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كن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم "
  ".تبغضهمتستطع فال 

الحمد هللا الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب 
  .ووفقنا إلى انجاز هذا العمل

نتوجه بجزیل الشكر واالمتنان إلى كل من ساعدنا بطیبة قلبه وطهارة روحه 
ومهارة عمله وثراء علمه، إلى كل من كانت له ید في هذا العمل في تدلیل 

 مزاري فاتح/ د: كر األستاذ المشرفصعوبات، ونخص بالذما وجدناه من 
  الذي لم یبخل علینا بتوجیهاته ونصائحه

معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة        شكرا لجمیع أساتذة جامعة البویرة
  .والریاضیة

  .أن نشكر كل مدربي فرق القسم الشرفي لوالیة البویرةوال یفوتنا 
  الغــة      وأفنیت بحر النطق في النظم والنثرولو أنني أوتیت كل الب   
  لما كنت بعد القول إال مقصرا      و معترفا بالعجز عن واجب الشكـــر   

 فشكرا لكل هؤالء وأتمنى أن تكون الكلمة وصلت ووصلت معانیها وبقي
  .صفاؤها لكل من یستحقها

 



 

 
 

 

وجداني لیطمئن قلبي و الصالة   ي ود اهللا عز و جل  الذي أضاء طریقأحم
  .السالم على المصطفى خیر األنامو 

ُقلْ ......﴿ إلى من قال اهللا في حفظهما َ ةِ و َ م ْ نَ الرَّح لِّ مِ احَ الذُّ َن َ ا ج َ م ُ ه ْ َل فِض اخْ َ و
ا ً یر غِ َ انِي ص َ بَّی َ ا ر َ م ا كَ َ م ُ ه ْ م حَ ْ بِّ ار َ   سورة اإلسراء 24اآلیة .﴾.....ر

علیا یوما بنصیحة  درب حیاتي التي لم تبخل ليالتي غمرتني بعطفها وأنارت 
  .، أمي الغالیة حفظها اهللا و أطال في عمرهاأو دعوة صالحة

األعلى أبي العزیز الذي ال طالما سعى لتذلیل العقبات في طریقي وكان مثلي  
  .في الحیاة

لى غالیتي مونیة : خوتي رمز مفخرتي إلى أنوار البیت إ ٕ عادل، یاسمین ، وا
  ".شمس الدین" حمزة و ابنهما وزوجها 

    إلى كل األقارب الطیبین أعمامي و أخوالي، وعماتي وخالتي و كل عائالتهم 
  .و أبنائهم

   .إلى من كانت سندي و منبع قوتي و العمود الذي أرتكز علیه
و فریق " البوكا"إلى كل أصدقائي الذي جمعني بهم الحب في اهللا خاصة فریق 

  ."الكارتي" 
  .من یتصفح هذه المذكرة ویأمل بأن تنفعه في شيءإلى كل 

  

 حمودة                  



 

 
 

 

 

  إلى اللذان قال فیهما اهللا سبحانه وتعالى

ا ......﴿ ً یم الً كَرِ ْ ا َقو َ م ُ ه لْ َل ُق َ ُقلْ  (23) و َ ةِ و َ م ْ نَ الرَّح لِّ مِ احَ الذُّ َن َ ا ج َ م ُ ه ْ َل فِض اخْ َ و

انِي  َ بَّی َ ا ر َ م ا كَ َ م ُ ه ْ م حَ ْ بِّ ار َ ار ً یر غِ َ   سورة اإلسراء 24اآلیة .﴾ (24) ص

على  اعتمادعزة و ... وفاة.... حب.... أن الحیاة عملإلى التي علمتني 

  .النفس

  إلى أمي الحنونةإلى التي إن أهدیتها كنوز الدنیا ما وفیتها حقها 

  وجدي أطال اهللا في عمرهما جدتي إلى أعز من في الحیاة

یاسین، حمودة، رضا، علي، مؤمن، دحلب، سیدعلي، : إلى كل األصدقاء

  .حمزة، عبد الرحمن، رشید، كمال، عثمان، كوكو، ناصر، وفریق لوناب سیتي
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 قائمة األشكال



 

 
 

  : ملخص البحث
  

االنجاز الریاضي یجب أن تتوفر لدى المدرب الكفاءة المهنیة و العلمیة العالیة من أجل الوصول إلى أعلى مستویات     

وخبرات في مجال تخصصه فاالعداد البدني الناجح یتطلب احترافیة كبیرة في العمل من طرف المدرب والمحضر البدني لهذا 

مستوى اإلنجاز الریاضي عند العبي كرة القدم  تطرقنا في بحثنا إلى دراسة أهمیة التحضیر البدني قبل المنافسة ودوره في زیادة

أداء الالعبین ولهذا جاءت مشكلة بحثنا على ى في والیة البویرة، وكان هدفنا معرفة مدى تأثیر التحضیر البدني على مستو 

اعتمدنا في  هل للتحضیر البدني قبل المنافسة در في زیادة مستوى اإلنجاز الریاضي عند العبي كرة القدم حیث: النحو التالي

للتحضیر البدني دور في تحسین أداء الالعبین، تصنیف المدرب للمدة : ات تم صیاغتها كما یليعلى فرضی ةحل هذه المشكل

الریاضي في منافسات كرة القدم  ، النقص المعرفي لدى المدربین یؤثر على األداءالمناسبة تساعد في تنمیة الصفات البدنیة

حیث تكون مجتمع  اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي و ذلك استجابة و مالئمة لطبیعة موضوعنالربح الوقت و الجهد و 

 ایجابیةوللوصول إلى نتائج فریق من القسم الشرفي منه تم اختیار عینة البحث قصدیا  12مدرب موزع على  12البحث من 

و من خالل هذه الدراسة  از الریاضي، العبي كرة القدم،اعتمدنا على كلمات دالة تتمثل في التحضیر البدني، مستوى اإلنج

أن تأخذ بعین االعتبار و تساهم في تطویر مستوى األداء الریاضي لفرق القسم الشرفي بالبویرة حیث  نرجوتوصلنا إلى نتائج 

  : جاءت أهم النتائج على النحو التالي

رة القدم كما أن النقص المعرفي لدى المدربین یؤثر على أداء للتحضیر البدني دور في تحسین أداء الالعبین خالل منافسات ك

  .الالعبین

  و في األخیر هذه بعض االقتراحات و الفروض المستقبلیة 

   .رورة االهتمام بتكوین مختصین و مختصین و محضرین  بدنیاالطرق العلمیة للتحضیر البدني مع ض إتباعال بد من 
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  : مقدمةال
لقد أصبح المجال الریاضي أكثر اتساعا من حیث العلوم واألهمیة ، حیث فرض نفسه كعامل من عوامل 

دنیة والفكریة والنفسیة ومع حیاته البویر جوانب فرد وتطالالعامة، وهو نصر قوي ووسیلة أساسیة في إعداد التربیة   
 ال سیما الریاضة التنافسیة   نا األلفیة الثالثة و نظرا  للتطور العلمي الهائل الذي وصلت إلیه الحضارة  اإلنسانیةدخول

وهذا ما نجده في كرة القدم الذي أصبح االهتمام بها یتزاید یوما بعد یوم وتحظى باهتمام وشغف كبیرین، و بدت  
  .للتسابق و التفاخر یاضة في عصرنا الحالي میداناالر 

وهذا ما نجده في هذه الریاضة إذ أن للوصول إلى المستوى العالمي في هذه اللعبة یستغرق وقتا طویال في   
 من العلماء على منهجیة القیاسات واالختبارات في المجال الریاضينظم والمستمر، لذا اعتمد الكثیر التدریب الم

 خططیة وتتناولها من جوانبها المختلفة والونظرا الهتمام معظم الدراسات والبحوث بالنواحي النفسیة والمهاریة و ال
اهتمام من جانب الباحثین، فمن المالحظ أن  قىن الجانب البدني وتأثیره على أداء الریاضیین ونتائج الفرق لم یلك

للمنافسات، وبدأت ي  على رأس الجوانب التي یتم تحضیرها ریاضیا قد وضعت اإلعداد البدنالدول المتقدمة 
باالهتمام به  و بدراسته وضع البرامج الخاصة به داخل خطة التدریب البنویة مما ساعد وبشكل ملحوظ في الرقي 

  1.بمستوى األداء و تقدمها
الكفاءة المهنیة االنجاز الریاضي یجب أن تتوفر لدى المدرب  لى أعلى مستویات من أجل الوصل إو   

في العمل من طرف والعلمیة العالیة، وخبرات في مجال تخصصه، فاإلعداد البدني الناجح یتطلب احترافیة كبیرة 
  المدرب والمحضر البدني 

مستوى الذي عرفته لعبة كرة القدم الجزائریة في بدایة الثمانینات من القرن الماضي والمستوى الضعیف وال  
الحقیقیة وراء هذا التدهور  األسبابالحین، یدفعنا إلى طرح عدة تساؤالت لمعرفة  ذاى هلعرفه اللعبة إالذي ت

  .المستمر
وتطرقنا في دراستنا إلى أهمیة اإلعداد البدني قبل المنافسة ودوره في زیادة  مستوى االنجاز الریاضي عند 

  .الموضوعالعبي كرة القدم فئة  أكابر لندرة واحتقار بحوث ودراسات حول هذا 
بحث إلى من كل ما سبق ذكره، قمنا ببناء بحثنا هذا متبعین خطوات منهج البحث العلمي، فقسمنا هذا ال  

، اشتمل أوله على الجانب النظري والثاني الجانب التطبیقي والجانب النظري الذي قسم بدوره إلى ثالثة فصول بابین
  .نظریة

والفصل الثالث  واالنجاز الریاضي كرة القدم والفصل الثاني المنافسة الفصل األول تناولنا فیه اإلعداد عند العبي
  .كرة القدم

أما الباب الثاني للبحث فقد تضمن الجانب التطبیقي الذي یحتوي بدوره على فصلین الفصل األول تطرقنا إلى 
  .االستبیان منهجیة البحث التي استعملنا فیها المنهج الوصفي والفصل الثاني تضمن عرض ومناقشة نتائج

                                                             
  .3ص  -.1998: زهراندار  -.القاهرة -.أسس تخطیط برامج التدریب الریاضي -.حنفي محمود مختار 1
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 : اإلشكالیة -1
حیث  األلعاب،الفعلیات و  أن التطور الذي یشهده العالم في مختلف المیادین انعكس إیجابیا على تطور

سواء في األلعاب  األسالیب الریاضیة الحدیثةسریعا من حیث استعمال النظریات و عرف المجال الریاضي تطورا  
  .الجماعیة أو الفردیة

التي  تبلغه الریاضات األخرى كرة القدمحدا لم ریاضات التي ملكت قلوب الشعوب وبلغت من الشهرة من الو 
قوة بدنیة عالیة  امتالكیغلب علیها الطابع التنافسي، الحماسي والترفیهي في نفس الوقت حیث یتطلب من ممارسها 

  .من خالل عملیة التحضیر البدني وهذا األخیر یؤثر إیجابیا في زیادة  مستوى اإلنجاز الریاضي
علیه من المرور على جملة من اإلنجاز المثالیة ال بد ستطیع الریاضي الوصول إلى مرحلة وحتى ی

المراحل، الخاصة بإعداده وكما هو معروف فترات التدریب في غضون الخطة السنویة تنقسم إلى ثالث فترات 
هذه المرحلة المدخل الرئیسي واألساسي للوصول بالریاضي  برشملت هذه األخیرة مرحلة ما قبل المنافسة، حیث تعت

یعتبر : "ل عملیة التحضیر البدني الذي یقول الدكتور محمد حسن عالويإلى أعلى  المستویات، وذلك من خال
بالتالي تنمیة الجسم و الوظیفي والعضوي ألجهزة وأعضاء االرتقاء بالمستوى وسیلة أساسیة للتأثیر على الفرد إلى 

   1".وتطویر الصفات البدنیة والمهاریة والحركیة والقدرات الخططیة والسمات اإلداریة
رغم ما یمتلكه الفریق من  نشاهد بعض األندیة تنهار من الناحیة البدنیة، وتستسلم للفریق الخصم فكثیرا ما

همال الجانب البدني لذا وجب على المدرب االهتمام بهذا مؤهالت تقنیة وبدنیة  ٕ وتكتیكیة، ویرجع ذلك إلى نقص وا
والتي یجب أن   )الشدة والحجم(ب تقدیمها الجانب خاصة مرحلة ما قبل المنافسة ومعرفة الجرعات التدریبیة الواج

البدني وعلیه التركیز على تطویر ین لكي یستفید من مرحلة التحضیر تكون مقننة وتتماشى مع متطلبات الریاضی
لدى الالعبین وزیادة العمل التدریبي لالرتقاء بمستوى ) القوة، السرعة، الرشاقة، التحمل، المرونة(الصفات البدنیة 

  .ید أثناء المنافسةاألداء الج
خصصنا دراستنا بط عملیة التحضیر البدني بمستوى االنجاز الریاضي في كرة القدم و و من كل هذا أردنا ر 

  .على فئة األكابر
 :لهذا  قمنا بطرح التساؤل التاليو 

  .؟هل التحضیر البدني قبل المنافسة دور في رفع مستوى اإلنجاز الریاضي عند العبي كرة القدم صنف أكابر
  :األسئلة الفرعیة

  ؟ هل للتحضیر  البدني دور في تحسین أداء الالعبین خالل منافسات كرة القدم 
  ساعد في تنمیة الصفات البدنیة؟تهل تصنیف المدرب للمدة المناسبة لفترة التحضیر البدني 
  الریاضي في منافسات كرة هل النقص المعرفي لدى  المدربین في ما یتعلق بالتحضیر البدني یؤثر على األداء

 .القدم؟

                                                             
  .51ص  -.1994: دار المعارف -.12ط -.التدریب الریاضيعلم  -.محمد حسن عالوي   1
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 :فرضیات الدراسة -2
 :الفرضیة العامة -2-1

  .عند العبي كرة القدم فئة األكابر الریاضي مستوى االنجاز زیادة تحضیر البدني دور فيلل  
 :الفرضیات الجزئیة -2-2
  للتحضیر البدني دور في تحسین أداء الالعبین خالل منافسات كرة القدم. 
 المناسبة لفترة التحضیر  البدني یساعد في تنمیة الصفات البدنیةمدة لتصنیف المدرب ل. 
   النقص المعرفي لدى المدربین في ما یتعلق بالتحضیر البدني یؤثر على األداء الریاضي في منافسات كرة

 .القدم
 : أسباب اختیار الموضوع -3

  : دى بنا إلى القیام بهذا البحث هوإن الدافع الذي أ    
 یر البدني في رفع  مستوى  الالعبینإبراز أهمیة التحض. 
 الحاجة لمثل هذه البحوث التي تتناول مثل هذه الموضوعات. 
 المیول الشخصي لریاضة كرة القدم. 
 تركیز انتباه المدربین على الجانب البدني لالعب. 
 محاولة إثراء المكتبة للمعهد بعد الدراسة. 

 :أهمیة البحث -4
وقیمة تختلف هذه األهمیة من دراسة إلى أخرى، حسب ما تقتضیه  إن ألي دراسة  من الدراسات أهمیة     

وألهمیتها البالغة من مختلف  الجوانب والموضوع الذي تناولناه تنبع  أهمیته  في كوننا نسعى  إلى دراسة  كل منها،
از أهمیة أسالیب و طرق اإلعداد البدني قبل المنافسات  وأثره على زیادة مستوى االنجاز الریاضي، وكذلك إبر 

   .التحضیر البدني قبل المنافسة في زیادة مستوى االنجاز الریاضي
 : أهداف البحث -5

من خالل دراستنا نرید تحقیق ها، وأهداف تسعى إلى تحقیقها، و لكل دراسة من الدراسات غایة ترجى من ورائ    
  : بعض األهداف التي یمكن حصرها فیما یلي

 مستوى أداء الالعبین معرفة  مدى تأثیر التحضیر البدني على. 
 اكتساب الریاضیین ثقافة  التحضیر البدني. 
 السعي إلى لالفت المدربین بأهمیة  الجانب البدني بالنسبة لالعبي كرة القدم بأندیة والیة البویرة. 
 اعتبار الجانب البدني عامال من عوامل التفوق و النجاح. 
 المنافسة تسلیط الضوء على أهمیة التحضیر البدني خالل مرحلة. 
 إبراز العالقة بین تحسین  األداء و مدة تطویر الصفات البدنیة. 
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 :الدراسات المرتبطة بالبحث -6
مصدر لكل بحث ، فكل بحث هو عبارة عن تكملة لبحوث أخرى وتمهید والمشابهة تعتبر الدراسات السابقة     

المكتبات لم نجد دراسات سابقة اهتمت بمثل لبحوث أخرى قادمة ، فبعد اطالعنا على مثل هذه المواضیع برفوف 
 .هذا الموضوع بالضبط وبالخصوصیة التامة ،اللهم إال إشارات مشابهة وفي بعض الجوانب أو بعض النواحي

  : الدراسة المشابهة األولى -6-1
المین بومولة م بها الباحثان بن سیدهم سفیان و معهد التربیة البدنیة  و الریاضیة قا 2009/2010مذكرة لیسانس 

  .على ید األستاذ المشرف مزاري فاتح
فئة األواسط  –ه على مردود العبي كرة القدم العام قبل بدایة المنافسة و انعكاساإلعداد البدني : تحت عنوان 

  ).سنة 17-19(
 كانت إشكالیتهم على النحو التالي :  

هي القواعد التي یعتمد علیها اإلعداد البدني العام للوصول بالالعبین إلى أعلى مستویات القدرات البدنیة  ما    
  قبل بدایة المنافسة؟ 

 الهدف من البحث :  
  .معرفة  تأثیر اإلعداد البدني العام على مستوى الالعبین أثناء المنافسة    
  الفرضیة العامة :  

قواعد علمیة یوصل بالالعبین إلى أعلى مستویات اللیاقة البدنیة قبل بدایة  مبني على اإلعداد البدني العام  
  .المنافسة

 الفرضیات الجزئیة:  
  یعتمد على البرنامج مخطط و مسیر  من قبل المدرب و ذلك وفقا لعوامل معینةاإلعداد البدني العام. 
  لتكوین ) الخ....السرعة، الرشاقة و المرونةالقوة، (هناك بعض الصفات البدنیة التي یتم التركیز علیها مثل

 .العبین ذو قدرات بدنیة عالیة
  إن سوء التحضیر البدني و إهمال  هذا الجانب الحساس یؤدي إلى نقص  و تدني مستوى الالعبین خالل فترة

 .المنافسة
 منهج البحث :  

  وع اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي المسحي و ذلك استجابة لطبیعة الموض    
 عینة البحث و كیفیة اختیارها :  

  : العب من النوادي التالیة 85اعتمد الباحثان على نموذج العینة المنتظمة حیث شملت     
  شبیبة آفلو  –أولمبي القصر  -شبسبة إیغیل أعزون –شبیبة تیشى 

  .16و عددها ) أ(من المجتمع اإلحصائي و هي فرق القسم الجهوي الثاني %  25و التي تمثل     
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 أدوات البحث:  
  .استعمل الطالبان االستبیان    
 النتائج التي توصل إلیها الباحثان :  

أظهرت نتائج الدراسة على أن اإلعداد البدني له أهمیة كبرى  كغیره من المجاالت األخرى كإعداده التقني     
والتكتیكي، مما یدفع العبي كرة القدم إلى التحرر البدني، و یجب على المدرب مراعاة هذا الجانب فهو یعتبر 

و ال تتأتى دینامیكیة التألق الریاضي فقط على تقنیة  المحرك والمنشط والقوة الدافعة  للفریق والالعبین نحو النجاح،
متكامل مكیفة و أسالیب تدریبیة جدیدة و إنما نمر أیضا بعوامل بدنیة ال یمكن تطویرها إلى من خالل برنامج 

  .لإلعداد البدني العام
 أهم التوصیات :  

ع اتخاذ األسالیب والطرق والمناهج المناسب والتخطیط الریاضي الذكي میبي یجب االهتمام بوضع برنامج التدر     
  .العلمیة في عملیة التدریب من أجل تنمیة القدرات  البدنیة

  : الدراسة الثانیة -6-2
دة معهد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة قام بها الباحثان دواو  2012/2013مذكرة لیسانس     

  المشرف مزاري فاتحسفیان و أسامة رجمي على ید األستاذ 
دراسة  –أهمیة التحضیر البدني قبل المنافسات و دوره في زیادة مستوى اإلنجازز للسباحین الناشئین : تحت عنوان

   -میدانیة ألندیة والیة البویرة
 كانت اشكالیتهم على النحو التالي :  

  ؟ ینهل للتحضیر البدني تأثیر على مستوى اإلنجاز الریاضي في المنافسات السباحة للناشئ    
  الهدف من البحث :  

الریاضي من خالل توضیح أهمیة البدني و االنجاز  التحضیرتهدف  الدراسة إلى إبراز العالقة الموجودة بین     
  .التحضیر البدني في تنمیة الصفات البدنیة و تحسین األداء لدى السباحین خالل مرحلة المنافسة

 الفرضیة العامة :  
  للناشئین؟ اإلعداد البدني له أثر إیجابي على اإلنجاز  الریاضي في منافسات السباحة    
  الفرضیات الجزئیة  
  ؟اإلعداد البدني على زیادة مردود السباحین الناشئین في منافسات السیاحةیساعد  
  للناشئین؟یساعد التحضیر البدني على تنمیة الصفات البدنیة للریاضي في منافسات السباحة 
   ؟لعملیة التدریب یساعد على نجاح عملیة  التحضیر البدني للسباحین الناشئین لتوفیر الوسائل البیداغوجیة 
 منهج البحث :  

  اعتمد الباحثان  على المنهج الوصفي استجابة لطبیعة الموضوع    
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  عینة البحث و كیفیة اختیارها
   .مدربین 10حیث شملت اعتمد الباحثان على نموذج العینة العشوائیة     
   .و العینة المختارة تشمل المسبح النصف  األولمبي بالبویرة    
  أدوات البحث  

  استعمل الطالبان االستبیان      
  النتائج التي توصل إلیها الباحثان  

یساعد على تنمیة الصفات البدنیة دة مردودیة السباحین الناشئین  و للتحضیر البدني أهمیة كبیرة في زیا      
 توفر الوسائل البیداغوجیة لعملیة التدریبللسباحین من خالل التحكم في الحمولة المناسبة للتدریب، دون أن ننسى 

  .الفرضیات المقترحة لهذه البحث قد تحققتهذا ما یبین أن تساعد على نجاح عملیة التحضیر و 
  أهم توصیات  
  .جزء و عامل مهم في تحقیق النتائج الریاضیة الجیدة  باعتبارهال التحضیر  البدني معدم إه       
 :تحدید المصطلحات و المفاهیم -7
  :تعریف اإلعداد -7-1

إعداد بدني، خططي (هو اكتساب الفرد الریاضي اللیاقة البدنیة و اإلعداد في مجال الریاضي أربع أشكال : النظري
  1).مهاري و نفسي

  .بأنه رفع مستوى  األداء البدني للفرد الریاضي ألقصى  مدة تسمح به قدراته اإلعدادیعرف  :اإلجرائي
  :تعریف اإلعداد البدني -7-2

ورفع كفاءة والخاصة، ة یقصد باإلعداد البدني كل العملیات  الموجهة لتحسین قدرات الالعب البدنیة العام: النظري
  2.أجهزة الجسم الوظیفیة و تكامل أدائها

  .العملیة  التي یتم فیها رفع الحالة التدریبیة لالعب و إكسابه اللیاقة البدنیة هي: اإلجرائي
  : تعریف المنافسة -7-3
هو أن المنافسة هي النشاط الذي یحصل داخل إطار المسابقة المؤقتة في نمط استعدادات " ماتیفان"یعرفها  :نظريال

   3.معروفة و ثابتة بالمقارنة مع الدقة القصوى
  ط.صراع بین أفراد للوصول إلى هدف مشترك أو الحصول على نتیجة معینةهي  :اإلجرائي

  : تعریف المنافسة الریاضیة -7-4
حالة یقوم خاللها شخصین أو أكثر بالتنفس والعمل للحصول على الجائزة  أو أكثر حصة وتحقیق مستواه : النظري
 4.النخبوي

                                                             
  .101ص  -.1998: دار الفكر العربي -.، القاهرة1ط -.التدریب الریاضي الحدیث -.مفتي ابراهیم حمادة  1
  .74ص  -.منشأة المعارف باالسكندریة -.البدني في كرة القدم التدریب و اإلعداد -.أمر اهللا أحمد البساطي  2 

3 Matvien : psycholoin sportive.ed- vigot France : 1997 . p 23  
4 P. swiendend. D. gould : psychologie  d sport de l’activité physique, vigot, PARIS : 1997 P125 
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  .هي تلك التظاهرات ذات قیمة اجتماعیة عالیة: اإلجرائي
  :تعریف كرة القدم -7-5

العبا یستعمل كرة مستدیرة  ذات مقیاس عالمي  11هي لعبة جماعیة تتم بین الفریقین كل فریق یتكون من : النظري
محدد في ملعب مستطیل ذو أبعاد محددة في كل طرف من طرفیه مرمى الهدف و یحاول كل فریق إدخال الهدف 

  1.فیه على حارس المرمى للحصول على هدف
هي لعبة شعبیة مشهورة ذات طابع تنافسي تعم كل األعمار في كال الجنسین تمارس بین فریقین یحتوي  :ياإلجرائ

  .كل فریق على إحدى عشر العبا على أرضیة میدان معشوشبة أو ترابیة
  :تعریف صنف األكابر -7-6

الفرد من هي كذلك تطور ي مرحلة من مراحل عمر اإلنسان  وهي مرحلة  النضج واكتمال الشخصیة و ه
جدیدة ورعایتها واإلشراف علیها  كسب الرزق إلى المسؤولیة لتكوین أسرةة األسرة إلى االستقالل الذاتي و رعای

  2.سنة بمرحلة فئة األكابر بالنسبة لالتحادیة الدولیة لكرة القدم 40سنة و  18حددت مرحلة ما بین و 
  : تعریف اإلنجاز الریاضي -7-7
اته البدنیة والمهاریة والخططیة والجسمیة الالعب الذي یعكس مدى استعداد هو أفضال مستوى یحققه: النظري 

  3.والنفسیة والعقلیة
مستوى في فعالیة االختصاص مع استعداد الهو الوصول إلى الحد األقصى من العناصر التي تحدد رفع : اإلجرائي

  .عال للمستوى المطلوب
  : التعلیق على الدراسات

من خالل الدراسات المشابهة تبین أن هناك نقاط مشتركة مع الدراسة التي قمنا بها من حیث المنهج المتبع تم 
استخدام المنهج الوصفي، وأدوات البحث المستخدمة تم اإلعتماد على االستبیان، وكان في العینة و كیفیة اختیارها 

سات األخرى فقد تم االعتماد على العینة العشوائیة، وكنتیجة حیث اعتمدنا في دراستنا هذه العینة القصدیة أما الدرا
  .توصلنا إلى أن للتحضیر البدني أهمیة كبیرة في زیادة مستوى اإلنجاز الریاضيمشتركة 

  :نقد الدراسات
أهمیة التحضیر البدني ودوره في زیادة مستوى االنجاز : الجدید الذي جاءت به دراستنا التي كانت تحت عنوان

الریاضي مقارنة بالدراسات المشابهة هو أن النقص المعرفي لدى المدربین فیما یتعلق بالتحضیر البدني یؤثر على 
  .أداء الالعبین في منافسات كرة القدم

  
  

                                                             
  .9ص  -.1998: دار ابن حزم بیروت لبنان-.2ط -.كرة القدم بین المصالح و المفاسد -.مامور بن سن آل سلیمان    1

2 WWW.FIFA.COM.DATE 10/01/2014.HEUR 00 :17 
  Http://www.arabscoock.com/ ?p=617موقع المدرب العربي         -.علم التدریب -.أحمد مطري  3
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  : تمهیـد
، رشــاقة ومرونــة   لبدنیــة لالعــب مــن تحمــل وقــوة وســرعةإن للتحضــیر البــدني أهمیــة بالغلــة فــي تطــویر الصــفات ا      

، التدریبیـة، عنـد العبـي كـرة القـدمین مختلـف التمرینـات الفعال الذي یلعبه المدرب في تقنوال یجب أن نغفل عن الدور 
ن تمرینـات البنائیـة العامـة والخاصـةوأیضا رفع كفاءة أعضاء وأجهزة الجسم الوظیفیة ، وتكامل أداؤها مـن خـالل ال ٕ ، وا

مسـتوى التحضـیر التقنـي والتكتیكـي  مـرتبط ارتباطـا وثیقـا بالتحضـیر البـدني وتطـویر الصـفات البدنیـة  وكـذا التحضـیر 
  .النفسي والنظري 
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  :تعریف التحضیر البدني -1-1
عــب لیصــل إلــى الال، ویتــدرب علیهــا ا المــدربویقصــد بــه كــل اإلجــراءات والتمرینــات المخططــة التــي یضــعه         

لمطلـــوب منـــه وفقـــا ، وبـــدونها ال یســـتطیع العـــب كـــرة القـــدم أن یقـــوم بـــاألداء المهـــاري والخططـــي اقمـــة لیاقتـــه البدنیـــة
   1.، ویهدف اإلعداد البدني إلى تطویر الصفات البدنیة من تحمل وقوة وسرعة ورشاقة ومرونةلمقتضیات اللعبة

لــة إلــى قســمین عــام وخــاص ، فــاألول یقصــد بــه التنمیــة المتزنــة والمتكام ویمكــن أن نقســم اإلعــداد البــدني           
، أمــا الثــاني فیهــدف إلــى یویــة لالعــب مــع العــبء الواقــع علیــه، وتكییــف األجهــزة الحلمختلــف عناصــر اللیاقــة البدنیــة

إلـــى الحالـــة إعــداد الالعـــب بــدنیا ووظیفیـــا بمـــا یتماشــى مـــع متطلبـــات ومواقــف األداء فـــي نشــاط كـــرة القـــدم والوصــول 
التدریبیــــة وذلــــك عــــن طریــــق تنمیــــة الصــــفات البدنیــــة الضــــروریة لــــألداء التنافســــي فــــي كــــرة القــــدم والعمــــل علــــى دوام 

  2.تطویرها
، ال یمكـن فصـلهما عـن بعضـهما الـبعض بـل یكمـل ني العـام والخـاص لالعـب كـرة القـدموعموما فاإلعداد البـد        

، فعنـدما نبـدأ بمرحلـة اإلعـداد البـدني العـام وذلـك لتحقیـق الهـدف منـه ، وهـو  كل منهما اآلخر وخالل الفترة اإلعدادیة
اللیاقة البدنیة العامة ، وبعد ذلك یـتم اإلعـداد البـدني الخـاص مـن خـالل مرحلتـي اإلعـداد الخـاص واإلعـداد للمباریـات 

  .البدنیة الخاصة بالعب كرة القدم لتحقیق اللیاقة
ع الالعـب أن یشـارك فـي المبـاراة بإیجابیـة وفعالیـة وجـب علیـه أن یتمتـع بلیاقـة ومما تقدم نستنتج أنه حتى یستطی  

بدنیة معتبرة ، لذا أصبح من الضروري الیوم على المدرب أن ینمـي الالعـب الصـفات البدنیـة األساسـیة الخاصـة بكـرة 
  .القدم من تحمل وقوة وسرعة ورشاقة ومرونة 

  :التحضیر البدني في كرة القدم -1-2
لتحضـیر البـدني فـي كـرة القــدم إلـى إعـداد الالعـب بـدنیا ووظیفیـا ونفســیا بمـا یتماشـى مـع مواقـف اإلعــداد یهـدف ا     

المتشــابهة فــي نشــاط كــرة القــدم والوصــول بــه إلــى حالــة التــدریب المثلــى عــن طریــق تنمیــة القــدرات البدنیــة الضــروریة 
العــب مــن التحــرك فــي مســاحات كبیــرة مــن لــألداء التنافســي والعمــل علــى تطویرهــا ألقصــى حــد ممكــن حتــى یــتمكن ال

   3.الملعب وینفذ خاللها الواجبات الدفاعیة والهجومیة حسب مقتضیات وظروف المباراة
  :مدة التحضیر البدني -1-2-1

أهم فترة مـن فتـرات المنهـاج السـنوي بأهـدافها الخاصـة والتـي تحـاول  )MATUEIV(تعتبر مدة التحضیر حسب       
   4.أن تحققها خالل فترة معینة

 وفي هذه الفترة یعمل المدرب على رفع الحالة التدریبیة لالعبین عن طریق تنمیة الصفات البدنیة والمهاریة     
 

                                                             
1 - Taelman(R)-Simon(J):"foot Ball",Performance,ed,amphara,Paris,1991,P53 

  .340ص -.م   1978:مصر  -.دار الفكر العربي  -".الهجوم في كرة القدم "-.مفتي إبراهیم 2
      :مصر-.اإلسكندریة -.،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة1ط -".االتجاهات الحدیثة في تخطیط وتدریب كرة القدم "-.حسن السید أبو عبده  3

  .35ص-.م 2001
  .367ص -. 1994:مصر -.دار الفكر العربي -".فسیولوجیا التدریب في كرة القدم" -.شعالنإبراهیم وأبو العالء عبد الفتاح   4
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   1.األساسیة والكفاءة الخططیة وتثبیت صفاتها اإلرادیة
، علــى أنهــا مجموعــة مــن القــدرات البدنیــة الخاصــة بنــوع النشــاط فــیمكن أن نعبــر عــن الصــفات البدنیــةوعلیــه     

  .دنیة التالیة، تحمل، قوة ،سرعة، مرونة، رشاقةممارس ویمكن تحدیدها في الصفات البال
لهــا أهــداف  إذا فــإن الفتــرة اإلعدادیــة مــا هــي إال مرحلــة أو فتــرة مــن فتــرات المنهــاج الســنوي ، تقــدر باألســابیع        

، وكـــذلك المهـــارات والخاصـــة ر الصـــفات البدنیـــة العامـــة، وهـــو العمـــل علـــى تنمیـــة وتطـــویخاصـــة تحـــاول أن تحققهـــا
  .األساسیة والكفاءة الخططیة ، والصفات اإلرادیة لالعبین

ولقـد حــدد الكثیـر مــن البـاحثین فــي مجـال التــدریب الریاضــي مـدة التحضــیر البـدني أو اإلعــداد البـدني مــا یقــارب       
   2.أسبوع وتكون قبل فترة المنافسة 12إلى  8من 

  :أنواع التحضیر البدني  -1-3
تعتبــر فتــرة التحضــیر البــدني مــن أهــم فتــرات الخطــة الســنویة ، وعلیهــا یترتــب نجــاح أو فشــل النتیجــة الریاضــیة        

والفوز في المباریات ، لذا أصبح من الضـروري اسـتغالل هـذه الفتـرة أحسـن اسـتغالل لمـا لهـا مـن أهمیـة فـي الحصـول 
  .على النتائج االیجابیة

فترة التي تحاول تحقیقها ، هي تطویر الحالة التدریبیة لالعبین عن طریق تنمیة ومن األهداف العامة لهذه ال   
وتحسین صفاتهم البدنیة العامة والخاصة، باإلضافة إلى الجانب البدني فإن هذه الفترة تحاول أن تصل بالالعب 

  3.الخلقیة لدى الالعبینإلى األداء المهاري العالي، اكتساب الكفاءة الخططیة وتطویر وتثبیت الصفات اإلرادیة و 
أســبوعا حســب الكثیــر مــن البــاحثین فــي مجــال التــدریب الریاضــي  12إلــى  8وتــدوم فتــرة اإلعــداد البــدني مــن   

  ).4(وتكون قبل فترة المنافسة 
  :وتنقسم هذه الفترة إلى ثالثة مراحل رئیسیة هي

 مرحلة اإلعداد العام.  
 مرحلة اإلعداد الخاص.  
 مرحلة اإلعداد للمباریات.  

  :مرحلة اإلعداد العام  -1
ین وفقــا للهــدف منهــا ونوعیــة العمــل بهــا تشــمل التمرینــات العامــة ، ویــزداد حجــم العمــل فیهــا بدرجــة كبیــرة مــاب        

عناصـر ، وأیضـا لالرتقـاء بطة وذلـك لتطـویر الحالـة التدریبیـة، والشـدة تكـون متوسـمن درجة العمـل الكلیـة%  70-80
  . السلیم لالعبین خالل تلك المرحلة، وال بد أن تهدف التمرینات العامة إلى بناء القوام اللیاقة البدنیة العامة

                                                             
  .  45ص -.م 1980: مصر  -.دار الفكر العربي  -" .مدرب كرة القدم"-.حنفي محمود مختار   1
  .23ص -.م 1990: بغداد العراق  -.مطبعة العالم  -.ترجمة موفق المولى و ثامر محسن  -" .كرة القدم الخطط المهاریة" -.حارس هیوز  2

3 Bellik Abde Najem:"L'entraienment Sportif" , ed ,A,A,C,S, Batna ,P19.   
 .54ص-.م1988: بغداد العراق-.دار الكتاب للطباعة والنشر -".أصول التدریب في كرة القدم"-.سامي الصفار -.ثامر محسن  4
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هـذه  للفـرق وتحتـويمـرات أسـبوعیا  5-3أسابیع ویجري التدریب مـن  3-2وتستغرق مرحلة اإلعداد العام من         
نــات الفنیـــة والتمرینــات بـــاألجهزة باإلضــافة إلـــى التمری الجســم والعضـــالتالمرحلــة علـــى تمرینــات عامـــة لجمیــع أجـــزاء 

   1.واأللعاب الصغیرة
ومــن ناحیــة أخـــرى یتضــح أن مرحلـــة اإلعــداد العــام ، تحتـــوي علــى جمیـــع الجوانــب المختلفــة إلعـــداد الالعــب بصـــفة 

، وممـا تقـدم فـإن هـذه المرحلـة تهـدف إلـى تطـویر الصـفات سب تتفاوت وفقا لهدف تلك المرحلـةشاملة ، إال أن تلك الن
   .البدنیة العامة لالعب

 :مرحلة اإلعداد الخاص -2
أسابیع وتهدف إلى التركیز على اإلعداد البدني الخاص بكرة القدم من  6-4تستغرق هذه المرحلة من         

 خالل تدریبات اإلعداد الخاص باللعبة من حیث الشكل والمواقف وبما یضمن معه متطلبات األداء التنافسي
   2.ري والخططي وتطویره واكتساب الالعبین الثقة بالنفسوتحسین األداء المها

إن محتویات مرحلة اإلعداد الخـاص باللعبـة تتضـمن تنمیـة عناصـر اللیاقـة البدنیـة التـي تخـص لعبـة كـرة القـدم        
  .مع التذكیر بدرجة كبیرة على األداء المهاري والخططي 

بدرجـــة كبیــرة نحــو تحســـین الصــفات البدنیــة الخاصـــة وخالصــة القــول فالعمـــل فــي هــذه المرحلـــة یكــون موجهــا     
تقان الجوانب المهاریة والخططیة للعبة استعدادا لفترة المباریات ٕ    3.وا

 خصائص اإلعداد البدني الخاص: 
  إن اإلعداد البدني الخاص یهتم بعناصر اللیاقة البدنیة الضروریة والهامة في نوع الریاضة الممارسة.  
   إن الزمن المخصص لإلعداد البدني الخاص أطول من المخصص لإلعداد البدني العام.  
  إن األحمال المتخصصة تتمیز بدرجات أعلى من تلك المستخدمة في فترة اإلعداد البدني العام. 
 ضـة إن كافة التمرینات المستخدمة ذات طبیعة تخصصـیة تتطـابق مـع مـا یحـدث فـي المنافسـة الریاضـیة لنـوع الریا

 .الممارسة
 4.تستخدم طرق التدریب الفتري والتدریب التكراري  
 التوازن بین اإلعداد البدني العام واإلعداد البدني الخاص : 
                          ویرى البعض ضرورة زیادة األزمنة المخصصة لإلعداد البدني الخاص على حساب تلك المخصصة

  .                       اشئین لما في ذلك من التأثیر الضار على مستقبلهم الریاضي لإلعداد البدني العام وخاصة لدى الن

                                                             
  .38،39ص -.م  1978: مصر -.دار الفكر العربي  -" .المهاري والخططي لالعب كرة القدمالجدید في اإلعداد "-.مفتي إبراهیم   1
  .27ص -.م  1989: مصر -.دار الفكر العربي  "اإلعداد البدني في كرة القدم -.كرة القدم بین النظریة والتطبیق "-.طه إسماعیل وآخرون  2
  .47ص -.مرجع سابق -".مدرب كرة القدم"-.حنفي محمود مختار  3
  .145،147م ، ص2001: القاهرة -. 2ط-.دار الفكر العربي  -" .التدریب الریاضي الحدیث"-.مفتي إبراهیم حماد  4
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     بعض المدربین یخططون برامج تدریبیة للناشئین تعتمد بدرجة كبیرة على اإلعداد البدني الخاص مهملین
ى المستوى األعلى  وتحقیق اإلعداد البدني العام ، أملین في رفع مستویاتهم بسرعة كبیرة ووصولهم في سن مبكرة إل

  .بطوالت ریاضیة 
  سن                       إن الناشئین الذین ینالون قسطا مناسبا من اإلعداد البدني العام قد یصلون إلى المستویات العالیة في

معدالت  ، ولكن معدل نموا مستواهم الریاضي یكون أكثر انتظاما وبمعالت ثابتة إضافة إلى انخفاضمتأخرة
  .تعرضهم لإلصابة إذا ما قورنوا بأقرانهم الذین استخدموا تمرینات تخصصیة مهملین تمرینات اإلعداد البدني العام

 حقق عدة ممیزات نذكر منها ما یليإن االهتمام باإلعداد البدني العام في المراحل السنیة المبكرة ی :  
مع معدالت نموا األجهزة العضویة مما یحقق       توافق درجات األحمال المقدمة من خالل اإلعداد البدني العام -

  .انتظاما وثباتا في تطور مستویات األداء 
  .تحسین كفاءة التوافق العضلي نتیجة التعلم والتدرب مما یؤثر إیجابا على األداء المهاري والخططي  -
  .  توزیع الجهود على كافة عضالت ومفاصل وعظام الجسم دون تركیز مما ینتج معه نموا طبیعي متوازن -
، إذ أن ستمرار تقدم مستوى الفرد الریاضيال غنى عن استمرار االهتمام باإلعداد البدني العام حتى مع ا -

الریاضي تقل محصلتها بمرور الزمن   التغییرات الفیزیولوجیة التي تحدث في أعضاء جسمه الداخلیة نتیجة التدریب
  .األمر الذي یتطلب إرساء قواعد وظیفیة أقوى إلحداث نموا بدني متخصص

  : مرحلة اإلعداد للمباریات -3
أســابیع ، وتهــدف إلــى تثبیــت الكفــاءة الخططیــة لالعبــین مــع العنایــة بدقــة  5-3وتســتغرق هــذه المرحلــة مــن         

طي تحت ضغط المدافع واإلكثار مـن تمرینـات المنافسـة ، والمشـاركة فـي المباریـات األداء المهاري خالل األداء الخط
   1.التجریبیة

وهـي 2،إن حجم العمل التدریبي الخططي یأخذ النصیب األكبر ویلیه اإلعداد المهاري ثم اإلعـداد البـدني الخـاص     
علـى الالعبـین بعـد الشـد العصـبي خـالل فتـرة محصورة بین فترة المباریات وبدایـة فتـرة اإلعـداد ، وتهـدف إلـى التـرویح 

المباریـــات وراحـــة األجهـــزة الحیویـــة بعـــد المجهـــود البـــدني خـــالل الموســـم الریاضـــي ، وعـــالج اإلصـــابات التـــي حـــدثت 
أسـابیع وال یحتـوي التـدریب فـي هـذه الفتـرة علـى أحجـام  6-4لالعبـین خـالل هـذه الفتـرة ، وتسـتغرق هـذه الفتـرة مـا بـین 

، وتعتبــر مــن أهــم الفتــرات فــي الخطــة الســنویة ، إذ أنهــا القاعــدة األساســیة لتحقیــق التقــدم فــي العــام  كبیــرة مــن العمــل
   3.الجدید ، وتحقیق مستوى أعلى من ذي قبل ، هذا إذا خطط لذلك بشكل جید

   4.ي العامإذا أن األداء المهاري على شكل العاب هي الغالبة على برنامج الفترة االنتقالیة ، وكذا اإلعداد البدن
  

                                                             
  .41، ص40ص -.نفس المرجع  -" .الجدید في اإلعداد المهاري والخططي لالعب كرة القدم"-.مفتي إبراهیم  1
  .35ص -. مرجع سابق -" .اإلعداد البدني في كرة القدم-.قكرة القدم بین النظریة والتطبی"-.طه إسماعیل وآخرون  2
  .200،201ص: القاهرة -.دار الفكر العربي  -" .أسس إعداد العبي كرة القدم"-.علي فهمي بیك  3
  .50ص -. نفس المرجع -" .اإلعداد البدني في كرة القدم -.كرة القدم بین النظریة والتطبیق"-.طه إسماعیل وآخرون  4
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  :التحضیر التقني والتكتیكي -1-4
إن تنظــیم الفریــق وهــو عنصــر أساســي فــي كــرة القــدم الحدیثــة ، ظهــر بــبطء انطالقــا مــن البحــث عــن تحقیــق        

نتیجــة ببــذل جهــد یجمــع الالعبــین حــول الكــرة ، وبمحاولــة التوغــل المرتكــز علــى الهجــوم الشخصــي والجمــاعي ومــرورا 
االنجلیزیین بالتوغل الثنـائي ووصـوال فـي عـام  م التي اوحت لفریق هاروو وفریق ایتون1866بقاعدة التسلسل في سنة 

م مبـــاراة بـــین فریقـــي كمبریـــدج وأكســـفورد ، حیـــث خصـــص فریـــق أكســـفورد ثالثـــة العبـــین فـــي المـــؤخرة  لصـــد 1874
  . مهاجمي كمبریدج وبعد عدة محاوالت وتجارب

والهجــوم هــو االجتیــاح  اعتمـدت هــذه الخطــة فــي انجلتــرا ، نشـأت اللعبــة وعلــى أســاس أن الــدفاع هـو المحافظــة       
لیســت كــرة القــدم ســوى لعبــة ال هــي فــن وال هــي علــم ولكــن أیــة لعبــة هــي أنهــا تتطلــب صــفات عدیــدة جســدیة وثقافیــة 
وأخالقیـة ، فأخــذ الكــرة والمحافظــة علیهـا والتقــدم بهــا نحــو مرمـى الفریــق المنــافس هــو الهـدف األساســي للفریــق ، وهــذه 

  .لصعبة مثل السیطرة على الكرة بقدم واحدة تكون في توازن مع القدم األخرى التقنیة تستدعى جیدا بین الحركات ا
ألن الطـابع التـوازني لالعـب كـرة القـدم یتطلـب ) الخفیفـة(لیست تقنیة كرة القدم قریبة من تقنیة األلعـاب األخـرى        

  .منه أن یحافظ على سیطرته على الكرة في اللعب
اســـها تســـتهدف التغلغـــل بـــالكرة إلـــى المرمـــى المنـــافس ، وتعتمـــد علـــى التقنیـــة تقنیـــة الالعـــب إذن هـــي حركیـــة فـــي أس

الشخصــیة إلــى عالقــة الالعــب بــالكرة ، وتمیــل دائمــا إلــى التطــور للمصــلحة الجماعیــة ، والــى جانــب الدقــة فــي تنفیــذ 
فیــذ الفوریــة للحركــات الحركـات المختلفــة ، فــإن الســرعة أساســیة وتبقــى نتیجــة المبــاراة متعلقــة إلــى حــد كبیــر بقــدرات التن
   1.العادیة أو الصعبة ، وشكل التنفیذ وتواتره اللذان یمیزان الالعبین الماهرین من الالعبین العادیین

 :التحضیر النفسي والنظري -1-5
  :یة وهي ذات شقین ال ینفصالن وهماإن عملیة التدریب عملیة مبنیة على أسس علم       

  .ویشمل اإلعداد البدني والتكتیكي :  الشق التعلیمي - 
هذا الشـق لـه أهمیـة مـا للشـق التعلیمـي تمامـا ، بـل هـو الفصـل فـي المبـاراة عنـدما یكـون :  الشق النفسي التربوي - 

الفریقـان المتنافسـان فـي نفـس مسـتوى األداء ، مـن الناحیـة التقنیـة والبدنیـة والتكتیكیـة ، والـذهني عندئـذ تكـون الصــفات 
  .  هي التي تقرر النتیجة  اإلرادیة
والتحضیر النفسي یسرع عملیة تكوین اإلمكانیات النفسیة الضروریة باسـتعمال اإلجـراءات والوسـائل علـى تطـویر   

  :القدرات التالیة 
  للنشاططموح للتحسین الذاتي.  
  تكوین إرادة لتطویر القدرات النفسیة.  
  التدریب والمنافسة تعلم التحكم المقصود في الحاالت النفسیة خالل.  

                                                             
  .59م ،ص1998: لبنان  -.دار البحار ، بیروت -" .كرة القدم اللعبة الشعبیة العالمیة " -.رفعتمحمد  - 1
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  اكتسـاب إمكانیــة االســترجاع دون مسـاعدة وال ســیما التركیــز علـى نشــاط التحضــیر النفسـي أو الســیكولوجي مســتوى
تطــور القــدرات النفســیة الموجــودة لــدى الریاضــي وبعــض الخاصــیات الشخصــیة للریاضــي التــي تشــترط لإلنهــاء الجیــد 

   1.أو التدریب والمناسب لألنشطة الریاضیة في شروط المنافسة
سنتطرق فیما یلي إلى الصفات البدنیة ودورها فـي إعطـاء الالعـب الممیـزات الخاصـة بكـرة :الصفات البدنیة   -1-6

  .القدم ، وكذلك عن كیفیة تطویر وتنمیة الصفات البدنیة والطرق المستعملة في ذلك 
خالل دراسة اللیاقـة البدنیـة نواجـه عـدة أمـور غیـر واضـحة وغیـر موجـودة ، ففـي بعـض  :تعریف اللیاقة البدنیة  -1

األحیان نجد مفهوم اللیاقة یعطـي معنـى أوسـع وأعمـق ، حیـث یشـمل جمیـع جوانـب العمـل البـدني ، وبحسـب رأي كـل 
" بافیـــــــــك وكرزلیـــــــــك" مـــــــــن أمریكـــــــــا وكـــــــــذلك الخبیـــــــــرین "  Warsanch.Bucher" جـــــــــارلس بـــــــــوخیر والرســـــــــون "مـــــــــن 

J.Kozlik.FR.Poufk   من تشیكوسلوفاكیا سابقا فإن مفهوم اللیاقة البدنیة تشمل مجموعـة قـدرات عقلیـة ونفسـیة وخلقیـة
   2.واجتماعیة وثقافیة وفنیة وبدنیة

وفــي المصــادر األخــرى مفهــوم أقــل شــمولیة للیاقــة البدنیــة ، حیــث یعبــر كــل خبیــر بــرأي خــاص ومفهــوم معــین       
  " .كوریاكوفسكي"الخبیر السوفیاتي : لى سبیل المثال للیاقة البدنیة وع

اللیاقـة البدنیــة هــي نتیجــة تــأثیر التربیــة الریاضــیة فــي أجهـزة الجســم ، والتــي تخــص مســتوى القــدرة الحركیــة ، كمــا   
یــــة أو أن مفهــــوم اللیاقــــة البدنیــــة أو الصــــفات البدنیــــة أو الصــــفات الحركیــــة أو القابلیــــة الحركیــــة أو القابلیــــة الفیزیولوج

ــة البدنیـــة یشــــمل الخصـــائص البدنیـــة األساســــیة التـــي تـــؤثر علــــى نمـــوه وتطــــوره  الخصـــائص الحركیـــة ، فمفهــــوم اللیاقـ
   3.فالغرض  من تنمیة اللیاقة البدنیة للوصول إلى الكفاءة كقاعدة أساسیة للبناء السلیم والوصول إلى انجاز عالي

لذا فان جمیـع عناصـر ومكونـات اللیاقـة البدنیـة تـؤثر علـى االنجـاز الریاضـي ، ومـن بـین أهـم الصـفات البدنیـة     
  : لالعب كرة القدم 

  :التحمل -2
ویقصــد بــه أن الالعــب یســتطیع أن یســتمر طــوال زمــن المبــاراة  مســتخدما صــفاته البدنیــة والمهاریــة والخططیــة       

یعــرف   4،یـه التعــب واإلجهـاد الــذي یعرقلـه عـن دقــة وتكامـل األداء بالقــدر المطلـوببإیجابیـة وفعالیـة دون إن یطــرأ عل
Datchnof 5.التحمل بأنه القدرة على مقاومة التعب ألي نشاط ألطول فترة ممكنة  

 أنواع التحمل :  
  :یمكن أن نقسم التحمل إلى نوعین     
 
  

                                                             
  .26ص -.م 1985:  مصر -.بدون طبعة  -.دار المعارف  -" .علم النفس الریاضي " -.محمد حسن العالوي   - 1
  .35ص -.م 1984 :مصر  -.دار الفكر العربي "  التدریب الریاضي"-.كمال درویش،محمد حسین  - 2
  .62،63ص -.م 1988: مصر  -.دار الفكر العربي  -" .األسس العالمیة في تدریب كرة القدم "-.حنفي محمد مختار  - 3

4  - Taelman (R) :"Foot Ball Techniques Nouvelle D'entraînement", Edition Ampfora ,paris , 1990 , P25. 
  186ص -.م 1989: جامعة بغداد  -.الجزء األول  -" .القیاس واالختبارات في التربیة البدنیة والریاضیة موسوعة "-.ریسان مجید خریبط  - 5
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 التحمل العام:  
وهــو أن یكــون الالعــب قــادرا علــى اللعــب خـــالل مــدة اللعــب القانونیــة المحــددة ، دون صــعوبات بدنیــة ، وعلیـــه      

یجــب أن یكــون قــادرا علــى الجــري بســرعة متوســطة طیلــة شــوطي المبــاراة ، ویكــون االهتمــام بالتحمــل العــام فــي بدایــة 
  .تحمل الخاص الفترة اإلعدادیة األولى ، ویعتبر التحصل العام هو أساس ال

 التحمل الخاص:  
هــو االســتمراریة فــي األداء بصــفات بدنیــة عالیــة وقــدرات مهاریــة وخططیــة متقنــة طــوال مــدة المبــاراة دون أن یطــرأ     

  1. علیه التعب
ومن الممكـن أن تقتـرن صـفة التحمـل بالصـفات البدنیـة األخـرى ، فنجـد مـا یسـمى بتحمـل القـوة وتحمـل السـرعة     

داء نشـــاط متمیـــز بـــالقوة أو بالســـرعة لقـــدرة طویلـــة ، وتعتبـــر صـــفة تحمـــل الســـرعة مـــن أهـــم الصـــفات أي القــدرة علـــى أ
البدنیــة لالعــب كــرة القــدم الحدیثــة وهــذا یعنــي أن الالعــب یســتطیع أن یجــري بأقصــى ســرعة لــه فــي أي وقــت خــالل 

       2.المباراة
 أهمیة التحمل:  

یلعـب التحمـل دورا هامـا فـي مختلـف الفعالیـات الریاضـیة ، وهــو األسـاس فـي إعـداد الریاضـي بـدنیا ولقـد أظهــرت      
البحــوث العلمیــة فــي هــذا المجــال أهمیــة التحمــل ، فهــو یطــور الجهــاز التنفســي ، ویزیــد مــن حجــم القلــب ویــنظم جهــاز 

لـه أهمیـة كبیـرة مـن الناحیـة البیوكیمیائیـة ، فهـو یسـاعد  الدورة الدمویة ویرفع من االستهالك األخص لألكسجین ، كما
فــي رفــع النشــاط اإلنزیمــي ، ورفــع محســوس لمصــادر الطاقــة ویزیــد مــن فعالیــة میكانیزمــات التنظــیم ، باإلضــافة إلــى 

ي الفوائـد البدنیـة الفیزیولوجیـة التـي یعمـل التحمـل علـى تطویرهــا ، نجـده كـذلك ینمـي الجانـب النفسـي للریاضـي وذلـك فــ
             3.تطویر صفة اإلرادة في مواجهة التعب

 :القوة -3
فالوثــب لضــرب الكــرة بــالرأس أو التصــویب علــى المرمــى أو  قویــا،تتطلــب حركــات العــب كــرة القــدم أن یكــون        

  .دافعةالكفاح الستخالص الكرة تتطلب مجهودا عضلیا قویا وقوة 
المقدرة أو التوتر التي تستطیع عضلة أو مجموعـة عضـلیة أن تنتجهـا ضـد ":بأنهامن هذا المنطلق یمكن تعریف القوة 

  4."مقاومة في أقصى انقباض إرادي واحدا لها 
  أنواع القوة:  

یمكــن أن نجــد نــوعین مــن القــوة العامــة ویقصــد بهــا قــوة العضــالت بشــكل عــام ، والتــي تشــمل عضــالت الســاقین      
والــبطن والظهــر والكتفــین والصــدر والرقبــة ویمكــن الحصــول علــى هــذا النــوع مــن القــوة عــن طریــق تمرینــات جمناشــیك 

                                                             
  .98ص -.مرجع سابق  -" .اإلعداد البدني في كرة القدم -.كرة القدم بین النظریة والتطبیق "-.طه إسماعیل وآخرون - 1
  . 516ص -.م 1984:العراق  -.جامعة بغداد -" .الریاضیة التدریب في مجال التربیة "-.بطرس رزق اهللا  - 2

3 - Taelman (R) :"Foot Ball Techniques Nouvelle D'entraînement",OPCIT, P26. 
  .167ص -.مرجع سابق -" .التدریب الریاضي الحدیث"-.مفتي إبراهیم حماد - 4
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لــدائري ، وبــدون القــوة العامــة یتعــذر علینــا تــدریب مثــل التمرینــات األرضــیة وتمرینــات بواســطة الكــرة الطبیــة والتــدریب ا
  .القوة الخاصة 

ن تنمیــة القــوة هـــي  ٕ أمــا القــوة الخاصــة فیقصــد بهــا تقویــة العضــالت التــي تعتبــر ضــروریة لمتطلبــات اللعبــة وا
األساسـیتان القاعدة األساسیة التي یبنـى علیهـا تحسـین صـفة تحمـل السـرعة وتطـویر صـفة تحمـل القـوة وهمـا الصـفتان 

   .القدمكرة  لالعب
فقوة السرعة تعتمد علـى قـدرة الجهـاز العصـبي والعضـلي للتغلـب علـى المقاومـات بـأكثر سـرعة ممكنـة وتتمثـل 

  .والتصویبالوثب  :مثلفي الحركات التي تستدعي القوة االنفجاریة 
     1.منیة طویلةأما قوة التحمل فهي مقدرة الجسم على مقاومة التعب عند أداء مجهود یتمیز بالقوة ولمدة ز 

  أهمیة القوة:  
مــن المعــروف انــه كلمــا كانــت العضــالت قویــة حمــت الریاضــي وقللــت مــن إصــابات المفاصــل ، كمــا أن القــوة        

تزید من المدخرات الطاقویة مثل كریاتین الفوسفات والكلیكـوجین ، كمـا تربـي لـدى الالعـب الصـفات اإلرادیـة المطلوبـة 
  :جاعة والجرأة والعزیمة ، وكذلكللعب كرة القدم وخاصة الش

  تســهم فــي انجــاز أي نــوع مــن أنــواع أداء الجهــد البــدني فــي كافــة الریاضــات وتتفــاوت نســبة مســاهمتها طبقــا لنــوع
  .األداء 
  الســرعة والتحمــل والرشــاقة لــذا فهــي تشــغل حیــزا كبیــرا : البدنیــة األخــرى مثــل ) الصــفات(تســهم فــي تقــدیر العناصــر

  .الریاضي في برامج التدریب 
 2.تعتبر محددا هاما في تحقیق التفوق الریاضي في معظم الریاضات   

  : السرعة -4
یقصــد بالســرعة قابلیــة الفــرد لتحقیــق عمــل فــي اقــل زمــن ممكــن ، وتتوقــف الســرعة عنــد الریاضــي علــى ســالمة      

   3.الجهاز العصبي واأللیاف العضلیة والعوامل الوراثیة والحالة البدنیة
بأنهـا بمفهومهـا البسـیط هـي القـدرة علـى أداء حركـة بدنیـة أو مجموعـة حركـات محـددة فـي :" فهمـي بیـك ویعرفها علي 

   4."اقل زمن ممكن
 أنواع السرعة  :  

  :وهيتنقسم السرعة إلى ثالثة أفواج وأشكال       
  الكبیـر مـن سرعة االنتقال ویقصد بها سرعة التحـرك مـن مكـان إلـى مكـان آخـر فـي أقصـر زمـن ممكـن ، إن العـدد

    5.الحركات بأسلوب وتكتیك جیدین زادت نسبة القوة القصوى
                                                             

  .61،64ص -.مرجع سابق -. "األسس العالمیة في تدریب كرة القدم "-.حنفي محمد مختار  - 1
  .167ص -.مرجع سابق -" .التدریب الریاضي الحدیث"-.مفتي إبراهیم حماد - 2

3  - Dornhorff  Martinhabil :"L'éducation Physique et sportif OPU" , Alger ,1993,P72. 
  .90ص -.مرجع سابق -" .أسس إعداد العبي كرة القدم"-.علي فهمي بیك - 4
  . 152ص -.م 1987: بغداد  -.دار الكتب للطباعة والنشر  -.عبد علي نصیف -" .التعلم الحركي "-.ماینلكورت  - 5
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  والتــي تتمثـــل فــي انقبـــاض عضـــلة أو مجموعــة عضـــلیة ألداء حركــة معینـــة فــي أقـــل زمـــن ) األداء(ســرعة الحركـــة
أو حركــة ركــل الكــرة أو حركــة التصــویب نحــو المرمــى أو المجــاورة بــالكرة أو ســرعة اســتالم وتمریــر الكــرة : ممكــن مثــل

   1.سرعة المحاورة والتمریر
  سرعة االستجابة ویطلـق علیهـا أیضـا سـرعة رد الفعـل ویقصـد بهـا سـرعة التحـرك ألداء حركـة نتیجـة ظهـور موقـف

    2.أو مثیر معین
لتغیــر موقــف مفــاجئ مثــل ســرعة بــدء الحركــة لمالقــاة الكــرة بعــد تحریــر الزمیــل أو ســرعة تغیــر االتجــاه نتیجــة 

  .أثناء المباراة
صـــة القـــول فـــإن الالعـــب بحاجـــة إلـــى هـــذه األنـــواع مـــن الســـرعة ، ألنهـــا تحـــدث باســـتمرار أثنـــاء المبـــاراة  وخال

فسـرعة االنتقـال یحتاجهــا الالعـب عنـد االنتقــال مـن مكـان إلــى آخـر فـي اقــل زمـن ممكـن ، أمــا سـرعة االقتـراب والقفــز 
سـرعة االسـتجابة للمواقـف المتغیـرة ألي مثیـر لضرب الكرة بالرأس ، أما سرعة االستجابة فتتعلق بمقدرة الالعـب علـى 

  . خارجي سواء كانت الكرة أو الالعب الخصم 
ویمكن التدریب على السرعة عن طریق العدو السریع لمسافة قصیرة بتكـرارات مختلفـة ، باإلضـافة إلـى سـرعة 

اع وخلــق فــرص التســدید أخــذ المكــان المناســب وســرعة تغییــر المراكــز وســرعة تنفیــذ الواجبــات الخططیــة كخلخلــة الــدف
حراز األهداف  ٕ   . وا

 أهمیة السرعة:  
إن السـرعة تتوقــف علــى ســالمة الجهــاز واأللیـاف العضــلیة لــذا فالتــدریب علیهــا ینمـي ویطــور هــذین الجهــازین لمــا     

لهما مـن أهمیـة وفائـدة فـي الحصـول علـى النتـائج الریاضـیة والفـوز فـي المبـاراة ، كمـا أن هـذه الصـفة لهـا أهمیـة كبیـرة 
ــــادة الخزینــــة ــــة التــــي تســــاعد علــــى زی ــــاتین ، الفوســــفات ، وادینــــوزین ثالثــــي  مــــن الناحیــــة الطاقوی ــــة مــــن الكری الطاقوی

  3.الفوسفات
  : الرشاقة  -5

الرشاقة بأنها القدرة على التوافـق الجیـد للحركـات بكـل أجـزاء الجسـم أو بجـزء معـین منـه " : Mainel"یعرف ماینل     
   4.كالیدین أو القدم أو الرأس

وتــدخل الرشــاقة فــي حركــات الخــداع ، والتصــویب والمحــاورة والســیطرة علــى الكــرة ، وصــفة الرشــاقة مثــل كــل الصــفات 
  .   البدنیة األخرى ذات االرتباط الوثیق بالسرعة والقوة 

                                                             
، رسالة "اثر منهاج عملي مقترح في مقیاس كرة القدم على تطویر متوسط الصفات البدنیة والمهاریة مقارنة مع المنهج المقرر " -.احمد أسحن  -1

  .  47م ، ص1996: علیا لألساتذة ، التربیة البدنیة ن مستغانم ماجستیر غیر منشورة ، المدرسة ال
،رسالة دكتورا غیر "على تعلم المهارات األساسیة بمدارس كرة القدم الجزائریة) فیدیو(اثر الوسائل السمعیة والبصریة "-.بوداود عبد الیمین - 2

  .13م،ص1996منشورة ، الجزائر،
3 - Edgarthil et Ant :"manuel de education sportif",OPCIT,P1157. 

ص -.1983: الجزائر -.دیوان المطبوعات الجامعیة  -" .نظریات وطرق التربیة البدنیة :"فیصل یاسین الشاطئ -.محمود عوض بسیوني  - 4
57.  
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 أنواع الرشاقة:  
  :هناك نوعین من الرشاقة     
 الرشاقة العامة: 

  .األنشطة الریاضیة وهي نتیجة تعلم حركي متنوع أي تجده في مختلف 
 الرشاقة الخاصة: 
فهي القدرة على األداء الحركي المتنوع حسب التكتیك الخاص لنوع النشاط الممـارس وهـي األسـاس فـي إتقـان    

   1.المهارات الخاصة باللعبة
التصـــویب بالقـــدم : یمكـــن تنمیـــة صـــفة الرشـــاقة باســـتخدام األداء العكســـي للتمـــرین مثـــل "  Matveiv"وحســب 

  اآلخر ، وكذلك المحاورة بها والتغییر في سرعة وأداء حركات مركبة كتنطیط الكرة ، التصویب ، وتغییر
لتمـــرین الحـــدود المكانیـــة إلجـــراء التمـــرین مثـــل تصـــغیر مســـاحة اللعـــب مـــع ســـرعة األداء المهـــاري وتصـــعیب ا

   2.ببعض الحركات اإلضافیة كأداء التصویب من الدحرجة األمامیة والخلفیة أو الدوران حول الشواخص
 أهمیة الرشاقة :  

للرشاقة أهمیة جوهریة في األلعاب التي تعتمد على األداء المهـاري ، والخططـي ، كمـا أنهـا تلعـب دورا هامـا فـي      
تحدیـــد نتـــائج المنافســــة ، وخاصـــة التــــي یتطلـــب اإلدراك الحركــــي فیهـــا التعــــاون والتناســـق وتغییــــر المراكـــز والمواقــــف 

داء الحركــي وكــذلك فــي الحركــات المركبــة ، والتــي تتطلــب ویتضــح جلیــا دور الرشــاقة فــي تحدیــد االتجــاه الصــحیح لــأل
  .من الالعب إعادة التوازن فورا في حالة فقدان توازنه كاالصطدام

ویمكــن تلخــیص أهمیــة الرشــاقة فــي أنهــا تســمح بتجنــب الحــوادث واإلصــابات ، واقتصــاد فــي العمــل الحركــي 
تقانهــا وبالتـــالي والــتحكم الــدقیق فــي المهــارات األساســـیة للریاضــي كمــا تســاعد ع ٕ لــى ســـرعة تعلــم المهــارات الحركیــة وا

   3.تطویر التكنیك
  :المرونة -6

وهـــي القــــدرة علـــى األداء الحركــــي بمـــدى واســــع  ویســــیر ، نتیجـــة إحالــــة العضـــالت واألســــس العاملـــة علــــى تلــــك     
  .المفاصل لتحقیق المدى الالزم لألداء في كرة القدم 

رة الریاضـي علـى أداء حركـات بـأكبر حریـة فـي المفاصـل بإرادتــه المرونـة بأنهـا قـد" Feeyو  Harre"ویعـرف 
         4.أو تحت تأثیر قوة خارجیة مثل مساعدة زمیل

  أنواع المرونة  :  

                                                             
  .67ص -.مرجع سابق -" .األسس العالمیة في تدریب كرة القدم "-.حنفي محمد مختار  - 1
  .159ص -.مرجع سابق -" .اإلعداد البدني في كرة القدم -.كرة القدم بین النظریة والتطبیق "-.طه إسماعیل وآخرون - 2

3 - Weineck Jurgain :"Manuel D'entraînement", Edition Vigot , Paris ,1986,P24. 
4 - Corbeanjoel:"Foot Ball de L'école,Aux Association",Editon Revuee, P,S,Paris,1988,P13.   
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یجـــب أن نمیـــز بـــین المرونـــة العامـــة والمرونـــة الخاصـــة ، وبـــین المرونـــة االیجابیـــة والمرونـــة الســـلبیة ، فنقـــول أن     
المرونــة العامـــة عنــدما تكـــون میكانیزمــات المفاصـــل متطــورة بشـــك كــاف مثـــل العمــود الفقـــري ، أمــا المرونـــة الخاصـــة 

  .فعندما تكون المرونة متعلقة بمفصل واحد 
الیجابیــة فهــي قابلیــة الفــرد لتحقیــق حركــة بنفســه ، أمــا المرونــة الســلبیة نتحصــل علیهــا عــن طریــق قــوى أمــا المرونــة ا

  1.خارجیة كالزمیل واألدوات
  . ویمكن تنمیة صفة المرونة عن طریق التدریب الیومي من خالل تمرینات األبطال

 أهمیة المرونة:  
وعــا ، وبصــورة جیــدة كمــا تعتبــر وســیلة أساســیة لتخلــیص تعتبــر المرونــة الشــرط األساســي ألداء الحركــات كمــا ون    

العضــالت مــن نــواتج الناتجــة عــن الجهــد البــدني ، وتكمــن أهمیتهــا أیضــا فــي الوقایــة مــن اإلصــابات ممــا یعطــي دفعــا 
  .بسیكولوجي لالعبین وبالتالي تحقیق النتائج الریاضیة الجیدة 

ا  أن حركاتــه تكــون أكثــر حریــة فــي المفاصــل فالریاضــي الــذي نــادرا مــا یصــاب یمكــن أن یحســن مســتواه كمــ
   2.وبالتالي یكون أداءه المهاري جیدا

  :لبدنیةطرق تنمیة الصفات ا -1-7
  : من أهم الطرق التي تسمح بتنمیة وتطویر الصفات البدنیة نجد 

  : طریقة التدریب المستمر -1-7-1
وتتمیـز هـذه الطریقـة بـأن التمرینـات التـي تـؤدى بجهـد متواصـل ، ومـنظم وبـدون راحـة كـأن یقـوم الالعـب بــالجري      

لمســافة طویلـــة ولـــزمن طویـــل ، وبســـرعة متوســطة وتكـــون شـــدة الحمـــل فـــي هــذا النـــوع مـــن التـــدریب متوســـطة وحجمـــا 
   3.كبیرا
  .وتهدف هذه الطریقة خاصة إلى تنمیة صفة التحمل     

  :یقة التدریب الفتريطر  -1-7-2
طریقة هذا التدریب هي أن یعطي حمال معینا ثم یعقب ذلك فترة راحة ، ویكرر الحمـل ثانیـة ثـم فتـرة راحـة وهكـذا       

  ضربة في الدقیقة ، أما فترة الراحة فتهدف إلى خفض  180ویالحظ عند إعطاء الحمل ارتفاع نبض القلب إلى 
   4.الدقیقة ثم یعطى حمال ثانیا ، وهذا یعني أن فترة الراحة ال تكون كاملة إطالقاضربة في  120ضربات القلب إلى 

  :وینقسم التدریب الفتري إلى نوعین 
  
  

                                                             
1 - Dekkar Nour Edine et Aut :"Technique D'eveluation Physique des Athlètes" ,Imprimerie du Poin Sportif 
Alger,1990,P13.    
2 - Tupin Bernard :"Préparation et Entraînement du Foot Balleur" , Edition Amphora , Paris ,1990,P57.    
3 - Weineck Jurgain :"Manuel D'entraînement ", OPCIT,P97.   

  .223ص -.مرجع سابق -".مدرب كرة القدم "-.حنفي محمد مختار  - 4
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 التدریب الفتري المرتفع الشدة:  
الدقیقــة /ض 180یهـدف إلـى تحسـین السـرعة والقـوة ، والقـوة الممیـزة بالسـرعة ، وفیـه یرتفـع نـبض القلـب إلـى      

  .الواحدة ویكون حجم التحمل قلیال نسبیا 
 التدریب الفتري المنخفض الشدة:  

یهــدف إلـــى تطــویر التحمـــل وتحمــل الســـرعة ومجموعـــة العضــالت التـــي تعمــل فـــي المهــارات المختلفـــة وفیـــه  
  .د ویكون حجم الحمل أكبر قلیال/ض 160فع نبض القلب إلى یرت
   :طریقة التدریب التكراري -1-7-3

وتعتمــد هــذه الطریقــة علــى إعطــاء الالعــب حمــل مرتفــع الشــدة ، ثــم أخــذ فتــرة راحــة حتــى یعــود الالعــب إلــى        
   1.حاله الطبیعیة ثم تكرار الحمل مرة أخرى وهكذا

وتهــدف هــذه الطریقــة إلــى تنمیــة الســرعة والقــوة ، والقــوة الممیــزة بالســرعة ، الرشــاقة ، كمــا تعتمــد هــذه الطریقــة 
  . عند التنمیة المهاریة األساسیة تحت ضغط الدافع 

  :     طریقة التدریب المتغیر -1-7-4
فـي الهبـوط بهـذه السـرعة والقـوة   تتم هذه الطریقة بحیث یتدرج الالعب في االرتفاع بسرعة وقوة التمرین ، ثم یتدرج    

  15،  10(مـرات ویكـون زمـن الراحـة بـین كـل تكـرار وآخـر  5م تكـرار 10فلما یجري الالعب بالكرة أو بـدونها مسـافة 
  .ثانیة على الترتیب )  20

وتهــدف هــذه الطریقــة إلــى تنمیــة الســرعة ، إذا كانــت المســافة قصــیرة ، وكلمــا كبــرت المســافة یصــبح هــدف    
  اریة في آنــــــة والمهــــــــــــــــــن تنمیة تحمل السرعة ، كما نستعمل هذه الطریقة غالبا في تنمیة القوة والصفات البدنیالتمری
   2.واحد

  :طریقة التدریب المحطات -1-7-5
الواحـــد تلـــو اآلخـــر كـــل فـــي وقـــت فـــي هـــذه الطریقـــة یختـــار المـــدرب بعـــض التمرینـــات ، بحیـــث یؤدیهـــا الالعبـــون      
وتمرین المحطات یشبه نظام التدریب الدائري ولكن یختلف عنه من حیث زمـن فتـرة الراحـة ، إذ یعـود الالعـب ، محدد

  .لحالته الطبیعیة بعد كل تمرین وقبل االنتقال إلى التمرین الموالي 
   3.كذلك التمرین ال یكرر مرة أخرى ویتوقف حجم أو شدة التمرین على الهدف الذي یحدده المدرب من التمرین 
  :  طریقة التدریب الدائري -1-7-6

تمـرین موزعـة فـي الملعـب ، أو قاعـة تـدریب بشـكل دائـري بحیـث یسـتطیع أن  12إلى  8یقوم المدرب بوضع من     
لـو یتنقل الالعب من تمـرین إلـى آخـر بطریقـة سـهلة ومنظمـة ، ویـؤدى التـدریب بـأن یقـوم الالعـب بـأداء تمـرین واحـد ت

  . اآلخر في مدة دقیقة لكل تمرین

                                                             
1 - Dornhorff  Martinhabil :"L'éducation Physique et sportif OPU",OPCIT , P74. 

  .167ص  -.مرجع سابق -" .یة البدنیة نظریات وطرق الترب"-.فیصل یاسین الشاطئ -.محمود عوض بسیوني  -2
  .223ص -.مرجع سابق  -" .مدرب كرة القدم "-.حنفي محمد مختار  - 3
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وتقــدر الــدورة الواحــدة مجموعــة وتكــرار المجموعــة ثــالث مــرات وتكــون مــدة الراحــة بــین كــل دورة وأخــرى حتــى یصــل 
  .الدقیقة/ض 120نبض القلب إلى 

والتـــدریب الـــدائري ال ینمـــي فقـــط العضـــالت وأیضـــا یطـــور الجهـــاز  دقیقـــة، 30إلـــى  10ویســـتغرق وقـــت التـــدریب مـــن 
    1.تحمل وتحمل القوةالدوري للتنفس باإلضافة إلى صفتي 
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  :خالصـة  
  ، وعلى المدرب الناجح االهتمامعوامل المساعدة في أداء الالعبینیعتبر التحضیر بصفة عامة من أهم ال      
، بهدف تطویر لیاقة الالعب یر العام والخاصبتحضیر الالعب بدنیا ، وینقسم التحضیر البدني إلى التحض     

ألنها من أهم العناصر المؤثرة على أدائه ومعرفة الطرق الالزمة لتنمیتها ، والعناصر الخاصة بالعب كرة القدم  
  .من تحمل وسرعة وقوة ، مرونة ورشاقة ، ومعرفة كیفیة تنمیتها 

، وكیفیة استخدام الحمل والراحة ، وهذا حسب یستعمل طرق تدریب الصفات البدنیةوأیضا معرفة متى 
ف وممیزات كل طریقة من طرق التحضیر البدني ، وكذا تحضیر الالعب من الناحیة النفسیة والنظریة  التقنیة أهدا

  .    التكتیكیة ، وهذا ضمانا لألداء الجید واألمثل لالعبین خالل المنافسات 
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  :تمهید
إن أداء أي نشاط ریاضي في إطار منظم له طبیعته و خصائصه، و ذلك ألغراض ال بد من الوصول إلیها   

سواء كانت  مادیة أو معنویة، وللوصول ألیها یجب أن تكون في طابع تنافسي مضبوط بقوانین و أحكام  فالمنافسة 
نشاط ریاضي   ألياإلطالق و ال یمكن الریاضیة جزء ضروري و هام  بالنسبة  لكل أنواع النشاط الریاضي على 

من ناحیة  أخرى تعتبر  المنافسة  لذي یرمي إلیه التدریب الریاضي و أن یعین بدونها، فالمنافسة هي الهدف النهائي ا
  .وسیلة فعالة  لتطویر و تنمیة  مستوى  الالعبین  و تحقیق مستوى اإلنجاز الریاضي

كذلك إبراز مكونات الریاضیة وخصائصها و هیة طبیعة المنافسة لهذا الغرض خصصنا هذا الفصل إلبراز ماو   
  .دافعیة اإلنجاز الریاضي و طرق تنمیة اإلنجاز الریاضي
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 :مفهوم المنافسة الریاضیة -2-1
من العوامل الهامة و الضروریة  لكل نشاط ریاضي سواء مع  sport compétitionتعتبر  المنافسة الریاضیة   

أو المنافسة في مواجهة العوامل الطبیعیة أو مع الذات الذات أو المنافسة في مواجهة العوامل الطبیعیة أو المنافسة 
ة المنافسة في مواجهة منافس وجها لوجه أو المنافسة في مواجهة منافس آخرین و غیر ذلك من أنواع المنافس

   1.الریاضیة
  ".أنها صراع بین أشخاص للوصول إلى الهدف المنشود أو نتیجة ما "Alderman"یرى و   
و تعرف المنافسة ككل وضعیة أین یكون صراع بین شخصین أو مجموعة أشخاص للحصول على الكل أو   

    2.الجزء الكبیر للكفاءة و هذا یتعلق بأدائهم الریاضي
 :أنواع المنافسات -2-2
  :المنافسة الریاضیة إلى أصناف تبعا للوظائف التي تمارسها و هي أربعةتنقسم   

 : المنافسة التحضیریة -2-2-1
  .تكتیكیة لمنافسة و تحضیر الریاضیین إلى المواجهة-وظیفتها هي مساعدة إعداد خطة تكتیكو  

 :المنافسة المراقبة  -2-2-2
 .منافسات المراقبةتسمح بمراقبة قدرات الریاضیین للتركیز على حالتهم التحضیریة و دور   

 :المنافسة اإلقصائیة -2-2-3
التي تشارك في هي منافسة تستعمل خاصة  في الریاضات الفردیة  و تسمح بتصنیف مشاركین و تكون الفرق    

 .المنافسة الرسمیة  توبعا لقوانین معروفة من قبل
 ):الرئیسیة(المنافسة الرسمیة -2-2-4

أو النیل على المرتبة المشرفة، و إن إن وظیفتها هي أن تكون فرص الفوز " PCAMAATOV"حسب  
المنافسات تشكل عنصرا ال بدیل  له من تكوین الریاضیین، و لهذا السبب توصل المختصین إلى مرحلة نهائیة 

  3:لتحضیراتهم و اعتبوا منافسین و یجب احترام الكثیر من المبادئ األساسیة في مرحلة المنافسة
  أیامها و مستوى صعوبتها و یجب أن وتكون مكیفة في مرحلة یجب اختیار المنافسات باتقان  من حیث

 .التحضیر  للریاضیین
  ال یمكن للریاضیین المشاركة في المنافسة إال إذا كان مهیئا بدنیا، تكتیكیا ونفسیا للوصول إلى حل الصعوبات

 .أثناء المقابلة أو المنافسة
  المشروطة نفي التثبیت التام للوظائف المتبقیةیجب على المنافسة أن تعطي جو المواجهة الشدید غیر. 

                                                             
  .28ص  -.1973: مصر -.دار المعارف -.تشریح الریاضي الوضیفي -.محمد حسن عالوي  1

2 - alderman : manuel psychologie du sport , edition vigot, paris, 1999, p 15-96 
  .67ص  -.1995: دار النهضة العربیة -.التربیة البدنیة للخدمات االجتماعیة -.محمد عادل 3
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 یجب أن تكون مخططة من جهة هذین اآلخرین لیشمل نهایة المرحلة لتطویر  التدریب و المنافسة الصلة بین
  1.التحضیر
 :طبیعة المنافسة -2-3
عتمد المنافسة و طبیعتها، و ذلك من خالل اقتراح نموذج ی دراسة  )1997(ب تحاول مارتینز حسب كامل را  

و یتمثل  )المثیر، المعرفة، االستجابة( على جعل الجانب المعرفي كوسیط بین كل من المثیر و حدوث االستجابة 
  2.هذا النموذج في مایلي

 :الموقف التنافسي الموضوعي -2-3-1
یعتبر بمثابة الشرط األول الضروري لبدء عملیة المنافسة فكما أشار إن الموقف التنافسي الموضوعي   

توى معین  في تعریفه للمنافسة فإن الموقف التنافسي الموضوعي ینبغي أن یتضمن مقارنة األداء بمس" مارتنز"
 .وجود شخصي آخر على األقل  یستطیع أن یقوم بتقییم هذه المقارنةو 

 :الموقف التنافسي الذاتي -2-3-2
الموضوعي، و في  الالعب للموقف التنافسي اكات و تفسیرات  و تقنیاتیتضمن الموقف التنافسي الذاتي إدر   

هذه المرحلة  تلعب الجوانب الذاتیة لالعب دورا  هاما ما مثل قدرات الالعب، المدركة و مدى  تقنیة بنفسیة 
و غیر ذلك من العوامل الشخصیة  ودافعتیه و مدى أهمیة المنافسة بالنسبة له و مدى  تقدیره لمستوى  المنافس

 3.الفروق الفردیة األخرىو 
 :االستجابة -2-3-3
العرق في مرحلة االستجابة تتضمن إما اإلستجابات الفسیولوجیة مثل زیادة  نبضات  القلب أو زیادة إفراز   

الیدین أو اإلستجابات النفسیة مثل  الدافعیة أو الثقة بالنفس أو الشعور بالتوتر أو القلق أو االستجابات السلوكیة 
 .أو السلوك العدواني مثالالتي تمثل في األداء 

 : ئجالنتا -2-3-4
هي التنافسیة  و  المرحلة األخیرة في عملیة  المنافسة هي النتائج و التي تتضمن النتیجة  الظاهرة في الریاضة  

الفوز أو الهزیمة، و یرتبط الفوز و الهزیمة بمشاعر النجاح و الفشل و لكن العالقة  بینهما لیست عالقة 
  . "الهزیمة  ال تعني الفشلأري أن  النجاح ال یعني الفوز كما أن " أوتوماتیكیة 

فقد یشعر الالعب بالفشل عقب أدائه  السيء بالرغم من فوزه على منافسه و مشاعر النجاح أو الفشل و غیرهما 
 feedbackعملیة  تغذیة  راجعة  من النتائج الحادثة لعملیة  المنافسة ال تنتهي عند هذا الحد ، بل تقوم بإحداث

لموضوعي و الموقف التنافسي الذاتي حتى یمكن بذلك التأثیر على العملیات  نحو كل من الموقف التنافسي ا
 .التنافسیة التالیة و بالتالي إمكانیة التغیر  في بعض العوامل الموضوعیة أو الذاتیة للموقف التنافسي

                                                             
  .67ص  -.مرجع سابق -.محمد عادل 1
  .87ص  -.1997: دار الفكر العربي -.علم النفس الریاضة -.أسامة كامل راتب 2

  .29ص  -.مرجع سابق -.محمد حسن عالوي - 3
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  1)1987(نموذج المنافسة الریاضیة كعملیة طبقا  لوجهة نظر راینزمارتنز ): 01(شكل رقم 
 : الهدف من المنافسة -2-4
حوصلة إعداد الریاضیین  إن الهدف من المنافسة  هو الحصول على أداء جید و تحدید الفائز كذلك  جعل  

  .حو االستجابة و التحكیم الریاضي
 المنافسة  تكون شرط أساسي و ضروریا لكل  عمل تدریبي. 
  إن ترتیب المنافسة ال یمكنها أن تحقق عفویا و لكت بتنظیم و تحضیر  الریاضي للمنافسة، كل متسابق یمكنه

 .المشاركة بتفوق إذا  كان یعرف غایة المنافسة و هدفه
 تنمیة  القدرات البدنیة للریاضیین المنافسین. 
 تحقیق الذات. 
 لمس كل الجوانب العقلیة فهي تفید الناحیة البدنیة و العقلیة و حتى  بتحقیق تفكیر  و اكتساب  لمعارف مختلفة ت

من فرص  الدالالت بطبیعة المنافسة، كتاریخ اللعبة التي تمارس فوائدها و طرق التدریب، باإلضافة إلى ما تتیحه
 2.اكتساب الخبرات و المعلومات التي تتعلق بالبیئة المحلیة و الخارجیة للفرد

 :نظریات المنافسة -2-5
 :المنافسة كشرط إیجابي -2-5-1
هي التي " YARKESDODSEN"المنافسة حافز یسمح للفرد بالتطور  و حسب " ALDERMAN"حسب   

الدوافع التي تسمح للشخص بأن یصل  إلى نتیجة مشرفة  تدفع دائما أو تعقد من ناحیة وحدة المنافسة  هي إحدى 
  .و بذلك التطور

 :المنافسة كوسیلة التدریب الفعال -2-5-2
فهي تعتبر كوسیلة خاصة للتدریب من أهمیة المنافسة عموما موجهة إلى تطویر التدریب الریاضي   

في مهام و عوامل تطویر النتائج  بفضلها یتم التحسین و تطویر  النتائج المتحصل علیها و األهمیة التي تكسبهاو 
                                                             

  .31، 30، 29ص  -.مرجع سابق -.محمد حسن عالوي - 1
  .67ص  -.مرجع سابق  -.محمد عادل - 2

  افســــــــوقف التنــــم

 وعيـــــــالموض

 

 النتائــــــــــــــج

 

  

 ةـــــــــــاالستجاب
  افســــــــوقف التنــــم

 الذاتـــــــــــــــــــــــــي
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التي ال یمكن الحصول علیها خارج نطاق المنافسات من الحمولة و تقسیم المنافسة  إلى مراحل و التعرف على 
  .أخطاء التدریبات

 : المنافسة  كوسیلة مقارنة -2-5-3
و معامالته  حالة الشخص في المنافسة تكون متعلقة بالعوامل المرتبطة بها أو المحیطة به، إذن سلوكاته  

 1.یمكن أن تتغیر  حسب مقابالت  أصدقائه، مدربیه، منافسیه و متفرجیه
 : المنافسة  كوسیلة تقویم -2-5-4
  : تعتبر كوسیلة  لتقییم المستوى و فعالیة التدریب و یمكن مالحظة مختلف جوانب المنافسة    
 تقییم اللیاقة البدنیة و القدرات  الفزیولوجیة في المنافسة. 
   الحفاظ على التقنیات  المكتسبة خالل المنافسةتقییم مدى. 
 إیجاد حلول للمشاكل  التقنیة و التكتیكیة أثناء اللعب. 
 2.المقارنة بین مستوى النتائج المحددة 

 : أهمیة  المنافسة -2-6
لم تكن الریاضة  على هذا  الشكل  بل عایشت طبیعة الحضارات المختلفة، و إذا كان النشاط الریاضي     

في البدایة شعائري فهو  منذ القدم بأهداف خاصة  لكل حضارة، ریاضات السرعة عند الشعوب القدیمة، الریاضات 
 sportiates ریاضة القوة عند الشعوب  المصریة، الریاضات  التربویة عند الیونانیین الدیسبوت despotاالقتالیة 

  .عند البتارتیاط عند الفرنسیین أو الریاضات االستعراضیة  سجلت  وقتها و عبرت عن روح و تقالید هذه الحضارات
ائما مكامة للنشطات البدنیة منذ القدیم إلى یومنا هذا و من المشرق إلى المغرب الحضارات  خصصت د  

الموجهة نحو التجاوز و اللعب إذ كانت ظاهرة  عامة في الزمان و المكان و اذا كانت هذه الظاهرة عرفت تجاوب 
الریاضة  تعمل على إخراج أحسن  ما " مارتینز"دائم، ذلك  یؤكد على وجود متطلبات أساسیة عند اإلنسان، یرى  

  .ة ینعدم اإلنتاج و اإلبتكارنملك، و كذلك أنه بدون منافس
و یرى أیضا أن المنافسة  هي السععى وراء النجاح و تحقیق األهداف المسطرة و للمنافسة دور كبیر  في   

في تحدید  االستمرارالتحضیر  حیث أن أغلبیة الریاضیین   یستعملوا المنافسة كدافعیة إیجابیة للتحضیر من أجل 
  .المواهب و تطویر المهارات

عدم إبرازها بوضوح في بكثیرا ما یعتمد الناس إلى إخفاء مشاعر التنافس و " أوالندسلي" نطالقا من أعمال و ا  
االجتماعي الصحیح بل  إطارهاالحیاة الیومیة، لكن  الریاضة ال تستثني هذه المشاعر بل تبرزها و تضعها في 

  3.كالروح الریاضیةتعمل على تهذیبها وضبطها بالقیم و المعاییر الخلقیة للریاضة و 
  

                                                             
1 - ALDERMAN R.B , IBID. P 90. 
2 - Jurgene wenck, manuel et entraiment, vigot, paris.1970. p 53. 

  .03ص -. 2004: االسكندریة دار الوفاء للطباعة و النشر -.1ط -.الضوابط القانونیة للمنافسة  الریاضیة -.ل محمد ابراهیمنبی  3
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 :الخصائص الرئیسیة  لمرحلة المنافسة -2-7
تتمثل في خلق الشروط األكثر مالئمة للتعبیر عن اللیاقة البدنیة  في نتائج الریاضة ذات  مست العالي   

ویجبي قبل كل شيء الحرص في الحفاظ على هذه اللیاقة  خاصة  إذا كانت المرحلة المعینة جد طویلة في مختلف 
استعداد لتثبیت الضروري الذي یضمن قدرة و الحركیة للریاضي، إذ یجب أن تتطور و ذلك رغم مضمون ا الصفات 

  .الریاضي إلنجاز أحسن النتائج
إن التكیف الضروري لخاصیة مختلف المنافسات  یمكن أن تؤدي لكل واحدة من مركبات اللیاقة البدنیة التي   

 1.ة التي یمكن أن تؤدي إلى االنتهاء بفقدان اللیاقة البدنیةتطویره بشكل ملحوظ و لكن بدون إعادة البنی
مستوي من التدریب الخاص بالریاضي  أقصى  إلىوبالنسبة للمرحلة المعنیة فان المشكل یمكن في الوصول   

الشروط المتشابهة  إنتاجمع الحفاظ على مستوى التدریب العام المكتسب ،ومن الناحیة التقنیة فان التدریب یعید 
نشاط المنافسة بصفة مكملة ، ویتبع بعمل فني بتعدیاته وتطبیقاته في الحاالت الحقیقیة للمقابلة مثل القوة البدنیة  ل

   .أثناء المنافساتظهورها  وأشكالالمهارات التكتیكیة و مراقبة الحالة االنفصالیة 
التي االنفعالیة تنافسیا ممكنا، و ارة یجعل الحفاظ على الحر  أنالتدریب الفكري الخاص بالریاضي یجب  إن  

  .أثناء المنافسةواجتناب العجز تسمح بمواجهة الحوادث الممكنة 
التثبیت دنیة والتقنیة واكتساب التجربة و و المنافسات تلعب دورا حساسا ال یمكن تبدیله في تحسین الصفات الب  

 2االنفعالي للریاضي
النتائج  أفضلعلى نیل  ها و تثبیتها ، وجعل الریاضيومنه فان المنافسة هي تطویر بصفة حسنة نتائج  

  خالل المنافسة  واإلداریةهذا مایوجبه على الریاضي الربط الكامل للقوة البدنیة و لمعنویة . الممكنة في المنافسات 
 قواعد وضوابط المنافسة الریاضیة -2-8
ات ذات المنافسو تزاید ملحوظ في االهتمام بالریاضات التنافسیة بصفة عامة  األخیرةلقد شهدت السنوات   

الممارسین لكل لعبة ریاضیة   إعدادارتفاع ملحوظ في  ، وینتج عن هذا االهتمامطابع الجماهیري بصفة خاصة
ریاضیین، وفي الذي یسعى له معظم ال التقني الذي ساهم في تحقیق التفوق و البطولة األداءارتفاع مستوى  وأیضا

البطولة نجد انه ظهرت الساحة الریاضیة عدة مفاهیم جدیدة على المجتمع سواء سبیل الفوز والنصر والتفوق و 
، التي ور ظاهرة شغب المالعبظهالسلوك العدواني وظاهرة العنف و  الدولي مثل أوالعربي  أوالمستوى المحلي 

إلى عملیات قد المباریات  ألحداثالمشاهدة من متابعة و  راألم، فتحول جماهیر الشاهدین إلى تأثیراتهاامتدت 
أشكال الخرق الصحیح للقوانین المباریات شكال من تتضمن القتل واالعتداء واإلحراق والتدمیر، مما جعل المنافسة و 

  3.الریاضیة لألنشطةالقوانین المنظمة ئح و الجنائیة واللواو 

                                                             
1 - matviev , ibid, p 172 
2 Theheder ,mr ,manuel de léducation sportif . edition vigot , paris 1983. P337 

  .204ص  -.1996: المجلس الوطني للفنون و اإلدارة  الكویت  -) .216(الریاضة و المجتمع سلسلة عالم المعارف  -.أمین أنور الخولي   3
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یشار إلى تضم الالعبین  والحكم والمدرب واإلداري واإلعالمي و منظومة اجتماعیة فالمنافسات الریاضیة  تعد   
المنافسة  الریاضیة  على أنها موقف إختباري ذو شدة عالیة تبرز فیه جمیع خبرات و مهارات الالعب أو الفریق 

  .والدولیة  المكتسبة من خالل حیاته التدریبیة بهدف التفوق على المنافس أو الفریق في لقاء تحكمه القوانین المحلیة
فالنشاط الریاضي من المجاالت المهیأة للخضوع للتنظیم القانوني، و لكن ممارسة هذا النشاط الذي یخضع   

البحتة كتلك لقواعد فنیة تابعة من الوسط الریاضي نفسه و هو ما یطلق علیه قواعد اللعبة، فهناك القواعد الفنیة 
ین الفرق الریاضیة و وضع كل العب في بدایة المباراة و نظام التي تحدد زمن المباراة و أوصاف الملعب و تكو 

  .اللعب و زمنه غیر ذلك من القواعد الفنیة
و هناك نوع آخر من القواعد یطلق علیه قواعد تنظیم سلوك الالعبین لضمان السالمة أثناء المنافسة   

عینة كاإلیقاف عن اللعب لفترة زمنیة الریاضیة ، و إذا خالف الالعب تلك القواعد وقعت علیه عقوبات، ریاضیة م
   .محددة أو الطرد من الملعب فهذه القواعد تؤدي دور وقائیا بالنسبة للحوادث الریاضیة

ء ج من خالل أداء نظامي ممزوج ببناالریاضي على التخطیط المبرم اإلنجازیتركز :یاضيتعریف اإلنجاز الر 
التدریج المتزاید بالحجم و الشدة و التدریب الزمني باألداء و تنافسي مالئم عن طریق مدرب واعي متمكن حیث 

  .تحدید بماذا و كیف یتم وضع المضمون التدریبي من حیث توفر اإلمكانات
و لكي یتمكن المدرب من ذلك علیه اإللمام لطبییعة قوانین تطور القدرات و التي یعتمد على أنظمة الطاقة   

التي تعتمد على تحلیل األداء لومات فضال عن قوانین أنظمة التنافس أو تلك المستمدة من المعارف و المع
من ثمة ، و ذات أداء متمیز للتعرف عن منحنى تطور هذه الفرق هو ما یطلق علیه بنیة اإلنجاز لفرق والمستویات و 

  .تحدید أوجه االستفادة منها
و مختلف مواقف األداء في ضوء معیار إن اإلنجاز الریاضي على هذا النحو یمثل قابلیة التدریب و التنافس   

قیاسي حیث یرى النخبة من أهل االختصاص أن اإلنجاز كدافع یقصد به السعي و الكفاح نحو مستوى معین من 
التفوق و االمتیاز و یتحدد من خالل التنافس مع معیار أو مع آخرین أو تنافس الالعب مع ذاته من خالل أدائه 

  1.ة نحو التفرد وتمیز األداء فضال عن التمكن و السیطرة على صعوبة الموافقالسابق فهو بذلك محاولة جاد
 :دافعیة اإلنجاز الریاضي -2-9

أشار العدید من الباحثین في علم النفس الریاضي أن وصول : مفهوم دافعیة اإلنجاز الریاضي -2-9-1
اإلنجاز الریاضي، التي یقصد یتأسس على ما یطلق علیه دافعیة  الالعب الریاضي إلى أعلى المستویات الریاضیة

قدر أكبر   بها استعداد الالعب لمواجهة مواقف المنافسة  الریاضیة و محاولة  التفوق و االمتیاز عن طریق إظهار
ممكن  من النشاط الفاعلیة و المثابرة كتعبیر عن الرغبة في الكفاح و النضال من أجل التفوق و االمتیاز في 

  2.مواقف المنافسة  الریاضیة

                                                             
  .12، 11ص  -.2006: القاهرة مركز الكتاب للنشر  -. 1ط  -.االنجاز الریاضي و قواعد العمل التدریبي -.محمد لطفي حسین  1
  .142ص  -.2000: دار الفكر العربي -.منافسة  الریاضیة، القاهرةعلم نفس التدرییب و ال -.محمد حسن عالوي  2
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من الناحیة  التاریخیة یرجع استخدام مصطلح الدافع لإلنجاز في علم النفس بصفة عامة إلى الطبیب و   
كورت (و" عویض مستمد من خبرات  الطفولةدافع ت" إلى أن الحاجة لإلنجاز هي الذي أشار ) ألفرد أدلر(النمساوي 

لمصطلح الحاجة ) موراي(الذي عرض هذا المصطلح في ضوء تناوله لمفهوم الطموح و ذلك قبل استخدام  )لیفن
  1.لإلنجاز
علما ) هینري موراي(و على الرغم من هذه البدایات المبكرة، فإن الفضل یرجع  إلى  عالم  النفس األمریكي  

" للشخصیة، و ذلك  في دراسة بعنوان  مهماأول من قدم مفهوم الحاجة لإلنجاز بشكل دقیق بوصفه مكونا 
لعدة حاجات نفسیة كان من بینها الحاجة لإلنجاز بأنها تشیر إلى ) موراي(و التي عرض فیها " اكتشافات الشخصیة

رغبة  أو میل الفرد للتغلب على العقبات، و ممارسة القوى و الكفاح أو المجاهدة ألداء المهام الصعبة بشكل  جید 
  .مكن ذلكو بسرعة كلما أ

 : خصائص الشخصیة  لدافعیة اإلنجاز الریاضي -2-9-2
تعتبر دافعیة االنجاز الریاضي من الجوانب األكثر أهمیة  في نظام  الدافعیة لالعب الریاضي و من بین   

  : أهم الخصائص الشخصیة  لالعب الذي یتمیز بدافعیة عالیة  ما یلي
 ذاته یهتم باالمتیاز و التفوق من أجل التفوق و االمتیاز. 
 تهتم باالنجاز في ضوء معاییر أو مستویات یضعها لنفسه إذ ال یتأثر بأي معاییر یضعها غیره. 
 یمیل إلى الموافق التي یستطیع التحكم تفیها بنفسه. 
 و التي ال تنطوي على نتائج ترتبط  )ال تتمیز بصعوبة بالغة(المهام التي تتمیز بالصعوبة المعتدلة  ینجذب نحو

 .بحتمیة الفشل أو نتائج مضمونة النجاح
  عالیة من الصعوبة2یمیل إلى زیادة شدة السلوك عقب خبرة الفشل و ذلك بالنسبة لألداء الذي یرتبط بدرجة. 
 یسعى إلى  محاولة فهم ذاته من خالل إشراكه في موافق لإلنجاز. 
  مع اآلخرین ، و األداء بكفاءة و  إصالح األخطاء بصورة ذاتیةیمیل إلى التعلم بسرعة مقارنة. 
 یتسم بمستوى عال من فاعلیة الذات و دافعیة الكفاءة  و القدرة على إدراك قدراته و استطاعته. 
 : مكونات دافعیة  االنجاز الریاضي -2-9-3

افع اإلنجاز الریاضي أشار العدید من الباحثین في علم النفس الریاضي إلى أن أهم المكونات الشخصیة لد  
  .هما دافع  انجاز النجاح، و دافع تجنب الفشل

 دافع انجاز النجاح: 
بدافعیة  لمحاولة تحقیق التفوق و هذا الدافع یمثل الدافعیة  الداخلیة لالعب لإلقبال نحو أنشطة معینة و   

بل یمكن القول بأنه حالة داخلیة في  هذا ال یتأثر بالمؤثرات  الخارجیةوبالتالي اإلحساس والشعور بالرضا والسعادة و 
یمكن اعتبار هذا الدافع من السمات الشخصیة لالعب، كه لتحقیق هدف معین یضعه لنفسه و الفرد توجهه و تحر 

                                                             
  34ص  -.1991: الهیئة  المصریة العامة للكتاب -.الدافع لإلنجاز لدى اللبنانیین، القاهرة -.أحمد عبد الخالف  1
  143ص  -.مرجع سابق -.محمد حسن عالوي  2
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االختالف من الالعب اآلخر و هذا الدافع یتأثر  الفردیة الخالصة، و یختلف تمامأي أنه یصطبغ بالصیغة 
  .نجاح، جاذبیة تحقیق الهدفاحتمال ال: بالمتغیرین التالیین

  واقب أو نتائج و هو تكوین یرتبط بالخوف من الفشل الذي یتمثل في االهتمام المعرفي بعدافع تجنب الفشل
الوعي الشعور بانفعاالت غیر سارة مما یساهم في محاولة تجنب أو تحاشي مواقف اإلنجاز الفشل في األداء و 

لالعب كلما ارتفع الخوف و قلق الالعب من احتمال توقعه من قلة الریاضي و هذا الدافع یكون واضحا لدى ا
  .فرصته في النجاح

و في ضوء ذلك یمكن استثمار كل من دافع االنجاز بالنجاح و دوافع تجنب الفشل بصورة اإلیجابیة، أي   
عوامل دافع تجنب العمل على تدعیم و تقویة مكونات أو عناصر دافعیة إنجاز النجاح و محاولة اإلقالل من تأثیر 

  1.الفشل
  : و بالتالي فإن دافعیة اإلنجاز تتمثل في جوانب ثالثیة هي  
 حیث الرغبة في تجاوز الصعوبات و محاولة تحسین المستوى: دافعیة اإلنجاز التجریبي 
 حیث الحاجة إلى الفوز و التغلب على المنافس : دافعیة اإلنجاز التنافسي. 
  للتفوق و النجاح من خالل تحقیق البطوالت و اعتالء منصة التتویجدافعیة اإلنجاز الریاض الباعث. 
یقابل المدرب أثناء عمله صعوبة في اختیار التدریب الذي یحقق هدف : طرق تحقیق اإلنجاز الریاضي  -2-10

ما یسعى إلیه و لیست كل الطرق ذات أهداف واحدة فكل طریقة تدریب تحقق أهداف معینة، كما أن نوع طرق 
مل على أن یكون هناك نوع اإلثارة لدى الالعبین و یعتمد اختار طریقة تدریبیة على عدد من االعتبارات التدریب تع

تحدد في متطلبات  نوع النشاط الشخصي الممارس و الهدف التنموي إلى جانب التأثیر الوظیفي و النفسي و كذا 
  2.العمر التدریبي فضال عن قابلیة الالعب لألداء

اإلنجازات الریاضیة بتناسق القدرات البدنیة الممیزة لنوع األداء و الجهد وفقا لطرق التنمیة  لذا یجب أن تحقق
  :المالئمة التالیة

  
  
  
  
  
  

 3.یوضح طرق التنمیة المالئمة لتحقیق االنجازات الریاضیة:  02الشكل رقم
                                                             

  .146ص  -.مرجع سابق -.محمد حسن عالوى  1
  .47،ص13ص  -.مرجع سابق -.محمد لطفي حسین  2
  .36ص -.مرجع سابق-.أحمد عبد الخالق   3

  طرق التنمیة المالئمة

 تحقیق االنجاز الریاضیة

 الطرق التعلیمیة 

 الطرق الفنیة

 الطرق التدریبیة

طرق ضبط تصرفات المدرب 
 في تعامالتھ مع الالعبین

طرق االتصال و التفاعل بین 
ال النوعینك  

طرق تنطبق على نشاط 
 الالعبین

التوجیھ، التكییف،  التقییم،
 االستعاب

 االتصال المؤثر 

 االتصال الناطق

المتواصلة، القدریة، 
 التنافسیة
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  : خالصة
في هذا الفصل إلى  المنافسة الریاضیة التي تعتبر من العوامل الهامة الضروریة لكل نشاط لقد تطرقنا   

ریاضي سواء المنافسة مع الذات و في مواجهات العوامل الطبیعیة أو في مواجهة  منافس وجها لوجه أو المنافسة  
  .ة الریاضیةفي مواجهة منافسین آخرین و غیر ذلك من أنواع المنافس 

كما أشرنا في هذا الفصل إلى االنجاز الریاضي من حیث الدافعة و الخصائص الشخصیة لدافعیة اإلنجاز   
 .  الریاضي و كذا طرق تنمیة االنجاز الریاضي
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  :دـتمهی
تعتبر كرة القدم من أكثر األلعاب الریاضیة انتشارا وشعبیة في العالم من حیث عدد الالعبین والمشاهدین 

  .تتمیز بسهولة المهارات النظریة وصعوبة تنفیذها أثناء المنافسة وهي لعبة
وهي من األلعاب القدیمة وتاریخها طویل حافظت فیه على حیویتها وقدرتها على استقطاب الجماهیر 
باهتمامهم ومارستها الشعوب بشغف كبیر وأعطوها أهمیة خاصة فجعلوها جزءا من منهاج التدریب العسكري لما 

  .من روح المنافسة والنضالتتمیز به 
وقد تطرقنا في هذا الفصل إلى التعریف بهذه اللعبة وذكر نبذة تاریخیة عن تطور كرة القدم في العالم والجزائر      

كما ذكرنا بعض المدارس العریقة لهذه اللعبة ، والمبادئ األساسیة والقوانین المنضمة لها  وكذا الصفات التي یتمیز 
  .لقدم ، وطرق اللعب في هذه اللعبة بها العب كرة ا
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 :  تعریف كرة القدم -3-1
 :التعریف اللغوي -3-1-1

هي كلمة التینیة وتعني ركل الكرة بالقدم،فاألمریكیون یعتبرونها بما یسمى عندهم " Foot.ball"كرة القدم     
  " Soccer"أو كرة القدم األمریكیة أما كرة القدم المعروفة والتي سنتحدث عنها تسمى " Regby"بالـ
 :التعریف االصطالحي  -3-1-2
كرة القدم قبل " :جمیلمن طرف جمیع الناس كما أشار إلیها رومي  س، تمار كرة القدم هي ریاضة جماعیة    

    1."كل شيء ریاضة جماعیة یتكیف معها كل أصناف المجتمع
 :اإلجرائي التعریف -3-1-3

كرة القدم هي ریاضة جماعیة تمارس من طرف جمیع األصناف، كما تلعب بین فریقین یتألف كل منهما         
العبا، تلعب بواسطة كرة منفوخة فوق أرضیة مستطیلة ، في نهایة كل طرف من طرفیها مرمى  ویتم  11من 

سها بالیدین ویشرف على تحكیم المباراة حكم وسط ، تحریك الكرة بواسطة األقدام وال یسمح إال لحارس المرمى بلم
ذا  15دقیقة  وفترة راحة مدتها  90وحكمان للتماس وحكم رابع لمراقبة الوقت بحیث توقیت المباراة هو  ٕ دقیقة، وا

دقیقة ،  15فیكون هناك شوطین إضافیین  وقت كل منهما " في حالة مقابالت الكأس " انتهت المباراة بالتعادل 
  .لة التعادل في الشوطین اإلضافیین یضطر الحكم إلى إجراء ضربات الجزاء لفصل بین الفریقینوفي حا

 :نبذة تاریخیة عن كرة القدم -3-2
نشأت كرة .  ، وهي األعظم في نضر الالعبین والمتفرجینم اللعبة األكثر شیوعا في العالمتعتبر كرة القد

م 1334م ، من قبل طلبة المدارس االنجلیزیة  وفي سنة 1175القدم في بریطانیا ، وأول من لعب الكرة كان عام 
بتحریم لعب الكرة في المدینة نضرا لالنزعاج الكبیر  كما استمرت هذه النظرة من طرف ) ادوار الثاني(قام الملك 

نضرا لالنعكاس السلبي لتدریب القوات ) م1453-م1373(ورتشارد الثاني وهنري الخامس ) ادوار الثالث(
  .یةالعسكر 
العب لكل فریق، وذلك في طریق طویل مفتوح من األمام ومغلق من  نلعبة أول مرة في مدینة لندن بعشری    

بنفس العدد ) Etonایتون ( الخلف، حیث حرمت الضربات الطویلة والمناوالت األمامیة،كما لعبة مباراة أخرى في 
  .تلك المباراةم وسجل هدفان في 5.5م،وعرضها 110في ساحة طولها  نمن الالعبی

م،بحیث تم التعرف على ضربات الهدف والرمیة الجانبیة وأسس نظام 1830بدا وضع بعض القوانین سنة
م والتي تعتبر الخطوة األولى 1848كما اخرج القانون المعروف بقواعد كمبرج عام ) haour(التسلل قانون هاور 

حیث جاء فیه تحریم " اللعبة األسهل:"العشرة تحت عنوانأنشأت القوانین م 1862لوضع قوانین كرة القدم، وفي عام 
عادة الالع ٕ   .للكرة إلى داخل الملعب بضربة باتجاه خط الوسط حین خروجها  بضرب الكرة بكعب القدم  وا

                                                             
  .52، 50ص -.م1986: 1ط -) .لبنان(بیروت  -.دار النقائض -".كرة القدم" -.رومي جمیل  1
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م أسس اتحاد الكرة على أساس نفس القواعد وأول بطولة أجریت في العالم كانت عام 1863وفي عام 
م تأسس االتحاد الدانمركي لكرة 1863أین بدأ الحكام باستعمال الصفارة ، وفي عام ) كأس اتحاد الكرة (م 1888

  . فریق دانمركي وكانت رمیة بكلتا الیدین 15القدم ،وأقیمت كأس البطولة بـ
وذلك بمشاركة كل من فرنسا، هولندا بلجیكا سویسرا FIFA م تشكل االتحاد الدولي لكرة القدم 1904في عام       
   1.م وفازت بها1930ك، وأول بطولة لكأس العالم أقیمت في االرغواي والدانمر 
 :التسلسل التاریخي لكرة القدم -3-3
إن تطور كرة القدم في العالم موضوع لیس له حدود ، والتطور أصبح كمنافسة بین القارات الخمس  واشتد     

صراع التطور بین القارتین األمریكیة واألوربیة السائدة في جمیع المنافسات، وأصبح مقیاس التطور في كرة القدم 
   1930.2سنة فسات الكأس العالمیة هو منافسة كأس العالم ، وبدأ تطور كرة القدم منذ أن بدأت منا

  :وفیما یلي التسلسل التاریخي لتطور كرة القدم 
 1863:أسس االتحاد البریطاني لكرة القدم.  
 1873 :أول مقابلة دولیة بین انجلترا واسكتلندا.  
 1904 :تأسیس االتحاد الدولي لكرة القدم.  
 1930 : أول كأس عالمیة فازت بها األرغواي.  
 1963 :باسم كأس العرب أول دورة.  
 1998 :فرق من إفریقیا 5منتخب من بینها  32دورة كأس العالم في فرنسا وفازت بها وألول مرة نظمت بـ.  

 : كرة القدم في الجزائر  -3-4
عمر بن "تعد كرة القدم من بین أول الریاضات التي ظهرت، والتي اكتسبت شعبیة كبیرة، وهذا بفضل الشیخ      

طلیعة الحیاة في الهواء ( م أول فریق ریاضي جزائري تحت اسم 1895، الذي أسس سنة"علي رایس"،" محمود
م 1921أوت 7م ، وفي1917جمعیة عام في هذه ال موظهر فرع كرة القد  ) lakant garde vie grandin.الكبیر

غیر أن هناك من یقول أن " مولودیة الجزائر"ل في عمید األندیة الجزائریة  تأسس أول فریق رسمي لكرة القدم یتمث
بعد تأسیس مولودیة الجزائر تأسست .   م 1921هو أول نادي تأسس قبل سنة  (CSC)النادي الریاضي لقسنطینة 
معسكر االتحاد اإلسالمي لوهران واالتحاد الریاضي اإلسالمي للبلیدة واالتحاد اإلسالمي عدة فرق أخرى منها غالي 

  .الریاضي للجزائر 
ونظرا لحاجة الشعب الجزائري الماسة لكل قوى أبنائها من أجل االنضمام والتكتل لصد االستعمار، فكانت 

، وبالتالي كرة القدم أحد هذه الوسائل المحققة لذلك، حیث كانت المقابالت  تجمع الفرق الجزائریة مع فرق المعمرین ٍ
أصبحت فرق المعمرین ضعیفة نظرا لتزاید عدد األندیة الجزائریة اإلسالمیة التي تعمل على زیادة وزرع الروح 

شعب التجمع الوطنیة ،مع هذا تم تفطن السلطات الفرنسیة إلى المقابالت التي تجري تعطي الفرصة ألبناء ال

                                                             
  . 09ص  -.م 1999: لبنان  -.بدون طبعة -.دار الفكر  -".اإلعداد الوظیفي لكرة القدم" -.موفق مجید المولى  - 1
  .11ص -.1988: بیروت-.بدون طبعة-.مكتبة المعارف-".كرة القدم لعبة المالیین"-.مختار سالم  - 2
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م وقعت اشتباكات عنیفة بعد المقابلة التي جمعت بین مولودیة الجزائر 1956، حیث في سنة عد كل لقاءوالتظاهر ب
مما أدى بقیادة الثورة  نالتي على إثرها اعتقل العدید من الجزائریی )سانت اوجین،بولوغین حالیا(وفریق اورلي من 

  . نالتي تلحق بالجزائرییم تجنبا لألضرار 1956مارس  11إلى تجمید النشاطات الریاضیة في
م الذي كان مشكال من 1958افري  18وقد عرفة الثورة التحریریة تكوین فریق جبهة التحریر الوطنیة في     

أمثال رشید مخلوفي الدیكان یلعب أنذاك في صفوف فریق سانت ایتیان ،سوخان،  نأحسن الالعبین الجزائریی
  ... كرمالي ،زوبا، كریمو ابریر

الفریق یمثل الجزائر في مختلف المنافسات العربیة والدولیة، وقد عرفت كرة القدم الجزائریة بعـد وكان هذا    
أول " محند معوش"م وكان 1962االستقالل مرحلة أخرى، حیث تم تأسیس أول اتحادیة جزائریة لكرة القدم سنة 

جمعیة  1410ریاضي یشكلون حوالي 110000رئیس لها، ویبلغ عدد الممارسین لهذه اللعبة في الجزائر أكثر من 
  . رابطات جهویة  6والیة و 48ریاضیة ضمن 

م وفاز بها فریق االتحاد الریاضي 1963- 1962وقد نظمت أول بطولة جزائریة لكرة القدم خالل الموسم      
 م وفاز بها فریق وفاق سطیف الذي مثل الجزائر أحسن1963اإلسالمي للجزائر، ونظمت كأس الجمهوریة سنة 

م كان أول لقاء للفریق الوطني، وأول منافسة 1963اإلفریقیة وفي نفس السنة أي  ستمثیل في منافسات الكؤو 
م وحصوله على 1975رسمیة للفریق الوطني مع الفریق الفرنسي خالل ألعاب البحر األبیض المتوسط لسنة 

   1.المیدالیة الذهبیة
م وشارك 1990، وفاز بكأس إفریقیا مرة واحدة بالجزائر لسنة 1980كما شارك في اولمبیاد موسكو لسنة        

م ودون ذلك لم یحظى المنتخب 1986م، والثانیة بالمكسیك سنة 1982في دورتین لكأس العالم األولى باسبانیا سنة
: الوطني بتتویجات كبیرة، حیث أقصیا من تصفیات كأس العالم الباقیة رغم إنجابه لعدة العبین أكفاء أمثال

م ظهرت وجوه المعة مثلت الكرة 1982لماس،عاشور،طهیر، فریحه،كركور، دراوي، وفي بدایة الثمانینات ال
  ... . بلومي،ماجر، عصاد، زیدان مرزقان، سرباح، بتروني: الجزائریة أحسن تمثیل أمثال 

عن األندیة  أما في التسعینات فقد ظهر كل من صایب وتاسفاوت وآخرون، هذا عن الفریق الوطني، أما      
لكأس  ةفقد برهنت عن وجود الكرة الجزائریة على المستوى اإلفریقي، والدلیل على ذلك لعبها لألدوار النهائیة بالنسب

إفریقیا لألندیة البطلة، وكأس االفرو أسیویة وكأس الكؤوس والحصول على الكأس لبعض أندیتنا العریقة أمثال 
  .زائر شبیبة القبائل ووفاق سطیف،مولودیة الج

 :مدارس كرة الـقدم  -3-5
الذین یمارسونها، وكذلك الشروط  نكل مدرسة تتمیز عن األخرى بأنها تتأثر تأثیرا مباشرا من الالعبی       

  .االجتماعیة واالقتصادیة والجغرافیة التي نشأ فیها 
  : في كرة القدم نمیز المدارس التالیة 

                                                             
-.معهد التربیة البدنیة والریاضیة -".دور الصحافة الریاضیة المرئیة في تطویر كرة القدم الجزائریة"-.بلقاسم تلي،مزهود لوصیف،الجابري عیساني  1

  .47.46،ص1997جوان: سانسمذكرة لی-. دالي إبراهیم
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   النمسا،المجر، التشیك (مدرسة أوروبا الوسطى(.  
  المدرسة الالتینیة.  
  1.مدرسة أمریكا الجنوبیة   

 : المبادئ األساسیة لكرة القدم  -3-6
كرة القدم كأي لعبة من األلعاب لها مبادئها األساسیة المتعددة والتي تعتمد في إتقانها على إتباع األسلوب 

  . السلیم في طرق التـدریب
، إن فریق كرة ن أفراده للمبادئ األساسیة للعبةمدى إتقا ىویتوقف نجاح أي فریق وتقدمه إلى حد كبیر عل

القدم الناجح هو الذي یستطیع كل فرد من أفراده أن یؤدي ضربات الكرة على اختالف أنواعها بخفة ورشاقة، ویقوم 
ویستخدم ضرب الكرة بالرأس في المكان  ،الطرق، ویكتم الكرة بسهولة ویسربالتمریر بدقة وبتوقیت سلیم وبمختلف 

  . ف المناسبین، ویحاور عند اللزوم ویتعاون تعاونا تاما مع بقیة أعضاء الفریق في عمل جماعي منسقوالظرو 
وصحیح أن العب كرة القدم یختلف عن العب كرة السلة والطائرة من حیث تخصصه في القیام بدور معین 

رة القدم متقنا لجمیع المبادئ ك ب، إال أن هذا الیمنع مطلقا أن یكون العالملعب سواء في الدفاع أو الهجومفي 
  . األساسیة اتقانا تاما

وهذه المبادئ األساسیة لكرة القدم متعددة ومتنوعة ، لذلك یجب عدم محاولة تعلیمها في مدة قصیرة كما یجب       
  .االهتمام بها دائما عن طریق تدریب الالعبین على ناحیتین أو أكثر في كل تمرین وقبل البدء باللعب

  :المبادئ األساسیة لكرة القدم إلى مایلي وتقسم 
 كرةاستقبال ال.  
 المحاورة بالكرة .  
 المهاجمة .  
 رمیة التماس .  
  ضرب الكرة .  
  لعب الكرة بالرأس.  
 2.حراسة المرمي   

  : صفات العب كرة القدم -3-7
یحتاج العب كرة القدم إلى صفات خاصة، تالءم هذه اللعبة وتساعد على األداء الحركي الجید في المیدان      

ومن هذه الخصائص أو المتطلبات هناك أربع متطلبات لالعب كرة القدم، وهي الفنیة الخططیة والنفسیة والبدنیة 

                                                             
  .   72، ص1980، دار النهضة العربیة، بدون طبعة، بیروت، "سیكولوجیة النمو:" عبدا لرحمان عیساوي  - 1
    . 27.25ص -.1977 :بیروت -.  4ط -.دار العام للمالین -".كرة القدم المبادئ األساسیة لأللعاب اإلعدادیة لكرة القدم"-.حسن عبد الجواد  2
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لیا والتعدادات النفسیة ایجابیة مبنیة على قابلیة بدنیة عا اوالالعب الجید هو الذي یمتلك تكامل خططیا جیدا ومهاری
  .ممتازة والنقص الحاصل في إحدى تلك المتطلبات یمكن أن تعوض في متطلب آخر 

حصائیات جمة في المیدان الكروي      ٕ سنركز في بحثنا هذا على متطلبات اللعبة البدنیة اعتمادا على معلومات وا
  . بدقة قبل المباراة والتمرینات أو أثنائهم أو بعدهم ةالتغیرات الفزیولوجیة المقاسمن خالل دراسات متعددة ، تظهر 

یمكن تقویم المتطلبات البدنیة لكرة القدم من خالل دراسة الصفات الحركیة لالعبین وتحلیلها خالل المباراة      
مباریات كثیرة للوصول  دطبقا للنشاطات المختلفة وطرق لعب الالعب للمباریات، فإن التحلیل كان معتمدا على رص

   1.لتلك الخصائص واإلحصائیات المهمة
  : الصفات البدنیة -3-7-1

من ممیزات كرة القدم أن ممارستها في متناول الجمیع مهما كان تكوینهم الجسماني، ولئن اعتقدنا بأن ریاضیا      
  مكتمل التكوین الجسماني قوي البنیة،جید التقنیة،ذكي، ال تنقصه المعنویات هو الالعب المثالي فال 

بین یختلفون من حیث الشكل واألسلوب، لنتحقق من أن معایر نندهش إذا شاهدنا مباراة ضمت وجها لوجه الع
االختیار الترتكز دوما على الصفات البدنیة، فقد یتفوق العب صغیر الحجم نشیط ماكر یجید المراوغة على 

  . خصمه القوي الحازم الشریف المخدوع بحركات خصمه غیر المتوقعة ، وذلك ما یضیف صفة العالمیة لكرة القدم 
یتطلب السیطرة في الملعب على االرتكازات األرضیة، ومعرفة تمریر ساق عند التوازن على ساق أخرى من و      

   2.أجل التقاط الكرة، والمحافظة علیها وتوجیهها بتناسق عام وتام
  : الصفات الفیزیولوجیة -3-7-2

  لنفسیة واالجتماعیة،تتحدد االنجازات لكرة القدم الحدیثة بالصفات الفنیة والخططیة والفزیولوجیة وكذلك ا
وترتبط هذه الحقائق مع بعضها وعن قرب شدید فال فائدة من الكفاءات الفنیة لالعب إذا كانت المعرفة 
الخططیة له قلیلة ، وخالل لعبه كرة القدم ینفذ الالعب مجموعة من الحركات مصنفة ما بین الوقوف الكامل إلى 

شدة وارد من وقت إلى آخر، وهذا السلوك هو الذي یفصل بل الركض بالجهد األقصى ، وهذا ما یجعل تغیر ال
یمیز كرة القدم عن األلعاب األخرى فمتطلبات اللعبة األكثر تعقیدا من أي لعبة فردیة أخرى ،وتحقق الظروف  

  .                           المثالیة فإن هذه المتطلبات تكون قریبة لقابلیة الالعب البدنیة 
   :یليوالتي یمكن أن تقسم إلى ما      
  القابلیة على األداء بشدة عالیة.  
  القابلیة على أداء الركض السریع.  
  خالل وضعیة معینة )القدرة العالیة (القابلیة على إنتاج قوة.  

                                                             
  9-10. ص -.مرجع سابق-".اإلعداد الوظیفي لكرة القدم" -.موفق مجید المولى   1
  . 99ص-.1998: لبنان -. دار البحار، بدون طبعة-".كرة القدم اللعبة الشعبیة العالمیة:"محمد رفعت  2
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إن األساس في انجاز كرة القدم داخل محتوى تلك المفردات ، یندرج ضمن مواصفات الجهاز الدموي 
ذلك العضالت المتداخلة مع الجهاز العصبي ومن المهم أن نذكر أن الصفات تحدد عن طریق التنفسي ، وك

   1.الصفات الحسیة ولكن تحسین كفاءتها
عن طریق التدریب وفي أغلب الحاالت، فإن الالعبین المتقدمین في كرة القدم یمتلكون قابلیة عالیة في 

 . یعتمد على اختیار إستراتیجیة اللعب التي توافق قوة الالعبین بعض الصفات البدنیة فقط ، ولهذا فإن نجاح الفریق
  

  : الصفات النفسیة  -3-7-3
تعتبر الصفات النفسیة أحد الجوانب الهامة لتحدید خصائص العب كرة القدم وما یمتلكه من السمات 

  :بین الصفات النفسیة نذكر ما یلي الشخصیة ومن
 التركیز :  

، " تضیق االنتباه ، وتثبیته على مثیر معین أو االحتفاظ باالنتباه على مثیر محدد" یعرف التركیز على أنه      
المقدرة على االحتفاظ باالنتباه على مثیر (: ویري البعض أن مصطلح التركیز یجب أن یقتصر على المعنى التالي 

  . )مدى االنتباه  :محدد لفترة من الزمن وغالبا ما تسمي هذه الفترة بـ
 االنتباه :  

على واحدة من بین العدید من الموضوعات الممكنة، أو تركیز العقل على فكرة معینة من  لیعني تركیز العق    
بین العدید من األفكار، ویتضمن االنتباه االنسجام واالبتعاد عن بعض األشیاء حتى یتمكن من التعامل بكفاءة مع 

ة االضطراب والتشویش والتشتت بعض الموضوعات األخرى التي یركز علیها الفرد انتباهه، وعكس االنتباه هو حال
   2.الذهني

  التصور العقلي :  
وسیلة عقلیة یمكن من خاللها تكوین تصورات الخبرات السابقة أو تصورات جدیدة لم تحدث من قبل لغرض       

ویطلق على هذا النوع من التصورات العقلیة الخریطة العقلیة ، بحیث كلما كانت هذه الخریطة , اإلعداد لألداء
  . أمكن لمح إرسال إشارات واضحة للجسم لتحدید ما هو مطلوب  بضحة في عقل الالعوا
 الثقة بالنفس:  

  ، واألكثر أهمیة االعتقاد في إمكانیة التحسن، وال تتطلب بالضرورة تحقیق المكسبتوقع النجاح هي       
    3.فبالرغم من عدم تحقیق المكسب أو الفوز یمكن االحتفاظ بالثقة بالنفس وتوقع تحسن األداء  
 االسترخاء :  

  هو الفرصة المتاحة لالعب إلعداد تعبئة طاقته البدنیة والعقلیة واالنفعالیة بعد القیام بنشاط  وتظهر مهارات

                                                             
  .   62ص -.مرجع سابق -".اإلعداد الوظیفي لكرة القدم" -.موفق مجید المولى   1
  . 384ص-.1990: السعودیة -.بدون طبعة -.معهد إعداد القادة -."النفس الریاضة لمع"-.النقیبیحي كاظم   2
   299،  117ص -.2000:القاهرة  -.1ط -.دار الفكر العربي -".)التطبیقات في المجال الریاضي(تدریب المهارات النفسیة"-.أسامة كامل راتب   3
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   1.اء جسمه المختلفة لمنع حدوث التوترالالعب لالسترخاء بقدرته على التحكم وسیطرته على أعض  
  : قواعد كرة القدم  -3-8

، )المباریات غیر الرسمیة، ما بین األحیاء ( إن الجاذبیة التي تتمتع بها كرة القدم خاصة في اإلطار الحر 
قاعدة لسیر  (17)أساسا إلى سهولتها الفائقة، فلیس ثمة تعقیدات في هذه اللعبة، ومع ذلك فهناك سبعة عشر  ترجع
  . تعدیالت ولكن الزالت باقیة إلى اآلن  ةوهذه القواعد سارت بعد اللعبة،هذه 

  رئیسیة جعلت من اللعبة مجاال ئإلى ثالث مباد احیث أول سیق للثبات لألول قوانین كرة القدم أسندو    
  : م كما یلي 1982واسعا للممارسة من قبل الجمیع دون استثناء ، وهذه المبادئ حسب سامي الصفار     
  : المساواة  -3-8-1

  إن قانون اللعبة یمنح لممارسي كرة القدم فرصة متساویة لكي یقوم بعرض مهاراته الفردیة ، دون أن    
  .  یتعرض للضرب أو الدفع أو المسك وهي مخالفات یعاقب علیها القانون 
  :السالمة  -3-8-2

  وهي تعتبر روحا للعبة ، بخالف الخطورة التي كانت علیها في العهود العابرة ، فقد وضع القانون حدودا     
وصحة الالعبین أثناء اللعب مثل تحدید مساحة الملعب وأرضیتها، وتجهیزهم من  ةللحفاظ على سالم     

  مالبس
 .مهارتهم بكفاءة عالیة وأحذیة للتقلیل من اإلصابات وترك المجال واسعا إلظهار      
  : التسلیة  -3-8-3

  ، فقد منع المشرعونلتي یجدها الالعب لممارسة اللعبةوهي إفساح المجال للحد األقصى من التسلیة والمتعة ا     
   2.ین تجاه بعضهم البعضبلقانون كرة القدم بعض الحاالت والتي تصدر من الالع 
  : قوانین كرة القدم  -3-9

 : قانون یسیر اللعبة وهي كالتالي 17 باإلضافة إلى هذه المبادئ األساسیة هناك  
  : میدان اللعب  -3-9-1

عن  لم  وال یق100م ، وال یزید عرضه عن 100م وال یقل عن 130یكون مستطیل الشكل، الیتعدى طوله 
 .م 60
 : الكرة -3-9-2

سم، أما وزنها ال یتعدى 68سم، وال یقل عن 71كرویة الشكل ، غطائها من الجلد ال یزید محیطها عن         
  . غ 359غ، وال یقل عن 453

  :مهمات الالعبین -3-9-3
  .  ال یسمح ألي العب أن یلبس أي شئ یكون فیه خطورة على العب آخر          

                                                             
1  R-Tham:''pre'peration psychologique du sportif'', Vigot, Ed1, Paris, 1991, P72 .                                               

 .29ص -.م1982: العراق -.جامعة الموصل -.دار الكتب للطباعة والنشر -.بدون طبعة -.1ج-".كرة القدم "-.سامي الصفار  2 -
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  : عدد الالعبین -3-9-4
  .  نالعبین احتیاطیی 7العبا داخل المیدان، وسبعة 11تلعب بین فریقین، یتكون كل منهما من      

  :الحكام -3-9-5
  .  بتنظیم القانون وتطبیقه  ةیعتبر صاحب السلطة لمزاولة قوانین اللعب     

  : مراقبو الخطوط -3-9-6
أن یبینا خروج الكرة من الملعب ، ویجهزان برایات من المؤسسة التي  ایعین للمباراة مراقبان للخطوط وواجبهم    

 .تلعب على أرضها المباراة 
  :مدة اللعب  -3-9-7

د، یضاف إلى كل شوط وقت ضائع، وال تزید فترة الراحة بین الشوطین عن 45متساویان كل منهما شوطان       
  .د15
  :بدایة اللعب  -3-9-8

، تحمل على قرعة بقطعة نقدیة وللفریق الفائز بالقرعة اختیار تیار نصفي الملعب، وركلة البدایةقدر اخی        
  .إحدى ناحیتي الملعب أو ركلة البدایة 

  :اللعب أو خارج اللعبي الكرة ف -3-9-9
تكون الكرة خارج الملعب عندما تعبر كلها خط المرمى أو التماس، عندها یوقف الحكم اللعب وتكون الكرة في       

  . اللعب في جمیع األحوال األخرى من بدء المباراة إلى نهایتها 
  :طریقة تسجیل الهدف  - 3-9-10

  1.القائمین وتحت العارضة یحتسب الهدف كلما تجتاز الكرة كلها خط المرمى بین    
  :التسلل  - 3-9-11

 فیها الكرة  بالتي تلع ةیعتبر الالعب متسلال إذا كان أقرب من خط مرمى خصمه من الكرة في اللحظ   
  :األخطاء وسوء السلوك  - 3-9-12

 : یعتبر الالعب مخطئا إذا تعمد ارتكاب مخالفة من المخالفات التالیة         
 الخصم  لركل أو محاولة رك.  
  الخصم مثل محاولة إیقاعه باستعمال الساقین أو االنحناء أمامه أو خلفه عرقلة. 
  دفع الخصم بعنف أو بحالة خطرة .  
  الوثب على الخصم  .  
  ضرب أو محاولة ضرب الخصم بالید  .  
  مسك الخصم بالید بأي جزء من الذراع.  
 دفع الخصم بالید أو بأي جزء من الذراع.  

                                                             
  .255م،ص1987،بدون طبعة،الجماهیریة العربیة اللیبیة،"كرة القدم:" العنشري وآخرونعلي خلیفة  - 1
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  لحارس المرمى یمنع لعب الكرة بالید إال.  
 1.دفع الخصم بالكتف من الخلف إال إذا اعترض طریقه  
  :الضربة الحرة - 3-9-13

  :حیث تنقسم إلى قسمین
  .وهي التي یجوز فیها إصابة مرمى الفریق المخطئ مباشرة : مباشرة  -
.                                                       إذا لعب الكرة أو لمسها العب آخریمكن إحراز هدف بواسطتها إال  وهي التي ال: غیر مباشرة  -
  :ضربة الجزاء - 3-9-14
  .  ، وعند ضربها یجب أن یكون جمیع الالعبین خارج منطقة الجزاءتضرب الكرة من عالمات الجزاء 
  :رمیة التماس - 3-9-15

 . عندما تخرج الكرة بكاملها من خط التماس   
  :ضربة المرمى - 3-9-16

ا خط المرمى فیما عدى الجزء الواقع بین القائمین ویكون آخر من لعبها من الفریق عندما تجتاز الكرة بكامله     
  .الخصم 

  : الضربة الركنیة - 3-9-17
عندما تجتاز الكرة بكاملها خط المرمى فیما عدى الجزء الواقع بین القائمین ویكون آخر من لعبها من الفریق      

   2.المدافع
  :  طرق اللعب في كرة القدم  -3-10
إن لعبة كرة القدم لعبة جماعیة ولذلك فإن جمیع قدرات الالعبین ومهاراتهم الفنیة تجتمع لتنتهي إلى غرض      

واحد ، وهو المصلحة العامة للفریق ، وال بد أن تناسب طریقة اللعب للفریق مع اللیاقة البدنیة والمستوى الفني 
  .  والكفاءة الفردیة لجمیع العبي الفریق

  :الظهیر الثالثطریقة  - 3-10-1
الفریق ضد الهجوم م، لتنظیم دفاع 1925هذه الطریقة شائعة االستعمال بین الفرق وقد وضعتها انجلترا عام      

، وهي طریقة دفاعیة الغرض منها هو الحد من خطورة هجوم الخصم والعمل  األساسي لنجاح هذه للفریق المنافس
 . داء واجبهم كوحدة واحدة متكاملة إلمكان نجاح الفریقالطریقة هو تنظیم العالقة بین المدافعین أل

  : 4- 2-4طریقة  - 3-10-2
م، ویجب على الفریق أن یتمتع بلیاقة بدنیة 1958وهي الطریقة التي نالت بها البرازیل لكأس العالم سنة 

بحیث  عالیة وحسن التصرف في أداء المهارات المختلفة ألن هذه الطریقة تتطلب التعاون بین الهجوم والدفاع ،
  . واشتراك خط الوسط الذي یعمل على تحلیل دفاع الخصم )الدفاع والهجوم (یزداد عدد الالعبین في كلتا الحالتین 

                                                             
  . 30،مرجع سابق، ص"كرة القدم:"سامي الصفار  - 1
  . 177ص  -.مرجع سابق -".كرة القدم المبادئ األساسیة لأللعاب اإلعدادیة لكرة القدم"-.حسن عبد الجواد  2
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  :  M.Mطریقة متوسط الهجوم المتأخر - 3-10-3
وفي هذه الطریقة یكون الجناحان ومتوسط الهجوم على خط واحد خلف ساعدي الهجوم المتقدمین إلى األمام         

للهجوم بهما على قلب هجوم الخصم ، ویجب على متوسط الهجوم سرعة التمریرات المفاجئة وسرعة الجناحین 
   1.للهروب من ظهري الخصم

   :3- 3-4طریقة  - 3-10-4
الالعبین وخاصة العبي خط قة بأنها طریقة دفاعیة هجومیة وتعتمد أساسا على تحرك وتمتاز هذه الطری      
، ومن الممكن للظهیر أن یشارك في عملیات الهجوم على فریق الخصم و كما أن هذه الطریقة سهلة الدراسة الوسط

  .وسهلة التدریب 
   :4- 3-3طریقة  - 3-10-5

وهي طریقة دفاعیة هجومیة تستعمل للتغلب على طریقة الظهیر الثالث ، وینتشر اللعب بها في روسیا        
   2، ویكون الفریق بهذه الطریقة في حالة هجوم شدید عندما تتواجد الكرة مع خط الهجوم أو خط الوسطساوفرن
  :الطریقة الدفاعیة االیطالیة  - 3-10-6

بغرض سد المرمى  )  Helinkou Hereaهیلینكو هیریرا(وهي طریقة دفاعیة بحتة وضعها المدرب االیطالي        
  . (1-4-2-3)أمام المهاجمین 

  :یقة الشاملةالطر  - 3-10-7
  . وهي طریقة هجومیة ودفاعیة في نفس الوقت حیث تعتمد على جمیع الالعبین في الهجوم وفي الدفاع       

 : الطریقة الهرمیة - 3-10-8
م وقد سمیت هرمیة ألن تشكیل الالعبین األساسین في أرض الملعب یشبه 1989ظهرت في انجلترا سنة         

حارس المرمى ، اثنان دفاع ، ثالثة خط الوسط ، خمسة  (هرما قمته حارس المرمى وقاعدته خط الهجوم 
 3).مهاجمین

  الممارسة الریاضیة لمرحلة األكابر -3-11
الممارسة  الریاضیة  لها میزة و هي اللعب حیث یلتمس الفرد الراحة الجسمیة والنفسیة العتبارها تعبر إن 

شعوري و مكبوت و كذلك إلبراز وجوده كفرد لم تمنح له الفرصة إلثبات  نفسه وهذا ما نلمسه عند فئة ما عن 
و ریاضیة التي تهدف إلى انشراح شخصیة الفرد األكابر التي تعتبر من بین الفئات العمریة التي تهتم بالممارسة ال

تحضیره وهي منظمة و متطورة على شكل نشاط بدني وریاضي على حسب أسس البرامج المرسومة والموضوعة 
  .للتطبیق من طرف المؤسسات و األجهزة العامة والخاصة

  
                                                             

  . 211ص -.مرجع سابق  -".القدمكرة "-.علي خلیفة العنشري وآخرون  1
2 Alain Michel:''Foot .balle,les systémes de jeu'',2eme edition,edition chiram,Paris,1998,P14.                                

 -.م1998: مصر -.بدون طبعة -.منشأة المعارف باإلسكندریة  -".تاریخ التربیة البدنیة في المجتمعین العربي والدولي " -.حسن احمد الشافعي   3
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 : متطلبات الممارسة الریاضیة في كرة القدم - 3-11-1
  :القدم نتیجة لتفاعل المتطلبات الرئیسیة التي تحدد مستوى الالعبین وهيتتحدد نتائج المتطلبات في كرة 

 المتطلبات البدنیة : 
القدم قد تنامت و بشكل ملحوظ نتیجة ما یسمى بظهور الكرة  ةلما كانت الصفات البدنیة الخاصة بلعبة زكر 

واجبات حركیة تدعى كمیة كبیرة  الشاملة، فقد ألقى ذلك عبئا كبیرا على الالعبین دفاعا و هجوما إذ أعطیت لهم
نفار دام للطاقة البشریة، والتي تستلزم بدورها وجود أجهزة حیویة تعمل بكفاءة عالیة من الحركة یترتب علیها است

  1.تطلباتملتلبیة هذه ال
 المتطلبات التقنیة : 

یمكن تنفیذ الكثیر من تتمیز كرة القدم بتعدد المهارات الحركیة التي یجب أن  یشكلها الالعب و بواسطتها 
یحققها  في كل لتي یجب على الالعب أن یمتلكها و الخطط التكتیكیة عند توفر الحد المطلوب للیاقة البدنیة وا

بد لهم من امتالك عدد ، وعلى ذلك فإن جمیع الالعبین الالمتوقعةالغیر  الظروف السهلة و الصعبة واألوضاع
  .خاصیة  تتمیز بها كرة القدم عة وهيو كبیر من الخبرات  الحركیة المتن

لقد ثبت أنه كلما كانت قدرة الالعب كبیرة في امتالكه لألسالیب التكتیكیة، كانت قدرته على  تنفیذ و 
الواجبات الخططیة كبیرة أیضا مما یسمح له بمردود كبیر في الحركة واقتصاد في الجهد، و یأخذ فرصة  كاملة 

  لعب أثناء المباراة لعمل تحلیل مواقف اللعب على أرض الم
أن الالعبین ذوي المستوى المتوسط في الفریق ) : كاتشالین(و لقد كتب في ذلك مدرب فریق اإلتحاد السوفیاتي 

  ".السوفیاتي ال یملكون العدد الكافي من األسالیب والمهارات الحركیة
 المتطلبات التكتیكیة : 

و لتنفیذ النشاطات التكتیكیة واتخاذ القرارات الصائبة  تجرى المباراة في كرة القدم في مواقف معقدة متتالیة
االختیار الصحیح لطریقة وأسلوب تنفیذ ستثارة لتحلیلها و تفسیرها، و االتعلقة بها، فإن ذلك یستدعي سرعة الم

  .الواجبات والمهام التي تظهر أمام الالعبین لتحقیق الغرض المناسب في الخطة المناسبة
 المتطلبات النفسیة : 

ذا النوع من المتطلبات یؤدي دورا هاما و حیویا في التعجیل بنو الصغات النفسیة ذات األهمیة بالنسبة ه
لالعبي كرة القدم، و یمكنهم من تنظیم حالتهم النفسیة في الظروف الحرجة من المباراة و یساعد الالعبین على 

   2.التكیف لألحمال التدریبیة مرتفعة الشدة
  
  
  

                                                             
  .48ص  -.1994: القاهرة -.دار عالم المعرفة -.اإلعداد النفسي لالعبین في كرة القدم -.محمود بسیوني وباسم فاضل  1
  .203- 76-62محمود بسیوني و باسم فاضل، مرجع سابق، ص   2
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 ریاضیة عند فئة األكابرشروط الممارسة ال - 3-11-2
الریاضیة بعض الشروط لجمیع الفئات على اختالف أعمارها و تتمثل في شروط جسمیة، ذاتیة، تستدعي الممارسة 

  .مادیة
 الشروط الجسمیة :  

و تتمثل في سالمة الجسم و ذلك بدراسة صفات الفرد الجسمیة و قدارته لممارسة أي نشاط ریاضي و 
العضالت، الطول، الوزن،   من النظر، الشم، اللوزتین، الغدد، القلب، الرئتان، الدمتتضمن  سالمة الجسم ككل 

الحالة الغذائیة و یشترط هذا عند نع النشاط الذي یمكن ممارسته لهؤالء الذین لهم أي  انحراف صحي أو بدني 
  .بعض التجدید في نشاطهم لبرامج العام، في حین الذین یشتكون انحرافا أو أكثر یحتاجون إلىیشتركون في نشاط ا

 الشروط الذاتیة: 
في ممارسة النشاط الریاضي حیث أن " میله و رغبته" تتمثل في االستعداد النفسي أي استعداد الفرد 

  .علیه واإلقبالع من الریاضة و أو میل الفرد ألداء هذا النني وریاضي یكون مرتبط بمدى ممارسة أي نشاط بد
 الشروط المادیة: 

وسائل الریاضیة، مناهج التخطیط توفیر الشروط البیداغوجیة كالمالعب والقاعات الریاضیة والتتمثل  في 
التنظیم ولكي تحقق نشاط مناسبا یجب  مراعاة  السن  والجنس حیث تسنى للجماعة الممارسة وعدم اإلرهاق في و 

  1.النمو البدني و الفكري
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  :  خالصـة
اللعبة األكثر انتشارا في العالم منذ القدم ، ولیس هناك ما یستدعي الحدیث عنها  تعتبر ریاضة كرة القدم 

فأصبحت الریاضة التي تفرض نفسها على كافة األصعدة ، بفضل ما خصص لها من إمكانیات كبیرة من طرف 
  .عالمي الدول ، التي جعلتها في مقدمة الریاضات التي یجب تطویرها والنهوض بها للوصول إلى المستوى ال

وهذا ال یتسنى إال إذا عرفنا متطلبات هذه الریاضة ، واألكید أن أهم عضو في هذه الریاضة هو الالعب  
في هذه  اولهذا یجب االهتمام به ومعرفة الصفات والخصائص التي یجب أن تتوفر فیه ، كي یكون دوره إیجابی

عطاء النتائج المرجوة منه  ٕ   .المعادلة ، وا
ا الالعب في أحسن الظروف هو التدریب المنظم والمدروس ،ولهذا وضعت مدارس ولعلى ما یجعل هذ

لتعلیم كرة القدم وتكوین الالعبین والمدربین ، وتعلیم طرق لعبها وتطویر هذه الطرق لرفع مستوى األداء لدى 
  .الالعبیـن 

عبة والمحافظة على ولتنظیم هذه اللعبة وضع المختصون مجموعة من المبادئ والقوانین لتنظیم هذه الل
تباع األسلوب السلیم في طرق  ٕ   .التدریبسالمة الالعبین وا

ومن كل هذا فإن لالعب كرة القدم العدید من الجوانب التي یجب االهتمام بها كي یصل إلى أعلى مستوى 
  . من االحترافیة والعالمیة 
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  : تمهید
نما یتطلب إجراءات ٕ  إن الحصول على نتائج دقیقة لدراسة ما ال یقتصر فقط على  الدراسة  النظریة وا

فالباحث مطالب باالختیار الدقیق للمنهج العلمي المالئم واألدوات  میدانیة من أجل تحقیق فرضیات البحث، لهذا 
من أجل الوصول إلى نتائج  اإلحصائیةالمناسبة لجمع المعلومات، و كذلك االستخدام السلیم والصحیح للوسائل 

  .ذات داللة ودقة و ذلك بغرض دفع البحث العلمي إلى التقدم
إلى مشكلة التي علینا التقید بها من أجل الوصول   اإلجراءاتو في هذا الفصل سنحاول تبین مختلف هذه    

میز أي بحث علمي هو مدى  عن الذاتیة والحصول على نتائج علنیة مشبعة باالستناد العلمي الذي ی األبعادبحثنا و 
  .إذا اتبع الباحث منهجیة علمیة دقیقةقابلیته للموضوعیة العلمیة و هذا ال یتحقق إال 
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 الدراسة االستطالعیة  -4-1
الهدف من الدراسة االستطالعیة هو التأكد من مالئمة مكان الدراسة للبحث و مدى صالحیة  األداة 

روعنا في الدراسة المیدانیة والتي تتمثل في توزیع االستمارة على المدربین و قبل شالمستعملة حول موضوع البحث 
رفة  بعض الجوانب المحیطة بموضوعنا و من لفئة األكابر، أردنا أن نقوم بدراسة استطالعیة حتى   یتسنى لنا مع

  : إلى المدر بین و هذه بعض األسئلةخالل هذه الدراسة تمكنا من وضع االستبیان  و الذي وجهنا 
  مردودهم أثناء المنافسة؟هل نقص التحضیر البدني لالعبین یؤدي إلى تدني 
 ات البدنیة؟هل مدة التحضیر البدني المطبقة  في البرامج تساعد في تنمیة الصف. 

 : الدراسة األساسیة -4-2
 :المنهج العلمي المتبع -4-2-1

  .إن المنهج في البحث العلمي یعني مجموعة من القواعد واألسس التي تقوم بتوظیفها من أجل الوصول إلى الحقیقة
 المنهج لغة 

  1.الطریق و المستقیم
لطبیعة موضوعنا فالمنهج الوصفي لقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي وذلك استجابة ومالئمة 

هو التصور الدقیق للعالقات المتبادلة بین المجتمعات و االتجاهات و المیول و الرغبات والتطور بحیث یعطي 
 2.البحث صورة للواقع الحیاتي و وضع مؤشرات و بناء تنبؤات مستقبلیة

 :متغیرات البحث -4-3
  :بحثنا حسب المتغیرین التالییننوع المتغیرات المستعملة یمكن أن تقسم موضوعا 

  

 )السبب(المتغیر المستقل  -4-3-1
األخرى لها عالقة به  و حدد المتغیر  تفي قیم المتغیراهو الذي یؤدي في التغیر في قیمته إلى التأثیر ف

  التحضیر البدني:  كما یليالمستقل في دراستنا 
 )النتیجة(المتغیر التابع -4-3-2

وهو الذي تتوقف قیمته على قیم المتغیرات األخرى، و معنى  ذلك أن الباحث حینما یحدث تعدیال على  
مستوى  :   نتائج تلك التعدیالت على قیم المتغیر التابع و حدد في درسنا كما یليقیمة المتغیر المستقل تظهر 

  .االنجاز الریاضي
 : مجتمع الدراسة -4-4

الدراسة المیدانیة علیها وفق المنهج المختار فئة االجتماعیة التي نرید إقامة إن مجتمع الدراسة یمثل ال
  یة لكرة القدم، فئة  األكابرالوالمناسب لهذه الدراسة، و یتمثل مجتمع دراستنا في مدربي فرق القسم الشرفي لوالیة البو 

                                                             
  .76ص   -.1996: مكتب العربي الحدیث  -.مصر  -.مناهج البحث العلمي   -.عبد الرحمان العیساوي  1
  .219ص   -.1991: دار الكتاب للطباعة والنشر  -.الموصل   -.طرائق البحث العلمي ومناهجه  -.وجیه محبوب  2
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  .فریق 12موزعة على  12رابطة كرة القدم لوالیة البویرة القسم الشرفي عدد المدربین و لقد حددت 
 العینة و كیفیة اختیارها -4-5

یعتبر اختیار الباحث للعینة من الخطوات والمراحل الهامة للبحث فاألهداف التي یضعها الباحث لبحثه 
  .التي یستخدمها ستحدد طبیعة العینة  التي سیختارها ألنها أساس العمل في البحوث العلمیة واإلجراءات

من المجتمع األصلي اف دراسته وهي مأخوذة التي یبنى علیها الباحث أهدو هي مجموعة من األفراد 
  .فتكون ممثلة له تمثیال صادقا

الظاهرة التي تكون قید الدراسة، حیث تكن ممثلة على أنها جزء من مجتمع " ام صبريعز " كما یعرفها 
  1.مجتمعتمثیال صحیحا للمجتمع، قصد التعرف على خصائص ال

  

الذي یخص أهمیة التحضیر  البدني قبل المنافسة و دوره في زیادة مستوى االنجاز الریاضي  نظرا لطبیعة بحثنا
یة التي تمثل كلل المجتمع هي العینة القصدعلینا استعمال نوع من العینات و  عند العبي كرة القدم فئة أكابر، حیث

  )بطریقة مسحیة(األصلي للبحث 
  : الفرق التالیةم الشرفي موزعة على مدرب من  القس 12حیث شملت عینة بحثنا على 

  .اتحاد ریاضي لبلدیة األصنام  .أمل ریاضي لبلدیة جباحیة
  .شباب ریاضي بوعقالن  .أمل  القلتة الزرقاء

  .أولمبیك الرافور  .شباب ریاضي الشرفة
  .الوحدة الریاضیة أوزیة  .إتحاد ریاضي لبرج أخریص

  .أغبالوشباب ریاضي   .ریاضي لبلدیة القادیریة
  .الجمعیة الریاضیة لبلدیة تغرولت

  
  .فریق سریع مشدالة

  
 : مجاالت البحث -4-6

   .مدرب تم اختیارهم بصفة قصدیة 12تتكون عینة البحث من : المجال البشري -4-6-1
 :المجال المكاني -4-6-2

  .ذلك على الفرق التي تمثل القسم الشرفيو تم إجراء البحث على مستوى والیة البویرة 
  .اتحاد ریاضي لبلدیة األصنام  .جباحیةأمل ریاضي لبلدیة 

  .شباب ریاضي بوعقالن  .أمل  القلتة الزرقاء
  .أولمبیك الرافور  .شباب ریاضي الشرفة

  .الوحدة الریاضیة أوزیة  .إتحاد ریاضي لبرج أخریص
  .شباب ریاضي أغبالو  .ریاضي لبلدیة القادیریة

  .الجمعیة الریاضیة لبلدیة تغرولت
  

  .مشدالةفریق سریع 
  

                                                             
  .20ص -.2006: عالم الكتب الحدیثة للنشر  و التوزیع -.1ط -.spssفي التربیة البدنیة ونظام  اإلحصاء -.عزام صبري  1
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 :المجال الزماني -4-6-3
   11- 05- 2014مارس  07إلى  2014جانفي  01من : الجانب النظري

  .2014ماي  10مارس إلى  10من :  الجانب التطبیقي
 : أدوات البحث-4-7

  1.االستبیان أداةلقد اخترنا استخدام    
 :تعریف االستبیان -4-7-1

وسیلة لجمع المعلومات یستعمل هو عبارة عن مجموعة من األسئلة المرتبة  بطریقة منهجیة، و هو كذلك 
هو عبارة عن جملة د المعلومات من المصدر األصلي، و الكثیر من بحوث العلوم االجتماعیة وهذه الطریقة  تستم

ارة ترسل إلى أشخاص المعینین و هذا من األسئلة المغلقة و النصف مفتوحة و المفتوحة، و یتم وضعها في استم
  .للحصول على األجوبة لألسئلة الواردة فیها

  : و طریقة االستبیان تحتوي على ثالثة أنواع من األسئلة هي
  المغلقةاألسئلة: 

إجابات مسبقا، و تحدید اإلجابات هذه یعتمد على أفكار الباحث وأغراض و هي التي یحدد فیها الباحث 
  .المستوحاة من البحث و تكون اإلجابة في معظم األحیان باختیار المستوجب لإلجابة الصحیحةالبحث والنتائج 

 األسئلة المفتوحة : 
تعطى  كل الحریة لإلجابة علیها كما تشاء، أي اإلجابة علیه إما باالختصار أو بالتفصیل كما  له الحریة 

یعتها  و أغراضها ومن فوائد األسئلة المفتوحة أنها ال كانت طب بذكر أیة معلومات یعتقد بأنها متعلقة بالسؤول مهما
  .تفید المبحوث بحصر إجاباته ضمن اإلجابات المحددة له من قبل الباحث

  

 األسئلة النصف مفتوحة 
النصف و ) نعم أو ال(اإلجابة فیه تكون  یحتوي هذا النوع من األسئلة على نصفین األول یكون مغلقا أي

  2.برأیه الخاص لألداءلثاني تكون فیه الحریة للمستجوب ا
 :صدق االستبیان -4-7-2

علیه عرض حدید تغیرات ونقائص االستبیان و ه لتیعتبر التحكیم من طرف األساتذة المختصین  بمثابة الموج
  یشهد لهم ) جامعة البویرة(الریاضیة لوم و تقنیات النشاطات البدنیة و أساتذة  من معهد ع 03هذا االستبیان على 

  
  

                                                             
  .162ص-.1984: عمان األردن-.مؤسسة الرسالة  للطباعة والنشر و التوزیع -.سین جیم عن مناهج البحث العلمي -.طلعت همام  1
 38ص  -.1985: الجزائر -.المؤسسة الوطنیة   للكتاب -.دلیل الباحث في المنهجیة  وكتابة الرسائل الجامعیة -.عمار دحوش  2

40.  
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مناهج البحث العلمي بغرض تحكیمه، و من لمیدانیة في المجاالت الدراسیة و بمستواهم العلمي و تجربتهم ا
  : خالل ذلك تم الوقوف على بعض الثغرات منها

 إعادة ترتیب األسئلة. 
 إزاحة بعض األسئلة  وتعویضها بأخرى. 
 إعادة  الصیاغة اللغویة لبعض األسئلة. 

 : الوسائل اإلحصائیة المستخدمة -4-8
على التوصل إلى مؤشرات كمیة و دالة، تساعد إن الهدف من استعمال الدراسة اإلحصائیة هو محاول 

  : المستعملة فهي اإلحصائیةالتحلیل والتفسیر والحكم، أما المعادالت 
كذلك قانون بینهما، و  اء حتى نتمكن من الفصلبة المئویة الذي یعطي بدقة عدد كرة رأي األر قانون النس

یسمح لنا هذا اإلختبار بإجراء مقارنة بین مختلف النتائج المحصل علیها كاف تربیع لثبات الداللة اإلحصائیة، كما 
  ).المتوقعة(من خالل االستبیان والمقارنة بین التكرارات الحقیقیة و التكرارات النظریة 

  

 قانون النسبة المئویة: 

= س 
ع  
ن

  
  النسبة المئویة: س 
  عدد التكرارات: ع
 المجموع الكلي للعینة: ن

  
  قانون اختبار كاف التربیع 

K2= ∑ (푶 푬)
푬

ퟐ 

K2 :القیمة المحسوبة من خالل االختبارات  
O  =عدد التكرارات الحقیقیة  
E  :عدد التكرارات النظریة  

مجموع التكرارات الحقیققة=  E من خالل المعادلة التالیة  Eیتم حساب التكرارات النظریة 
عدد االختبارات الموضوعة لألسئلة
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  : خالصة
و طرق البحث، من بین أهم الفصول التي  یمكن اعتبار هذا الفصل الذي تطرقنا من خالله إلى المنهجیة 

أهم المتغیرات و العوامل التي كان  احتواءتناولتها الدراسة ألنه یحتوي على أهم العناصر األساسیة  التي قادتنا إلى 
  .بإمكانها أن تعیق السیر الحسن للدراسة

إن هذا الفصل یعتبر بمثابة الدلیل و المرشد الذي  ساعدنا على تخطي كل الصعوبات و بالتالي الوصول 
الدراسة :  إلى تحقیق أهداف البحث بسهولة كبیرة، و تتناولنا فیه أهم العناصر التي تفید الدراسة بشكل مباشر

االستطالعیة، الدراسة األساسیة، المنهج المتبع، متغیرات البحث، مجتمع الدراسة، مجاالت البحث، الوسائل 
  .اإلحصائیة

 
 
 
 
 
 



 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 الفصـــل الخامس 
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  عرض و تحلیل النتائج  -5-1
یهدف هذا االستبیان إلى التعرف واالطالع على أراء المدربین فیما یخص عدة معطیات  ومعلومات تخص 

نا موضوع التحضیر البدني ودوره في زیادة مستوى االنجاز الریاضي لصنف األكابر في كرة القدم ولهذا الغرض قم
بطرح أسئلة على المدربین، تدور حول هذا الموضوع قصد الحصول على معلومات علمیة دقیقة لذا استوجب علینا 

  : إتباع البنود التالیة وفق التنظیم اآلتي
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   للتحضیر البدني دور في تحسین أداء الالعبین خالل منافسات كرة القدم: المحور األول
  ؟في رأیك إلى ماذا یرجع األداء الجید لالعبین خالل منافسات كرة القدم :األولالسؤال 

  اإلعداد البدني على مردود الالعبین أثناء المنافسةمعرفة مدى تأخیر  :الغرض من السؤال
  .الالعبین تأثیر اإلعداد البدني على مردودیوضح  01: الجدول رقم 

 2كـــا  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  المحسوبة
  2كـــا

  المجدولة
مستوى 

  الثبات
درجة 
  الحریة

االستنتاج 
  االحصائي

  %16,67  2  التحضیر البدني 
 
14  

 
 

5,99  

 
 

0,05  

 
 
2  

  
  
  دال

 % 00  0  التحضیر التقني والتكتیكي
  %83,33  10  التحضیر البدني التقني والتكتیكي

  %100  12  المجموع
  
 

  
 01تمثیل نسبي الجدول رقم  :03شكل رقم ال

  
من % 83.33أن نسبة كبیرة وهي  01علیها في الجدول رقم المتحصل یتضح من خالل النتائج : تحلیل النتائج

عینة البحث أجابوا بأن األداء الجید لالعبین أثناء المنافسة راجع لكل الجوانب، التحضیر البدني والتحضیر التقني 
المجدولة عند  2المحسوبة أكبر من كـــا 2وهذا ما یؤكد مقدار كـــا  01في الشكل رقم  والتكتیكي وهذا ما تم تمثیله

  .وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة 02بدرجة حریة ) 0.05(مستوى الثبات 
التحضیر (كل الجوانب التالیة  نستنتج مما سبق أن األداء الجید لالعبین أثناء المنافسة یرجع إلى :االستنتاج

هامة لتطویر األداء، مع أن هناك بعض المدربین یرون أن فهي جوانب ) البدني، التحضیر التقني والتكتیكي
  .اإلعداد البدني أكثر أهمیة مقارنة بالجوانب األخرى كونه العامل األساسي لألداء التقني والتكتیكي

  

17.67%

83.33%

0%

التحضیر البدني

االثنین معا

التحضیر التقني والتكتیكي
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  الالعبین أثناء المنافسة؟ دیؤدي إلى تدني مردو  هل نقص التحضیر البدني :السؤال الثاني
  .معرفة عالقة التحضیر البدني مع مردود الالعبین أثناء المنافسة :الغرض من السؤال

  عالقة التحضیر البدني مع مردود الالعبین أثناء المنافسة :02الجدول رقم 
 2كـــا  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  المحسوبة
  2كـــا

  المجدولة
مستوى 

  الثبات
درجة 
  الحریة

االستنتاج 
  اإلحصائي

  %100  12  نعم 
12  

 
3,84  

 
0,05  

 
1  

  
0  0  ال   دال 0 % 

  %100  12  المجموع
 

  
  یوضح دائرة نسبیة تمثل عالقة التحضیر البدني على مردود الالعبین 04الشكل رقم 

من عینة البحث أجابوا بأن %  100یتضح من خالل نتائج الجدول المتحصل علیها أن نسبة  :تحلیل النتائج
وهذا ما  02نقص التحضیر البدني یؤدي إلى تدني مردود الالعبین أثناء المنافسة، وهذا ما تم تمثیله في الشكل 

وبالتالي هناك  1وبدرجة حریة )  0.05(المجدولة عند مستوى الثبات  2كـــا المحسوبة أكبر من 2یؤكده مقدار كـــا
  .إحصائیةق ذات داللة و فر 

أساسا إلى نقص اإلعداد  مردود الالعبین أثناء المنافسة نستنتج مما سبق أن المدربین یرجعون تدني :االستنتاج
البدنیة  وهذا ما یؤثر على القدرات البدنیة لدیهم، وعدم القدرة على تحمل عبئ المنافسة والفوز في الصراعات يالبدن

والفسیولوجیة أمام المنافسة، خاصة مع التغیرات التي ال یتحملها بسبب هذا النقص من توقف، جري، وتغییر 
  .االتجاهات

  
  

100%

0%

نعم 

ال
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  .علیها فریقكم خالل المنافسة؟اإلعداد البدني على النتائج إلى تحصیل في رأیك كیف یكون تأثیر  :السؤال الثالث

  .على النتائج التي حققها الفریقمعرفة نسبة تأثیر التحضیر البدني   :الغرض من السؤال
  نسبة تأثیر التحضیر البدني على النتائج التي حققها الفریق: 03الجدول رقم 

 2كـــا  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  المحسوبة
  2كـــا

  المجدولة
مستوى 

  الثبات
درجة 
  الحریة

االستنتاج 
  اإلحصائي

  % 58  07  بصفة عالیة
0,33  

 
3,84  

 
0,05  

 
01  

  
 % 42  05  بصفة عادیة  دالغیر 

  %100  12  المجموع

  

  
  دائرة نسبیة تمثل تأثیر اإلعداد البدني على نتائج الفریق 05الشكل رقم 

من عینة البحث % 58أن نسبة كبیرة  03یتضح من خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول رقم : تحلیل النتائج
وهذا  03اإلعداد البدني له تأثیر عالي على النتائج التي یحققها الفریق وهذا ما یتم تمثیله في الشكل رقم أجابوا بأن 

و بالتالي ال  01و بدرجة حریة ) 0.05( الثباتالمجدولة عند مستوى   2المحسوبة أصغر من كـــا 2ما یؤكده كــــا
  .توجد فروق ذات داللة إحصائیة

وعیة تي تحصل علیها فریقهم یعود إلى ننستنتج من خالل ما سبق أن المدربین یرجعون سبب النتائج ال :االستنتاج
ن كان ناقصا فإن الفریق سیتلقى نتائج اإلعداد البدني  ٕ والعكس صحیح من  سلبیةالمطبق على الالعبین ونجاحه وا

  .هنا یتبین لنا أهمیة هذه المرحلة من التدریب نظرا لتأثیره على بقیة الموسم
  
  
  
  

58%

42%

بصفة عالیة

بصفة عادیة
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  كیف یؤثر نقص أو سوء اإلعداد البدني على مردود الالعبین أثناء المنافسة؟:السؤال الرابع
  .المنافسةمعرفة شدة تأثیر اإلعداد النفسي على مردود الالعبین أثناء :  الغرض من السؤال

  یوضح شدة تأثیر اإلعداد البدني على مردود الالعبین: 04الجدول رقم 
 2كـــا  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  المحسوبة
  2كـــا

  المجدولة
مستوى 

  الثبات
درجة 
  الحریة

االستنتاج 
  اإلحصائي

  %83,33  10  یؤثر كثیرا
5,33  

 
3,84  

 
0,05  

 
01  

  
 % 16,67  02  لدیه تأثیر نوعا ما   دال

  %100  12  المجموع
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البدني على مردود الالعبین اإلعداددائرة نسبیة تمثل شدة تأثیر  06الشكل رقم 
  

من عینة % 83.33أن نسبة  كبیرة  04النتائج المتحصل علیها في الجدول رقم من خالل یتضح : تحلیل النتائج
المجدولة عند  2أكبر من كـــاالمحسوبة  2تأثیر كبیر على یؤكده مقدار كــــاالبحث أجابوا بأن سوء اإلعداد البدني له 

  .هناك فروق داللة إحصائیةو بالتالي  01و بدرجة حریة   ) 0.05(مستوى الثبات 
البدني، إال أننا ال یمكننا أن نهمل نستنتج مما سبق أن مردود الالعبین یتعلق بسوء أو نقص اإلعداد  :االستنتاج

  .أخرى مثل عائق اإلصابات ووسائل االسترجاععوامل 
  
  
  
  
 

83.33%

16.67%

یؤثر كثیرا

لدیھ تأثیر نوعاما
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هل تعتقد أن البرنامج الذي طبقته أثناء فترة اإلعداد البدني ناجح مقارنة بمردود الالعبین أثناء  :السؤال الخامس
  .المنافسة؟

  .نجاح اإلعداد البدني مقارنة بمردود الالعبین أثناء المنافسةمعرفة مدى : الغرض من السؤال
   .اإلعداد البدني مقارنة بمردود الالعبین أثناء المنافسةیوضح مدى نجاح  : 05رقم  الجدول

 2كـــا  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  المحسوبة
  2كـــا

  المجدولة
مستوى 

  الثبات
درجة 
  الحریة

االستنتاج 
  اإلحصائي

  % 25  03  نعم
6,5  

 
5,99  

 
0,05  

 
02  

  
 % 8,33  01  ال  دالغیر 

 %66,67  08  نوعا ما 
  %100  12  المجموع

  

 
  

 دائرة نسبیة تمثل مدى نجاح اإلعداد البدني مقارنة بمردود الالعبین أثناء المنافسة 07الشكل رقم 
  

من %  66.67أن نسبة كبیرة وهي  05یتضح من خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول رقم : تحلیل النتائج
فترة اإلعداد البدني ناجحة مقارنة بمردود الالعبین أثناء المنافسة وهذا  البرنامج المطبق أثناءعینة البحث أجابوا بأن 

( المجدولة عند مستوى  الثبات 2ر من كـــاكبالمحسوبة أ 2وهذا ما یؤكده كــــا 05تمثیله في الشكل رقم  ما تم 
  .فروق ذات داللة إحصائیة هناكو بالتالي  02و بدرجة حریة ) 0.05

نستنتج مما سبق أن المدربین المستجوبین یرون بأن المردد الذي یقدمه الالعبین یعود إلى نوعیة  :االستنتاج
البرنامج المطبق خالل فترة اإلعداد البدني، وذلك لما یتسم به التخطیط والبرنامج في حد ذاته ال یمكن أن یتحقق 

 .إال إذا كان هناك مخطط تدریبي ومنافسة

58%

8%

67%

نعم
ال
نوعا ما 
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  تصنیف المدرب للمدة المناسبة لفترة التحضیر البدني تساعد في تنمیة الصفات البدنیة: المحور الثاني
  كم تتراوح مدة التحضیر البدني في البرنامج السنوي؟ :السؤال األول

  .معرفة  المدة  التي یخصصها المدرب لإلعداد البدني الغرض من السؤال
  مج السنويیوضح مدة اإلعداد البدني في البرنا :06جدول رقم 
 2كـــا  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  المحسوبة
  2كـــا

  المجدولة
مستوى 

  الثبات
درجة 
  الحریة

االستنتاج 
  االحصائي

   00  00  یوم 15من أسبوع إلى 
6,5  

 
5,99  

 
0,05  

 
02  

  
 00  00  یوم 21یوم إلى  16من   دالغیر 

  %100  12  یوم 22كثر من 
  %100  12  المجموع

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دائرة نسبیة تمثل مدة اإلعداد البدني في البرنامج السنوي 08الشكل رقم 
  

من  %100أن نسبة كبیرة وهي  06یتضح من خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول رقم  :تحلیل النتائج 
وهذا ما  006یوم وهذا ما تم تمثیله في الشكل رقم  22عینة البحث أجابوا بأن مدة التحضیر البدني أكثر من 

بالتالي هناك فروق و  02و بدرجة حریة ) 0.05( الثباتالمجدولة عند مستوى   2المحسوبة أكبر من كـــا 2یؤكده كــــا
  .ذات داللة إحصائیة

یوم وذلك  22ن أغلب المدربین یخصصون لفترة اإلعداد البدني فترة تقدر بـــ أكثر من نستنتج مما سبق أ :االستنتاج
عودة الالعبین إلى ج التدریب بعد فترة النقاهة التي قضوها بعد نهایة الموسم الماضي، : عدیدة مثل العتبارات

  .البدنیة في فترة المنافسة تالمتطلباوكذلك تعتبر هذه المدة مالئمة إلعداد الالعب لمواجهة 
  

0% 0%

100%
یوم 15من أسبوع إلى 

یوم 21یوم إلى  16من 

یوم 22كثر من 



عرض وتحلیل و مناقشة النتائج                                                                 الفصل الخامس  

68 
 

 هل مدة التحضیر البدني المطبقة في البرنامج تساعد في تنمیة الصفات البدنیة؟  :السؤال الثاني
  معرفة مدى تأثیر مدة التحضیر البدني على الصفات البدنیة: الغرض من السؤال

  یوضح مدى تأثیر مدة التحضیر البدني على الصفات البدنیة: 07الجدول رقم 
 2كـــا  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  المحسوبة
  2كـــا

  المجدولة
مستوى 

  الثبات
درجة 
  الحریة

االستنتاج 
  االحصائي

   %100  12  نعم 
12  

 
3,84 

 
0,05  

 
01  

  
  00  00  ال   دالغیر 

  %100  12  المجموع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 07تمثیل نسبي للجدول رقم  09الشكل رقم 
  

من %  100أن نسبة كبیرة  وهي  07یتضح من خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول رقم : تحلیل النتائج
وهذا ما یؤكده البدني المطبقة في البرنامج تساعد في تنمیة الصفات البدنیة عینة البحث أجابوا بأن مدة التحضیر 

و بالتالي هناك فروق ذات  01و بدرجة حریة ) 0.05( المجدولة عند مستوى  الثبات 2المحسوبة أكبر من كـــا 2كــــا
  .داللة إحصائیة

ج نستنتج مما سبق أن غالبیة المدربین المستجوبین یرون بأن مدة التحضیر البدني المطبقة في البرنام :االستنتاج
  .تساعد في تنمیة الصفات البدنیة

  
  
  
  

100%

0%

نعم 

ال 
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  األهمیة التي تلیها لمرحلة اإلعداد البدني خالل تدریباتكم؟  كم تبلغ درجة: السؤال الثالث
  .معرفة مدى األهمیة التي یعطیها المدرب لمرحلة اإلعداد البدني: الغرض من السؤال

  مدى  اهتمام المدرب بمرحلة اإلعداد البدني :08الجدول رقم 
 2كـــا  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  المحسوبة
  2كـــا

  المجدولة
مستوى 

  الثبات
درجة 
  الحریة

االستنتاج 
  االحصائي

  00  00  منخفضة
24  

 
5,99  

 
0,05  

 
02  

  
 00  00  متوسطة  دال

  %100  12  عالیة
  %100  12  المجموع

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دائرة نسبیة تمثل مدى  اهتمام المدرب بمرحلة اإلعداد البدني  10الشكل رقم 
  

من عینة البحث %  100أن نسبة  08یتضح من خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول رقم  :تحلیل النتائج
وهذا  08أجابوا بأن مرحلة اإلعداد البدني ذات أهمیة عالیة بالنسبة لفئة األكابر وهذا  ما تم تمثیله في الشكل رقم 

و بالتالي  02و بدرجة حریة ) 0.05( الثبات المجدولة عند مستوى  2المحسوبة أكبر من كـــا 2ما یؤكده مقدار كــــا
  .هناك فروق ذات داللة إحصائیة

  .هذه المرحلة إلعداد البدني و هذا نظرا لتأثیرعطي أهمیة كبیرة  لینستنتج مما سبق أن المدرب  :االستنتاج 
  
  
 

0% 0%

100%

منخفضة

متوسطة

عالیة
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  البدني؟ باإلعدادما هي الصفات التي تركزون علیها أثناء قیامكم  :السؤال الرابع
  .معرفة الصفة البدنیة  التي یركز علیها في فترة اإلعداد البدني :منهالغرض 

  یوضح الصفة البدنیة التي یركز علیها المدرب في فترة اإلعداد البدني:  09الجدول رقم 
 2كـــا  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  المحسوبة
  2كـــا

  المجدولة
مستوى 

  الثبات
درجة 
  الحریة

االستنتاج 
  االحصائي

  % 25  03  السرعة 
10,5  

 
9,49  

 
0,05  

 
04  

  
 % 25  03  القوة  دال

 % 00  00  المعرفة
  % 50  06  التحمل 
  % 00  00  الرشاقة 
  %100  12  المجموع

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دائرة نسبیة تمثل نسبة الصفات البدنیة التي یركز علیها المدرب في فترة اإلعداد البدني   11الشكل رقم 
  

من عینة  % 50رة وهي أن نسبة كبی 09ول رقم في الجدیتضح من خالل النتائج المتحصل علیها  :تحلیل النتائج
التي یركزون علیها أثناء القیام باإلعداد البدني هي التحمل وهذا ما تم تمثیله في  البحث أجابوا بأن الصفة  البدنیة

و بدرجة ) 0.05( المجدولة عند مستوى  الثبات 2المحسوبة أكبر من كـــا 2وهذا ما یؤكده مقدار كــــا 09الشكل رقم 
  .و بالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة 04حریة 

ل النتائج أعاله أن التحمل، القوة والسرعة هي العناصر البدنیة  التي یهتم بها المدرب نستنتج من خال :االستنتاج
نما أقل أهمیة ٕ   .خالل فترة اإلعداد البدني وهذا  ال یعني أن العناصر األخرى لیس لها تأثیر على الالعب وا

25%

25%

0%

50%

0%

السرعة 

القوة

المعرفة

التحمل 

الرشاقة 
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  الصفات البدنیة عند الالعبین؟هل ساعد البرنامج الذي طبقته أثناء اإلعداد البدني على تطویر  :الخامسالسؤال 
  .برنامج اإلعداد البدني على الصفات البدنیةمعرفة مدى تأثیر  :الغرض من السؤال

  یوضح مدى تطویر الصفات البدنیة  أثناء اإلعداد البدني  :10الجدول رقم 
 2كـــا  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  المحسوبة
  2كـــا

  المجدولة
مستوى 

  الثبات
درجة 
  الحریة

االستنتاج 
  االحصائي

  % 25  03  نعم 
6,5  

 
5,99  

 
0,05  

 
02  

  
 % 8,33  01  ال   دال

  % 66,67  08  نوعا ما
  %100  12  المجموع

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دائرة نسبیة تمثل مدى تطویر الصفات البدنیة أثناء اإلعداد البدني 12الشكل رقم 
  

من %  66,67أن نسبة كبیرة وهي  10ل رقم یتضح من خالل النتائج المتحصل علیها في الجدو  :تحلیل النتائج
عینة البحث أجابوا بأن البرنامج المطبق أثناء مرحلة اإلعداد البدني تساعد في تطویر  الصفات البدنیة عند 

المجدولة عند  2محسوبة أكبر من كـــاال 2وهذا ما یؤكده مقدار كــــا  10الالعبین وهذا ما تم تمثیله في الشكل رقم 
  .و بالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة 02و بدرجة حریة ) 0.05( مستوى  الثبات

نستنتج مما سبق أن معظم أفراد العینة المستجوبین یرون بأن البرنامج الذي تم تطبیقه في فترة اإلعداد  :االستنتاج
  البدني تساهم في تطویر الصفات البدنیة

  

25%

8.33%
66.67%

نعم 

ال 

نوعا ما
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بالتحضیر البدني یؤثر على أداء الریاضیین في  قعلنقص المعرفي لدى المدربین فیما یتال: المحور الثالث
  ؟منافسات كرة القدم

   ؟ما هي العوامل التي تعتمد علیها أثناء التحضیر البدني :السؤال األول
 معرفة الطرق التي یستعملها  المدرب أثناء اإلعداد البدني: الغرض من السؤال

   عملة المدرب أثناء اإلعداد  البدنيیوضح الطرق المست 11جدول رقم 
 2كـــا  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  المحسوبة
  2كـــا

  المجدولة
مستوى 

  الثبات
درجة 
  الحریة

االستنتاج 
  االحصائي

  % 25  03  الخبرة
03  

 
3,84  

 
0,05  

 
01  

  
 % 75  09  المعرفة  دال

  %100  12  المجموع
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دائرة نسبیة تمثل یوضح الطرق المستعملة المدرب أثناء اإلعداد  البدني 13الشكل رقم 
  

من عینة %  75أن نسبة كبیرة  11یتضح من خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول رقم  :تحلیل النتائج
 11وهذا ما تم تمثیله في الشكل رقم أثناء مرحلة التحضیر البدني البحث أجابوا بأنهم یعتمدون على عامل المعرفة 

و بدرجة ) 0.05( المجدولة عند مستوى  الثبات 2من كـــا قلالمحسوبة أ 2حیث نالحظ في الجدول أعاله أن كــــا
  .فروق ذات داللة إحصائیة ال توجدو بالتالي   01حریة 

" محمد حسین عالوي" عامل المعرفة وقد أشار نستنتج مما سبق أن معظم أفراد العینة یعتمدون على  :االستنتاج
تعلیمیة منظمة تخضع أن عملیة التدریب الریاضي عملیة تربویة : في كتاب علم النفس للتدریب والمنافسة الریاضیة

  .ى ریاضيو لألسس والمبادئ العلمي، وتهدف أساسا إلى إعداد الفرد لتحقیق أعلى مست

25%

75%

الخبرة

المعرفة



عرض وتحلیل و مناقشة النتائج                                                                 الفصل الخامس  

73 
 

00%

8.33%

66.67%

20%

40%

80%

  ة التحضیر  البدني في تحسین مردود الالعبین أثناء المنافسة؟في رأیك كم تساهم عملی :السؤال الثاني
  العبینر  التحضیر  البدني على مردود المعرفة نسبة تأثی: الغرض من السؤال

  یوضح نسبة تأثیر التحضیر البدني على مردود الالعبین 12الجدول رقم 
 2كـــا  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  المحسوبة
  2كـــا

  المجدولة
مستوى 

  الثبات
درجة 
  الحریة

االستنتاج 
  االحصائي

20% 00  00 %  
18,5  

 
5,99  

 
0,05  

 
02  

  
 % 8,33  01  %40  دال

80%  11  91,67 % 
  %100  12  المجموع

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دائرة نسبیة تمثل تأثیر التحضیر البدني على مردود الالعبین 14الشكل رقم 
  

من %  91.67أن نسبة كبیرة وهي  12في الجدول رقم  یتضح من خالل النتائج المتحصل علیها:  تحلیل النتائج
و هذا ما تم تمثیله في %  80عینة البحث أجابوا بأن التحضیر البدني یساهم في تحسین مردود الالعبین بنسبة 

بدرجة و ) 0.05( دولة عند مستوى  الثباتالمج 2من كـــا أكبرالمحسوبة  2هذا ما یؤكده مقدار كــــا و 12الشكل رقم 
  .فروق ذات داللة إحصائیة هناك و بالتالي   02حریة 

  %. 80نستنتج مما سبق أن عملیة التحضیر البدني تساهم في تحسین مردود الالعبین بنسبة  :االستنتاج
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  التدریب كیف تتعاملون مع األمر؟ عندما تشعر بتعب الالعبین أثناء  :السؤال الثالث
  معرفة تصرف المدرب عندما یشعر الالعب بالتعب :الغرض من السؤال

  یوضح تصرف المدرب عندما یشعر الالعب بالتعب :13الجدول رقم 
 2كـــا  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  المحسوبة
  2كـــا

  المجدولة
مستوى 

  الثبات
درجة 
  الحریة

االستنتاج 
  االحصائي

  % 33 ,8  01 تطالبهم بالتوقف 
18,5  

 
5,99  

 
0,05  

 
02  

  
 % 91,67  11  تطالبهم باالسترجاع   دال

 00  00  تطالبهم باالستمرار
  %100  12  المجموع

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دائرة نسبیة تمثل تصرف المدرب عندما یشعر الالعب بالتعب 15الشكل رقم 
  

من %  91.67أن نسبة كبیرة وهي  13یتضح من خالل النتائج المتحصل علیها فغي الجدول رقم  :تحلیل النتائج
 2وهذا ما یؤكده مقدار كــــابتعب الالعبین فإنهم یطالبون منهم باالسترجاع  إحساسهمعینة البحث أجابوا بأن عند 

و بالتالي هناك  فروق ذات   02و بدرجة حریة ) 0.05( المجدولة عند مستوى  الثبات  2المحسوبة أكبر من كـــا
  .داللة إحصائیة

الالعبین باالسترجاع عندما یالحظون أنهم یأمرون انطالقا من النتائج أعاله نستنتج أن أغلب المدربین  :االستنتاج
  .ا لما تكتسیه من أهمیة في إیجاد الحلولأن یتصف بها المدرب وهذا نظر متعبون، فاتخاذ القرار صفة یجب 

  

91.67%

8.33%

تطالبھم بالتوقف 

تطالبھم باالسترجاع 

تطالبھم باالستمرار
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  ة أثناء الموسم؟ینتحضیر البدني لتنمیة الصفات البدهل  تبرمجون حصص إضافیة خاصة بعملیة ال :السؤال الرابع
  .معرفة إن كان المدرب یخصص حصص تدریبیة إضافیة لتنمیة الصفات البدنیة :ض من السؤالالغر 

  .المدرب یخصص حصص تدریبیة إضافیة لتنمیة الصفات البدنیةیوضح إن كان  : 14جدول رقم 
 2كـــا  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  المحسوبة
  2كـــا

  المجدولة
مستوى 

  الثبات
درجة 
  الحریة

االستنتاج 
  االحصائي

  %100  12  نعم 
12  

 
3,84  

 
0,05  

 
01  

  
 00  00  ال  دال 

  %100  12  المجموع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .دائرة نسبیة تمثل إن كان المدرب یخصص حصص تدریبیة إضافیة لتنمیة الصفات البدنیة 16رقم الشكل 
  

یخصصون من عینة البحث أجابوا بأنهم % 100یتضح من خالل النتائج المتحصل علیها أن نسبة  :تحلیل النتائج
وهذا ما یؤكده  14شكل رقم حصص تدریبیة إضافیة من أجل تنمیة الصفات البدنیة، و هذا ما تم تمثیله في ال

 توجدو بالتالي   01و بدرجة حریة ) 0.05( المجدولة عند مستوى  الثبات  2المحسوبة أكبر من كـــا 2مقدار كــــا
  . فروق ذات داللة إحصائیة

  .نستنتج مما سبق أن أغلب المدربین المستجوبین یخصصون حصص إضافیة لتنمیة الصفات البدنیة :االستنتاج
 
 
 
  

25%

75%

الخبرة

المعرفة
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  هل لدیك المعرفة لتقسیمات التحضیر البدني؟ :السؤال الخامس
  .معرفة إن كان للمدرب درایة بعملیة التحضیر البدني :الغرض منه
  یوضح إن كان للمدرب درایة بعملیة التحضیر البدني : 15الجدول رقم 

 2كـــا  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  المحسوبة
  2كـــا

  المجدولة
مستوى 

  الثبات
 درجة

  الحریة
االستنتاج 
  االحصائي

  %83,33  10  نعم 
5,33  

 
3,84  

 
0,05  

 
01  

  
 % 16,67  02  ال  دال

  %100  12  المجموع
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المدرب بعملیة التحضیر البدني إلماممدى   دائرة نسبیة تمثل 17الشكل رقم 
  

من عینة %  83.33أن نسبة كبیرة وهي  15في الجدول رقم  من خالل النتائج المتحصل علیها :تحلیل النتائج
وهذا ما یؤكده مقدار  15البحث أجابوا بأنهم على درایة بتقسیمات اإلعداد البدني، وهذا ما تم تمثیله في الشكل رقم 

و بالتالي توجد فروق   01و بدرجة حریة ) 0.05( المجدولة عند مستوى  الثبات  2المحسوبة أكبر من كـــا 2كــــا
  .لة إحصائیةذات دال

  .نستنتج مما سبق أن أغلب المدربین المستجوبین على درایة تامة بتقسیمات اإلعداد البدني :االستنتاج
  
  
  
  
  

83.33%

16.67%

نعم 

ال
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  مناقشة ومقارنة النتائج بالفرضیات  -5-2
  مناقشة النتائج بالفرضیات

  مناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة األولى
  األولىمناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة  :16الجدول رقم 

 2كـــا  %النسبة   األجوبة  األسئلة

  المحسوبة
  2كـــا

  المجدولة
االستنتاج 
  االحصائي

في رأیك إلى ماذا  یرجع األداء الجید 
  لالعبین خالل منافسات كرة القدم؟

    %16.67  التحضیر  البدني
14  

  دال  5.99
  %00  التحضیر النفسي والتكتیكي

  %83.33  االثنین معا
التحضیر البدني لالعبین یؤدي هل نقص 

  إلى تدني مردودهم أثناء المنافسة؟
  دال  3.84  12  %100  نعم
  % 00  ال

في رأیك كیف یكون تأثیر اإلعداد البدني 
على نتائج التي تحصل علیها فریقكم أثناء 

  المنافسة؟

  غیر  3.84  0.33  % 58  بصفة عالیة
  % 42  بصفة عادیة  دال

سوء اإلعداد البدني كیف یؤثر نقص أو 
  على مردود الالعبین أثناء المنافسة؟

  دال  3.84  5.33  %83.33  یؤثر كثیرا
  %16.67  لدیه تأثیر نوعا ما

هل تعتقد أن البرنامج الذي طبقته أثناء 
فترة اإلعداد البدني ناجح مقارنة بمردود 

  الالعبین أثناء المنافسة؟

  دال  3.84  6.5  % 25  نعم
  %8.33  ال

  %66.67  نوعا ما
المتضمن لألسئلة الخاصة بالمحور األول المتعلق بالفرضیة الجزئیة األولى  التي تتمحور  16من خالل نتائج الجدول رقم 

حول دور التحضیر البدني في تحسین أداء الالعبین خالل منافسات كرة القدم تبین أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة في 
تتراوج ) 2كـــــــا(سجلنا قیم  0.05عند مستوى الثبات   )2كـــــــا(بارسون  اختبارو هذا من خالل  03دا رقم جمیع األسئلة ما ع

  :وهذا یعني أن ) 5.99)(3.84(بین 
ى التحضیر البدني والتحضیر التقني والتكتیكي وهذا لألهمیة التي خالل منافسات كرة القدم یرجع إل األداء الجید لالعبین -

 .كل منهما في تطویر األداءیولیها 
البدني لالعبین یؤدي إلى تدني مردودهم أثناء المنافسة ألن ذلك یؤثر على  القدرات البدنیة لدیهم وعدم  اإلعدادنقص  -

 .القدرة على التحمل
 الذي تم تطبیقه ناجح مقارنة بمردود الالعبین أثناء المنافسةغالبیة المدربین یرون أن البرنامج  -
 .البدني یؤثر كثیرا على مردود الالعبین أثناء المنافسة إال أننا ال یمكن أن نهمل العوامل األخرى نقص اإلعداد -
له دور كبیر في تحسین أداء الالعبین خالل یظهر من خالل معالجة النتائج اإلحصائیة وتفسیرها أن التحضیر البدني  -

الجزئیة األولى التي تنص على أن للتحضیر البدني دور في تحسین المنافسة ومنه كنتیجة نهائیة یمكننا القول أن الفرضیة 
 .أداء الالعبین خالل منافسات كرة القدم قد تحققت بنسبة كبیرة
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  لثانیةمناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة ا
  لثانیةمناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة ا :17الجدول رقم 

  
 2كـــا  %النسبة   األجوبة  األسئلة

  المحسوبة
  2كـــا

  المجدولة
االستنتاج 
  االحصائي

كم تتراوح مدة التحضیر  البدني في 
  ؟البرنامج السنوي

  دال   5.99  24  %00  یوم 15من أسبوع  إلى 
  % 00  یوم 21إلى   16من 

  % 100  22أكثر من 
بق في هل مدة التحضیر البدني المط

  البرنامج تساعد في تنمیة الصفات البدنیة
  دال   3.84  12  % 100  نعم 
  % 00  ال 

كم تبلغ درجة األهمیة التي تولیها لمرحلة 
  ؟اإلعداد البدني خالل تدریباتكم

  دال   5.99  24  % 00  منخفضة 
  % 00  متوسطة

  % 100  عالیة
هي الصفات البدنیة التي تركزون علیها  ما

  أثناء قیامكم باإلعداد البدني ؟
  

  دال  9.49  10.5  % 50  التحمل
  % 25  السرعة 

  % 25  القوة 
  % 00  المرونة 
  % 00  الرشاقة

هل ساعد البرنامج الذي طبقته أثناء اإلعداد 
البدني على تطویر الصفات البدنیة عند 

  الالعبین؟

  دال  5.99  6.5  % 25  نعم 
  % 8.33  ال 

  %66.67  نوعا
  

التي تتمحور المتضمن لألسئلة الخاصة  بالمحور الثاني المتعلق بالفرضیة  الثانیة  17من خالل نتائج الجدول رقم 
  في تنمیة الصفات البدنیةحول تصنیف المدرب لمدة  المنافسة لفترة التحضیر البدني تساعد 

عند مستوى  )2كــــا(اختبار بارسون تبین أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة في جمیع األسئلة وهذا من خالل 
المجدولة ) 2كـــــا(وهي قیم تفوق قیم ) 24(و ) 6.5(المحسوبة والتي تتراوح بین ) 2كـــــا(سجلنا قیم ) 0.05(الثبات 

  :یعنيوهذا ) 9.49(و ) 3.84(التي تتراوح بین 
العتبارات عدیدة مثل عودة یوم  22اإلعداد البدني اكثر من المدة التي یخصصها جل المدربین لفترة  -

 .الالعبین إلى جو التدریب بعد فترة النقاهة التي قضوها بعد نهایة الموسم
یرى المدربین أن مدة التحضیر البدني المطبقة في البرنامج الذي قاموا به في بدایة الموسم تساعد في تنمیة  -

 .الصفات البدنیة
 .للفائدة التي تولیها هذه المرحلةلإلعداد البدني أهمیة عالیة لدى المدربین نظرا  -
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الصفات البدنیة التي یركز علیها المدربین أثناء قیامهم باألداء البدني هي التحمل، السرعة، القوة حیث  -
 كانت نسبة كل منهم كاآلتي

  %  50التحمل 
  %  25السرعة والقوة 

ناجح وساعد في تطویر الصفات البدني أن البرنامج الذي تم تطبیقه في فترة اإلعداد  اكل المدربین أكدو  -
 .البدنیة

وتفسیرها أن المدربین یهتمون بتصنیف المدة المناسبة لفترة التحضیر   اإلحصائیةیظهر من خالل معالجة النتائج 
  .البدني ألن ذلك یساعد في تنمیة الصفات البدنیة

المناسبة لفترة ومنه وكنتیجة یمكننا القول أن الفرضیة الجزئیة الثانیة التي تنص على أن تصنیف المدرب للمدة 
  .التحضیر البدني تساعد في تنمیة الصفات البدنیة قد تحققت بنسبة كبیرة
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  لثالثةمناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة ا
  لثالثةالفرضیة الجزئیة امناقشة نتائج  :18الجدول رقم 

 2كـــا  %النسبة   األجوبة  األسئلة

  المحسوبة
  2كـــا

  المجدولة
االستنتاج 
  االحصائي

ما هي العوامل التي تعمد علیها أثناء 
  التحضیر البدني؟

  غیر دال  3.84  3  % 25  الخبرة 
  % 75  المعرفة

ضیر البدني في رأیك كم تساهم عملیة  التح
  الالعبین أثناء المنافسة؟في تحسین مردود 

  دال  5.99  18.5  % 00  بالمئة 20
  %8.33  بالمئة 40

  %91.67  بالمئة 80
بتعب الالعبین أثناء التدریب عندما تشعر 

  كیف تتعاملون مع األمر؟
  دال  5.99  18.5  %8.33  تطالبهم بالتوقف

  %91.67  تطالبهم باسترجاع 
  % 00  تطالبهم باالستمرار 

هل  تبرمجون حصص إضافیة خاصة 
  بعملیة التحضیر البدني لتنمیة
   ؟ الصفات البدنیة أثناء الموسم

  دال  3.84  12  %100  نعم 

  %00  ال 

هل لدیك المعرفة لتقسیمات التحضیر 
  .البدني؟

  دال  3.84  5.33  %83.33  نعم 
  %16.67  ال 

  
التي  لثةالمتعلقة بالفرضیة الجزئیة الثا لثالخاصة بالمحور الثاالتضمن لألسئلة  18من خالل نتائج الجدول رقم 

اء الریاضیین في دبین فیما یتعلق بالتحضیر البدني یؤثر على أإن كان النقض المعرفي لدى المدر  تتمحور حول
ما عد السؤال األول وهذا خالل  القدم تبین أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة في جمیع األسئلة منافسات كرة 

المجدولة التي ) 2كـــــا(وهي قیم تفوق قیم ) 18.5(و ) 03(والتي تتراوح بین المحسوبة ) 2كـــــا(سون  ر اختبار با
  : وهذا یعني أن) 5.99(و ) 3.84(تتمحور بین 

ن عملیة التدریب العوامل التي یعتمد علیها المدربین أثناء عملیة  التحضیر البدني عامل المعرفة أل -
 .الریاضي عملیة تربویة تعلیمیة

 .هم بطریقة صحیحة حیث یطلب منهم القیام باالسترجاععندما یشعر الالعبین بالتعب یتصرف المدرب م -
 .في مرحلة التحضیر البدني من أجل تنمیة الصفات البدنیةكل المدربین یخصصون حصص إضافیة  -
 عداد البدنيالمدربین على درایة  تامة بتقسیمات اإل -

و منه كنتیجة یمكننا القول أن الفرضیة الثالثة التي تنص على أن النقص المعرفي لدى المدربین  فیما یتعلق 
  .في منافسات كرة القدم قد تحققت بنسبة كبیرة نبالتحضیر البدني یؤثر على أداء الریاضیی
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  :مقارنة الفرضیات بالفرضیة العامة

   
  النتیجة  الفرضیات

  تحققت   .تحسین أداء الالعبین خالل منافسات كرة القدمللتحضیر البدني دور   الفرضیة األول
تصنیف المدرب للمدة المناسبة لفترة التحضیر البدني تساعد في تنمیة   الفرضیة الثانیة

  .الصفات البدنیة
  تحققت

البدني یؤثر على أداء النقص المعرفي لدى المدربین فیما یتعلق بالتحضیر   الفرضیة الثالثة
  .الریاضیین في منافسات كرة القدم

  تحققت

مستوى اإلنجاز الریاضي عند العبي كرة للتحضیر البدني دور في زیادة   الفرضیة العامة
  .القدم

  تحققت
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  :الخالصة
خاصة فیما  ،في والیة البویرةلكرة القدم لفئة األكابر من خالل هذا الفصل تمكنا من إبراز الواقع الحقیقي 

والموضوع المقترح في هذا البحث هو أهمیة التحضیر البدني قبل المنافسة ودوره في  ،یخص الجانب البدني لهم
حیث أن اإلعداد البدني الجید له دور فعال في اإلنجاز زیادة مستوى اإلنجاز الریاضي عند العبي كرة القدم، 

ي تحصلنا علیها وجدنا أن اإلعداد البدني له أثر إیجابي على اإلنجاز الریاضي في فمن خالل النتائج الت ،الریاضي
  .منافسات كرة القدم

و في األخیر یمكن أن نقول للتحضیر البدني أهمیة كبیرة في زیادة مستوى اإلنجاز الریاضي لالعبین حیث 
  .الد تحقیق نتائج إیجابیة مستقباأر ال بد على المدرب وضع برنامج خاص إذا 
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  : االستنتاج العام

من خالل الدراسة التي تمثلت  في أهمیة التحضیر البدني قبل المنافسة ودوره في زیادة مستى اإلنجاز   
الریاضي عند العبي كرة القدم لفئة األكابر، ونظرا للدور الهام الذي  بلعبه هذا الجانب في تطویر وزیادة مستوى 

  : ن بحثنا تبین لنااألداء والمردود الجید فإنه من خالل النتائج المتوصل إلیها م
من خالل الفرضیة األولى في البحث یمكن القول أن للتحضیر البدني دور في تحسین أداء الالعبین خالل 
منافسات كرة القدم وذلك من خالل االستجابة للتمارین الریاضیة ذات الشدة العالیة أثناء الممارسة للتحضیر 

  .للمنافسات
نستطیع القول أن تصنیف المدرب للمدة المناسبة لفترة التحضیر تساعد في  فیما یخص الفرضیة الثانیة في البحث

  .تنمیة الصفات البدنیة، كالسرعة والقوة والتحمل والرشاقة والمرونة من أجل تحقیق مستوى جید
أما فیما یخص الفرضیة الثالثة في البحث نستطیع أن تقول النقص العرفي لدى المدربین فیما یخص التحضیر 

الریاضیین فكلما كان للمدرب خلفیة علمیة كافیة بعملیة التحضیر البدني ساهم ذلك في ي یؤثر على أداء البدن
  .تطویر أداء الالعبین

على اإلنجاز الریاضي في منافسات كرة القدم، إذن من خالل النتائج السابقة نستنتج أن لإلعداد البدني أثر إیجابي 
قبل المدربین مع مراعاة جمیع الجوانب األخرى، وهذا ما توصلنا إلیه خالل  لذا یجب االهتمام بالجانب البدني من

 .دراستنا التي أثبتنا أنه كلما كانت عملیة  التحضیر البدني كلما زاد مستوى اإلنجاز الریاضي
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 :خاتمةال
فئة األكابر، حیث أننا في تحضیر البدني لالعبي كرة القدم  في دراستنا هذه التعرف على أهمیة الحاولنا   

التحضیر البدني، الذي له األثر اإلیجابي على أداء الالعبین خالل المنافسة، ألن البدایة أردنا معرفة  أهمیة 

التحضیر  البدني مهم في مسیرة  أي فریق خاصة قبل المنافسات، وذلك للوصول بالالعبین إلى أعلى  مستوى من 

، إذ على المدربین االهتمام بالجانب البدني أثناء عملیة أفضل النتائج الریاضیة اللیاقة  البدنیة ومن أجل ضمان

و المعارف المطبقة  في التحضیر  للحصول على النتائج المرجوة، حیث التحضیر مستعملین كل  الطرق العلمیة 

دني لالعب، و یعتمد یعتبر التحضیر البدني من أهم عناصر إعداد الالعبین  بحیث یعد أساسا لتطویر الجانب الب

مستوى  اللیاقة البدنیة على الحالة الصحیة للفرد واألنشطة  البدنیة التي یمارسها، ولقد حظیت  عملیة التخطیط 

لإلعداد البدني بالعنایة الكاملة  من قبل  المدربین، بحیث یرى  أن إدراج برنامج اإلعداد البدني ضمن  خطة  

البدني قبل  المنافسة ودوره في  التحضیر ومن هنا نطرح فكرة  إدراك أهمیة بدنيالالعب لتطویر الجانب الاإلعداد 

   .زیادة مستوى االنجاز الریاضي لالعبي كرة القدم فئة أكابر

و بعد عرض النتائج وتحلیلها بخصوص أهمیة  و من خالل جمیع المعطیات النظریة  والتطبیقیة بالبحث 

اإلعداد البدني قبل المنافسة ودوره في زیادة  مستوى االنجاز الریاضي لالعبي كرة القدم فئة أكابر فهذه النتائج تبدو 

البدني و دوره في اإلنجاز  التحضیركنا نرمي إلیه هو الكشف أهمیة منطقیة إلى حد كبیر فكان  الهدف الذي 

التي تراعي قبل المنافسات لالعبي كرة القدم التي من خاللها یمكن تطویر وتنمیة القدرات البدنیة  الریاضي

  .خصائص ومتطلبات الالعبین وهذا كله یتحدد بكفاءة المدرب في مجال تخصصه

دفعة جدیدة إلثراء مكتباتنا بمعهد علوم وتقنیات النشاطات وفي األخیر نتمنى أن یكون بحثنا المتواضع 

     .البدنیة والریاضیة التي تفتقر إلى هذه األنواع من البحوث
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  االقتراحات وفرضیات مستقبلیة 
 االقتراحات : 

أن نعطي نقطة بدایة  إن هذه الدراسة ما هي إال محاولة بسیطة ومحصورة في امكانیات المتوفرة  ورغم ذلك أردنا
لبحوث أخرى في هذا المجال بتوسیع وتعمق أكثر، والتي تفتقر إلیها خاصة باللغة العربیة وقد بینت النتائج 

  .المستخلصة من هذا البحث مدى اهتمام المدرسین بهذا المجال أال وهو التحضیر البدني
اصة المدربین والمسؤولین والتي تأمل أن تكون وعلى النتائج نتقدم ببعض االقتراحات إلى كل من یهمه األمر وخ

  بناء تسهل علیهم العدید من المشاكل التي یجدونها خالل علمهم
  : و من هذا نتقدم ببعض االقتراحات التالیة

 عدم إهمال التحضیر البدني باعتباره جزء وعامل مهم في تحقیق النتائج الریاضیة الجیدة  -
 لبدنياتباع الطرق العلمیة في التحضیر ا -
 وجوب التدرج في عملیة اإلعداد من السهل إلى صعب -
 .لذلك یجب بناء برنامج اإلعداد البدني نسبة الحتیاجات الریاضي الحركیة كونها تمثل القاعدة األساسیة  -
ینبغي على المدرب  التحكم في الصفات البدنیة التي یطبقها على الالعب خالل برنامجه التدریبي في فترة  -

 .دنياإلعداد الب
 .وضع طرق و أسالیب ومناهج علمیة في عملیة التدریب من أجل تنمیة القدرات البدنیة  -

  :الفرضیات المستقبلیة
من خالل النتائج المتوصل إلیها في هذا البحث وعلى ضوء ما لمسناه من واقع معاش تم الخروج ببعض 

  : االقتراحات المتمثلة في 
  ومحرضین بدنیاضرورة االهتمام بتكوین متخصصین. 
  ین كالمستوى التعلیمي وشهادات التأهیلیة والخبرة بضرورة وضع معاییر ومقاییس یجبي توفرها عند المدر

 .المهنیة
  توفر الوسائل المادیة داخل الفرق من مالعب وأجهزة عصریة لضمان نجاح اإلعداد البدني بطرق علمیة

 .وسلیمة
  یساهم في زیادة مستوى اإلنجازضرورة  االهتمام بتطور الصفات البدنیة. 
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  وزارة التعلیم العلي والبحث العلمي
  جامعة البویرة

  معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة
 البویرة
  

 
  نـــــــــــــه للمدربیــــــــــــــــان موجــــــــــــاستبی

  :إلى السادة
  مدربي كرة القدم القسم الشرفي لوالیة البویرة 

 : تحیة طیبة وبعد
في إطار بحثنا إلنجاز مذكرة التخرج لنیل شهادة اللیسانس في علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة  

 أهمیة التحضیر البدني قبل المنافسة ودوره في رفع مستوى اإلنجاز الریاضي: تخصص تدریب ریاضي تحت عنوان

سیدي اإلجابة  بكل صدق وموضوعیة، وهذا قصد التوصل  عند العبي كرة القدم، أعددنا هذه االستمارة راجین منكم

إلى المعلومات أو الحول التي تفیدنا في هذا الموضوع الذي بصدد دراسته ولكم منا جزیل الشكر على تعاونكم 

  .معنا

  .علمينحیطكم علما أن إیجابتكم ال تشغل إال لغرض البحث ال

  
  

  من إعداد                                                       تحت إشراف 
  مزاري فاتح : محاد توفیق                                                  الدكتور  
 عزوق حمودة 

  
   

  2013/2014السنة الدراسیة 
  



 

 

  للتحضیر البدني دور في تحسین أداء الالعبین خالل منافسات كرة القدم؟: األولالمحور 
  
 یرجع األداء الجید لالعبین خالل منافسات كرة القدم؟ في رأیك إلى ماذا - 1

 البدني العام ، التقني و التكتیكي: التحضیر البدني العام          التحضیر التقني والتكتیكي        اإلثنین معا
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Résumé de la recherche: 
 

Afin d'atteindre les plus hauts niveaux de l'exploit sportif doit avoir le 
professionnalisme de l'entraîneur et de haute scientifique et de l'expertise dans ses 
numéros de champ sont physiques réussie nécessite une grande activité professionnelle 
par le formateur et enregistrer physique pour ce dont nous avons parlé dans notre 
recherche pour étudier l'importance de la préparation physique avant de la compétition  
et de son rôle dans l'augmentation du niveau de réussite sportive quand les joueurs de 
football dans l'état de Bouira, et notre objectif était de connaître l'étendue de l'impact de 
la préparation physique au niveau de la performance des joueurs et ce fut un problème, 
nous avons discuté de la façon suivante: Est-ce pour préparer physiquement avant la 
compétition ajouté pour augmenter le niveau de réussite sportive sur les joueurs de 
football, où nous avons adoptées dans la résolution de ce problème les hypothèses ont 
été formulées comme suit: préparer rôle physique dans l'amélioration de la performance 
des joueurs, note l'entraîneur pour une période d'une aide appropriée dans le 
développement d'attributs physiques, le manque de connaissances des formateurs 
affecter la performance sportive des compétitions de football et a remporté le temps et 
les efforts que nous avons adoptée dans notre étude sur l'approche descriptive et réponse 
et adaptée à la nature de notre sujet où la communauté de la recherche de 12 distributeur 
de coach sur 12 équipes de la section honoraire, il a été sélectionné échantillon afin de 
Qsidia d'atteindre des résultats positifs, nous nous sommes appuyés sur les mots clés 
sont en préparation, le niveau physique de la réussite sportive, les joueurs de football, et 
à travers cette étude nous espérons que les résultats à prendre en compte et contribuent 
au niveau de développement de la section sportive équipes de performance Bouira 
honoraire d'où il vient résultats les plus importants sont les suivants: 
Pour préparer le rôle physique dans l'amélioration de la performance des joueurs au 
cours de la compétition de football et le manque de formation cognitive affecter la 
performance des joueurs. 
En fin de compte, ce sont des suggestions et des hypothèses de la future : 
Il est nécessaire de suivre les méthodes scientifiques de préparation physique à la 
nécessité de prêter attention à la composition de spécialistes et de professionnels et les 
serveurs de processus physiques. 


