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                                                                                     "َوَلِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِدیٌد 

  .صدق اهللا العظیم

وعلى آله وصحبه ومن وااله في األولین واآلخرین والمأل 

نشكر اهللا أن هدانا للخوض في هذا البحث المتواضع وأعاننا على إنجازه بتوفیقه، ثم نتقدم بفائق عبارات 

زاوي : "نا الفاضلالشكر والعرفان إلى كل من قدم لي ید العون والمساعدة إلكمال هذا البحث ونخص بالشكر دكتور 

المشرف على هذا العمل، الذي أكرمنا بتواضعه وحسن خلقه وعمله وسعة صدره وتوجیهاته التي كان 

   .لها االثر البالغ في تذلیل المصاعب وتخطي العقبات بعد توفق اهللا عز وجل

  أ

  

    

 

َوَلِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِدیٌد  ◌ۖ  َشَكْرُتْم َألَِزیَدنَُّكمْ َوإِْذ تََأذََّن َربُُّكْم َلِئْن " 'قال تعالى تعالى

صدق اهللا العظیم" سورة إبراهیم 7االیة "

  ".من لم یشكر الناس لم یشكر اهللا "قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 

وعلى آله وصحبه ومن وااله في األولین واآلخرین والمأل الحمد هللا والصالة والسالم على سیدنا محمد 

نشكر اهللا أن هدانا للخوض في هذا البحث المتواضع وأعاننا على إنجازه بتوفیقه، ثم نتقدم بفائق عبارات 

الشكر والعرفان إلى كل من قدم لي ید العون والمساعدة إلكمال هذا البحث ونخص بالشكر دكتور 

المشرف على هذا العمل، الذي أكرمنا بتواضعه وحسن خلقه وعمله وسعة صدره وتوجیهاته التي كان 

لها االثر البالغ في تذلیل المصاعب وتخطي العقبات بعد توفق اهللا عز وجل

  

قال تعالى تعالى

قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 

الحمد هللا والصالة والسالم على سیدنا محمد 

  .األعلى إلى یوم الدین

نشكر اهللا أن هدانا للخوض في هذا البحث المتواضع وأعاننا على إنجازه بتوفیقه، ثم نتقدم بفائق عبارات 

الشكر والعرفان إلى كل من قدم لي ید العون والمساعدة إلكمال هذا البحث ونخص بالشكر دكتور 

المشرف على هذا العمل، الذي أكرمنا بتواضعه وحسن خلقه وعمله وسعة صدره وتوجیهاته التي كان " عبد السالم

لها االثر البالغ في تذلیل المصاعب وتخطي العقبات بعد توفق اهللا عز وجل

  

  

 



 

 
 

 بسم هللا اًرمحن اًرحمي

معَوا فسريى هللا معَمك ورسوهل واملؤمنون" صدق هللا اًؼظمي.  "كي اؤ

 

ًييي ال ال بشىرك وال اؤ ال  ًطيب اٍهنار اؤىل بطاغتم .. وال ًطيب اٌَيي اؤ ال بذهرك .. وال ثطيب الآخرة اؤ ثطيب اٌَحظات اؤ

ال برؤًتم.  بؼفوك .. وال ثطيب اجلنة اؤ

 

ىل من بَؽ اًرساةل   وأأدى الأماهة .. وهصح الأمة ووشف اًغمة اؤىل هبينا وحبيبنا ورسوًنا محمد صىل هللا ػَيو وسمل ." اؤ

ىل من لكهل هللا ابًييبة واًوكار .. اؤىل من ػَمين اًؼطاء بدون اهتظار ىل من أأمحي أأمسو بلك افتخار .. أأرجو من هللا أأن  .. اؤ اؤ

ىل الأبدميد يف معرك ًرتى مثارًا كد حان كطافيا بؼد طول  اىل .. اهتظار وستبلى لكامثم جنوم أأىتدي هبا اًيوم ويف اًغد واؤ

 وادلي اًؼزيز.

 

ىل مؼىن احلنان واًتفاين .. اؤىل بسمة احلياة ورس اًوجود اؤىل من اكن دػاهئا رس  اؤىل ماليك يف احلياة .. اؤىل مؼىن احلب واؤ

 جنايح وحناهنا بَسم جرايح اؤىل أأغىل احلباًب أأيم احلبيبة. 

 .. من هبام أأنرب وػَهيام أأغمتد .. اؤىل مشؼتان متلداتن ثنريان ظَمة حيايت اؤىل

ىل من بوجودىام أأنتسب كوة وحمبة ال حدود ًيا  .. اؤ

ىل من غرفت مؼيام مؼىن احلياة أأختاي ) مًرـــــــــم، فاطمة اًزىراء (  اؤ

 

ىل أأخويت الاغزاء وىذه احلياة بدونمك اليشء مؼمك أأهون أأان وبدونمك أأهون مثي أأي يشء .. يف هناًة مشواري أأًرد أأن  اؤ

 أأشىرمك ػىل مواكفمك اًنبيةل ووكوفمك مؼي دامئا: غبد اًسالم، أأمحد، مصطفى، ًوسف.

 

ىل من أأرى اًتفاؤل بؼيهنم .. واًسؼادة يف حضىهتم.   اؤ

ايد، ماراي"  اؤىل شؼةل اذلاكء واًنور أأبناء أأخويت "غبد احلق اؤ

 

ىل من حتَو ابالؤخاء ومتزيوا ابًوفاء واًؼطاء اؤىل ًنابيع اًصدق اًصايف اؤىل من مؼيم اؤىل لك الأخوة اذلي مل ثدل ىن أأيم .. اؤ

 سؼدت ، وبرفلهتم يف دروب احلياة احلَوة واحلًزنة رست اؤىل من اكهوا مؼي ػىل طًرق اًنجاح واخلري 

ىل من غرفت هيف أأجدمه وػَموين أأن ال أأضيؼيم أأصدكايئ" محمد وملني ًيادي وغبد  ىل لك من سامه يف اؤ اًسالم هوهو واؤ

 دمعي من كًرب او بؼيد.

رادة هللا غز وجي  أأىدي ىذا اًؼمي املتواضع ومثرة اجليد اًيت متت ابؤ
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  و

  

عدم تكمن في ) سنة 19- 18( األداء الریاضي لالعبي كرة الیدبالعملیة التدریبیة  عالقةدراسة  إن        

یات المدربین والالعبین العملیة التدریبیة وٕامكانتجسید راجع الى نقص في  وذلك االستقرار في االداء والنتائج

ع مستوى واستقرار االداء العملیة التدریبیة في رفتطبیق إبراز أهمیة المحدودة حیث كانت درستنا تهدف إلى 

ل بالبحث إلى لالعبین، والبحث في أهم العراقیل التي تواجه وتحول دون تجسید العملیة التدریبیة بهدف الوصو 

خالل ما قمنا بطرحه األمور المیدانیة التطبیقیة وٕاكتشاف الخلل وتحلیل الدراسة إستنادا إلى التجربة المیدانیة من 

  .بحثنا إلى إثراء المكتبة العلمیة بمثل هذه البحوثكما كان یهدف 

لي وٕاختیار العینة بطریقة قصدیة تمثلت اإلجراءات الخاصة بالدراسة المیدانیة في إستخدام المنهج الوصفي التحلی

مدرب لكرة الید بوالیة البویرة كما قمنا بإستخدام البحث البیبلیوغرافي المتمثل في  20طبقیة تجلت في إختیار 

  .مختلف الكتب والمجالت التي لها عالقة بدراسة مكونات موضوعنا وٕاستمارة إستبیان كأدواة للبحث

الریاضة إال ن حیث أنه ورغم ممارسة أكثرهم إلى هذه المدربیفي كفاءة  هناك نقص لقد بدى لنا ظاهرا أن    

ال تتوفر على أهم الوسائل  هاته االخیرة یفتقدون إلى الجانب المنهجي والعلمي في ممارسة العملیة التدریبیةأنهم 

هذا ما یعرقل عمل المدرب على التطبیق المحكم  ،لتي تساهم في تطویر قدرات الالعبالمادیة والمواردة المالیة ا

للعملیة التدریبیة ضف الى ما تعانیه معظم أندیة البطولة الوطنیة من نقص في القاعات الریاضیة الخاصة بهذه 

النوادي التي تمارس هذه  الریاضة وضیق الوقت وكذا نقص الدعم المالي الذي هو شبه منعدم في بعض

ق والمدربین یفتقرون للدعم المالي والمادي االمر الذي یحول دون السیر الجید للعملیة أي أن جل الفر ، الریاضة

وهذه العوامل هي التي ال  التدریبیة وبالتالي نشاهد محدودیة وتواضع كبیر في مستوى الالعبین أثناء المنافسة

  . لالعبین واألداءتجعلنا نشاهد ضعف في المستوى 

أجل الوصول إلى رفع مستوى التكوین الخاص بالمدربین ودعمهم من ب االهتمام ضرورةفي النهایة نقترح      

المادیة والمالیة لنوادي كرة الید حتى نشاهد إقبال أكثر على  واإلمكانیاتتوفیر الوسائل االهداف المنشودة كذلك 

كما  الي رفع المستوىهذه الریاضة وخلق الدافع لدى محبي هذه الریاضة من أجل التطلع إلى مستقبل واعد وبالت

تفجیر الطاقات الشبابیة توفیر أماكن تسمح بالتدرب الجید وممارسة هذه الریاضة في محیط یسمح بنقترح 

على طرق وسبل حدیثة من أجل تطویر مستوى الالعبین من الناحیة  االعتمادالممارسة لهذا النوع من الریاضة و 

  .البدنیة والمهاریة والنفسیة

عملیات التدریب الریاضي ــــ األداء ـــ كرة الید ــــ اللعبة ــــ المهارات المدرب ــــ التدریب الریاضي ــــ  :الكلمات الدالة

ــــ الموارد المالیة ــــ االمكانیات ــــ لیاقة الالعب ـــــ  الخبرة ــــ التكوین ــــ النتائجاالساسیة ــــ الفرق ـــــ فئة األواسط ــــ 

  .العلمیة ــــ الحوافز ــــ وسائل االسترجاع ـــــ التغذیة ــــ المرافق ــــ المحضراالختبارات 

ثـــــــــــــــــــــخص البحــــــمل  



 مقدمــــــــــــــــــــة
 

 

 ي

  :مقدمة

لقد أصبحت الریاضة ظاهرة إجتماعیة، تطورها یعكس تطور المجتمع إذ أصبحت مؤسسة لها هیكل خاص بها 

وكذا المنشات  على المستوى الوطني والدولي ذات تدرج هرمي ونظام وتقنین، زیادة على ذلك المستخدمین،

تعتبر ریاضة كرة الید من الریاضات األكثر إنتشارا في العالم، وخاصة في دول شرق والتجهیزات الخاصة حیث 

أوربا، بفضل ما خصص لها من إمكانیات كبیرة من طرف الدولة جعلتها في مقدمة الریاضات التي یعملون على 

  .الي واالحترافیةوالنهوض بها للوصول إلى المستوى العتطویرها دائما 

وبما أن كرة الید من الریاضات الجماعیة التي تشكل نشاط جماعیا ذو خصوصیات تفتقد في غیرها من االنشطة 

الریاضیة فإنها توجب على المدرب إبراز دور بعض الظواهر المالزمة للحیاة النفسیة واالجتماعیة، وذلك الن 

كذلك االحاطة بالجوانب الوجدانیة واالنفعالیة واالجتماعیة بغرض و  جتماعي یستوجب تكفل ذاتي لكل فردالنشاط اال

وبداغوجیة سویة تؤمن لكل فرد إشباع  التحكم فیها والسیطرة علیها ثم توجیهه بغیة زرع عالقة نفسیة، إجتماعیة،

  .حاجاته النفسیة، االجتماعیة، البدنیة، الحركیة والذهنیة

األداء الریاضي من الناحیة ة التدریبیة للجماعة والتي تتمثل في تحسین وعلى هذا االساس تبرز أهمیة فهم العملی

سواء أعضاء الجسم  یفوتك وبالتالي رفع المستوىالبدنیة والمهاریة والتكتیكیة والنفسیة والتأقلم مع مختلف االحمال 

، باالضافة إلى فیرتفع مستواهیؤثر باإلیجاب على األعضاء الداخلیة للفرد بحیث من الناحیة الوظیفیة أو التكوینیة 

تأثیر علیها من خالل تعامله وسلوكه حیث یلعب دورا أساسیا في الفهم الظاهرة االجتماعیة حتى یتسنى للمدرب 

العملیة التدریبیة وهنا یظهر دور المدرب الجوهري في عمله فیكون الشخص الذي یربي ویشرح المواقف داخل 

ي یحلل ویعلل ویجد الحلول، وهو العارف القائم الذي یثبت وجوده بقوة شخصیته كذلك التقني الذوخارج التدریبات و 

  .الذي یقوم ویسهر على العملیة التدریبیة في الفریق األول المسؤولأنه  أيوتجربته ودقة مالحظته، 

وامل المادیة ومن خالل هذه الخصائص التي یجب توفرها في المدرب ندرك أنه بمثابة القائد الحكیم، وبعده تأتي الع

تدریبیة حدیثة، حیث أن هذه العوامل إن اجتمعت استطعنا أن  ووسائلشاءات الریاضیة من قاعات نوالمالیة والم

  .نصل بالریاضي إلى الذروة في االداء واالنجاز الریاضي

  :جانبینوعلى هذا االساس قمنا بتقسیم بحثنا إلى 

التدریب الریاضي : تناولنا فیه ثالثة محاور األولفصلین، الفصل وقمنا بتقسیمه إلى  ):النظري( األولالجانب 

  .الریاضي وأهمیته، لمحة عامة عن كرة الید األداءالحدیث وعملیاته، 

  .والفصل الثاني الدراسات المرتبطة بالبحث

 وٕاجراءاته حتوي على منهجیة البحثوقمنا بتقسیمه إلى فصلین، الفصل الثالث والذي ی ):التطبیقي(الجانب الثاني 

  .وفي االخیر خاتمة البحث وٕاعطاء بعض االقتراحات ،رابع عرض وتحلیل ومناقشة النتائجالمیدانیة والفصل ال
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    :االشكالیة - 1

تعمل على الوصول  مخططة مبنیة على أسس عملیة سلیمةیعد التدریب الریاضي في كرة الید عملیة تربویة 

الخبرات المتعددة والمهارات  واكتسابهمالمهاري والریاضي واالرتقاء بقدراتهم الفنیة  األداءبالالعبین الى التكامل في 

بصورة واضحة ونظرا لما اصبح یمیز كرة الید  ارتفعدول العالم قد  في كرة الید في أغلب األداءولما كان مستوى 

العب كرة  أصبح یتمیز به، و اللعب الجماعي المنظم ارتقاءجانب  إلىالحدیثة من تعدد في طرق اللعب الجدیدة 

المهاري الدقیق أثناء التحرك والجري وٕالى جانب السرعة في التحرك  األداءالید الحالي من قدرة فائقة على 

 واختیارتدریب فرقهم  أثناءواالستجابة الفائقة فأنه اصبح لزاما على المدربین اإللمام بأسس عملیة حدیثة وسلیمة 

  .لتحقیق أهدافهم المرسومة الطرق والوسائل التدریبیة الالزمة والفعالة

ان كرة الید الجزائریة لم تصل الى الذروة رغم توفر المادة الخام من  إالوعلى الرغم من هذا التطور الحاصل 

اضة من الوصول الى المستوى یولم تتمكن هذه الر  ،ذوي شهادات في االختصاص ومدربینذو موهبة  العبین

   .اللعبة تابعین لهذهو الم األخصائیینالمطلوب وهذا حسب رأي 

على مدربینا  استوجبكرة الید العالمیة،  إلیهكان من الواجب على كرة الید الجزائریة مواكبة التطور الذي وصلت 

الطرق والوسائل الناجعة في تطویر هذه الریاضة من خالل توفیر المناخ و الجو المناسب لمعالجة النقائص  إختیار

  .الفني والمهاري عموما واألداءالتكتیكي وكذا النقص في التحضیر التقني البدني و  األداءفي مستوى 

الریاضي بشكل عام للفریق الوطني في البطولة العالمیة االخیرة  األداءإن التدهور المخیف والمفاجئ حقیقتا لمستوى 

بهذا الموضوع  اهتمامناوالرابطات مما جعل  األقسامللفریق الوطني راجع الى تدهور البطولة الوطنیة على مستوى 

للعملیة التدریب ومعرفة أثر السلوك القیادي لمدربي   الحقیقیةولین من خالل هذه الدراسة الى إظهار المكانة امح

ودولها الكبرى اضة العریقة، التي أصبحت الیوم مفخرة وطنیة ودولیة وباألخص القارة االوربیة یكرة الید على هذه الر 

  .ید وغیرهاكألمانیا وفرنسا والسو 

ومن منطلق تحكم تكنولوجیة التدریب الریاضي الحدیث الذي یهدف الى إحداث ثورة داخل الوسط الریاضي الذي 

المستوى العالي،  إلىیواكب ركب التقدم والوصول  لجعلهیهدف الى إحداث ثورة داخل الوسط الریاضي الجزائري 

وكذا  الالعبینأداء ب التدریبیةالعملیة  عالقة كرة الید اي حیث تتركز دراستنا على عالقة السلوك القیادي لمدربي

اضي وخصائصه االستراتیجیة التي تعود بالالعبین یعلى التدریب الریاضي الذي یعتبر من أهم العملیات والسیر الر 

على االستقرار في المستوى وممیزاتها واالرتقاء بمستوى التدریب العام وخلقها لشروط مناسبة لحالة التطور المعمول 

  .في شكل عام مثل الجانب البدني والتقني والتكتیكي والنفسي األداءبها في جانب 

سیر النظام العام لالعبي الفرق بیادي للمدرب في العملیة التدریبیة یتعلق مباشرة ومن المعروف ان أثر السلوك الق

على التنظیم في المیدان الریاضي وفي كرة الید بصفة خاصة أن یولوا إهتمام  اثناء المنافسات ومن واجب المشرفین
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لى مواصلة بذل الجهد للوصول بها ویقومون بالمتابعة المیدانیة لمشاكل الریاضة بهدف تحفیز الممارسین ع اكبیر 

  .بالریاضة الى ارقى الدرجات

  :بأداء دورها على أكمل وجه قمنا بطرح االشكالیةكفیلة  للمدربینومن أجل ان تكون عالقة السلوك القیادي 

  والالعبین المدربینوٕامكانیات  نقص في العملیة التدریبیةهل عدم االستقرار في االداء والنتائج راجع الى 

  ؟المحدودة

  :أسئلة جزئیة

  والنتائج؟ األداءالسبب في تذبذب  هو وتغییرهم باستمرار ینبالمدر سوء تكوین هل 

  ؟مستوى أداء الالعبین ونتائجهمنقص الموارد المالیة والمادیة تؤثر على هل  

  ؟والنتائج األداءهي السبب في عدم إستقرار  التدریباتهل قدرات الالعبین المحدودة ومكان إقامة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 مـــــــــــــــــــدخل عـــــــــــــــــــــــــــــام
 

 

4 

  :الفرضیات - 2

  :الفرضیة العامة

المستوى المحدود في العملیة التدریبیة یؤثر سلبا على االداء الریاضي والنتائج المحصل علیها الالستقرار للمدربین و 

  .في كرة الید

  :الفرضیات الجزئیة

  .االداء والنتائجهو السبب في تذبذب  باستمراروتغییرهم  سوء تكوین المدربین  -1

  .مستوى أداء الالعبین ونتائجهمنقص الموارد المالیة والمادیة تؤثر على  -2

  .والنتائج األداءهي السبب في عدم إستقرار  التدریباتقدرات الالعبین المحدودة ومكان إقامة  -3

  :سباب اختیار الموضوعأ 3

  :هي أسباب ذاتیة و اخرى موضوعیة من االسباب التي جعلتني أختار هذا الموضوع

  : الموضوعیة

  .عدم استقرار أداء ونتائج النوادي الریاضیة في البطولة الوطنیة وكذلك النخبة

ت الفنیة من خالل تحدید المشاكل الناتجة عن عدم ئاشنتشخیص حالة الفرق الجزائریة من الجوانب المادیة والم

  .ونقص كفاءة التسییر والتدریب

  .استقرار الطاقم الفني في معظم النواديعدم 

  .تحمل المسؤولیة في تدني مستوى االداء والنتائج من طرف المدربین دون طاقم االداري

في الوطن حیث تحتل المرتبة  إثراء المكتبة بمثل هذه البحوث حول هذه الریاضة التي تملك شعبیة ال بأس بها

  .الثانیة بعد كرة القدم ونقص البحوث التي تتناول موضوعنا حول ریاضة كرة الید

  :الذاتیة

بهذا النشاط  املمكوني الریاضة المعروفة والتي تأتي في المرتبة الثانیة بعد كرة القدم  عالقتي بهذهمن خالل 

خالل مسیرتي التدریبیة من نقص كل خاصة تلك التي شهادتها وٕاطالعي على مختلف المشا الریاضي وممارستي له

في العتاد والتمویل ارتأیت أن اقوم بدراسة العالقة بین العملیة التدریبیة واألداء الریاضي في ظل نقص اإلمكانیات 

  . والوسائل التي تساعد على تجسید هذه العملیة بشكل صحیح
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  :البحث أهمیة 

 مليءتعد دراسة العملیة التدریبیة من اهم الطرق التي یمر بها الفریق الریاضي في البرنامج السنوي والذي یكون 

بالتحضیرات البدنیة والتقنیة التكتیكیة وكذلك النفسیة وكل هذا یبنى على اسس ومقاییس علمیة فكل مراحل من 

التقنیین  انتباهلقت ن السنوات االخیرة حیث أ خاصةة مراحل التدریب لها ممیزتها وخصائصها التي تجعل لها قیم

والخبراء عن التأثیر الكبیر للعملیة التدریبیة بحثنا في دورها مع إیجاد الحلول والشروط المناسبة للمحافظة على 

  .اضي العامیمستوى االداء الر 

  :البحث أهداف - 5

  : هدف علمي

 .لالعبیناالداء  واستقرارإبراز أهمیة العملیة التدریبیة في رفع مستوى  -1

 .أسالیب وأنظمة معمول بها دولیا اقتراحالبحث على شروط مناسبة وكافیة من أجل  -2

 .مستوى الالعب في العالم ارتقاءلمحافظة على البحث عن وسائل ل -3

 .الالعبینإبراز أهم العراقیل التي تواجه العملیة التدریبیة والتي تعیق تطور مستوى  -4

 .میة بمثل هذه البحوثإثراء المكتبة العل -5

  :هدف عملي

   .طرحال هذا الخلل وتحلیل الدراسة وفق التجربة من خالل الكتشافالوصول بالبحث الى االمور المیدانیة التطبیقیة 

  :تحدید المصطلحات والمفاهیم - 6

   :العملیة التدریبیة - 1- 6

  : نظریا

المدرب لتزوید الألفراد بالمهارات والخبرات واالتجاهات التي تجعله صالحا  هي ذلك النشاط المستمر الذي یقوم به

جمیع األحمال البدنیة أو بمعنى آخر كل ما یبذله الجسم  العملیة التدریبیة الریاضیة هي، اي أن لمزاولة عمل ما

من جهد ینتج عنه تكیف سواء من الناحیة الوظیفیة أو التكوینیة یؤثر باإلیجاب على األعضاء الداخلیة للفرد فیرتفع 

  ) 2010طه، ( .مستواه

  :إجرائیا

والتعلیمات التي یقوم فیها المدرب بتلقین الالعبین مختلف الدروس والقواعد العملیة التدریبیة هي تلك التوجیهات 

من أجل تطویر مختلف الصفات البدنیة والنفسیة  باإلعتماد على خلفیة علمیة وعملیة میدانیة والتمارین التطبیقیة
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وصول إلى أداء راقي بهدف الوالمهاریة والتكتیكیة الخاصة بریاضة ما بهدف تطویر األداء العام لدى الریاضي 

  .أثناء المنافسة وتحقیق نتائج جیدة

   :الریاضي األداء  - 2- 6

  :نظریا

أما التعلم فإنه على لیه في أداء الكائن الحي للمواقف، الوحید الذي یمكن ان تستند عهو المقیاس الموضوعي  

  )349، صفحة 1997بریقع، (  .العكس من ذلك حیث یشیر إلى العملیة التي تقوم على االداء

  )51، صفحة 1990درویش، ( .هو إنجاز ریاضي فعلیا

  .هو التعلم باالضافة الى الحوافز

  .هو االستعداد الى المهارة المكتسبة

  :إجرائیا

مدرب بعد تنمیة المدرب لمختلف قدراته ومهارته عن كلفه بها الیألعماله ومسؤولیاته التي  العباألداء هو تنفیذ ال

  .طریق التدریب والوسائل الخاصة بتطویرها والتي تندرج في العملیة التدریبیة زائد رغبته في تحقیق أحسن نتیجة

  :كرة الید - 3- 6

  :نظریا

رمیها داخل  لیحاولوان الكرة فیما بینهم العبییمرر ال العبین 7هي ریاضة جماعیة یتبارى فیها فریقان لكل منهما 

والفریق الذي یتمكن من  دقیقه، 30مرمى الخصم إلحراز الهدف وتتألف المبارة من شوطین مدة كل شوط منهما 

  )55 ، صفحة2010رعد، ( .في نهایة الشوطین هو الفائز األهدافكبر عدد من جیل أتس

  :إجرائیا

 العبین6، العبین 7یها فریقان لكل منهما ف یتنافس ریاضة جماعیةهي   Handballكرة الید التي تعرف أیًضا ب

  رمیها داخل مرمى الخصمبقوانین اللعبة بهدف  االلتزاممع یمرر الالعبون الكرة فیما بینهم  ى،مرمالحارس  زائد

 ي یتمكن من تسجیل أكبر عددالذ، والفریق دقیقةً  30تتألف المباراة من شوطین مدة كل منهما ف، إلحراز هد

  .نهایة شوطي المباراة هو الفریق الفائز بعد ألخرفي مرمى اممكن من النقاط 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
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  :تمهید

 ،لقد تطرقنا في هذا الفصل الى ذكر المعلومات والمعارف المتخصصة والتي تخدم موضوعنا من الناحیة النظریة

اربع الى  حسب المصطلحات االساسیة الخاصة بدراستنا وتحدید عدد المحاور في هذا الفصلحیث قمنا بتقسیم 

  :محاور هي

  .التدریب الریاضي الحدیث وعملیاته: األولالمحور 

  .الریاضي وأهمیته لالعب كرة الید األداء: المحور الثاني

  .لمحة عامة عن كرة الید: حور الثالثمال

  .الفئة العمریة :المحور الرابع

رفع كفاءته من كافة النواحي للوصول لإلنجاز الریاضي و إعداد الالعب على  تعملإن التدریب الریاضي وعملیاته 

بمعنى استخدام كافة مقومات الفرد وٕامكاناته وتوظیفها لیصل أداء الریاضي إلى أفضل صورة ممكنة خالل فترة 

تنتهي  محطاتو حددة، وكل هذا یسمى باألداء الریاضي أي أن األداء الریاضي هو نتیجة تمر بمراحل زمنیة م

التي تتأثر  ، الرغبةوالتي تتكون من عاملین المهارة والمعرفة القدرة :اآلتیةتجتمع فیها الصفات حیث  باإلنتاجیة

الكفاءة والفاعلیة واإلنتاجیة وهي اخر مرحلة في االداء وقد تكون  ،بالمناخ المحیط بالالعب واالتجاهات االجتماعیة

 .جیدة أو سیئة
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  :مفهوم التدریب الریاضي الحدیث - 1- 1- 1

الالعبات والفرق الریاضیة من خالل  /والتربویة التي تتضمن التنشئة وٕاعداد الالعبین التعلیمةالعملیات "هو تلك 

 "التخطیط والقیادة التطبیقیة بهدف تحقیق أعلى المستویات في الریاضة الممارسة والحفاظ علیها ألطول فترة ممكنة

  )37-21، الصفحات 1998حامد، (

  :هدف التدریب الریاضي - 2- 11-

الالعبة للفورمة الریاضیة خالل المنافسات والعمل على استمرارها /وصول الالعب"یهدف التدریب الریاضي الى 

  ."فترة ممكنة ألطول

نعني تكامل كل من الحالة البدنیة والوظیفیة والمهاریة والخططیة والنفسیة والذهنیة والخلفیة  :"الفورمة الریاضیة

  ".المثالي خالل المنافسة األداءاللعبة فیها من  /والمعرفیة والتي یتمكن الالعب

  : خصائص التدریب الریاضي الحدیث - 3- 11-

  :خصائص التدریب الریاضي الحدیث فیما یلي حددتت 

  التربویة وفي  األسسكلیا على  اعتماداینطلق علم التدریب الریاضي الحدیث : التربویة األسسیعتمد على

 :مقدمة ذلك فیما یلي

  االتجاهات التربویة نحو حب الریاضة وتقدیرها وجعلها نمط الحیاةبث. 

  السامیة للریاضة األهدافنحو  واتجاهاتهتوجیه میول الفرد الریاضي. 

  الالعبة/ االیجابیة لدى الالعب واإلداریةغرس وتطویر السمات الخلفیة. 

 

 خضوع كافة عملیات التدریب الریاضي لألسس والمبادئ العلمیة : 

تخضع عملیات التدریب الریاضي الحدیث إلى لألسس والمبادئ العلمیة التي أمكن التوصل إلیها في علوم الریاضة 

علوم التشریح، ووظائف أعضاء الجهد البدني وبیولوجیا الریاضة، وعلوم الحركة الریاضیة، وعلم : والتربیة مثل

   )73-21، الصفحات 1998حامد، ( .والعلوم التربویة دارة الریاضیةالریاضي واإل االجتماعالنفس الریاضي، وعلم 

 إن شخصیة وفلسفة المدرب تلعب دورا هاما حیویا في التأثیر على :تأثیر شخصیة وفلسفة وقیم المدرب

  الالعبة وبالتالي درجة تحقیق أهداف الریاضة أو الالعبشخصیة وقیم 

 عملیات التدریب الریاضي منذ بدئ التخطیط لها مرورا باالنتقاء وحتى الوصول ألعلى المستویات  تواصل

  .التدریب الالعب اعتزالالریاضیة دون توقف حتى 



األول                                                               التدریب الریاضي الحدیث وعملیاتھ محورال  
 

 

12 

 بدنیة، مهاریة، خططیة، (تشكل عملیات التدریب الریاضي جوانب متعددة، االعدادت : تكامل عملیاته

كال متكامال متجانسا یهدف لوصول الالعب والفرق ألعلى المستویات  )نفسیة، ذهنیة، خلقیة، معرفیة

  .الریاضیة وتحقیق أفضل النتائج

 المستخدمة في تنفیذ عملیاته اإلمكانیاتدائرة  اتساع:  

ال تقتصر عملیات التدریب الریاضي على الملعب أو الساحة فقط، بل تتخطاها إلى القاعات والحجرات والعوامل 

المستخدمة  واإلمكانیات واألدواتدائرة األجهزة  اتسعتوالتوجیه كما  واإلرشادق جوانب التخطیط الریاضیة لتحقی

  .فیها

 27، صفحة 1997المقصود، ( تكامل التخطیط والتطبیق والقیادة في عملیاته(:  

  :ألحدهما عن األخر في التدریب الریاضي التخطیط والتطبیق ال غنى

 تتسم بالفردیة إلى أبعد الحدود الممكنة عملیات التدریب الریاضي: إتساع دائرة الفردیة  

 والمبادئ العلمیة في عملیات التدریب الریاضي ال تلغي  األسساالعتماد على : عدم إهمال دور الخبرة فیه

  .دور الخبرة بل إنها تتكامل معا للعمل على تحقیق أهدافه

 یتطلب التدریب الریاضي خضوع االفراد الریاضیین ألسلوب : الالعبة لنمط الحیاة الریاضیة/ إتباع الالعب

  )78، صفحة 1990عالوي، ( .حیاة یتوافق معه ویعمل على تحقیق أهدافه

 ینبذ التدریب الریاضي الحدیث كافة الوسائل الغیر مشروعة التي یمكن أن تستخدم في : نبذ المنشطات

 .تحقیق نتائج أو مستویات ریاضیة مثل المنشطات أو غیرها

  

  

  

  

  

  

  

  .والمبادئ العلمیة التي تساهم في عملیات التدریب الریاضي الحدیث األسس: 01شكل

  

االسس والمبادئ 

  العلمیة

اسس وظائف أعضاء 

 الجھد الریاضي

أسس علم النفس 

 الریاضي

أسس علم االجتماع  أسس االدارة الریاضیة
 الریاضي

أسس بیولوجیا 

 الریاضة

أسس علوم الحركة 

 الریاضیة

 اسس التشریح

 أسس علوم التربیة    
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  :عملیات التدریب الریاضي - 4- 1- 1

  ).02موضح في الشكل( .هناك نوعان من عملیات التدریب الریاضي تتكامل وتترابط وتندمج معا لتحقیق أهدافه

 عملیات القیادة التطبیقیة المیدانیة:  

  .قیادة المدرب للتدریب الریاضي میدانیا بصورة عملیة في الملعب أو ساحة التنافس بشكل عام وهي كافة أنشطة

  .توجه هذه العملیة وترتبط بالالعب مباشرة

نظرا لسهولة مشاهدتها او مالحظتها وتتبعها في الملعب او  "عملیات التدریب الظاهرة"لیات بــ تسمى هذه العم

  .والتي تشمل ثالث جوانب تربویة وتعلیمیة وتنمویة االخرینالساحة الریاضیة من جانب 

 العملیات االداریة:  

  .هي كافة االنشطة المرتبطة بالجوانب االداریة الخاصة بالتدریب الریاضي وتشمل كافة عملیات التخطیط له

ملیات القیادة تستهلك العملیات االداریة نسبة كبیرة من وقت المدرب قدر بخمسة أمثال الوقت المستهلك في ع

  .التطبیقیة المیدانیة

  .تتمركز العملیات االداریة حول المدرب وتختص به وال تختص بدور الالعب

  .نظرا لصعوبة مشاهدتها ومالحظتها وتتبعها من جانب االخرین مرةتسالمعملیات التدریب "تسمى هذه العملیات بــ 

تشمل العملیات االداریة للتدریب الریاضي على عملیات فرعیة هي التخطیط والتوجیه واالرشاد واالستكشاف 

  .والتحلیل والبحث والتسجیل

  

  

  

  

  

  

  



األول                                                               التدریب الریاضي الحدیث وعملیاتھ محورال  
 

 

14 

  

  

    

  

  

  

  

    

  .یوضح عملیات التدریب الریاضي: 02شكل 

  :واجبات التدریب الریاضي الحدیث - 5- 1- 1

  :واجبات المدرب كما یلي اعتبرهایمكن تحدید واجبات التدریب الریاضي والتي 

  وتشمل ما یلي: التربویةالواجبات: 

على حب الریاضة وأن یكون المستوى العالي في الریاضة التخصصیة حاجة من الحاجات األساسیة  النشأتربیة 

  .الالعبة/ لالعب

  .بها بصورة تستهدف أساسا خدمة الوطن واالرتقاءتشكیل دوافع ومیول الالعب 

  .والروح الریاضیةتربیة السمات الخلفیة كحب الوطن والخلق الریاضي 

 )63، صفحة 1984عثمان، ( .بث وتطویر الخصائص والسمات االداریة

 الواجبات التعلیمیة:  

  .الالعبة/ التنمیة الشاملة المتزنة للصفات البدنیة االساسیة واالرتقاء بالحالة الصحیة لالعب

  .الضروریة للریاضة التخصصیةالتنمیة الخاصة للصفات البدنیة 

  .تعلیم وٕاتقان المهارات الحركیة في الریاضة التخصصیة والالزمة للوصول ألعلى مستوى ریاضي ممكن

تكامل     + ربط   

نجاح عملیة التدریب الریاضي 

              

تقویم مستویات 
  االداء

تقویم المدرب لذاتھ 

    

تخطیطیة      تنمویة       تعلیمیة     تربویة      

  

توجیھ  

 وإرشاد 

 إستكشاف تحلیل
 بحث وتسجیل 

عملیات القیادة التطبیقیة المیدانیة وتوجیھ وتمركز 

الالعبة                 –حول الالعب   

العملیات االداریة تتمركز حول المدرب وتنبع منھ وتوجھ 

 نحو االنشطة المتصلة بعملیات التدریب        
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  .تعلیم وٕاتقان القدرات الخططیة الضروریة للمنافسة

 الواجبات التنمویة: 

الالعبة والفرق إلى أقصى درجة ممكنة تسمح به القدرات  /التخطیط والتنفیذ لعملیات تطویر مستوى الالعب

العلمیة  األسالیبأحدث  باستخدامالمختلفة بهدف تحقیق الوصول ألعلى المستویات في الریاضة التخصصیة 

  .المتاحة

  )105، صفحة 1998حامد، ( :تیارات التطویر الحدیث في عملیات التدریب الریاضي - 6- 1- 1   

تیارات مختلفة في هذا  التطویر الدائم لعملیات التدریب الریاضي ال یتوقف عند حد، وقد ظهر في االونة االخیرة

  :االتجاه كما یلي

ومنها على سبیل المثال دراسة الصفات الوراثیة للوالدین  الناشئین، انتقاءزیادة االعتماد على الطرق العلمیة في 

  .ألبطال الریاضة التخصصیة والفسیولوجیةومقارنتها بالخصائص القیاسیة البدنیة 

الالعبات في الریاضة التخصصیة في / زیادة االعتماد على منهج علمي في المفاضلة بین مستویات الالعبین

  .مختلف مراحل السن

الالعبات حیث بلغت في بعض / لالعبینالتدریبیة والتنافسیة  األجسامل للحدود القصوى في العمل على الوصو 

ساعات التخطیط ألحداث أقصى قدر من  4یوما تدریبیا وتنافسیا بمتوسط  325ساعة خالل  35الریاضیات 

  .تناسب بین أجسام التدریبالتوازن وال

مل ممكن، واالستعانة بوسائل وأجهزة حدیثة تحقق أعلى العنایة القصوى بین التحمل والراحة في ضوء أقصى ح

  .الشفاء استعادةمعدالت 

زیادة نسب إسهام كل من علم النفس الریاضي وعلم االجتماع الریاضي والعالج الطبیعي ومعامل االداء البدني في 

  .الالعبات/ برامج إعداد الالعبین

  .ء الحدود الدنیا والخططيالوصول إلى الحدود القصوى في اإلعداد التخصصي في ضو 

  .زیارة عملیات وفاعلیة التدریب الفردي

  )117، صفحة 1998حماد، ( .الالعبات/ إسهام العوامل الفنیة بدور أكثر فاعلیة في التخطیط وتنفیذ برامج إعداد الالعبین
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  :مفهوم األداء الریاضي -1-2-1

هو المقیاس الموضوعي الوحید الذي یمكن ان تستند علیه في أداء الكائن الحي للمواقف أما التعلم فإنه على 

  )349، صفحة 1997بریقع، (  .العكس من ذلك حیث یشیر إلى العملیة التي تقوم على االداء

 : تتمثل أنواع األداء في :أنواع األداء الریاضي - 2- 2- 1

 األداء بمواجهة :  

المدرب أن یوجه جمیع  /أسلوب مناسب ألداء جمیع الالعبین لنوع األداء نفسه في وقت واحد، ویستطیع المعلم

  .إجراءاته التنظیمیة للصف كوحدة مناسبة

 األداء الدائري :  

طریقة هادفة من طرف األداء في التدریب تؤدي إلى تنمیة الصفات البدنیة وخاصة القوة العضلیة والمطاولة، 

  .یةوفي هذا النوع من األداء یقسم الالعبین إلى مجموعات یؤدون العبء عدة مرات بصورة متتال

 األداء في محطات :  

 وأداءاتأسلوب مناسب ألداء جمیع الالعبین مع تغییر في المحطات أو أداء الصف كله في محطات مختلفة 

   .الحل أكملمختلفة، أي تثبیت في األداء الحركي باستخدام 

 األداء في مجموعات:    

یقصد باألداء في مجموعات استخدام مجموعات متعددة في الصف أو التدریب الریاضي على شكل محطات، 

  .حیث یقوم الالعبین الذین یشكلون كل مجموعة باألداء بصورة فردیة وتعد من أقدم طرق التدریب الریاضي

 األداء الوظیفي یتحكم في وضع الجسم :  

االنقباض االنعكاسي أو التلقائي لعضلة سلیمة والذي شد على وترها، یسمى الشد االنعكاسي أو الشد التلقائي، 

والشد على هذه األوتار بدرجة ثابتة، یؤدي إلى انقباض ثابت، وهذا ما یفسر وضع الجسم، واالنعكاسات التي 

  :تتحكم في وضع الجسم نوعان

نعكاسات عامة، وأخرى جزئیة، والعامة تشمل الجسم بأكمله أو على األقل ا: انعكاسات ثابتة، وتنقسم إلى *

 . األطراف األربع

وتحدث عند حركة الرأس أو عند المشي أو أداء عمل أو حركة ریاضیة أو عادیة، : انعكاسات حركیة أو وضعیة *

 . ونتیجة لهذه االنعكاسات یتحكم في وضع الجسم أثناء الحركة

انقباض عضالت الرجل أثناء الركض وازدیاد الشد خالل االنقباض في بدایة الحركة غیر  فالتغییر الطولي في

كاف لبدایة الحركة األمامیة للجسم، ویسبب انقباض األوتار للتمدد، وبعد هذا التغییر من دائرة الركض تصبح 

  .األوتار في وضع التقصیر مسببا ومساعدا للرجل في االندفاع لألمام

  

  

  
  



األداء الریاضي وأھمیتھ لالعب كرة الید                                                         الثاني المحور  

 

 

18 

 األداء الریاضي والجهاز العصبي :  

یعمل األداء االنعكاسي على تحقیق الوقایة المیكانیكیة في الحركات الریاضیة، حیث یقي أداء الجسم قبل وقوع 

اإلصابة ویوجه وظائف األجهزة الوظیفیة، لألداء االنعكاسي أهمیة كبیرة أثناء األداء الحركة، وخاصة بالنسبة 

  )33-32صفحاتطاهر، (. ت للحركات المتعلمة حدیثاللتوافق الحركي وبالذا

 : دور المدرب في ثبات األداء الریاضي -1-2-3

یعتبر ثبات األداء لدى الالعب أحد المؤشرات الهامة المعبرة عن اتقاء وازدهار كافة الجوانب، إذ یتأثر هذا 

  : الثبات بجملة عوامل منها

 . درجة الثبات االنفعالي في المنافسات *

 . كیفیة التحكم في انفعاالت الالعب أثناء المنافسة *

 . الدوافع المرتبطة باشتراك الالعب في المنافسة *

وثبات األداء الحركي لالعبین یعني القدرة أو اإلمكانیة في المحافظة المستمرة والمستقرة على مستوى عال من 

  أو المسابقات في إطار حالة نفسیة إیجابیة ویؤثر على حالة الكفاءة الحركیة سواء خالل الظروف القصوى للتدریب،

  :ثبات األداء الحركي مجموعة من العوامل النفسیة منها 

التذكیر اإلنسان، سرعة رد الفعل، االنتباه، التصور لتنفیذ مختلف الواجبات : الصفات العقلیة ودرجة ثباتها *

في كافة الظروف التدریبیة أو التنافسیة سواء كانت عالیة أو منخفضة الشدة، وذلك عن طریق  الحركیة المهاریة

 . ظهور بعض ردود األفعال العصبیة المترتبة على ذلك بغض النظر عن حالة اإلجهاد والصعوبات الخارجیة

عاطفي لالعب، مستوى الصفات الشخصیة ودرجتها سواء من حیث الشدة أو الثبات واالستقرار أو اإلنزال ال *

التنافس أو الطموح النفسي، ودرجة تعبیره أو تبدیله على ضوء خبرات الفشل أو النجاح التي یحققها الالعب، 

 . ومستوى نمو العلیات العصبیة والنفسیة، والمقدرة على تحمل األعباء النفسیة

تلف الظروف أو الدوافع واإلشكال سواء القدرة على التحكم في الحالة النفسیة قبل وأثناء المنافسة، تحت مخ *

، فالتحكم الواعي في مثل هذه الحالة من خالل التدریب الیومي، المنتظر )صعوبات داخلیة أو خارجیة(كانت

یساعد على االرتفاع  بدرجة الثبات خالل المنافسة، كذلك المساعدة في تمییز كافة العوامل التي تساعد على عدم 

 . افسةتركیز الالعب قبل المن

العالقات النفسیة واالجتماعیة بین أفراد الفریق والتي تساعد على األداء، الثبات للفریق المتمثلة في درجة التحام  *

 .أو تماسك الفریق بما یحقق جوا نفسیا وعالقات متبادلة ومالئمة

یده، االعتراف وعدم التهاون القیادة النموذجیة ودورها في الحفاظ على هیئة ومكانة الفریق واالعتراف به وبتقال *

 )32-30، الصفحات 1987عالوي، ( .بإمكانات المنافسین
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 : اعتبارات المدرب عند تقویم األداء الریاضي  -1-2-4

أن یكون هناك تقویم لمستوى األداء عقب نهایة كل وحدة تدریبیة لكي یتسنى لالعبین التعرف على  یجب

مستواهم خالل الوحدات التدریبیة لكي یستطیعوا مواصلة التقدم خالل الوحدات التدریبیة الالحقة وهناك اعتبارات 

  : على المدرب مراعاتها عند تقویم هذا األداء وهي

یة هناك هدف، لذلك على المدرب تبلیغ الالعبین بتحقیق ذلك الهدف أو عدمه وكذلك تحقیق لكل وحدة تدریب *

هدف للوحدة التدریبیة الالحقة وهكذا، لذلك عند وضع الوحدة الجدیدة یجب أن یكون هناك تفادي لجمیع األخطاء 

 . لالحقةوالسلبیات التي رافقت الوحدة التدریبیة والبدء من جدید في الوحدة التدریبیة ا

أن یكون هناك تسجیل لسلبیات وٕایجابیات وحدة تدریبیة لیتسنى بعد ذلك من مراجعة شاملة والتعرف على مدى  *

 . التطور الذي حصل لالعبین والتحقق من تحقیق األهداف المرسومة

وهذه . یتحقق؟هل حقق المطلوب للوحدة التدریبیة التي وضعها؟ ولماذا لم : على المدرب أن یسأل نفسه دائما

  .اإلجابة تعد تخطیطا مستقبلیا لوضع األسس السلیمة لعملیة التدریب

 : الخصائص النفسیة للمنافسات الریاضیة وتأثیرها على أداء الالعب -1-2-5

تعتبر المنافسات الریاضیة عامال هاما وضروریا لكل نشاط ریاضي، ویرى أن الریاضة ال تعیش بدون منافسة، 

یاضي بمفردها ال تنطوي على أي معنى إال بارتباطها بإعداد الفرد لكي یحقق أحسن ما یمكن وٕان عملیة التدریب الر 

الریاضیة، وفي ضوء هذا المفهوم تكون المنافسة ما هي إال اختبار ) المباراة(من مستوى في األداء خالل المنافسة

یاضیة على أنها نوع من أنواع االختبار لنتائج عملیات التدریب الریاضي، ولكن ال ینبغي أن ننظر إلى المنافسة الر 

فحسب، وٕانما على أنها نوع هام من العمل التربوي، إذ أنها تسهم في التأثیر على تنمیة وتطویر مهارات وقدرات 

  : الفرد وتشكیل سماته الخلقیة واإلداریة، ومن أهم هذه الخصائص النفسیة ما یلي

 فیه الفرد الریاضي إحراز الفوز، وتسجیل أحسن مستوى من األداء، إن المنافسة الریاضیة ماهي إال نشاط یحاول *

ن الفریق أو سمعة أكرفع ش(وال یتأسس ذلك على الدوافع الذاتیة للفرد فحسب، بل أیضا على الدوافع االجتماعیة 

 . ة، إذ أن ذلك یعتبر من أهم القوى التي تحفز الفرد نحو الوصول ألعلى المستویات الریاضی)النادي مثال

تتطلب المنافسة الریاضیة ضرورة استخدام الفرد ألقصى قواه وقدراته النفسیة والبدنیة لمحاولة تسجیل أحسن  *

مستوى ممكن من األداء، وتعتبر هذه الناحیة من أهم ممیزات المنافسة الریاضیة التي تؤثر في شخصیة الفرد تأثیرا 

 .وسماته النفسیة الخلقیة واإلداریةتربویا وتسهم في تطویر وتنمیة الكثیر من خصائصه 

اإلدراك واالنتباه وعملیات : تسهم المنافسات الریاضیة في االرتقاء بمستوى جمیع الوظائف العقلیة والنفسیة مثل *

 .التفكیر والتصور، إذ تحتاج المنافسة الریاضیة إلى استخدام كل هذه الوظائف ألقصى مدى ممكن

دوثها في حضور جمهور غفیر من المشاهدین األمر الذي ال یحدث في كثیر من تتمیز المنافسات الریاضیة بح *

فروع الحیاة الیومیة، ویختلف تأثیر المشاهدین على الفرد الریاضي اختالفا واضحا، فتارة یساعد على رفع مستوى 

 . الریاضیین وتارة أخرى یكون سببا في عدم إجادتهم
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ن ولوائح ثابتة معروفة، وتحدد هذه القواعد والقوانین واللوائح المختلفة تجري المنافسات الریاضیة طبقا لقوانی *

النواحي الفنیة والتنظیمیة ألنواع النشاط ولسلوك الفرد، وبذلك یجبر األفراد على احترامها والعمل بمقتضاها، ومن 

 .ناحیة أخرى تضمن المقارنة العادلة بین المستویات الریاضیة بعضها بالبعض اآلخر

وقد یرى البعض أن التنافس بطبیعة ما هو إال صراع یستهدف الفوز والتفوق على اآلخرین، وكثیرا ما یرى  *

المتنافس في منافسیه خصوم له، كما ینظر البعض إلى التنافس الریاضي نظرة فیها الكثیر من المغاالة عندما یرى 

ضي، ویتناسون أن الوصول إلى المستوى الریاضي في الریاضة سوى السبق الجنوبي لتسجیل األرقام والتفوق الریا

، 1987عالوي، ( .العالي ناحیة هامة من النواحي التي یسعى إلیها كل مجتمع، ولكنها لیست بطبیعة الحال هدفه األوحد

  )34-32الصفحات 

 : فئات تصنیف الریاضیین على أساس نتائج المنافسة ونوعیة األداء -1-2-6

األربع المحددة، حیث یمكن للریاضي أو الفریق أن  إن نتائج أي مسابقة ألي ریاضي تقع في واحدة من الفئات

  : یكسب أو یخسر المباراة، كما یمكن أن یكون مستوى األداء أو اللعب جیدا أو ضعیفا وهذه الفئات هي

 سب واألداء الجیدالمك :  

تعتبر هذه الفئة األسهل في التعامل مع الریاضیین حیث أن األداء الجید، والمكافأة أي الفوز تحقق وتمنح 

المدرب بتوجیه التقدیر للریاضیین على هذا اإلنجاز، كذلك من األهمیة تفسیر نجاح الریاضیین في ضوء ما 

حیث أن ذلك یزید من ثقتهم في أنفسهم وقیمة الذات لدیهم إضافة إلى ما  یتمتعون به من قدرات مهاریة ونفسیة،

سبق یجب التركیز أكثر على الجهد الذي یبذله الریاضیون في المباراة وأهداف األداء، كما یجب عدم التركیز على 

سلبیة في المباراة، المكسب فبالرغم من أنه شيء مستحب، وتجدر اإلشارة إلى أهمیة توجیه الریاضیین إلى النقاط ال

وما هي االقتراحات لتطویر األداء، على أن یتم ذلك في التمرین التالي ولیس بعد المباراة مباشرة ویقدم في شكل 

  . التوجیه البناء ولیس النقد السلبي

 المكسب ولكن األداء ضعیف :  

ابقة كان ضعیفا فمن األهمیة عندما یكسب الفریق المباراة أو یحقق فوز بالرغم من أن مستوى األداء في المس

أن یعرف أفراد الفریق أن المكسب الذي تم تحقیقه جاء بسبب ضعف المنافس ولیس كنتیجة لقدراتهم وجهدهم وذلك 

  . یخالف الواقع

هذا بالرغم من ضعف األداء فمن األهمیة مكافأة الریاضیین الذین تمیزوا باألداء الجید ومساعدة الریاضیین من 

  .وانب الضعف ومن ثم التمرن علیها وتطویرهاالتعرف على ج

وبشكل عام، من األهمیة أال یكون التوجیه ضربا من العقاب نتیجة ضعف األداء، ولكن یقدم في شكل إیجابي 

  .وبناء
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 الخسارة لكن األداء جید :  

غم من األداء تمثل هذه الفئة من النتائج المتوقعة األكثر صعوبة، فما أقصى على النفس من الخسارة بالر 

الجید، وهنا یجدر التساؤل عن كیفیة تدعیم النواحي اإلیجابیة لألداء، وكیف یمكن التعامل مع انخفاض الروح 

  المعنویة للریاضیین أو الفریق؟ 

ربما كان من المناسب أن یقدم المدرب حدیثا موجزا مع الریاضیین عقب المباراة، ربما ال یتجاوز الدقیقتین 

  : ضي یعیش تجربة الفشل بطریقته، ویفضل أن یتضمن الحدیث النقاط التالیةحیث أن كل ریا

 . تقدیر الجهد واألداء المتمیزین بالرغم من الخسارة *

 . الخسارة تعتبر شیئا طبیعیا ومتوقعا في الریاضة وال تنقص من التقدیر لألداء الجید والجهد المبذول *

دود فعل طبیعیة للخسارة وربما یصعب التخلص منها بعد المباراة تمثل ر ) الغضب -الحزن(توضیح أن المشاعر *

 . مباشرة، ولكن یمكن التخلص منها مع مضي الوقت یوما أو یومین

 . یمكن اإلقالل من أهمیة النتائج لهذه المسابقة، وذلك لتقلیل التأثیر السلبي للخسارة على تقدیر الریاضي لذاته *

 الخسارة واللعب الضعیف :  

عندما یواجه المدرب هذه الفئة فمن األهمیة أن یعزي الفشل كنتیجة للتقصیر في الجهد الحاجة إلى تحسین 

  . المهارات البدنیة والمهارات النفسیة، كما أن من األهمیة أن یعبر عن عدم الرضا للجهد واألداء الضعیفین

مباشرة، وٕارجاء ذلك إلى التمرین التالي وینصح في هذه الحالة بعدم التحدث مع الریاضیین بعد المباراة 

للمسابقة حیث یتم التركیز على المشكالت الفعلیة وكیفیة تطویرها، وبالرغم من ذلك یجب عدم إغفال تقدیر الجهد 

 .)407-405، صفحات2000راتب،(.الریاضیین الذین أظهروا أداء حسنواألداء لبعض 
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  :تاریخ كرة الید -1-3-1

المؤرخون في تحدید الوقت الذي ظهرت فیه كرة الید، فالبعض منهم یرجع الفضل في إختراعها  اختلفلقد   

وهناك  (Hand Ball)هذه المدرسة التي سماها  ،1898إلى مدرب الجمباز الذي كان یعمل بمدینة أودروب عام 

، والتي كانت 1919البعض اآلخر الذي یؤكد أن هذه اللعبة مأخوذة عن لعبة كانت تمارسها تشیكوسلوفاكیة عام 

یطلق علیها حتى وقتنا الحالي في العدید من الدول العربیة واألوربیة، كل هذه اآلراء  االسمومازال ) هازیان(تسمى 

وأوكرانیا بالرغم أن أغلبیة المؤرخین یرجعون أصل كرة الید إلى  1920غیر أن البعض یرجع ظهورها إلى متناقضة 

  .مدرسة الجمباز األلمانیة

خالل الحرب العالمیة األولى فكر ماكس هیبرز في طریقة تضمن لالعبات الجمباز تسخینا سریعا وكافیا   

  .1919وذلك عام " شیلدز"العاملین ببرلین الذي یدعى بالبروفیسور فأخرج هذه اللعبة بمساعدة أحد أساتذة الریاضة 

ممارستها على الفتیات في البدایة وكانت  اقتصرتهو الذي وضع هذه اللعبة، " شیلدز"ومنهم من یرى أن   

  )33، صفحة 1971الحمید، ( .ببرلین 1917افسات وأولها عام تمارس في میادین الجمباز حیث كانت تقام من

ولقد كانت لعبة كرة الید تشبه كثیرا لعبة كرة القدم من حیث مساحة الملعب ومقاییسها والمركز وتوزیع الالعبین لكن 

  .طابعا خاصا بها واتخذتهذا األمر لم یدم طویال، إذ سرعان ما عدلت القوانین 

  .یة وما إن ألفوها عكفوا على مساعدة أساتذتهم ومعادلة قواعدهاكما نال إعجابا كبیرا لطلبة معهد التربیة الریاض

متر  60إلى  150متر وعرضه من  180إلى  170فأول قاعدة هي أن تلعب الفتیات على ملعب طوله   

وبعد أن لوحظ إقباال واسعا للشباب على هذه اللعبة أي كرة الید، خاصة من العبي الجمباز وكرة الید وألعاب القوى 

  )34، صفحة 1971الحمید، ( .ت هذه اللعبة تمارس في طابع حماسي مشوقوأصبح

في  باستعراضأنه من الواجب علیه أن یدرب عدد من الفرق في برلین ویقوم " شیلدز"وبعد ذلك رأى   

وأكثر، األمر الذي أدى بهذه اللعبة أن المنافسات أمام الجمهور الشيء الذي جعل المعجبین والمشجعین التعلق بها 

  .تأخذ سیرها إلى األمام

فرق للناشئین، وتمت  04فرق للفتیات و 04فرق للشباب و 10أقیمت أول دورة شارك فیها  1925ففي سنة   

و كما ه 11أول مباراة دولیة لكرة الید للشباب بین ألمانیا والنمسا، ونشیر هنا إلى عدد المشاركین في اللقاء هو 

  .الحال بالنسبة لكرة لقدم

ظهرت أول لجنة دولیة أخذت على عاتقها اإلشراف على لعبة كرة الید وتنظیمها وقد  1926وفي سنة   

  .إنتشارا سریعا انتشرت

تكون إتحاد دولي لكرة الید ومن هذا التاریخ وضعت قوانینها العامة التي أصبحت تطبق في  1927في سنة   

  .جمیع المباریات
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إنعقدت أول جمعیة في مدینة برلین وقد إتخذت مقررا رئیسیا لإلتحادیة وقد حضرتها عدة  1928 في سنة  

الحمید، ( .ألمانیا، النمسا، أیرلندا، السوید، كندا، فنلندا، فرنسا، تشیكوسلوفاكیا، الدنمارك، الیونان، أمریك: دول وهم

  )43، صفحة 1971

  .دولة 19دول أخرى من بینها مصر، وبذلك أصبحت الدول األعضاء  08قبلت عضویة  1930ة في سن

  .إتخذت قرار یقضي في إدخال لعبة كرة الید ضمن برامج األلعاب األولمبیة 1934في سنة 

أجریت ألول مرة مقابالت تجمع شباب من لعبة كرة الید بسبعة العبین واأللعاب نظمتها كل  1938في سنة 

  .ألمانیا، السوید، المجر، سویسرا، رومانیا، هولندا، بولونیا، لكسمبورغ، الدنمارك، تشیكوسلوفاكیامن 

أول مباراة دولیة بعد  1945أقیمت سنة  انتهائهاوقد بقي نشاط اللعبة محلیا، لسبب ظروف الحرب وعند   

الیة الدولیة لكرة الید وكان أول تأسیس الفدر  1946الحرب بین السوید والدنمارك لیحل بعدها بسنة أي في سنة 

  ".فوستا بیجواك"رئیس لها هو السویدي 

أما بالنسبة للبالد العربیة فقد كانت الجزائر والمغرب من أوائل الدول العربیة التي عرفت كرة الید، فقد دخلت هذه 

دراستهم في فرنسا، وٕانتشرت  اللعبة میدان النشاط المدرسي عن طریق أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة الذین أتموا

  .اللعبة إنتشارا واسعا بحیث أنشئت مالعب كرة الید في أغلب المدارس الثانویة واإلعدادیة

  :تاریخ كرة الید في الجزائر -1-3-2

حیث أن البدایة  ریاضة كرة الید في الجزائر عرفت مرحلتین، مرحلة قبل اإلستقالل ومرحلة بعد اإلستقالل،  

والبدایة  1946بمراكز التنشیط الشباني، أما اللعب بصفة رسمیة فكان سنة  1942األولى لكرة الید حدثت سنة 

، 1956وتبعها تنظیم أول بطولة جزائریة سنة  1953العبین حتى سنة  7العبا، وتأخر اللعب بـ  11كانت بـ 

دون األخرى، وعلى صفة التمییز التي شهدتها البالد خالل  ونشیر هنا إلى أن الممارسة كانت مقتصرة على فئة

  .الفترة اإلستعماریة الفرنسیة

، أین تم إنشاء 1963وكانت اإلنطالقة الثانیة لكرة الید مباشرة في الجزائر بعد اإلستقالل وبالضبط سنة   

نغ جامعة الجزائر، المجموعة أول فیدرالیة جزائریة برئاسة إسماعیل مداوي، وكانت أول الفرق هي بولوغین، راسی

  .الالئكیة لجامعة الجزائر، نادي الجزائر، غالیة ریاضة الجزائر، عین طایة، سارتور وهران

 3إنضمام الفیدرالیة الجزائریة لكرة الید إلى اإلتحاد الدولي وكان آنذاك فقط  1963وكانت في نفس السنة   

  .رابطات هي الجزائر، وهران، قسنطینة

نفس الموسم عرف  1963أما أول بطولة جزائریة فكانت من نصیب فریق بولوغین، وذلك خالل موسم    

میالد أول منتخب وطني للعبة والذي مثل الجزائر ألول مرة دولیا في ألعاب الصداقة بدكار، وكان تمثیال شرفیا فتح 

یا، وهو ما تجلى في السیطرة على األلعاب الطریق لممثلینا للظهور بوجه أحسن من یوم آلخر مغربیا، عربیا، إفریق

والبطوالت التي نظمت ولمسیرة دامت عشریتین متتالیتین، دخل إثرها السباق العالمي في العدید من المشاركات 
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الدولیة ولكنه كان زعیما للقارة إال أن نتائجه ظلت تراوح مكانها، وذلك لما یتطلبه المستوى العالمي من كفاءات 

نیات عالیة إستفادت من تطبیقها والعمل بها في بعض المنتخبات اإلفریقیة المنافسة لمنتخبنا وهو ما وخبرات وٕامكا

  .ظهر به المنتخب المصري في هذه العشریة األخیرة

یجعلنا أمام عدة تساؤالت لم نجد لها مبررا مقنعا بالرغم من وجود مواهب وعشاق كثیرین بهذه المنطقة إال أن تمادي 

القدم رغم النتائج الضعیفة والمصاریف الباهظة جعل ممارسي الكرة الصغیرة یعیشون ظروف قاسیة تفضیل كرة 

  )35، صفحة 1992مارس  18( .وٕاختناقا حادا أدى بالعدید منهم إلى التخلي عنها مرغما

 :تعریف كرة الید - 3- 1-3

إلى اآلن سریعا، ویؤكد ذلك بتزاید عدد الدول المنظمة لإلتحاد الدولي  لقد كان تطور كرة الید منذ نشأتها  

في العالم، وتطورت إلى أن أصبحت  انتشارهاالجماعیة التي أخذت مكان الصدارة من حیث  األلعابوهي إحدى 

ولعبة كرة الید أحد األنشطة  لعبة أولمبیة تحتاج إلى أعلى درجات التكتیك واللیاقة البدنیة والطرق التربویة والتكتیكیة،

الریاضیة المنظمة لها مهارات وقواعد وتتطلب مساحات وأدوات لممارستها، كما أنها تتطلب مواصفات في ممارستها 

  )6 - 5، الصفحات 1999نعمان، ( .كاملة للمحتوى المهاري والبدني الفعال استجابةحتى تضمن 

  :خصوصیات كرة الید -1-3-4

لم تتوقف كرة الید عن التطور من حیث العب وكفرع معترف به دولیا، بل عرف هذا التخصص قفزة كبیرة   

إلى األمام بالنظر إلى عدد ممارسیه المرتفع بنسبة قلیلة الشيء الذي عزز مكانتها كریاضة مدرسیة أو كتخصص 

  .ریاضي على المستوى الوطني

ضي یمارس فوق میدان كبیر أضحى بتقالید عریقة في السنوات األخیرة إلى أن كرة الید الممارسة هذا اللعب الریا

على میدان صغیر أو داخل القاعة فرضت نفسها تدریجیا، فقد أصبحت بسرعة كبیرة إحدى األلعاب الریاضیة 

  .األكثر ممارسة من بین الریاضات األخرى

من المیادین الكبیرة إلى المیادین الصغیرة كان له أثر إیجابي بین فالتنقل الذي عرفته كرة الید بمرورها   

  .األوساط المدرسیة بإحتاللها مكانة أكثر أهمیة من التربیة البدنیة

إن لعبة كرة الید هي لعبة أنیقة وتقنیة مع التناوب في الهجوم والدفاع هذا التخصص المرتكز على حركات   

  .ودقیقافوریة ومتعددة تتطلب تركیزا جیدا 

حسن التحكم التقني والتكتیكي یعد أیضا ضرورة لتحقیق أحسن النتائج ویسمح للشباب باللهو جماعیا   

  (Kailer, 1989, p. 25)  .وتغیرات عدیدة في الریتم

 :كذلك من خصوصیات كرة الید

  .السرعة في الهجمات المضادة - 
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 .دقیقة من زمن المقابلة 60التحمل العام الضروري للحفاظ على إرتفاع مستوى القدرات لمدة  - 

 .القوة والسرعة للرمي والقذف - 

 .اإلنتباه العام والخاص لحسن دقة الرمیات والتمریرات - 

 (Bayer, 1995, p. 8) .كبیر تعد كرة الید ریاضة متكاملة تتطلب جهد طاقوي

 :أهمیة ریاضة كرة الید -1-3-5

تعتبر ریاضة كرة الید من الریاضات الجماعیة والتي لها أهمیة كبیرة في تكوین الفرد من جوانب عدیدة   

الخ، كما أنها تسعى إلى تربیة الممارس ... كتكوینه بدنیا وتحسین الصفات البدنیة كالمداومة والسرعة والقوة والمرونة

وكیاته وذلك ببث روح التعاون داخل المجموعة الواحدة وكذلك المثابرة والكفاح وٕاحترام القانون وتقبل الریاضي وسل

  .الفوز والهزیمة

كما أن ریاضة كرة الید لها دور كبیر في تكوین الشخصیة حیث تنمي في العبیها قوة اإلرادة والشجاعة   

  .والعزیمة والتصمیم واألمانة بوجه خاص

ة الید وسیلة مفضلة كریاضة تعویضیة ألنواع الریاضات األخرى، فإن الكثیر من العبي وتعد ریاضة كر   

هذه اللعبة یحررون نجاحا مرموقا، كما أن العبي كرة الید یصلون إلى مستویات عالیة بشكل ملحوظ في ألعاب 

  )22-20، الصفحات 1978تیواندرت، ( .القوى

وتعتبر ریاضة كرة الید مجاال خصبا لتنمیة القدرات العقلیة وذلك لما تتطلبه في ممارسیها من قدرة عقلیة متعددة 

  )21، صفحة 1980حسنین، ( .مثل اإلنتباه واإلدراك والفهم والتركیز والذكاء والتحصیل

ة ذات أهمیة كبیرة كغیره من الریاضات األخرى وعلیه البد أن تحظى كل هذه اإلیجابیات تجعل من هذه الریاض

  )103، صفحة 1994إبراهیم، ( .بإهتمام المدربین

  :المهارات األساسیة في لعبة كرة الید -1-3-6

 المهارة األساسیة الفردیة في الهجوم:  

 یعتمد في قدرة الالعب على اإلستالم وضعیة الید والجسم، الخواص األربع بعد اإلستالم لیتحول  :اإلستالم

  :الالعب إلى

  .التصویب -1

 .التنطیط -2

 .التمریر -3

 .المراوغة -4
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  مهارة اإلستالم تحدد بمالحظة مسار الكرة وٕارخاء الید واألصابع في حالة مالمسة الكرة لید الالعب، ویجب

رة حتى یتمكن من السیطرة علیها، والتحكم بالكرة یعتمد أساسا على سالسة وضع أن یركز بنظره على الك

 .الجسم وقرب المنافس وسرعة الحركة

 یجب على العب كرة الید تعلم متى یستخدم أي نوع من أنواع التصریب وعلیه أیضا تنمیة  :التصویب

  .جوانب القوة والضعف األسس المهاریة المطلوبة لجمیع أنواع التصویب ولكل نوع من التصویب

  الثبات(التصویب من فوق مستوى الكتف.( 

 .التصویب بالقفز

 التصویب من مستوى الحوض.  

 التصویب من ثني الجذع جانبا. 

  الطیران(التصویب من السقوط.( 

 التصویب اللولبیة. 

 التصویب من رمیات الجزاء. 

 في كرة الید التصویب من القفز هي أكثر أنواع التصویبات شیوعا وٕاستعماال. 

 :ویعتمد إختیار نوع التصویبة على الجوانب التالیة

  ).زاویة التصویب والمسافة للمرمى(مركز الالعب في الملعب بالنسبة للرمي  - 

 .مكان مسار التمریر التي تسبق التصویب - 

 .مركز موقع الالعبین وحركتهم وخصائصهم البدنیة والفنیة - 

 .وحركات وأماكن القوة والضعف لدى حارس المرمى موقع - 

 لیسمح للمهاجم بالحصول ) التصرف(المراوغة هي حركة إجبار الخصم على التحرك  :الخداع والمراوغة

والمراوغة بالكرة تشمل على . مراوغة بالكرة، ومراوغة بدون كرة: على أسبقیته، وهناك نوعان من المراوغات

 :التالي

 مراوغة التمریر. 

 مراوغة التصویب. 

 مراوغة بدنیة رجل لرجل. 

 المزج بین الثالث مراوغات. 



لمحة عامة عن كرة الید                                                                                                         الثالث           المحور

 

 

28 

 :القرار الذي یتخذه الالعب بعد المراوغة یعتمد على القدرة التحلیلیة ومركزه بالنسبة إلى

 المرمى.  

 الزمالء. 

 حارس المرمى/ المزج. 

 .ن أصعب المهارات في التعلیمویجب أن یبنى تعلم المهارة على خبرات النجاح، وغالبا تكون هذه المهارة م

 هو أداء یهدف إلى الحد من حركة الخصم عن طریق حجز مسار حركته وهناك ثالث أنواع  :الحجز

  :للحجز

 الحجز بإستخدام الصدر. 

 الحجز بالجانب. 

 الحجز بالخلف. 

درات الحاجز هو األسهل أداء واألكثر مناسبة واألصعب على المدافع ولكن هذا الحجز یحد من ق: الحجز بالصدر

 )104، صفحة 1994إبراهیم، ( .الهجومیة

سهل التنفیذ نظرا لكون الحاجز قادرا على المالحظة ومشاهدة المدافع ویحدد مكانه حسب : الحجز بالجانب - 

ت تثبیت المدافع لیست حركة المدافع، إضافة إلى ذلك كون یده حرة إلى إستالم الكرة من المزیل ولكن قدرا

  .بكفاءة الحجز بالصدر مما یسهل مهمة الدفاع

هو أكثر صعوبة في األداء واألكثر إیجابیة، ید الحاجز حرة إلستالم التمریر والبعیدة نسبیا : الحجز بالظهر - 

  .عن المدافع

  :ألي العب ومثال ذلك ویعتمد إستعماالت أنواع الحجز على أهداف المهاجم والمستوى المهاري

لو كان المهاجم ذو قدرة عالیة على التصویب وال یتمتع بقدرات عالیة على التمریر إلى العب الدائر،  - 

  .فیفضل إستخدام الحجز بالصدر ألنه أكثر تثبیتا للمدافع

ز یعتمد الداء الصحیح للحجز على مدى ثبات الالعب الحاجز، وكلما كان الالعب أكثر ثباتا كان الحج - 

  :أكثر إیجابیة، ویتكون الحجز الصحیح من األداء النهائي

 األرجل متباعدتین عرض الكتفین. 

 ثني الركبتین قلیال والجذع مائال إلى األمام. 

 األیدي في األمام للتوازن وٕاستالم الكرة. 

 إستقامة الرأس والجسم. 
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 یجب علیك أن تعرف إمضاء وقت كافي للتعلم على هذه المهارة وٕامضاء وقت كافي فیها، وتكون  :التمریر

 .عالیا لتكون مستعدا للتمریر) في حالة التمریر(الكرة في هذه الحالة 

 :وهناك عدة أنواع للتمریر وهي

 التمریر من فوق مستوى الكتف، التمریر بالرسخ، التمریر بالقفز.  

  ة، التمریر من خلف الظهرالتمریر بدفع الكر. 

 التمریر من خلف الرقبة، التمریر بالیدین، التمریر المرتد، التمریر اللولبي. 

لكل نوع من أنواع التمریرات ممیزاته اإلیجابیة والسلبیة والتي تعتمد أساسا على الظروف التي تحیط بوقت   

 .ومكان التمریر

 في كرة الیدالتمریر من فوق مستوى الكتفین هي أكثر إستعماال .  

التمریر من خلف الرقبة والتمریر من وراء الظهر تعتبران من أنواع التمریرات المركبة، والتي  تؤدي بحركة غیر 

 .)104، صفحة 1994إبراهیم، ( .طبیعیة ال تشجع إستخدامها ما لم یكن الالعب یتمتع بمستوى مهاري عالي

   



 

 

 

 

 

 

 



 المحور الرابع                                                                                           الفئة العمریة
 

 

31 

  :التعریف بفئة األواسط - 1- 4- 1

 على سنة فإننا نسلط الضوء) 19- 18(بین ما الممتدة المرحلة أو األواسط سن عن التحدث بصدد كنا إذا        

 مرحلة إال هي وما، المراهقة المتأخرة بمرحلة النفس علماء یسمیها ما وهي الفرد حیاة في وهامة حاسمة جد مرحلة

  .لها وتأكیدا السابقة المرحلة من المكتسب التوازن تدعیم

طابع آخر وفیها یتجه الفرد محاوال أن یكیف نفسه مع المجتمع الذي  تأخذ المرحلة هذه في الحیاة أن إذ         

 التعود من هؤالء الناضجین، محاوال موقعه لیحدد یةالبیئ والظروف الجدیدة تلك المشاعر بین یعیش فیه، ویالءم

 الحیاة في الدخول المراهق كیفیة فیدرس الجماعة لواء تحت واالنطواء العزلة عن واالبتعاد النفس ضبط على

 .إلیه یسعى الذي العمل وٕازاء واالجتماعیة الشؤون السیاسیة إزاء اتجاهاته تحدید مع عالقاته المهنیة، وتتوسع

  :األواسط فئة ممیزات - 2- 4- 1

 الجسمي النمو:  

 من مظهرین أساسین على الجسمي البعد ویشتمل المراهق نمو في البارزة األبعاد أحد هو الجسمي البعد إن     

 في النمو هو الفیزیولوجي بالنمو العضوي، والمقصود والنمو التشریحي أو الفیزیولوجي النمو هما النمو مظاهر

 ویشمل ذلك الوجه بعده وما أثناء البلوغ المراهق لها یتعرض التي لألعیان الظاهرة غیر الداخلیة األجهزة

 والوزن كالطول للمراهق الخارجیة المظاهر نمو فیشمل على العضوي النمو أما الجنسیة الغدد في النمو بالخصوص

 .للطول بالنسبة" سنتمتر 29"و السنة في "كلغ 03"بالنسبة للوزن النمو متوسط یكون والعرض حیث

ویؤدي النمو الجسمي على االهتمام بالجنس األخر ویهتم المراهق بمظهره الجسمي وصحته الجسمیة وقوة     

مظهره  في انحراف المراهق أي  عضالته ومهاراته الحركیة لما تحمله من أهمیة في التوافق االجتماعي، وٕاذا الحظ

 .الضیق والقلق وقد یؤدي ذلك إلى االنطواء واالنسحاب ق ینتابهالوضع، وٕاذا اخف لتصحیح جهده قصار فانه یبذل
 )48، صفحة 1990الحافظ، (

وتعتبر كذلك هذه المرحلة دورة جدیدة للنمو الحركي ویستطیع المراهق اكتساب وتعلم مختلف الحركات وٕاتقانها     

 على كثیرا یساعده عامل زیادة قوة العضالت الذي یتمیز به الفتى في هذه المرحلة نإذلك ف باإلضافة إلى وتثبیتها،

  )147، صفحة 1992عالوي، ( .القوة العضلیة من المزید التي تتطلب الریاضیة، األنشطة من عدیدة أنواع ممارسة إمكانیة

 العقلي النمو: 

عدیدة، فهو یستمر في هذا العقد  جهات في العقلي نموه في یسیر السوي الحدث أن المراهقة لفترة المالحظ من     

في القابلیة على التعلم، وهو إلى جانب ذلك  أیضا ینمو كما وتقویتها، العقلیة القابلیة اكتساب الثاني من عمره على

باإلضافة  والتعقید، ةت التي تتمیز بالصعوبعلى حل المشكالء و یتمیز بزیادة قابلیته على إدراك العالقة بین األشیا

 الطبیعة وراء ما عن المستمر ببحثه یتمیز حیث ،إلى كل هذا سیصبح أكثر قدرة على التعامل باألفكار المجردة

 محاولة وهذا ما یؤدي إلى نضج الجهاز العصبي،راجع لنمو الذكاء فیه و  وهذا التفكیر في المنطق سمات وبظهور

التمایز، إذ تكتسب حیاته  نحو تتجه بأنها المراهق لدى العقلیة الحیاة تتسم كما وتساؤله، فضوله یثیر ما كل فهم

 .یعیش فیها التي واالجتماعیة الثقافیة األخالقیة البیئة مع للتكیف تساعده نوع من الفعالیة
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 بنموه لتأثر المراهق نظرا والفلسفة والدین كالسیاسیة المختلفة بالمواضیع هتمامهال تصرفاته في مثالي فیكون     

 مع تفاعله لمدى راجع وهذا الطفولة، في علیه كان ما عن اإلدراك عنده ویختلف واالنفعالي والعقلي العضوي

 لهو من فیها یراه یتلخص في اآلثار المباشرة، وما مثال الریاضة للممارسة یعیش فیه، فإدراك الطفل الذي المحیط

 االجتماعیة والعالقات البدنیة الصحة وسمات أما إدراك المراهق أوسع حیث یرى في الریاضة خصائص ومرح،

الفرد السوي، ومع أن إدراك المراهق یمتد عقلیا إلى ما وراء المحسوسات نحو األفاق  إنشاء في ودورها السلمیة

 یظهر ما هذا یفهم ویدرك أكثر ثباتا واستقرارا، البعیدة، والمراهق في هذه المرحلة یعتبر أكثر انتباها من الطفل لما

  )69، صفحة 1990الحافظ، ( .ستداللستنتاج واإلباستخدامه اإل تتعرضفي لجوئه إلى الطرق المختلفة لحل المشاكل التي 

 جتماعيالنمو اإل:  

 یصل الصحیحة التي العالقات تكوین تسبق التي المرحلة بأنها المراهقة مرحلة في االجتماعیة الحیاة تتمیز    

 الخضوع من محاوال التخلص أوسع لحیاة المراهق ینطلق المراهقة مرحلة وفي الرشد، مرحلة في المراهق إلیها

 .للجماعة االنتماء على قادرا لألسرة، ویصبح الكامل

وكذلك أسلوب ، األخالقیة أحكامه وفي لزمالئه ختبارهإ في المراهق یمارسه الذي النشاط في التغیر هذا ویظهر   

لنفسه وكذلك بإدراكه لدور ومسؤولیة  ونقده االجتماعیة للفروق التفطن تعامله مع غیره، فمن مظاهر هذا التحول

الفرد الواحد داخل الجماعة مما یساعد على التكیف بصفة سویة كما تتكون لدیه فكرة األحكام األخالقیة على أنها 

  )33، صفحة 1982مختار، ( .مزیج من أحكام الراشدین والعادات السائدة والمعروفة في المؤسسة

معظم علماء النفس واالجتماع یؤكدون أن الصراع القائم بین المراهق والوالدین هو إحدى  :الصراع مع األسرة: أوال

هم باءتبین أن اآل: حقائق الحیاة إال أن االختالف یكمن في العوامل المؤدیة إلى ذلك، فنظریة التحلیل النفسي مثال

الذي یصرح أن اآلباء عندما یرون عالمات النضج  "Feridenberg"المسئولین عن ذلك الصراع في مرحلة المراهقة 

اآلباء في السن مما یزید من الخوف ألن هذا التغیر یمثل تقدم ظاهرة عند أبنائهم فإن ذلك یؤثر علیهم فیثیر فیهم 

ختالف في وجهات النظر فیما یبدیه المراهق من رغبة في التلقائیة وتشكك في األوضاع مخاوفهم هو التعارض واإل

  . واالنجاز ئمة وهي ما یعلقه اآلباء من آمال على مستقبل أبنائهم في النجاحالقا

في ناحیتین أساسیتین  باألسرة عالقته عن الرفاق بین العالقات طابع یختلف ):الرفاق(المراهق والزمالء: ثانیا  

 العالقات التي حین نجد أنفي  اختیارها، في الحریة أو الحق له ولیس دائما علیه مفروضة األسریة العالقة: هما

 أنماط على الفرد تعرف أن الصداقة كما للتغیر قابلة أنها كما االختیار حریة من بنوع تتمتع الزمالء مع یقیمها

  .الذات عن جدیدة تصورات وتكوین الخبرة منها السلوك ویكتسب من جدیدة

 سنة) 19-16(بوضوح في سن  المهنیة هتماماتهإ تحدید في المراهق یبدأ :المراهق والمركز االجتماعي: ثالثا

 إیجابي موقف اكتسابه طریق عن ولیس المهن بعض نحو سلبي موقف اكتسابه خالل من ینمو فالطموح المهني

  )7- 6، الصفحات 1981الباهي، ( .المفضلة المهن نحو

 النمو الحركي:  

مجموعة من التغیرات  یتفق معنى النمو الحركي إلى حد كبیر مع المعنى العام للنمو من حیث كونه        

هو مدى  التي تسیر حسب أسلوب ونظام مترابط متكامل خالل حیاة اإلنسان، ولكن وجه االختالف المتتابعة
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میة النمو وقد جاء تعریف أكادی السلوك الحركي والعوامل المؤثرة فیه، دراسة التركیز على

التي قدمت تعریف النمو الحركي أنه عبارة عن التغیرات في السلوك " MotorsDéveloppement Académie"الحركي

  .ك الحركي خالل حیاة اإلنسانالسلو  في التغیرات عن عبارة أنه، الحركي خالل حیاة اإلنسان

ومن مظاهر النمو الحركي لدى المراهق أن حركاته تصبح أكثر  والعملیات المسؤولیة عن هذه التغیرات،       

وهو الزمن الذي یمضي بین المثیر  " Réaction Timeزمن الرجع"توافقا وانسجاما، ویزداد نشاطه وقوته ویزداد عنده 

  )339، صفحة 1994زهران، ( .واإلستجابة

  االنفعاليالنمو :  

 هذه تأخذ المراهق سن بتقدم لكن تحدث التي التغیرات بسبب حدتها في نفعاالتاإل تكون المراهقة بدایة في    

   .فیها التحكم على قادرا ویصبح انفعاالته تتزن سن الفرد یصل حتى الهدوء من نوع نفعاالتاإل

 البیئة أن نجد جهة ومن، وبلوغ نضج من إلیه وصل ما مع تتناسب ال معامالته أن كیدر  المرحلة هذه وفي

  .ذاته له كفرد وحقوقه رجولته تقدر وال التطور لهذا هتماماإ تولي ال األسرة في المتمثلة الخارجیة

بالتقدیر والتقبل  یشعر أن إلى السبیل تعتبر فهي النفسیة المراهق صحة منبع یعتبر :الحاجة إلى الحنان: أوال

 حدود تتعدى بحیث وتزداد تنمو ك نجد عالقةولذل بنفسه ستقاللاإل صفة المرحلة هذه في تنشأ بحیث اإلجتماعي،

  .والمنزل المدرسة

 األسرة وعلى غ الذي یلیه إلى الممارسة الریاضیة،البال هتمامواإل اللعب مجال في هذا یظهر :النشاط الذاتي: ثانیا

 ال التي الصفات وتدعیم شخصیته لتطویر منه ستفادةواإل السلیمة الوجهة إلى ونشاطه حماسه توجیه البدني والمربي

 .روح التعاون، االتصال، وحب الغیر، و حریة التعبیر عن آراءه: مثل الریاضي الطفل عند إال متوفرة نجدها

 :التالیة النقاط في االنفعاالت بعض تلخیص ویمكن    

 .یالحظه شيء بأي یتأثر الشعور ورقیق الحسن مرهق یكون حیث الشدیدة الحساسیة -1

 .واآلراء التقلبات كثیر یكون حیث النفسي الصراع  -2

الذات وقد  على للعزلة یدفعه مما تحقیقها عن وعجزه المراهق أماني بسببوالكآبة  والقنوط الیأس مظاهر -3

 .ینتج عنه كثرة التفكیر في االنتحار

 .فیعمد إلى إبراز شخصیته ،إهانة والنصیحة تدخال مساعدتها بأن یرى حیث األسرة سلطة ومقاومة التمرد  -4

 

 )06، صفحة 1981الباهي، ( .وبنجاح وتفوق دراسي أو ثروة كبیرة كاملة برجولة فیعملكثرة أحالم الیقظة  - 5

  

 :مشاكل فئة األواسط -3- 1-4

 نفسه المجتمع إلى یعود والسبب الفترة هذه في المراهقین تواجه التي الرئیسیة المشكالت من المراهقة مشاكل إن   

 نتناول سوف ولهذا الفئة بهذه عالقة لها التي المنظمات وكل والنوادي واألسرة جتماعیةاإل والهیئات والمدرسة

  .المراهق لها یتعرض التي المشاكل مختلف
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 المشاكل النفسیة: 

 واضحة تبدو التي ذاتها النفسیة العوامل من وانطالقا المراهق نفسیة في تؤثر قد المشاكل هذه أن المعروف من    

 ألمور یخضع ال فهو واألسالیب الطرق بشتى التطلع هذا لتحقیق وثورته ستقاللواإل التجدید نحو المراهق تطلع في

 .واالجتماعیة، بل أصبح یفحص األمور ویزنها بتفكیره وعقله الخلقیة والقیمة المجتمع وأحكام وتعاملها البیئة

 قصده دون یسعى الذي الجدید إحساسه تحس وال موقعه تقدر وال معه تتصارع البیئة بأن المراهق یشعر وعندما   

، فإن كان كل من األسرة والمدرسة واألصدقاء ال یفهمون قدراته ومواهبه وال وعناده وتردده وبثورته یؤكد نفسه ألن

  .وال تشبع فیه حاجاته األساسیة في حین فهو یجب أن یحسن بذاته وأن یعترف الكل بقدراته تعامله كفرد مستقل،

 كل االنفعالیةالمشا:  

 ندفاعاإل وهذا ندفاعهاإ و  وحدتها نفعاالتاإل عنف في واضحا یبدو المراهق الفرد حیاة في نفعالياإل العامل إن    

كل یرجع ذلك إلى التغیرات الجسمیة للمراهق، حین ینمو جسمه وشعوره  ،خاصة نفسیة أسباب له لیس االنفعالي

حیث أن جسمه ال یختلف عن أجسام الرجال وأن صوته أصبح خشنا فیشعر المراهق بالفخر، وكذلك في الوقت 

لیها نفسه بالحیاء والخجل من هذا النمو الطارئ كما یتجلى بوضوح خوف المراهق من المرحلة الجدیدة التي ینتقل إ

  .والتي تتطلب منه أن یكون رجال في سلوكه وتصرفاته

 المشاكل االجتماعیة : 

 كمصدر المجتمع في مكانة على الحصول مثل األساسیة السلوكیة االحتیاجات من تنشأ المراهق مشاكل إن        

  .المراهقة على السلطة

 األسرة كمصدر للسلطة:  

 وعندما، الطفولة عالم من والتحرر والحریة ستقاللاإل إلى یمیل العمر من المرحلة هذه في المراهق إن        

، كما أنه ال یرید أن یعامل معاملة لقدراته حتقارإ و  شأنه في تصغیرا الموقف هذا یعتبر شأنه في األسرة تتدخل

 بل هــل یقال ما كل یتقبل وال أراء وأفكار، من علیه یعرض ما كل ومناقشة نقدالصغار لذلك نجد میل المراهق إلى 

، وأن شخصیة المراهق تتأثر بالصراعات والنزاعات الموجودة بینه لعناده أحیانا لها یتعصب وأفكار مواقف له یصبح

وبین أسرته وتكون نتیجة هذا الصراع خضوع هذا المراهق وٕامتثاله أو تمرده وعدم إستسالمه فالمراهق یرید التحرر 

، صفحة 1971معوض، ( .، فهو یرید االستقالل والتحرر من جمیع القیود من قبل األسرةمن أسرته فال یقبل التدخل في شأنه

73(  

 المدرسة كمصدر للسلطة: 

 سلطة مع تتعارضق أوقاته، وسلطة المدرسة المراه فیها یقضي التي االجتماعیةؤسسة الم هي المدرسة إن      

 سلطة من أشد المدرسیة السلطة ىیر  أنه بل العمر من المرحلة هذه طبیعة یحكم أن یحاول فالطالب، المراهق

 كاصطناع ثورته عن للتعبیر سلبیا مظهرا یأخذ فهو ولهذا المدرسة في یرید ما یفعل أن المراهق یستطیع فال، األسرة

 بوجه والمدرسین المدرسیة السلطة من والخروج التمرد لدرجة أحیانا الثورة تصل قد أو بالدرس االستهانة أو الغرور

  .العدوان إلى تصل لدرجة خاص
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 المجتمع كمصدر للسلطة: 

 یمكنه منهم، فالبعض العزلة أو جتماعیةاإل الحیاة إلى یمیل خاصة بصفة والمراهق عامة بصفة اإلنسان إن    

والبعض األخر یمیل إلى العزلة  األصدقاء كسب من تمكنه جتماعیةإ بمهارات التمتع بسهولة جتماعیةإ صالت عقد

ح النجا یحقق لكي الفرد أن المجال هذا في قولهواإلبتعاد عن اآلخرین لظروف اجتماعیة نفسیة، وكل ما یمكن 

أن یكون محبوب من اآلخرین وأن یكون له أصدقاء ولیشعر بتقبل  بد ال جتماعیةاإل بعالقته وینهض االجتماعي

  .اآلخرین له

  غبات الجنسیةمشاكل الر:  

 ما تحقیق أمام حاجزااألخر، ولكن التقالید في مجتمعه تقف  للجنس الشدید بالمیل مراهق یشعر أن الطبیعي من    

 تجاهإ المراهق عند الموجودة الفطریة الدوافع إعاقة على یعمل فإنه الجنسین بین المجتمع یفصل فعندما ،إلیه یمیل

 لجوء إلى باإلضافة األخالقیة رغیال السلوكیات من األخر وٕاحباطها وقد یتعرض إلى انحرافات وغیرها الجنس

 نحرافباإل تصیبهم وبالتالياألخر  بالجنس صلة لها وتكونالمجتمع،  یقرها ال التي الملتویة األسالیب إلى المراهقین

 .األخالقیة واألسالیب العادات بعض في

 المشاكل الصحیة :  

، أن یصاب المراهق بسمنة بسیطة السمنة هي المراهقة سن في الشاب لها یتعرض التي المرضیة المتاعب إن   

 اضطرابات رأى إذا األخصائي الطبیب ، والعرض علىاألكل تنظیم على العمل فیجب كبیرة كانت إذا ولكنمؤقتة 

 جوهر ذاته حد في وهو متاعبهم إلى لالستماع الطبیبمع  إنفراد على المراهقین عرض یجب كما ،بالغدد شدیدة

 . للمراهق العالج

 العدوانیة النزعة مشاكل:   

وعلى الرغم من أن النزعة  اآلخرین من زمالئهم، على العدوان إلى النزعة المراهقین بین الشائعة المشاكل من    

 :تشكل مشكلة واحدة إال أن أعراضها تختلف من مراهق ألخر من المراهقین العدوانیین مثل

 .الزمالء على والسب والشتم بالضرب عتداءاإل  -

  .والسرقة عتداءاإل  -

 )162صفحة ، 1971معوض، ( .اإلعتداء بإلقاء التهم على الزمالء -  

  

  :األواسط فئة عند البدنیة الصفات -4- 1-4

 القوة: 

 الذكور عند مستواها في الفرق یصل سنة) 19(ن س بلوغ وعند أسرع بصورة األوالد عند المطلقة القوة تزداد     

 فيبكیلوجرام  تزداد التي أي النفسیة القوة لتطور األعلى الحد بلوغ یتم ذلك إلى وباإلضافة ، %  40ى إل واإلناث

 وتتضح االنفجاریة، القوة تطور نالحظ كما الذكور، عند المطلقة للقوة األعلى الحد ویبلغ اإلناث، عند الجسم كتلة

  .العضلي للتقلص كبیرة بسرعة المقاومة على للتغلبالمراهق  كفاءات أیضا
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 السرعة: 

 مختلفةأجزاء  في اإلثارة عملیات سیر كتمالإ في عنها یعبر التي العصبیة العملیات حركةغیرات بت ترتبط    

 العضلة في التناسق وفعالیة العضلیة األلیاف والتواء ومرونة والعضلي، العصبي التناسق ومستوى العصبي، للجهاز

 .اإلرادیة للصفات یةالتناسق والكفاءة والمرونة القوة مستوى تغیر مع

 المرونة:  

 وتكون ةیالخارج القوة لتأثیر نتیجة للمفاصل تحرك قابلیة ألكبر بوصولهاالمراهق  عند الصفة هذه تتصف      

 قابلیة طریق عن المرونة مستوى تحدید ویتم دائما النشطة المرونةمؤشرات  من أعلى الخاملة المرونة راتمؤش

 الجهاز وتأثیر العضلیة الضخامة مقاییس طریق وعن واألربطة للعضالت المرونة وصفات المفاصل، تحرك

 .المركزي العصبي

 التحمل: 

 وفي والمرونة والرشاقة للسرعة األعظم المستوى بلوغ بعد د المراهقعن التحمل في العالي المستوى بلوغ تم   

 من األعظم الجزء فیه یشارك والذي ومستمر فعال بشكل الطویل بالعمل للقیامالمراهق  كفاءة تفهم العام التحول

 )39-35- 34، الصفحات 1998محمد، ( .الكیمیائیة للتفاعالت نتیجة العضلي الجهاز

 ):األواسط فئة(للمراهقین  بالنسبة الریاضة أهمیة - 5- 4- 1

 من تزود كما وبدنیا، فكریا المراهق تحضر أنها حیث هذا الجنسین، لكال وترویح تسلیة عملیة الریاضة إن    

 راباتاضط إلى تؤدي التي المكتظة النفسیة والمشاعر األحاسیس عن التعبیر أجل من الحركیةرات والخبالمهارات 

 تحصیلها یستطیع ال التي المقیدة مدالق من جملة على خاللها منالمراهق  فیتحصل نفجارها،إ عند وعصبیة ةینفس

  .ةاألسری الحیاة في

 وأنجح العصر متطلبات وفق والبدنیة النفسیة دراتهوق الریاضي مواهب صقل علىالتدریبیة  الحصص تعمل كما

 وبعد والملل، بالقلق الریاضي فیه یحس الذي راغالف وقت شغل أجل من الریاضیة الحصص تكییف هو لذلك منهج

 وقته ویضیع والخمول للكسل یستسلم أن من بدال والنمو للراحة حتما ویستسلمیا وفكر  عضلیاالمراهق  یتعب الریاضة

المجتمع، وعند مشاركة المراهق  في التجمعات الریاضیة والنوادي الثقافیة من أجل  وال النفس وال اهللا یرضي ال فیها

ممارسة مختلف النشاطات الریاضیة فان هذا یتوقف على ما یحس به عن طریق التغیرات الجسمیة والنفسیة 

 . والعقلیة التي یمر بها

 :األواسط فئة عند الریاضة ممارسة شروط -6- 1-4

 الجسدیة الشروط: 

 وتتضمن ریاضي، نشاط أي لممارسة وقدراته الجسمیة الفرد صفاتبدراسة  وذلك الجسم سالمة في وتتمثل    

 الحاالت الوزن، الطول، العضالت، الدم الرئتان، القلب، الغدد، اللوزتان، الشم، النظر، من ككل الجسم سالمة

  .العصبي الجهاز الغذائیة،
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 الذاتیة الشروط: 

 أي ممارسة أن حیث الریاضي النشاط ممارسة في "هورغبت میله" الفرد ستعدادإ أي النفسي، االستعداد في تتمثل   

 .علیه واإلقبال الریاضة من النوع هذا ألداء الفرد میل أو بمدى مرتبط یكون وریاضي بدني نشاط

 المادیة الشروط: 

 التخطیط مناهج الریاضیة، والوسائل الریاضیة والقاعات كالمالعب البیداغوجیة الشروط توفیر في تتمثل   

 اإلرهاق وعدم الممارسة، للجماعة یتسنى حیث والجنس، السن،مراعاة  یجب مناسبا نشاطا تحقق ولكي والتنظیم،

 )15، صفحة 1986رزیق، ( .والفكري البدني النمو في
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  :خالصة

من خالل ما سبق من المعارف التي تطرقنا إلیها نستخلص أن العملیة التدریبیة لها عالقة باألداء الریاضي  وأنه 

والعب كرة الید دائما ما یحتاج إلى التدریب الریاضي من أجل تنمیة القدرات  یأتي بعد العملیة التدریبیة كنتیجة،

الریاضي والعب كرة الید عناصر مترابطة  واألداءاریة، وكل هذه العناصر من العملیة التدریبیة البدنیة والنفسیة والمه

ه ونتیجة العملیة التدریبیة كالسلسلة وهي تتابع مع بعضها فالالعب یجب أن یتدرب من اجل أن یحافظ على لیاقت

 .هي االداء الریاضي
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  :تمهید

الدراسات السابقة من أهم الجوانب التي یجب على كل باحث تناولها إلثراء بحثه، وهي تعالج نفس الموضوع  تعتبر

  .متغیرات، حیث تستعمل للحكم، المقارنة، اإلثبات أو النفيلوتعتمد على نفس ا

وفي حدود إمكانیة الباحث لم یتحصل على دراسة سابقة، ولكن تحصل على دراسة مشابهة للموضوع والتي أخذت 

صدقها وثباتها، ولقد راعى الباحث االهتمام  واختبارأصحابها ببنائها  قام واألجنبیةمن بعض الباحثین منها الوطنیة 

كوسیلة لقیاس االتجاه نحو  kenyon scaleكنیون مقیاس  استخدمتالتي  واألجنبیةببعض االتجاهات العربیة 

سباحي مرحلة المراهقة  اتجاهاتالباحث في هذه الدراسة مقیاس كنیوون كأداة لقیاس  استخدمفیه  ،النشاط الریاضي

سات التي لها ومنه سنحاول في هذا الجزء أن نتناول بعضا من هذه الدرا. والریاضي نحو ممارسة النشاط البدني

 .بموضوعنا هذاعالقة 
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  :األولىالدراسة  - 1- 2

  .محمد مرعي على محمد :اسم ولقب الباحث

مختلفة من منطقة الجهد االولى في بعض المتغیرات  أزمنةاثر التدریب الفتري باستخدام  :عنوان البحث

  .البدنیة والمهاریة ومعدل سرعة النبض لدى العبي كرة السلة

  .2004 :تاریخها

جامعة الموصل كلیة  .شهادة الماجستیر في التربیة الریاضیة مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل :الدراسةمستوى 

  .التربیة الریاضیة العراق

  :المشكلة

ومعدل  البدنیة والمهاریة الصفاتتعمل على التأثیر على بعض  )ATP-PC( األولىاي االزمنة من منطقة الجهد  

  سرعة النبض بعد الجهد وفي فترة االستشفاء؟

  :هدف البحث

الثالث والرابع  –والثاني  األولالزمن ) ATP-PC( األولىمنطقة الجهد  باستخدامالكشف عن تأثیر التدریب الفتري 

 الختباراتجهد مباشرة وفي فترة االستشفاء لعلى بعض المتغیرات البدنیة والمهاریة ومعدل سرعة النبض بعد ال

  .البدنیة لدى العبي كرة السلة، بین االختبارات القبلیة والبعدیة لمجموعتي البحث

قید '' الكشف الفرق في بعض المتغیرات البدنیة والمهاریة ومعدل سرعة النبض بعد الجهد وفي فترة االستشفاء 

  .بین االختبارات البعدیة لمجموعتي البحث'' الدراسة

  :البحث فرضیة

  وجود فروق معنویة في بعض المتغیرات البدنیة والمهاریة ومعدل سرعة النبض بعد الجهد وفي فترة

االستشفاء لدى العبي كرة السلة بین االختبارات القبلیة والبعدیة ولصالح االختبارات البعدیة لمجموعتي 

  .البحث

 لنبض بعد الجهد وفي فترة وجود فروق معنویة في بعض المتغیرات البدنیة والمهاریة ومعدل سرعة ا

  .لدى العبي كرة السلة بین االختبارات القبلیة والبعدیة  ولصالح المجموعة الثانیة" قید الدراسة"االستشفاء 

 .الباحث المنهج التجریبي لمالئمته طبیعة البحث استخدم :منهج البحث
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  :اختیارهاالعینة وكیفیة 

) 17- 16(من العبي مركز شباب الموصل بكرة السلة باعمار  تم اختیار مجتمع البحث بطریقة عمدیة

یبیتین العبا ، قسموا الى مجموعتین تجر ) 20(ة البحث فقد تكونت من نیع أماالعبا ، ) 26(سنة ، وكان عددهم 

  .بطریقة االزواج المتماثلة

  :أدوات البحث

  .مسح المصادر العلمیة

  .االستبیان 

  .المقابلة الشخصیة

 أسفلم واختبار القفز العمودي، اختبار التصویب من 30م والبدء من 20اختبار عدو : االختبارات البدنیة والمهاریة

من وضع االستناد ) شناو(السلة، اختبار سرعة التمریر،اختبار سرعة المحاورة بالكرة، اختبار ثني ومد الذراعین 

  .رجل على حدامسافة كل  ألكبر،اختبار ثالث حجالت )ثا10( األمامي

  تم إجراء القیاسات التالیة :القیاسات

  .سم/ طول الجسم 

  .كغم/وزن الجسم

  ).د/ن/ (معدل نبض القلب 

  :اهم النتائج

  تفوقا في جمیع ) الثالث والرابع –والثاني  األول(الزمن  األولىاحدث التدریب الفتري منطقة العمل

) والرشاقة، والقوة االنفجاریة، والقوة الممیزة بالسرعة للرجلین والذراعین السرعة االنتقالیة، ( المتغیرات البدنیة 

في االختبارات البعدیة ) السلة أسفلسرعة المحاورة بالكرة، سرعة التمریر، وسرعة التهدیف من (والمهاریة 

في اختباري  إال ،األولىلصالح المجموعة التجریبیة  األكبرعند مقارنتها باالختبارات القبلیة ، وكان التفوق 

  .السلة ، فقد كان التفوق لصالح المجموعة التجریبیة الثانیة أسفلالرشاقة والتهدیف من 

 عند مقارنتها  رفع معدل النبض بعد الجهد في القیاسات البعدیة لالختبارات البدنیة إلىالتدریب الفتري  أدى

  .بالقیاسات القبلیة

 خفض معدل النبض في فترة االستشفاء في القیاسات البعدیة لالختبارات البدنیة  إلىالتدریب الفتري  أدى

  .عند مقارنتها بالقیاسات القبلیة وكان االنخفاض االكبر لصالح المجموعة التجریبیة الثانیة
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  :أهم التوصیات

  اعتماد المدربین عند بناء البرامج التدریبیة على جدول دلیل التدریب الفتري.  

  المدربین عند بناء البرامج التدریبیة على مبدأ الخصوصیة وفق انظمة انتاج الطاقةاعتماد.  

  لتطویر عناصر اللیاقة البدنیة ) والثاني األول(الزمن  األولىاستخدام برنامج التدریب الفتري منطقة العمل

  .الخاصة والمهاریة لكرة السلة

  البدني العام اإلعدادفي فترة ) الثالث والرابع(الزمن  األولىاستخدام برنامج التدریب الفتري منطقة العمل.  

 استخدام النبض كمؤشر للحالة التدریبیة لالعب بعد الجهد وفي فترة االستشفاء.  

  :الدراسة الثانیة - 2- 2

  .علي زهیر صالح حمو نعمان :اسم ولقب الباحث

وبعض المهارات لدى العبي كرة القدم  العضلیةوالبلیومترك على القدرة  األثقالتدریبات  استخدامأثر  :عنوان البحث

  .الشباب

  .2005: تاریخها

  شهادة الماجستیر في التربیة الریاضیة مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل: مستوى الدراسة

  والمهارات لدى العبي كرة السلة ؟ العضلیةتدریبات األثقال والبلیومتریك یثر على القدرة  استخدامهل   :اإلشكالیة

  :البحث فرضیات

  توجد فروق ذات داللة معنویة بین القیاسین القبلي والبعدي لكل من المجموعتین التجریبیتین لصالح القیاس

  .البعدي في القدرة العضلیة وبعض المهارات لدى العبي كرة القدم الشباب 

 قدرة العضلیة وبعض ال توجد فروق ذات داللة معنویة في القیاسات البعدیة بین المجموعتین التجریبیتین في ال

  .لشباب االمهارات لدى العبي كرة القدم 

 :اهداف البحث

  في القدرة العضلیة وبعض المهارات لدى العبي كرة القدم الشباب باألثقالالكشف عن أثر التدریب  

  األسلوبینواالختبارات المهاریة في  العضلیةالقدرة  اختباراتالكشف عن نسب التطور في. 

  وبعض المهارات لدى العبي كرة القدم الشباب العضلیةفي القدرة  باألثقالالكشف عن أثر التدریب.  

  .طبیعة البحث لمالئمتهاستخدم الباحث المنهج التجریبي  :منهج البحث
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  :العینة وكیفیة إختیارها

) 18- 15(في محافظة نینوى بأعمار  بكرة القدم تم اختیار مجتمع البحث بصورة عمدیة من العبي الشباب

العبًا من العبي شباب نادي الكهرباء تم ) 40(العبًا ، أما عینة البحث فقد تكونت من ) 240(سنة البالغ عددهم 

العبًا وتم ) 20(اختیارهم بالطریقة العشوائیة غیر المنتظمة قسموا إلى مجموعتین تجریبیتین تضم كل مجموعة 

مجموعتین بطریقة القرعة فاستخدمت المجموعة األولى المنهاج التدریبي بأسلوب تدریبات ال الالعبین على توزیع

  . األثقال والمجموعة الثانیة المنهاج التدریبي بأسلوب تدریبات البلیومترك

  :أدوات البحث

 الوسط الحسابي.  

 االنحراف المعیاري .  

  للعینات المرتبطة) ت(اختبار .  

  للعینات غیر المرتبطة )ت(اختبار.  

 نسبة التطور. 

  النسبة المئویة  

  :أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث

  القوة االنفجاریة (إن تدریبات األثقال كان لها دور إیجابي في تنمیة القدرة العضلیة المتمثلة في اختبارات

، القوة الممیزة القوة الممیزة بالسرعة لعضالت البطن  القوة االنفجاریة لعضالت الذراعین ،  ،لعضالت الرجلین 

  . )بالسرعة لرجل الیمین ولرجل الیسار

  ضرب الكرة بالرأس (المتمثلة في الحركیة إن تدریبات األثقال كان لها دور إیجابي في تنمیة بعض المهارات

  ).ع الكرة من المنافسألبعد مسافة، ضرب الكرة بالرجل ألبعد مسافة، الدحرجة، الرمیة الجانبیة، قط

  القوة االنفجاریة (إن تدریبات البلیومترك كان لها دور إیجابي في تنمیة القدرة العضلیة المتمثلة في اختبارات

، القوة الممیزة القوة الممیزة بالسرعة لعضالت البطن  القوة االنفجاریة لعضالت الذراعین ،  ،لعضالت الرجلین 

  ).السرعة لرجل الیمین ولرجل الیسارلیسار، القوة الممیزة ببالسرعة لرجل الیمین ولرجل ا

   ضرب الكرة (المتمثلة في  الحركیةإن تدریبات البلیومترك كان لها دور إیجابي في تنمیة بعض المهارات

  ).بالرأس ألبعد مسافة، ضرب الكرة بالرجل ألبعد مسافة، الدحرجة، الرمیة الجانبیة، قطع الكرة من المنافس

  القوة االنفجاریة (ریبات األثقال أدت إلى تطور القدرة العضلیة أفضل من تدریبات البلیومترك في اختبار إن تد

ضرب الكرة بالرجل (وكذلك أدت إلى تطویر بعض المهارات أفضل من البلیومترك في ) لعضالت الذراعین

  ).ألبعد مسافة، الرمیة الجانبیة
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  القوة (لقدرة العضلیة أفضل من تدریبات األثقال في اختبارات إن تدریبات البلیومترك أدت إلى تطویر ا

) القوة الممیزة بالسرعة لرجل الیمین والیسار االنفجاریة لعضالت الرجلین، القوة الممیزة بالسرعة لعضالت البطن

ضرب الكرة بالرأس ألبعد مسافة، الدحرجة، (وكذلك أدت إلى تطویر بعض المهارات أفضل من األثقال في 

  )ع الكرة من المنافسقط

  :هم التوصیاتأ

 لتطویر القدرة العضلیة وبعض المهارات لدى  وتدریبات البلیومترك استخدام أسلوب تدریبات األثقال

  .العبي كرة القدم الشباب

 ضرورة استخدام األسالیب المختلفة لتدریبات البلیومترك وعدم االعتماد على أسلوب واحد.  

  ضرورة إتباع مدربي كرة القدم لكافة المراحل السنیة األسلوب العلمي عند تخطیط برامج التدریب

 .باألثقال والتدریب بالبلیومترك
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 :التعلیق على الدراسات - 3- 2

من بین ما كان منطلق لبحثنا هذا هو تطرق الزمالء الطلبة لمواضیع تشابه موضوع بحثنا من حیث الهدف 

اثر التدریب الفتري باستخدام ازمنة مختلفة من منطقة الجهد ''بدراسة  ولىاألفقد قام الباحث في الدراسة 

حیث أن '' عبي كرة السلةاالولى في بعض المتغیرات البدنیة والمهاریة ومعدل سرعة النبض لدى ال

م أدوات البحث حیث قا استعمالكذالك كان هناك تشابه في التدریب الفتري جزء من العملیة التدریبیة و 

أن للتدریب الفتري أثر  أهمهاوكذلك المقابلة الشخصیة وتوصل إلى نتیجة  استبیانمقیاس  باستعمالكذالك 

 والتيبالنسبة للدراسة الثانیة  أماالمنهج التجریبي،  باستخدامفي تطویر الجانب البدني والمهاري إال أنه قام 

وبعض  العضلیةوالبلیومترك على القدرة  األثقالتدریبات  استخدامأثر ''كان عنونها یندرج تحت عنوان 

التركیبة بما أننا قمنا  والتي كانت مشابهة لبحثنا من الناحیة  ''المهارات لدى العبي كرة القدم الشباب

الریاضي نجد أن الباحث في دراسته أّخذ أجزاء من العملیة  األداءبدراسة أثر العملیة التدریبیة على 

والبلیومتركیة على القدرة العضلیة وبعض المهارات اللذان هما عنصران من  األثقالالتدریبیة وهي تدریبات 

والمهارات  العضلیةلها دور في تنمیة القدرة  األثقالأنتدریبات الریاضي وقد توصل الباحث فیها إلى  األداء

  .الحركیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



الدراسات المرتبطة بالبحث                      الفصل الثاني                                                      
 

 

47 

  :خالصة

قمنا في هذا الفصل بعرض أهم النقاط التي شملتها وتابعتها الدراسات المشابهة لبحثنا والتي واجهنا صعوبة كبیرة 

الخاصة والتابعة لبحثنا وكانت مشابهة نوعا ما وقمنا كذلك بربط  دها حیث أنها تناولت بعض العناصرفي إیجا

وتحمیل اهم النقاط المشتركة وكذلك أهم النتائج المشتركة حیث قمنا بالتعلیق علیها في نهایة هذا الفصل وذكر اهم 

  .النتائج المشتركة بینها
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  :تمهید

لها وزن كبیر على الصعید العالمي وهذا راجع الرتقاء مستوى  أصبحتعتبر كرة الید من الریاضات الجماعیة التي 

  . األوربیةالعلمیة وخاصة  اإلعالمعرضها في وسائل 

الهین على الهیئات المشرفة علیها من كل المستویات حین عمد  بالشيءولكن تطویر هذه الریاضة لم یكن 

 تخصیصطرق ووسائل ومقاییس وأنماط جدیدة في برامج التدریب و  البتكارعلى شؤون هذه الریاضة  المسئولین

تطور وهنا یظهر جالیا العالم  أنحاءشتى  إلىمبالغ مالیة كبیرة من أجل تطویر هذه الریاضة حتى وصلت شعبیتها 

كیفیة وطریقة التعامل مع هذه الریاضة في الدول المتربعة على عرش كرة الید كفرنسا وألمانیا وكروتیا والدنمارك 

خبات االوربیة التي تسیطر على هذه الریاضة، وعكس ذلك تماما بحیث ال تزال دول كثیرة تتخبط توغیرها من المن

والذي یختلف مستواه باختالف مشاكلها ومدى تفاقمها، رغم تفوق  اإلفریقیةخاصة و  األسیویةقي مشاكلها كالدول 

دول شمال إفریقیا بالتحدید مصر تونس والجزائر على المستوى القاري إال أن انها لم تنجح في ركب التطور 

  .الحاصل عالمیا

لعدم تمكنهم من  راجع الشيءإن تأخر هذه الدول عن اللحاق بركب الدول المتقدمة اثر على مستویات فرقهم وهذا 

المراحل التدریبیة  قوانینالمعاییر والوسائل العلمیة والعملیة، وكل  أهمتحدیث طرق التدریب مع التركیز على 

لكن تراجع مستوى الفرق  في المنافسة الالعبینمستوى  استقرارمستوى نوادیهم الذي یعكس  استقرار وتأثیرها في

ذلك، خاصة في ما یخص المقاییس المتبعة في العملیة التدریبیة  إلى أدتالتي  األسبابعن  نتساءلعلنا الوطنیة ج

طرق  وٕانعكاسحول اثر العملیة التدریبیة  نتساءلوالتباین في المستوى والنتائج الریاضیة المحققة مما یجعلنا 

  .بمختلف النوادي الوطنیة الالعبینالتدریب الحدیث على 
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  :ةاالستطالعی الدراسة - 1- 3

باحث من قبل وال  أيالدراسات االستطالعیة، هي تلك الدراسات التي تتناول موضوعات جدیدة لم یتطرق إلیها 

  )74، صفحة 1984ثابت، ( .هاتتوفر عنها بیانات أو معلومات أو حتى یجهل الباحث كثیرا من أبعادها وجوانب

بمثابة االسس الجوهریة لبناء البحث كله وهي نظرة أساسیة ومهمة في الدراسات العلمیة،  عمار بخوش اعتبرهاكما 

  )279، صفحة 1995بخوش، ( .إذ من خاللها یمكن للباحث تجربة وسائل بحثه للتأكد من سالمتها ودقتها ووضوحها

  .مستوى أداء العبي كرة الیدفي االرتقاء بالعملیة التدریبیة  عالقةإبراز  إلىومن خالل هذه الدراسة نهدف 

قمنا بدراسة كنا قد  ،االستبیان باستمارةسؤال خاص  15االستبیان التي حصرناها في  سئلةألوقبل التطبیق النهائي 

  دربین واألساتذةالمهذه الدراسات االستطالعیة من خالل المقابلة مع  وقد أجرینا المدربین،على بعض  استطالعیة

شرح  إلىلجأنا  المدربینوهذا من أجل تحدید أسئلة االستبیان وضبطها تسلسلیا، ومن خالل مقابلتنا مع هؤالء 

عن أسئلة االستبیان  اإلجابةأهداف البحث وذلك لدعم الصدق في المعلومات التي تحصلنا علیها من خالل 

وزیادة أخرى حتى أنهینا كتابتها وفقا لالستمارة الموجودة  األسئلةالنهائیة، ومن كل هذه توصلنا الى صیاغة وترتیب 

  .في بحثنا

  :المنهج العلمي المتبع - 2- 3

  یتمیز البحث العلمي بتعدد مناهجه

  )1996العیسوي، ( .فالمنهج لغة هو الطریق الواضح والمستقیم

الوصفي التحلیلي منهاج العلى  اعتمدنانظرا لطبیعة الموضوع ومن أجل تحلیل ودراسة المشكلة المطروحة لقد 

 األداءب عالقة العملیة التدریبیة'' بأسلوبه المسحي وذلك لمالئمته لطبیعة هذه الدراسة وأهدافها والتي تناولنا فیها 

هو تصور دقیق للعالقات المتبادلة بین المجتمع واالتجاهات والمیول  "والذي یعرف بــــــ، ''الریاضي لالعبي كرة الید

، صفحة 1991محجوب، ( .والرغبات والتصور بحیث یعطي صورة للواقع الحیاتي ووضع مؤشرات وبناء تنبؤات مستقبلیة

219(  

بشكل واسع والریاضیین بشكل  واإلنسانیةلمواجهة المشاكل االجتماعیة  األسلوباستخدام هذا  إلىویلجأ الباحث 

خاص، ویستخدم أیضا من أجل فتح مجاالت جدیدة للدراسة التي ینقصها القدر الكافي من المعاش وهو یرید 

معرفة تدقیقیة وتفصیلیة عن عناصر ظاهرة موضوع البحث العلمي التي تفید في تحقیق فهم لها او في  إلىالتوصل 

  .وضع إجراءات مستقبلیة خاصة بها
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  : متغیرات البحث - 3- 3

 وأبتحدید المتغیرات المستعملة  اآلن األمریتعلق  إذغالبا ما یكون طرح الفرضیات على شكل مصطلحات ومفاهیم، 

ال نقوم بتحدید المتغیرات المستعملة التي تبحث في قیاس النتائج، ثم  أو، ها عملیة بمعنى أخرجعل باألحرى

  .المتغیرات التابعة التي تحدد الظاهرة التي نحن بصدد محاولة دراستها

 عالقة دراسةبمتغیرات البحث، البد من التحكم المسبق في المقاربة النظریة للموضوع المتعلق  واختیارولتعیین 

الذي یسمح بتوضیح هذه العناصر بشكل دقیق، إذ كان  الشيء، كرة الید الریاضي لالعبي األداءبالعملیة التدریبیة 

  :علینا التفكیر المسبق في تحدید متغیرات هذه الدراسة على النحو التالي

  ):السبب(المتغیر المستقل 

خرى لها عالقة به، وحدد المتغیر المستقل في بحثنا التأثیر في قیم متغیرات أ إلىوهو الذي یؤدي التغیر في قیمته 

  .العملیة التدریبیة: الحالي في

  ):النتیجة(المتغیر التابع 

الذي تتوقف قیمته على قیم متغیرات أخرى ومعنى ذلك أن الباحث حینما یحدث تعدیالت على قیم المتغیر  وهو 

  .األداء الریاضي: المستقل تظهر نتائج تلك التعدیالت على قیم المتغیر التابع وحدد في بحثنا كما یلي

 :مجتمع البحث - 4- 3

دون الذین  مدربا) 40(البالغ مجموعهم  البویرة الید بوالیةمدربي نوادي كرة البحث من جمیع  مجتمعتكّون حیث 

الرابطة التي وذلك حسب واقع السجالت الرسمیة الموجودة لدى ، نادي) 12( التدریب في یمارسون، والذین إستقالوا

  : یمثل عددهم على النحو التالي "أ"الجدولو . أعطیة لنا
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 .نةالتي أخذت منهم العی المدربین عدد جدول یمثل قائمة

  الفرق
  االصناف

  عدد المدربین
u.15 u.17  u.19  u.21  seniors  

  3  /  /  ×  ×  ×  سور الغزالن.س.ج

  3  /  /  ×  ×  ×  سور الغزالن.أ

  3  /  ×  ×  ×  ×  عین بسام.أ

  3  /  /  ×  ×  ×  مشدالة.أ.ك

  4  ×  /  ×  ×  ×  أغبالو.س.أ

  5  ×  ×  ×  ×  ×  شرفة.ب.ر.إ

  3  /  ×  /  ×  ×  البویرة.ش.م

  3  /  /  ×  ×  ×  البویرة.أ

  2  /  /  /  ×  ×  رافور.أ

  3  /  /  ×  ×  ×  تالیوین.س.أ

  4  ×  /  ×  ×  ×  لخضریة.ب.ر.د

  4  ×  /  ×  ×  ×  لخضریة.س.أ

  40    12  مجموع

  

  :عینة البحث

الهدف منها الحصول على  إن العینة هي جزء من مجتمع الدراسة، وهي تخضع لشروط تشابه مجتمع البحث،

فلیس من السهل أن یقوم الباحث بتطبیق بحثه على جمیع أفراد المجتمع  للبحث، األصليمعلومات من المجتمع 

لدراسة معینة تجعل النتائج قابلة للتعمیم على المجتمع، حیث تكون نتائجها  األفرادعدد  انتقاء، فالعینة هي األصلي

  )129، صفحة 2000باهي، ( .صادقة بالنسبة له

بأن العینة هي الوحدة المصغرة التي تمثل تمثیال  وآخرونذوقان عبیدات،عبد الرحمان عدس،  أیضاكما عرفها  

  )124، صفحة 2004كاید، ( .جراء مجمل دراسته علیهالمجتمع البحث بإ حقیقیا

، حیث ینتقي الباحث أفراد عینته بما یخدم أهداف قصدیه بسیطةبطریقة  األصليالعینة من المجتمع  اختیارفكان 

دراسته وبناءا على معرفته دون أن یكون هناك قیود أو شروط غیر التي یراها هو مناسبة من حیث الكفاءة أو 

وهذه عینة غیر ممثلة لكافة وجهات النظر ولكنها تعتبر أساس متین  المؤهل العلمي أو  االختصاص أو غیرها،

والتي ضمت في ، للتحلیل العلمي ومصدر ثري للمعلومات التي تشكل قاعدة مناسبة للباحث حول موضوع الدراسة

  .مدرب وهذا كمرحلة نهائیة 20دراستنا هذه 
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  :مجاالت البحث - 5- 3

، وكذلك إجراء مقابالت شخصیة معهم للمدربین استبیان استمارة 20استعملنا في دراستنا المیدانیة  :المجال المكاني

 في القاعة الریاضیة بمدینة عین بسام التي تختص بتنظیم مقابالت الخاصة باالستبیان وكان توزیع االستمارات

البویرة  وهناك من أتت لإلقامة مباریات بمدینة هذه الفرق تنشط بوالیة  كلكانت و للرابطة الوالئیة بطولة كرة الید 

  .حتى من والیات أخرى تحتضن الكثیر من المباریاتبالرزنامة التي جعلت القاعة الریاضیة  التزاماعین بسام 

وفي هذه الفترة قمنا  2015-04 -12 إلى 2015- 01- 11كانت بدایة القیام بهذه الدراسة من  :المجال الزماني

  .ات وتحلیل النتائج المتحصل عیهابتوزیع االستمار 

  .كرة الید بوالیة البویرة لرابطة مدربي كرة الید مختلف : المجال البشري

  :أدوات البحث - 6- 3

والوسائل التي یستخدمها الباحث ویطورها للمنهاج الذي یستخدمه  األدواتلكل دراسة وبحث علمي مجموعة من 

لنحصل على القدر الكافي من المعلومات  إلیهاالحقائق التي نسعى  إلىالتي توصله  األدوات إلىویحاول أن یلجأ 

  :التالیة األدوات باستخدامالتي تفیدنا، وذلك من خالل الدراسة والتفحص، وهذا 

  :البحث البیبلیوغرافي

الخاصة بالتربیة البدنیة والریاضیة  ... )الوثائق، الكتب، الجرائد( في بحثنا على المصادر البیبلیوغرافیة  اعتمدنالقد 

، حیث ...)الریاضي، كرة الید األداءالعملیة التدریبیة، ( وخصوصا التي تهتم بالعناصر المكونة لموضوع دراستنا 

بكل المستجدات  واإللمامأننا حاولنا بكل جهدنا االطالع على اكبر كم من المعطیات وعلى أحدثها في هذا المجال، 

تثري دراستنا من أجل عرض واقع نظري مهم وغني بالمعلومات المفیدة ومن أجل البحث عن  والوقائع التي

وهذا لتوفرها على مصادر ) االنترنت(عن ما تناولناه كما أننا اعتمدنا على البحث في الشبكة  واألدلةالمصداقیة 

دقیق معارفنا وهذا تدعیما للبحث منها في تحسن معلوماتنا وت استفدناومراجع مهمة وحدیثة عن مجال دراستنا حیث 

 .المكتبي من أجل خلق التكامل والتحدیث والعصرنة في المعلومات المقدمة

  ):إستمارة(إستبیان  إستعمال

كون االستبیان أكثر عملیة فهو یسمح بجمع  االستبیان، استمارةفي ة أخرى تتمثل في هذا البحث أدا استعملناوقد  

  :من مجموعة الفرضیات، وهو كما یلي انطالقاعة وسهلة معلومات جدیدة ومستمدة من المصدر وبصورة سری
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  :تعریف االستبیان

المرتبطة بطریقة منهجیة وهو كذلك وسیلة لجمع المعلومات، یستعمل كثیرا في  األسئلةهو عبارة عن مجموعة من 

المغلقة  األسئلةوهو عبارة عن جملة من  األصلياالجتماعیة، وهذه الطریقة تستمد المعلومات من المصدر البحوث 

 لألسئلة األجوبةالمعنیین وهذا للحصول على  األشخاص إلىتوصل   استمارةونصف مفتوحة یتم وضعها في 

أن تكون بسیطة  إلى باإلضافةحساسة ال األسئلةالواردة فیها، ویشترط أن تكزن واضحة تتمیز بعدم التحیز وتجنب 

  .ومعروفة وسهلة

  :األسئلةأنواع 

  :المغلقة األسئلة

التي تعتمد على أفكار الباحث وأعراض البحث  اإلجابةمسبقا وتحدید  اإلجابةالتي یحدد فیها الباحث  األسئلةهي 

  .رأي، والعرض منها تقسي الحقائق مباشرةال أو بدون بدأ أي  أوبــــــ نعم  األحیانفي معظم  اإلجابةونتائجه، وتكون 

  :النصف المفتوحة األسئلة

تكون مفیدة، و النصف الثاني  اإلجابةیكون مغلقا أي  األولیین، النصف األسئلة على نصفیحتوي هذا النوع من 

  .برأیه الخاص لإلدالءیكون فیه الحریة للمستجوب 

  :المفتوحة األسئلة

أو بالتفصیل، وكذلك یعطي له مطلق  باختصاریعطي كل الحریة للمبحوث لإلجابة علیها كما یشاء، أي تكون 

المفتوحة ال  االسئلةالحریة بذكر أي معلومة یعتقد بأنها متعلقة بالسؤال مهما كانت طبیعتها وأعراضها، ومن فوائد 

السائدة  اآلراءل الباحث وكذلك لها فائدة في تحدید حددة له من قبمال اإلجاباتتفید المبحوث بحصر إجابته ضمن 

 .في المجتمع

  :البحث هذا في أداة االستبیان استعمالمبررات 

كذا طبیعة مشكلتنا وصیاغة فرضیاتنا و الستبیانات ت ال یتم إال من خالل ابما أن عملیة جمع البیانات والمعلوما

لغرض الحصول على بیانات ومعلومات تتعلق بطبیعة العالقة الموجودة بین  األداةهذه  استعمال منا استدعت

في الجهد والوقت  اقتصادي الستبیان في أنهالریاضي عند العب كرة الید، وتأتي أهمیة ا واألداءالعملیة التدریبیة 
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علیها بنفسه كال  باإلجابةالمالحظة، وهو یحتوي على مجموعة من العبارات یقوم فیها كل مشارك بإذا ما قورن 

  .حسب معرفته، دون مساعدة أو تدخل أحد

  :اإلحصائیةالعملیات  - 7- 3

مهما كان نوع الدراسة التي یقوم بها سواء كانت  اإلحصائیة واألسالیبال یمكن ألي باحث أن یستغني عن الطرق 

فالباحث ال یمكنه االعتماد على المالحظات، ولكن  ، تمد بالوصف الموضوعي الدقیق،اقتصادیةأو  اجتماعیة

الصحیح والنتائج السلیمة، تهدف الى محاولة التوصل الى  األسلوبیقود الباحث الى  اإلحصاءاالعتماد على 

مؤشرات كمیة دالة تساعدنا على التحلیل والتفسیر، والتأویل والحكم، كما تمكننا من تصنیف البیانات التي تجمع 

  :التالیة اإلحصائیةفي بحثنا هذه التقنیات  استخدمناالخ، وبالتالي ....وضوعیة وتترجم بم

الباحث قانون النسب المئویة لتحلیل النتائج في جمیع العبارات وفي جمیع النقاط  استخدمحیث : النسبة المئویة

  .المتحصل علیها، وهذا بعد جمع تكرارات كل منها

  :تكون كما یلي) الطریقة الثالثیة(حساب النسبة المئویة  طریقة

  النسبة المئویة :م

                                عدد التكرارات :س
	س×���

ع
	=                           م٪

  المجموع الكلي :ع

حیث یسمح لنا هذا االختبار بإجراء مقارنة بین مختلف النتائج المتحصل علیها من خالل ): 2كا(إختبار بارصون 

  المقیاس الموجه لألفراد، ذلك بمقارنة التكرارات الحقیقیة المشاهدة والتكرارات المتوقعة، حیث نجد

=  2كا
	مجموع�التكرار	الحقیقي�التكرار	المتوقع�²

المتوقع	التكرار
  

  حیث نجد ):E(حساب التكرار المتوقع  كیفیة

E: عدد أفراد العینة: ن  ،   التكرار المتوقع                                           
															ن																	

و		
 = E  

  .األسئلةعلى  لإلجابةعدد االختبارات الموضوعة : و
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  1 -  األعمدةمجموع =                  DF  حیث نجد): DF(درجة الحریة 

  1 -ن=  DF                عدد المتغیرات: N   عدد المتغیرات: ن
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  :خالصة

المنهجیة وطرق البحث المتبعة من بین أهم الفصول في هذه  إلىهذا الفصل الذي تطرقنا من خالله  اعتباریمكن 

فكان یعتبر بمثابة الدلیل والمرشد الذي ساعدنا على تخطي كل الصعوبات والعوامل التي كان بإمكانها أن  الدراسة،

 األساسیةالعناصر  أهمتحقیق أهداف البحث بسهولة، كونه یحتوي على  إلىتعیق السیر الحسن للدراسة، وصوال 

البحث، الدراسة االستطالعیة، مجتمع الدراسة،  المنهج المتبع، متغیرات(التي قد تفید الدراسة بشكل مباشرة منها 

  ).اإلحصائیةأدوات البحث، العملیات 
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  :تمهید–

للمعطیات التي تم جمعها، حیث تم تقسیمها إلى ثالث محاور  اإلحصائیةالمعالجة  إلىلقد تطرقنا في هذا الفصل 

ة في حین تطرقنا من خاللها الى العرض والتحلیل ومناقش بحیث كل محور یخدم خاصیة نود التأكد منها، أساسیه

عام، ثم خاتمة مع جملة من االقتراحات  واستنتاجنتائج  إلىفي النهایة توصلنا  النتائج كل محو على حدى،

  .والفرضیات المستقبلیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



عرض وتحلیل ومناقشة النتائج    الفصل الرابع                                                                  
 

 

  .وتأثیرها على عملیة التدریب

2كا  
  المجدولة

 مستوى

 الداللة
الحریة درجة  

7.81 0.05 03 

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 

و  1فكانت أعلى نسبة للمدربین ذو الدرجة 

اما االقتراح  %15أما لیسانس فكانت  %

المجدولة والتي  2وهي أكبر مقارنة بكا 11.20

على أن هناك نقص في الكفاءات لدى المدربین 

  .وهذا األمر یؤثر سلبا على العملیة التدریبیة وال یخدم طموح الفرق في الوصول إلى المستوى العالي

 

تمثیل بیاني یمثل النسبة المئویة لكفاءات المدربین 
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  :المحور االول نتائج

  المحصل علیها في مجال التدریب؟ هي الدرجة العلمیة

وتأثیرها على عملیة التدریب معرفة وكشف كفاءة المدرب

 مستشار

  ریاضي
  لیسانس

 مدرب

 درجةب

1،2  

 العبین

 قدامى
2كا  

  المحسوبة
 

المجدولة

 % ت % ت % ت%
11.20   

5  3  15 11  55  5  25 

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 01من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

فكانت أعلى نسبة للمدربین ذو الدرجة ، فكانت النسب متفاوتة بین االجوبة حول االقتراحات المذكورة 

%5ر فكانت نسبتهم .االكثر نسبة، أما فیما یخص م

11.20المحسوبة  2، إذ بلغت نسبة كا%25فكان بـ

  .03ودرجة الحریة  0.05مستوى الداللة 

على أن هناك نقص في الكفاءات لدى المدربین  تملك داللة إحصائیة 01العبارة  خالل المعطیات االحصائیة

وهذا األمر یؤثر سلبا على العملیة التدریبیة وال یخدم طموح الفرق في الوصول إلى المستوى العالي

تمثیل بیاني یمثل النسبة المئویة لكفاءات المدربین : 01الشكل
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نتائجعرض وتحلیل  - 1- 4

هي الدرجة العلمیة ما :01العبارة 

معرفة وكشف كفاءة المدرب :01الهدف من العبارة 

 :01جدول

 االجوبة
  
  

  العبارات

مستشار
ریاضي

 % ت

5  1 01 عبارة

  : 01تحلیل جدول 

من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

، فكانت النسب متفاوتة بین االجوبة حول االقتراحات المذكورة 01

االكثر نسبة، أما فیما یخص م %55 اثنانالدرجة 

فكان بـ) العبین قدامى(االخیر

مستوى الداللة ، هذا عند 7.81كانت 

خالل المعطیات االحصائیة ومن

وهذا األمر یؤثر سلبا على العملیة التدریبیة وال یخدم طموح الفرق في الوصول إلى المستوى العالي

  

  

  

 

الشكل

مستشار ریاضي

لیسانس

1،2مدرب درجة 

العبین قدامى
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2كا  
  المجدولة

 مستوى

 الداللة
الحریة درجة  

 
7.81 
  

 
0.05 
  

 
03 
  

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 

ن لمهنة یحول االقتراحات المذكورة فكانت أعلى نسبة للمدربین الممارس

أما  %25سنوات فكانت نسبتهم  10الى 

 2، إذ بلغت نسبة كا%05فكان بـ سنة 

ودرجة  0.05، هذا عند مستوى الداللة 

على ثر مما یؤ  المدرب عند خبرةلنقص ال

: عدم إهمال دور الخبرة فیه )12ص(أنظر أیضا 

والمبادئ العلمیة في عملیات التدریب الریاضي ال تلغي دور الخبرة بل إنها تتكامل معا للعمل 

 

تمثیل بیاني لدائرة نسبیة تمثل خبرة المدرب في مجال التدریب
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  المدة التي مارستم خاللها التدریب؟

  .ینالخبرة التي یمتلكها المدربأثر خاصیة معرفة 

 من

  سنوات

 
 05 من

 10الى

  سنوات

 
 10 من

 15 الى

  سنوات

 
 من أكثر

سنة 15  

2كا  
  المحسوبة

 
المجدولة

  % ت % ت % ت%
11.20 

  
 

55  5  25 3  15  1  5 

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 02كما هي موضحة في الجدول  اإلحصائي

حول االقتراحات المذكورة فكانت أعلى نسبة للمدربین الممارس األجوبة، فكانت النسب متفاوتة بین 

الى  05أما فیما یخص من  نسبةاالكثر  %55سنوات بـ

 15اما االقتراح االخیر أكثر من  %15سنة فكانت 

، هذا عند مستوى الداللة 7.81المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر مقارنة بكا

لنقص الأن تملك داللة إحصائیة  02لعبارة ومن خالل المعطیات االحصائیة ل

أنظر أیضا  .أداء ونتائج الالعب تحقیق أهداف عملیات التدریب وبالتالي

والمبادئ العلمیة في عملیات التدریب الریاضي ال تلغي دور الخبرة بل إنها تتكامل معا للعمل 

تمثیل بیاني لدائرة نسبیة تمثل خبرة المدرب في مجال التدریب: 02
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المدة التي مارستم خاللها التدریب؟كم هي  :02العبارة 

معرفة  :02الهدف من العبارة 

  :02جدول 

 االجوبة  
  
  
    العبارات

 
من أقل

05 

سنوات

 % ت

55  11 02 عبارة

  :02الجدول تحلیل

اإلحصائيمن خالل نتائج التحلیل 

، فكانت النسب متفاوتة بین 02

سنوات بـ 05التدریب أقل من 

سنة فكانت  15الى  10من 

وهي أكبر مقارنة بكا 11.20سوبة المح

  .03الحریة 

ومن خالل المعطیات االحصائیة ل

تحقیق أهداف عملیات التدریب وبالتالي

والمبادئ العلمیة في عملیات التدریب الریاضي ال تلغي دور الخبرة بل إنها تتكامل معا للعمل  األسساالعتماد على 

  .على تحقیق أهدافه

  

 

02شكل

سنوات 05أقل من 

10سنوات إلى  05من 

10سنوات الى  10من 

سنة 15أكثر من 
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  لتحقیق النتائج المرجوة؟

  .في العملیة التدریبیة

 مستوى

 الداللة
الحریة درجة  

0.05 01 

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 

من عینة البحث أجابو بنعم، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع االجابات بــــــ ال والتي بلغت 

المجدولة  2وهي أكبر مقارنة بكا 5المحسوبة 

 ینالمدرب التكوین عند االثر السلبي لنقص

نظرا للتكوین الرديء الذي  وتكوینه بشكل جید

أنظر أیضا  .إلى أعلى المراتب بهمثالي وفقا لنظریات مدروسة وعلمیة تخول لهم الوصول 

  .بحیث أن كافة العملیات الدریبیة تخضع إلى أسس ومبادئ علمیة وتربویة
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لتحقیق النتائج المرجوة؟ غیر كافهل ترون بأن التكوین الذي أخذتموه 

في العملیة التدریبیةالمدرب عند أثر خاصیة التكوین  معرفة مدى

 ال
2كا  

  المحسوبة

2كا  

  المجدولة

 % ت %
5 3.841 

75 5  25 

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 03كما هي موضحة في الجدول  اإلحصائي

من عینة البحث أجابو بنعم، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع االجابات بــــــ ال والتي بلغت  %

المحسوبة  2كاإذ بلغت نسبة ،  03مثل ماهو موضح في الشكل

  .01ودرجة الحریة  0.05، هذا عند مستوى الداللة 

االثر السلبي لنقصتوضح  تملك داللة إحصائیة 03ومن خالل المعطیات االحصائیة لعبارة 

وتكوینه بشكل جید ذو مستوى عال إنشاء فریقعلى  درتهمقحیث یؤثر هذا األمر في 

مثالي وفقا لنظریات مدروسة وعلمیة تخول لهم الوصول 

بحیث أن كافة العملیات الدریبیة تخضع إلى أسس ومبادئ علمیة وتربویة

تمثیل بیاني یمثل النسبة المئویة لخاصیة التكوین المأخوذ في مجال 

التدریب
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هل ترون بأن التكوین الذي أخذتموه  :03العبارة 

معرفة مدى :03من العبارة  الهدف

  :03جدول 

  االجوبة            
  

  لعباراتا

 نعم

  ت

   15 03 عبارة

  :03تحلیل نتائج جدول

اإلحصائيمن خالل نتائج التحلیل 

	%75، فكانت نسبة 03

مثل ماهو موضح في الشكل 	%	25نسبتها 

، هذا عند مستوى الداللة 3.841والتي كانت 

ومن خالل المعطیات االحصائیة لعبارة 

حیث یؤثر هذا األمر في 

مثالي وفقا لنظریات مدروسة وعلمیة تخول لهم الوصول  یعرقل إنشاء فریق

بحیث أن كافة العملیات الدریبیة تخضع إلى أسس ومبادئ علمیة وتربویة   )11ص(

  

  

  

تمثیل بیاني یمثل النسبة المئویة لخاصیة التكوین المأخوذ في مجال : 03شكل

نعم

ال
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  المجدولة
 مستوى

 الداللة
الحریة درجة  

  

5.9910.05 02 

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 

والتي  قلیالبــــــ  اإلجاباتجدا مقارنة مع  

 2،  إذ بلغت نسبة كا03مثل ماهو موضح في الشكل

ودرجة  0.05، هذا عند مستوى الداللة 

تبین عدم إستقرار المدربین على مستوى الفرق 

وذلك بسبب هاجس المغادرة في  التي یشغلونها مما یصعب ویعرقل تطور مستوى االداء لدیهم من شتى الجوانب

كما  عملهإنجاز عدم االستقرار مما یؤثر على 

  

تمثیل بیاني یبین مدى عدم االستقرار في الفرق من الناحیة 

الفصل الرابع                                                                  

64 

  إستقرار بالنادي او الفریق الذي تمارس به عملك؟

  .معرفة مدى إستقرار النادي من الناحیة الفنیة

 أبدا  قلیال  كثیرا
2كا  

  المحسوبة
2كا  

المجدولة

 % ت % ت %ت
7.60 5.991 

2  10 12  60  6  30 

  

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 04من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

 ضئیلةمن عینة البحث أجابو بكثیرا، وهي نسبة  %

مثل ماهو موضح في الشكل %30و االجابة أبدا والتي بلغت نسبتها 

، هذا عند مستوى الداللة 5.991المجدولة والتي كانت  2وهي أكبر مقارنة بكا

تبین عدم إستقرار المدربین على مستوى الفرق  تملك داللة إحصائیة 04ومن خالل المعطیات االحصائیة لعبارة 

التي یشغلونها مما یصعب ویعرقل تطور مستوى االداء لدیهم من شتى الجوانب

عدم االستقرار مما یؤثر على من أي لحظة مما یفقد التركیز عند المدرب ویجعله یشعر بحالة 

تمثیل بیاني یبین مدى عدم االستقرار في الفرق من الناحیة 

الفنیة
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إستقرار بالنادي او الفریق الذي تمارس به عملك؟هل هناك  :04العبارة 

معرفة مدى إستقرار النادي من الناحیة الفنیة :04الهدف من العبارة 

  :04جدول 

 االجوبة      
  
  
  العبارات

 ت

2 01 عبارة

  :04تحلیل نتائج الجدول

من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

	%10، فكانت نسبة 04

و االجابة أبدا والتي بلغت نسبتها 	%	60بلغت نسبتها 

وهي أكبر مقارنة بكا 7.20المحسوبة 

  .02الحریة 

ومن خالل المعطیات االحصائیة لعبارة 

التي یشغلونها مما یصعب ویعرقل تطور مستوى االداء لدیهم من شتى الجوانب

أي لحظة مما یفقد التركیز عند المدرب ویجعله یشعر بحالة 

  .یجب

  

  

  

تمثیل بیاني یبین مدى عدم االستقرار في الفرق من الناحیة : 04شكل

كثیرا

قلیال

أبدا
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2كا  

  المجدولة

 مستوى

 الداللة
الحریة درجة  

3.8410.05 01 

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 

من عینة البحث أجابو بنعم، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع االجابات بــــــ ال والتي بلغت 

 2وهي أكبر مقارنة بكا 7.2المحسوبة 

  .01ودرجة الحریة 

تملك داللة إحصائیة توضح دور الموارد المالیة في تسهیل العملیة 

  .الفرق تعاني من نقص الموارد المالیة التي تعرقل مسار العملیة التدریبیة

  

تمثیل بیاني یمثل النسبة المئویة لخاصیة التمویل والموارد المالیة 
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  :عرض وتحلیل نتائج المحور الثاني

  هل یملك الفریق ممول خاص؟

  .الموارد المالیة الموجهة للفریق اثرالتعرف على 

 ال نعم
2كا  

  المحسوبة

 

المجدولة

 % ت %ت
7.2 3.841 

4  20 16  80 

  

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 05من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

من عینة البحث أجابو بنعم، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع االجابات بــــــ ال والتي بلغت  %

المحسوبة  2،  إذ بلغت نسبة كا05مثل ماهو موضح في الشكل

ودرجة الحریة  0.05، هذا عند مستوى الداللة 3.8

تملك داللة إحصائیة توضح دور الموارد المالیة في تسهیل العملیة  05المعطیات االحصائیة لعبارة 

الفرق تعاني من نقص الموارد المالیة التي تعرقل مسار العملیة التدریبیة

تمثیل بیاني یمثل النسبة المئویة لخاصیة التمویل والموارد المالیة 

الممنوحة  في التدریب
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عرض وتحلیل نتائج المحور الثاني 2- 4

هل یملك الفریق ممول خاص؟ :05العبارة 

التعرف على  :05الهدف من العبارة 

  :05جدول 

  االجوبة       

  العبارات

 ت

4 05 عبارة

  :05 جدول نتائج تحلیل

من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

	%80، فكانت نسبة 05

مثل ماهو موضح في الشكل 	%	20نسبتها 

3.841المجدولة والتي كانت 

المعطیات االحصائیة لعبارة ومن خالل 

الفرق تعاني من نقص الموارد المالیة التي تعرقل مسار العملیة التدریبیة حیث أن معظم التدریبیة

  

  

  

تمثیل بیاني یمثل النسبة المئویة لخاصیة التمویل والموارد المالیة : 05شكل

نعم

ال
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  .في تسهیل عملیة التدریب

2كا  

  المجدولة

 مستوى

 الداللة
الحریة درجة  

3.8410.05 01 

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 

من عینة البحث أجابو بغیر محفزة، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع االجابات بـــــمحفزة والتي 

 2وهي أكبر مقارنة بكا 5المحسوبة  2ت نسبة كا

  .01ودرجة الحریة 

الحوافز المالیة في تسهیل  أثر وقیمةتملك داللة إحصائیة توضح 

الالعبین من أجل المدرب و العملیة التدریبیة للمدرب من خالل الدعم المالي والمنح والرواتب التي تخلق الدافع عند 

  

تمثیل بیاني یمثل النسبة المئویة لقیمة وأثر الحوافز المالیة
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   ؟هل انت راضي عن الحوافز المقدمة لكم

في تسهیل عملیة التدریب المنح والرواتب الممنوحة للمدربوأثر معرفة قیمة 

محفزة غیر محفزة  
2كا  

  المحسوبة

 

المجدولة

 % ت %ت
5 3.841 

5  25 15  75 

  

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 06من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

من عینة البحث أجابو بغیر محفزة، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع االجابات بـــــمحفزة والتي  %

ت نسبة كا،  إذ بلغ06مثل ماهو موضح في الشكل

ودرجة الحریة  0.05، هذا عند مستوى الداللة 3.841

تملك داللة إحصائیة توضح  06ومن خالل المعطیات االحصائیة لعبارة 

العملیة التدریبیة للمدرب من خالل الدعم المالي والمنح والرواتب التي تخلق الدافع عند 

  .التطور واالستمرار في العطاء

تمثیل بیاني یمثل النسبة المئویة لقیمة وأثر الحوافز المالیة: 06
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هل انت راضي عن الحوافز المقدمة لكم :06العبارة 

معرفة قیمة  :06الهدف من العبارة 

  :06جدول 

  االجوبة       

  العبارات

 ت

5 06 عبارة

  :06تحلیل نتائج جدول 

من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

	%75، فكانت نسبة 03

مثل ماهو موضح في الشكل 	%	25بلغت نسبتها 

3.841المجدولة والتي كانت 

ومن خالل المعطیات االحصائیة لعبارة 

العملیة التدریبیة للمدرب من خالل الدعم المالي والمنح والرواتب التي تخلق الدافع عند 

التطور واالستمرار في العطاء

  

  

  

  

06شكل

محفزة

غیر محفزة
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  .إدارة الفریق في تقدیم المستحقات

2كا  

  المجدولة

 مستوى

 الداللة
الحریة درجة  

3.8410.05 01 

والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 

من عینة البحث أجابو بـــــ ال، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع االجابات بــــــ نعم والتي بلغت 

 2وهي أكبر مقارنة بكا 5.8المحسوبة 

  .01ودرجة الحریة 

نقص وعدم إلتزام االدارة بتقدیم تملك داللة إحصائیة توضح 

  .وبالتالي االمر الذي یصعب عملیة التدریب ویؤثر على االداء العام

  

تمثیل بیاني یمثل النسبة المئویة لمدى إلتزام االدارة بتقدیم 
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  هل تقدم المستحقات في الوقت المحدد؟

إدارة الفریق في تقدیم المستحقات معرفة مدى إلتزامات

 ال نعم
2كا  

  المحسوبة

 

المجدولة

 % ت %ت
5.8 3.841 

3  15 17  85 

  

والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة  ،07من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

من عینة البحث أجابو بـــــ ال، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع االجابات بــــــ نعم والتي بلغت  %

المحسوبة  2،  إذ بلغت نسبة كا07مثل ماهو موضح في الشكل

ودرجة الحریة  0.05، هذا عند مستوى الداللة 3.84

تملك داللة إحصائیة توضح  07لعبارة اومن خالل المعطیات االحصائیة 

وبالتالي االمر الذي یصعب عملیة التدریب ویؤثر على االداء العامالمستحقات مما یخلق نوع من الخیبة والملل 

تمثیل بیاني یمثل النسبة المئویة لمدى إلتزام االدارة بتقدیم : 07

المستحقات
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هل تقدم المستحقات في الوقت المحدد؟ :07العبارة 

معرفة مدى إلتزامات :07الهدف من العبارة 

  :07جدول 

  االجوبة   

  

  العبارات
 ت

3 07 عبارة

  :07تحلیل نتائج جدول 

من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

	%85، فكانت نسبة 07

مثل ماهو موضح في الشكل 	%	15نسبتها 

3.841ي كانت المجدولة والت

ومن خالل المعطیات االحصائیة 

المستحقات مما یخلق نوع من الخیبة والملل 

  

  

  

  

07شكل

نعم

ال
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  ؟بتطویر المستوى البدني والنفسي

  .معرفة قیمة الوسائل والعتاد في تطویر المستوى البدني  والنفسي

2كا  

  المجدولة

 مستوى

 الداللة
الحریة درجة  

3.8410.05 01 

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 

من عینة البحث أجابو بال، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع االجابات بــــــ نعم والتي بلغت 

 2وهي أكبر مقارنة بكا 12.8المحسوبة 

  .01ودرجة الحریة 

تملك داللة إحصائیة توضح االثر السلبي لعدم توفر الوسائل والعتاد 

في تطویر االداء البدني والنفسي وبالتالي ال یمكن الوصول الى المستوى العالي في االداء في ضل غیاب الوسائل 

  .یر االداء البدني والنفسي

  

تمثیل بیاني یمثل قیمة الوسائل في تطویر المستوى البدني والنفسي
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بتطویر المستوى البدني والنفسيهل یملك الفریق  وسائل مادیة تسمح له 

معرفة قیمة الوسائل والعتاد في تطویر المستوى البدني  والنفسي

 ال نعم
2كا  

  المحسوبة

 

المجدولة

 % ت %ت
12.8 3.841 

2  10 18  90 

  

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 08من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

من عینة البحث أجابو بال، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع االجابات بــــــ نعم والتي بلغت  %

المحسوبة  2،  إذ بلغت نسبة كا08مثل ماهو موضح في الشكل

ودرجة الحریة  0.05، هذا عند مستوى الداللة 3.83

تملك داللة إحصائیة توضح االثر السلبي لعدم توفر الوسائل والعتاد  08المعطیات االحصائیة لعبارة 

في تطویر االداء البدني والنفسي وبالتالي ال یمكن الوصول الى المستوى العالي في االداء في ضل غیاب الوسائل 

یر االداء البدني والنفسيوالعتاد أي ان الوسائل المادیة تساهم في العملیة التدریبیة بتطو 

تمثیل بیاني یمثل قیمة الوسائل في تطویر المستوى البدني والنفسي
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هل یملك الفریق  وسائل مادیة تسمح له  :08العبارة 

معرفة قیمة الوسائل والعتاد في تطویر المستوى البدني  والنفسي :08الهدف من العبارة 

  :08جدول 

  االجوبة   

  

  العبارات
 ت

2 08 عبارة

  :08تحلیل نتائج جدول 

من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

	%90، فكانت نسبة 08

مثل ماهو موضح في الشكل 	%	10نسبتها 

3.83المجدولة والتي كانت 

المعطیات االحصائیة لعبارة ومن خالل 

في تطویر االداء البدني والنفسي وبالتالي ال یمكن الوصول الى المستوى العالي في االداء في ضل غیاب الوسائل 

والعتاد أي ان الوسائل المادیة تساهم في العملیة التدریبیة بتطو 

  

 

  

  

تمثیل بیاني یمثل قیمة الوسائل في تطویر المستوى البدني والنفسي: 08شكل

نعم

ال
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  الریاضي لالعبین؟

  .معرفة مدى توفر الفریق على إمكانیات تسهل التدرب وفق معاییر ممنهجة

  المجدولة

 مستوى

 الداللة
  

الحریة درجة  
  

5.9910.05 02 

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 

من عینة البحث أجابو بعدیدة، وهي نسبة ضئیلة جدا مقارنة مع االجابات بــــــ منعدمة 

،  إذ 09مثل ماهو موضح في الشكل %

، هذا عند مستوى الداللة 5.991 المجدولة والتي كانت

تملك داللة إحصائیة تبین صعوبة العملیة التدریبیة في ضل 

بحیث أن  )12ص(انظر أیضا  .المستویات العالیة

على الملعب أو الساحة فقط، بل تتخطاها إلى القاعات والحجرات والعوامل 

المستخدمة  واإلمكانیات واألدواتدائرة األجهزة 

  

تمثیل بیاني لالمكانیات التي تسهل عملیة التدریب
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الریاضي لالعبین؟ باألداءهل للفریق إمكانیات تساهم في االرتقاء 

معرفة مدى توفر الفریق على إمكانیات تسهل التدرب وفق معاییر ممنهجة

  قلیلة  عدیدة
 منعدمة

 تقریبا
2كا  

  المحسوبة
2كا  

المجدولة

 % ت % ت %ت
7.60 5.991 

2  10 6  30  12  60 

  

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 09من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

من عینة البحث أجابو بعدیدة، وهي نسبة ضئیلة جدا مقارنة مع االجابات بــــــ منعدمة  %

%30و االجابة بــــــ قلیلة والتي بلغت نسبتها 	%	60تقریبا والتي بلغت نسبتها 

المجدولة والتي كانت 2وهي أكبر مقارنة بكا 7.60المحسوبة 

.  

تملك داللة إحصائیة تبین صعوبة العملیة التدریبیة في ضل  04ومن خالل المعطیات االحصائیة لعبارة 

المستویات العالیة إلى باألداءاالمكانیات الضعیفة وبالتالي صعوبة الوصول 

على الملعب أو الساحة فقط، بل تتخطاها إلى القاعات والحجرات والعوامل  هال تقتصر عملیات

دائرة األجهزة  اتسعتوالتوجیه كما  واإلرشادالریاضیة لتحقیق جوانب التخطیط 

تمثیل بیاني لالمكانیات التي تسهل عملیة التدریب: 

 الفصل الرابع                                                                  

هل للفریق إمكانیات تساهم في االرتقاء  :09العبارة 

معرفة مدى توفر الفریق على إمكانیات تسهل التدرب وفق معاییر ممنهجة :09الهدف من العبارة 

  :09جدول 

 االجوبة     
  
  
 ت  العبارات

2 09 عبارة

  :09تحلیل نتائج جدول 

من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

	%10، فكانت نسبة 09

تقریبا والتي بلغت نسبتها 

المحسوبة  2بلغت نسبة كا

.02ودرجة الحریة  0.05

ومن خالل المعطیات االحصائیة لعبارة 

االمكانیات الضعیفة وبالتالي صعوبة الوصول 

ال تقتصر عملیاتالعملیة التدریبیة 

الریاضیة لتحقیق جوانب التخطیط 

  .فیها

  

  

: 09شكل

عدیدة

قلیلة

منعدمة تقریبا
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  .في كشف لیاقة الالعبالمستعملة 

2كا  

  المجدولة

 مستوى

 الداللة
الحریة درجة  

3.8410.05 01 

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 

من عینة البحث أجابو بـــــ ال، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع االجابات بــــــ نعم والتي بلغت 

المجدولة  2وهي أكبر مقارنة بكا 5المحسوبة 

لمراقبة  الطبیةاالختبارات  استخدامنقص 

لیاقة الالعب مما یصعب تحسین لیاقة الالعب وال یخدم تمما العملیة التدریبیة من أجل تفجیر 

العنایة القصوى بین التحمل والراحة بحیث أن 

في ضوء أقصى حمل ممكن، واالستعانة بوسائل وأجهزة حدیثة تحقق أعلى معدالت استعادة الشفاء من أجل 

  

  

  

  

  

  

تمثیل بیاني للمراقبة الطبیة من أجل الكشف عن لیاقة الالعب
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  :نتائج المحور الثالث

  هل تتم المراقبة الطبیة لالعبین بصفة مستمرة؟

المستعملة معرفة االختبارات العلمیة والطرق الحدیثة 

 ال نعم
2كا  

  المحسوبة

 

المجدولة

 % ت %ت
5 3.841 

5  25 15  75 

  

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 10من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

من عینة البحث أجابو بـــــ ال، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع االجابات بــــــ نعم والتي بلغت  %

المحسوبة  2،  إذ بلغت نسبة كا07مثل ماهو موضح في الشكل

  .01ودرجة الحریة  0.05، هذا عند مستوى الداللة 

نقص تملك داللة إحصائیة توضح  10ل المعطیات االحصائیة العبارة 

لیاقة الالعب مما یصعب تحسین لیاقة الالعب وال یخدم تمما العملیة التدریبیة من أجل تفجیر 

بحیث أن  )15ص(انظر أیضا  .طاقات الالعب والوصول به إلى أعلى مستوى

في ضوء أقصى حمل ممكن، واالستعانة بوسائل وأجهزة حدیثة تحقق أعلى معدالت استعادة الشفاء من أجل 

  .الوصول باألداء إلى أقصى الحدود

تمثیل بیاني للمراقبة الطبیة من أجل الكشف عن لیاقة الالعب

 الفصل الرابع                                                                  

نتائج المحور الثالث عرض وتحلیل 3- 4

هل تتم المراقبة الطبیة لالعبین بصفة مستمرة؟ :10العبارة 

معرفة االختبارات العلمیة والطرق الحدیثة  :10الهدف من العبارة 

  :10جدول 

  االجوبة   

  

  العبارات
 ت

5 10 عبارة

  :10تحلیل نتائج جدول 

من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

	%75، فكانت نسبة 10

مثل ماهو موضح في الشكل 	%	25نسبتها 

، هذا عند مستوى الداللة 3.841والتي كانت 

ل المعطیات االحصائیة العبارة ومن خال

لیاقة الالعب مما یصعب تحسین لیاقة الالعب وال یخدم تمما العملیة التدریبیة من أجل تفجیر و  صحة وكشف

طاقات الالعب والوصول به إلى أعلى مستوى

في ضوء أقصى حمل ممكن، واالستعانة بوسائل وأجهزة حدیثة تحقق أعلى معدالت استعادة الشفاء من أجل 

الوصول باألداء إلى أقصى الحدود

تمثیل بیاني للمراقبة الطبیة من أجل الكشف عن لیاقة الالعب: 10شكل

نعم

ال
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  هل یتم تسطیر برامج خاصة بالتغذیة ووسائل االسترجاع والراحة؟

  .ذا كان یتم توفیر الشروط المناسبة لراحة الفریق

2كا  

  المجدولة

 مستوى

 الداللة
الحریة درجة  

3.8410.05 01 

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 

من عینة البحث أجابو بـــــ ال، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع االجابات بــــــ نعم والتي بلغت 

 2وهي أكبر مقارنة بكا 7.2المحسوبة 

  .01ودرجة الحریة 

النقص وعدم إستخدام برامج التغذیة تملك داللة إحصائیة توضح 

  .والوصل به إلى أعلى المراتب

  

تمثیل بیاني خاص بإستخدام برامج التغذیة ووسائل االسترجاع
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هل یتم تسطیر برامج خاصة بالتغذیة ووسائل االسترجاع والراحة؟

ذا كان یتم توفیر الشروط المناسبة لراحة الفریقمعرفة ما إ

 ال نعم
2كا  

  المحسوبة

 

المجدولة

 % ت %ت
7.2 3.841 

4  20 16  80 

  

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 11من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

من عینة البحث أجابو بـــــ ال، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع االجابات بــــــ نعم والتي بلغت  %

المحسوبة  2نسبة كا ،  إذ بلغت11مثل ماهو موضح في الشكل

ودرجة الحریة  0.05، هذا عند مستوى الداللة 3.841

تملك داللة إحصائیة توضح  07ومن خالل المعطیات االحصائیة العبارة 

والوصل به إلى أعلى المراتبووسائل االسترجاع مما یصعب تطویر قدرات الالعب 

تمثیل بیاني خاص بإستخدام برامج التغذیة ووسائل االسترجاع: 

 الفصل الرابع                                                                  

هل یتم تسطیر برامج خاصة بالتغذیة ووسائل االسترجاع والراحة؟ :11العبارة 

معرفة ما إ :11الهدف من العبارة 

  :11جدول 

 االجوبة     

  

  العبارات
 ت

4 11 عبارة

  :11 جدول نتائج تحلیل

من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

	%80، فكانت نسبة 11

مثل ماهو موضح في الشكل 	%	20نسبتها 

3.841المجدولة والتي كانت 

ومن خالل المعطیات االحصائیة العبارة 

ووسائل االسترجاع مما یصعب تطویر قدرات الالعب 

  

  

  

  

  

تمثیل بیاني خاص بإستخدام برامج التغذیة ووسائل االسترجاع: 11شكل

نعم

ال
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  .تكشف قدرات الالعب من مرحلة ألخرى

2كا  

  المجدولة

 مستوى

 الداللة
الحریة درجة  

3.8410.05 01 

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 

من عینة البحث أجابو بـــــ ال، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع االجابات بــــــ نعم والتي بلغت 

 2وهي أكبر مقارنة بكا 5.8المحسوبة 

  .01ودرجة الحریة 

برامج لمراقبة الالعب  استخدامعدم  تملك داللة إحصائیة توضح

الذي یجعل من مستواه  الشيءوالكشف عن مستواه من فترة ألخرى مما یصعب ترقیة صفاته البدنیة والمهاریة وهذا 

زیادة في أن في التدریب الریاضي الحدیث أصبح هناك 

  .االعتماد على منهج علمي في المفاضلة بین مستویات الالعبین في الریاضة التخصصیة في مختلف مراحل السن

  

تمثیل بیاني لخاصیة المراقبة من أجل الكشف عن مستوى تطور 
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  هل توجد اختبارات لمراقبة تطور مستوى الالعبین؟

تكشف قدرات الالعب من مرحلة ألخرى اختباراتمعرفة ما إذا كانت هناك 

 ال نعم
2كا  

  المحسوبة

 

المجدولة

 % ت %ت
9.8 3.841 

3  15 17  85 

  

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 12من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

من عینة البحث أجابو بـــــ ال، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع االجابات بــــــ نعم والتي بلغت  %

المحسوبة  2،  إذ بلغت نسبة كا12مثل ماهو موضح في الشكل

ودرجة الحریة  0.05، هذا عند مستوى الداللة 3.841

تملك داللة إحصائیة توضح 12خالل المعطیات االحصائیة العبارة 

والكشف عن مستواه من فترة ألخرى مما یصعب ترقیة صفاته البدنیة والمهاریة وهذا 

أن في التدریب الریاضي الحدیث أصبح هناك  بحیث  )15ص(انظر أیضا  .

االعتماد على منهج علمي في المفاضلة بین مستویات الالعبین في الریاضة التخصصیة في مختلف مراحل السن

تمثیل بیاني لخاصیة المراقبة من أجل الكشف عن مستوى تطور 

الالعب

 الفصل الرابع                                                                  

هل توجد اختبارات لمراقبة تطور مستوى الالعبین؟ :12العبارة 

معرفة ما إذا كانت هناك  :12الهدف من العبارة 

  :12جدول 

 االجوبة  

  

  العبارات
 ت

3 12 عبارة

  :12 جدول نتائج تحلیل

من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

	%85، فكانت نسبة 12

مثل ماهو موضح في الشكل 	%	15نسبتها 

3.841المجدولة والتي كانت 

خالل المعطیات االحصائیة العبارة ومن 

والكشف عن مستواه من فترة ألخرى مما یصعب ترقیة صفاته البدنیة والمهاریة وهذا 

.محدود ومتذبذب نوعا ما

االعتماد على منهج علمي في المفاضلة بین مستویات الالعبین في الریاضة التخصصیة في مختلف مراحل السن

  

  

  

تمثیل بیاني لخاصیة المراقبة من أجل الكشف عن مستوى تطور : 12شكل

ال

نعم
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2كا  

  المجدولة

 مستوى

 الداللة
الحریة درجة  

3.8410.05 01 

والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 

من عینة البحث أجابو بـــــ حسب طبیعة المنافسة، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع االجابات بــــــ 

وهي  7.2المحسوبة  2،  إذ بلغت نسبة كا

  .01ودرجة الحریة  0.05، هذا عند مستوى الداللة 

مبنیة  تملك داللة إحصائیة توضح عدم االعتماد على طرق منهجیة

الهدف المنشود وال یساعد  بالالعب إلىالوصول 

  

تمثیل بیاني لكشف محتوى العملیة التدریبیة
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  هل محتوى العملیة التدریبیة یتم وفق؟

  .معرفة محتوى العملیة التدریبیة

یةمنھج طرق
 طبیعة حسب

  المنافسة

2كا  

  المحسوبة

 

المجدولة

 % ت %ت
7.2 3.841 

4  20 16  80 

  

والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة  ،13من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

من عینة البحث أجابو بـــــ حسب طبیعة المنافسة، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع االجابات بــــــ  

،  إذ بلغت نسبة كا13مثل ماهو موضح في الشكل 	%	20طرق منهجیة والتي بلغت نسبتها 

، هذا عند مستوى الداللة 3.841المجدولة والتي كانت 

تملك داللة إحصائیة توضح عدم االعتماد على طرق منهجیة 13ومن خالل المعطیات االحصائیة العبارة 

الوصول  فيمما یعرقل  األحیانفي الكثیر من  على أسس علمیة وعملیة

  .على تسهیل العمل التدریبي

تمثیل بیاني لكشف محتوى العملیة التدریبیة: 13شكل

 الفصل الرابع                                                                  

هل محتوى العملیة التدریبیة یتم وفق؟ :13العبارة 

معرفة محتوى العملیة التدریبیة :13الهدف من العبارة 

  :13جدول 

 االجوبة     

  

  العبارات

 طرق

 ت

4 13 عبارة

  :13تحلیل نتائج جدول 

من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

 	%80، فكانت نسبة 13

طرق منهجیة والتي بلغت نسبتها 

المجدولة والتي كانت  2أكبر مقارنة من كا

ومن خالل المعطیات االحصائیة العبارة 

على أسس علمیة وعملیة

على تسهیل العمل التدریبي

  

  

  

  

  

شكل

حسب طبیعة المنافسة

طرق منھجیة
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  .قدرات الالعبین

2كا  
  المجدولة

 مستوى

 الداللة
الحریة درجة  

3.8410.05 01 

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 

من عینة البحث أجابو بـــــ ال، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع االجابات بــــــ نعم والتي بلغت 

 2وهي أكبر مقارنة بكا 12.8المحسوبة 

  .01ودرجة الحریة 

الذي  األمرتملك داللة إحصائیة توضح نقص وعدم القیام بتربصات 

خبرة وتطویر الذات  اكتسابالتربصات تساعد على االحتكاك وكذلك 

ال تقتصر عملیات التدریب  )12ص(أنظر أیضا 

 واإلرشادالریاضي على الملعب بل تتخطاها إلى القاعات والحجرات والعوامل الریاضیة لتحقیق جوانب التخطیط 

 كإقامة التربصات من أجل اإلحتكاك المستخدمة فیها

  

  
تمثیل بیاني لخاصیة إجراء التربصات
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  هل تقومون بإجراء تربصات مغلقة؟

قدرات الالعبین اختبارمعرفة ما إذا كانت تقام تربصات من أجل 

 ال نعم
2كا  

  المحسوبة

 
المجدولة

 % ت %ت

12.8 3.841 

2  10 18  90 

  

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 14من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

من عینة البحث أجابو بـــــ ال، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع االجابات بــــــ نعم والتي بلغت  %

المحسوبة  2،  إذ بلغت نسبة كا14مثل ماهو موضح في الشكل

ودرجة الحریة  0.05، هذا عند مستوى الداللة 3.841

تملك داللة إحصائیة توضح نقص وعدم القیام بتربصات  14ومن خالل المعطیات االحصائیة العبارة 

التربصات تساعد على االحتكاك وكذلك  ذلك ألنیضعف ویحصر قدرات الالعب 

أنظر أیضا .الریاضي العام لالعب واألداءوتحقیق جوانب ووأهداف التخطیط 

الریاضي على الملعب بل تتخطاها إلى القاعات والحجرات والعوامل الریاضیة لتحقیق جوانب التخطیط 

المستخدمة فیها واإلمكانیات واألدواتدائرة األجهزة 

  .وكسب الخبرة المیدانیة والعمل على تطویر الصفات البدنیة والنفسیة

تمثیل بیاني لخاصیة إجراء التربصات: 14شكل

 الفصل الرابع                                                                  

هل تقومون بإجراء تربصات مغلقة؟ :14العبارة 

معرفة ما إذا كانت تقام تربصات من أجل  :14الهدف من العبارة 

  :14جدول 

 االجوبة

  

 ت  العبارات

2 14 عبارة

  :14تحلیل نتائج جدول 

من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

	%90، فكانت نسبة 14

مثل ماهو موضح في الشكل 	%	10نسبتها 

3.841المجدولة والتي كانت 

ومن خالل المعطیات االحصائیة العبارة 

یضعف ویحصر قدرات الالعب 

وتحقیق جوانب ووأهداف التخطیط 

الریاضي على الملعب بل تتخطاها إلى القاعات والحجرات والعوامل الریاضیة لتحقیق جوانب التخطیط 

دائرة األجهزة  اتسعتوالتوجیه كما 

وكسب الخبرة المیدانیة والعمل على تطویر الصفات البدنیة والنفسیة

  

  

ال

نعم
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  خاصین بالفریق؟

   .مختلف الجوانب

2كا  

  المجدولة

 مستوى

 الداللة
الحریة درجة  

3.8410.05 01 

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 

من عینة البحث أجابو بـــــ ال، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع االجابات بــــــ نعم والتي بلغت 

 2وهي أكبر مقارنة بكا 5.8المحسوبة 

  .01ودرجة الحریة 

المحضرین في تنمیة ب عدم االهتمامتملك داللة إحصائیة توضح 

  )15ص(انظر أیضا .ألهدافها العملیة التدریبیة

والعالج الطبیعي ومعامل االداء البدني في 

  

تمثیل بیاني یبین دور المحضرین البدني والنفسي في العملیة 

الفصل الرابع                                                                  
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خاصین بالفریق؟) بدني ونفسي(اختصاصیین هل یملك الفریق محضرین 

مختلف الجوانبمعرفة مدى أهمیة المحضر في تهیئة الالعب من 

 ال نعم
2كا  

  المحسوبة
 

المجدولة

 % ت %ت

9.8 3.841 

03  15 17  85 

  

، والتي تبین لنا إجابات المدربین حول العبارة 15من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

من عینة البحث أجابو بـــــ ال، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع االجابات بــــــ نعم والتي بلغت  %

المحسوبة  2،  إذ بلغت نسبة كا15مثل ماهو موضح في الشكل

ودرجة الحریة  0.05، هذا عند مستوى الداللة 3.841

تملك داللة إحصائیة توضح  15الل المعطیات االحصائیة العبارة 

العملیة التدریبیة تحقیق والنفسیة مما یؤثر سلبا على 

والعالج الطبیعي ومعامل االداء البدني في زیادة نسب إسهام كل من علم النفس الریاضي وعلم االجتماع الریاضي 

تمثیل بیاني یبین دور المحضرین البدني والنفسي في العملیة : 15

التدریبیة

 الفصل الرابع                                                                  

هل یملك الفریق محضرین : 15العبارة 

معرفة مدى أهمیة المحضر في تهیئة الالعب من  :15الهدف من العبارة 

  :15جدول 

 االجوبة

  

 ت  العبارات

3 15 عبارة

  :15تحلیل نتائج جدول 

من خالل نتائج التحلیل االحصائي كما هي موضحة في الجدول 

	%85، فكانت نسبة 15

مثل ماهو موضح في الشكل 	%	15نسبتها 

3.841المجدولة والتي كانت 

الل المعطیات االحصائیة العبارة ومن خ

 البدنیة الفریق من الناحیة

زیادة نسب إسهام كل من علم النفس الریاضي وعلم االجتماع الریاضي 

 .برامج إعداد الالعبین

 

  

  

15شكل

ال

نعم
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  :لنتائج بالفرضیاتمناقشة ومقابلة ا 4- 4

 :تفسیر ومقابلة نتائج الفرضیة االولى 1- 4- 4

النتائج من الجداول عن  من خالل جمع االجابات وتحلیل الجداول بواسطة أدوات البحث المذكورة قمنا بإستخراج

  4الى  1عبارات خاصة بالفرضیة االولى من  04طریق تحلیلها والتي كانت تشمل 

حیث أننا توصلنا إلى أن مختلف المدربین بكرة الید ال یملكون ذلك التكوین العالي في مجال التدریب بكرة الید 

لمیة مدروسة تؤهل الالعب إلى تطویر كافة وفق أسس ع هجیة في تكوین الالعبینوبالتالي یفتقد الى تلك المن

مدرب من (یملكون تكوین على مستوى مدیریة الشباب والریاضة  أن أغلبهم كما، صفاته البدنیة وسماته التربویة

  .وأكثرهم العبین قدامى) الدرجة االولى او الثانیة

 استخلصنا أن كما یجعلهم غیر متفائلینزیادة على ذلك االستقرار الغائب في مختلف النوادي من الناحیة التدریبیة 

 االستقراروعدم القدرة على رفع مستوى االداء لدى الالعبین في غیاب  هاؤالء المدربین یشعرون بحالة من التوتر

االمر الذي أضعف الدافع لدیهم وكذا التخطیط الذي یعتمدون علیه حیث أنه دائما ما یكون تخطیط سنوي مما 

هم ال یستخدمون التخطیط  البعید المدى وفي ظل كل ما رأیناه وفي إطار وحدود ما ترمي یفسر ضعف تكوینهم ألن

  .إلیه الدراسة وحسب مالحضتنا للمعطیات یمكننا القول أنه قد تحققت هذه الفرضیة إلى حد ما

  :تفسیر ومقابلة نتائج الفرضیة الثانیة 2- 4- 4

ة بالفرضیة الثانیة واإلجابات المحققة حول تأثیر نقص من خالل تحلیل البیانات الموضوعة في الجداول الخاص

 09الى  05بارات من عخمس  تشملالتي  ،عبین ونتائجهم في المحور الثانيالموارد المالیة والمادیة على أداء الال

الحظنا أن معظم االندیة ال تملك ممول خاص وأن العالوات المقدمة غیر محفزة وفي بعض االحیان في االستبیان، 

الریاضي  األداءمنعدمة وأن المستحقات دائما ما تأتي متأخرة جدا مع نقص الوسائل المادیة التي ال تسمح بتطویر 

و االمكانیات التي تكاد أن تكون منعدمة االمر الذي یجعل من االرتقاء باألداء البدني والمهاري والنفسي والتكتیكي 

  .العام وٕانخفاض مستوى الالعبین األداءي یفسر لنا تدهور الشیئ الذ عموما شبه منعدم الریاضي  األداءأي 

من خالل ما ترمي إلیه دراستنا وفي إطار وحدود ما نحاول درسته حسب مالحظتنا لنتائج االسئلة المتعلقة 

  .بالفرضیة الثانیة یمكننا القول أنها قد تحققت الفرضیة
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  :تفسیر ومقابلة نتائج الفرضیة الثالثة 3- 4- 4

مختلف االجابات لألسئلة الستة األخیرة الخاصة بالفرضیة الثالثة في المحور الثالث حول قدرات الالعبین  بعد فرز

  :ومكان إقامة التدریبات استخلصنا البیانات والنتائج التالیة

 نقص استخدام االختبارات وفي بعض االندیة انعدام االختبارات الخاصة بالمراقبة الطبیة لالعبین بصفة مستمرة

وٕاهمال المدرب لبرامج وحصص التغذیة واالسترجاع وكذلك عدم مراقبة تطور مستوى الالعبین باستخدام طرق 

حدیثة ومنهجیة یجعل مردود الالعب محدود ومتذبذب وعدم االعتماد على الوسائل الحدیثة في مراقبة لیاقة 

ب نقص المرافق یجعل من تطور مستوى الالعبین البدنیة وعدم إجراء تربصات وضیق الحجم الساعي للتتدرب بسب

الالعب شبه مستحیل في ضل الظروف القاهرة التي تعاني منها هذه النوادي من ناحیة الوسائل واالدوات التدربیة 

وكذلك نقص التربصات الذي ال یسمح لالعبین باالحتكاك مع العبین اخرین من أجل كسب الخبرة والتأقلم من أجل 

ومن هنا  الشیئ الذي یفسر محدودیة المردود وضعف المستوى بسبب العوامل المذكورة، وىالعمل على تطویر المست

  .وفي إطار وحدود ما ترمي إلیه هذه الدراسة وحسب ما الحظناه یمكننا القول أن الفرضیة الثالثة قد تحققت
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 :االستنتاج العام

داء ریبیة ومدى تأثیرها على مستوى األمن خالل دراستنا هذه  التي طرحنا فیها عدة أسئلة تتعلق بالعملیة التد

سباب التي تحول وتعرقل تجسید عملیة التدریب بطریقة ة الید قمنا بتسلیط الضوء على األالریاضي لالعب كر 

إحترافیة وكاملة من أجل تأهیل الالعب وتفجیر كل ما لدیه من طاقات عبر توفیر كل الوسائل المادیة والمالیة 

 .لمساعدته على تنمیة قدراته البدنیة والنفسیة والتكتیكیة حتى یتسنى لنا مشاهدة العب ذو مستوى عالي

حیث أنه ورغم ممارسة أكثرهم إلى هذه الریاضة وهم العبین  المدربینهناك نقص في كفاءة  ظاهرا أن لقد بدى لنا

 األخیرةهاته  ،قدمى یمتلكون خبرة كبیرة إال أنه یفتقدون إلى الجانب المنهجي والعلمي في ممارسة العملیة التدریبیة

ساهم في تطویر قدرات الالعب وبالتالي تحقیق االهداف المالیة التي ت والمواردال تتوفر على أهم الوسائل المادیة 

ما  إلىوالنتائج واللحاق بالمستویات العلیا، هذا ما یعرقل عمل المدرب على التطبیق المحكم للعملیة التدریبیة ضف 

تعانیه معظم أندیة البطولة الوطنیة من نقص في القاعات الریاضیة الخاصة بهذه الریاضة وضیق الوقت وكذا 

ن ألن هناك مدربین والعبینقص الدعم المالي الذي هو شبه منعدم في بعض النوادي التي تمارس هذه الریاضة 

وهذا ما التمسته خالل إجراء المقابلة الشخصیة  ویدفعون من مالهم الخاص من أجل ممارستها هذه الریاضة  یحبون

أي أن جل الفرق والمدربین یفتقرون للدعم المالي والمادي االمر الذي یحول دون السیر الجید  ودخولي المیدان 

وهذه العوامل هي التي  للعملیة التدریبیة وبالتالي نشاهد محدودیة وتواضع كبیر في مستوى الالعبین أثناء المنافسة

 .لالعبین واألداءتجعلنا نشاهد ضعف في المستوى ال 
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  :خاتمة

ندرك ونعلم أن دراسة موضوع العملیة التدریبیة شیئ صعب وعمیق لكننا حاولنا من خالل هذه الدراسة أن نلقي 

ذلك ألن  العملیة التدریبیة تعتبر أحد أبرز  الضوء على أثر العملیة التدریبیة على االداء الریاضي لالعبي كرة الید،

لنا من خالل هذه الدراسة أن  اتضحالعوامل التي تؤثر على مستوى االداء الریاضي لدى العبي كرة الید، حیث 

أیضا لها  وعدم االستقرار، كذلك العوامل المالیة والمادیة كفائتهالمدرب له دور في سوء االداء والنتائج وذلك لنقص 

وتحقیق النتائج، والمستوى المحدود كذلك لالعبین الذي یرجع إلى نقص الدعم من خالل  األداءي رفع مستوى دور ف

  .توفیر الوسائل وأدوات التدریب والمرافق التي تسهل العملیة التدریبیة

 انعدامذلك عند كنتیجة عامة نجد أن للعملیة التدریبیة أثر كبیر على االداء الریاضي لالعبي كرة الید سواء سلبا و 

شروطها ومقومتها  تتوفر حیث وفي العملیة التدریبیة إذا  ،مقوماتها من مدرب كفئ ودعم مالي وأدوات للتدرب

ومختلف مكونتها البشریة والمادیة سوف نشاهد تطور كبیر في الجانب الخططي والمهاري والبدني والنفسي وبالتالي 

إیجابي نسبیا وفي حدود  بشيءویمكن القول أن دراستنا لهذا الموضوع قد أتت  ،الریاضي األداءإرتفاع مستوى 

  .الدراسة وهذا في محاولة لتحقیق الهدف المرغوب فیه

القلیل من المعرفة إلى المحیط الشاسع من  الشيءوفي الختام نسأل اهللا السداد ونأمل أن تضیف دراستنا هذه ولو 

قد أسهمنا ولو بالقلیل من إلقاء الضوء على هذا الموضوع الذي نأمل ان یأخذ  العلوم المختلفة والعمیق وحتى نكون

االهتمام المرجو من الطلبة والمربیین وكل المهتمین وان یكون نقطة بدایة في المستقبل وذلك بتناول هذا الموضوع 

لیه من أجل تحقیق اي بشكل أكثر تفصیال نظرا لكون موضوع العملیة التدریبیة تعد الطریق الذي یجب المرور ع

  .إنجاز ریاضي في أي ریاضة سواء كانت فردیة او جماعیة
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 :وفروض مستقبلیة قتراحاتإ

  هداف المنشودةبین ودعمهم من أجل الوصول إلى األبرفع مستوى التكوین الخاص بالمدر  االهتمامضرورة.  

  المادیة والمالیة لنوادي كرة الید حتى نشاهد إقبال أكثر على هذه  واإلمكانیاتمن الضروري توفیر الوسائل

 .الریاضة وخلق الدافع لدى محبي هذه الریاضة من أجل التطلع إلى مستقبل واعد وبالتالي رفع المستوى

  ُبانیةتوفیر أماكن تسمح بالتدرب الجید وممارسة هذه الریاضة في محیط یسمح بتفجیر الطاقات الش 

 .الممارسة لهذا النوع من الریاضة

 اإلعتماد على طرق وسبل حدیثة من أجل تطویر مستوى الالعبین من الناحیة البدنیة والمهاریة والنفسیة. 
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  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جامعة العقید أكلي محند اولحاج

  معهد علوم وتقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة

  

  

  .النخبوي التدریب الریاضي تخصص

 

  

  

  

  

  

في علوم وتقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة،  في إطار إعداد مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر

نرجو منكم '' أثر العملیة التدریبیة على االداء الریاضي لالعبي كرة الید''  تخصص التدریب الریاضي تحت عنوان

االجابة وبصدق على أسئلة االستبیان التالي قصد مساعدتنا إلنجاز بحثنا الذي یهتم بدارسة أثر العملیة التدریبیة 

  .ى االداء الریاضي لالعبي كرة الید كما نرجوو أن تكون االجابة دقیقة قصد التوصل الى نتائج إیجابیةعل

  

  

  

 

 .في االطار المناسب أمام االجابة المختارة وشكرا )x(ضع العالمة : مالحظة

(01) 

  )موجه الى المدربین: (أسئلة االستبیان

 استبیان موجه لمدربي كرة الید



  :الفرضیة االولى

 .هو السبب في تذبذب االداء والنتائج سوء تكوین المدربیین 

  : السؤال االول

  ماهي الدرجة العلمیة المحصل علیها في مجال التدریب؟

  مستشار ریاضي

  لیسانس

  تقني في الریاضة

                                 العبین قدامى

  :السؤال الثاني

   كم هي المدة التي مارستم خاللها التدریب؟

  سنوات  5أقل من 

   10سنوات الى  5من 

   15الى  10من 

  سنة 15أكثر من 

  :السؤال الثالث

  ؟هل ترون بأن التكوین الذي أخذتموه غیر كاف لتحقیق النتائج المرجوة 

  نعم

  ال

  :السؤال الرابع

  هل هناك إستقرار بالنادي او الفریق الذي تمارس به عملك؟

  كثیرا

  قلیال

  أبدا



  :الثانیةالفرضیة 

 .مستوى اداء الالعبین ونتائجهمنقص الموارد المالیة والمادیة تؤثر على  

  :السؤال الخامس

  ؟هل یملك الفریق ممول خاص

  نعم

  ال

  :السؤال السادس

  ؟هل انت راضي عن الحوافز المقدمة لكم

  محفزة

  غیر محفزة

  :السؤال السابع

  ؟هل تقدم المستحقات في الوقت المحدد

  نعم

  ال

  اذا كانت بال كیف ترون عملكم في ضل الظروف المادیة المحیطة بكم في التدریب والمنافسة

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

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

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

  :السؤال الثامن

  هل یملك الفریق  وسائل مادیة تسمح له بتطویر المستوى البدني والفني؟

  نعم

  ال

  :السؤال التاسع



  هل تملكون إمكانیات تساهم في االرتقاء باالداء الریاضي لالعبین؟

  عدیدة

  قلیلة

  منعدمة تقریبا      

  :الفرضیة الثالثة

   ومكان إقامة التدریبات هي السبب في عدم إستقرار االداء والنتائج قدرات الالعبین المحدودة

  :عاشرالسؤال ال

  ؟هل تتم المراقبة الطبیة لالعبین بصفة مستمرة

  نعم 

  ال

  :شرالحادي ع السؤال

  ؟االسترجاع والراحةهل یتم تسطیر برامج خاصة بالتغذیة ووسائل 

  نعم

  ال

  :عشر ثانيالسؤال ال

  هل توجد اختبارات لمراقبة تطور مستوى الالعبین؟

  نعم

  ال

  :عشر لثالسؤال الثا

  هل محتوى العملیة التدریبیة یتم وفق

  طرق منهجیة

  حسب طبیعة المنافسة

  :عشر رابعالسؤال ال



  مغلقة؟ هل تقومون بإجراء تربصات

  نعم                                 

  ال

  :السؤال الخامس عشر

  ؟خاصین بالفریق) بدني ونفسي(هل یملك الفریق محضرین اختصاصیین

  نعم

  ال

  

  

  

  

  

  

  

  









                     

 

 

       The study of the training process relationship performance sports of handball 
players (18-19 years old) is the lack of stability in performance and results, and that is 
due to a shortage in the embodiment of the training process and the possibilities for 
coaches and players confined where the aim of our study to highlight the importance of 
the application of the training process in raising the level and stability of performance 
players where she was Our study aims to highlight the importance of applying the 
training process in raising the level and stability of performance the players, and the 
search in the most important obstacles facing and prevent the embodiment of the 
training process in order to reach the search field to Applied things and defect detection 
and analysis of the study based on field experience of being put through what we have 
as our research was designed to enrich the scientific library of such research. 
Represented own field study in the use of descriptive analytical method and sample 
selection intentional stratified manner actions demonstrated in the selection of 20 
handball coach Bouira We also using bibliographic search of various books and 
magazines that have a relationship to study our subject components and questionnaires 
as tools for research. 
    Visible has seemed to us that there is a lack of efficiency of the coaches as it is and 
although most of them practice to the sport, but they lack the systematic and scientific 
aspect in the practice of the training process last these circumstances are not available 
on the most important material means and financial resources that contribute to the 
development of the player capabilities, this is what impedes work Coach on the 
arbitrator's application of the process of training Add to what ails most clubs the 
national championship from a lack of sports halls for these sports and the lack of time as 
well as the lack of financial support which is practically non-existent in some clubs that 
practice this sport, that is the bulk of the teams and coaches lack the financial and 
material support it which prevents the smooth running of the training process and 
therefore we see limited with great humility in the level of players during the 
competition, and these factors are that does not make us see weakness in the level of 
performance of the players. 
     In the end we suggest the need for attention to lift the configuration level trainers and 
support in order to reach the desired goals as well as provide the means, material and 
financial possibilities of the clubs handball until we see demand more on the sport and 
create motivation among fans of the sport in order to look forward to a promising future 
and thus raise the level as we suggest provide places allow good train and practice the 
sport in the vicinity of the bombing of energies allows youth to practice this kind of 
sport and relying on modern methods and ways to develop the players level of physical, 
mental and technical skills. 
Key words: coach, athletic training, sports training operations, performance, handball, 
game, basic skills, teams, class cadets, experience, training, results, financial resources, 
possibilities, fitness Player, scientific tests, incentives, and means of retrieval, nutrition , 
facilities, record. 
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