاع المنطقة

 الدفاع المركب

 أنواع الدفاع
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 أهم طرق المعب الحديثة في كرة القدم: -1-3-3
طريقة المعب وذلك وفًقا لإلمكانيات البدنية والميارية  اختياريجب أن تعمم أن لكل مدرب طريقتو الخاصة في      

ورغم كثرة طرق المعب عبر تسمسميا الزمني إال أننا سوف نشرح أىم طرق المعب والخططية والنفسية لالعب، 
 الحديثة والتي تمارس في أرقى مدارس كرة القدم الحديثة ومن أىميا:

 (:3-3-4طريقة المعب )أ/ 
في ىذه التشكيمة يكون وسط الميدان متكوًنا من ثالث العبين بنائين في لياقة جيدة لخمق ريتم الفريق، أما      

سريعين ومدعمين  االظييران فيدفعان ضد ىجومات الخصم ويساعدان اليجوم، أما المياجمين فيجب أن يكونو 
 بزمالئيم.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 إتجاه
 الممعب

 
 
 
 

 .1 – 1 – 1يوضح توزيع الالعبين عمى طريقة:  (:45شكل رقم )
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 (:2 – 4 – 4طريقة المعب: ) ب/
طريقة دفاعية وذلك لضمان الحرص عمى وسط الميدان يكون قوي يشغل خط الوسط، والمشاركة في  وتعتبر     

اليجوم تدريجيا ويساىم في تنشيط المعب، أما المياجمون فيعتمدون عمى الخصوصيات الفردية والميارات، أما 
 فإضافة إلى الدفاع يشارك الظييران في اليجوم. المدافعون

 
 
 

 
 
 
 

 
 إتجاه
 الممعب
 

 
 
 
 

 .2 – 1 – 1يوضح توزيع الالعبين عمى طريقة  (:46شكل رقم )
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 (: 2 -5 – 3طريقة المعب ) ج/
، مما يساعد عمى واتساعاوتيدف بصورة رئيسية إلى التكثيف العددي لالعبين في الوسط والسيطرة عميو عمًقا      

المساحات الخالية في منطقة الجناحين أثناء اليجوم ويكون  واستغاللالدفاع المبكر والمنظم بواسطة العبي الوسط، 
 التوزيع عمى الشكل التالي:

 
 
 
 
 
 
 
 

 إتجاه                                                 
 الممعب                                                

 
 
 
 

 .(Ladiskar Kacani , 1996, p 16) (.2 – 5 – 1يوضح توزيع الالعبين عمى طريقة المعب: ) (:47شكل رقم )
  طريقة المعب لفريقو، وذلك حسب اإلمكانيات الفردية  اختياروعميو فالمدرب ىو الوحيد الذي لو مسؤولية

 – 1والجماعية لمفريق، كما أن ىناك طرق لعب أخرى مشتقة من طرق المعب المذكورة مثل طريقة المعب )
في توزيع  اختالف(، وىناك 8 – 5 – 1(، وكذا طريقة )8 – 1 – 1 – 1(، وطريقة المعب )1 – 2

براىيم شعالن،  الالعبين داخل الممعب حسب كل طريقة وأخرى.  .(15، ص 8991)عمرو أبو المجد وا 
 القواعد الخططية الهجومية والدفاعية في كرة القدم: -1-3-4
 أهم القواعد الهجومية: أ/

  انتظارىاالتحرك إلى الكرة القادمة وليس. 
 .التمويو والخداع قبل وخالل وبعد التصرف في الكرة 
 .الظيور لمزميل المستحوذ عمى الكرة 
 .التحجيز عمى الكرة أثناء السيطرة عمييا 
 .الجري الحر باستعمال مساحة خالية أو ىروبا من المنافس 
 .تغيير سرعة الجري بدون كرة طبقا لظروف الموقف 

 

                                    
                                  

                                                  

                                 
    

                             
  

 

 

                             
                              

                          

 

  

  

   

   

 

                           
                      

                            
     
    

                         
 

                            

                                    
         

                                                 

                          

       

 

   

   

  

  



كرة القدم.                                          المحور الثالث:                                               
 

 
21 

 

 .عدم ترك الالعب لمكرة اآلتية إليو أن تتخطاه إال في مواقف معينة 
 .جذب المدافع ثم التمرير 
 .(821، ص ص 8991)مفتي إبراىيم حمادة،  المفاضمة بين لعب الكرة من لمسة واحدة ولعب الكرة بأكثر من لمسة. 

 أهم القواعد الدفاعية: ب/
 .التحفز في محيط الكرة 
 .طرد الالعب المستحوذ عمى الكرة لمخارج 
 .قيام المدافعين بتغطية مساحة في المناطق الخطرة 
 .منع المياجم من التصرف الصحيح في الكرة 
 .(821 ، ص ص8991)مفتي إبراىيم حمادة،  التحول السريع من اليجوم لمدفاع. 
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 : خالصة
وهذا بغية  لقد تناولنا في هذا الفصل مجموعة من المعارف والمفاهيم الخاصة بمفردات الدراسة،     

التطبيقية االلمام بجميع النواحي والمظاهر المتعمقة بها بهدف الوصول الى تمهيد الطريق لمدراسة 
 وتسهيل مهمة تنفيذها عمى أرض الواقع انطالقا من الواقع النظري لموضوع بحثنا.

لذا اعتمدنا في الفصل األول الى تقسيمه الى ثالث محاور تناولنا من خاللها عناصر هذا البحث     
 والمتمثمة في تخطيط التدريب، االنجاز الرياضي وكذا كرة القدم.

صل والمحاور التي تناولناها نستطيع التمهيد لمدراسات التطبيقية محممين فمن خالل هذا الف     
بجممة من المعارف والمواد النظرية عن كل جانب من جوانب ومفردات البحث وبالتالي خمق القدرة 

 .عمى االحاطة بالموضوع، ومواجهة الصعوبات والمشاكل التي تعترضنا أثناء القيام بالدراسة
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 تمهيد:
مبحوث عن تكممة ل السابقة مصدر اىتمام لكل باحث ميما كان تخصصو فكل بحث ىو عبارة إن الدراسات 

لذلك دجب القدام أوال بتصفح أىم ما جاء في الكتب ومختمف المصادر واالطالع  ،خر  وتميددا لبحوث اادمةاأل
فيي تفدد في نواحي النقص والفجوات وتفدد الباحث في تحددد أبعاد  ،كتسي أىمدة كبدرةالتي ت عمى الدراسات السابقة

لسابقة، دقول من الضروري ( فدما دمي دتعمق بأىمدة الدراسات ا4431المشكمة التي دبحث عنيا، دؤكد تركي رابح )
ربط المصادر األساسدة من دراسات ونظردات سابقة حتى نتمكن من تصندف وتحمدل معطدات البحث والربط بدنيما 

 وبدن الموضوع الوارد البحث فدو.
رتبطة ببحثنا ىذا والتي دمكن ولنا في ىذا الفصل مجموعة من الدراسات والتي كانت في مجمميا مولذلك فقد تنا    

وأىم المراحل التي مرت االستفادة منيا في عدة أشداء كاالطالع عمى مختمف المعارف النظردة المرتبطة ببحثنا 
 البحوث....الخ. عمديا ىذه
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 الدراسات المشابهة: -2-1

 : لول الدراسة ال  -2-1-1

عداد الفئات الصغر  لكرة الدد ما بدن         41 – 41إدراك أىمدة تخطدط البرامج التدردبدة العممدة في تكودن وا 
 سنة.

 سددرة سعد. إعداد الطالب:* 

 .1002 – 1001ر تخصص تدردب رداضي دفعة دستمذكرة تخرج لندل شيادة الماج * مستلوى الدراسة:

 * هدف البحث: 

عداد الفئات الصغر .إدراك مد  أىمدة  -  تخطدط البرامج التدردبدة في تكودن وا 

 * فرضيات البحث:

 البرامج التدردبدة المنتيجة في التكودن ال تؤدي إلى تحقدق األىداف. -

المشرفدن عمى التكودن واإلعداد في كرة الدد لمرسكمة وتجددد المعارف دؤدي إلى عدم مسادرة البرامج  استفادةعدم  -
 الحددثة.

 المنيج الوصفي بأسموبو المسحي. منهج البحث:* 

 مدرب عمى مستو  أنددة القسم األول لمرابطة الجيودة لقسنطدنة لكرة الدد. 11 * عينة البحث:

 * أدلوات البحث:

 المقابالت الشخصدة. -

 االستبدان.  -

 * أهم النتائج:

عداد تخطدط االقصور في  -  البرامج ذو فعالدة.إلعداد الميني لممدرب ال دضمن بناء وا 

 * أهم تلوصية:

 نوصي المدربدن باإلطالع عمى كل ما ىو جددد في مجال بناء وتخطدط البرامج التدردبدة العممدة. -
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 .ثانيةالدراسة ال -2-1-2

عالاة مستو  الطااة النفسدة بالعوامل المشروطة لإلنجاز الرداضي )البدني، التقني( عند العبي كرة القدم      
 "أكابر".

 حاج أحمد مراد. * إعداد الطالب:

 .1040 – 1004نخبوي دفعة مذكرة تخرج لندل شيادة الماجستدر تخصص تدردب رداضي  * مستلوى الدراسة:

 * هدف البحث: 

 عمى نوعدة العالاة بدن مستو  الطااة النفسدة ومستو  المدااة البدندة والقدرات المياردة.التعرف  -

 فرضيات البحث:* 

توجد عالاة إدجابدة ذات داللة إحصائدة بدن مستو  الطااة النفسدة وبعض الصفات البدندة وفق متغدر الخبرة  -
 الرداضدة عند العبي كرة القدم.

داللة إحصائدة بدن مستو  الطااة النفسدة وبعض الصفات البدندة وفق متغدر مستو   توجد عالاة إدجابدة ذات -
 المنافسة عند العبي كرة القدم.

توجد عالاة إدجابدة ذات داللة إحصائدة بدن مستو  الطااة النفسدة وبعض الميارات التقندة وفق متغدر الخبرة  -
 الرداضدة عند العبي كرة القدم.

 فسدة البدندة عند العبي كرة القد وفق منحنى خطي تصاعدي.تؤثر الطااة الن -

 تؤثر الطااة النفسدة عمى بعض الميارات التقندة. -

 المنيج الوصفي بأسموبو المسحي. *منهج البحث:

العب تم إختدارىم بطردقة عمددة موزعدن بالتساوي عمى فرق5 وفاق سور الغزالن، األخضردة،  13 * عينة البحث:
 رة، حمزاودة عدن ببسام، ىاتو الفرق منتقاه من "البودرة".شعبدة البود

 * أدلوات البحث: 

 مجموعة إختبارات بدندة ومياردة. -             

 مقداس الطالاة النفسدة. - 
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 أهم النتائج: * 

الخبرة ومستو  ىناك عالاة إدجابدة ذات داللة إحصائدة بدن الطااة النفسدة والميارات التقندة بالنسبة لمتغدري  -
 المنافسة.

 ىناك عالاة سمبدة بدن الطااة النفسدة والصفات البدندة لمتغدر مستو  المنافسة. -

 * أهم تلوصية:

ضرورة مرافقة برامج التدردب الخاصة بالجوانب البدندة التقندة والخططدة ببرامج لمتدردب عمى الميارات النفسدة  -
 تكون محضرة من ابل المختص النفسي.
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 :ثالثةالدراسة ال -2-1-3
 أىمدة التخطدط االستراتدجي لد  المدربدن في تحسدن المردود الرداضي.    

 .بمخضر عمر، ااسمي الصالح* إعداد الطمبة: 

 إدارة وتسددر رداضي، جامعة المسمة.* فرع: 

 :البحث مشكمة*
 ؟المردود الرداضي لالعبي كرة القدمما ىو تأثدر التخطدط االستراتدجي لد  المدربدن في تحسدن  -

 * أما فرضيات الدراسة المقترحة:
 التوادت الزمني لمراحل التخطدط أثر عمى تحسدن المردود الرداضي. تحددد -

 عممدة التدردب المقترحة من طرف المدرب أثر عمى مستو  المردود الرداضي. -

 استخدم في ىذه الدراسة المنيج الوصفي. * اللوسائل المستخدمة في الدراسة:

 5 استمارة االستبدان لجمع المعمومات والبدانات وطبقت عمى عدد من المدربدن.األداة المستخدمة هي

 النتائج المتحصل عميها:

 تحددد وتقسدم التوادت الزمني لمراحل التخطدط وتسطدر برامج التدردب تأثدر عمى المردود الرداضي. -

 التوادت المناسب لعممدة التدردب عمى مدربي كرة القدم إعطاء* أهم تلوصية: 

 :رابعةالدراسة ال -2-1-4
 مكانة التخطدط االستراتدجي في المؤسسات الرداضدة الجزائردة.

 النمس بوزدد، حدباي أحمد.5 * إعداد الطالبة
 اإلدارة والتسددر الرداضي، جامعة المسدمة.:* فرع

 *  مشكمة البحث:

 دمكن تطبدق التخطدط االستراتدجي في المؤسسات الرداضدة الجزائردة؟إلى اي مد  

 * فرضيات الدراسة المقترحة:
 دمكن لمتخطدط االستراتدجي أن دساعد في تطودر الفكر اإلداري لمجان المسدرة لممؤسسات الرداضدة الجزائردة. -

لمنشاط الرداضي داخل المؤسسات الرداضدة دمكن لمتخطدط االستراتدجي أن دساعد عمى توسدع ااعدة الممارسدن  -
 الجزائردة.
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استخدم في ىذه الدراسة المنيج الوصفي، ومن األدوات استمارة االستبدان لجمع  * اللوسائل المستخدمة لمدراسة:
 المعمومات والبدانات وطبقت عمى عدنة مقدارىا سبعة مشرفدن ودامت الدراسة شير أفردل.

 إمكاندة تطبدق التخطدط االستراتدجي في المؤسسات الرداضدة الجزائردة. البحث: * النتائج المتحصل عميها في

 أىمدة التخطدط االستراتدجي في توسدع ااعدة الممارسدن في النشاط الرداضي.* 

 * أهم تلوصية: 

 ضرورة توضدح الموائح والقواعد التي تنظم أنشطة المركب لممشرفدن والمدربدن والممارسدن. -

 التعميق عم  الدراسات:  -2-1-5
الباحث في  إن األىمدة البالغة لمدراسات المشابية تؤكد لمباحث من خالليا تجنب أىم الصعاب التي واجيت      

الدراسات السابقة التي تتناول موضوع دور تخطدط التدردب وىذا ما أكده رابح تركي بأنو كمما أادمت دراسة عممدة 
، 4444)رابح تركي، تعتمد عمديا وتعتبر بمثابة ركدزة أو ااعدة لمبحوث األخر  والمستقبمدة.لحقتيا دراسات أخر  تكمميا و 

 .(411ص 
خالل تحمدل مختمف الدراسات المشابية ليذا البحث و المرتبطة بموضوع الدراسة "دور تخطدط التدردب لمرفع  ومن

 من مستو  اإلنجاز الرداضي لالعبي كرة القدم، فئة أكابر".
فقد تبدن لمباحث أن المنيج المستخدم في ىاتو الدراسات ىو المنيج الوصفي بمختمف أشكالو المسحي       
ا لطبدعة وذلك نظر  استخداماكانت من أكثر وسائل جمع البدانات ، واالستبدانمي، كما أن المقابمة الشخصدة والتحمد

إما بطردقة  اختدارىممب العدنات في ىاتو الدراسات في مدربي والعبي كرة القدم، وكان ىاتو الدراسات وتمثمت أغ
عمددة أو عشوائدة وتمثمت أبرز النتائج المحصل عمديا في أنو ىناك ضعف عمى مستو  الثقافة التدردبدة لممدربدن 

 .ددمن خالل عدم تماشديم مع المتطمبات الحددثة لكرة ال
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 خالصة: 
تأكدت المقوالت حول أىمدة الدراسات السابقة لمباحث فيو دحاول من خالليا تجنب أىم الصعاب التي  لقد     

 واجيت الباحث في الدراسة الماضدة وبالتالي تكون لو دعم لمبحث ادد الدراسة.
فدم  تشكل الدراسات السابقة أىمدة كبر  ألي باحث، بل أن توفرىا من عدمو أساس استمرار الباحثبحدث      

ي عمديا ياختار من مشكمة، وعمى ذلك فيي تزود الباحث بالنتائج التي توصمت ليا الدراسات السابقة ومن ثم دن
 .الباحث دراستو وىو اليدف األساس من الدراسات السابقة

غدر أنيا تشكل أىمدة بالنسبة لمباحثدن المستجددن )تحدددا( حدث توفر ليم كما من المعمومات النظردة      
 .الجاىزة، ولدس ىذا فحسب، بل أنيا تساعدىم في تحددد المراجع والدراسات التي دمكن االستفادة منيا

ومن خالل ىذه الدراسات استفاد الباحث منيا في عدة جوانب تتمثل في عدة نقاط والتي من أبرزىا، معرفة       
يا، وكذا معرفة مختمف اإلجراءات التنظدمدة األخطاء والصعوبات التي واجييا الباحثون اآلخردن والعمل عمى تجنب

والمدداندة المتعمقة بالبحث والتوجو مباشرة إلى مقر أو مكان إجراء البحث وىذا ما دمكن من ااتصاد في الجيد 
 والوات والمال.   
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 تمهیـــــــــــــد: •
حول مساهمة ودور تخطیط التدریب بعد انتهائنا من الجانب النظري للبحث، والذي حاولنا من خالله تسلیط الضوء 

، سننتقل في هذا الجزء إلى اإلحاطة بالموضوع من الجانب في الرفع من مستوى االنجاز الریاضي في كرة القدم
التطبیقي، والقیام بدراسة میدانیة تهدف إلى تحقیق األهداف المسطرة من قبل، فیما تتأكد صحة الفرضیات، حیث تم 

  كل منهما ثم تحلیل والمقابلة الشخصیة كانت محل تطبیق أداة البحث المتمثلة في االستبیانقصدیةاختیار عینة 
بناء على عملیات إحصائیة تؤكد مصداقیة فرضیة بحثنا، ومنه الوصول إلى نتائج تخدم البحث بصفة خاصة، 

، والخروج باقتراحات وتوصیات بناء على ما تم استخالصه من هذه الدراسة. دریب الریاضي بصفة عامةوالت
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الهدف من الدراسة المیدانیة: - 3-1
كل دراسة میدانیة البد من أن تكون ذات أهداف ألنه بتحدید هذه األهداف یمكن تحدید الوسائل والطرق التي تجري 

بواسطتها ویمكن تحدید أهداف دراستنا المیدانیة في ما یلي: 
 تحقیق األهداف التي تم تسطیرها. 
 التأكد من صحة الفرضیات بعد تحلیل ومناقشة النتائج. 
 معالجة بعض الجوانب الغامضة التي لمسناها في الموضوع وٕاعطاء بعض االقتراحات والتوصیات. 
 فتح مجال أمام دراسات أخرى أكثر تعمقا في الموضوع. 

الدراسة االستطالعیة: - 3-2
 الخطوة األولى التي تساعد الباحث في إلقاء نظرة عامة حول جوانب الدراسة المیدانیة االستطالعیةتعد الدراسة 

 إلعطاء بوالیة البویرة الرابطة الوالئیة لكرة القدمولین على مستوى ؤ االتصال بالمسفبعد اإلحساس بالمشكلة تم، لبحثه
  وافیة تساعدنا في اختیار العینة.شروحا

عن قرب عن خفایا االطالع والیة البویرة قصد لجمیع أندیة الرابطة الوالئیة لكرة القدم لقمنا بدراسة استطالعیة وقد
مة مكان الدراسة للبحث وضبط ئللتأكد من مالذلك و،  المدربین وبعض رؤساء األندیةالموضوع وٕاثرائه مع بعض

معرفة أیضا  و،العینة التي ستجرى علیها الدراسة، والتحقق من مدى صالحیة األداة المستعلمة لجمع المعلومات
الزمن المناسب والمتطلب إلجرائها.  

وكذا المقابلة الشخصیة وقد خلصنا لمجموعة من االستنتاجات كانت بمثابة الموجه لعملیة تحضیر فرضیاتنا 
. واالستبیان

الدراسة األساسیة:  -3-3
المنهج العلمي المتبع: -3-3-1

التعامل بالمنهج العلمي في مجال التربیة البدنیة والریاضیة قد حقق قفزة هائلة في دول العالم التي وصلت     إن 
على  إلى مستویات رفیعة، حیث یقصد بالبحث العلمي مجموع القواعد والمعطیات الخاصة التي تسمح بالحصول

المعرفة السلیمة في طریقة البحث عن الحقیقة لعلم من العلوم. 
رشید (ویعرف المنهج بأنه عبارة عن مجموعة من العملیات والخطوات التي یتبعها الباحث بغیة تحقیق بحثه.

 )119، ص2002،زرواتي
الذي ینیر الطریق ویساعد الباحث في ضبط أبعاد ومساعي وأسئلة  وبالتالي فالمنهج ضروري للبحث إذ هو   

 )Jean Claude combessie ـ,(p09,1996ث وفروض البح
ففي مجال البحث العلمي یعتمد اختیار المنهج السلیم والصحیح لكل مشكلة بحث باألساس على طبیعة المشكلة،    

ومن خالل كل هذه المعطیات ونظرا لطبیعة موضوعنا، ومن أجل تشخیص الظاهرة وكشفجوانبها وتحدید العالقة 
استعمال المنهج الوصفي ألنه   بین المتغیرات، بات من الضرورياالرتباطیةبین عناصرها بمعنى معرفة العالقة 

 مناسبا لدراستنا. یتسم بالموضوعیة ویعطي الحریة للمستجوبین في التطرق ألدائهم، كما نراه
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 وتحدیدها ثمفالمنهج الوصفي كغیره من المناهج األخرى یمر على عدة مراحل أهمها التعرف على مشكلة البحث 
اختیار الفرضیات ووضعها، اختیار العینة المناسبة واختیار أسالیب جمع البیانات وٕاعدادها مع وضع قواعد 

 .تصنیف البیانات ووضع النتائج وتحلیلها في عبارات واضحة ومفهومة
متغیرات البحث: - 3-3-2

 نتائج أكثر علمیة الوصول إلىبناءا على الفرضیات السابقة الذكر یمكن ضبط المتغیرات التالیة من أجل 
وموضوعیة. 

  :المتغیر المستقل
 )58، ص1990(عبدالقادر محمودة، وهو السبب في عالقة السبب والنتیجة أي العامل الذي نرید من خالله قیاس النتائج.    

. تخطیـــط التدریب وفي بحثنا هذا المتغیر المستقل یتمثل في:
  :المتغیر التابع

یعرف بأنه متغیر یؤثر فیه المتغیر المستقل وهو الذي تتوقف قیمته على مفعول تأثیر قیم المتغیرات األخرى     
أسامة كامل ،( محمد حسن عالوي.حیث أنه كلما أحدثت تعدیالت على قیم المتغیر المستقل ستظهر على المتغیر التابع

 )219ص،1999،راتب
. االنجاز الریاضي وفي بحثنا هذا المتغیر التابع یتمثل في:

وهذه المتغیرات هي التي توضح النتائج والجوانب ألنها تحدد الظاهرة التي نود شرحها. 
مجتمع البحث: -3-3-3

إن القصد من مجتمع البحث في هذه النقطة هو كما عرفه الباحثون: مجموع محدود أو غیر محدود من     
المفردات (عناصر الوحدات)، حیث تنصب المالحظات ویعرفه اآلخرون على أنه: جمیع المفردات الظاهرة التي 

 )58، ص1990(محمودة، .یدرسها الباحث
وهو إجراء یستهدف تمثیل المجتمع األصلي بحصة أو مقدار محدود من المفردات التي عن طریقها تؤخذ      

القیاسات أو البیانات المتعلقة بالدراسة أو البحث وبذلك بغرض تعمیم النتائج التي یتم التوصل إلیها من العینة على 
 )20.، ص2003 محمد نصر الدین رضوان، (.المجتمع األصلي المسحوب من العینة

 (هو تلك المجموعة األصلیة التي تؤخذ منها العینة وقد تكون هذه المجموعة مدارس، االصطالحیةمن الناحیة    
فرق، أساتذة، أو أي وحدات أخرى)، ویمكن تحدیده على أنه كل األشیاء التي تمتلك الخصائص أو السمات القابلة 

بالمدربین ولذا فقد اعتمدنا في بحثنا وارتأینا أن یكون مجتمع البحث خاص للمالحظة،القیاس، والتحلیل اإلحصائي 
والیة البویرة. ورؤساء األندیة  الناشطین في الرابطة الوالئیة لكرة القدم ل

 . من هاتــه الفرق رؤساء02وكذا  نادي 13علىموزعین  مدرب 13على في بحثنا  واشتمل المجتمع اإلحصائي 
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عینة البحث وكیفیة اختیارها: -3-3-4
 بمعنى أنه تؤخذ ،العینة هي جزء من مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البیانات المیدانیة وهي تعتبر جزء من الكل

 )234، ص2007(رشید زرواتي، .مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة لمجتمع البحث
 أي أننا لم قصدیةحرصنا للوصول إلى نتائج أكثر دقة وموضوعیة ومطابقة للواقع باختیار عینة بحثنا بطریقة 

 . نخص العینة بأي خصائص وممیزات
 :عینة البحثوالجدول التالي یوضح توزیع أفراد       

 مدربینعدد ال المكان رمز النادي الرقم

01 USMB (البویرة)01 البویرة 

02 ABRJ (البویرة) 01 الجباحیة 

03 DBRK (البویرة) 01 القادریة 

04 AST (البویرة) 01 تاغزوت 

05 JSCA (البویرة)01 اغبالو 

06 IRBE (البویرة) 01 االصنام 

07 ASTH (البویرة) 01 ثلیوین 

08 JSC (البویرة) 01 الشرفة 

09 OR (البویرة) 01 الرافور 

10 JSB (البویرة)01 بواكلین 

11 WRB (البویرة) 01 عین الحجر 

12 JSD (البویرة) 01 حیزر 

13 FCT (البویرة) 01 مشدالة 

 13 / 13 المجموع

 ): یمثل توزیع أفراد العینة على النوا دي.01                الجدول رقم(
مجاالت البحث: - 3-3-5

من أجل التحقق من صحة أو خطأ الفرضیات والتي تم تسطیرها للوصول إلى األهداف التي نرید تحقیقها قمنا 
بتحدید ثالث مجاالت: 

 من المجتمع األصلي مدرب 13 ، وكان عددهممدربي ورؤساء نوادي والیة البویرةیتمثل في  المجال البشري:أ/ 
. مدرب 13 كذلك بلغيالذي 
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 قسم إلى جانبین وهما: المجال المكاني:ب/ 
 لقد قمنا ببحثنا هذا في مختلف المكتبات منها مكتبة المعهد (علوم وتقنیات النشاطات البدنیة الجانب النظري: •

والریاضیة، مكتبة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، ومكتبات أخرى). 
 02 وٕاجراء مقابلة شخصیة مع ،مدربي الرابطة الوالئیة لكرة القدمتم توزیع االستبیان على  الجانب التطبیقي: •

(أنظر الجدول الخاص بتوزیع أفراد  والتي سبق ذكرها في العینة والیة البویرة، نواديعلى مستوىمن رؤساء هاته النوادي 
 العینة).

 وقد قسم إلى جانبین وهما: المجال الزمني:ج/ 
. جانفي إلى غایة نهایة شهر نوفمبر من شهر ابتداء: لقد انطلقنا في بحثنا هذا الجانب النظري •
 وفي هذه المدة قمنا بتحضیر من شهر فیفري حتى شهر ماي أما الجانب التطبیقي فقد دام الجانب التطبیقي: •

 وتحلیل النتائج المتحصل علیها  وكذا تحضیر أسئلة المقابلة الشخصیة ثم قمنا بتوزیعهه االستبیان وتحكیم
باستعمال الطرق اإلحصائیة. 

 األدوات المستعملة في البحث:-3-3-6
 :االستبیان 

لقد استعملنا االستبیان كأداة في هذه الدراسة، ألنه أنسب وسیلة للمنهج الوصفي، وهو أداة من أدوات الحصول على 
الحقائق والبیانات والمعلومات فیتم جمع هذه البیانات عن طریق االستبیان من خالل وضع استمارة األسئلة، ومن 
بین مزایا هذه الطریة أنها اقتصاد في الجهد والوقت كما أنها تسهم في الحصول على بیانات من العینات في أقل 

 )205-203حسین أحمد الشافعي، سوزان أحمد علي مرسي، ص(.وقت بتوفیر شروط التقنین من صدق وثبات وموضوعیة
ویعرف االستبیان بأنه" مجموعة من األسئلة المرتبة حول موضوع معین، یتم وضعها في استمارة ترسل إلى 

األشخاص المعنیین بالبرید أو یجري تسلیمها بالید تمهیدا للحصول على أجوبة األسئلة الواردة فیها، وبواسطتها 
 یمكن التوصل إلى حقائق جدیدة عن الموضوع أو التأكد من معلومات متعارف علیها لكنها غیر مدعمة بحقائق

إال أن هذا األسلوب الخاص بجمع المعلومات یتطلب إجراءات دقیقة منذ البدایة وهي: 
 تحدید الهدف من االستبیان. 
 تحدید وتنظیم الوقت المخصص لالستبیان. 
 اختیار العینة التي یتم استجوابها. 
 وضع العدد الكافي من الخیارات لكل سؤال. 
 وضع خالصة موجزة ألهداف االستبیان. 

ویتجلى األسلوب المثالي في وجود الباحث بنفسه لیسجل األجوبة والمالحظات التي تثري البحث، واالستبیان 
یتضمن نوعین كوسیلة لجمع المعلومات بوفرة وأكثر دقة، وكونه تقنیة شائعة االستعمال، ووسیلة علمیة لجمع 

، واألسئلة هي استجابة للمحاور للمدربالبیانات والمعلومات مباشرة من مصدرها األصلي، وذلك باعتباره مناسبا 
 .وبالتالي استجابة للفرضیات، فكل سؤال مطروح له عالقة بالفرضیات
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االستبیان:  *أشكال
 . وهي األسئلة التي یحدد فیها الباحث إجاباته مسبقا وغالبا ما تكون بـ: نعم أو الاألسئلة المغلقة:- 
عكس المغلقة إذ یعطي المستجوب الحریة التامة لإلجابة علیها واإلدالء برأیه الخاص.  وهي األسئلة المفتوحة:- 
(إخالص محمد عبد . وهي أسئلة مضبوطة بأجوبة متعددة و یختار المجیب الذي یراه مناسبااألسئلة المتعددة األجوبة:- 

) 83، ص2000الحفیظ، مصطفى حسین باھر، 

وجاء االستبیان إجرائیا كما یلي: 
) موزعة على ثالث محاور وكل محور یحتوي 21( عشرون سؤاالإحدى و ویضم :مدربیناستبیان خاص بال 

 .على مجموعة من األسئلة
) 07)                       إلى السؤال رقم (01 من السؤال رقم (المحور األول:
) 15()                       إلى السؤال رقم08 من السؤال رقم (المحور الثاني:
) 21)                        إلى السؤال رقم (16من السؤال رقم (المحور الثالث:

 :االستبیان تطبیق من الهدف*
 .البحث مصداقیة من تزید وأفكار بمعلومات المیدانیة الدراسة تزوید -
 .اإلشكالیة عن اإلجابة على یساعد مما الفرضیات نفي أو تأكید -
أسلوب توزیع االستبیان: *

 والموافقة علیه من  والتحكیمبعد صیاغة االستبیان بصفة نهائیة، وعرضه علي بعض األساتذة بغرض المعاینة
 مدربین، واألخرى عن طریق إرسالها. الى بطریقة مباشرة أي منا إل معظم االستمارات قمنا بتوزیع،طرف المشرف

:  (سیكومتریة األداة)العلمیة لألداةألسس ا- 3-3-7
صدق االستبیان:   •

 یقیس االختبار بالفعل للظاهرة التي وضع لقیاسهاویعتبر الصدق من أهم أنإن المقصود بصدق االستبیان هو 
 )  224، ص1999(أسامة كمال راتب، .المعامالت ألي مقیاس أو اختبار حیث أنه من شروط تحدید صالحیة االختبار

للتأكد من صدق أداة الدراسة قام الباحث  ویعني كذلك صدق االستبیان التأكد من أنه سوف یقیس ما أعد لقیاسه
 )167،  ص2002فاطمة عوض صابر، میرفت على خفاجة، ( .باستخدام صدق المحكمین.

 الصدق الظاهري (صدق المحكمین): *
تهم وتجرب العلمي،ھم بمستوا مشهود لهم ، محكمینأساتذة أربعة علىلمدربین باة الخاصاالستبیان  استمارةعرض  تم

 تحكیم مدى موافقة العبارات مع المحاور المقترحة بغرض العلمي، البحثھج ومنا الدراسیة المجاالت فيالمیدانیة 
  أي عبارة من العبارات.لوكذلك حذف أو إضافة أو تعدي

 من جانب عنه أسفر ما وهو للبحثر المنهجیة یيالمعا وفق بها المحكمین أوصى التي اإلشارات كل تعدیل تمّ  وقد
 ان.ياالستب صدق
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 )من حیث الموضوعیة. صدق المحكمین (ستبیان: تحكیم اال)02(- الجدول رقم 
  (الرأي)الردالجامعة الرتبة العلمیة المصححین 

 تعدیلموافق+  بویرةجامعة ال  "أ"محاضرأستاذ 01

موافق+ تعدیل جامعة البویرة  التأهیل الجامعي 02

 موافق + تعدیلجامعة البویرة  التأهیل الجامعي 03

موافق+تعدیل جامعة البویرة  التأهیل الجامعي 04

 - المقابلة:  3-3-8

    تعد المقابلة استبیانا شفویا یقوم الباحث من خالله بجمع بیانات ومعلومات شفویة من المفحوص ، والمقابلة أداة 
هامة للحصول على المعلومات من مصادرها البشریة وهي ( عالقة دینامیكیة وتبادل لفظي بین شخصین او اكثر) 

ویستطیع الباحث من خالل المقابلة ان یختبر مدى صدق المفحوص ومدى دقة اجاباته عن طریق توجیه اسئلة 
اخرى مرتبطة بالمجاالت التي شك الباحث فیها، وقد اصبحت المقابلة في عصرنا الحالي اداة بارزة من ادوات 

البحث العلمي، فال یكاد اي باحث ال یستخدم المقابلة في مرحلة من مراحل البحث العلمي وخاصة المقابالت مع 
الخبراء والمختصین في مجال موضوع البحث والذي یكون آلرائهم أهمیة كبرى في توضیح اجراءات وطریقة حل 

 مشكلة البحث.

 أ/  أنواع المقابالت:

 *من حیث الهدف من المقابلة:

 المقابلة المسحیة 
 المقابلة التشخیصیة 
 المقابلة العالجیة 
 المقابلة التوجیهیة أو االرشادیة 

 * منحیث طریقة اإلجراء:

  المقابلة الفردیة 
 المقابلة الجماعیة 

 *  من حیث نوعیة األسئلة:

 المقابلة المغلقة 
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 المقابلة المفتوحة 

 * خطوات اجراء المقابلة:

 تحدید هدف المقابلة 
 تحدید األفراد الذین ستجرى لهم المقابلة 
 تحدید أسئلة المقابلة 
 تحدید مكان وزمن المقابلة 
 اجراء تجربة استطالعیة 
 98،99، ص2013محسن علي السعداوي، (.تنفیذ المقابلة( 
 :أسئلة المقابلة 

 ما هو نوع الشهادة المحصل علیها في المیدان الریاضي؟. -1
.......................................................................................................... 

                       .......................................................................................................... 
 .سنوات العمل في میدان التسییر الریاضي؟- 2

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

........................................................................................................... 
 على أي أساس یتم اختیار المدرب؟.-3

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

........................................................................................................... 
 .بصفتك رئیس نادي هل تشرف على تسطیر الهدف العام للفریق مع المدرب؟ -4

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

.......................................................................................................... 
 هل ترى أن االمكانیات المتاحة من طرفكم كافیة للمدرب لتحقیــــــــــق األهداف المسطرة؟. -5

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

.......................................................................................................... 
 ما هو األسلوب أو األساس الذي تعتمدونه في تسییر النادي؟. -6

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

.......................................................................................................... 
 . هل تقدمون منح خاصة لالعبین في بعض المباریات الهامة أو الحاسمة؟ -7

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

........................................................................................................... 
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الوسائل اإلحصائیة: - 3-3-9
ال یمكن ألي باحث أن یستغني عن الطرق واألسالیب اإلحصائیة مهما كان نوع الدراسة التي یقوم بها سواء كانت 

اجتماعیة أو اقتصادیة، تمد بالوصف الموضوعي الدقیق، فالباحث ال یمكنه االعتماد على المالحظات ولكن 
، وقد )74، ص1970.محمد السید(السلیمة. الخ. االعتماد على اإلحصاء یقود الباحث إلى األسلوب الصحیح والنتائج 

استخدمنا في بحثنا هذا التقنیات اإلحصائیة التالیة:  

، قمنا بعملیة تفریغها مدربینالببعد عملیة جمع كل االستبیانات الخاصة  : (الطریقة الثالثیة)ویةئ المةالنسبأ/ 
، وبعدها یتم االستبیانتم في هذه العملیة حساب عدد تكرارات األجوبة الخاصة بكل سؤال في يوفرزها، حیث 

) 68ص، ـ2006فرید كامل أبو زینة وآخرون، (: حساب النسب المئویة بالطریقة اإلحصائیة التالیة

 
 x 100%ت                         %100  ع                     

   ت                     س                     

 
 
 
 
 
 

حیث أن: 
 تمثل عدد أفراد العینة. ع:- 
 یمثل عدد التكرارات. ت:- 
یمثل النسبة المئویة. س:- 

 الحدیثة أثناء البرامج قدمهل تأخذ بعین االعتبار متطلبات العب كرة الومثال ذلك اإلجابة على السؤال التالي:
 ؟التدریبیة
. 02=  ، واإلجابة ب ال11=   ب نعماإلجابةفكانت 

 
 
 
 
 
 

 ع

 X 100                            التكرارات 

 =%النسبة المئویة 
                             عدد األفراد   
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ویة "الطریقة الثالثیة"، تكون النتیجة كما یلي: ئبعد تطبیق الطریقة المألوفة لحساب النسب الم   
 

 x 100  11     نعم                              
 84.61  = =نعماإلجابة بـ: 

                                         13 

   x 100 02    ال                                
 15.58=     =الاإلجابة بـ: 

                                       13              

 
) 0.05المجدولة بعد تحدید مستوى الداللة ( 2كاعد ذلك نجد  ب2كاولمطابقة النتائج مع الجانب النظري نقوم بحساب 

 ودرجات الحریة.
حساب اختبار كاف تربیع، ویسمى هذا االختبار حسن المطابقة أو اختبار التطابق النسبي وهو من أهم الطرق التي 
تستخدم عند مقارنة مجموعة من النتائج المشاهدة أو التي یتم الحصول علیها من تجربة حقیقیة بمجموعة أخرى من 

 )213- 212 ص،2006، فرید كامل أبو زینة(البیاناتالفرضیة التي وضعت على أساس النظریة الفرضیة التي یراد اختیارها.
  

 
 

 

 

 :2اختباركاب/ 
 القانون هذا یتكون، ویسمح لنا هذا االختبار بإجراء مقارنة بین مختلف النتائج المحصل علیها من خالل االستبیان

 :من
 .االستبیان توزیع بعد علیها نتحصل التي التكرارات وهية: المشاهد التكرارات
 .)االختیاراتالمقترحة ( اإلجابات عدد على یقسم التكرارات مجموع وهو :المتوقعة التكرارات

 :علىل الجدو هذا  یحتوي 2كاجدول
 .إلحصائي االقرار التخاذ المحسوبة 2 كامعا نقارنه ثابتة قیمة وهي المجدولة: 2كا

 .المقترحة اإلجابات عدد هي ن حیث ]،1هو[ ن ـــــــ  وقانونها الحریة: درجة
 .0.01 أو 0.05 داللة مستوى یستعملون وأغلب الباحثین عندها النتائج بمقارنة نقوم الداللة: مستوى

 
 

 2 التكرارات المتوقعة)–               مجموع (التكرارات المشاهدة 

 =2كا
                              التكرارات المتوقعة 
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 :اإلحصائي االستنتاج •
 :فإذا المجدولة 2 كا بــــبمقارنتها نقوم المحسوبة 2كا نتائج على الحصول بعد

 التي H1البدیلة الفرضیة ونقبل H0 نرفض الفرضیة الصفریة فإننا المجدولة 2 كامن أكبر المحسوبة 2كا كانت  -
 .إحصائیة داللة توجد أي الفئتین بین للفروق یعود النتائج في الفرق نأب تقول
 بین فروق توجد ال بأنه التي تقول 0H الصفریة الفرضیة نقبل فإننا لمجدولة ا2كا من أقل المحسوبة 2كا كانت وٕاذا

 .الصدفة عامل إلى ذلك یعود وٕانما النتائج
: 2لكیفیة حساب كاتطبیقي نموذج ): 03الجدول رقم (* 

 :"2كیفیة حساب "كا- مثال ل

التكرارات اإلجابات 
النسبة 
المئویة 

 2كا
المحسوبة 

 2كا
المجدولة 

مستوى 
) α(الداللة

درجة 
) df(الحریة

االستنتاج 
اإلحصائي 

 %92.30 12 نعم
 %07.70 01 ال دال 1 0.05 3,84 09.30

 %100 13المجموع 

 - شرح المثال:
 .01، 12ة: المشاهد التكرارات- 
 .13:المتوقعة التكرارات- 
 3.84 المجدولة: 2كا- 
 09.30: المحسوبة 2كا- 
 .1=1-2، ]1درجةالحریة:[ ن ـــــــ - 
  0.05 الداللة: مستوى- 
  دال.:اإلحصائي االستنتاج- 
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ة: ـــــخالص •
وٕاجراءاته المیدانیة حیث وضع الباحث مشكلة الدراسة بشكل مباشر وهذا بفضل  البحثة منهجيالفصل  شمل هذا 

و أیعتبر بمثابة الدلیل ، والدراسة االستطالعیة للمشكلة التي كانت قاعدة أساسیة لكي نبین أن الظاهرة موجودة فعال
 المرشد الذي ساعدنا على تخطي كل الصعوبات، وبالتالي الوصول إلى تحقیق أهداف البحث بسهولة كبیرة.

، منها متغیرات البحث، المنهج المتبع، أدوات جمع مباشر دراستنا بشكل خدمكما تناولنا فیه أهم العناصر التي ت
 من العناصر التي یعتمد علیها أي باحث  في الجانب ،...الخالعملیات اإلحصائیة، مجتمع الدراسة، البیانات

التطبیقي لدراسته. 
 .الفصل هذا في وردت يتال بعض العناصر الغامضة اللبس عن أزلنا قد نكون وبهذا
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: تمهیــــــــــــــــــد
نعرض في هذا الفصل تحلیل البیانات المتحصل علیها من خالل تطبیق االستمارة، التي تم تبویبها إلى ثالث 

مراحل حیث قمنا في هذا الفصل بتحلیل نتائج االستبیان إلعطاء توضیحات لكل نتیجة توصلنا إلیها، ثم نعرض 
هذه النتائج في جداول خاصة ثم تمثیلها بیانیا لكل استبیان. 

 والخروج حدىوفي األخیر نعرض ونختم الفصل بالنتائج العامة المتوصل إلیها مع مناقشة كل فرضیة جزئیة على 
 ببعض االقتراحات والفروض المستقبلیة. 
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 - عرض وتحلیل ومناقشة النتائج:4-1
 - عرض وتحلیل ومناقشة نتائج االستبیان:4-1-1
 .یؤثر المؤهل العلمي لدى المدربین في نجاح العملیة التدریبیة المحور األول: •
هل تحدید الفترة الزمنیة لمراحل التخطیط المختلفة له دور في تحقیق البرنامج المسطر؟   :01السؤال رقم- 
 تحدید الفترة الزمنیة لمراحل التخطیط المختلفة في تحقیق البرنامج المسطر. معرفة دور :الغرض منه-
: یمثل دور تحدید الفترة الزمنیة لمراحل التخطیط المختلفة في تحقیق البرنامج المسطر.  04الجدول رقم - 

 %التكرارات اإلجابات 
 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 

مستوى 
الداللة 

)α (

درجة الحریة 
)df (

االستنتاج 
اإلحصائي 

 %92.30 12 نعم

دال  1 0.05 3,84 9.30  7.70% 01 ال

 %100 13المجموع 

 
 
 
 
 
 

 
 

تحلیل ومناقشة النتائج: 
المجدولة  2كا المحسوبة أكبر من قیمة 2كانالحظ أن قیمة 2كا ویؤكده اختبار4كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم 

مرفوضة وبالتالي هناك فروق  H0 ، ومنه نستنتج أن الفرضیة الصفریة1 وبدرجة حریة 0.05عند مستوى الداللة 
 أن مجموع العینة یرون من % 92.30 نسبة بین النتائج،حیث یتجسد هذا االختالف في كون ذات داللة إحصائیة

النسبة الثانیة المقدرة  تحدید الفترة الزمنیة لمراحل التخطیط المختلفة له دور في تحقیق البرنامج المسطر، أما
غیر ذلك.  یرون%07.70بــ

االستنتاج: 
نستنتج من هذه اإلجابات أن لتحدید الفترة الزمنیة دور مهم في تحقــیق البرنامج المسطر وبالتالي الوصول إلى 

"  تحدید التوقیت الزمني للمراحل المختلفة" النظري الجانب مایؤكده وهذا األهداف المبرمجة من طرف المدرب،
 والذي یعتبر من شروط نجاح التخطیط ). (

92.3%

07.70%

     04التمثیل نسبي للجدول رقم

نعم

ال
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یساعد في إعداد الالعبین أثناء عملیة التدریب؟  المیدانیة االعتماد على التجارب والخبرات هل :02السؤال رقم -

في إعداد الالعبین أثناء عملیة  المیدانیة مدى اعتماد المدرب على التجارب والخبرات معرفة :الغرض منه- 
 .التدریب

في إعداد الالعبین أثناء عملیة  المیدانیة والخبرات  یمثل مدى اعتماد المدرب على التجارب:05الجدول رقم -
التدریب. 

 %التكرارات اإلجابات 
 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 

مستوى 
الداللة 

)α (

درجة الحریة 
)df (

االستنتاج 
اإلحصائي 

 84.61% 11 نعم

دال  1 0.05 3,84 06.23  15.38% 02 ال

 %100 13المجموع 

 

 تحلیل ومناقشة النتائج :

 2كاالمحسوبة أكبر من قیمة 2كانالحظ أن قیمة  2كا  ویؤكده اختبار5كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم 

 مرفوضة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضیة الصفریة1 وبدرجة حریة 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
االعتماد على التجارب  من مجموع العینة یرون أن 84.61%هناك فروق ذات داللة إحصائیة تتجسد في كون 

غیر ذلك.   15.38%المیدانیة والخبرات الفنیة یساعد في إعداد الالعبین أثناء عملیة التدریب، في حین نسبة 

: االستنتاج

االعتماد على التجارب المیدانیة والخبرات الفنیة یساعد في إعداد الالعبین  أن یرون نستنتج أن أغلبیة المدربین
  وذلك بتطبیق ما تعلمه المدرب وما مر علیه من خالل مشواره الكروي.أثناء عملیة التدریب

 

84.61%

%15.38

05تمثیل نسبي للجدول رقم .
 

نعم

ال
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حسب رأیك،ما هو األساس الذي یبنى علیه التخطیط الجید؟  :03السؤال رقم - 
: هو معرفة األساس الذي یبنى علیه التخطیط الجید. الغرض منه- 
 یمثل األساس الذي یبنى علیه التخطیط الجید. :06الجدول رقم-

النسبة المئویة التكرارات اإلجابات 
 2كا

المحسوبة 
 المجدولة 2كا

مستوى الداللة 
)α (

 درجة الحریة
)df (

االستنتاج 
 اإلحصائي

 مرونة الخطة
01 %7.69 

دال  3 0.05 7.81 11.45

أسلوب التدریب 
 53.84 % 07المعتمد 

وفق  لالعم
األهداف المسطرة 

06 %46.15 

 00 % 00 شيء آخر

 %100 13المجموع 

 

 تحلیل ومناقشة النتائج :

 2كاالمحسوبة أكبر من قیمة 2كانالحظ أن قیمة  2كا ر ویؤكده اختبا6كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم 

 مرفوضة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضیة الصفریة1 وبدرجة حریة 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
 من المدربین یرون أن أسلوب التدریب المعتمد 53.84%هناك فروق ذات داللة إحصائیة تتجسد في كون نسبة 

% یرون أن العمل وفق األهداف المسطرة هو 46.15هو األساس الذي یبنى علیه التخطیط الجید، كما أن نسبة
یرون أن مرونة الخطة هي األساس الجید الذي یبنى علیه  %07.69األساس الجید، في حین نسبة قلیلة 

 .التخطیط
: نستنتج من خالل هذا التحلیل أن ألسلوب التدریب المعتمد وكذا تسطیر األهداف من قبل المدرب االستنتاج

 في إلیه التي یجب علیه العمل علیها وذلك من خالل عملیة التخطیط وهذا ما تطرقنا األسسیعتبران من أبرز 
 یجب أن یشتمل التخطیط على تحدید الهدف المراد الوصول إلیه".الجانب النظري من خالل" 

7%

50%

43%

0%

06تمثیل نسبي للجدول رقم 

مرونة الخطة

أسلوب التدریب ال

العمل وفق األھداف

شيء آخر

 
47 

 



                                                                 عرض وتحلیل ومناقشة النتائجرابع      الفصل ال

 التدریبیة؟ حصةما هو التقسیم األمثل الذي تعتمدونه في ال :04السؤال رقم - 
  التدریبیة.حصة: معرفة التقسیم األمثل الذي یعتمده المدرب في الالغرض منه- 
  :تحلیل ومناقشة النتائج

 التدریبیة كانت أجوبتهم كالتالي: حصةمن خالل فرز أجوبة المدربین والمتعلقة بالتقسیم األمثل الذي یعتمدونه في ال

 التدریبیة وذلك من خالل ثالث أجزاء أي تمهیدي ثم حصةمعظم المدربین یعتمدون على التقسیم الثالثي لل 
 رئیسي، وفي األخیر جزء ختامي.

 التدریبیة وذلكمن خالل جزئیین أي تمهیدیثم رئیسي. لحصةبعض المدربین یعتمدون على التقسیم الثنائي ل 
 :االستنتاج 

 ثالث أجزاء وهو التقسیم الغالب إلى التدریبیة حصةنستنتج مما سبق أن معظم المدربین یعتمدون على تقسیم ال
، وهذا ما یتنافى مع ما أشار إلیه "علي فهمي البیك" في تقسیم الحصص التدریبیة الذي لدى معظم المدربین

 وقسم إعدادي یتم من خالله إعداد ةیعتمد على التقسیم الرباعي، قسم تمهیدي یتم من خاللها اإلجراءات التنظیمي
 ألداء التدریبات في الجزء الرئیسي، ویشمل هذا القسم اإلحماء العام بحیث یهدف إلى رفع درجة نالریاضیي

 وقسم رئیسي یقوم من خالله الریاضي بأداء )274، ص2001 حماد، إبراھیم(مفتي استعداد أجهزة وأعضاء جسم الالعب, 
الواجب الرئیسي للجرعة، وأخیرا قسم ختامي یتم من خالله تخفیض الشدة حتى تصبح األجهزة الحیویة للریاضي 

 )56,(علي فھمي البیك، تخطیط التدریب الریاضي، صفي حالة ما قبل العمل
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ما هو عدد الوحدات التدریبیة المبرمجة خالل األسبوع؟.  :05السؤال رقم -
 معرفة عدد الوحدات التدریبیة المبرمجة خالل األسبوع. الغرض منه:–
 یمثل عدد الوحدات التدریبیة المبرمجة خالل األسبوع. :07 الجدول رقم-

 %ت اإلجابات 
 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
مستوى 
) αالداللة (

درجة 
) dfالحریة(

االستنتاج 
اإلحصائي 

 %69.23 09 ثالث حصص

دال  2 0.05 5,99 09.38
 %30.76 04 أربع حصص

 %00 00 أكثر من خمسة

 %100 13المجموع 

 

 تحلیل و مناقشة النتائج :

المجدولة  2كاالمحسوبة أكبر من قیمة 2كانالحظ أن قیمة 2كا ویؤكده اختبار7كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم
 وبالتالي هناك فروق  H0، ومنه نستنتج أن الفرضیة الصفریة مرفوضة2 وبدرجة حریة 0.05عند مستوى الداللة 

یعتمدون على ثالث حصص تدریبیة، أما  %69.23بنسبة  ذات داللة إحصائیة تتجسد في أن معظم المدربین
، األسبوع مدربین من مجموع العینة یعتمدون أربع حصص تدریبیة في 04بمعدل %30.76النسبة الثانیة والمقدرة بـ 

. %00في حین أن إجابة أكثر من خمسة حصص لم نتحصل وال على إجابة أي بمعدل 

 :حصص إلى أربع بعد تحلیلنا لهذه النتائج نستنتج أن أغلبیة المدربین یعتمدون على ثالث حصص االستنتاج 
خالل األسبوع وهذا االعتماد یعتبر عشوائي وذلك ألن الالعب یحتاج ألكثر من ذلك لتطویر مختلف الصفات 

تحدید التوقیت الزمني للمراحل المختلفة "وذلك من أجل العمل وكما جاء في الجانب النظري"  البدنیة والمهاریة،
. "على تطویر الالعب من جمیع النواحي في توقیت زمني متوازن

%69.23

%30.76

%00

.07تمثیل نسبي للجدول رقم 

ثالث حصص

أربع حصص

اكثر من خمسة
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 عدد هاته الحصص التدریبیة كافي؟یعتبر هل  :06السؤال رقم- 
 معرفة ما إذا كان عدد هاته الحصص التدریبیة كافي من وجهة نظر المدرب. الغرض منه:- 
 یمثل وجهة نظر المدرب حول الحصص التدریبیة إن كان كافي أو ال. :08الجدول رقم -

التكرارات اإلجابات 
النسبة 
المئویة 

 2كا
المحسوبة 

 2كا
المجدولة 

مستوى الداللة 
)α (

 درجة الحریة

)df( 

االستنتاج 
اإلحصائي 

 %38.43 05 نعم

غیردال  1 0.05 3.84 0.69  %61.53 08 ال

 %100 13المجموع 

 

  :تحلیل ومناقشة النتائج

 2كاالمحسوبة أقل من قیمة 2كانالحظ أن قیمة  2كا  ویؤكده اختبار8كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم 

مقبولة وبالتالي لیس  H0 ، ومنه نستنتج أن الفرضیة الصفریة1 وبدرجة حریة 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
المدربین  من %61.53ویتجسد هذا في كون نسبة  هناك فروق ذات داللة إحصائیة، وهذا راجع لعامل الصدفة

أنها  38.4% بــ  عدد الحصص المبرمجة كافي، في حین یرى ترى فئة قلیلة منهم والمقدرة نسبتهمإنأجمعوا على 
. غیر كافیة
: االستنتاج

 عدد الحصص التدریبیة المبرمجة كافي علما انه ال إن المدربین یرون أغلبیةنستنتج من خالل هذا التحلیل أن 
الدورة التدریبیة  یفوق ثالث حصص في األسبوع وهذا العدد غیر كافي ألن ذلك ال یؤدي لتحقیق الهدف المرجو من

 سنوات، أو 4) والتي تمتد Macroعند التخطیط للتدریب سواًء الدائرة تدریبیة كبرى (وكما جاء في الجانب النظري" 
 )، یجب توزیع حمل التدریب من خالل مكوناته لكل العب على حدة".Microأو صغرى (، Meso)متوسطة (

 
 

38%

62%

. 08تمثیل نسبي للجدول رقم 

نعم
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هل هناك معاییر موضوعة بغرض التقییم لمدى تحقیق النتائج واألهداف الموضوعة في البرنامج  :70السؤال رقم- 
 .التدریبي

معرفة ما إذا كانت هناك معاییر موضوعة بغرض التقییم لمدى تحقیق النتائج واألهداف الموضوعة  الغرض منه:- 
في البرنامج التدریبي. 

یمثل ضرورة هناك معاییر موضوعة بغرض التقییم لمدى تحقیق النتائج واألهداف الموضوعة : 09الجدول رقم- 
في البرنامج التدریبي. 

التكرارات اإلجابات 
النسبة 
المئویة 

 2كا
المحسوبة 

 2كا
المجدولة 

مستوى الداللة 
)α (

 درجة الحریة
)df (

االستنتاج 
اإلحصائي 

 %07.70 01 نعم

دال  1 0.05 3.84 9.30  %92.30 12 ال

 %100 13المجموع 

 

  :تحلیل ومناقشة النتائج

 2كاالمحسوبة أكبر من قیمة 2كانالحظ أن قیمة 2كا ویؤكده اختبار9كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم 

 وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضیة الصفریة مرفوضة1 وبدرجة حریة 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
معاییر  من مجموع العینة یرون أنه ال توجد %92.30هناك فروق ذات داللة إحصائیة تتجسد في كون نسبة 

موضوعة بغرض التقییم لمدى تحقیق النتائج واألهداف الموضوعة في البرنامج التدریبي، في حین نسبة 
أنه توجد معاییر موضوعة بغرض التقییم لمدى تحقیق النتائج واألهداف   من مجموع العینة یرون07.70%

الموضوعة في البرنامج التدریبي. 
 االستنتاج: 

 بغرض التقییم لمدى تحقیق النتائج واألهداف الموضوعة نستنتج مما سبق أن معظم المدربین ال یستخدمون معاییر
وهذا ما یتنافى مع ما تطرقنا إلیه في الجانب النظري من خالل"من أهم العوامل الفنیة إلنجاح عملیة تخطیط 

 التدریب التقویم الموضوعي بدنًیا وفیزیولوجًیا ونفسًیا وذلك على مدار السنة والسنوات التدریبیة". 

92%

8%

09تمثیل نسبي للجدول رقم 
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هل یتم التخطیط للبرامج التدریبیة وفق األسس العلمیة؟  :08- السؤال رقم
األسس العلمیة  في تخطیط البرامج التدریبیة.  معرفة مدى اعتماد المدرب الغرض منه:- 
األسس العلمیة  في تخطیط البرامج التدریبیة.  : یمثل مدى اعتماد المدرب10الجدول رقم- 

النسبة المئویة التكرارات اإلجابات 
 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
مستوى الداللة 

)α (

 درجة الحریة

)df (

االستنتاج 
اإلحصائي 

 %84.61 11 نعم

دال  1 0.05 3.84 05.44  %15.38 02 ال

 %100 13المجموع 

.   

  :تحلیل ومناقشة النتائج

 2كاالمحسوبة أكبر من قیمة 2كانالحظ أن قیمة 2كا ویؤكده اختبار10كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم 

 مرفوضة H0 ، ومنه نستنتج أن الفرضیة الصفریة1 وبدرجة حریة تساوي0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
یتم   من أفراد العینة یرون أنه%84.61ذلك في كون نسبة  ویتجسد وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة

 یرون عكس ذلك. %15.38التخطیط للبرامج التدریبیة وفق األسس العلمیة، أما نسبة 

 االستنتاج: 

مما سبق نستنتج ومن خالل أجوبة المدربین أن اغلبهم یرون انه یجب االعتماد على الجانب العلمي ویعتبرونه 
یعتبر "النظري وكما جاء في الجانب تخطیط البرامج التدریبیة  یعتمد علیه فيإن الناجع الذي یجب األسلوبانه

الخبراء الركیزة األساسیة والهامة للدراسات والبحوث والدوریات العلمیة ومدى االستعانة بهم في مجال تخطیط 
. "التدریب الریاضي

%69.23

%30.76

10تمثیل نسبي للجدول رقم .

نعم

ال
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 :ألسلوب التدریب المنتهج  تأثیر على مستوى اإلنجاز الریاضي في كرة القدم. المحور الثاني 

ماهي أهم الجوانب التي تأخذها بعین االعتبار عند تخطیطكم للبرامج التدریبیة في كرة القدم؟   :09السؤال رقم-
أهم الجوانب التي تأخذها بعین االعتبار عند التخطیط للبرامج التدریبیة في كرة القدم.  معرفة منه: - الغرض

یمثل أهم الجوانب التي تأخذها بعین االعتبار عند التخطیط للبرامج التدریبیة في كرة القدم.  :11الجدول رقم- 

النسبة المئویة التكرارات اإلجابات 
 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
مستوى الداللة 

)α (
 درجة الحریة

)df (

االستنتاج 
 اإلحصائي

 %15.38 02 جانب بدني

غیردال  3 0.05 7.81 3.30

 %46.15 06جانبمهاري 

 %23.04 03 جانب خططي

 %15.38 02 جانبنفسي

 %100 13المجموع 

 

 

 

 

 

 

 :تحلیل ومناقشة النتائج 

المجدولة  2كاالمحسوبة أقل من قیمة 2كانالحظ أن قیمة2كا ویؤكده اختبار11كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم 
 مقبولة وبالتالي لیس  H0، ومنه نستنتج أن الفرضیة الصفریة03 وبدرجة حریة تساوي0.05عند مستوى الداللة 

هناك فروق ذات داللة إحصائیة، وهذا راجع لعامل الصدفة ویتجسد هذا االختالف في أن نسبة منأفراد العینة 
 من أفراد العینة %23.04، أما نسبة ي یرون أن األولویة في التحضیر تعطى للجانب المهار%46.15والمقدرة بـــ

 یعطون %15.38یرون أن األولویة في التحضیر تعطى للجانب الخططي، أما النسبتین المتبقیتین والمقدرتین بــ
األولویة للجانبین البدني والنفسي.  

%15.38

46.15%
%23.04

15.38%

11تمثیل نسبي للجدول رقم 
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مھاري

خططي
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  : االستنتاج

 حد بعید فیما یخص الجوانب التي یعمل إلى المدربین كانت متقاربة إجاباتنستنتج مما سبق أن معظم          
 األولویة وتطویرها وهذا ما یدل على أهمیة تطویر جمیع الجوانب البدنیة والخططیة...،  لدى إعطائهاالمدرب على 

 . األهمیة لجانب على حساب األخرأو إعطاء جانب إهمال إيالالعبین ودون 
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 ماهي الطریقة التدریبیة التي تعتمدونها بشكل أكبر أثناء الحصص التدریبیة؟          :10 السؤال رقم -
الطریقة التدریبیة التي یعتمدها المدرب بشكل أكبر أثناء الحصص التدریبیة.  معرفة الغرض منه:- 
یمثل الطرق التدریبیة التي یعتمدها المدرب بشكل أكبر أثناء الحصص التدریبیة.  :12الجدول رقم- 

النسبة المئویة التكرارات اإلجابات 
 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
مستوى الداللة 

)α (
 درجة الحریة

)df (

االستنتاج 
 اإلحصائي

 %46.15 06 التكراري

غیردال  2 0.05 7.81 05.99

 %38.46 05الدائري 

 %15.38 02الفتري 

 %00 00 طریقة أخرى

 %100 13المجموع 

 

 

 

 

 

 

 2كانالحظ أن قیمة 2 كا ویؤكده اختبار12كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم  ومناقشة النتائج: تحلیل 
، ومنه نستنتج أن 1 وبدرجة حریة تساوي0.05المجدولة عند مستوى الداللة  2كاالمحسوبة اقل من قیمة 

 مقبولة وبالتالي لیس هناك فروق ذات داللة إحصائیة، ویرجع هذا االختالف لعامل  H0الفرضیة الصفریة
من أفراد العینة اتفقوا على أن الطریقة المعتمدة  %46.15الصدفة و یتجسد هذا االختالف في فیكون نسبة 

االعتماد على التدریب الدائري، كما  %38.46لدیهم في التدریب هي التدریب التكراري، في حین ترى ما نسبته 
 .الفتري یعتمدون على التدریب  أنهم%15.38 نسبته  یرى عدد قلیل من المدربین ما

: نستنتج أن معظم المدربین ینوعون بین مختلف طرق التدریب بصفة عامة وكذا طریقة التدریب الدائري االستنتاج
 . بصفة أكبروالتكراري بصفة خاصة وهذا لطبیعة النشاط الممارس الذي یتطلب نظام العمل بالورشات

%46.15

38.46%

%15.38

00%

12تمثیل نسبي للجدول رقم 

تكراري

دائري

فتري
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 ماهي الصفات البدنیة الخاصة بكرة القدم التي تعمل على تطویرها من خالل هاته الطرق؟ :11السؤال رقم- 
 معرفة أهم الصفات البدنیة الخاصة بكرة القدم التي تعمل على تطویرها من خالل هاته الطرق. الغرض منه:- 
یمثل أهم الصفات البدنیة الخاصة بكرة القدم التي یعمل المدرب على تطویرها من خالل هاته  :13 الجدول رقم- 

الطرق التدریبیة. 

النسبة المئویة التكرارات اإلجابات 
 2كا

المحسوبة 
 المجدولة 2كا

مستوى الداللة 
)α (

 درجة الحریة

)df (

االستنتاج 
 اإلحصائي

 38.46% 05 السرعة

دال  3 0.05 7.81 2.69

 23.04% 03القوة 

 30.76% 04المرونة 

 07.69% 01 المداومة

 %100 13المجموع 

 

  :تحلیل و مناقشة النتائج

 2كا المحسوبة أقل من قیمة 2كانالحظ أن قیمة  2 كا ویؤكده اختبار13كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم 

 مقبولة وبالتالي ال H0 ، ومنه نستنتج أن الفرضیة الصفریة3 وبدرجة حریة 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة واالختالف في اإلجابات یرجع لعامل الصدفة، حیث یتجسد في كون نسبة 

 أنه یجب العمل على %30.76 من المدربین یعملون على تطویر صفة السرعة، في حین یرى ما نسبته %38.46
 تعمل على تطویر صفة القوة من خالل الطرق %23.04تطویر صفة المرونة، أما النسبة الثالثة والمقدرة بـــ

على تطویر صفة المرونة.  %07.69ــ السابقة، في حین تعمل الفئة القلیلة والمقدرة ب

 نستنتج من خالل هذا التحلیل أن أغلبیة المدربین یعملون على تطویر صفتي القوة والسرعة بدرجة االستنتاج :
كبیرة وكذا المرونة والمداومة بدرجة متوسطة. 

38%

23%

31%

8%

13تمثیل نسبي للجدول رقم 

السرعة

القوة

المرونة
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وطرائق اللعب؟  على أي أساس یبني المدرب خطط :12السؤال رقم - 
وطرائق اللعب؟  خطط الذي یبني المدرب علیه  معرفة األساسالغرض منه:- 
خطط وطرائق اللعب.  الذي یبني المدرب علیه  یمثل األساس: 14 الجدول رقم-

النسبة المئویة التكرارات اإلجابات 
 2كا

المحسوبة 
 المجدولة 2كا

مستوى 
الداللة 

)α (

 درجة الحریة

)df (

االستنتاج 
 اإلحصائي

 %76.92 10 حسب......المنافس

دال  3 0.05 7.81 19.30

 %15.38 02حسب.....الالعبین 

 %00 00حسب.....المنافسة 

 %07.70 01 شيء أخر

 %100 13المجموع 

 

 :نالحظ أن قیمة 2كا ویؤكده اختبار14كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم  تحلیل ومناقشة النتائج
، ومنه نستنتج أن 1 وبدرجة حریة تساوي0.05المجدولة عند مستوى الداللة  2كاالمحسوبة أكبر من قیمة 2كا

 مرفوضة وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة تتجسد في كون أغلبیة المدربین أي  H0الفرضیة الصفریة
 المنافس، في إمكانیاتمقتنعون بأن األساس الذي یبني علیه خطط وطرائق لعبه هو حسب  %76.92نسبة 

 الالعبین في المقام األول كما ترى الفئة القلیلة إمكانیاتن مجموع العینة یضعون  م%15.38حین نسبة 
  ونوع األرضیة یدخلون في تحدید طریقة اللعب.اإلمكانات أن %07.70والمقدرة بــ

یعتمدون أسلوب متقارب في وضع خطط وطریقة اللعب، ویضعون  نستنتج أن معظم المدربین سبق مما االستنتاج:
 وهذا ماتطرقنا إلیه  الالعبینإمكانیاتفي المقام األول نوعیة المنافس الذي سیواجهه فریقه بدرجة كبیرة وبدرجة قلیلة 

في الجانب النظري من خالل "تصاغ األهداف مناسبة مع اإلمكانات سواًء كانت مادیة أو بشریة أو فنیة، فال 
. یطلب من العب مستوى أكثر منه أو في مدى زمن قصیر أو في عجالة "

77%

15%

0% 8%

14تمثیل نسبي للجدول رقم 

حسب المنافس

الالعبین,,,حسب 

حسب المنافسة
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ما هو تقسیمكم لخطط اللعب ؟  :13السؤال رقم - 
 لخطط اللعب. : معرفة تقسیم المدربالغرض منه- 

  :تحلیل ومناقشة النتائج

من خالل عملیة الفرز وجدنا إجابات المدربین المستجوبین قد تركزت على ما یلي: 

-هناك من المدربین من یقسم خطط اللعب إلى خطط لعب جماعیة. 

-هناك من المدربین من یقسم خطط اللعب إلى خطط لعب فردیة. 

 .-هناك من المدربین من یقسم خطط اللعب إلى خطط مجموعات محددة

 .-هناك من المدربین من یقسم خطط اللعب إلى خطط اللعب المضاد

  :االستنتاج

خطط إلى یقسمون خطط اللعب المختلفة  من خالل دراستنا للنتائج الناجمة عن الفرز توصلنا إلى أن المدربین   
لعب جماعیة وفردیة وكذاخطط مجموعات محددة ومضادة وهاته التقسیمات تعتبر هي الغالبة في میدان التدریب 

وضع الخطط العامة لمجموعات الالعبین وهوما یسمى "  البشتاوي من خالل إلیهالریاضي الحدیث، وهذا ما تطرق
". بالتدریب الجماعي، أو عند وضع الخطط الفردیة الخاصة بكل العب وهو ما یسمى بالتدریب الفردي
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هل تأخذ بعین االعتبار متطلبات العب كرة القدم الحدیثة أثناء البرامج التدریبیة؟  :14السؤال رقم- 
بعین االعتبار متطلبات العب كرة القدم الحدیثة أثناء البرامج  : معرفة مدى اهتمام المدربین وأخذهم- الغرض منه

التدریبیة . 
بعین االعتبار متطلبات العب كرة القدم الحدیثة أثناء  : یمثل مدى اهتمام المدربین وأخذهم15الجدول رقم - 

البرامج التدریبیة. 

النسبة المئویة التكرارات اإلجابات 
 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
مستوى الداللة 

)α (

 درجة الحریة

)df (

االستنتاج 
اإلحصائي 

 %84.61 11 نعم

دال  1 0.05 3.84 06.23  %15.39 02 ال

 %100 13المجموع 

 

  :تحلیل ومناقشة النتائج

 2كا المحسوبة أكبر من قیمة 2كانالحظ أن قیمة 2 كا ویؤكده اختبار15كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم     

مرفوضة وبالتالي H0، ومنه نستنتج أن الفرضیة الصفریة1 وبدرجة حریة تساوي0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
بعین االعتبار متطلبات  المدربین یأخذون من %69.23هناك فروق ذات داللة إحصائیة تتجسد في كون نسبة 

 عكس ذلك. %30.76العب كرة القدم الحدیثة أثناء تسطیر البرامج التدریبیة، بینما یرى ما نسبته 
: االستنتاج

المدربین یأخذون بعین االعتبار متطلبات العب كرة القدم  أغلبیة نستنتج من خالل تحلیلنا لنتائج الجدول أن    
الحدیثة أثناء تسطیر البرامج التدریبیة، وذلك من أجل مواكبة العصر وكذا التطورات الحدیثة الحاصلة في میدان كرة 

، وكما جاء في الجانب النظري "تتمثل القدم، في حین ترى فئة قلیلة أن ال یتم أخذ هاته المتطلبات بعین االعتبار
في مختلف البحوث العلمیة في مجال تخطیط التدریب الریاضي، والتي ساهمت بشكل إیجابي في تقدم مستوى 

 .الریاضي"

%84.61

%15.39

15تمثیل نسبي للجدول رقم 

نعم

ال
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ما هو األسلوب األمثل للتعامل مع العبي كرة القدم ویرفع من مستوى اإلنجاز؟  :15السؤال رقم - 

األسلوب األمثل للتعامل مع العبي كرة القدم ویرفع من مستوى اإلنجاز.  معرفة الغرض منه:- 
األسلوب األمثل للتعامل مع العبي كرة القدم ویرفع من مستوى اإلنجاز.  یمثل نسب :16الجدول رقم - 

 المحسوبة 2كا %النسبةتكرارات الاإلجابات 
 2كا

المجدولة 
مستوى 
) αالداللة (

درجة 
 )dfالحریة(

االستنتاج 
اإلحصائي 

 %76.92 10 دیموقراطي

دال  2 0.05 5.99 12.15
 %00 00 دیكتاتوري

 %23.08 03حریة مطلقة 

 %100 13المجموع 

 

 

  :تحلیل ومناقشة النتائج

 2كا المحسوبة أكبر من قیمة 2كانالحظ أن قیمة  2كا  ویؤكده اختبار16كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم 

 مرفوضة  H0، ومنه نستنتج أن الفرضیة الصفریة2 وبدرجة حریة تساوي0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
 من المدربین یرون أن األسلوب األمثل %61.53وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة تتجسد في كون نسبة 

یرون أن األسلوب األمثل للتعامل مع  %23.07 للتعامل مع الالعبین هو األسلوب الدیمقراطي، كما أن نسبة
الدیكتاتوري.  یعتمدون أسلوب 00% الالعبین هو األسلوب الحریة المطلقة، في حین نسبة

 :االستنتاج 

 نستنتج من خالل ما سبق، أن أغلبیة المدربین یرون أن ألسلوب المدرب من حیث طریقة التعامل جد مهم في
تحقیق و الرفع من مستوى النتائج بحیث یعتمدون في تعاملهم مع الالعبین األسلوب الدیمقراطي ویعتبرونه األسلوب 

، ومن خالل الجانب النظري "كلما تمیز المدرب الریاضي بتسهیل األمثل ألنه یعطي فرص متكافئة لجمیع الالعبین
 .التخصصي العالي، وكلما زاد إتقانه للمعارف النظریة وطرق تطبیقها كلما كان أقدر على تخطیط عملیة التدریب "

76.92%

0%
23.08%

16تمثیل نسبي للجدول رقم 

دیموقراطي
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 العملیة التدریبیة.  نقص اإلمكانیات المادیة والوسائل البیداغوجیة من أبرز العوامل التي تعیقالمحور الثالث:* 

هل تتطلب عملیة تخطیط التدریب إمكانیات ووسائل بیداغوجیة؟   :16السؤال رقم   -

 معرفة مدى حاجة عملیة تخطیط التدریب إلمكانیات ووسائل بیداغوجیة. - الغرض منه:

عملیة تخطیط التدریب إلمكانیات ووسائل بیداغوجیة.  حاجة نسب  یمثل:17   -الجدول رقم

التكرارات اإلجابات 
النسبة 
المئویة 

 المحسوبة 2كا
 2كا

المجدولة 
مستوى الداللة 

)α (
 درجة الحریة

)df (
االستنتاج 
اإلحصائي 

 %100 13 نعم

دال  1 0.05 3.84 13  %00 00 ال

 %100 13المجموع 

 

 

  :تحلیل و مناقشة النتائج

 2كا المحسوبة أكبر من قیمة 2كانالحظ أن قیمة 2كا ویؤكده اختبار17كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم 

 مرفوضة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضیة الصفریة1 وبدرجة حریة 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
 من المدربین أي كل المدربین یؤكدون على حاجة %100هناك فروق ذات داللة إحصائیة تتجسد في كون نسبة 

 ترى عكس ذلك. %00داغوجیة،  في حین النسبة المعدومة يعملیة تخطیط التدریب إلى إمكانیات ووسائل ب

 االستنتاج: 

داغوجیة، ينستنتج مما سبق أن معظم المدربین یرون أن عملیة تخطیط التدریب تحتاج إلىإمكانیات مادیة ووسائل ب
ال وذلك من أجل العمل في إطار منظم بمختلف األجهزة التي تتطلبها هاته العملیة، وكما جاء في الجانب النظري"

بد من دراسة اإلمكانیات المتاحة للمخطط أو المدرب الخبري المعني حتى تصاغ األهداف مناسبة مع اإلمكانات 
  ".سواًء كانت مادیة أو بشریة أو فنیة

100%

0%

17تمثیل نسبي للجدول رقم 

نعم

ال
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هل توفر لك إدارة النادي كافة اإلمكانیات والوسائل المادیة والبشریة إلنجاح عملیة تخطیط  :17 السؤال رقم -
التدریب؟ 

 معرفة رأي المدربین حول توفیر إدارة النادي كافة اإلمكانیات والوسائل المادیة والبشریة إلنجاح الغرض منه:- 
عملیة تخطیط التدریب. 

توفیر إدارة النادي كافة اإلمكانیات والوسائل المادیة والبشریة إلنجاح  أراء المدربین حول یمثل :18- الجدول رقم 
عملیة تخطیط التدریب. 

التكرارات اإلجابات 
النسبة 
المئویة 

 المحسوبة 2كا
 2كا

المجدولة 
مستوى الداللة 

)α (
 درجة الحریة

)df (
االستنتاج 
اإلحصائي 

 %15.38 02 نعم

دال  1 0.05 3.84 08.06  %84.62 11 ال

 %100 13المجموع 

 

 

  :تحلیل ومناقشة النتائج

 2كا المحسوبة أكبر من قیمة 2كانالحظ أن قیمة  2كا ویؤكده اختبار18كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم 

 مرفوضة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضیة الصفریة1 وبدرجة حریة 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
 من المدربین أي أغلبیة المدربین %84.62هناك فروق ذات داللة إحصائیة، وهذا ما یتجسد في كون نسبة 

داغوجیة وبشریة، في حین ترى نسبة يیؤكدون على أن إدارة النادي ال توفر اإلمكانات الالزمة من وسائل ب
 عكس ذلك. 15.38%

 :االستنتاج 

داغوجیة وبشریة، وهذا ينستنتج من خالل هذا التحلیل أن أغلبیة األندیة ال توفر اإلمكانات الالزمة من وسائل ب
مایترجم المشاكل التي تتخبط فیها مختلف األندیة والتي جعلها تراوح مكانها وال تغادر المستوى الهاوي.  

15.38%

84.62%

18تمثیل نسبي للجدول رقم 

نعم

ال
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ما هي أهم الوسائل البیداغوجیة التي تساعد في إنجاح البرنامج التدریبي في كرة القدم؟   :18السؤال رقم - 
معرفة أهم الوسائل البیداغوجیة التي تساعد في إنجاح البرنامج التدریبي في كرة القدم.  الغرض منه:- 
 :من خالل فرز معظم أجوبة المدربین والمتعلقة أهم الوسائل البیداغوجیة التي تساعد في تحلیل ومناقشة النتائج 

 إنجاح البرنامج التدریبي في كرة القدم تحصلنا على النتائج التالیة:
 الكرات -
 الصافرة -
 الصدریات -
  تقویة العضالتأجهزة -
  االسترجاعأجهزة -
 صاالت مغطاة -
 شواخص -
 مالعب صغیرة للتدریب. -
 :االستنتاج 

نستنتج من خالل هذه النتائج أّن أغلبیة المدربین یؤكدون على ضرورة توفر الوسائل البیداغوجیة التي تساعد في 
إنجاح البرنامج التدریبي في كرة القدم والتي من أهمها أجهزة تقویة العضالت وكذا أجهزة االسترجاع وكذا مالعب 

  في الجانب النظري من خالل "حیث یساعد في تحقیق ذلك توافر اإلمكاناتإلیهصغیرة للتدریب، وهذا ما تطرقنا 
 من أجهزة وأدوات وتقنیة متقدمة ومدربین أكفاء متخصصین كافیین للعملیة التدریبیة".

 

 .
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هل توجد میزانیة مادیة خاصة تمنح لالعبي كرة القدم لفئة األكابر؟.  :19السؤال رقم - 
 كانت هناك میزانیة مخصصة تمنح لالعبي كرة القدم لفئة األكابر. إن: معرفة الغرض منه- 
یمثل مدى وجود میزانیة تمنح لالعبین أو ال. : 19لجدول رقم- ا

 المحسوبة 2كا %النسبةتكرارات الاإلجابات 
 2كا

المجدولة 
مستوى 
) αالداللة (

درجة 
 )dfالحریة(

االستنتاج 
اإلحصائي 

 %23.08 03 نعم

غیردال  1 0.05 3.84 3.76  %76.92 10 ال

 %100 13المجموع 

 

 تحلیل ومناقشة النتائج :

 2كا المحسوبة أقل من قیمة 2كانالحظ أن قیمة  2كا  ویؤكده اختبار19كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم

 مقبولة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضیة الصفریة1 وبدرجة حریة تساوي0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
 بنسبة أيلیس هناك فروق ذات داللة إحصائیة ویرجع هذا لعامل الصدفة والذي یتجسد في كون معظم المدربین 

أنه ال توجد میزانیة مادیة تمنح لالعبین، وهذا راجع لغیاب التمویل، في حین یرى المدربین اآلخرون  76.92%
 أنه هناك میزانیة مادیة خاصة تمنح لالعبین. %23.08والذین یمثلون نسبة 

 :االستنتاج 

نستنتج من خالل معظم إجابات المدربین أنه ال توجد میزانیة مادیة تمنح لالعبین وهذا ما یفسر غیاب اإلمكانات 
المادیة عند أغلبیة األندیة، هذا العامل یؤدي إلى التقلیل من نسبة التحفیز عند الالعبین وبالتالي إعاقة عملیة 

".    حیث یساعد في تحقیق ذلك توافر اإلمكانات المادیةتخطیط التدریب، كما جاء في الجانب النظري" 

 

 

23%

77%

. 19تمثیل نسبي للجدول رقم 

نعم

ال
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هل یتوفر النادي على هیاكل ومراكز خاصة باالسترجاع لفئة األكابر؟. : 20 السؤال رقم -
 .على هیاكل ومراكز خاصة باالسترجاع لفئة األكابر  معرفة إن كان النادي یتوفرالغرض منه:- 
: یمثل مدىتوفر النادي على هیاكل ومراكز خاصة باالسترجاع لفئة األكابر. 20الجدول رقم - 

 المحسوبة 2كا %النسبةتكرارات الاإلجابات 
 2كا

المجدولة 
مستوى 
) αالداللة (

درجة 
 )dfالحریة(

االستنتاج 
اإلحصائي 

 %00 00 نعم

دال  1 0.05 3.84 13  %100 13 ال

 %100 13المجموع 

 

  :تحلیل ومناقشة النتائج

 2كا المحسوبة أكبر من قیمة 2كانالحظ أن قیمة 2كا ویؤكده اختبار20كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم 

 مرفوضة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضیة الصفریة1 وبدرجة حریة 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
أي جمیع أفراد العینة یرون أنه لیس هناك هیاكل 100% هناك فروق ذات داللة إحصائیة تتجسد في كون نسبة 

ومراكز خاصة باالسترجاع لالعبي كرة القدم في فرقهم وهذا راجع لعدم وجود الهیاكل القاعدیة لدیهم وكذا نقص 
 بنعم حول وجود مراكز خاصة باالسترجاع لالعبي كرة القدم أجاب أي وال مدرب %00،  ونجد نسبة اإلمكانیات
في فرقهم. 

 االستنتاج: 

ما یمكننا أن نستنتجه هو أن معظم الفرق ال تتوفر على مراكز وهیاكل خاصة باالسترجاع والتي تمكن الالعب من 
البقاء دوما في لیاقة جیدة وتجنبه مشاكل صحیة، وغیابها یمكن أن یضع خطة المدرب وطریقة اللعب المسطرة من 

. عدة صعوباتطرفه في 

 

 

0%

100%

20تمثیل نسبي للجدول رقم .

نعم

ال
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 هل هناك إعانات خارجیة تقدم على شكل دعم للنادي "السبونسور"؟. :21السؤال رقم - 
. "إعانات خارجیة تقدم على شكل دعم للنادي "السبونسور على : معرفة إن كان النادي یتحصل- الغرض منه

. "خارجیة تقدم على شكل دعم للنادي "السبونسور امتالك النادي إلعانات  یمثل مدى:21 الجدول رقم -

 المحسوبة 2كا %النسبةتكرارات الاإلجابات 
 2كا

المجدولة 
مستوى 
) αالداللة (

درجة 
 )dfالحریة(

االستنتاج 
اإلحصائي 

 %15.39 02 نعم

دال  1 0.05 3.84 6.23  %84.61 11 ال

 %100 13المجموع 

 

 تحلیل ومناقشة النتائج :

 2كا المحسوبة أكبر من قیمة 2كانالحظ أن قیمة  2كا  ویؤكده اختبار21كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم 

 مرفوضة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضیة الصفریة1 و بدرجة حریة 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
إعانات خارجیة   من المدربین یؤكدون انه ال توجد%84.61هناك فروق ذات داللة إحصائیة تتجسد في كون نسبة 
 یرون أنه توجد إعانات خارجیة تقدم على شكل %15.39تقدم على شكل دعم للنادي "السبونسور"، و نجد نسبة 

دعم للنادي "السبونسور  . 

: االستنتاج

نستنتج من خالل هذا التحلیل أن معظم األندیة ال تتوفر على دعم مالي یقدم لها على شكل سبونسور، وهذا ما 

یؤدي بهاته النوادي إلى ضائقة مالیة تجعلها تتخبط في عدة مشاكل تنظیمیة وفنیة وهذا ما تطرقنا إلیه في الجانب 

 النظري من خالل "تظهر دراسة اإلمكانات في ضوء إدارة ریاضیة لتخطیط ناجح".

 
 

 

15%

85%

21تمثیل نسبي للجدول رقم .

نعم ال
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 - عرض وتحلیل ومناقشة نتائج المقابلة:4-1-2
  ؟ما هو نوع الشهادة المحصل علیها في المیدان الریاضي: 01السؤال رقم. 
  :معرفة مستوى المعرفي والتعلیمي لرؤساء النوادي.الهدف منه 
 التحلیل والمناقشة: 

من خالل اإلجابات المقدمة من طرف رئیسیي النادیین نالحظ أنهم ال یمتلكون شهادات لها عالقة بالمجال 
التسییر عامةوالتسییرالریاضي بصفة خاصة، ونخص بالذكراسم الشهادات التي تحصل علیها هؤالء الرؤساء 

 والمتمثلة في لیسانس في علم االجتماع، وكذا شهادةتقني سامي.
 االستنتاج: 

 نستنتج من خالل هذا التحلیل أن أغلبیةرؤساء النوادي ال یمتلكون شهادات تمكنهم من التسییروالتنظیم في 
یعتبر الخبراء الركیزة األساسیة  "المجال الریاضي،وهذا ما یتنافى مع ما أشار إلیه عماد الدین أبو زید من خالل

والهامة للدراسات والبحوث والدوریات العلمیة ومدى االستعانة بهم في مجال تخطیط التدریب الریاضي، وعلى ذلك 
ظهر الخبیر الواعي عند التنبؤ بالمستوى الذي یقوم بالتخطیط له، فكلما كان الخبیر واقفا عند أحدث البحوث 

 "والدراسات ذات االختصاصات ملًما بها، أمكنة ذلك من وضع التصور العلمي السلیم للتخطیط
  ما هي سنوات العمل في میدان التسییر الریاضي؟.:02السؤال رقم 
 :میدان التسییر الریاضيمعرفة عدد السنوات التي قضاها رئیس النادي في الهدف منه 
 :التحلیل والمناقشة 

 سنوات 03من خالل اإلجابات المقدمة من طرف رئیسیي النادیین نالحظ أنهم قضوا مدة زمنیة تتراوح مابین 
  سنوات على رأس نوادیهم.06و
 :االستنتاج 

نستنتج من خالل هذا التحلیل أن أغلبیة الرؤساء یمتلكون خبرة متوسطة إلى حسنة في تسییر نوادیهم وهو ما 
 یساعدهم على تجاوز المشاكل والصعوبات التي قد یواجهها نوادیهم.

  على أي أساس یتم اختیار المدرب؟.:03السؤال رقم 
  :معرفة األساس العلمي أو العملي الذي یتم على موجبه عملیة اختیار المدربالهدف منه. 
 :التحلیل والمناقشة 

من خالل اإلجابات المقدمة من طرف رئیسیي النادیین نالحظ أن كال الرئیسین یختارون المدرب على أساس 
 خبرته في میدان التدریب، وكذا مع ما یتماشى مع إمكانیات النادي.

 :االستنتاج 
نستنتج من خالل هذا التحلیل أن رؤساء النوادي یختارون مدربي فرقهم وفق اإلطار العملي فقط وال یأخذون في 
الحسبان الجانب العلمي وكذا كفاءته المهنیة العلمیة، وهذا ما یعبر عن عدم إتباع النوادي تنظیما موحدا یمكن 

یعتبر من خالله تسطیر األهداف وٕاتباع طریقة علمیة ناجعة، وهذا ما تطرقنا إلیه في الجانب النظري من خالل "
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التنظیم فرعا أساسًیا من فروع اإلدارة ویقصد بالتنظیم "تحدید المهام وتوزیعها على المختصین بالعملیة التدریبیة" 
  ".فلكل مهامه

  بصفتك رئیس نادي هل تشرف على تسطیر الهدف العام للفریق مع المدرب؟.: 04السؤال رقم 
 رئیس النادي یشرف على تسطیر الهدف العام للفریق مع المدرب.: معرفة إن كانالهدف منه 
 :التحلیل والمناقشة 

من خالل اإلجابات المقدمة من طرف رئیسیي النادیین نالحظ أن كالهما ال یقومون بتسطیر الهدف العام مع 
 المدرب، بل إعطائه كامل الصالحیات في قیادة النادي.

 :االستنتاج 
نستنتج من خالل هذا التحلیل أن رؤساء النوادي ال یشرفون على تسطیر الهدف العام للفریق مع المدرب، وهذا ما 

یؤدي إلى تداخل الصالحیات وبالتالي یكون هناك نوع من الفوضى واختالل في التوازن في تسطیر الخطة 
 السنویة للموسم الریاضي.

  هل ترى أن اإلمكانیات المتاحة من طرفكم كافیة للمدرب لتحقیــــــــــق األهداف المسطرة.: 05السؤال رقم 
  :لتحقیــــــــــق األهداف المسطرة.معرفة مدى توفیر اإلدارة اإلمكانیات الالزمة للمدربالهدف منه 
 :التحلیل والمناقشة 

من خالل اإلجابات المقدمة من طرف رئیسیي النادیین نالحظ أن توفیر اإلمكانیات یكون وفق االستطاعة، وذلك 
راجع لغیاب السیولة المالیة وغیاب الممولین عدا الدخل الذي یقدم من البلدیة ویعتبر قلیل مقارنة بما یحتاجونه 

 لتكالیف ( النقل، العتاد، التغذیة..........).
 :االستنتاج 

نستنتج من خالل هذا التحلیل أن رؤساء النوادي ال یوفرون اإلمكانیات الالزمة والتي یحتاجها النادي، وذلك لعدم 
 من إمكاناتهم الشخصیة، وهذا ما یحول دون تحقیق الهدف العام وكذا األهداف الجزئیة مقدرتهم على تسییر نوادیه

 المسطرة من طرف المدرب. 
  هل تقدمون منح خاصة لالعبین في بعض المباریات الهامة أو الحاسمة.: 06السؤالرقم 
  :منح خاصة لالعبین في بعض المباریات الهامة أو الحاسمة.معرفة إن كانت اإلدارة تقدم الهدف منه 
 :التحلیل والمناقشة 

من خالل اإلجابات المقدمة من طرف رئیسیي النادیین نالحظ أن تقدیم المنح یكون نادرا وذلك راجع إلى افتقاد 
 النادي إلى اإلمكانات المادیة.

 :االستنتاج 
من خالل هذا التحلیل نستنتجأن رؤساء ال یقدمون منح خاصة لالعبین وهذا ما یؤدي إلى غیاب عنصر التحفیز 

 وبالتالي غیاب الدافعیة لتحقیق االنجاز الریاضي. 
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مناقشة ومقارنة النتائج بالفرضیات:  -4-2
: مناقشة ومقارنة النتائج بالفرضیات الجزئیة- 4-2-1

من خالل الدراسة التي قمنا بها قصد معرفة دور تخطیط التدریب للرفع من مستوى االنجاز الریاضي، قمنا بطرح 
ثالث أسئلة جزئیة، متفرعة عن اإلشكالیة ثم اقترحنا ثالث فرضیات لدراستها میدانیا وتسجیل النتائج من خالل 

الواقع المیداني. 
 مناقشة ومقارنة النتائج بالفرضیة الجزئیة األولــــــــــــى: *

 : الداللة اإلحصائیة لعبارات خاصة بإجابات المدربین.22 الجدول رقم

نتائج خاصة بإجابات المدربین. 

االستنتاج المجدولة 2كاالمحسوبة 2كااألسئلــــــــة 
اإلحصائي 

دال  03.84 09.30 1س

دال  03.84 06.23 2س

دال  07.81 11.26 3س

دال  05.99 08.42 5س

دال  3.84 09.30 7س

 

بعد عرض وتحلیل نتائج االستبیان الذي قمنا به والذي وزع على مدربي فرق الرابطة الوالئیة لكرة القدم لوالیة 
البویرة، وبعد عملیة التحلیل ثم الوصول إلى أغلبیة الحقائق التي كنا قد طرحنا من خاللها فرضیات بحثنا، وانطالقا 

من الفرضیة الجزئیة األولى التي مفادها أن المؤهل العلمي یؤثر في نجاح العملیة التدریبیة. 
 إضافة إلى النسب المئویة ،)7( )،5( )،3( )،2( )،1من خالل النتائج المتحصل علیها ومن خالل الجداول رقم (

) 2وبما أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة (اختباركا %69.23 ،%92.30، %53.84، %84.61، %92.30
أن للمؤهل العلمي دور وتأثیر على مستوى نجاح العملیة التدریبیة،وكما جاء في الجانب النظري "یعتبر الخبراء تبین 

الركیزة األساسیة والهامة للدراسات والبحوث والدوریات العلمیة ومدى االستعانة بهم في مجال تخطیط التدریب 
الریاضي، وعلى ذلك ظهر الخبیر الواعي عند التنبؤ بالمستوى الذي یقوم بالتخطیط له، فكلما كان الخبیر واقفا عند 

أحدث البحوث والدراسات ذات االختصاصات ملًما بها، أمكنة ذلك من وضع التصور العلمي السلیم للتخطیط، 
فالمدرب الجید الكفء هو المدرب ذو الخبرة والدراسة في مجال تخصصه وینقسم المدربون إلى ثالث درجات: مدیر 

التدریب المسئول، وكذا مدرب أول للملعب، ومدربو الملعب المساعدون".  
  تأثیر فعال على األنشطة المبرمجة خالل الحصص التدریبیة.كما أن له

 
69 

 



                                                                 عرض وتحلیل ومناقشة النتائجرابع      الفصل ال

أن یتم التخطیط للبرامج أنه یجب ) بحیث یرى معظم المدربین08إضافة إلى ذلك فقد تبین من خالل الجدول رقم (
. التدریبیة وفق األسس العلمیة

من خالل النتائج التي توصلنا إلیها یمكن القول بأنها قد اتفقت مع دراسة كل من: 
هناك ضعف في مستوى لدى المدربین في الثقافة أن ، والتي أشارت نتائجها إلى سدیرة سعد لنیل شهادة الماجستیر

التدریبیة والمعرفیة والذي ال یضمن نجاح العملیة التدریبیة التعلیمیة واإللمام بالمبادئ األساسیةللتدریب الریاضي 
 الحدیث والعلوم المرتبطة بها.

كما أشارت نتائج هاته الدراسة إلى أنه هناك قصور وضعف كبیرللمدربین في بناء وتخطیط ووضع أهداف معینة 
واضحةالمعالم ومحددة للبرنامج، كما أن البرامج التدریبیة المطبقة ال تتماشى وال تسمح بتطویر المتطلبات الحدیثة 

 لكرة الید.  
وبالتالي یمكن القول بأنه قد تحققت صحة الفرضیة الجزئیة األولى بنسبة كبیرة.  
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 مناقشة ومقارنة النتائج بالفرضیة الجزئیة الثانیة: *
: الداللة اإلحصائیة لعبارات خاصة بإجابات المدربین. 23 الجدول رقم

 

نتائج خاصة بإجابات المدربین. 

االستنتاج المجدولة 2كاالمحسوبة 2كااألسئلـــــــــة 
اإلحصائي 

دال  07.81 08.50 11س

دال  07.81 19.30 12س

دال  3.84 06.23 14س

دال  05.99 12.15 15س

 
ألسلوب التدریب المنتهج تأثیر على مستوى االنجاز الریاضي انطالقا من الفرضیة الجزئیة الثانیة التي مفادها أن 

. في كرة القدم "فئة أكابر
 %76.92، %84.61، %76.92 إضافة إلى النسب المئویة ،)15)،(14)،(12)،(11رقم (ومن خالل الجداول

 ألسلوب التدریب أن معظم المدربین اجمعوا على أن)، تبین 2وبما أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة (اختباركا
المنتهج  تأثیر على مستوى اإلنجاز الریاضي في كرة القدم وذلك من خالل مختلف إجاباتهم والتي تبین أنه یجب 

على المدرب أن یأخذ بعین االعتبار وأن یراعي مختلف الجوانب البدنیة والمهاریة والخططیة وكذا النفسیة عند 
تخطیط البرامج التدریبیة في كرة القدم وكذا األخذ بعین االعتبار متطلبات العب كرة القدم الحدیثة، كما أجمع معظم 
المدربین على أن األسلوب األمثل للتعامل مع الالعبین هو األسلوب الدیمقراطي وذلك من إلعطاء جمیع الالعبین  

فكلما تمیز المدرب الریاضي بتسهیل التخصصي العالي، وكلما هذا ما یؤكده عماد الدین أبو زید  "فرص متكافئة، و
زاد إتقانه للمعارف النظریة وطرق تطبیقها كلما كان أقدر على تخطیط عملیة التدریب والمنافسات الریاضیة بصورة 

"... علمیة تسهم إلى درجة كبیرة في تطویر وتنمیة المستوى الریاضي لالعبین، والفریق ككل إلى أقصى درجة
الطریقة التدریبیة التي یعتمدها ) والذي یوضح األسلوب و10إضافة إلى ذلك فقد تبین من خالل السؤال رقم (

المدرب بشكل أكبر أثناء الحصص التدریبیة والتي تبین انه یجب أن یكون هناك تنویع في االعتماد على مختلف 
.". الطرق التدریبیة والتي من أهمها "طریقة التدریب الدائري، الفتري، التكراري .......

المرتبطة ببحثنا نجدها متشابهة ومن خالل مقارنة النتائج المتحصل علیها في دراستنا والنتائج المتحصل علیها في 
متقاربة إلى حد كبیر، ومنه نستنتج أن الفرضیة الثانیة قد تحققت وإلى حد بعید 
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 مناقشة ومقارنة النتائج بالفرضیة الجزئیة الثالثة: *
: الداللة اإلحصائیة لعبارات خاصة بإجابات المدربین. 24 الجدول رقم

 

نتائج خاصة بإجابات المدربین 

االستنتاج المجدولة 2كاالمحسوبة 2كااألسئلـــــــــة 
اإلحصائي 

دال  3.84 13 16س

دال  3.84 8.06 17س

دال  3.84 13 20س

دال  3.84 6.23 21س

 
نقص اإلمكانیات المادیة والوسائل البیداغوجیة من أبرز العوامل انطالقا من الفرضیة الجزئیة الثالثة التي مفادها أن 

. التي تعیق العملیة التدریبیة
، 100%، %84.62، %100إضافة إلى النسب المئویة  )،21( )،20( )،17( )،16ومن خالل الجداول رقم (

 عملیة نستنتج أن جمیع المدربین أجمعوا على أن)، 2 وبما أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة (اختباركا،84.6%
 تخطیط التدریب تتطلب إمكانیات ووسائل بیداغوجیة.

 توفیر إدارة النادي كافة اإلمكانیات والوسائل المادیة والبشریة إلنجاح عملیة تخطیط التدریب وأضاف المدربین أن
فیما یتعلق بجانب الوسائل واألجهزة، والذي یساعد في تسهیل عمل المدرب ومنه عملیة وخاصة قلیل إلى منعدم، 
 تخطیط التدریب.

یمثل مدى توفر النادي على هیاكل ومراكز خاصة  والذي) 20إضافة إلى ذلك فقد تبین من خالل السؤال رقم (
باالسترجاع لفئة األكابر كشف معظم المدربین عن غیاب هاته المراكز والهیاكل الخاصة باالسترجاع في كرة القدم 

كما أكد معظم المدربین عن مدى أهمیة هاته الهیاكل والمراكز في تسهیل التخطیط لدى المدرب.  
هناك عجز وعدم اهتمام المسیرین ورؤساء الفرق لسیاسة التكوین وأیضا هناك دراسة:أشارت نتائجها إلى أن 

واإلعداد في مجال التدریب الریاضي والنقص الفادح في اإلمكانیات المادیة والوسائل البیداغوجیة إلنجاح العملیة 
 التدریبیة واألهداف الموضوعة للبرامج التدریبیة المسطرة.

هذا التطابق الكبیر في النتائج یقودنا إلى القول بأن الفرضیة الجزئیة الثالثة قد تحققت بنسبة كبیرة. 
وفي األخیر یمكننا القول بأن الفرضیات المقترحة جاءت في سیاق النتائج المتحصل علیها. 
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 مقابلةالفرضیات الجزئیة بالفرضیة العامة:- 4-2-2
:مقابلة النتائج بالفرضیة العامة. 25 الجدول رقم- 

 

 النتیـــجة صیاغتـــــــــها الفرضیـــــــــة

 
الفرضیة األولـــــى 

 

یؤثر المؤهل العلمي لدى المدربین في نجاح 
 العملیة التدریبیة

 
 تحققت

 
 الفرضیة الثانیـــــــة

ألسلوب التدریب المنتهج  تأثیر على مستوى 
 اإلنجاز الریاضي في كرة القدم

 
 تحققت

 
 الفرضیة الثالثـــــــة

نقص اإلمكانیات المادیة والوسائل البیداغوجیة 
 من أبرز العوامل التي تعیق العملیة التدریبیة

 
 تحققت

 
 العامة الفرضیة وهذا ما یبین أن تحققت قد الجزئیة الفرضیات أن لنا تبین(24) رقم الجدول خالل من -

لتخطیط التدریب دور فعال یسمح بالرفع من مستوى اإلنجاز الریاضي لدى العبي  حول أن تدور والتي
كرة القدم "فئة أكابر" قد تحققت. 
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خالصـــــــــــة: 

    تضمن هذا الفصل عرض وتحلیل ومناقشة نتائج البحث، لكل من الفرضیات التي تناولناها على شكل محاور 
تخطیط التدریب للرفع من مستوى اإلنجاز الریاضي لدى العبي وذلك لمعرفة آراء ووجهات نظر المدربین حول دور 

، وذلك لمعرفة الداللة اإلحصائیة 2 كا، واستخدمنا في الحصول على النتائج كل من النسبة المئویة واختباركرة القدم
 لهذه النتائج، وفي األخیر توصلنا إلى مجموعة من الحقائق جاءت في سیاق الفرضیات المطروحة. 
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 االستنتاج عام:
تخطيط التدريب لمرفع من مستوى حول مساىمة ودور من خالل الدراسة التي قمنا بيا حاولنا تسميط الضوء      

تحميل نتائج ىذه الدراسة التي كانت عن طريق عرض وتحميل نتائج  وعند اإلنجاز الرياضي لدى العبي كرة القدم،
الرابطة الوالئية لوالية البويرة تم  أنديةاالستبيان الخاص بالمدربين، وكذا المقابمة التي أجريناىا مع رؤساء ناديين من 

دى دور وأىمية أن معظم المدربين مقتنعون بمالتوصل لبعض الحقائق التي سطرت في الفرضيات والمتمثمة في 
تطبيق تخطيط التدريب كمنياج عممي وأسموب حديث يمكن من خاللو أن يتمكن المدرب من تحديد السياسات 

الكفيمة لتحقيق األىداف المسطرة مع وضع البرامج الزمنية لياتو السياسات في إطار اإلمكانيات المتاحة والمرتقبة،   
لمعتمد وكذا تسطير األىداف من قبل المدرب يعتبران من أبرز كما كشف معظم المدربين أن ألسموب التدريب ا

األسس التي يجب عميو العمل عمييا وذلك من خالل عممية تخطيط التدريب، كما أوضح معظم المدربين أنيم ال 
 يستخدمون معايير بغرض التقييم لمدى تحقيق النتائج واألىداف الموضوعة في البرنامج التدريبي وىذا ما يعبر عمى

المدربين ال يولون أىمية بالغة ليذا الجانب العممي الذي يمكن المدرب من تقييم تحقيق النتائج مع  أغمبية إن
يؤثر المؤهل العممي لدى المدربين "، وىذا ما حقق صحة الفرضية الجزئية األولى التي مفادىا الموضوعة األىداف

 ."في نجاح العممية التدريبية
المدربين  يعتمدون أسموب متقارب في وضع خطط وطريقة المعب، ويؤكدون عمى أنو جد وتم إثبات أن معظم      

لذي سيواجو فريقو بدرجة كبيرة ميم في نجاح  خطة وطريقة المعب، ويضعون في المقام األول نوعية المنافس ا
الالعبين، كما أوضح أغمبية المدربين بأن ألسموب المدرب من حيث طريقة التعامل جد ميم  إمكانياتبدرجة قميمة و 

في تحقيق و الرفع من مستوى النتائج بحيث يعتمدون في تعامميم مع الالعبين األسموب الديمقراطي ويعتبرونو 
ة الجزئية الثانية التي وىذا ما حقق صحة الفرضياألسموب األمثل ألنو يعطي فرص متكافئة لجميع الالعبين، 

 ."ألسموب التدريب المنتهج  تأثير عمى مستوى اإلنجاز الرياضي في كرة القدم "مفادىا أن
داغوجية، وذلك من أجل يأن عممية تخطيط التدريب تحتاج إلى إمكانيات مادية ووسائل ب كما تم أيضا إثبات      

، اإلمكانياتوأنو ال يمكن التخطيط خارج ىاتو  ىاتو العمميةالعمل في إطار منظم بمختمف األجيزة التي تتطمبيا 
داغوجية و بشرية، وىذا ما يأغمبية األندية ال تتوفر عمى اإلمكانات الالزمة من وسائل بأن  إلىتوصمنا  إنناكما 

حقق  وىذا ما يترجم المشاكل التي تتخبط فييا مختمف األندية والتي جعميا تراوح مكانيا وال تغادر المستوى الياوي،
نقص اإلمكانيات المادية والوسائل البيداغوجية من أبرز العوامل صحة الفرضية الجزئية الثالثة التي مفادىا أن "

  ."التي تعيق العممية التدريبية
عنصر تخطيط التدريب يساهم فعال ويسمح برفع مستوى االنجاز الرياضي في وفي األخير يمكن القول أن "     

ويمكن اعتباره من أبرز العناصر التي يجب عمى المدرب أن يكون بدراية تامة بو وبأبرز   لفئة األكابر"كرة القدم 
يمكن لممدرب من تحقيق األىداف، بحيث يعتبر العمود الفقري في  مستجداتو، وغياب عنصر تخطيط التدريب ال

 تحقيق األغراض واألىداف الموضوعة.
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 خــــاتمـــــــة:
لقد بدأنا بحثنا من المجيول وىا نحن اآلن ننيي ىذا العمل المتواضع بما ىو معموم، وبدأنا بما ىو غامض      

اآلن ننييو بحمول ونتائج، حيث أن لكل وىا نحن اآلن ننييو بما ىو واضح، وبدأنا بإشكال وافتراضات وىا نحن 
بداية نياية ولكل منطمق ىدف مسطر ومقصود، وىا نحن اآلن نخط أسطر خاتمة بحثنا التي سنحاول من خالليا 
تقديم زبدة الموضوع ومدى تحقيق اليدف المرجو من ذلك وتقديم فروض مستقبمية تساعد الباحثين عمى مواصمة 

انب أخرى، حيث انطمقنا من تعاريف ومصطمحات، وجسدت بجمع المعمومات البحث أو إعادة دراستو من جو 
ومعالجتيا وتحميميا معتمدين في ذلك عمى العمل المنيجي الذي ال يخموا من الضوابط وااللتزامات المنيجية 

، ليذا المطموبة، حيث وضعنا في مقدمة أىدافنا إزالة الغموض وااللتباس الذي لمسناه أثناء بداية ىذا الموضوع
 كانت من أىم الخطوات المعتمدة ىي تنظيم العمل في إطار عممي ومنيجي.

فمن خالل دراستنا التي لم تكن محض صدفة أو عشوائية، بل كانت نابعة عن قناعة كان اليدف منيا ىو      
دور تخطيط التدريب لمرفع من مستوى االنجاز الرياضي لدى العبي كرة القدم لفئة األكابر،  حولتسميط الضوء 

وتطوير المدرب والالعب  إعداد إلى باألساسالتقدم الذي تعرفو كرة القدم الحديثة راجع وتوصمنا في النياية إلى أن 
 عممية في مجال التدريب الرياضي الحديث.من خالل توفير وبناء برامج تدريبية مبنية عمى أسس  إالوال يتسنى ىذا 

كما يعتبر المدرب ىو القاعدة األساسية في نجاح العممية التدريبية، وعميو يجب أن يساير التطور اليائل       
عدادلعبة كرة القدم من طرق تدريب  إليووالتقدم العممي الكبير الذي وصمت   إلىلالعبين والذي يجب أن يستند  وا 

، ويمكن اعتبار اعتماد المدربين عمى خبراتيم السابقة وتجاربيم مية التي قدمتيا مختمف العموم األخرىالحقائق العم
لم  أعمى المستويات من بين العناصر التي ال تمكنو من تحقيق ىذا اليدف ما إلىالميدانية في الوصول بالعبين 

والتكوين في  اإلعدادى أسس عممية متينة في يتم التخطيط ليذا اليدف مسبقا ويجب أن يكون ىذا األخير مبني عم
 مجال التدريب الرياضي الحديث.

وعمى ضوء االستنتاجات واستنادا إلى ىذه الدراسة التي قمنا بيا والتي أكدنا بيا صحة فرضياتنا توصمنا إلى    
"فئة نجاز الرياضي لالعبي كرة القدم مساىمة ودور تخطيط التدريب في الرفع من مستوى االالتأكد من حقيقة 

 .أكابر" وبالتالي تحسن مستوى األندية عامة
وفي األخير يمكن القول أن ىذا الموضوع بقدر ما كان شاقا كان واسعا، وأن كل ما بذلناه من جيد كان قميال     

مامات وبحوث أخرى لدراسة ىذا مقارنة مع أىميتو ودوره في الوسط الرياضي، إال أننا نترك المجال مفتوح أمام اىت
أن تجد دراستنا ىذه بما فييا من توصيات واقتراحات آذان صاغية الموضوع من جوانب وزوايا أخرى، كما نأمل 

 لخدمة ىذه المادة حتى تقوم بدورىا الرياضي القيم.
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 اقتراحات وفروض مستقبلية:

من  20في ضوء دراستنا لنتائج االستبيان الخاص بالمدربين، وكذا المقابمة الشخصية التي أجريناها مع       
رؤساء ناديين من والية البويرة،  والدراسة المفصمة التي توصمنا إليها في الجانب النظري، وكذا المناقشة التي 

ب لمرفع من مستوى االنجاز الرياضي لالعبي دور تخطيط التدريتمثمت في الجانب التطبيقي، والتي تمحور حول 
والتي نأمل أن والفروض المستقبمية  االقتراحاتخمصنا لمجموعة من وأثبت حقيقة هذا الدور، كرة القدم "فئة أكابر" 

بحوث ودراسات  النطالقتمثل بداية و كذا ترقية المستوى العممي وتعمل عمى مساعدتهم في مهمتهم و  تكون بناءة
 ويمكن حصرها فيما يمي: أخرى في هذا المجال بتوسع وفهم أكثر

  نوصي بضرورة رفع القدرات المعرفية لممدربين في مجال التدريب الرياضي بأسموب عممي وهذا عن طريق
في  ومختصين إطارات إشرافالمشاركة في الممتقيات العممية والدورات التدريبية وكذا األيام الدراسية تحت 

 المجال الرياضي.
 هو جديد في مجال بناء وتخطيط البرامج التدريبية العممية . ضرورة االطالع عمى ما 
  وأساتذة مختصين  إطارات بإشراكنوصي المدربين بضرورة بناء وتخطيط برامج تدريبية عممية وهذا

 .لعممية التدريبية لممستوى العاليلموصول با
  تقييمية لدراسة المحصمة الحالية في تنفيذ عممية التخطيط الرياضي في مجال تنظيم اجتماعات وممتقيات

عطاء الحمول.  التدريب وتجسيد وتحديد النقائص والسمبيات وا 
 .)تخصيص ميزانية كافية تتماشى مع متطمبات هاته العممية )التخطيط الرياضي 
 البرامج التدريبي.كذا التقويم كجزء ال يتجزأ من رورة االهتمام بعممية االنتقاء و ض 
  تشجيع المدربين المختصين في مجال كرة القدم عمى االهتمام بالفئات  الشبانية التي تعتبر قاعدة الجيل

 المستقبمي.
  الالزمة لمتدريب، وهذا  اإلمكاناتضرورة اهتمام رؤساء األندية بالعبي كرة القدم وذلك من خالل توفير

 القدرة عمى تحقيق األهداف الموضوعة.شاط  و ة تكفي لمصرف عمى أوجه النبوضع ميزاني
 .االهتمام بالتكوين في مجال التدريب الحديث 
  عمى القطاع بتوفير المالعب والمنشئات الرياضية بجميع  لةالمسؤو كل الهيئات والمؤسسات  إشراكضرورة

 المرافق الضرورية من مراكز لالسترجاع وكذا التكوين.
  ريب الرياضي وذلك من أجل تجديد خبراء ودكاترة ومختصين في مجال التدضرورة وجود لجان متكونة من
 رسكمة معارف المدربين ومتابعة وتقييم مستوى المدربين عامة والفرق بصفة خاصة .و 
عمى تخطيط التدريب كأـساس خالل التدريب الرياضي  االعتمادوفي األخير يجب عمى جميع المدربين     

 .كرة القدم بصفة خاصةامة و علغ األهمية عمى الرفع من مستوى االنجاز الرياضي الحديث، لما له من أثر با
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Résumé de recherche: 

 

     L'importance de l'étude actuelle en évidence le rôle de la planification de l'entraînement sportif en 

augmentant le niveau de l'exploit sportif parmi les footballeurs de la catégorie des compagnons 

supérieurs, parce que la réalisation des niveaux plus élevés et l'accès aux plates-formes Coronation ne 

vient pas par hasard ou aléatoires façons, mais en tenant compte de la base scientifique et diverses 

théories modernes Parmi ces circonstances fondations planification Formation, que cette étude vise à 

préciser et à illustrer la qualification pédagogique pour les formateurs dans le succès ou l'impact de 

l'échec de processus de formation, ainsi que de clarifier l'impact de la méthode de formation Almentahj 

de son parti de coach pour améliorer les résultats de l'équipe et l'ampleur de la contribution du 

potentiel physique et l'enseignement dans le succès du processus de planification de la formation, et 

cela est ce qui explique l'image le réel, qui doit avoir lieu au sein de laquelle ce processus repose sur 

des bases scientifiques comme un intervalle standard entre les joueurs, soit de côté systématique, 

l'étude menée sur la province de Bouira, "l'Etat Football League Bouira» équipes, Mentahja le 

chercheur a adopté l'enquête de style descriptif par la distribution de questionnaires les entraîneurs à 

prendre leurs avis et opinions sur le sujet et de profiter de leurs réponses et de leurs suggestions 

constructives à des fins purement scientifiques, ainsi que l'entretien personnel avec certains des chefs 

d'équipe dans l'étude dans le but d'enrichir le sujet de plus en consolidation, et l'étude comprenait deux 

aspects: la première consacrée à l'arrière-plan de la théorie cognitive et inclus les deux premiers 

chapitres inclus trois (03) axes, tandis que le second garantit les études de recherche connexes, tandis 

que le second côté connaissances Fajss de fond appliquée (étude de terrain) et comprenait deux 

chapitres, la première consacrée à la méthodologie et les procédures de la recherche sur le terrain, 

tandis que le second affichage Vahtoy, d'analyser et de discuter des résultats. 

     Dans le dernier Les résultats de l'étude sur la santé et la mesure dans laquelle les hypothèses 

proposées et ont révélé le rôle de la formation comme une méthode de planification scientifique 

permet levée du niveau de réussite sportive dans le football, nous vous recommandons la nécessité de 

la formation des formateurs et soumis à la formation et le recyclage des connaissances afin de profiter 

des dernières connaissances et les théories liées au football, ainsi que la fourniture de les capacités des 

moyens nécessaires et le matériel pédagogique afin d'assurer le succès du projet de gestionnaire de 

programme du Parti, ainsi que la nécessité d'une fondements scientifiques rigoureuses et codifiées dans 

les processus de planification Mots clés: formation, planification, l'exploit sportif, le football, la 

catégorie des compagnons senior. 
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