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قال تعالى 
َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأشْكَُر ِنْعَمَتكَ الَِّتي  [

َأْعَمَل  َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديّ َوَأنْ 
َصاِلحًا َتْرَضاُه َوَأْدخِْلِني ِبَرحَْمِتكَ ِفي 

 ]ِعبَاِدكَ الصَّاِلحِينَ 
                                                                                                                                          

. 19سورة النمل اآلية 
 من لم يشكر الناس [و قال صلى ا عليه وسلم:  

 ]لم يشكر ا
في البداية نشكر اهللا عز وجل الذي وفقنا  إلتمام هذا العمل المتواضع 
كما نتوجه بالشكر الجزيل  إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا البحث 

سواء من قريب أو من بعيد ، كما يشرفنا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير 
الذي لم يبخل علينا بنصائحه القيمة ارزقي إسماعيلإلى األستاذ المشرف 

التي مهدت لنا الطريق إلتمام هذا البحث، و ال يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان 
إلى كل أساتذة قسم التدريب الرياضي على صبرهم معنا طوال مدة دراستنا، وعلى 

المساعدات التي قدموها لنافي بحثنا هذا. 
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 إهداء
 بسم هللا الرحمان الرحيم

بِّ اْرَحْمهَُما َكَما َربَّيَانِي َصِغيراً [قال تعالى:  ْحَمِة َوقُل رَّ لِّ ِمَن الرَّ   ] َواْخفِْض لَهَُما َجنَاَح الذُّ

24اإلسراء:  

إلى التي أوصاني بها المولى خيرا وبرا، إلى التي حملتني وهنا على وهن، إلى 
التي سهرت الليالي ألنام ملئ أجفاني إلى منبع الحب والحنان إلى رمز الصفاء 

حفظها هللا ورعاها في كل وقت بعينه * حدهم*:والوفاء والعطاء، إلى أمي الغالية
 التي التنام.

إلى رمز العز والشموخ إلى من وطأ األشواك حافيا ليوصلني إلى ما وصلت إليه 
* سليمان*.اليوم، إلى أبي العزيز  

األقارب. و  وكل األهل؛و اخوالي و خاالتي والي كل اإلخوة واألخوات:  

 والي كل عمامي وعماتي أم:بهالى من يجري في عروقي حبهم و ينبض قلبي بح
 أبناء عماتي وأعمامي وخالتي وأخوالي.

الي كل األصدقاء: زهير،  عماد،  امين ، يوسف،وليد، حسين، حميد ، 
رابح الغالي.: وأصدقائى في البحث على صبرهم وتفهمهمفوزي،أيوب   
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 24 اإلسراء:
ملتني وهنا على وهن، وسهرت معي الليالي الطوال حإلى التي 

 ليشتد عودي

 أمي حفضها هللا وأطال في عمرها

نفيس ليربيني الوالعمل، وبذل النفس وم إلى الذي حثني على العل
 ويعلمني

 أبي الكريم حفظه هللا وأطال في عمره

 الي خطيبتي و حبيبتي الغالية دنيا
 إلى إخوتي وأخواتي وكل أفراد عائلتي

  األيامإخوتي الذين ولدتهم لي إلى كل 
 محفوظ و عبد هللا وطارق و أعمر و سهيلة 
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 همية التخطيط اإلستراتيجي في التدريب الرياضي في تحسين المردود الرياضي لدى العبي كرة اليد"أ
 

 إعداد الطالب: بلعباس حميد.                                                 إشراف الدكتور: ارزقي اسماعيل.
               لوصيف عمر.

                                                     الملخص:
 كطريقة حديثة لتحسين  الرياضي في التدريب اإلستراتيجيإبراز أهمية التخطيط  هدفت هذه الدراسة إلى محاولة 

ستعمال التخطيط إقتراحات ميدانية لتعميم وإإعطاء ل وذلك من خالل  لدى فئة األشباالمردود الرياضي في كرة اليد
 , وبالتاليين التخطيط اإلستراتيجي والرياضةتوضيح العالقات ب وب كمنهج علمي في الحصص التدريبيةفي التدري

 جعل دراستنا مرجعا مساعدا للباحثين في الميدان الرياضي.
 مدرب من ثمانية أندية على مستوى 24( المتمثلة في يدتمثلت عينة البحث في مجموعة من مدربي كرة الحيث 

 المنهج الوصفي الذي يعتمد على الحصر الشامل، وتم استخدامختيار عينة البحث بطريقة إ وكان بويرةوالية ال
تحديد العالقات بين المتغيرات ومحل قياسها وهو جمع المعلومات التي يمكن فيما بعد تحليلها وتفسيرها ومن ثمة 

 يعتبره تقنية فعالة ووسيلة علمية لجمع  إذالخروج باستنتاجات منها، ويستعمل اإلستبيان كأداة بحث (كونه مناسب)،
المعلومات والبيانات والمباشرة من مصدرها األصلي باإلضافة إلى منهج تحليل معطيات المراجع والمصادر التي 

عتمدنا عليها في بحثنا والمتمثلة في كتب المؤلفين العرب واألجانب. إ
جمع كل اإلجابات على األسئلة التي وجهت للمدربين عن طريق اإلستبيان ووضعناها في بقمنا  وبعد ذلك     

 2كا ، كما استخدمنا أيضااختبار لكل اإلجابات ثم قمنا باستخراج النسب المئوية لكل وحدةتجداول مع عدد التكرارا
، حيث أسفرت عملية التحليل والذي سمح لنا هذا االختبار بإجراء مقارنة بين مختلف النتائج المحصل عليها

والمناقشة اإلحصائية لنتائج اإلختبارات على وجود فروق ذات داللة إحصائية، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات 
داللة إحصائية ووجود عالقة طردية بين أهمية التخطيط االستراتيجي وتحسين المردود الرياضي في كرة اليد، ومما 

سبق تمحور االستنتاج العام حول أن التخطيط اإلستراتيجي في التدريب الرياضي له أهمية كبيرة في تحسين 
البد  المردود الرياضي لدى الالعبين، ليتم التوصل في األخير إلى مجموعة من االقتراحات والتوصيات كان منها: "
على المدربين اإللتزام بالتخطيط اإلستراتيجي في التدريب كمنطلق في العملية التدريبية، والقيام بعدة بحوث 

  "مختصة في هذا المجال
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 مقدمة
 

 

 ك 

 مقدمة:
تعد الرياضة منذ العصور القديمة عنصر جد فعال في الحياة االجتماعية لبناء جسم سليم وبمرور الزمن      

تطورت وأصبح لها قوانين وأماكن مخصصة وأغراض في ممارستها. 
 حيث األهمية والغرض من من أصبح للرياضة في عصرنا هذا عدة أنواع تختلف هذه األنواع من نوع آلخر إذ     

ممارستها، وتتم ممارستها وفق شروط وقواعد وضعت من أجل التحكم فيها. 
 محل اهتمـام ةويعتبر التخطيط أحد العناصر التي تتحكم في الممارسـة الرياضيـة، إذ أصبـح في اآلونة األخير     

األداء الفعلي أثناء المنافسات والمؤشر الحقيقي الذي يمكن من وهو  المختصين في تدريب وتسيير الرياضيين.
خالله التعرف على المستويات المختلفة سواء كانت مرتفعة أو منخفضة، كما يعني به التنبؤ بما سيكون في 

المستقبل لتحقيق هدف مطلوب تحقيقه في المجال الرياضي واالستعداد بعناصر العمل ومواجهة معوقات التنفيذ 
والعمل على تذليلها في إطار زمني محدد والقيام بمتابعة كافة الجوانب في التوقيت المناسب. 

 و تأثيره على يدومن هنا كانت االنطالقة لدراسة هذا الموضوع والتعرف على التخطيط في مجال التدريب في كرة ال
الرياضي، واقتصرت دراستنا على فئة األشبال كون هذه الفئة ذات  الرفع من مستوى أداء المهارات وتحسين المردود

ميزة مقارنة بالفئات األخرى وهذه الميزة تكمن في أن فئة األشبال هي فئة يمكن فيها للمراهق التحكم في الحركات 
وتعلمها بأسهل ما يمكن حيث تعد هذه المرحلة هي المرحلة الحساسة في حياة اإلنسان من ناحية التعلم واكتســاب 

المعلومات. 
و انطالقا من هذه المعطيات قسمنا بحثنا إلى ثالثة جوانب وهي:  

- الجانب التمهيدي وتضمن ذلك بوضع مقدمة عامة للبحث ثم صياغة اإلشكالية والفرضيات بما فيها أيضا 
أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع وشرح المفاهيم والمصطلحات ثم الدراسة النظرية التي يندرج تحتها جانبين 

 أساسيين: جانب نظري وجانب تطبيقي.
 حيث تناولنا في الجانب النظري ثالث فصول: 

الفصل األول: بدأ بتمهيد وانتهى بخالصة وتضمن ماهية ومفهوم واهمية التخطيط، مراحله وانوعه، مفهوم 
االستراتجية وشروط وضعها، مفهوم التخطيط االستراتيجي ومعوقاته وفوائده، التخطيط الرياضي الجيد وعناصره، 

 وخطواته، مؤشرات التخطيط. يد، خصائص تخطيط التدريب في كرة اليدالتخطيط في كرة ال
نبذة تاريخية وتعريف لها والتسلسل التاريخي لها يد الفصل الثاني: بدا بتمهيد وانتهى بخالصة وتطرقنا فيه الى كرة ال

واهدافها، ثم التدريب الرياضي ماهيته ومفهومه وأهدافه، واجباته، مبادئه خصائصه متطلباته، طرقه وأنواعها، حمل 
التدريب. 

 بتمهيد وانتهى بخالصة واحتوى على مبحثين االول المدرب الرياضي والذي تناولنا فيه مفهوم أالفصل الثالث: بد
اما المبحث الثاني تطرقنا فيه  ،يدالمدرب، شخصيته، خصائصه، صفاته، سلوكه، واجباته، مميزات مدرب كرة ال



 مقدمة
 

 

 ك 

الى مفهوم المراهقة لغة واصطالحا، خصائص النمو في هذه المرحلة، مراحلها وتحديد الشريعة اإلسالمية لزمنها، 
  بالنسبة للمراهقيدأشكالها وأهميتها بالنسبة للتطور الحركي، أهمية النشاط الرياضي وممارسة كرة ال

القسم النظري يحتوي على ثالثة فصول حيث أن األول يدور حول التخطيط اإلستراتيجي و الثاني يتمثل في   
 والثالث يدرس المدرب وفئة األشبال (المراهقة). يدالتدريب الرياضي في كرة ال

 كما قسمنا الجانب التطبيقي من الدراسة إلى ثالث فصول:
 الفصل األول: يحتوي على الطرق المنهجية للبحث. -
 الفصل الثاني: قمنا فيه بعرض وتحليل نتائج الدراسة. -

   -  أما الفصل الثالث فتضمن مناقشة النتائج، استنتاج عام، االقتراحات والتوصيات، ثم الخاتمة.  
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  :اإلشكالية-1
ه عشوائيا بل ال مما ال شك فيه أن النتيجة الجيدة تأتي بعد جهد كبير معين، وهذا األخير ال يمكن التحكم في       

والجيد الينتج عنه إال الهدف الجيد، حسابات مسبقة، وبمعنى آخر نقول أن العمل المدروس و  بد له من تخطيط
  .ومنه فان األداء الرياضي الجيد البد له من تخطيط علمي مدروس ومسبق يعمل به المدرب

إن المستوى الرياضي في مختلف الرياضات المعروفة قد حقق خطوة كبيرة لألمام وهذا ما تؤكده األرقام        
ويرجع  حطيمها حلما يداعب خيال العاملين في المجال الرياضي،والتي كان ت القياسية المحطمة يوم بعد يوم،

الفضل في هذا التطور الهائل إلى التطور العلمي الكبير في طرق التدريب وٕاعداد الالعبين والذي إستند إلى 
 تماعي،اإلجأو  النفسي كان منها في المجال البيولوجي اوالحقائق العلمية التي قدمتها مختلف العلوم األخرى سواء ما

  .والتي يستفيد منها المدرب بفاعلية لتحسين تنفيذ العملية التدريبية
ورياضة كرة اليد كأحد أنواع الرياضات خضعت لألسس والمبادئ العلمية منذ فترة طويلة،وقد بذلت كثير من       
ية متينة واضحة سس علموتنمية الناشئين والموهوبين على أعداد المتقدمة في اللعبة جهود مستمرة إل الدول

  .باعتبارهم القاعدة العريضة التي يعتمد عليها في تطوير اللعبة
ان يتمكن فيه بعض المدربين للوصول بالرياضيين الموهوبين إلى المستوى العالي لقد انقضى الوقت الذي كف       

مستوى العالي المرموق في واإلعتماد على تجاربهم الميدانية وخبراتهم الفردية،فمن الصعب اليوم الوصول إلى ال
سس علمية متينة في ط الرياضي المبني على أالمجال الرياضي بشكل عام وكرة اليد بشكل خاص ما لم يتم التخطي

       .مجال التدريب الرياضي الحديث
دورا كبيرا في تحقيق النتائج االيجابية لصالح الفريق،كما  التخطيط في التدريب الرياضيوفي كرة اليد يلعب       

درته على أداء يؤثر تأثيرا مباشرا في عملية إتقان ونجاح طريقة لعب الفريق، مما يؤدي إلى إرباك الخصم وقهر ق
   .األحسن وبالتالي الفوز عليه بكل بساطة المبارة على الوجه

فعلي أثناء المنافسات وهو المؤشر الحقيقي أداء بأنه عبارة عن  التخطيط في التدريب الرياضيحيث يعرف      
الذي يمكن من خالله التعرف على المستويات المختلفة سواء ا كانت مرتفعة أو منخفضة خاصة إذا القياس في 

في قياس حجم الحمل الحركي وأدائه من طرف المدربين يساعد قياسات علمية لذلك يمكن أن يكون دور التخطيط 
دربين في تخطيط فترات اإلعداد لك وفق مؤشرات  ومعدالت يستعملها المذكثيرا في تحديد أحجام التدريبات و 

للنهوض باألداء الرياضي إلى أعلى المستويات وما يخدم عملية األداء الصحيح المخطط و الممنهج في األداء 
  .الرياضي
هذه البد لها التخطيط لرئيسية في العملية التدريبية، وعملية في كرة اليد من القواعد االتخطيط وتعتبر عملية        

  .من طرق ووسائل مدروسة يتم التخطيط لها مسبقا من طرف الهيئة المشرفة على الفريق
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التنبؤ إلى أبعد مدى بجميع ردود األفعال (( فالتخطيط يجعلنا نتنبأ باألشياء التي تحدث في المستقبل، فهو        
، 1985محمد محمود موسى،()). ر بين مناهج بديلة قابلة للتنفيذتبار سلفا بطريقة منسقة وباالختياوأخذها في االع

  )107،108ص

التخطيط بأنه عبارة عن عملية التوقع الفكري لنشاط يرغب الفرد في أدائه، وهو يعتبر كمشروع (( كذلك وهو       
  )).تطويره وتحسينهلشكل ومحتويات وشروط عملية التدريب هذا المشروع يتم 

التنبؤ في مجال التربية إن ((على التنبؤ والتخطيط لتطوير التربية البدنية والرياضية" كوكوشكن "ويقول      
النتائج وهذا التطوير يتم  على أساس غيير في تطوير االتجاه الرئيسي و الرياضية هو تنبؤ مدروس للتو  البدنية

  ).22، ص1978علي السامي، (. ))اإلمكانيات الموضوعة والمتوفرة

الذي تعاني منه الكرة الجزائرية خصوصا كرة اليد، وهذا في التدهور إن المتتبع للرياضة الجزائرية يالحظ        
  .العشرية األخيرة مقارنة بالدول اإلفريقية والعالمية

المحلي او القاري والدولي وهذا راجع ونالحظ في الفترة االخيرة تقهقر لمستوى كرة اليد الجزائرية سواء على المستوى 
لرفع  من مستوى األداء الرياضي لدى ا هل للتخطيط في:الى عدة اسباب وعوامل ومنه طرحنا التساؤل التالي

    .U15أشبال  ممارسي كرة اليد
فئة  على ومن كل هذا أردنا ربط عملية التخطيط العام بعملية التدريب الرياضي في كرة اليد، وخصصنا دراستنا

  .U15االشبال 
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ولهذا قمنا بطرح هذه التساؤالت التالية: 
 العام: تساؤلال

 التخطيط االستراتيجي لدى المدربين في تحسين المردود الرياضي لالعبي كرة اليد  أهمية - ما 
U15 ؟
 الجزئية: ؤالتالتسا
؟ U15تحديد األهداف المراد تحقيقها للمدرب تأثير على تحسين المردود الرياضي لالعبي كرة اليد لهل 
 ؟U15تحديد التوقيت الزمني لمراحل التخطيط للمدرب اثر على تحسين األداء الرياضي لالعبي كرة اليد فئة لهل 

 ؟U15هل ألسلوب التدريب المنتهج من طرف المدرب اثر على نتائج العبي كرة اليد 
 فرضيات الدراسة: 

الفرضية العامة: 
 . في تحسين المردود الرياضي لالعبي كرة اليدأهمية- للتخطيط االستراتيجي لدى المدربين 

U15 .
الفرضيات الجزئية: 

. U15تحديد األهداف المراد تحقيقها للمدرب تأثير على تحسين المردود الرياضي لالعبي كرة اليد ل- 
. U15تحديد التوقيت الزمني لمراحل التخطيط للمدرب اثر على تحسين األداء الرياضي لالعبي كرة اليد ل- 

. U15 د- ألسلوب التدريب المنتهج من طرف المدرب اثر على نتائج العبي كرة الي
أهمية البحث: 

 ولنجاح أي عمل يلزمه  إن موضوع البحث يحمل في أعماقه الكثير من الدالئل والمؤشرات التي تبرز أهميته،
مجموعة من عناصر االنجاز، أي تجمع بشكل معين يؤدي لتحقيق النتائج ,ومنه تبرز عملية التخطيط كإحدى 

العمليات للوصول إلى تحقيق األهداف المرجوة من المشروع القائم أو المراد القيام به. 
معرفة قيمة وأهمية التخطيط ودوره كطريقة تدريبية حديثة للوصول إلى األداء وتبرز أهمية في موضوع دراستنا في 
الجيد لدى ممارسي كرة اليد لألشبال. 

- التعرف على أنجع الطرق واألساليب الحديثة للتخطيط التي تساعد على رفع مستوى أداء المهارات األساسية في 
كرة اليد.  

   - إثراء المكتبة العلمية والزيادة في الرصيد العلمي للمدربين بصفة خاصة.
: بحثأهداف ال

. U15- إبراز أهمية دور التخطيط في التدريب كطريقة حديثة لتحسين المردود الرياضي في كرة اليد 
- إعطاء اقتراحات ميدانية لتعميم واستعمال التخطيط في التدريب كمنهج علمي في الحصص التدريبية. 

توضيح العالقات بين التخطيط االستراتيجي والرياضة. - 
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جعل دراستنا مرجعا مساعدا للباحثين في الميدان الرياضي. - 
أسباب اختيار الموضوع: 

إن اختيارنا لهذا الموضوع راجع لألسباب التالية: 
-  محاولة التعرف على دور التخطيط كطريقة حديثة لتعلم مهارات األداء الرياضي. 

-  ضعف مستوى البطولة الجزائرية عند األكابر وهذا راجع إلى الطرق التدريبية المستعملة لدى المراهقين. 
-  فئة األصاغر و األشبال هي مستقبل الكرة الجزائرية. 

- إبراز ايجابيات التخطيط االستراتيجي وفوائده. 
 .- عدم شمولية ودقة النتائج المحصل عليها من الدراسات السابقة

تحديد المفاهيم والمصطلحات: 
:  اصطالحاالتخطيط - 

التنبؤ بما سيكون في المستقبل لتحقيق هدف مطلوب تحقيقه في المجال الرياضي , واالستعداد بعناصر العمل , 
ومواجهة معوقات التنفيذ , والعمل على تذليلها ف إطار زمن محدد , والقيام بمتابعة كافة الجوانب في التوقيت 

). 27،ص1999(مفتي إبراهيم حماد، المناسب

  _االتعريف االجرائي:
إن التخطيط هو القاعدة األساسية لمراجعة وتحديد مستوى التقدم وتحليل األسباب المحتملة لألخطاء في أي مجال 

 .من مجاالت الحياة
:   اصطالحا- اإلستراتيجية

 هي المسار الرئيسي الذي تختاره المؤسسة بين اختيارات أخرى , لتحقيق أهداف من خالل تحليل الفرص 
. )17-16،ص2003(إبراهيم عبد المقصود، والتهديدات المتوقعة في السوق ,ونقاط القوة والضعف الذاتية.

 _االتعريف االجرائي: 
بصفة عامة هي مصطلح عسكري باألساس وتعني الخطة الحربية، أو هي فن  علم التخطيط أو ستراتيجيةاال

 .التخطيط للعمليات العسكرية قبل نشوب الحروب، وفي نفس الوقت فن إدارة تلك العمليات عقب نشوب الحروب
:   اصطالحا- التخطيط االستراتيجي

 أن التخطيط االستراتيجي يركز على ميدان واحد من ميادين العمل في وقت 1996   يذكر إبراهيم عبد العزيز 
. )11،ص1996(ياسر محمد حسن دبور،محدد ويكون األكثر عمومية 

: التخطيط االستراتيجي هو عبارة عن تخطيط بعيد المدى، ويأخذ هذا التخطيط في االعتبار -التعريف اإلجرائي
. جميع المتغّيرات الخارجّية والداخلّية، ويقوم بتحديد جميع الشرائح والقطاعات المستهدفة،إضافًة لطرق المنافسة
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:   اصطالحا-كرة اليد
 (ياسر ((كرة اليد هي تلك اللعبة التي يحبها األطفال والتي تجري في مساحات محدودة وبعدد معين من الالعبين)).

 ).11،ص1996محمد حسن دبور،

 العبين مع حارس 6 هي رياضة جماعية يتبارى فيها فريقان، لكل منهما سبعة العبين (-التعريف اإلجرائي:
 .المرمى). يمرر الالعبون كرة فيما بينهم ليحاولوا رميها داخل مرمى الخصم إلحراز هدف

اللعبة شبيهة بكرة القدم، بغض النظر عن طريقة اللعب بالكرة، حيث في كرة اليد تستخدم اليدين. تمارس هذه اللعبة 
في معظم أنحاء العالم منذ النصف األول من القرن العشرين. كرمت هذه اللعبة الرياضية بإصدار طوابع بريدية 

  لتخليد ذكراها
:     الرياضي اصطالحا المدرب

       المدرب الرياضي شخصية تربوية، يتولى قيادة عملية التربية والتعليم لالعبين، ويؤثر تأثيرا مباشرا في 
التطوير  الشامل المتزن في شخصية الالعب الرياضي. 

وفق ُأسس وخطط فهو  ونستعمل هذا المصطلح في هذه الدراسة ألن المدرب هو القائد، يقوم بأداء مهامه التدريبية،
 محور العملية التدريبية.

 -التعريف اإلجرائي:
المدرب الرياضي هو الشخصية التي يقع على عاتقها القيام بتخطيط وقيادة وتنظيم الخطوات التنفيذية لعمليات 

 التدريب وتوجيه الالعبين خالل المنافسات.
:   اصطالحاالمراهقــة

  .  هي المرحلة المتوسطة بين الطفولة والرشد، وهي تقابل المرحلتين اإلعدادية والثانوية في نظامها التعليمي
-التعريف اإلجرائي: 

المراهقة هي المرحلة التي تنقل الفرد من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد والبلوغ، وتحدث في هذه المرحلة مجموعة 
من التغيرات الجسدية والنفسية، ويمكن جمل هذه التغيرات بتغّيرات جسمانية ونفسية وعقلية واجتماعية، كما أّن هذه 

 .المرحلة تغّير الطفلة إلى امرأة والطفل إلى رجل
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 تمهيد:

      إن التخطيط في حد ذاته نشاط قديم و ليس وليد الفكر المعاصر، فقد تطور مع تطور ذكاء اإلنسان وتولدت 
قدرة اإلنسان علي التخطيط حينما تطور اإلنسان من مرحلة الفطرة والغريزة  إلى مرحلة السلوكية الحرة والتي تكونت 
معها القدرات العقلية لإلنسان، فاستطاع أن يدرك المرافق المتغيرة فمن أول الخليفة استخدام اإلنسان هذه الخاصية 

في حماية نفسه من االعتداء وإلشباع دوافعه البيولوجية ورغباته النفسية، فكلما زادت خيراته كلما خطط لالنتفاع 
بموارد طبيعة وبأساليب أفضل وسارت خطة نفوذ إلى خطة أخرى والتخطيط في التدريب الرياضي يقصد به التنبؤ 

إلى أبعد مدى بجميع ردود األفعال وأخذها في االعتبار سلفا بطريقة منسقة وباالختيار بين مناهج بديلة قابلة 
للتنفيذ.  
يمتلك  من الظواهر المعروفة والمألوفة في الحياة اإلنسانية إن الفرد يأتي إلى هذا العالم عاجزًا ضعيفًا، ال       و

من القدرات واألنماط السلوكية إال القليل، فإذا القينا نظرة فاحصة إلى هذا الكائن منذ إن كان نطفة في قرار مكين 
يستطيع إن ينطق  إلى  إن يصبح إنسانًا سوي تصاحبه كثير من التغيرات في كل جوانب حياته فبعد إن كان ال

بكلمة واحدة يبدأ بنطق أولى الكلمات التي تعلمها، وبعد إن كانت حركاته عشوائية وغير منتظمة يصبح أكثر قدرة 
إذ أن هذه التغيرات تستمر  على القيام بحركاته بمزيد من الدقة والضبط فيقوم بالزحف، والمشي، والركض، والقفز،

طوال فترة حياة اإلنسان وتبقى في تغير مستمر ما دام اإلنسان على قيد الحياة، وهذه التغيرات يطلق عليها 
 والذي يدل على التغيرات التكوينية التي تحدث في بناء الجسم وأعضائه وأجهزته )Development(مصطلح التطور 

 من مرحلة رياضيوكذلك التغيرات في وظائفها وعالقة تلك التغيرات بالعوامل والذي يؤدي إلى التغير في األداء ال
 إلى أخرى. يمكن تعريف مفهوم المرحلة العمرّية بأّنه: مجموعة من الخصائص، والصفات والممّيزات التي تنطبق

 .أغلبية األفراد من الفئة العمرية نفسها، ومثال على ذلك مرحلتي الطفولة والمراهقةعلى 
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Iماهية التخطيط -: 
هو إثبات لفكرة ما بالرسم ،و الكتابة وجعلها تدل على داللة تامة على مايقصد في الصورة (المعنى اللغوي للتخطيط

(محمد محمود ).أو الرسم والفكرة عندما تكون واضحة على الورق فهي مازالت غامضة في الذهن والعكس

 ).104،ص1985موسى،

المعنى االصطالحي للتخطيط :تعددت تعار يف التخطيط وتنوعت لألسباب التالية: 
 .اختالف التعريف باختالف الفترة التاريخية •
 .اختالف األهداف باختالف المجتمعات •
 .اختالف األساس اإليديولوجي في الدول المتخلفة •
 .اختالف المعني باختالف نوع وميدان التخطيط وميدانه وعمليات النشاط •
 اختالف تخصص الباحثين والمدربين وخلفياتهم اإليديولوجية والفكرية. •
  .التخطيط هو أسلوب لحل المشكالت •
 .التخطيط هو مجموع التدابير المنظمة للتغبير •

 :)51،ص1996-1995أحمد عبد العزيز الشرقاوي،.(ويرجع تباين تعار يف التخطيط إلى
 .تعدد وتداخل العمليات واإلجراءات التي يتطلبها التخطيط •
 . تنوع مداخل التخطيط واستراتيجيات تنفيذه •
ال يعتبر التخطيط أسلوب فنيا فقط ، وٕانما يمكن اعتباره شكال من أشكال التعبير االجتماعي ونوعا  •

   .من أنواع اإلدارة االقتصادية واالجتماعية
لذلك فقد اتخذ مصطلح التخطيط المعاني التالية: 

مجموعة من الفترات الالزمة للعمل في المستقبل.  •
 .أسلوب تنظيم لعملية التنمية •
 .عملية لتحقيق أهداف مستقبلية •
 .وسيلة لتوزيع الموارد المتاحة على االستخدامات أو المتطلبات •
عملية اختيار الوسائل المناسبة لتنفيذ المشروعات   •

 مفهوم التخطيط: - 1
   إن تعريف التخطيط يتفاوت بتفاوت عوامل وظروف المكان والزمان بل إن هذا التفاوت يمتد إلى داخل 

المكان إذا ما اختلفت وجهات النظر وتباينت االهتمامات والمصالح , إذ أنه ال يوجد إذ أنه ال يوجد تعريف 
جامع ومانع لمفهوم التخطيط , فاألمر متوقف على الهدف من التخطيط أوال وعلى المكان والزمان ثانيا ملكن 

من المتفق عليه أن هناك قاسم مشترك بين الباحثين والمهتمين ف هذا المجال , حيث توجد أسس مشتركة 
تؤخذ بالحسبان عند تعريف التخطيط وبالتالي فإن االختالف محدود بين التعاريف التي يضعها جمهور الباحثين 
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والدارسين . وٕاذا ما وجد اختالف عند الباحثين فإنه غالبا ما يكون راجعا إلى طبيعة النظرة والهدف من وراء 
تحديد المفهوم. 

  وقد قدمت للتخطيط تعريفات عديدة انطالقا من وجهات نظر مختلفة وفي أزمنة مختلفة وستعرض لعدد منها: 
 - يعرفه فيول " إن التخطيط في الواقع يشمل التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل مع االستعداد لهذا المستقبل "

- ويعرف إبراهيم عبد المقصود أنه " استقراء للمستقبل من خالل إمكانات الحاضر وخيرات  الماضي 
واالستعداد لهذا المستقبل بوضع أمثل الحلول له بكافة الوسائل الممكنة لتحقيق األهداف البعيدة والقريبة ووضع 

بدائل ألي صعوبات محتملة, عن طريق تحديد السياسات الكيفية بتحقيق هذه األهداف , مع وضع البرامج  
 )16،ص2003 (إبراهيمعبد المقصود،".الزمنية لهذه السياسات في إطار اإلمكانيات المتاحة والمرتقبة 

- ويعرفه إبراهيم سعد الدين " هو مجموعة النشاط والترتيب والعمليات الالزمة إلعداد واتخاذ القرارات المتصلة 
بتحقيق أهداف محددة وفقا لطريقة مثلى , وأن التخطيط القومي هو مجموعة التنظيمات والترتيبات التي اختيرت 

 .لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية بالمجتمع في زمن معين "
 :- تعريف التخطيط وفقا للتخصص1-1

من وجهة نظر اإلداريين: ((التخطيط هو تحديد األعمال أو األنشطة وتقدير الموارد واختيار السبل األفضل 
 ).27،ص1999(مفتي إبراهيم حماد،الستخدامها من اجل تحقيق أهداف معينة)) 

ومن وجهة نظر المدربين: ((يعرف التخطيط في األداء الرياضي بأنه القياس الفعلي أثناء المنافسات، وهو المؤشر 
الحقيقي الذي يمكن من خالله التعرف على المستويات المختلفة سواء كانت مرتفعة أو منخفضة ،خاصة إذا تم 

القياس في ضوء قياسات عملية، بذلك يمكن أن يكون دور التخطيط في قياس حجم العمل الحركي وأدائه من طرف 
المدربين سيساعد كثيرا في تحديد أحجام التدريبات، وذلك وفق مؤشرات أو معدالت يستعملها المدربين في تخطيط 

فترات اإلعداد للنهوض باألداء الرياضي إلى المستويات وما يخدم عملية األداء الصحيح المخطط والمنهج في 
ويمكن أن نستخلص من التعاريف السابقة السمات المشتركة للتخطيط )، 27،ص1999(مفتي إبراهيم حماد، األداء الرياضي))

وهي:  
 يتمثل أسلوب ومنهج للعمل العملي المنظم. •
 يتضمن وضع أهدف تحقق مستقبال. •
 نظرة مستقبلية للتنبؤ بما سيكون عليه األوضاع والمتغيرات. •

 االستغالل األمثل للموارد واإلمكانيات المتاحة
 - تعريف التخطيط في المجال الرياضي:1-2

مما سبق من تعاريف التي عرضناها وتطرقنا إليها يمكن أن نستخلص تعريفا وجيزا للتخطيط كما يلي:  
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" التنبؤ بما سيكون في المستقبل لتحقيق هدف مطلوب تحقيقه في المجال الرياضي , واالستعداد بعناصر 
العمل, ومواجهة معوقات التنفيذ, والعمل على تذليلها ف إطار زمن محدد, والقيام بمتابعة كافة الجوانب في التوقيت 

 ).27(مفتي إب راهيم حماد،مرجع سابق،ص.المناسب
- أهمية التخطيط: 2
التخطيط هو الذي يرسم صورة العمل في شتى المجاالت ويحدد مساره، وبدون التخطيط تصبح األمور متروكة  

 :للقدر أو العمل العشوائي الغير الهادف، ومن أهم مزايا التخطيط
  يوضح الطريق الذي يجب أن يسلكه جميع األفراد عند تنفيذ األعمال، وكذلك يوضح األهداف لكي  يسهل

تحقيقها. 
 .يبين مقدما جميع الموارد الالزم استخدامها كما ونوعا، وبذلك يمكن االستعداد لكل الظروف  واالحتماالت 
  يساعد على التخلص من المشاكل والعمل على تفادي حدوثها مما يزيد الشعور باألمان واالستقرار 
  .يمكن بواسطته التنبؤ باالحتياجات البعيدة من حيث العمال واألموال والموارد

- مراحل التخطيط:  3
تحديد الهدف بوضوح.  -
 جمع الحقائق والمعلومات المتصلة بالمشروع. -
 تبويب المعلومات في أبواب متجانسة. -
 تحليل هذه المعلومات. -
 وضع فروض العمل على تحقيق األهداف. -
 وضع عدد من الخطط البديلة. -
 دراسة الخطط واختيار األفضل منها. -

 ).18(إبراهيم محمود عبد المقصود،مرجع سابق،صوضع برامج التنفيذ وفقا لألولوية في التنفيذ والترتيب الزمني  -

 - أنواع التخطيط:4
: للتخطيط الرياضي ثالثة أنواع وهي

o  .تخطيط طويل المدى
o  .تخطيط قصير المدى
o .التخطيط الجاري 

  :- تخطيط طويل المدى1-4
يتم لسنوات طويلة، ولكن فيما يتصل بنوعية الممارسين والغرض الذي وضع ألجله، وقد  التخطيط كقاعدة وهذا 

) سنوات وهي الفترة بين الدورات األولمبية أو بطوالت العالم في كثير من األلعاب أوقد سنتان 04تكون هذه المدة (
كالفترة بين بطولة أوربا مثال أو قد تكون لسنة واحدة وهي الفترة بين بطولة العالم في بعض األلعاب،ويجب أن 
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يراعي التخطيط طويل المدى اتصاله بعملية توزيع الخطة التدريبية على دورة تدريبية واحدة كبيرة ،هذه الدورة تمدد 
لعدة شهور، ويجب أن تشمل الفترات الثالث وهي:* اإلعداد والتحضير الجيد للممارسين من كل النواحي. * 

االهتمام بكل صغيرة وكبيرة من أجل اكتساب الثقة لدى الممارسين في كرة القدم، وكذلك أثناء المنافسة وذلك بتقديم 
كل ما يخص الجوانب سواء البدنية أو المهارية أو التكتيكية، و كذلك في المرحلة االنتقالية التي تلي نهاية الموسم 

 ).19،،ص1979(أحمد الشافعي وأحمد فكري سليمانن الرياضي (موسم المنافسات)، وتتمثل في الراحة النشطة أو االيجابية
- تخطيط قصير المدى: 2-4

وهو التخطيط الذي يتم في فاصل قصير ومحدد، ففي عملية التدريب الرياضي يتم التخطيط القصير المدى لفترة 
تدريبية واحدة، ويعتمد التخطيط قصير المدى على مبدأ التحديد والواقعية، ولذلك يلزم أن يكون مالئما لممارسي هذه 

اللعبة (كرة القدم)،وذلك مع مراعاة كل الجوانب. 
- التخطيط الجاري: 3-4

ويعتمد أساسا على التخطيط طويل المدى، ويتميز بوضوح وتحديد الهدف الجاري تنفيذه في المرحلة الراهنة، مثال: 
كيفية التصويب نحو المرمى سواء من الثبات أو من االرتفاع، وكذلك يحدد أكثر الطرق والوسائل الالزمة للعمل. 

ويتأثر التخطيط بعاملين أساسيين هما: 
الواقعيــة.   -
دقـة المتابعة.  -

II :اإلستراتيجية -
- مفهوم اإلستراتيجية: 1

توزيع  وهي تعني في هذا اإلطار تكوين التشكيالت، إن كلمة إلستراتيجية مستمدة من العمليات العسكرية،
أو انتهاز فرص ضعف  أو لتحسين المواقع، أو الخروج من المأزق، الموارد الحربية بصورة معينة لمواجهة العدو،

العدو. 
أو سبيل العمل.  ومن الناحية اللغوية يمكن تعريف اإلستراتيجية بأنها خطة،

هذه المفاهيم السابقة هي مفاهيم عامة ،وهناك مفاهيم خاصة لبعض الفقهاء المختصين في األعمال 
 اإلدارية واإلستراتيجية.

ولذلك نجد توماس يعرفها بأنها خطط وأنشطة المنظمة التي يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من  ♦
التطابق بين رسالة المنظمة وأهدافها،وبين هذه الرسالة والبيئة التي تعمل بها بصورة فعالة وذات كفاءة 

 .)26،ص2000 إمساعيل حممد السيد،( عالية
بأنها تمثل إعداد األهداف والغايات األساسية طويلة األجل لمؤسسة و اختيار  Alfred chandlerكما يعرفها  ♦

 .)9-8،ص2001(ناصر دادي عدوان،.خطط العمل وتخصيص الموارد الضرورية
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أن اإلستراتيجية هي مجموعة القرارات المهمة  Philippe de wootو  Harvardكما نجد لدى مدرسة ♦
لالختيارات الكبرى للمنظم المتعلقة بالمؤسسة في مجموعها،و الرامية إلى تكييف المؤسسة مع التغيير،وكذا 

والحركات من أجل الوصول إليها والقرارات األساسية الختيار الهيكل التنظيمي  تحديد الغايات األساسية،
 .)11،ص2001(أحمد عوض،.واألخذ بعين االعتبار تطبيق اإلستراتيجية

اإلستراتيجية هي قرارات هامة ومؤثرة تتخذها المنظمة لتغطية قدراتها على االستفادة مما تتيحه البيئة من  ♦
الفرص لوضع أفض الوسائل لحمايتها مما تفرضه البيئة عليها من تهديدات وتتخذ على مستوى المنظمة و 

 ).9-8،ص2001 (ناصر دادي عدوان،ف.مستوى وحداتها اإلستراتيجية ،وكذلك على مستوي الوظائ
-  ومن خالل هذه التعاريف ،نجد أن هناك أبعاد رئيسية يجب أن تتضمنها لمفهوم اإلستراتيجية وهي: 

 اإلستراتيجية أسلوب مترابط وموحد وعامل القرارات. -أ
اإلستراتيجية هي وسيلة لتحديد رسالة المنظمة في ظل أهدافها طويلة األجل، البرامج وأوليات  -ب

 التخصيص للموارد.
 اإلستراتيجية هي وسيلة لتعريف المجال التنافسي. -ج
اإلستراتيجية هي استجابة للفرص والتهديدات لخارجية،ونقاط القوة والضعف الداخلية لتحقيق ميزة  -د

 تنافسية.
 اإلستراتيجية هي نظام لتوزيع المهام والمسؤوليات اإلدارية للمنظمة. -ه
اإلستراتيجية هي تعريف لكافة األطراف المرتبطة بالمنظمة.  -و

- شروط وضع اإلستراتيجية: 2

ال نستطيع أن نفصل بين إستراتيجية جيدة وأخرى سيئة عن طريق النتائج الجزئية أو النهاية ألن هناك 
إمكانية وجود إستراتيجية غير مالئمة ،ورغم ذلك تعطي نتائج مقبولة،وبالمقابل فإن إستراتيجية جيدة. 

(ناصر ومالئمة ومعدة بشكل محكم قد ال تعطي النتائج المرغوبة،وللخروج من هذا المأزق يجب توفر الشروط التالية

: )18دادي عدوان،مرجع سابق،ص

 - أن تكون اإلستراتيجية محددة وواضحة.

 - أن تستفيد وتستعمل الفرص الممنوحة من المحيط الوطني والدولي.

 - أن تكون مالئمة إلمكانيات المؤسسة وبمستوي مخاطر مقبولة.

 - أن تكون مختلف شروط اإلستراتيجية متناسقة مع االتجاهات العامة لمختلف أقسام المؤسسة.

 - أن تكون مالئمة لمستوى مقبول من المساهمة في إفادة المجتمع.

 .ضرورة وجود مؤشرات أو مقاييس لمتابعة نسب تنفيذ اإلستراتيجية    - 
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III :التخطيط اإلستراتيجي-
 - تعتبر مرحلة التخطيط اإلستراتيجي حجر األساس لتكوين وتنفيذ اإلستراتيجيات التي يمكن من خاللها تحقيق 
رسائل المؤسسة وأهدافها ،وليست العملية ببساطة مجرد دراسة للبدائل واختيار البديل األفضل،بل إن التأكد من 

مدى مالئمة اإلستراتيجية المختارة يتطلب من المديرين قدر كبير من االهتمام إلى كافة الجوانب واألوضاع الخاصة 
بالمؤسسة. 

 -  مفهوم التخطيط االستراتيجي: 1
– التخطيط االستراتيجي :هو التصميم والتبصير برسالة الشركة وبأهدافها وبمسارها الرئيسي وتحديد العمليات 

 ).23،ص1999(أحمد ماهر، واألنشطة واألعمال الالزمة لتحقيق ذلك

بأنه " تصور المستقبل المرغوب فيه والوسائل التي تسمح ببلوغه ولذلك فهو عملية مستمرة تستلزم  Ackoff– يعرفه 
بناء وتقسيم مجموعة من القرارات المترابطة التي تسبق الفعل وتتدخل في الوضعيات التي تكون فيها احتماالت 

 تحقيق النتائج المرغوبة ضعيفة بهدف رفع احتماالت تحقيق النتيجة"

– إن التخطيط االستراتيجي هو العملية اإلدارية التي يتم فيها تحديد األولويات وتكوين البرامج ورسم السياسات التي 
تحكم سلوك المؤسسة واستخدام الموارد المختلفة المادية والبشرية لتحقيق أهدافها ويتطلب معلومات خاصة بالبيئة 

من خارج المؤسسة.  
– إن التخطيط االستراتيجي يركز على ميدان واحد من ميادين العمل في وقت محدد ويكون أكثر عمومية  

 يعني تحديد دور المؤسسة في المجتمع وطريقة استخدام الموارد والعمليات التشغيلية واإلجراءات المالئمة لتحقيق 
 ).37،ص2004(عمر نصر اهللا قشطة، األهداف المرسومة لإلستراتيجية

- معوقات التخطيط اإلستراتيجي: 2

 صعبا وفيما يلي بعض العقبات ،إن التخطيط اإلستراتيجي ليس أمرا هينا فهناك عقبات اإلستراتيجي
على سبيل المثال:  

 عدم رغبة المديرين أو ترددهم في استخدام هذا األسلوب، وقد يرجع ذلك إلى األسباب التالية: -2-1

 اعتقاد المدير يقدم توافر الوقت الكافي في التخطيط اإلستراتيجي. 

  .اعتقاد المدير بأنها ليست مسؤولية

  .اعتقاد المدير بأنه لن يكافأ على عملية التخطيط اإلستراتيجي

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

  .الخ.سريع في عناصر البيئة القانونية والسياسة واالقتصادية ... الخ

  .ارتفاع تكلفة متابعة هذا التغيير عن قرب وبصورة مستمرة

مشاكل التخطيط اإلستراتيجي تترك انطباعا سيئا في ذهن المدير وذلك لألسباب التالية:   -2-3
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  .مشاكل جمع البيانات وتحليلها لوضع الخطط اإلستراتيجية ال تجعل المدير مقدرا ألهمية الفكرة

  .وجود خطأ في إدارة الخطط اإلستراتيجية يجعل المدير يعتقد بأن الفكرة غير مجدية

ضعف الموارد المتاحة مثل:  -2-4

  .صعوبة الحصول على المواد األولية

  .صعوبة جلب التكنولوجيا واألساليب الفنية

  .نقص القدرات اإلدارية

 :التخطيط يحتاج إلى وقت وتكلفة كبيرة وذلك لألسباب التالية -2-5

  .تستغرق المناقشات حول أهداف المنظمة وقتا طويال من اإلدارة العليا

 13-11،ص2003(ناديا العارف، األمر يحتاج إلى كم هائل من المعلومات واإلحصاءات المكلفة(. 

-  فوائد التخطيط االستراتيجي:  3
تؤدي ممارسة التخطيط االستراتيجي إلى حصول المنشآت على العديد من الفوائد منها: 

يزود المنشآت بمرشد حول ما الذي تسعى لتحقيقه.  -
 يزود المسؤولين بأسلوب للتفكير للمنشأة ككل. -
 يساعد المنشأة على توقع التغيرات في البيئة المحيطة بها وكيفية التأقلم معها. -
 يساعد المنشأة على تخصيص أي توزيع الموارد المتاحة وتحديد طرق استخدامها. -
 يزيد الوعي بها وسياسية المديرين لرياح التغيير والتهديدات والفرص المحيطة  -
 يقدم المنطق السليم في تقسيم الموازنات التي يقدمها المديرون. -
 ينظم التسلسل في الجهود التخطيطية عبر المستويات اإلدارية المختلفة. -
 يجعل المدير خالقا ومبتكرا ويبادر بوضع األهداف وليس متلقيا لها. -
 ).119-117،ص2006 (عبد الحميد عبد الفتاح المغربي،يوضح صورة المنشأة أمام كافة جماعات المصالح -

IV :التخطيط الرياضي -
نظرا ألن التخطيط نهج يتبع في شتى المجاالت ضمانا لتحقيق الهدف في هذا المجال، فان الوسيلة المثلى و      

المنهج الشائع و المستخدم اآلن في قطاع الرياضة في غالبية الدول المتقدمة رياضيا. 
فالتخطيط الذي يتعرض للمستقبل يعتمد على التنبؤ العملي الذي تدعمه الخبرات الماضية في المجال      

المخطط له.  
باإلضافة إلى المتاح من اإلمكانيات لذا يعتمد المجال الرياضي على هذا أيضا مستخلصا بطريقة علمية      

الخبرات المكتسبة من الماضي و المدعمة بالنتاج المتحصل عليها، والتي يحاول تطويرها باإلمكانيات الموجودة في 
الحاضر ومحاولة مجابهة المستقبل بكل غموضه و المتوقع حذوثة مع االستعداد لهذا المستقبل بقدر المستطاع  
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  على التنبؤ والتخطيط لتطوير التربية البدنية والرياضية((إن التنبؤ في مجال التربية البدنية  Kockooshkenويقول 
و الرياضية هو تنبؤ مدروس للتغيير في تطوير االتجاه الرئيسي و النتائج وهذا التطوير يتم  على أساس 

 ).22،ص1978(علي السلمي، اإلمكانيات الموضوعة والمتوفرة))
و التنبؤ ال يعتبر فقط كشرط أولي للتخطيط المثالي ولكنه أيضا واحد من أسس تنظيم األنشطة باالتجاهات الرئيسية 

لحركة التربية البدنية والرياضية، ويتعلق تطوير الحركة الرياضية في مجاالت التنبؤ في محيط التربية البدنية 
 ).104،ص2003إبراهيم حممود عبد املقصود و حسن أمحد الشافعي،( والرياضية وفقا لهذه االتجاهات الرئيسية كما يلي

o .النواحي اإلقليمية و اإلدارية المختلفة لمختلف مستويات الحركة الرياضية 
o .التطوير العملــي 
o .األدوات والمتطلبات الالزمة لمختلف المنشآت الرياضية 
o .(كرة اليد،كرة الطائرة...الخ)اإلطارات المتخصصة في كل مجال 
o .تطوير القدرة البدنية لألفراد 
o .(أرقام قياسية)تطوير مستوى المهارات الرياضية والمنجزات الرقمية 
o .تطوير التنظيم في التربية البدنية والرياضية 

وال يعتبر وجود القدر الكافي من المعلومات من أهم ضروريات التنبؤ و التخطيط فقط ،بل أيضا يتطلب وحدة 
تنسيق هذه المعلومات. 

 - عناصر التخطيط الجيد:1
o .تحديد أنسب أنواع التدريب 
o .تحديد واجبات كل فرد وٕاعطائه كل ما ينوط به 
o .تحديد التوقيت الزمني للمراحل المختلفة 
o 62،ص1999طلحة حسام علي و عدله عيسى مطر، (تحديد األهداف المراد تحقيقها.( 

ولضمان عامل نجاح التخطيط الرياضي ينبغي أال يتعارض في أهداف خطة التدريب مع ميول وحاجات الممارسين 
ورغباتهم وعليه وجب وضع تخطيط رياضي عملي يهدف إلى تكوين الشخصية الرياضية واالرتفاع بالمستوى 

الرياضي وتحقيق االنجازات المطلوبة واالنتصارات، وذلك من خالل بناء خطة طبقا لألسس العلمية الحديثة وتحديد 
أهم واجبات التدريب الرياضي، وذلك بمرونة الخطة المقدمة واالرتباط بالتقويم. 

 :يدالتخطيط في كرة ال-2
يعتبر التخطيط الرياضي العمل األساسي لتحديد وتوجيه مسار أي عمل رياضي هادف وهو القاعدة األساسية   

والركيزة التي تبنى عليها عملية االرتقاء بالعملية التدريبية في المجال الرياضي، وهو عبارة عن إطار علمي يتم من 
خالله تنظيم اإلجراءات الضرورية والمحددة من قبل المدرب لتنفيذ محتوى التدريب بالتطابق مع أهدافه، وهو محدد 
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كتأسيس منهجي وشامل لتطوير التدريب، وهو مبني على الخبرة في تطبيق التدريب، والمعارف العلمية في إطار 
الوصول لتحقيق هدف التدريب مع األخذ بعين االعتبار مستوى األداء الفردي. 

تحديد األعمال أو األنشطة وتقدير الموارد واختيار السبل األفضل الستخدامها من أجل "   ويعرف التخطيط بأنه 
 تحقيق أهداف معينة ".

-253،ص2001مفتي إبراهيم حماد،( ." هو التنبؤ الذي سيكون عليه المستقبل واالستعداد لهذا المستقبل" وكما بعرف أيضا 

254( 

- خصائص تخطيط التدريب الرياضي: 3 
- النضرة المستقبلية للمستوى التنافسي.  

واالستمرار في إعداد الالعب.  الترابط والتسلسل -
 - تكامل جوانب اإلعداد.

- وجود خطة إلعداد الالعب. 
: يدخطوات وأسس تخطيط التدريب في كرة ال- 4

- تحديد الهدف أو األهداف المراد تحقيقها بوضوح. 
 - تحديد الواجبات سلوكيا وأوجه النشاط للوصول إلى الهدف المحدد.

 - تحديد وسائل وطرق وأساليب تنفيذ وتحقيق الواجبات.
 - تحديد الوقت الالزم لتنفيذ وتنسيق وربط المراحل المختلفة للتخطيط.

 - توفير إمكانات التنفيذ ماديا وبشريا وتحديد الميزانيات.
- أن يراعي التخطيط في كرة القدم عامل المرونة لمقابلة المتغيرات الفجائية التي تصاحب التطبيق العملي عند 

 تنفيذ الخطة.
- تحقيق التقويم المبدئي والمرحلي والنهائي للوصول إلى الهدف. 

أنواع التخطيط: -  5
التخطيط اليومي: -5-1

هو الوسيلة لتحقيق أهداف الخطة العامة في فترتها ومرحلتها، وهي أيضا الجزء األساسي والرئيسي والقاعدي في    
عملية التدريب وقد يكون لها هدف أو أكثر ولكل هدف طريقة وتخطيط لتحقيقه،والحصة التدريبية اليومية هي 

 Tupin ( عملية بيداغوجية قاعدية للمدرب وتعتبر الوسيلة التي تسمح له بالتدخل في عملية التدريب

Bernard.1990.P175،( وٕاذا نظرنا من الناحية التركيبية نجد أن الوحدة التدريبية اليومية منقسمة إلى ثالث أقسام  
هي: القسم اإلعدادي، القسم الرئيسي، القسم الختامي. 

 القسم اإلعدادي:- 5-1-1
   ويتكون من جزئين الجزء اإلداري وفيه تنظيم الالعبين وضبطهم، وجزء يمثل تمارين تحضيرية عامة وخاصة، 

ويهدف هذا القسم إلى تهيئة الالعبين من الناحية النفسية والبدنية و المهارية للجزء الرئيسي من وحدة التدريب، 
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ويجب أن يراعي المدرب التدرج في عملية اإلحماء، فاالرتفاع المفاجئ لشدة الحمل يتسبب عنه إصابة الالعبين 
 .)Edgar Thill et Ant.1977.P70(وعدم وصولهم إلى اإلثارة المطلوبة. 

   ويشمل هذا القسم اإلحماء العام بحيث يهدف إلى رفع درجة استعداد أجهزة وأعضاء جسم الالعب بصورة عامة 
لممارسة النشاط الرياضي وٕايقاظ االستعدادات النفسية. 

    واإلحماء الخاص،هذا األخير يحل محل اإلحماء العام تدريجيا ويهدف إلى تأكيد تهيئة الالعب بدنيا ووظيفيا 
 ).274(مفتي إبراهيم حماد،مرجع سابق،ص ومهاريا وخططيا ونفسيا لمتطلبات وحدة (جرعة) التدريب اليومية.

 القسم الرئيسي:- 5-1-2
ويعتبر أهم جزء في الوحدة التدريبية اليومية،وهو الجزء الذي يعطى فيه التمرينات التي تحقق الهدف أو أهداف    

الوحدة ضمن الخطة العامة، وعن طريق هذه التمرينات يعمل المدرب على تطوير الحالة التدريبية (الفورمة 
 ويتضمن هذا القسم تمرينات اللياقة البدنية العامة ،)342،ص1980 (حنفي محمود مختار،الرياضية) لالعبين ثم يلي تثبيتها

وكذا نواحي اإلعداد البدني العام والخاص، وأيضا األداء المهاري والخططي بشقيه الدفاعي والهجومي والمباريات 
التجريبية وتدريبات المراكز والتدريب عن طريق اللعب المختلفة.  

  إن التغيير في محتوى الدرس إذا تم بناؤه بشكل علمي فانه يساعد في عملية التثبيت حيث يزيد من شوق الالعب 
ويبعد الملل عن نفسه، ويتم تحقيق التدريب المشوق بحسب تنظيم المحتوى واالبتعاد عن الوقوع في اإلرهاق واعتماد 

   .)69،ص1997(ثامر محمد واخرون، قاعدة التدرج والتنسيق بين عمليتي التكرار والتغيير في التمرينات باحترام الوقت
- القسم الختامي: 5-1-3    

      ويهدف إلى عودة الالعب إلى حالته الطبيعية بعد المجهود ذي الحمل المرتفع والشدة في الجزء الرئيسي، 
 ).342(حنفي محمود مختار،مرجع سابق،ص. ويتضمن هذا الجزء تمرينات االسترخاء واأللعاب الترويحية

  إن القسم الرئيسي من الدرس هو الذي يتحكم في محتوى التهدئة (القسم الختامي)، إذ أننا نقوم بتهدئة الالعب مما 
كان يؤديه في القسم الرئيسي من الدرس، وبما أن هذا القسم يختلف من درس إلى آخر، فان التهدئة تتغير تبعا 

 .)65،ص1944(انوف ويتيج،.لذلك وهناك نالحظ أن التمرينات األساسية للتهدئة تمرينات االسترخاء والتنفس
بتحديد المدة الزمنية لكل قسم من الوحدة التدريبية على الشكل التالي:   Horskg, Kacani   وقد قام الباحثان 

 القسم التحضيري:     *
 دقائق.  5التحضير النفسي وشرح هدف الحصة:  -      
 دقيقة. 30- 15مرحلة القسم اإلعدادي   -      

القسم الرئيسي:         *
 دقيقة.                         60-45مرحلة القسم الرئيسي  -      
القسم الختامي:         *
 دقيقة. 15-10مرحلة القسم الختامي -       
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 Ladislarka cani et( ، دقيقة120 إلى 90      وهكذا نجد أن الزمن المخصص للوحدة التدريبية يتراوح ما بين 
Ladislar Horsky.1986.P59  (

ولكن في هذا الجانب أيضا يرى الدكتور حسن السيد أبو عبده في تخطيط البرنامج التدريبي مراعاة زمن الوحدة 
(حسن السيد ابو عبدة،مرجع  دقيقة يوميا حسب اتجاه التدريب وفترة وأهدف التدريب.120-90التدريبية والذي يتراوح مابين 

 ).372سابقنص
التخطيط األسبوعي:  - 5-2

يأخذ موضوع المنهاج األسبوعي مكانة مهمة عند وضع المنهاج (المناهج) التدريبية لكرة القدم وهو الوحدة    
البنائية التي تسبق المنهاج اليومي. 

  إن اعتماد مبدأ المنهاج التدريبي األسبوعي أصبح من المبادئ التدريبية التي الجدال فيها وان الكثير من المعنيين 
بشؤون كرة القدم يطالبون بزيادة الوحدات التدريبية في األسبوع الواحد لالعبين الذين وصلوا إلى المستويات العالية، 

وحسب (هارا) فان التجارب الميدانية قد أثبتت بأن القابلية العالية وقابلية التحمل تزدادان بسرعة كلما كان عدد 
 ).96،ص1986(هارا،مرات التدريب في زيادة.

 8-6و   وحدات تدريبية للمبتدئين5-4   وحسب ثامر محسن وسامي الصفار، فيجب أن تعطى أسبوعيا من 
 لألبطال، ويهدف التدريب األسبوعي إلى تدريب الالعبين وٕاعطائهم تمرينات لتطوير الناحية 12-8للمتقدمين و 

البدنية والمبادئ الفنية وخطط اللعب والتمارين النفسية التطبيقية إلعدادهم لمتطلبات اللعب الحقيقي،علما أن الالعب 
-162،ص1988(ثامر محسن، قد يون قادرا على تنفيذ بعض الحركات المطلوبة خالل التدريبات األكثر مشابهة للمنافسة

166.( 

  عند وضع المنهاج األسبوعي يجب أن يركز المدرب على األهداف التي يسعى إلى تحقيقها خالل فترة األسبوع، 
وعادة ما يشمل التدريب كافة المكونات األساسية للعبة كرة القدم كهدف عام من التدريب ، ولكن هذا ال يعني عدم 

وجود هدف خاص يسعى التدريب األسبوعي إلى تحقيقه. 
 كما يجب أن يأخذ المنهاج األسبوعي الطريقة النموذجية من جميع النواحي كالحجم والشدة وذلك عند التطبيق. 

  التخطيط الشهري:- 5-3
   تعتبر العملية التدريبية سلسلة متسعة الحلقات، ولهذا فان المنهاج الشهري هو عملية مستمرة لتطبيق المنهاج 
األسبوعي، وفي هذا المنهاج يوقع المدرب أهدافا يسعى إلى تحقيقها وهي مبنية على الوحدات التدريبية اليومية 

واألسبوعية. 
    يرى كل من عباس أحمد صالح ألسمرائي وعبد الكريم، أن المنهاج العام ال يمكن القيام بتدريسه مرة واحدة، لهذا 

السبب وجب أن يقسم إلى مناهج منفردة ومنها المنهاج الشهري الذي يحتوي على مناهج متوسطة المدى، وحتى 
هذا المنهاج ال يمن تطبيقه مرة واحدة، وبالتالي يتم تجزئته إلى أقسام صغرى، أي إلى مرحلة يمكن تنفيذها خالل 

 ( عباس أحمد صالح وحدة تدريبية واحدة هي المنهاج اليومي ،ويعتبر المنهاج الشهري بمثابة الخطة األم للمناهج اليومية

 .) 142،ص1991السامرائي ،عبد الكريم السامرائي،
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 لذلك فان المدرب يسعى دائما للوصول إلى أفضل مستويات العبيه لمختلف مكونات اللعبة ، وأن مستوى الالعب 
مهما كان جيدا فانه بحاجة إلى المزيد من التطور والتقدم لذلك فان تمارين األسابيع التي تضم الشهر الواحد يجب 

أن تكون واضحة من حيث التطور والتدرج واالرتقاء. 
  إن محتويات األسبوع األول من الشهر مثال يمكن اعتبارها قاعدة من أجل االنطالق إلى األفضل عند تنفيذ 

مفردات األسابيع التالية، وأثناء وضع المنهاج الشهري يجب على المدرب أخذ عملية االسترداد بعين االعتبار، أي 
يعمل المدرب على خفض حمل التدريب من ناحية حجمه أو شدته أو االثنين معا في سبيل أن يسترد الالعب 

 ).168(ثامر محسن،مرجع سابق،ص قدراته، ويمكن للمدرب أن يعتمد على مبدأ االسترداد في اللياقة البدنية فقط مثال

  ويمكن أن يكون الجهد عاليا في ثالث أسابيع ليأتي االسترجاع في األسبوع الرابع، إن ذلك يتأثر بنوع (شدة 
وحجم) التمارين التي تنفذ بقابلية الالعبين والموسم التدريبي السنوي. 

التخطيط السنوي:  - 5-4
  المخطط السنوي يعطينا طريقة التحضير لتطوير التدريب السنوي وذلك لتحقيق أهداف التدريب، وهو الوصول 

بالالعبين إلى الفورمة الرياضية التي تعمل على تحقيق أحسن وأفضل النتائج أثناء المنافسات، ويشتمل على 
 ناحيتين أساسيتين هما:

 النواحي النظرية وتتضمن:  أوال:
 - محاضرات عن مبادئ اللعب وطرق اللعب وطرق التدريب والخطط الدفاعية والهجومية وقانون اللعبة 

 - دراسة تحليلية للفرق المنافسة ونضام إقامة المباريات.
- االختبارات والقياسات والتقويم ( طبية، فسيولوجية، بدنية، مهارية...الخ).      

 النواحي التطبيقية وتتضمن: ثانيا:
- عدد المباريات خالل الموسم. 
 - عدد فترات التدريب اإلجمالية.

 - عدد أيام الراحة.
عالي ).     متوسط، - حمل التدريب ( خفيف،

 كل هذه النواحي مترجمة إلى عدد ساعات وموزعة على برامج تدريبية بدءا من فترة التدريب اليومية إلى البرنامج 
األسبوعي إلى البرنامج الشهري إلى برنامج الموسم التدريبي بأكمله، أو أي فترة زمنية تمثل العمق الزمني للموسم 

 ).356(حسن السيد ابو عبدة،مرجع سابق،ص الكروي للفريق الذي تعدله الخطة التدريبية السنوية
- مؤشرات التخطيط:  6

مؤشرات التخطيط تجسد آلية العمل الذي يوجه حصص التدريب ،فهي تعتبر وسيلة واقعية إلنشاء مخططات    
التدريب ومراقبتها ومن أهم المؤشرات نحدد مايلي: 
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  الحمل:  - 
      أ- عدد أيام العمل (التدريب ، المنافسة، المراقبة). 

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

-  الكثافة:   
عدد التدريبات ذو كثافة قصوى. - 
  .عدد التدريبات ذو كثافة متوسطة وصغيرة- 

- مؤشرات حسب نوعية اإلعداد: 6-1
  - اإلعداد البدني:6-1-1

    هذه مؤشرات تسمح لنا بكشف مستوى تطور الصفات البدنية واالرتباط الموجود بين هذه الصفات      
  .)Blazevic,M.Duinovic.1978.P129( المداومة، المرونة) (القوة، السرعة،

- اإلعداد التقني والتكتيكي: 6-1-2    
يجب تحديد مستوى التحضير التقني والتكتيكي ،ويكون ذلك عن طريق مؤشرات نوعية في أداء أكثر من         

 .)Weuieck(J).1983.P25( المؤشرات الكمية (النتيجة) وهذا يتم بتمرينات المراقبة وتقييم مستوى األداء
-مؤشرات اإلعداد للمنافسة:  6-2

     إن المشاركة في المنافسات لها أهمية كبيرة في تقدير مستوى أداء الالعبين والتحكم في تقنيات اللعب وهي 
تتميز ب: 

عدد المنافسات (الرسمية، المراقبة).  -
 النتائج المحصل عليها في المنافسات الرسمية والودية. -
 مؤشرات خاصة بتشكيلة الفريق. -
 السن المتوسط لالعبين. -
 الطول والوزن المتوسط للفريق. -
عدد الالعبين في كل منصب.  -
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 في كرة اليد:  رياضي طبيعة األداء ال-2-1
((األداء الحركي البشري بالغ التعقيدات، ألنه مركب من عوامل عديدة ومترابطة مثل عوامل عقلية وجسمية         

ووظيفية، وتحدث الحركة نتيجة للتكامل الذي ينشأ بين أعضاء الجسم المختلفة في إطار عام وفق زمان ومكان 
محددين، حيث أن السلوك الحركي يتميز بأنه هادف و موجه لتحقيق هدف من خالل تناسق مجموعة من الحركات 

المترابطة فيما بينها في األداء والزمان.  
وتلعب الخاليا العصبية ومركزها في المخ دور كبير في توجيه العمل العضلي المشترك في األداء بتناغم و         

 ).19،ص1996(ياسر محمد حسن دبور، ))تزامن موجه لخدمة متطلبات األداء والنشاط التخصصي الذي يمارسه الفرد

((وكرة اليد من األلعاب الرياضية الجماعية التي تميز السلوك الحركي فيها بالتنوع والتعداد،نظرا لوجود        
 هنا بأنه مجموعة من الحركات  الرياضيالعب وخصم وأداة في تفاعل مستمر وغير منقطع، لذلك يتميز األداء

المرتبطة والمندمجة والتي يؤديها الالعب حسب متطلبات الموقف الذي يمر به خالل المنافسات لتحقيق الهدف، 
معتمدا في ذلك على قدراته وصالحياته البدنية وكذا مهاراته وحالته النفسية و العقلية وتفاعلهم جميعا لتوجيه األداء 

إلى درجة عالية من االنجاز والفاعلية، وكرة اليد من األنشطة التنافسية التي تتميز بوجود منافس ايجابي في 
احتكاك مستمر وعنيف محاوال بكل قواه إحباط جميع القضايا الهجومية والدفاعية التي تتم من قبل المنافس، كل 

 عند الالعب بالفاعلية والكفاية والتكيف، لرياضيذلك يتم خالل قواعد محدد سلفا لذلك يجب أن يتميز األداء ا
بمعنى أن يحقق الالعب الهدف من األداء في الوقت المحدد وتحت أي ظروف معيقة ألدائه، لذلك يجب أن يتميز 
سلوكه الحركي بتناسق وتسلسل ودقة وتوقيت سليم يتناسب مع موقف الخصوم والزمالء، حيث أن ملعب كرة اليد 
صغير نسبيا بالنسبة لعدد الالعبين داخله لذلك يجب أن يتم األداء بسرعة في التحرك والتمرير والتصويب بدرجة 

عالية من الفاعلية واالنجاز، ألن المهارة ترتبط دائما باالنجاز في نشاط معين ألنها مجموعة من االستجابات 
الخاصة التي تؤدى في مواقف متغيرة، والمطلوب هو التكيف مع هذه المواقف بتحكم ودقة واقتصاد وسرعة النجاز 

 ).86،ص1998(قاسم حسن حسين، أفضل النتائج))
ومهارات كرة اليد تتميز بأنها مترابطة ال يمكن الفصل بين الجزئيات المكونة لها، كذلك تحتوي علي العديد       

من االستجابات الحركية المتنوعة لمتغيرات غير متوقعة في البيئة الخارجية الغير متوقعة من المنافس الن الالعب 
داخل الملعب يقوم باألداء في ظروف تصعب التنبؤ بمتطلبات محددة الداءه حيث أن خطط اللعب في كرة اليد 

تتميز بتعدد وتنوع المتطلبات المهارية المطلوبة لتنفيذها، وهذه المتطلبات المهارية دائما ما تكون مركبة في جمل 
عدة أداءات متكررة  (االستالم أو التمرير أو التصويب) أو حركية تتألف من حيث التكوين في عدة أداءات وحيدة

(االستالم ثم الجري ثم التمرير).  (الجري بالكرة) أو عدة أداءات تشمل االثنين معا مثل مثل
ويتطلب هذا تسلسل األداءات الحركية ودمج وانصهار المرحلة النهائية مع المرحلة اإلعدادية لألداء التالي        

لتكوين مرحلة بينية مندمجة لها مواصفات خاصة وال يمكن أن يتم هذا الربط بشكل جيد إال إذا توقع الالعب مسبقا 
لألداء الحركي التالي. 
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((ففي كرة اليد يمثل استالم الالعب للكرة وتمريرها مباشرة جملة حركية متتالية (أداء حركي مركب) تتضمن        
عنصرين (حركتين وحدتين) ولكل عنصر منهما هدف مستقل (الهدف األول استالم الكرة والثاني تمريرها). 

والمطلوب هو أداء مثل هذه الجمل الحركية بسرعة مناسبة للموقف التنافسي الذي تتطلبه الخطة الهجومية التي تتم 
 ، حيث أن سرعة تردد الحركات في كرة اليد قد تندمج مع بعضها البعض علي التوالي وفق ترتيب زمن حدوثها
(استالم ثم تمرير) أو ترتبط مع بعضها البعض علي التوازي (تزامنيا) بالكيفية التي يتعذر استيضاح التعاقب 

استالم مع مراوغة)، ويعتبر توقع المواقف خالل المباراة أحد  الحادث بينهما مثل (تنطيط الكرة من الجري، أو
تطور الموقف والعوامل التي على أساسها يتم اختيار نوع األداء المناسب ويعتمد ذلك على خبرة الالعب الشخصية 

من موقع كل زميل ومنافس في توقيت مناسب يتبع الالعب تنظيم أداءه بما يتناسب مع ذلك، لذلك نجد أن حارس 
المرمى يتوقع حركة التصويب بالرغم من عدم وجود اى حركة استعداد مرئية من قبل المنافس و الحركات الخداعية 
تتم بأشكال كثيرة ومتعددة بما يتناسب ومتطلبات الوقف بهدف التغلب الخصم وتضليل توقعاته بين اختيارات متعددة 
تؤدي إلى تأخير استجابة المناسبة لهدف الالعب، والحركات الخداعية والتي في الغالب ما يتم في الجزء األول من 

الحركة(حركة كاذبة)، وبناء عليها يقوم المنافس برد فعل نتيجة لهذه الحركات، ثم تأتي الحركة األساسية(الحركة 
الحقيقية) التي تهدف إلى تحقيق الهدف المراد الوصول إليه في المباراة، سواء كان تمرير أو تصويب أو تنطيط، 
والحركات الخداعية تعتبر من االداءات الحركية التي تدمج المرحلة النهائية األولى مع المرحلة التمهيدية الثابتة 
لألداء التالي لتكوين مرحلة مندمجة ذات أفعال خاصة، وبالتالي تتميز منظومة األداء الحركي المركب بخواص 

 ).20(قاسم حسن حسين،مرجع سابق،صجديدة ال تتوفر على أي من األجزاء المنفردة و المكونة لألداء الحركي))

حيث أن األداء المنفرد أو المركب في كرة اليد يتميز بأشكال واستخدامات متعددة يختلف كليا عن األخر من       
حيث أسلوب األداء وتوقيت استخدامه والهدف منه واالعتقاد الكلي للتشابه في بعض االداءات الحركية في األنشطة 

نطاق المضمون فيختلف من حيث وظروف األداء وظروفه واالتجاهات  الرياضية لم يتجاوز حدود التسمية فقط، اما
المستخدمة، لذلك يتم على الالعبين استخدام أفعال أو أداءات حركية مركبة في صيغ أو إشكال مختلفة تؤدي كل 
حركة دورها المحدد في األداء الكلي بالكيفية التي تتناسب مع الهدف العام لألداء المركب، كما تترابط مع بعضها 

البعض في وحدات كلية متكاملة لألفعال الحركية لتشكل في النهاية نظاما خاصا، يسمى هذا النظام من وجهة نظر 
البيوميكانيكية بالمنظومة الحركية. 

 والحركي في كرة اليد نجد انه عند تعليم رياضيومن خالل المفاهيم التي تم عرضها عن طبيعة األداء ال     
وتدريب كرة اليد يجب أن يوضع في االعتبار هذه المفاهيم واحتواء الموقف التعليمي والتدريبي على المكونات 

والمفاهيم ويعرف كيف يصيغها في أهداف تدريبية من خالل تدريبات موجهة ومضاعفة بشكل يحقق األهداف التي 
 يسعى لتحقيقها.
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 طرق النقل في التعلم الحركي: -2-2
  النقل من إحدى أطراف الجسم إلى الطرف األخر:-2-2-1

اثبت العديد من البحوث أن المهارة التي تتعلمها باليد اليمنى يمكن نقلها بسهولة إلى اليد اليسرى بعد شيء       
من التمرين وهذا أيضا بالنسبة لنقل المهارة من احد أطراف الجسم إلى األخر، ومن الطبيعي ألننا في كرة اليد 

نطلب من الالعب أن يقوم باستعمال ذراعه المسيطر عادة ولكن علينا أن ننسى أن العب كرة اليد الذي يستطيع 
بكال يديه هو أفضل بكثير من الالعب الذي يستعمل يد واحدة. 

وهذا ينطبق على باقي األلعاب وعلى باقي األلعاب، وعلى المدربين األخذ بعين االعتبار واالستفادة بقدر      
 ).25-21،ص1996(محمد حسن عالوي، اإلمكان من هده الطريقة لتشجيع الالعبين بأداء المهاري بكال الطرفين

: ى التنقل من مهارة إلى مهارة أخر-2-2-2
وهنا يتم نقل بعض العناصر المتشابهة بين العبين والغير متشابهة بين عدد من األلعاب، مثال على ذلك      

 لتحديد كمية النقل بين األلعاب التالية: Nelson (1957الدراسة التي أجرتها العالم (نلس-
التنس          الريشة الطائرة  

كرة السلة            التمرير في كرة اليد  
سباق الحواجز         الكرة الطائرة          السباحة 

. ومن نتائج هذا البحث الرفع من أداء المهارات األساسية لأللعاب الرياضية المختلفة

 النقل باالستناد إلى فهم األسس العامة للحركة: -2-2-3 
إن فهم الالعب لألسس العامة التي تؤثر على خط سير الكرة وارتدادها سيساعد في تعليم المهارات التي      

تتطلب ارتداد الكرة، وكذلك فان فهم الالعب للقوانين الفيزيائية التي تؤثر على حركة األدوات المستخدمة في بعض 
األلعاب مثل رمي الجلة، رمي الرمح، كرة السلة، كرة الطائرة، سيساعد على اكتساب المهارات في تلك األلعاب و 

(محمد حسن عالوي،مرجع متى استطاع الالعب فهم المبادئ العامة فانه يستطيع استخدامها لصالح تعليم مهارات جديدة

 ).26-25-21سابق،ص
 النقل من السهل إلى الصعب(التدرج):   -2-2-4

إن عملية التدرج في تعلم المهارات السهلة ثم االنتقال إلى الصعب مستمد من معرفتنا ألن عملية التنقل ستكون     
أسهل إذا تدرجنا من ناحية الصعوبة، ففي التسديد، وهذا التدرج مبني على أساس أن الممارس سينقل ما تعلمه في 
المهارات التي تليها في الصعوبة وبشكل عام ينصح الخبراء(المشرفين في مجال التدريب الرياضي) بإتباع النصائح 

التالية عند تعلم المهارات: 
o .االنتقال إلى تكوين الخبرات الجديدة بعد ثبات وصالبة الخبرات السابقة 
o .إصالح األخطاء ومعرفة أسباب ووضع طرق عالجها 
o  مراعاة قواعد التدرج في عمليات التعلم من البسيط إلى المركب ومن السهل إلى الصعب ومن المعلوم إلى

 المجهول.
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o .يستحسن استخدام الطريقة الجزئية في التعلم في حالة صعوبة المهارات المتعلمة 
o 101،ص1990(محمد خليفة بركات،.  المهارات المفتوحة)ةتغير الظروف الخارجية عند الحاجة (خاص.( 
 مبادئ انتقال أثر التعلم والتدريب في المهارات الحركية: -2-3
 تزداد عملية النقل في المهارات المتشابهة. •
تعلم االستجابة الجديدة لحافز قديم ينتج عنه نقل سلبي، وهذا يوضح سبب الصعوبة التي يالقيها الالعب  •

 في الوثب العالي الذي تدرب لفترة طويلة على طريقة معينة ثم يحاول تغييرها.
تعلم القيام بحركة قديمة استجابة لحافز جديد سينتج عنه نقل ايجابي فمثال يستطيع الرياضي نقل المحاورة  •

 في كرة السلة إلى كرة اليد.
يستطيع الالعب مالحظة التشابه  إن عملية النقل بين مهارتين متشابهتين ليست عملية أوتوماتيكية فقد ال •

 تعلمه سابقا في تعلم مهارة جديدة. بين مهارتين وعلى المدرب تنبيه الالعب إلى أوجه التشابه وتشجيع استخدام ما
إن تعلم المبادئ األساسية للحركة سيؤدي إلى تسهيل عملية النقل فالذي يفهم(الالعب أو الممارس) مبادئ  •

 القوانين الميكانيكية(قوانين نيوتن) يمكنه استخدامها في حركات رياضية كثيرة.
إن عملية النقل تعتمد على تعداد صعوبة الحركة وعلى قدرات الالعب، ولكن الالعب الماهر يستطيع نقل  •

ما تعلمه إلى مهارات جديدة. 
 مسار التعلم الحركي: -2-4

إن دراسة التحصيل الحركي الذي يصف مسار التعلم الحركي من لحظة بدائية حتى لحظة السيطرة على      
الحركة يوفر االختصاص، وأن التعلم الحركي يهدف للوصول إلى السلوك الحركي الجيد المتمثل في السيطرة على 

التسلسل التقني للمهارة، ويتحقق هذا عن طريق تسجيل واستغالل وٕاعادة استعمال الخبرات الحركية في مواقف 
يوجد تعلم بدون ذاكرة فالتجارب  التدريب المختلفة، وتلعب الذاكرة دورا ايجابيا في عملية التعلم الحركي بحيث ال

السابقة تختزن في الذاكرة التي لها قدرة كبيرة على استغاللها في مواقف أخرى، ويتم المسار التعلمي الحركي على 
ثالثة مراحل متتالية، تكمل بعضها البعض بدايتا بالحصول عل المعلومات حول الحركة ثم تثبيت الحركة وتطبيقها 

في متغيرات بيئية مختلفة ويسمح هذا التقييم بالتحكم في التنظيم المنهجي للتعلم النفسي الحركي، ومن تم سهولة 
 )HOTZ  Lapprentissage .التفريق من هذه المراحل واعتبره  درجة التوافق الحركي كمعيار للتفريق بين  هذه المراحل

psychomoteur،1985( 

  مراحل التعلم الحركي: -2-5
 تطور التوافق األول.المرحلة األولى: 

تطور التوافق الدقيق. المرحلة الثانية : 
 )13،ص1989(بوداود عبد اليمين، تثبيتا التوافق الدقيق وتطور االنسجام للوضعيات المختلفة.المرحلة الثالث:

إن هده المراحل الثالث هي مرتبة ومتسلسلة وال يمكن مخالفة هدا التسلسل  في العملية التدريبية والتعليمية        
ومخالفة هذا التسلسل يعني انكسار أو شق قد حدث في العملية واستدراك هدا الخطأ ليس باألمر الهين بل انه 
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يستدعي خبرة وكفاءة عالية للمدرب أو المربي الرياضي وهدا ما يظهر عند العبي األواسط واألكابر في مختلف 
األنشطة والرياضات وهنا نشرح كل مرحلة على حدي فيما يل: 

المرحلة األولى: - 2-5-1
هي مرحلة اكتساب المسار األساسي وأولي للحركة (التوافق األول) بداية العملية تكون بإيصال المعلومات من       

المربي أو المدرب إلى الطفل أو الممارس، تتم عملية إيصال المعلومات إلى الشخص عن طريق الشرح الشفوي أي 
 ن أو عن طريق البصرذيوصل المربي أو المدرب المعلومات الشفوية يتلقاها المتعلم أو الممارس عن طريق األ

خالل رؤية النموذج الموحد باستعمال الوسائل السمعية البصرية، ويمكن دمج الطريقتين معا (شفوية ،بصرية). 
المرحلة الثانية: - 2-5-2

هي المرحلة التي تلي المرحلة األولى وهي عبارة عن تثبيت وتنويع يتمكن أثنائها المتعلم أو الممارس من       
مراقبة الحركة والتحكم في العوامل الخارجية التي تحيط بواسطة مراكز اإلحساس الذاتية، وهي مرحلة التوافق الدقيق  

أين ينتقل المتعلم أو الممارس إلى مرحلة تنظيم عمل القوى واألجزاء الحركية وتخليه عن بدل الجهد الزائد والقوة 
الغير الالزمة مختلفة من المحاوالت الخاطئة وللتحول أو التقدم من التعلم من الطور األول إلى الطور الثاني أي 
من الحال الخام إلى التخصيص والتدقيق فانه يبدأ في استعمال القوى في أوقات الحاجة وبطريقة مجدية لكن قد 
يحدث ثبات في هدا الطور بفترة معينة رغم استمرار الممارسة ويتبع هنا الثبات في بعض األحيان فترة كبيرة في 

التطور ويحدث هدا التطور المفاجئ عادة عند االنقطاع عن التدريب ثم العودة  وقد يستغرق تعلم مهارة واحدة مدة 
 .طويلة وهدا ينعكس على الطرق المستعملة التي يتخذها المدرب

المرحلة الثالثة: - 2-5-3
ما يميز هده المرحلة هو نجاح في األداء الحركي تحت جميع الظروف والمتطلبات وبدل جهد عصبي قليل       

ومن خالل المنافسات التي يجريها الرياضي تكتمل العملية التعتيمية والتدريبية وتتحسن بشكل جيد عملية األداء 
 ويزداد اإلحساس الشعوري بالحركة مما يسهل عملية التوافق الدقيق والثابت للحركة  رياضيالحركي وال

وبدلك يمكن القول بان واجبات المرحلة الثالثة تعمل على تثبيت عوامل المكان والزمان والديناميكية بالنسبة      
للحركة وعدم التأثر بالمؤثرات الخارجية (المحيطة) والداخلية وبما إن الرياضي يالحظ زمالئه ويالحظ حركاته فان 

المالحظة هده تتحول لتصبح إحساسا وشعور عضلي متميز، فيتلخص من النظر إلى األطراف أثناء األداء ويطبق 
عمله بصورة آلية وهي مرحلة تصنيف باستيعاب وهضم المعلومات الدقيقة ألداء حركة كما تميز هده المرحلة نوع 

من التصور اإلبداعي أين يبالغ الرياضي في اإلتقان الجمالي للحركة وفي نفس الوقت يكسب قدرة على تفادي 
 يحصل على التكامل الوظيفي الذي رياضياألخطاء قبل وقوعها وهدا ما ال نجده في األداء الحركي واألداء ال

 .يحافظ على دقة تلقين الحركة وتوجيهها
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  ويمكن تلخيص هده المرحلة في عدة نقاط هي:       
 .األداء الدقيق والمضبوط للحركة وبصورة آلية منظمة •
 االستمرار في األداء الجيد وثبات العناصر المهمة للحركة  •
 .إيجاد الحلول السريعة تالءما مع الظروف المختلفة •
 )20،ص1995(مقاق كمال،.التنويع في إمكانية األداء والوصول إلى إبداعات خاصة •
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: U15 التعريف بالمرحلة العمرية-3-1
 ومعناها الوصول إلى البلوغ واإلدراك، وسن )،mubilite أو ()،puberté(البلوغ هي كلمة التينية األصل: ((ةلغ*

 ).48،ص1990(نور حافظ، البلوغ هو سن التأهل إلى الزواج))

 سنة بالنسبة للذكور، وهي المرحلة 13-12 سنة بالنسبة للبنات، ومن 12-11 مرحلة النضج هي من اصطالحا:*
سنة، أما 15-14للذكور من  (pubertaire)الممتدة بين مرحلة السن المدرسي المتأخر، ومرحلة البلوغ المتأخرة 

 سنة وهي مرحلة بطيئة النمو تستقر فيها االنفعاالت، يظهر فيها الطفل طاقة كبيرة وسرعة في 14-13اإلناث من 
النشاط الحركي، ويظهر ضعف القدرة على المثابرة والجهد واالنفرادية، حيث هي مرحلة إتقان للخبرة والمهارات 

ذلك ينتقل من الكسب إلى مرحلة اإلتقان، ويزداد ميله لحب المغامرة و المنافسة القوية، حيث العقلية والحركات، وب
يظهر اختالفات ملحوظة من الناحية الجنسية بين الذكور واإلناث، وهذا ما ينجر عنه توجه الذكور إلى األلعاب 

العضلية العنيفة، والبنات إلى األلعاب األقل عنفا. 
((والسن األفضل للتعلم الحركي يسمح باكتساب التقنيات الرياضية القاعدية على شكل عناصر و احتمال أكبر      

معالجة (االنحراف العقالني الموجه) وتعدد التوسعات للمؤشرات الحركية، وتمتاز قدرات التعليم في هذه المرحلة 
بكونها مستعملة دفعة واحدة من أجل استيعاب الحركات الدقيقة كل مرة، يجب العمل بحذر في النهاية كي ال نجعل 

 .)Jurgen weineck.1997.P324 ( الحركات الغير مكيفة آلية(أخطاء حركية) وتجنب االستمرار في التعلم مع التقوية))

 أن هذه المرحلة تتطلب تطوير التوافق وتعلم الحركات السهلة والصعبة من )la dislave.H(- ((يقول لديسالف 
 .)la dislave.H.1984.P82 ( خالل التمرينات المطبقة))
) انطالقا من وجهة نظرة التطور الحركي فان هذا العمر هو أفضل عمر زمني Korte- ((ويقول أيضا كورت(

 ).Korte.sport de competition.1997.P117 (يجب استثماره لتطوير القابلية الحركية المتنوعة الوجه))
 النمو: -3-2
 معنى النمو: -3-2-1

يشير النمو إلى تلك العمليات المتتابعة من التغيرات التكوينية والوظيفية منذ تكوين الخلية الملقحة وتستمر باستمرار 
حياة الفرد، وتتميز هذه التغيرات بالسرعة في المراحل األولى من العمر حتى اكتمال البلوغ ثم يعتريها البطء بعد 

ذلك. 
((يقصد بالتغيرات التكوينية تلك التغيرات التي تتناول نواحي الطول والوزن والعرض والشكل والحجم وتشتمل      

على التغيرات التي تتناول المظهر الخارجي العام للكائن، أما التغيرات الوظيفية فتشمل على التغيرات التي تتناول 
الوظائف الحركية والجسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية لتساير تطور الحياة. فكان النمو به ازدياد حجم الكائن 

(مروان عبد الحي وأعضائه وكذلك ازدياد القدرات المختلفة للكائن الحي كالقدرات الحركية أو العقلية وغيرها)) 

 ).11،ص2002المجيد،
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  أهمية دراسة النمو:-3-2-2
إن أهمية دراسة النمو لها أهمية كبيرة عند العلماء و الباحثين في مختلف المجاالت، فمعرفة خصائص نمو       

ذلك ألن معرفة طبيعة المرحلة التي يمر بها الفرد الطفل و المراهق تفيد الطبيب واألخصائي النفسي االجتماعي، و
طفال كان أم مراهقا تساعد على توجيه الوجهة السليمة التي ينبغي أن يسير فيها لكي يصبح مواطنا صالحا متكيفا 

مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه. 
((وتهدف الدراسة العلمية للنمو إلى اكتشاف المقاييس والمعايير المناسبة لكل مظهر من مظاهره، كمعرفة عالقة    

طول الفرد بعمره الزمني، وعالقة وزنه بطوله وعمره، وعالقة لغته بمراحل نموه، وبذلك يستطيع الباحث أن يقيس 
النمو السريع المتقدم، وهكذا تؤدي بنا هذه الدراسة إلى معرفة الجنوح الذي يالزم بعض األفراد في أطوار نموهم 

 العادي وبهذا نستطيع عالج هؤالء اإلفراد عالجا المختلفة، وتؤدي أيضا إلى معرفة مدى االختالف عن النمو
 ).11،ص1998 (محمد حسن عالوي،جسميا، نفسيا واجتماعيا))

 مظاهر النمو: -3-2-3
 ونعني به نمو الفرد في الهيئة والشكل والوزن والتكوين نتيجة لطوله وعرضه وارتفاعه، فالفرد - النمو التكويني:أ

 ).52،ص1998(محمد الحمحامي، ينمو ككل في مظهره الخارجي العام وينمو داخليا تبعا لنمو أعضائه المختلفة
 ونعني به نمو الفرد في الهيئة والشكل والوزن والتكوين نتيجة لطوله وبذلك يشتمل النمو  النمو الوظيفي:ب-

بمظهريه الرئيسيين على تغيرات كيميائية فسيولوجية طبيعية، نفسية واجتماعية. 
 مراحل النمو: -3-2-4

يحدث النمو في كافة مظاهره في شكل تغيرات وتطورات يتعرض لها الكائن الحي، ورغم أن حياة الفرد تكون     
واحدة إال أن النمو يمر بمراحل تتميز كل منها بخصائص واضحة. 

((إال أن مراحل النمو تتداخل في بعضها البعض ويصعب التمييز أو تمييز خصائص نهاية مرحلة من المراحل     
عن خصائص بداية مرحلة تالية لها، إذ أن نهاية المرحلة وبداية المرحلة التي تليها تكونان متداخلتان بدرجة 

 يصعب التمييز بين خصائصها))
 ).13(محمد الحمحامي وحميد الخولي،مرجع سابق ص

 مفهوم المراهقة: -3-3-1
 ((إن كلمة المراهقة مشتقة من الفعل راهق بمعنى لحق أو أدنى فهي تفيد االقتراب والدنو من الحلم، لغويا:*

 ).207،ص1995 (فؤاد ذهي السيد،))فالمراهق بهذا المعنى هو الفرد الذي يدنو من الحلم واكتمال النضج
اصطـالحا: *

((هي لفظة وصفية تطلق على الفرد غير الناضج انفعاليا وجسمانيا وعقليا، من مرحلة البلوغ ثم الرشد 
 )241،ص1989(تركي رابح،.فالرجولة))

(سعدية محمد علي  )) بمعنى كبر ونمىGrandirوتعني بالالتينية a dolesciére- ((المراهقة هي سن التغيير مشتقة من 

    .)26-25،ص1999بهامر،
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((المراهقة تعني االقتراب من النضج، وهي الفترة التي تقع بين مرحلة الطفولة المتأخرة وبداية مرحلة النضج))  - 
سنة): 15-12 خصائص المراهقة المبكرة(-3-3-2

 سنة)، وتتميز المرحلة اإلعدادية 15-12تسمى كذلك بمرحلة المراهقة األولى، وهي تقع بين المرحلة السنية (
بتضاؤل السلوك لدى الطفل، وتبدأ المظاهر الجسمية والفسيولوجية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية المميزة 

للمراهقة في الظهور وال شك أن من أبرز مظاهر النمو في هذه المرحلة النمو الجنسي. 
 النمو البدني: أ-

هنا يتطور نمو الفرد فتظهر عليه مشاكل، خاصة بسبب نضجه البيولوجي ويظهر تأثير الناحية الفسيولوجية بشكل 
واضح، فيزداد نمو حجم القلب ويسرع النمو الجسمي عند البنات عن األوالد بفارق عامين. 

  التطور النفسي والعصبي:ب-
من خالل النمو البدني السريع وغير المنتظم يضطرب التوافق العصبي العضلي فتقل الخفة والرشاقة، كما تتأثر 

الغدد، وقد ينتج عن هذا بعض األمراض وانتشار حب الشباب، ويصحب ذلك صراع عاطفي، وعدم التوافق 
االجتماعي، يأخذ الطفل باستجابة لمدرسيه أكثر من والده، ويضع الكبار محل إعجاب له. 

 التطور الحركي: ج-
إن مقدرة المراهق ضمن هذه المرحلة على التكيف والتوجيه والتكوين الحركي تكون ضعيفة، حيث ال يستطيع 

السيطرة التامة على أعضائه أثناء األداء الحركي، والتي ال تنسجم مع الواجب الحركي للمهارة، وبذلك ال يستطيع 
تحقيق الهدف الذي يسعى إليه، وذلك فان ما يميز هذه المرحلة هو – الهيجان الحركي – والذي يبدو على المراهق 

من خالل عدم مقدرته على االستقرار في مكان معين لفترة طويلة أو انشغاله الدائم باألشياء القريبة منه. 
وتتطلب هذه المرحلة إلى العاب جماعية تعود بالتالميذ إلى القيم االجتماعية من إخالص وتعاون وطاعة وتنظيم 
في الفرق الرياضية ويجب ملء حياتهم بالنواحي الترويحية وٕاشغال أوقات فراقهم بصورة هادفة، كما نرى انه في 

هذه المرحلة تقوى األجهزة الداخلية للجسم فتزداد بذلك مقاومة التمرين الكتساب التحمل. 
(( وتتميز هذه المرحلة بقلة التوجيه الحركي والذي يؤدي إلى حدوث حركات مصاحبة جديدة مع أداء حركي 

متصلب، إضافة إلى الكسل يبدو واضحا على بعض المراهقين في هذه المرحلة، من ناحية أخرى تكون قابلية 
التطبع الحركي قليلة ، وسبب ذلك النمو المفاجئ للطول والزيادة السريعة في الوزن إضافة إلى أن العصبية عند 

 ).24(مروان ابراهيم عبد المجيد،مرجع سابق،ص المراهقين والمراهقات تكون كبيرة في هذه المرحلة)
 النمو الفسيولوجي: د-
ومن مظاهرها البلوغ الجنسي، ويعتبر البلوغ بمثابة (الميالد الجنسي) أو اليقظة الجنسية للفرد، ويتحدد البلوغ (( 

الجنسي عند الذكور بحدوث أول قذف منوي وظهور الخصائص الجنسية الثانوية. وعند اإلناث عند حدوث أول 
حيض وظهور الخصائص الجنسية الثانوية، ويعتبر البلوغ الجنسي نقطة تحول وعالمة انتقال من الطفولة إلى 

 . سنة))14-13المراهقة، واهم شيء في البلوغ هو نضج الغدد الجنسية ويحدث هذا غالبا من سن 
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 النمو الجسمي: ه-
سنوات 3يتميز النمو الجسمي في هذه المرحلة بسرعته الكبيرة، ويالحظ طفرة النمو وازدياد سرعته لمدة حوالي 

 سنة عند الذكور)، وذلك بعد فترة الهادئ في المرحلة السابقة، على أن النمو 16-12 سنة عند اإلناث و 10-14(
 سنة لدى الذكور، وتصل أقصى سرعة للنمو الجسمي عند اإلناث في 20 سنة لدى اإلناث و18يستمر إلى حوالي 

 سنة. 14 سنة وعند الذكور في سن 12سن 
 النمو العقلــي: و-

 يشمل "كله"تشهد مرحلة المراهقة ومنذ بدايتها الطفرة النهائية في النمو العقلي عموما، ومن ثم فان تعليم المراهق 
تزويده بقوة عقلية عظيمة تساعده على نموه المتكامل، وتصبح القدرات العقلية أكثر دقة في التعبير مثل القدرة 

 اللفظية والقدرة العددية (القدرة على الحساب).
وما يهمنا أكثر في هذه المرحلة هو نمو القدرة على التعلم والقدرة على اكتساب المهارات والمعلومات وتتطور معه 

مجموعة من الخصائص مثل االنتباه – التذكر – اإلدراك ...الخ. 
ومن أهم ما يؤثر على النمو العقلي نجد ما يلي: 

      - الوراثة.
      - التسهيالت البيئية والخبرة والتدريب.

      - التوافق االنفعالي.
  السينما والجرائد التلفاز،  اإلذاعة،ة     - وسائل اإلعالم، خاص

  النمو االجتماعي:ي-
نالحظ في هذه المرحلة نمو الوعي االجتماعي لدى األطفال، كما نالحظ التكتل في جماعات أصدقاء،        

والسعي للحصول على العضوية في الفرق واألندية ومن خالل كل هذا تتسع دائرة التفاعل االجتماعي، فالمنافسة 
((وقد يالحظ ، تعتبر من مظاهر العالقات االجتماعية فنجد الطفل يقارن نفسه بزمالئه ويحاول دائما التفوق عليهم

كذلك التمرد والسخرية والتعصب والمنافسة، وضعف القدرة على فهم وجهة نظر الكبار وضيق الصدر للنصيحة، 
ونحن نجد بعض األطفال لهم لغة خاصة ومصطلحات تكاد تكون سريعة، كما نالحظ االهتمام بالمظهر الشخصي 

خاصة لدى الفتيات وهذا يبدوا جليا في اختيار المالبس واأللوان الزاهية)). 
((وتتميز المراهقة المبكرة بأنها مرحلة المسايرة والمجاورة والموافقة واالمتثال والقبول ومحاولة االنسجام مع      

(حامد عبد السالم  المحيط االجتماعي وقبول العادات والمعايير االجتماعية الشائعة بغية تحقيق التوافق االجتماعي ))

 ).356-354-343-334-333،ص1995زهران،

 إذن مما سبق يبدوا لنا سلوك الطفل في مرحلة البلوغ هو االعتماد على النفس لتأكيد الوجود والحرية الشخصية،
 وشعوره بحاجة ملحة وضرورية لالنتماء للجماعة.
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 النمو االنفعالي: س-
((فهذه  يتمثل في مدى االنفعاالت وهي مرتبطة بالتغيرات التي تطرأ على األطفال في مرحلة المراهقة المبكرة،      

مرحلة اضطرابات انتقالية وحساسية شديدة الثقل واالهتمام الشديد بالجسم والقلق للتغيرات المفاجئة في النمو، وقد 
 ).25،ص1999(أسعد ميخائيل ابراهيم،يبدو الخجل على البعض بسبب المظاهر الجسمية.))

وقد ال يستطيع  تتصف االنفعاالت في هذه المرحلة بأنها انفعاالت عنيفة منطلقة متهورة ال تتناسب مثيراتها،    ((
وقد يالحظ التناقض االنفعالي وثنائية المشاعر نحو نفس  المراهق التحكم فيها وال في المظاهر الخارجية لها،

(حامد عبد  ))الشجاعة والخوف الكره، الشخص أو الشيء أو الموقف كما يحدث حين يتذبذب االنفعال بين الحب،

 ).356-354-352السالم زهران،مرجع سابق،ص

ويعتبر الحب من أهم مظاهر الحياة االنفعالية للمراهق فهو يحب اآلخرين ويحتاج إلى حب اآلخرين له، وال ((    
والحب كانفعال مهم  جدال في إشباع الحاجة إلى الحب والمحبة من ألزم ما يكون لتحقيق الصحة النفسية للمراهق،

(محمد حسن عالوة،مرجع  ))بالنسبة للحياة االنفعالية واالجتماعية للمراهق ،فالحب المتبادل يزيد األلفة ويزيل الكلفة

 ).145سابق،ص
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 خالصة:
التخطيط عنصر مالزم لإلنسان منذ القدم استخدمه أو لم يستخدمه قـصده أو لم  نجد أن من خالل ما سبق   

يقصده فهو معه شاء أو لم يشأ وهذا ما يظهره من أهمية في حياة الشخص الممارس لكرة اليد بعفويته وتلقائيته 
من اجل تحقيق المستوى رياضي له اهمية بالغة وذلك  المردودال  كما أن  مخلوق مخطط"والشائع أن اإلنسان

 .الرياضي
نجد أن الطفل المراهق في هذه المرحلة يمر بمجموعة من التحوالت التي تمس كل جوانب شخصيته ويؤثر      و

علي كل جوانب شخصيته كفرد من أفراد المجتمع حيث يتأثر بمحيطه ويؤثر فيه، ولعل هذا ما يطور قدراته علي 
االكتساب وتعلم المهارات، وتكون هذه المرحلة بمثابة الذهنية للتعلم ألنه يالحظ عليه حب المشاركة في األلعاب 

باإلضافة إلى فهم قواعد النصر والهزيمة، و يكون  التي تتطلب المهارة مثل كرة اليد وكرة القدم وكرة السلة والتنس،
عضوا نشط في الفريق، وربما يفسر هذه العالقة من تطوير القوة البدنية وكذا الرفع من األداء الرياضي الحركي كما 

زيادة القابلية البدنية الحركية وتحقيق المستوى األفضل قي نوع  وأيضا يؤثر على باقي الصفات البدنية األخرى
 الفعالية أو في حدود اللعبة الرياضية.
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 تمهيد:
تعد مراجعة أدبيات البحث بما فيها الدراسات السابقة عنصرا مهما ومفصال أساسيا من المفصليات المنهجية،      

د الخطوة عونقطة انطالقة في إعداد وانجاز وكتابة البحوث العلمية عامة والتقارير العلمية األكاديمية خاصة، كما تً 
 في التخطيط لمشروع بحث جديد وأصيل ورصين، كما تتطلب هذه المراجعة المزيد من الجهد العقلي لكي ىاألول

 .تتسم بالدق والعمق وما الدراسات السابقة إال محطة أساسية لذلك
أن العديد من األسس النظرية للدراسات المقترحة يعتمد على دراسات سابقة سواء كانت نظرية أو تطبيقية      كما 

(ميدانية)، وهذه الدراسات تعكس أراء الباحثين ونتائج التي تحصلوا عليها في أوقات سابقة، وتكمن الفائدة من هذه 
الدراسات في استخالص العبر من خالل القراءة التحليلية لها إضافة إلى تحديد مدى مساهمة النتائج التي تم 
التوصل إليها في تلك الدراسات والتي لها صلة بموضوع البحث المراد تنفيذه أو دراسته، ولكي يظهر الباحث 

األهمية من دراسته ال بد من أن يوضح كيف يختلف بحثه عن البحوث السابقة وما يميزه عنهم فالغرض من هذه 
لدراسة، كما تزود با مرتبطةإعطاء أفكار حول المتغيرات الو الدراسات تحديد قوة وأساس اإلطار النظري للموضوع، 

الباحث بمعلومات حول العمل الذي تم إنجازه والذي يمكن تطبيقه، ومن هذا المنطلق سوف نقوم بعرض الدراسات 
التي تناولت متغيرات دراساتنا سواء البرنامج اإلرشادي أو الثقة بالنفس أو كالهما، حيث تم عرض الدراسات في 

  :شقين الدراسات السابقة والدراسات المشابهة كما يلي
الدراسات السابقة: وهي تتمثل في الدراسات التي تناولت كال متغيرات دراستنا أي تناولت متغير البرنامج اإلرشادي  

 .ومتغير الثقة بالنفس
الدراسات المشابهة: وهي الدراسات التي تشاركت مع داستنا أما في متغير الثقة بالنفس أو متغير البرنامج -

الدراسات التي  • .الدراسات التي تناولت البرنامج اإلرشادي • :اإلرشادي والتي تم تقسيمها إلى قسمين كاالتي
 س.تناولت القة بالنف

وبعد عرض الدراسات المرتبطة بالبحث قمنا بالتعليق عليها بهدف عرض أوجه التشابه واإلختالف والعالقة بين 
 من االستفادة يتم توضيح ما تمكنا من التي المرتبطة الدراسات من االستفادة أوجه الى نتطرق الدراسات، كماسوف

 الذي البحث مايميز الحالية والتي فيها يتم توضيح الدراسة مميزات وبعدها سوف نذكر والدراسات، البحوث تلك
 نظرية علمية معرفة من يقدمه أن مايمكن لتوضح هذا و ودقيقة مركزة بعبارات السابقة، البحوث عن إعداده سيتم

 .إضافية أوعملية
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني                                                                          الدراسات المرتبطة بالبحث
 

 

 37 

الدراسات السابقة والمرتبطة: 
    يحاول الباحث االطالع لما وصل إليه سابقوه أو لتجنب التكرار لينطلق من حيث توقفوا والمواضيع التي تطرقت 

  الدراسات التالية:للتخطيط االستراتيجي في المجال االقتصادي كثيرة، أما في المجال الرياضي فقد وجدنا 
  تحمل عنوان: " أهمية التخطيط في التدريب في ميدان كرة اليد- دراسة ميدانيـة لواليـة تيزي - الدراسة األولى:

 "وزو
 . في التربية البدنية والرياضيةماسترنوع الدراسة: مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ال

 وآخرون. بوثلجة مسعودمن إعداد الطلبة: 
المعهد: معهد التربية البدنية والرياضية- سيدي عبد اهللا – جامعة الجزائر 

. 2000/2001الدفعة: 
الوسائل المستعملة للدراسة: 

  اتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي باستعمال طريقة االستبيان .وذلك لكون الموضوع المطروح يعتمد على أراء 
المدربين وكذا الالعبين، حيث ُأستعملت استمارتين لهذا الغرض. 

النتائج المتحصل عليها في البحث: 
خلص الباحث من خالل هذه المذكرة إلى عدة نتائج نذكر منها مايلي: 

 - التحكم في التخطيط في التدريب يحسن من عمل المدرب عند القيام بعمله التدريبي.
- يمكن لالعب تحسين أداءه من خالل التخطيط في التدريب. 

- التخطيط في التدريب يحسن من مردود أندية كرة القدم. 
 تحمل عنوان "التخطيط اإلستراتيجي لالتحادات الرياضية الفلسطينية لقطاع البطولة" رقم اإلبداع الدراسة الثانية:

 بجامعة اإلسكندرية 8343/2004
 . في التربية البدنية والرياضيةماستر مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة النوع الدراسة:

من اعداد األستاذ: عمر نصر اهللا قشطة  
- كانت اإلشكالية كمايلي : هل قامت اإلتحادات الرياضية الفلسطينية موضوع الدراسة بتطبيق التخطيط وعناصره 

لتحقيق أهدافها الخاصة بقطاع البطولة ؟  
أما النتائج المتوصل إليها هي:  

وجود أهداف محددة لنشاط اإلتحادات في قطاع البطولة وعدم قابليتها للتعديل كل فترة حتى تتماشى متغيرات 
المجتمع الفلسطيني . 

 يمكن توسيع قاعدة الممارسين للعبة حتى يمكن إختيار المستويات العليا.
 اإلعتماد على المؤهلين عمليا إلدارة النشاط باإلتحاد عن المؤهلين علميا.

 عدم مسؤولية وزارة الشباب والرياضة الفلسطينية واللجنة األولمبية الفلسطينية في وضع تصور لحظة نشاط.
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 اإلتحاد الرياضي وعدم مراعاة مقترحات المدرسين في التخطيط لنشاط اإلتحاد.
عدم وجود مالعب مفتوحة ومنشآت رياضية وحمالت مغطاة كافية مخصصة لنشاط اإلتحاديات الرياضية 

 الفلسطينية.
- أما العينة المختارة فكانت العينة العمدية وقد إشتملت على: 

 50رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اإلتحادات الرياضية الفلسطينية المتواجدين داخل أراضي فلسطين حجمها (
 إتحادات رياضية فلسطينية. 4عضو) عدد اإلتحادات 

 مكانة التخطيط اإلستراتيجي في المؤسسات الرياضية الجزائرية. الدراسة الثالثة:
 . في التربية البدنية والرياضيةماستر مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة النوع الدراسة:

من اعداد الطلبة: النمس بوزيد، حدباي احمد. 
قسم اإلدارة والتسيير الرياضي - جامعة المسيلة- 

وكانت اإلشكالية على النحو التالي:إلى أي مدى يمكن تطبيق التخطيط اإلستراتيجي في المؤسسات الرياضية 
الجزائرية ؟  

 - أما فرضيات الدراسة المقترحة:
- يمكن للتخطيط اإلستراتيجي أن يساعد على تطوير الفكر اإلداري للجان المسيرة للمؤسسات الرياضية الجزائرية. 

- يمكن التخطيط اإلستراتيجي أن يساعد على توسيع قاعدة الممارسين للنشاط الرياضي داخل المؤسسات الرياضية 
الجزائرية. 

الوسائل المستعملة للدراسة 
أستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي ومن األدوات استمارة االستبيان لجمع البيانات والمعلومات، وطبقت على 

. 2018  مشرفين ودامت الدراسة شهر أفريل 07عينة مقدارها 
النتائج المتحصل عليها في البحث: 

إمكانية تطبيق التخطيط اإلستراتيجي في المؤسسات الرياضية الجزائرية وأهميته لتطوير الفكر اإلداري لدى 
 المسيرين.

وأهميته في توسيع قاعدة الممارسين لنشاط الرياضي. 
  :الدراسة الرابعة
 ."  ميدان كرة القدم- دراسة ميدانيـة لواليـة تيزي وزوفي التدريب فيية التخطيط م " أهعنوان الدراسة:

 . ربية البدنية والرياضيةت الفي ماستررج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الخ مذكرة تنوع الدراسة:
، 2000/2001الموسم الجامعيالدفعة : .يـرسممن إعداد الطلبة: * بوثلجة مسعود. * لعموشي شعبان. * لعمايل 

. ) إبراهيمليداالجزائر جامعة 
 التدريب في ميدان كرة القدم؟ في يوليها التخطيط تي الاالهمية ما إشكالية البحث:
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 : الفرضيات المقترحة
 . التخطيط في التدريب له أهمية كبيرة في ميدان كرة القدم-
 كرة القدم. العبي يرفع من مستوى أداء يبينامج التدرالبر تخطيط في المثلالتحكم ا-

 : الوسائل المستعملة للدراسة
 اراءع المطـروح يعتمـد علـى وضواتبـع في هـذه الدراسـة المـنهج الوصـفي باسـتعمال طريقـة االسـتبيان .وذلـك لكـون الم

 . المدربنين وكذا الالعبين، حيث ُأستعملت استمارتين لهذا الغرض
النتائج المتحصل عليها في البحث: 

 :  منها مايلينذكر عدة نتائج لىكرة إالمذ هذه الل الباحث من ختوصل
 . حسن من مردود أندية كرة القدمي التدريب فيالتخطيط  -
 يبي.درب عند القيام بعمله التدرالمحسن من عمل ي التدريب في التخطيط فيالتحكم  -
 . يمكن لالعب تحسين أداءه من خالل التخطيط في التدريب -
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 :خالصة -
من الخطوات الهامة عند إجراء بحث علمي هو مراجعة الدراسات البحثية المرتبطة التي تمت دراستها ولها         

عالقة بموضوع البحث، حيث تقوم فكرة مراجعة البحوث السابقة على أساس أن المعرفة عملية تراكمية، ونحن نتعلم 
 عليه، فالبحث الواحد ماهو إال نقطة في بحر واسع، حيث تكمن األهمية من عرض يألخرون ونبنامما قام بها 

الدراسات المرتبطة بالبحث في إعطاء الباحث إلماما كامال وشامال بالموضوع الذي يكون بصدد دراسته، فتجميع 
المعلومات من مصادرها المختلفة والمتنوعة يساعد وبشكل كبير على سبر أغوار الموضوع، والوصول إلى أدق 
تفاصيله ونتائجه، وهناك أهمية أخرى لالستعانة باألبحاث السابقة تكمن في إعطاء الباحث معرفة بتاريخ تطور 

 .الموضوع، وتفتح عينيه على نقاط لم يكن ليلتفت إليها وقد تكون مفتاحا للحل
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

الجانب التطبيقي: 

 الدراسة الميدانية للبحث

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث: 

 اته الميدانيةءمنهجية البحث وإجرا
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 تمهيد:
إن الحصول على نتائج دقيقة لدراسة ما ال يقتصر فقط على الدراسة النظرية وٕانما يتطلب إجراءاته ميدانية من أجل 

تحقيق فرضيات البحث، لهذا فإننا مطالبون باختيار المنهج العلمي المالئم واألدوات المناسبة لجمع المعلومات، 
وكذا االستخدام الصحيح للوسائل واألدوات اإلحصائية من أجل الحصول على نتائج ذات داللة، من أجل دفع 

 البحث العلمي على التقدم.
  وفي هذا الفصل سنتناول الدراسة االستطالعية والمنهج المتبع في الدراسة ومجتمع عينة البحث وأدوات جمع 

 البيانات والمعلومات وٕاجراءات التطبيق الميداني للدراسة باإلضافة لألساليب اإلحصائية، ثم نختم الفصل بخالصة.
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 الدراسة االستطالعية:-3-3
    تعد الدراسة االستطالعية أولى خطوات البحث العلمي والهدف منها التعرف على ميدان الدراسة والتأكد من 

مدى مالئمته للبحث والتعرف على بعض الجوانب والمفاهيم المتعلقة بموضوع البحث. 
أهمية التخطيط االستراتيجي لدى المدربين في تحسين المردود الرياضي في    ومن خالل دراستنا المتمثلة في  " 

، واتصلنا بالمدربين من أجل الوقوف على واقع بويرةتوجهنا إلى بعض أندية والية ال"  – كرة اليد- فئة أشبال
وأهمية التخطيط االستراتيجي من خالل التدريبات التي يقومون بها وعن دوره في تحقيق وتطوير المردود الرياضي. 
وتم من خالل هذه الدراسة تقديم استبيان للمدربين وهذا من أجل تخصيص وجمع المعلومات واألفكار والتحقق من 

  الفرضيات.
المنهج: -3-31-

كلمة منهج مشتقة من نهج، أي سلك طريقا معينا أي تعني الطريق،وهي من أصل يوناني تعني البحث أو النظر أو 
المعرفة، التي تؤدي إلى الغرض المطلوب،يمثل المنهج في البحث العلمي مجموعة من القواعد واألسس التي يتم 
وضعها من أجل الوصول إلى الحقيقة،وتكون هذه األسس المنهجية بمثابة المرشد الذي ينتابه الباحث حتى تتسم 
الدراسة بالدقة والموضوعية،ويتم اختيار المنهج المناسب لدراسة ما حسب طبيعة هذه الدراسة ومن خالل دراستنا 

 " أهمية التخطيط االستراتيجي لدى المدربين في تحسين المردود الرياضي في كرة اليد- فئة أشبالالموسومة ب " 
 ).48،ص1996.(محمد زيان عمر،فان المنهج الوصفي هو المناسب لهذه الدراسة ميدانيا

حيث أن المنهج الوصفي يساعد على الحصول على المعلومات الشاملة حول متغيرات المشكلة واستطالع الموقف 
العلمي أو الميداني الذي تجري فيه الدراسة، قصد تحديدها وصياغتها صياغة علمية دقيقة. 

 - متغيرات البحث:3-3-2
وهو عبارة عن المتغير الذي يفرض الباحث أنه السبب أو أحد األسباب لنتيجة معينة ودراسته - المتغير المستقل: 

قد تؤدي إلى معرفة تأثيره على متغير آخر 
 أهمية التخطيط االستراتجي لدى المدربين.فالمتغير المستقل في دراستنا تمثل في: 

-219،ص1999(محمد حسنعالوي،أسامة كامل راتب، وهو المتغير الذي يتغير نتيجة تأثير المتغير المستقل-المتغير التابع: 

 .تحسين المردود الرياضي المتغير التابع في دراستنا:، و)220
- المجتمع: 3-3-3

هو مجموعة منتهية أو غير منتهية من العناصر المحددة مسبقا والتي ترتكز عليها المالحظات،ولكي يكون البحث 
قابال ومقبوال لالنجاز البد من تعريف مجتمع البحث الذي نريد فحصه،وأن نوضح المقاييس المستعملة من أجل 

 ).298،ص2004(بوزيد صحراوي،موريس أنجرس وآخرون،حصر هذا المجتمع.
   حيث تمثل مجتمع البحث في هذه الدراسة في مدربي كرة اليد ألندية والية البويرة.
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 حرصنا على الوصول إلى نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع إذ تمثلت :-عينة البحث وكيفية اختيارها
 بويرة مدرب من ثمانية أندية على مستوى والية ال24( المتمثلة في يدعينة البحث في مجموعة من مدربي كرة ال

 الحصر الشامل.وكان اختيار عينة البحث 
  المنهج المستخدم:5-3-3

     المنهج العلمي المستخدم في انجاز هذه المذكرة هو المنهج الوصفي الذي يعتمد على تحديد العالقات بين 
المتغيرات ومحل قياسها وهو جمع المعلومات التي يمكن فيما بعد تحليلها وتفسيرها ومن ثمة الخروج باستنتاجات 

منها ، ويستعمل االستبيان كأداة بحث (كونه مناسب)، يعتبره تقنية فعالة ووسيلة علمية لجمع المعلومات والبيانات 
والمباشرة من مصدرها األصلي باإلضافة إلى منهج تحليل معطيات المراجع والمصادر التي اعتمدنا عليها في بحثنا 

 والمتمثلة في كتب المؤلفين العرب واألجانب.
 البحث:أدوات -3-3-6

 -االستبيان : 
     لقد استعملنا من أجل الوصول إلى الحقيقة، االستبيان الموجه إلى المدربين كي تحصل على أكبر عدد من 

المعلومات، وللتأكد من صحة الفرضيات هي تحليل النتائج وٕاعطاء اقتراحات وتوضيحات لفتح المجال أمام دراسات 
أخرى أكثر تعمقا في هذا الموضوع. 

كيفية تفريغ االستبيان:  -
    قمنا يجمع كل اإلجابات على األسئلة التي وجهت للمدربين عن طريق االستبيان ووضعناها في جداول مع عدد 

 التكراران لكل اإلجابات ثم قمنا باستخراج النسب المئوية لكل وحدة.
 في بحثنا هذا اعتمدنا عل الوسائل التالية:-الوسائل االحصائية :3-3-7

يتم في هذه العملية حساب عدد التكرارات األجوبة الخاصة بكل سؤال في االستبيان وبعدها يتم - النسبة المؤوية: 
 حساب النسب المئوية بالطريقة اإلحصائية التالية:

 x100%                                       ت   %100 ع

 ع ؟ ت

  

 x100عدد التكرارت 

 =%النسبة المؤوية

 عدد األفراد 
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 : 2- كا
يسمح لنا هذا االختبار بإجراء مقارنة بين مختلف النتائج المحصل عليها من خالل االستبيان ويتكون هذا القانون 

 من:
 وهي التكرارات التي نتحصل عليها بعد توزيع االستبيان._ التكرارات المشاهدة:
  وهو مجموع التكرارات ُيقسم على عدد اإلجابات المقترحة (االختيارات)._التكرارات المتوقعة:

  ويتمون هذا الجدول من::2_جدول كا
  المحسوبة التخاذ القرار اإلحصائي.2وهي قيمة ثابتة نقارنها مع كا المجدولة: 2_كا

  حيث ن هي عدد اإلجابات المقترحة.]1[ن - وقانونها _درجة الحرية:
 .0.01 أو 0.05 نقوم بمقارنة النتائج عندها وأغلب الباحثين يستعملون مستوى داللة _مستوى الداللة:

 المجدولة فإذا: 2 نقوم بمقارنتها مع ب كا2 بعد الحصول على نتائج كا_ االستنتاج االحصائي:
 التي H1 ونقبل الفرضية البديلة H0المجدولة فإننا نرفض الفرضية الصفرية  2المحسوبة أكبر من كا2_ كانت كا

 تقول بأن الفرق في النتائج يعود للفروق بين الفئتين أي توجد داللة إحصائية.
 التي تقول بأنه ال توجد فروق H0 المجدولة فإننا نقبل الفرضية الصفرية 2 المحسوبة أقل من كا2_ وٕاذا كانت كا

 فردية بين النتائج وٕانما يعود ذلك إلى عامل الصدفة.
 .2: نموذج تطبيقي لكيفية حساب كا)04(الجدول رقم 

 ).66،ص2006(فريد كامل ابو زينة وآخرون،حول 2مثال تطبيقي كيفية حساب كا
 

النسبة  التكرارت االجابات       
 المئوية 

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

 االستنتاج درجة الحرية
 االحصائي

  %88.75 71 نعم
 

48.05 
 

 
 

3.841 
 

 
 

0.05 

 
 
1 

 
 %11.25 09 ال دال

 %100 80 المجموع

 شرح المثال:
 09_71_ التكرارات المشاهدة: 

 80_التكرارات المتوقعة: 
 3.841المجدولة: 2_ كا
 48.05: المحسوبة2_كا

 1]=1-2]=[1_درجة الحرية: بتطبيق [ن-
 0.05_ مستوى الداللة: 
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 ).68،ص2006(فريد كامل ابو زينة وآخرون،_االستنتاج االحصائي: دال 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 التكرارات المتوقعة)–              مجموع (التكرارات المشاهدة 
  =2كا

   التكرارات المتوقعة                            
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 خالصة:

 في هذا العصر من ركائز التقدم فما من اكتشاف أو نشاط أو تغير أو انجاز إال وبتحليل اإلدارة  لقد أصبحت 
 تدفعه وتقف خلف وجوده ،فاإلدارة في المجال الرياضي تعد الزاوية التي قد يرتكز عليها اإلدارةأسبابه نجد أن 

النجاح التام للجميع األعمال، لذا فمواكبة التطور والتجديد في هذا المجال أصبح من الضروري بل من الواجب 
 في بحثنا إليها المعرفة  وغيرها من المفاهيم التي تطرقنا إدارة الحديثة كإدارة الوقت اإلداريةاألكيد،فتطبيق المفاهيم 

 معرفتها إلى الرياضي من عدة جوانب في هدف التوصل اإلداريسعيا لمعرفة الصعوبات التي تواجه على المستوى 
ومحاولة وضع بعض الحلول التي نأمل أن تكون في فائدة البحث العلمي والتوعية على أهمية االهتمام والعمل على 

 الرياضية.  اإلدارة الحديثة في اإلداريةتطبيق المفاهيم 
 
 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

: الرابعالفصل  

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج
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 :تمهيد
     كل بحث يبدأ بمشكلة، ثم جمع المعلومات النظرية فتحليل البيانات وأخيرا ترجمة أو مناقشة النتائج 

التي تّم الحصول عليها من خالل الدراسة الميدانية. 
     إن هذه العملية هي التي تقود أي باحث في أي تخصص كان إلى تحقيق أهداف البحث التي تّم 

تسطيرها مسبقًا، وبالتالي استخالص النتائج ووضع النظريات العلمية، ونحن في هذا الفصل سنعمل على 
عرض وتحليل ومناقشة النتائج التي يمكننا الوصول إليها من خالل استعمالنا الستمارة االستبيان. 
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نوع الشهادة المحصل عليها؟ ما:السؤال األول  
  معرفة نوع الشهادة المحصل عليهاالغرض من السؤال:

نوع الفئات    عدد التكرارات النسبة المئوية %  

 دكتوراه في الرياضة 01 4.16

 ماجستيرفي الرياضة 03 12.5

 ليسانس في الرياضة 06 25

 مستشار في الرياضة 00 00

 تقني سامي في الرياضة 05 20.83

 العب سابق 09 37.5

 المجموع 24 100

)01الجدول رقم ( يبين نوع الشهادات المتحصل عليها  
 

0
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15
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دكتوراه

ماجستير

ليسانس

مستشار

تقني سامي
العب سابق

نوع الشهادة

: يبين نوع الشهادات المتحصل عليها)01رسم ألعمدة بيانيةرقم(  
 تحليل ومناقشة النتائج:

% من المدربين متحصلين  على شهادة ليسانس في 25  أن)01من خالل نتائج الجدول رقم (يتضح لنا  
% 54.17 و،% من المدربين متحصلين على شهادة تقني سامي في الرياضة20.83 و ،التربية البدنية

 متحصلين على شهادات أخرى.
 المدربين لديهم شهادات الكفاءة المهنية وهذا ما يوضح الخبرة الميدانية معظم      ومنه نستنتج أن 

 الكبيرة في التدريب من جهة وأقدمية الشهادة من جهة أخرى.
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 السؤال الثاني: ماهو عدد سنوات خبرتكم في المجال الرياضي؟
: معرفة مدة ممارسة مهنة التدريب من طرف المدرب ودورها المهم للنهوض بعملية الغرض من السؤال

.يدالتخطيط في التدريب في كرة ال  
االستنتاج 
 اإلحصائي

مستوى  درجة الحرية
 الداللة

 2كا المجدولة 2كا

 المحسوبة
النسبة 

 % المؤوية

 االقتراحات التكرارات

  سنوات5- 1من  02 8.3 7.86 7.81 0.05 3 دال

سنوات6-10 11 45.83  

سنة11-15 07 29.16  

سنة15أكثر من   04 16.66  

 المجموع 24 100
 

)02الجدول رقم(  يمثل نسب مختلف أعمار المدربين  
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تقني سامي
العب سابق

نوع الشهادة

: تمثل نسب مختلف أعمار المدربين)02رقم( رسم ألعمدة بيانية  
  تحليل ومناقشة النتائج:

 10 سنوات الى 6أغلب المدربين يمارسون مهنة التدرين بخبرة ال تقل عن نالحظ من خالل الجدول أن 

 سنة 15 الى 11 ، بينما بلغت نسبة المدربين الذين يمتهنون التدريب لمدة %37.5سنوات و ذلك بنسبة 

 سنة، وهذا يترك 15 بالنسبة للمدربين الذين يعملون ألكثر من % 20.83 ، وبلغت نسبة % 16.66الى

 سنوات 5  بالنسبة للمدربين الذين يمتهنون التدريب لمدة ال تزيد عن %25نسبة صغيرة ال تزيد عن 
 2 أكبر من ك3 ودرجة حرية 0.05 عند مستوى داللة 7.86 المحسوبة 2فقط. كما بلغت نسبة ك

   وهذا يعني وجود اختالف في النتائج او فروق ذات داللة احصائية.7.81المجدولة التي بلغت قيمتها 
نستنتج أن مدة ممارسة مهنة التدريب لها دور كبير في إكساب المدرب خبرات، فكلما زادت مدة الممارسة 

.لمهنة التدريب زادت الخبرة والتجربة في هذا الميدان، ومنه التحكم في عملية التخطيط في التدريب  
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  هل ترى أن وضع األهداف قبل بدء العمليات التدريبية له تأثير على نتائج الفريق؟:الثالثالسؤال 
 معرفة إذا كان للمدرب أهداف مسطرة قبل بدء العمليات التدريبية ، وما األهمية التي :الغرض من السؤال

 يوليها لهذه األهداف.
االستنتاج 
 اإلحصائي

مستوى  درجة الحرية
 الداللة

 2كا المجدولة 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 %المؤوية

 االقتراحات التكرارات

 24 3.84 0.05 1 دال

 نعم 24 100
 ال 00 00
 المجموع 24 100

 
  يوضح نسبة المدربين الذين يؤمنون بتحديد األهداف قبل المنافسة): 03الجدول رقم(    
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 تحليل ومناقشة النتائج:

نالحظ من الجدول أن كل المدربين يؤمنون بتحديد األهداف قبل بداية المنافسات، وهذا حسب النسبة التي 
، وكانت 1 ودرجة حرية 0.05 عند مستوى الداللة 24 المحسوبة 2كما بلغت نسبة ك%).100تقدر بـ(

 وهذا يعني  ذات فروق ذات داللة إحصائية و إختالف في 3.84 المجدولة التي قدرت ب  2أكبر من ك
 يعتمدون في عملهم التدريبي على تحديد أهداف معينة حيث اليدمما سبق نستنتج أن مدربي كرة النتائج 

تختلف هذه األهداف من مدرب إلى آخر، ومن هذا نقول أن تحديد األهداف هو جزء من التخطيط في 
 التدريب وله تاثير في تحسين المردود.

 
 
 
 

 يوضح نسبة المدربين الذين يؤمنون بتحديد األهداف ):03رسم ألعمدة بيانية رقم(
ة   
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هل يتأثر األداء العام لالعبين بحجم وكثافة التدريب؟: السؤال الرابع  
.حجم وشدة التدريب وكثافته أثناء مرحلة التدريب على أداء الالعب معرفة تأثير : الغرض من السؤال  

االستنتاج 
 اإلحصائي

مستوى  درجة الحرية
 الداللة

 2كا المجدولة 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 %المؤوية

 االقتراحات التكرارات

 24 3.84 0.05 1 دال

 نعم 24 100
 ال 00 00
 المجموع 24 100

 
: يمثل تأثر أداء الالعب بحجم وشدة التدريب في مرحلة التدريب)04الجدول رقم(     
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 تحليل ومناقشة النتائج:
وهذا يعني أنهم يرون أن % ،  100من خالل الجدول نرى أن كل المدربين اجابو بـ: نعم ، أي بنسبة 

 2 كما بلغت نسبة كلحجم وشدة التدريب وكثافته أثناء مرحلة التدريب تأثير على أداء الالعب .
 المجدولة التي قدرت ب 2، وكانت أكبر من ك1 ودرجة حرية 0.05 عند مستوى الداللة 24المحسوبة 

  وهذا يعني  ذات فروق ذات داللة إحصائية و إختالف في النتائج3.84
وعلى ضوء هذا نستنتج أن لحجم وشدة التدريب وكثافته أثناء التدريب تأثير على أداء الالعب ،       

،  حيث أنه كلما كان التوافق بين الشدة والحجم والكثافة كلما كان هناك تأثير ايجابي على أداء الالعب
 أما إذا زاد على حده سيكون التأثير معرقال ( سلبي ). 

 
 
 

 تمثل تأثر أداء الالعب بحجم وشدة التدريب في مرحلة التدريب)04رسم ألعمدة بيانيةرقم(
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خالل عملية التدريب تأثير على  (القلب والرئتين) هل لتطوير األجهزة الوظيفية لالعب:السؤال الخامس
   أداء الالعبين ؟

تأثير تطوير األجهزة الحيوية لالعب ( القلب،الدورة الدموية،التنفس) خالل : معرفة الغرض من السؤال
.التدريب على أداء الالعبين  

االستنتاج 
 اإلحصائي

مستوى  درجة الحرية
 الداللة

 2كا المجدولة 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 %المؤوية

 االقتراحات التكرارات

 13.5 3.84 0.05 1 دال

 نعم 21 87.5
 ال 03 12.5
 المجموع 24 100

 
): يمثل تأثر أداء الالعب بحجم وشدة التدريب في مرحلة التدريب05جدول رقم (  
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 تحليل ومناقشة النتائج:

  وهذا يعني أنهم يرون أن% ، 87.5خالل الجدول نرى أن معظم المدربين اجابو بـ: نعم، أي بنسبة 
 لتطوير األجهزة الحيوية لالعب ( القلب،الدورة الدموية،التنفس) خالل عملية التدريب تأثير على األداء.

 2، وكانت أكبر من ك1 ودرجة حرية 0.05 عند مستوى الداللة 13.5 المحسوبة 2كما بلغت نسبة ك 
   وهذا يعني  ذات فروق ذات داللة إحصائية و إختالف في النتائج 3.84المجدولة التي قدرت ب

لتطوير األجهزة الحيوية لالعب ( القلب،الدورة الدموية،التنفس) خالل عملية   ومن خالل هذا نستنتج أن 
  الرياضي.مردودالتدريب تأثير على ال

 
 
 
 

تمثل تأثر أداء الالعب بحجم وشدة التدريب في مرحلة ):05رقم( رسم ألعمدة بيانية
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هل للتحضير النفسي الجيد لالعبين له أثر في تحسين المردود الرياضي؟: دسالسؤال السا  
: معرفة أهمية التحضير النفسي لالعبين وتأثيره على المردود الرياضي.الغرض من السؤال  

االستنتاج 
 اإلحصائي

مستوى  درجة الحرية
 الداللة

 2كا المجدولة 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 %المؤوية

 االقتراحات التكرارات

 24 3.84 0.05 1 دال

 نعم 24 100
 ال 00 00
 المجموع 24 100

 
:يبين تأثير التحضير النفسي لالعبين على تحسين المردود الرياضي)06 (جدول رقم  
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 تحليل ومناقشة النتائج:
  على% اجابو بنعم أي أن للتحضير النفسي لالعبين يؤثر100من خالل الجدول نالحظ أن نسبة 

 تحسين المردود الرياضي.
 2، وكانت أكبر من ك1 ودرجة حرية 0.05 عند مستوى الداللة 24 المحسوبة 2كما بلغت نسبة ك

  وهذا يعني  ذات فروق ذات داللة إحصائية و إختالف في النتائج3.84المجدولة التي قدرت ب 
ومنه نستنتج انه على المدرب مراعاة الجانب النفسي لالعبين ألنه يؤثر في نفسية الالعبين مما يؤدي إلى 

 زرع الثقة بالنفس لدى الالعب ومن هذا يؤدي به إلى تحقيق نتائج جيدة.
 
 
 

 حسين المردود تتبين تأثير التحضير النفسي لالعبين على ):06رسم ألعمدة بيانيةرقم(
 الرياضي
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 بالحالة النفسية و والفيزيولوجية اليدهل تهتمون في تخطيطكم االستراتيجي في تدريب كرة : لسابعالسؤال ا
 والعقلية لالعب؟

 بالحالة النفسية والفيزيولوجية يد اهتمام المدربين في تخطيطهم في كرة ال: معرفةالغرض من السؤال
.والعقلية لالعب وما تأثيرها على أداء الالعب  

االستنتاج 
 اإلحصائي

مستوى  درجة الحرية
 الداللة

 2كا المجدولة 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 %المؤوية

 االقتراحات التكرارات

 24 3.84 0.05 1 دال

 نعم 24 100
 ال 00 00
 المجموع 24 100

: يوضح نسب اهتمام المدربين بالحالة النفسية والفيزيولوجية والعقلية في تخيطهم.07جدول رقم   
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:تحليل ومناقشة النتائج  
 وهذا يعني أنهم يرون أن% ،  100من خالل الجدول نرى أن كل المدربين اجابو بـ: نعم ، أي بنسبة 

 التدريب في كرة القدم يهتم بالحالة النفسية والفيزيولوجية والعقلية لالعب.
 2، وكانت أكبر من ك1 ودرجة حرية 0.05 عند مستوى الداللة 24 المحسوبة 2كما بلغت نسبة ك

  وهذا يعني  ذات فروق ذات داللة إحصائية و إختالف في النتائج3.84المجدولة التي قدرت ب 
 التخطيط االستراتيجي في تدريب كرة القدم يهتم بالحالة النفسية أنومن خالل ذلك نستنتج    

والفيزيولوجية والعقلية لالعب. 
 أما بالنسبة لتأثيرها على أداء الالعب، فان االهتمام بالحالة النفسية والفيزيولوجية والعقلية لالعب يعطي 

نتائج جيدة وفعالة حيث يطور التفكير التكتيكي والمعرفي لالعبين، كما يعمل على التهيئة الفيزيولوجية 
 والنفسية والعقلية لالعب، وعكس ذلك يولد مظاهر التعب وبالتالي فقدان التركيز والدقة.

 

:توضح نسب اهتمام المدربين بالحالة النفسية والفيزيولوجية والعقلية في )07رسم ألعمدة بيانيةرقم(
 تخيطهم
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ماهو الهدف من التحضير البدني أثناء فترة المنافسة؟:لثامنالسؤال ا  
معرفة الدور الحقيقي الذي بلعبه التحضير البدني خالل مرحلة المنافسة.الغرض من السؤال:  

االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا

 المجدولة

 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 %المؤوية

 االقتراحات التكرارات

 35.25 5.99 0.05 2 دال

تطوير قدرات الالعب  12 50
 بدنيا

 تنمية الصفات المهارية 03 12.5
تحسين مستوى أداء  09 37.5

 الالعبين
100 24  

) :8الجدول رقم( يوضح الدور الحقيقي الذي يلعبه التحضير البدني خالل مرحلة المنافسة.  
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 تحليل ومناقشة النتائج:
 تكرار من مجموع التكرارات أي نسبة 12من خالل تحليل ومناقشة نتائج الجدول يتبين لنا أن 

% من المدربين يعتبرون أن الهدف الحقيقي من التحضير البدني خالل أثناء فترة المنافسة هو تطوير 50
% يعتبرون أن الهدف الحقيقي من 37.5 تكرار ما يمثل نسبة 09قدرات الالعب بدنيا في حين أشار 

 تكرارات أي بنسبة 03التحضير البدني أثناء المنافسة هو تحسين مستوى أداء الالعبين.في حين ان 
.  إلى أن الهدف من التحضير البدني خالل مرحلة المنافسة هو تنمية الصفات المهاريةاشاروأ 12.5

، وكانت أكبر 2 ودرجة حرية 0.05 عند مستوى الداللة 35.25 المحسوبة 2كما بلغت نسبة ك
 وهذا يعني  ذات فروق ذات داللة إحصائية و إختالف في النتائج 5.99 المجدولة التي قدرت ب2من ك

 أن أغلب المدربين يؤكدون على أن الهدف 09يمكننا أن نستنتج من خالل مناقشتنا لنتائج الجدول 
الحقيقي من التحضير البدني هو تحسين مستوى أداء الالعبين أثناء المنافسة.وكذا تطوير قدرات الالعب 

 .بدنيا
 
 

توضح الدور الحقيقي ):08رسم ألعمدة بيانيةرقم(
 الذي يلعبه التحضير البدني خالل مرحلة المنافسة.
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من بين هاته الصفات ماهي الصفة التي تراها مهمة بدرجة كبيرة بالنسبة لالعب كرة : التاسعالسؤال
؟السرعة، القوة، التحمل، الرشاقة، المرونة.يدال  

د. اليمعرفة الصفة البدنية األكبر أهمية التي يجب أن يتمتع بها العب كرة الغرض من السؤال:  
االستنتاج 
 اإلحصائي

مستوى  درجة الحرية
 الداللة

 2كا المجدولة 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 %المؤوية

 االقتراحات التكرارات

 32.2 9.48 0.05 4 دال

 السرعة 03 12.5
 القوة 03 12.5
 التحمل 16 66.66
 المرونة 01 4.17
 الرشاقة 01 4.17

100%  المجموع 24 

): يوضح الصفة البدنية األكبر التي يجب أن يتمتع بها العب كرة اليد.09الجدول رقم (  
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 تكرار من 16) أن 10يتبين لنا من خالل مناقشة وتحليل نتائج الجدول (  :تحليل ومناقشة النتائج

% من المدربين يعتبرون أن صفة التحمل هي الصفة البدنية التي لهل 66.66مجموع التكرارات أي نسبة 
 مقارنة بالصفات البدنية األخرى (السرعة، القوة، الرشاقة، المرونة) في حين يدأهمية بالنسبة لالعب كرة ال

% من المدربين يعتبرون أن السرعة هي الصفة التي لها أهمية بالنسبة 12.5 تكرار أي نسبة03أشار 
يد،  لالعب كرة ال

، وكانت أكبر من 4 ودرجة حرية 0.05 عند مستوى الداللة 32.2 المحسوبة2كما بلغت نسبة ك       
  وهذا يعني  ذات فروق ذات داللة إحصائية و إختالف في النتائج9.48 المجدولة التي قدرت ب 2ك

من مناقشتنا لتحليل و نتائج الجدول نستنتج أن أغلب المدربون يعتبرون صفة التحمل هي الصفة البدنية 
 التي يتمتع بها العب كرة القدم بدرجة كبيرة والسرعة بدرجة أقل.

 ):توضح الصفة البدنية األكبر التي يجب أن يتمتع بها العب كرة اليد.09رسم ألعمدة بيانيةرقم(
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 الرياضي مردود تحديد التوقيت الزمني لمراحل التخطيط للمدرب اثر على تحسين الالمحور الثاني :
  فئة األشبال.يدلالعبي كرة ال

هل تقسمون الدورة التدريبية السنوية إلى مرحلة إعداد عام، إعداد خاص وٕاعدادللمباريات؟:عاشرالسؤال ال  
مرحلة إعداد عام، اذا ما كان المدربون يقومون بتقسيم الدورة التدريبية الى : معرفة الغرض من السؤال

 إعداد خاص وٕاعداد للمباريات.
االستنتاج 
 اإلحصائي

مستوى  درجة الحرية
 الداللة

 2كا المجدولة 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 %المؤوية

 االقتراحات التكرارات

 8.16 3.84 0.05 1 دال

 نعم 19 79.16
 ال 05 20.84
 المجموع 24 100

 
: يمثل نسب إذا ما كان المدربون يقومون بتقسيم الدورة التدريبية الى مرحلة إعداد عام، إعداد خاص وإعداد للمباريات 10   جدول رقم   
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 تحليل ومناقشة النتائج:
 ، أي أنهم يرون ان % 79.16من خالل الجدول نرى أن اغلبية المدربين اجابو بـ: نعم ، أي بنسبة 

 مرحلة اإلعداد العام، مرحلة اإلعداد الخاص ، مرحلة اإلعداد للمباريات.تقسيم الدورة التدريبية إلى 
مرحلة اإلعداد العام، مرحلة اإلعداد الخاص  ال يرون أن  تقسيم الدورة التدريبية إلى % 20.84وان نسبة 

 ، مرحلة اإلعداد للمباريات
 2، وكانت أكبر من ك1 ودرجة حرية 0.05 عند مستوى الداللة 8.16 المحسوبة 2كما بلغت نسبة ك 

  وهذا يعني  ذات فروق ذات داللة إحصائية و إختالف في النتائج3.84المجدولة التي قدرت ب 
ومنه نستنتج انه يجب على المدرب ان يقوم يتقسيم الدورة التدريبية السنوية إلى مرحلة إعداد عام، إعداد 

 خاص وٕاعداد للمباريات.وهذا التقسيم يساعد المدرب الوصول بالالعب إلى األحسن.

تمثل نسب إذا ما كان المدربون يقومون بتقسيم الدورة التدريبية الى مرحلة ):10رسم ألعمدة بيانية رقم(
 إعداد عام، إعداد خاص وٕاعداد للمباريات
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:هل اإلعداد النفسي الذي تقوم به يعمل على تقليل الجهد والوقت المبذولين في  عشرالحاديالسؤال 
  ؟التدريب

معرفة أثار اإلعداد النفسي الجيد في التدريبات.الغرض من السؤال :   
االستنتاج 
 اإلحصائي

مستوى  درجة الحرية
 الداللة

 2كا المجدولة 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 %المؤوية

 االقتراحات التكرارات

 9 3.84 0.05 1 دال

 نعم 18 75
 ال 06 25
 المجموع 24 100

 
  :يمثل اإلعداد النفسي الجيد في التدريب ودوره في التقليل في الجهد والوقت)11جدول رقم(
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 تحليل ومناقشة النتائج:
 يرون أن اإلعداد النفسي دائما يعمل على  من المدربين%75) أن نسبة 12نالحظ من الجدول رقم (    

% يرون بأنه ال يعمل على تقليل الجهد 25تقليل الجهد والوقت المبذولين في التدريب في حين نجد نسبة 
.والوقت المبذولين في التدريب  

 2، وكانت أكبر من ك1 ودرجة حرية 0.05 عند مستوى الداللة 9 المحسوبة 2كما بلغت نسبة ك     
  وهذا يعني  ذات فروق ذات داللة إحصائية و إختالف في النتائج 3.84المجدولة التي قدرت ب 

  ومنه نستنتج من هذه النتائج بأن الالعب عندما يكون مرتاح نفسيا يفهم التمرين جيدا ومنه السرعة    
  .التنفيذ والتقليل في بذل الجهد في

 
 
 

تمثل: اإلعداد النفسي الجيد في التدريب ودوره في التقليل في الجهد )11رسم ألعمدة بيانيةرقم(
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هل لطول فترات التدريب تأثير على البرنامج التدريبي ؟  عشر:ثانيالسؤال ال  
.ما إذا كان لطول فترات التدريب تأثير على البرنامج التدريبيمعرفة الغرض من السؤال:    

االستنتاج 
 اإلحصائي

مستوى  درجة الحرية
 الداللة

 2كا المجدولة 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 %المؤوية

 االقتراحات التكرارات

 24 3.84 0.05 1 دال

 نعم 24 100
 ال 00 00
 المجموع 24 100

 
: يمثل تأثير طول وقصر فترات التدريب على البرنامج التدريبي12جدول رقم   
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 تحليل ومناقشة النتائج:
 ،  وهذا يعني أنهم يرون % 100    من خالل الجدول نرى أن كل المدربين اجابو بـ: نعم ، أي بنسبة 

  لطول فترات التدريب أو قصرها تأثير على البرنامج التدريبي.أن
 2، وكانت أكبر من ك1 ودرجة حرية 0.05 عند مستوى الداللة 24 المحسوبة 2كما بلغت نسبة ك

  وهذا يعني  ذات فروق ذات داللة إحصائية و إختالف في النتائج3.84 المجدولة التي قدرت ب 
، ألن البرنامج التدريبي لطول فترات التدريب أو قصرها تأثير على البرنامج التدريبي    ومنه نستنتج أن 

يوضح فيه فترة اإلعداد البدني ، وكل إطالة أو نقصان يؤثر على البرامج التدريبية األخرى كبرامج اإلعداد 
 الخططي وبرامج اإلعداد المهاري.

 
 
 
 

:تمثل تأثير طول وقصر فترات التدريب على البرنامج التدريبي)12رسم ألعمدة بيانية رقم(  
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ضمن أي نوع تصنفون آفاق مخططاتكم؟ عشر: لثالثالسؤال ا  
معرفة األفاق التخطيطية التي يطمح إليها المدرب.الغرض من السؤال:   

االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا

 المجدولة

 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 %المؤوية

 االقتراحات التكرارات

 9.75 5.99 0.05 2 دال

 قصيرة المدى 03 12.5
 متوسطة المدى 15 62.5
 طويلة المدى 06 25
 المجموع 24 100

 
: يمثل األفاق التي يطمح لها المدرب)13الجدول رقم(  
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:)13رسم ألعمدة بيانية رقم( تمثل األفاق التي يطمح لها المدرب  

 تحليل ومناقشة النتائج:
نالحظ من خالل الجدول أن الكثير من المدربين يعتمدون في التخطيط على األفاق طويلة المدى بنسبة 

بـ  % ، وحسب إجابة آخرين فإنهم يعتمدون في تخطيطهم على أفاق متوسطة المدى بنسبة تقدر25تقدر بـ
%،وهناك آخرون من يرى أن األفاق قصيرة المدى هي األنجع في التخطيط في التدريب ودلك 62.5

%.12.5بنسبة تقدر بـ  
 2، وكانت أكبر من ك2 ودرجة حرية 0.05 عند مستوى الداللة 9.75 المحسوبة 2كما بلغت نسبة ك

  وهذا يعني  ذات فروق ذات داللة إحصائية و إختالف في النتائج5.99المجدولة التي قدرت ب  
من خالل ما سبق  نرى أن التخطيط الذي يعتمد على آفاق طويلة المدى األكثر شيوعا لدى المدربين، 

.فهو األنجع والمناسب في التدريب وذلك من خالل النتائج المحققة في الميدان  
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ماهو صنف التخطيط الذي تعتمدون عليه ؟ عشر :رابعالسؤال ال  
تحديد صنف التخطيط الذي يعتمده المدرب ودوره في تحسين المردود الرياضي.الغرض من السؤال :  

االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا

 المجدولة

 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 %المؤوية

 االقتراحات التكرارات

 13.98 5.99 0.05 3 دال

 يومي 01 4.16
 أسبوعي 01 4.16
 شهري 12 50

 سنوي 10 41.66
 المجموع 24 100

 
):يمثل صنف التخطيط الذي يعتمد عليه المدربون 14الجدول رقم (  
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:)14رسم ألعمدة بيانية رقم( تمثل صنف التخطيط الذي يعتمد عليه المدربون  

 
 تحليل ومناقشة النتائج:

% ثم تليها نسبة 50من خالل الجدول نالحظ أن أغلبية المدربين يعتمدون على التخطيط الشهري نسبة 
% التي تعني نسبة المدربين الذين يعتمدون على التخطيط السنوي، وهناك بعض المدربين  41.66

% .4.16يعتمدون على التخطيط األسبوعي بنسبة تقدر بـ   
 2، وكانت أكبر من ك3 ودرجة حرية 0.05 عند مستوى الداللة 13.98 المحسوبة 2كما بلغت نسبة ك

5.99المجدولة التي قدرت ب   
نستخلص مما سبق أن التخطيط الشهري يحظى باألولوية لدى مدر.بي كرة اليد مقارنة مع أصناف  

التخطيط األخرى، وبالتالي نقول من خالل هذه النتيجة أن التخطيط الشهري هو التخطيط األمثل و 
.األنجع و المناسب  
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: هل تعطون في برنامج التدريب الحجم الزمني الكافي للحصص التدريبية؟ عشرخامسالسؤال ال  
: معرفة ما اذا ما كان الحجم الزمني الكافي للحصص التدريبية له دور في تحسين الغرض من السؤال

 قدرات وأداء الالعب.
االستنتاج 
 اإلحصائي

مستوى  درجة الحرية
 الداللة

 2كا المجدولة 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 %المؤوية

 االقتراحات التكرارات

 20.16 3.84 0.05 1 دال

 نعم 23 95.83
 ال 01 4.17
 المجموع 24 100

 
:يوضح نسب الحجم الزمني الكافي للحصة التدريبية 15الجدول رقم   
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:)15رسم ألعمدة بيانية رقم( توضح نسب الحجم الزمني الكافي للحصة التدريبية  

 
:تحليل ومناقشة النتائج  
 نالحظ ان نسبة المدربين الذين يضعون الحجم الزمني الكافي للحصص 16من خالل الجدول رقم 

 ال يرون أن إعطاء الحجم الزمن لكافي للحصص %4.17 في حين نسبة %95.83التدريبية والمقدرة ب
.التدريبية  

 2، وكانت أكبر من ك1 ودرجة حرية 0.05 عند مستوى الداللة 20.16 المحسوبة 2كما بلغت نسبة ك
  وهذا يعني  ذات فروق ذات داللة إحصائية و إختالف في النتائج  3.84المجدولة التي قدرت ب 

ومنه نستنتج أن وضع الحجم الزمني الكافي للحصص التدريبية يساهم في تحسين أداء وتطوير قدرات 
 الالعب.
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 .يدألسلوب التدريب المنتهج من طرف المدرب اثر على نتائج العبي كرة ال المحور الثالث:
  ؟ هل تترك حرية التصرف لالعبين أثناء عملية التدريب عشر:دسالسؤال السا

معرفة ما إذا كانت هناك حرية في تصرفات الالعبين أثناء التدريب. الغرض من السؤال: 
االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا

 المجدولة

 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 %المؤوية

 االقتراحات التكرارات

 7 5.99 0.05 2 دال

 دائما 02 8.33
 أحيانا 12 50

 نادرا 10 41.66

 المجموع 24 100

 
  يمثل تصرفات الالعب أثناء التدريب.:)16جدول رقم ( 
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تمثل تصرفات الالعب أثناء التدريب :)16رسم ألعمدة بيانية رقم(

تحليل ومناقشة النتائج: 
% من المدربين احيانا ما يتركون حرية التصرف لالعبين 50) أن  نسبة 16نالحظ من خالل الجدول (

% دائما يتركون 8.33% نادرا ما يتركون حرية التصرف لالعبين وبينما نسبة41.66في حيث نسبة 
 حرية التصرف لالعبين أثناء التدريب .

 2، وكانت أكبر من ك2 ودرجة حرية 0.05 عند مستوى الداللة 7 المحسوبة 2    كما بلغت نسبة ك
من  وهذا يعني  ذات فروق ذات داللة إحصائية و إختالف في النتائج 5.99المجدولة التي قدرت ب 

خالل النتائج نستنتج أن معظم الدربين ال يتركون العبيهم يتصرفون بحرية ويرجع ذلك للحد من 
 التصرفات الطائشة التي قد تنجم عنها أثار سلبية للفريق.
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هل تبين لكل العب نقاط قوته و ضعفه ؟  عشر : سابعالسؤال ال
معرفة كفاءة المدرب في اكتشاف نقاط قوة و ضعف العبيه ومدى تأثيرها على أداء الغرض من السؤال:

الالعبين. 
االستنتاج 
 اإلحصائي

مستوى  درجة الحرية
 الداللة

 2كا المجدولة 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 %المؤوية

 االقتراحات التكرارات

 16.66 3.84 0.05 1 دال

 نعم 22 91.67
 ال 02 8.33
 المجموع 24 100

 
 ): يمثل كفاءة المدرب في اكتشاف نقاط قوة و ضعف الالعبين17جدول رقم (
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تمثل كفاءة المدرب في اكتشاف نقاط قوة و ضعف الالعبين :)17رسم ألعمدة بيانيةرقم(

تحليل ومناقشة النتائج: 
% من أفراد العينة يرون أن المدرب يقوم بتبيين نقاط 91.67) أن نسبة 18نالحظ من الجدول رقم (     

% ترى عكس ذلك. 8.33ضعفهم و قوتهم  ،في حين أن نسبة 
، وكانت أكبر من 1 ودرجة حرية 0.05 عند مستوى الداللة 16.66 المحسوبة 2كما بلغت نسبة ك

  وهذا يعني  ذات فروق ذات داللة إحصائية و إختالف في النتائج3.84المجدولة التي قدرت ب 2ك
وما يمكن استنتاجه هو تحسن المستوى لدى الالعبين يرجع إلى ما يقوم به المدرب من البيان لنقاط قوتهم  

. فيضاعفونها و يزيدون من تقويتها و على نقاط ضعفهم فيحسنونها
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 هل تستمع جيدا لالعبين وتتفهم انشغاالتهم؟  عشر:ثامنالسؤال ال
 معرفة مدى اهتمام المدرب بانشغاالت العبيه. الغرض من السؤال:

االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا

 المجدولة

 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 %المؤوية

 االقتراحات التكرارات

 58 5.99 0.05 2 دال

 دائما 20 83.33
 أحيانا 04 16.66

 نادرا 00 00

 المجموع 24 100

 
  العبيهت : يمثل اهتمام المدرب بانشغاال18الجدول رقم
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 العبيه تتمثل اهتمام المدرب بانشغاال:)18رسم ألعمدة بيانيةرقم(
تحليل ومناقشة النتائج: 

  %16.66 ، ونسبة %83.33من خالل اجلدول جند أن معظم املدربني أجابوا بدائما أي نسبة 
أياانا ما تسفمعون الالببني وتفهممون انغااهتم. 

، وكانت أكبر من 1 ودرجة حرية 0.05 عند مستوى الداللة 58 المحسوبة 2كما بلغت نسبة ك
  وهذا يعني  ذات فروق ذات داللة إحصائية و إختالف في النتائج5.99المجدولة التي قدرت ب 2ك

 الالببني و فهمم انغااهتم وهو من خصائص االسلوك اهسفماعومنه نسفنفج انه جيب بلى املدرب 
 اللمدرب االرتاضي ضمن االغبكة اإلدارتة االذي مياز املدرب االرتاضي و االذي تمفم بدرجة كبرية بفحهاز 9/9

 "حممد يسن بالوي :االالببني و االفعام  معمم بصورة جيجياباة و اهسفماع هنغااهتم وهذا ما فناواله 
. 62يف االصهحة "،ساكوالوجاة املدرب االرتاضي
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ماهو األسلوب االذي فراه مناسبا اللفعام  مع هبيب كرة االقدم وتؤثر بلى نفائج االهرتق ؟  السؤال التاسع عشر:
 معرفة طباعة األسلوب االذي تفعام  به املدرب االرتاضي مع املراهق أثناء احلصة الغرض من طرح السؤال:

االفدرتباة. 
 

االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا

 المجدولة

 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 %المؤوية

 االقتراحات التكرارات

 27.25 5.99 0.05 2 دال

 ديكتاتورية 01 4.16
 ديمقراطية 20 83.33
 حرة مطلقة 03 12.5

 المجموع 24 100

 : يمثل الطريقة التي يتعامل بها المدرب مع الالعبين أثناء التدريبات.)19:(الجدول رقم
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 من % 83.33) ناليظ أن نسبة20من خالل االنفائج املبانة يف اجلدول رقم (تحليل ومناقشة النتائج: 

ترون أن طباعة األسلوب االذي تفعاملون به مع االالببني هي دميقراطاة حبفة أي هناك جتاوب بني املدرب املدربني 
 فريون أن طباعة هذا األسلوب هو يرة %12.5واالالبب أثناء احلصة،أما االهئة االثاناة من االعانة املقدرة نسبفمم
 فريون أن نوباة هذا األسلوب هو %4.16مطلقة كونه تعفمد بلى جتربة االفعبري أما االعانة املقدرة نسبفمم بـ

 دتكفافورتة،جيذ ه جمال هناك اللنقاش أثناء احلصة.
، وكانت أكبر من 2 ودرجة حرية 0.05 عند مستوى الداللة 27.25 المحسوبة 2كما بلغت نسبة ك

  وهذا يعني  ذات فروق ذات داللة إحصائية و إختالف في النتائج5.99المجدولة التي قدرت ب 2ك
ومنه نسفنفج أن األسلوب األمث  اللفعام  مع االالببني هو األسلوب االدميقراطي ألنه خيلق جو االفهاهم بني 

االالببني  واملدرب مما تسابد بلى حتسني املردود. 
 

تمثل الطريقة التي يتعامل بها :)19      رسم ألعمدة بيانية رقم(
 المدرب مع الالعبين أثناء التدريبات.
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 ماهي أيسن االطرق اللفعام  مع االالببني املراهقني يف احلصص االفدرتباة؟ السؤال العشرون:-
 معرفة األسلوب األجنع املسفعم  من طرف املدرب أثناء سري احلصة مع االالبب.هو  الغرض من طرح السؤال:

االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا

 المجدولة

 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 %المؤوية

 االقتراحات التكرارات

 13 5.99 0.05 2 دال

66.66 16 
التجاوب مع متطلباتهم 

 المعقولة

25 06 
تحسيسهم باالهتمام 

 واالستماع لهم

8.33 02 
جعلهم كأصدقاء وتفهم 

 حالتهم

 المجموع 24 100

 جدول يمثل طرق التعامل مع الالعبين المراهقين في الحصص التدريبية):20:(الجدول رقم
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من 66.66%) ناليظ ان نسبة 21من خالل االنفائج احملص  بلاما يف اجلدول رقم(تحليل ومناقشة النتائج:
أفراد االعانة ترون أن أيسن طرتقة اللفعام  مع االالببني املراهقاني يف احلصص االفدرتباة هي االفااوب مع مفطلباتم 

 فريون أن أيسن االطرق %25 املعقوالة وهذه االطرتقة املثلى يف نظرهم،أما  االهئة االثاناة املقدرة نسببفمم ب
اللفعام  مع املراهقني أثناء احلصة االفدرتباة  هي حتساسمم باإلهفمام واإلسفماع هلم وهي فعفرب أجنع االطرق اللفعام  

 ى أن جع  املدرب هلم كأصدقاء هو األسلوب األجنع.فرت%8.33معمم أما االهئة االثاالثة واملقدرة ب 
، وكانت أكبر من 1 ودرجة حرية 0.05 عند مستوى الداللة 16.66 المحسوبة 2كما بلغت نسبة ك

  وهذا يعني  ذات فروق ذات داللة إحصائية و إختالف في النتائج3.84المجدولة التي قدرت ب 2ك
ومنه نسفنفج أن أيسن طرتقة اللفعام  مع االالببني هي االفااوب مع مفطلباتم املعقوالة واهسفماع جيالامم 

 واههفمام بم.
 

 

تمثل طرق التعامل مع الالعبين :)20       رسم ألعمدة بيانيةرقم(
 المراهقين في الحصص التدريبية
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 ه  سوء االعالقة بانكم واالالببني تؤثر بلى املردود االرتاضي ؟السؤال الواحد وعشرون:
معرفة ه  االعالقة احلسنة فساهم يف جيجناح احلصة االفدرتباة وحتقاق مردود جاد. الغرض من السؤال:

االستنتاج 
 اإلحصائي

مستوى  درجة الحرية
 الداللة

 2كا المجدولة 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 %المؤوية

 االقتراحات التكرارات

 24 3.84 0.05 1 دال

 نعم 24 100
 ال 00 00
 المجموع 24 100

 
 جدول يمثل العالقة بين المدرب والالعب ومدى تأثيرها على المردود  الرياضي):21الجدول رقم(
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  تمثل العالقة بين المدرب والالعب ومدى تأثيرها على المردود الرياضي:)21رسم ألعمدة بيانيةرقم(

 تحليل ومناقشة النتائج:

أجابوا بنعم،بلى أن االعالقة % 100) ناليظ أن أغلباة املسفاوبني واملقدرتن ب22من خالل اجلدول رقم(
احلسنة فساهم يف جيجناح احلصة االفدرتباة وحتقاق مردود جاد 

، وكانت أكبر من 1 ودرجة حرية 0.05 عند مستوى الداللة 24 المحسوبة 2كما بلغت نسبة ك
  وهذا يعني  ذات فروق ذات داللة إحصائية و إختالف في النتائج3.84المجدولة التي قدرت ب 2ك

ومنه نستنتج أن العالقة الحسنة تؤثر على أداء الالعبين ،ولعل السبب هو وجود المرح والحيوية وكذا قلة 
 التوترات والمشاحنات أثناء التدريبات.
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هل ترجعون المردود الجيد لالعبين أثناء المباراة إلى؟  السؤال الثاني وعشرون:
 : تحديد أسباب تقديم الالعبين لمردود جيد أثناء المباراة.الغرض من السؤال

االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا

 المجدولة

 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 %المؤوية

 االقتراحات التكرارات

 19.75 5.99 0.05 2 دال

 العالقة الجيدة 18 75
 التحفيز المعنوي  05 20.83
 التحفيز المادي 01 4.16

 المجموع 24 100

  يمثل العوامل التي تؤدي إلى لعب مباراة بمردود جيد.:22الجدول رقم 
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تحليل ومناقشة النتائج: 
 من املدربني ركزوا جيجاباتم بلى أن االعالقة اجلادة بني املدرب و %75من خالل اجلدول جند أن نسبة 

 ترون أن االفحهاز املعنوي هو االذي %20.83االالببني  هي االيت أدت جيىل فقدمي املردود اجلاد ، يف يني نسبة 
ترون ان االفحهاز املادي تؤدي باهببني اىل فقدمي مردود % 4.16تسابد بلى فقدمي املردود اجلاد، ، واما نسبة 

جاد أثناء املباراة. 
، وكانت أكبر 1 ودرجة حرية 0.05عند مستوى الداللة 19.75 المحسوبة 2كما بلغت نسبة ك         

 وهذا يعني  ذات فروق ذات داللة إحصائية و إختالف في النتائج 3.84المجدولة التي قدرت ب 2من ك
ومنه نستنتج أن العالقة الجيدة التي تربط بين المدرب و الالعبين هي العامل الرئيسي الذي 

يساعد الالعبين في إعطاء مردود جيد ألن المدرب يكسب الالعب و يتركه يقدم أحسن ما عنده عندما 
 يعامله بما يرضيه.

يمثل العوامل التي تؤدي إلى :)22    رسم ألعمدة بيانية رقم(
 لعب مباراة بمردود جيد
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 يسب رأتك ما هو أسلوب املعاملة األمث  االذي تنباي أن تنفماه املدرب مع السؤال الثالث وعشرون:
االالببني؟ 

  حتدتد األسلوب االذي تفبعه املدرب مع االالببني.الغرض من السؤال:
االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا

 المجدولة

 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 %المؤوية

 االقتراحات التكرارات

 58 5.99 0.05 2 دال

 الصرامة 20 83.33
 المرونة 04 16.67

 التساهل 00 00

 المجموع 24 100

 
  :يمثل أسلوب المعاملة األمثل الذي ينتهجه المدرب23الجدول رقم  
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 تمثل أسلوب المعاملة األمثل الذي ينتهجه المدرب:)23رسم ألعمدة بيانية رقم(
تحليل ومناقشة النتائج: 

املدربني أجابوا باالصرامة بلى أ�ا األسلوب األمث  االذي  من % 83.33من خالل اجلدول تفضح النا أن نسبة 
 اجابو بلى ان املرونة هي األسلوب األمث  16.67تنباي بلى املدرب أن تنفماه مع االالببني،بانما نسبة 

، وكانت أكبر من 2 ودرجة حرية 0.05 عند مستوى الداللة 58 المحسوبة 2 كما بلغت نسبة ك.
 وهذا يعني  ذات فروق ذات داللة إحصائية و إختالف في النتائج 5.99المجدولة التي قدرت ب 2ك

ومنه نسفنفج أن الصرامة املدرب يف بمله االفدرتيب و فعامله مع االالببني جتع  االهرتق مفماسك و تطمح أفراده جيىل 
 حتقاق األهداف املسطرة من طرف املدرب، جيذا فاالصرامة كأسلوب اللمعاملة أمر يفمي الفحقاق االنفائج اإلجياباة.
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 ه  فرى أن أسلوب االفغااع و االفحهاز املعنوي اله فأثري بلى مردود االهرتق؟ السؤال الرابع وعشرون:
  معرفة فأثري أسلوب املدرب يف االفغااع واالفحهاز املعنوي بلى مردود االهرتق.الغرض من السؤال:

االستنتاج 
 اإلحصائي

مستوى  درجة الحرية
 الداللة

 2كا المجدولة 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 %المؤوية

 االقتراحات التكرارات

 24 3.84 0.05 1 دال

 نعم 24 100
 ال 00 00
 المجموع 24 100

 : يمثل أثر التحفيز المعنوي على مردود الفريق24الجدول رقم 
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تمثل أثر التحفيز المعنوي على مردود الفريق :)24رسم ألعمدة بيانية رقم(

تحليل ومناقشة النتائج: 
 من المدربين يؤكدون بأن أسلوب التحفيز و التشجيع %100من خالل الجدول نرى أن نسبة 

المعنوي له أثر على مردود الالعبين أثناء المباراة، 
، وكانت أكبر من 1 ودرجة حرية 0.05عند مستوى الداللة 24 المحسوبة 2كما بلغت نسبة ك

 وهذا يعني  ذات فروق ذات داللة إحصائية و إختالف في النتائج 3.84المجدولة التي قدرت ب 2ك
ومنه نستنتج أنه على المدرب أن يشحن الالعبين بالروح المعنوية و يؤكد على ضرورة لعب 

 مباراة جيدة وتحقيق الفوز و االنتصار و عليه أن يزيد من ثقة الالعب في نفسه و إمكاناته.
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مقابلة ومناقشة النتائج بالفرضيات:   
      بعد تفريغ محتوى االستبيان وعرضه، نلجأ بعدها إلى مناقشة النتائج المتحصل عليها على ضوء 

الفرضيات التي وضعناها، ولكي تكون العملية أكثر دقة وموضوعية سنحاول تلخيص ماكان من إجابات 
من طرف المدربين في االستبيان الذي وضعناه بين أيديهم، واستخلصنا جملة من النتائج كانت منها أن  

معظم المدربين يرون بأن تحديد أهداف التدريب والتي هي من عناصر التخطيط الجيد يحسن من المردود 
الرياضي لالعبي كرة اليد، ولتحديد وتقسيم التوقيت الزمني لمراحل التخطيط وتسطير برامج التدريب تاثير 

على المردود الرياضي، كما أكد معظم المدربين أن التخطيط هو األسلوب األنجع للوصول إلى األداء 
 المهاري الجيد، إذن فجل المدربون يثقون في عملية التخطيط في التدريب و تسطير األهداف.

    إن أسلوب المنتهج من طرف المدرب يؤثر بشكل كبير على  عملية الرفع من مستوى األداء 
الرياضي للممارسين وتحسين المردود الرياضي، ومنه نقول أن لعملية التخطيط أهمية بالغة في الرفع من 

األداء الرياضي وذلك كما أكده "محمد محمود موسي" "بأن التخطيط عبارة عن عملية التوقع الفكري 
لنشاط يرغب الفرد في أدائه وعليه يمكن الحكم علي التخطيط بأنه عملية هامة وحساسة". 

     وعليه أجمع معظم المستجوبين من المدربين بأن تحديد أهداف التدريب في عملية التخطيط 
وانتهاجها علي أنها األسلوب األنجع والسليم. 

      وهنا يجمع معظم المدربين بأن تحديد التوقيت الزمني لمراحل  عملية التخطيط وذلك أمر هام 
وضروري للنهوض باألداء الرياضي للممارسين وهنا يشير "علي سلمي"، " بأن دور التخطيط في قياس 

حجم العمل الحركي وأدائه من طرف المدربين سيساعد كثيرا في تحديد أحجام التدريبات وذلك في 
تخطيط فترات اإلعداد وٕاعطائها الوقت الالزم والمناسب للقيام بالعملية" . 

    ونقـول في النهاية أن الفرضيات المقترحة جاءت في سياق النتائج المتحصل عليها وقد أكده مـا جاء 
 من خالل أجوبة المدربين.
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 : خالصة
على شكل  تناولنا في هذا الفصل عرض وتحليل ومناقشة نتائج البحث، لكل من الفرضيات التي تناولناها

  تحسين المردود في االستراتيجي التخطيطأهميةمحاور من اجل التعرف على وجهة نظر المدربين في 
وذلك  2كاالرياضي لدى العبي كرة اليد، وللحصول على النتائج استخدمت كل من النسبة المئوية واختبار

لمعرفة الداللة اإلحصائية لها، وفي األخير خلصنا إلى مجموعة من الحقائق جاءت في سياق الفرضيات 
المقترحة. 
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االستنتاج العام: 
 الرياضي وذلك  في تحسين المردود أهمية بالغة االستراتيجي    مما سبق ذكره نقول أن لعملية التخطيط

كما أكده "محمد محمود موسي" "بأن التخطيط عبارة عن عملية التوقع الفكري لنشاط يرغب الفرد في 
أدائه وعليه يمكن الحكم علي التخطيط بأنه عملية هامة وحساسة". 

    وعليه أجمع معظم المستجوبين من المدربين بأن للخبرة دورا كبيرا في التحكم في عملية التخطيط 
وانتهاجها علي أنها األسلوب األنجع والسليم كما أكد"تشارل بتلها تيم"، "علي أنه نوع من السلوك الذي 

يخضع إلي تقدير واع للتوقعات من طرف المعني بالعملية" ، وهذا إذا دل إنما يدل علي شيء واحد وهو 
عامل الخبرة. 

     وهنا يجمع معظم المدربين بأن إعطاء الوقت الالزم أمر يساعد في التحكم في عملية التخطيط 
  أهمية الرياضي للممارسين وهنا يشير "علي سلمي"، " بأنلتحسين المردودوذلك أمر هام وضروري  

في قياس حجم العمل الحركي وأدائه من طرف المدربين سيساعد كثيرا في تحديد االستراتيجي التخطيط 
أحجام التدريبات وذلك في تخطيط فترات اإلعداد وٕاعطائها الوقت الالزم والمناسب للقيام بالعملية". 

    ونقـول في النهاية أن الفرضيات المقترحة جاءت في سياق النتائج المتحصل عليها وقد أكده مـا جاء 
 أهمية في تحسين المردود   االستراتيجي في التدريب الرياضيفللتخطيطمن خالل أجوبة المدربين إذن 

  في كرة اليــد.U15 الرياضي لدى الرياضيين
. 
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 خاتمة:
      يمكن اعتبار التخطيط االستراتيجي في التدريب منهجا علميا حديثا، حيث أخذ في اآلونة الخيرة اهتماما بالغا 

من طرف المدربين وكذا الباحثين المختصين في هذا المجال إذ أن له عدة مزايا تمس التدريب كتحسين المردود 
 الرياضي لالعب والوصول بالفريق إلى مصاف الفرق الكبيرة في هذا االختصاص.

    وهذا االهتمام المتزايد بالتخطيط االستراتيجي في التدريب جعل منه جزءا ال يتجزأ من أي نشاط رياضي، وهو 
بمثابة المحرك الرئيسي وشريان الحياة لدى النادي الرياضي، كون هذه العملية (التخطيط االستراتيجي) عبارة عن 

 تصور مستقبلي لمواجهة التغيرات المستقبلية.
    وفي األخير نستطيع القول أن ما توصلنا إليه يمكن أن يكون منار للمختصين في هذه الرياضة، وكذا قطاع 
التربية البدنية والرياضية عامة في الجزائر ويعمل على تشجيع ممارسة هذه الرياضة بالطريقة الجيدة من طرف 

المراهق الجزائري ويأخذ بيد هذا األخير إلى بر النجاح حتى ينمو سليم العقل والبدن، وبالتالي يكون إنسانا صالحا 
في هذا المجتمع الذي يعاني من المشاكل الكبرى في المجال الرياضي، كما يكون صالحا في هذا الوطن العزيز  

 الغالي على قلوبنا وفي األخير نتمنى أن تكون دراستنا هذه بوابة للدراسات الالحقة للثراء العلمي.
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التوصيات واالقتراحات: 
على ضوء النتائج المحصل عليها من خالل دراستنا يمكن الخروج بعدة توصيات واقتراحات نذكر منها مايلى: 

  .على مدربي كرة اليد لفئات األشبال إعطاء وتحديد التوقيت المناسب و المالئم لعملية التدريب 
  يمكن االستفادة من الخبرة التي يكتسبها المدربون في مجال التدريب عند القيام بعملية التخطيط االستراتيجي

 في التدريب.
  البد على المدربين االلتزام بالتخطيط االستراتيجي في التدريب كمنطلق في العملية التدريبية، والقيام بعدة بحوث

 مختصة في هذا المجال.
 من مستواه، وهذا األخير مرتبط تحسينالمرحلة العمرية لفئة األشبال تناسب تطوير المردود الرياضي و ال 

 بنوعية التخطيط المنتهج.
  تكوين فريق وطني ذو مستوى عالي مرتبط باالهتمام بالفئات الصغرى، خصوصا فئة األشبال، كون هذه

 المرحلة هي مرحلة حساسة في حياة اإلنسان، أي يمكن اكتساب تحسين المردود الرياضي.
  .المردود الجيد و التخطيط األنجع ال يمكن تحقيقهما في غياب األهداف المسطرة من طرف المدرب 
  البد أن يراعى عند عملية التخطيط كل الجوانب( الجانب البدني، الجانب النفسي، الجانب التقني، الجانب

التكتيكي..الخ) وأخذها بعين االعتبار في العملية التدريبية.   
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 جامعة آكلي حمند أوحلاج البويرة

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

قسم التدريب الرياضي النخبوي 

 

 

 

 

 

 
   

يف إطار إجناز حبث لنيل شهادة املاسرت يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية فرع التدريب 

" اهمية التخطيط االستراتيجي لدى المدربين في تحسين المردود الرياضي النخبوي حتت عنوان 

" نرجو من سيادتكم ملء هذه االستمارة بصدق وموضوعية،  U15 فئة األشبال يدلالعبي كرة الالرياضي 

ونتعهد أن كامل البيانات المعة بواسطة هذه االستمارة ستكون سرية وال تستخدم إال ألغراض علمية 

 حبتة، وشكرا على تعاونكم.

: مالحظة

) أمام العبارة. (رجاء اإلجابة على كل عبارة بوضع عالمة

إعداد الطلبة:                                                                            إشراف األستاذ: 

                                                                    ..بلعباس حميد  .أرزقي اسماعيل 

   .لوصيف عمر 
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 - اسم الفريق: ......................

 - السن: ............................

 - اجلنس:   ذكــر             أنثى
 

- ما هي نوع الشهادة المحصل عليها؟1  
 

 دكتوراه يف الرياضة           ماجستري يف الرياضة           ليسانس يف الرياضة 

 مستشار يف الرياضة          تقين سامي يف الرياضة         العب سابق   

 

- ماهو عدد سنوات خبرتكم في المجال الرياضي؟2  

     15 إىل 11      من      سنوات   10 إىل 6من       سنوات         5 إىل 1من 

  سنة:...........................15أكثر من 

 

- هل ترى أن وضع األهداف قبل بدء العمليات التدريبية له تأثير على نتائج الفريق؟ 3

 نعم                        ال

 

 - إذا كانت اإلجابة بنعم فلماذا:.........................................   

 

 4- هل يتأثر األداء العام لالعبين بحجم وكثافة التدريب؟

 نعم                        ال
 

 5- هل تتضمن أهدافكم تطوير األجهزة الوظيفية لالعب(القلب والرئتين)خالل عملية التدريب؟

 نعم                        ال

 

 6- هل للتحضير النفسي الجيد لالعبين له أثر في تحسين المردود الرياضي؟

 نعم                        ال
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 - هل تهتمون في تخطيطكم االستراتيجي في تدريب كرة اليد بالحالة النفسية و الفيزيولوجية والعقلية لالعب؟7

 نعم                        ال

 

 8- ماهو الهدف من التحضير البدني في فترة المنافسة؟

 تطوير قدرات الالعب بدنيا             تنمية الصفات املهارية              حتسني مستوى اداء الالعبني

 - إجابة أخرى:.....................................

 

 

  ؟يد من بين هاته الصفات ماهي الصفة التي تراها مهمة بدرجة كبيرة بالنسبة لالعب كرة ال-9

 السرعة               القوة            الرشاقة           املرونة            التحمل

 

   هل تقسمون الدورة التدريبية السنوية إلى مرحلة إعداد عام، إعداد خاص وٕاعداد للمباريات؟-10

 نعم                        ال

 

؟ هل اإلعداد النفسي الذي تقوم به يعمل على تقليل الجهد والوقت المبذولين في التدريب- 11  

 نعم                        ال

 

  ؟ هل لطول فترات التدريب تأثير على البرنامج التدريبي-12

 نعم                        ال

 

؟ضمن أي نوع تصنفون آفاق مخططاتكم- 13  

 قصري املدى           متوسط املدى             طويل املدى
 

؟ ماهو صنف التخطيط الذي تعتمدون عليه-14  

 يومي           أسبوعي           شهري              سنوي
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؟هل تعطون في برنامج التدريب الحجم الزمني الكافي للحصص التدريبية- 15  

 نعم                        ال

 

؟هل تترك حرية التصرف لالعبين أثناء عملية التدريب- 16  

 دائما                أحيانا                         أبدا    

 

؟هل تبين لكل العب نقاط قوته و ضعفه: -17  

 نعم                        ال

 

؟هل تستمع جيدا لالعبين وتتفهم انشغاالتهم- 18  

 دائما           أحيانا             نادرا

 

- ما هو األسلوب الذي تراه مناسب للتعامل مع العبي كرة اليد ويؤثر على نتائج الفريق؟19  

 دميقراطي               ديكتاتوري                    حرية مطلقة

 

- ما هي أحسن الطرق للتعامل مع الالعبين في الحصص التدريبية؟20  

 ااو  مع متطلباتم املعقولة              االهتمام واالستماع هلم               جعلهم كأصدقاء وتفهمهم

 - طريقة أخرى:.........................................

 

- هل سوء العالقة بينكم وبين الالعبين يؤثر على األداء الرياضي؟21  

 نعم                        ال 

 

- هل ترجعون المردود الجيد لالعبين أثناء المباراة إلى؟22  

 العالقة اجليدة               التحفيز املعنوي          التحفيز املادي

 - إجابة أخرى:....................................
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- حسب رأيك ماهو أسلوب المعاملة األمثل الذي ينبغي ان ينتهجه المدرب مع الالعبين لتحسين المردود؟23  

 الصرامة                املرونة             التساهل

 - أسلو  آخر: ....................................

 

- هل ترى أن أسلوب التشجيع والتحفيز المعنوي له تأثير على مردود الفريق؟24  

 نعم                        ال
 

 
………………………………… 

 
 

 
 
 نشكركم على تعاونكم
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Research Summary 
 
"The importance of strategic planning in sports training in improving the 
athletic returns of handball players" 
 
student preparationt:                                                      The supervision of Dr: 
belabbes hamid                                                                     -arezki ismail 
losif omar 
 

Summary 
        The aim of this study is to try to highlight the importance of strategic 
planning in sports training as a modern method to improve the athletic yield in 
handball in the Cubs category by giving suggestions in the field to generalize 
and use the planning in training as a scientific method in the training sessions 
and to clarify the relationship between strategic planning and sports. Assistant to 
researchers in the field of sports. 
        Was where the research sample in a group of coaches handball team (of 24 
coach of the eight clubs at the level of Bouira was a sample in a way 
comprehensive inventory selection, was the use of the descriptive approach 
based on identifying relationships between variables and place of measurement 
which is the collection of information that can later analysis and interpretation, 
and there are inferences of them, and using the questionnaire as a research tool 
(as appropriate), as it is considered an effective technique and a means of 
scientific information and data collection and direct from the original source in 
addition to the curriculum data references and sources that we adopted in our 
research represented in the books of pain analysis Arab and foreign authors. 
       We then collected all the answers to the questions that were asked to the 
trainers by questionnaire and put them in tables with the number of repetitions 
for each answer and then we extracted the percentages for each unit. We also 
used the K2 test. This test allowed us to compare the different results obtained. 
The analysis and statistical discussion of the results of the tests on the existence 
of differences of statistical significance. The results also showed significant 
statistical differences and the existence of a positive relationship between the 
importance of strategic planning and the improvement of the sports outcomes in 
handball. Strategic in sports training is of great importance in improving yield 
sports among the players, to be in the latter to reach a set of suggestions and 
recommendations, including: "to be a trained commitment to strategic 
planning in training as a starting point in the training process, and do 
several specialized research in this area." 
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